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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ΕΝΦΙΑ: ∆εν έχετε

να πληρώσετε;
Τί να κάνετε για να

αποφύγετε κατάσχεση 

και ποινική δίωξη

Αγορά ακινήτων: 

∆ικαιολογείς

ό,τι δηλώσεις

Τί δίνει αξία 

στο ακίνητό σας
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Ένστολοι:

«∆ώρο» 

6 µηνών 

αναδροµικά 
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Ποιοί θα πάρουν

το ελάχιστο

εγγυηµένο

εισόδηµα
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Ποιοί 
δικαιούνται

επίδοµα

θέρµανσης
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Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα «σαλόνια» 

της Goldman Sachs και της BofA

Eικόνα κατάρρευσης στο Χρηµατηστήριο,

άλµα στις αποδόσεις των οµολόγων
Αλέξης και δολάριο «γκρεµίζουν» το Χ.Α.

Οι αγορές δεν 

θέλουν «διαζύγιο»

µε την Τρόικα!
Ψήφος αποδοκιµασίας

στα σχέδια εξόδου από

το πρόγραµµα από

οµόλογα και Χ.Α.

Οι διεθνείς επενδυτές

στέλνουν εκτός 

αγορών την Ελλάδα
>3
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Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 96 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 18.10.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� Ποιοί και πώς μπορούν

να μπουν στη ρύθμιση
των χρεών

� Ένστολοι: «Δώρο» έξι
μηνών τα αναδρομικά

Κερδίστε

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

1540 ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 
5 x 8 

Ζοφερό τοπίο 
για την εγχώρια 
γαλακτοπαραγωγή
μετά την επιμήκυνση

σελ. 15

Πώς βλέπουν 
οι συνεταιριστές την
μετά εμπάργκο εποχή;

σελ. 12

Απέραντο νεκροταφείο
ο Έβρος από 
τον καταρροϊκό

σελ. 16-17

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ 

Έως τα 1.634 ευρώ 
η κατάσχεση της 
ενιαίας ενίσχυσης 

σελ. 4-5

Συγχωνεύονται 
4 οργανισμοί και 
ξεκινούν οι απολύσεις

σελ.  9

Τέλος Οκτωβρίου 
η αναλογιστική 
για τον ΕΛΓΑ

σελ. 11

Creta Farms: 
Στρατηγικό άνοιγμα
στην αγορά 
της Αυστραλίας 

σελ. 14

Άνω-κάτω 
οι συνεταιρισμοί

Άνω-κάτω 
οι συνεταιρισμοί

Αχλαδιά: Μια 
καλλιέργεια που αξίζει
να την ξαναδούμε

σελ. 18

σελ. 6-7

3«Πόλεμο λάσπης»
σε βάρος του 
καταγγέλλει 
ο πρόεδρος 
της ΠΑΣΕΓΕΣ

3Να δοθούν στη 
δημοσιότητα τα 
πορίσματα, ζητούν
οι οργανώσεις

3Εκλογές μόνο 
για ενεργούς 
συνεταιρισμούς
εισηγείται
το ΥπΑΑΤ

ΑΝΑΨΑΝ ΦΩΤΙΑ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με τον όρο 
αναφοράς της εφημερίδας μας ως πηγή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε πρώτο πλάνο επανέρχεται στη χώρα το
σκηνικό τρόμου σε σχέση με το παρόν και
το μέλλον της. Το επανέφεραν στο προσκήνιο
οι λυσσαλέες αντιδράσεις των αγορών
στο σχέδιο που έβαλε σε εφαρμογή η κυ-
βέρνηση για έξοδο από το μνημόνιο, η πο-
λιτική αστάθεια που έχει προκαλέσει η σύγ-
κρουση για την εκλογή Προέδρου της Δη-
μοκρατίας και, κυρίως, το ενδεχόμενο των
πρόωρων εκλογών. Τα νέα δεδομένα έχουν
δημιουργήσει την αίσθηση, μέσα και έξω
από την Ελλάδα, ότι βρισκόμαστε στα πρό-
θυρα εφιαλτικών εξελίξεων, που θα βάλουν
σε σοβαρό κίνδυνο τις αιματηρές θυσίες
που έχει κάνει ο λαός μας, αλλά και από
την άλλη θα ελαχιστοποιήσει σε σημαντικό
βαθμό στα μάτια του κόσμου, που δεν τα
έχει παρατήσει, την ελπίδα για μια νέα
πορεία της χώρας. Μέχρι λίγες εβδομάδες
πριν, η αίσθηση που υπήρχε σε ένα σημαντικό
κομμάτι των δυνάμεων της παραγωγής,
του κομματιού εκείνου που κινεί την οικο-
νομία και την κοινωνία, ήταν ότι μπορούμε
να τα καταφέρουμε. Τις τελευταίες ημέρες
η άποψη αυτή έχει αρχίσει να υποχωρεί
σημαντικά. Μέσα από τις συζητήσεις που
είχα με ανθρώπους της αγοράς, πήρα μια
γεύση απογοήτευσης. Τη θέση της αισιο-
δοξίας έχει αρχίσει να καταλαμβάνει η απαι-
σιοδοξία. Αν αυτή η απαισιοδοξία γίνει πάλι
κύμα, η χώρα θα «παγώσει». Δεν θα χρειαστεί
ο πόλεμος που κάνουν τα κέντρα έξω και
μέσα από την Ελλάδα για να μας κρατήσουν
ομήρους για πολλές γενιές, για να μας πά-
ρουν στο τέλος ότι έχουμε και δεν έχουμε.
Η χώρα θα πέσει από μέσα γιατί όσοι πο-
λεμάνε ακόμα με νύχια και με δόντια, βλέ-
ποντας ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας,
θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους - θα ση-
κώσουν τα χέρια ψηλά. Για να μη φθάσουμε
στην τραγωδία, οφείλουν όσοι έχουν σήμερα
θέση ευθύνης στη διακυβέρνηση της χώρας
αλλά και όσοι φιλοδοξούν να έχουν στο
μέλλον, να μην πυροβολούν με τα έργα
αλλά και τα λόγια τους την ελπίδα για τη
σωτηρία της χώρας. Να την κρατήσουν
πάση θυσία ζωντανή.

Γιάννης Τασσιόπουλος

Η νέα πρότυπη μονάδα γιαουρτιού που κατασκεύασε στις
Σέρρες η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, θεμελιώνει
το όραμά της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην παγκόσμια αγορά ελληνικού γιαουρτιού. Η επένδυση
πραγματοποιήθηκε στο χώρο των κεντρικών εγκαταστάσεων
της εταιρείας στις Σέρρες και περιλαμβάνει την κατασκευή
νέας, υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας, με τους
αναγκαίους αποθηκευτικούς χώρους υλικών και έτοιμων
προϊόντων, συνολικής κάλυψης 12.000 τ.μ. Το νέο
εργοστάσιο έχει διπλάσια παραγωγική δυναμικότητα από
το προηγούμενο και στην πλήρη λειτουργία του θα
απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους. Στον
κλάδο του γιαουρτιού η Κρι Κρι έχει ισχυρή πανελλαδική
διανομή, με διαρκώς ανοδικά μερίδια αγοράς, καθώς και
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από
10 χώρες (με πιο σημαντικές Γερμανία, Δανία, Ολλανδία,
Ιταλία, Αγγλία, Ιράκ), ενώ το νέο εργοστάσιο ενισχύει
ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή της δυναμική. 

Μην πυροβολείτε 
την ελπίδα 

Νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο
γιαουρτιού από την Κρι Κρι

Καινοτόμα σειρά 
κοκκωδών NPK προϊόντων
Σε συνέχεια της πολυετούς
εμπειρίας στο χώρο των υδα-
τοδιαλυτών λιπασμάτων, η
εταιρεία Haifa έρχεται να θέσει
ακόμη υψηλότερα τον πήχη,
προσθέτοντας στην παγκόσμια
αγορά των κοκκωδών λιπα-
σμάτων τη νέα καινοτόμα σειρά
Haifa Turbo – K.  

σελ. 8

Αίτημα στην ΕΕ για στήριξη
του αλιευτικού κλάδου 

Τη λήψη μέτρων για τη στήριξη
των αλιέων και των επιχει-
ρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας

που πλήττονται από το ρωσικό
εμπάργκο στις ελληνικές εξα-
γωγές, ζήτησε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Κα-
ρασμάνης.

σελ. 11

Πρόγραμμα της Κομισιόν
για τις ιχθυοκαλλιέργειες

Το χρηματοδοτούμενο από την
Ε.Ε. πρόγραμμα AQUAEXCEL,
το οποίο διευκολύνει την ερευ-
νητική συνεργασία επιστημό-
νων στον τομέα της ιχθυο-
καλλιέργειας, παρουσίασε η
Κομισιόν. 

σελ. 32

Τρύγος 2014:
Άλλοι κλαίνε κι άλλοι

γελάνε…
Με τη γενική εικόνα του φε-
τινού τρύγου στη χώρα μας
να καθορίζεται από τη μείωση
της παραγωγής, η οποία
«σπρώχνει» προς τα πάνω
τις τιμές, υπάρχουν περιοχές
όπου τα προβλήματα δεν ήταν
καταλυτικά, επιτρέποντας κα-
λές επιδόσεις και υψηλή ποι-
ότητα. 

σελ. 33

Οι συνέργειες «εργαλείο»
για την εξωστρέφεια

Οι νέοι ρόλοι των Επιμελη-

τηρίων στην τρέχουσα οικο-
νομική κατάσταση, αναλύθη-
καν στο συνέδριο του Ελλη-
νογερμανικού Εμπορο-βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου.

σελ. 35

Επάγγελμα: Υπεύθυνος
ορεινού καταφυγίου

Το καταφύγιο «Γιόσος Απο-
στολίδης», στα 2.760 μέτρα
υψόμετρο κάτω από την κο-
ρυφή του Μύτικα στον Όλυμ-
πο, καταγράφεται ως το υψη-
λότερο οίκημα με προσωπικό
στην Ελλάδα, με εξάμηνη λει-
τουργία τον χρόνο. 

σελ. 44
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Τρέχουν οι πληρωμές, τρέχουν και        
Έως το ποσό των 1.634 ευρώ η κατάσχεση της               

Από τη μια τσέπη θα εισπράτ-
τουν και από την άλλη θα δί-
νουν μέχρι το τέλος του χρό-
νου οι Έλληνες αγρότες. Τη
στιγμή που το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «τρέχει» για να πλη-
ρώσει μέσα σε λίγες εβδο-
μάδες οικονομικές εκκρεμό-
τητες ετών, ο ΟΓΑ κατά κύριο
λόγο «τρέχει» για να εισπρά-
ξει μέρος από τα 350 εκατ.
ευρώ των ληξιπρόθεσμων με
κατάσχεση της προκαταβολής
της ενιαίας ενίσχυσης.

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Οι συμψηφισμοί του τσεκ έναντι
χρεών θεωρείται δεδομένη και
θα φτάνει στο ύψος της ετήσιας
εισφοράς των αγροτών προς τον
ΟΓΑ, δηλαδή από 752 έως 1.634
ευρώ. Το ύψος της παρακράτησης
θα εξαρτηθεί φυσικά και από την
επιδότηση που εισπράττει κάθε
αγρότης. 
Στόχος του ΟΓΑ είναι να εισπράξει
τουλάχιστον 65-75 εκατ. ευρώ
από την προκαταβολή του 50%
των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων
που θα καταβληθούν στους αγρό-
τες στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές
Νοεμβρίου, ενώ άγνωστο παρα-
μένει αν και τί ποσό θα παρα-
κρατηθεί υπέρ ΟΓΑ με την κατα-
βολή του υπόλοιπου 50% των
επιδοτήσεων τον Δεκέμβριο. 
Επιπρόσθετα, στα ταμεία του ΟΓΑ
πρόκειται να εισρεύσουν άλλα
17 εκατ. ευρώ από συμψηφισμό
ληξιπρόθεσμων χρεών με τις
επιστροφές ΦΠΑ και του ΕΦΚ
στο αγροτικό πετρέλαιο. Συμψη-
φισμοί αναμένεται να γίνουν, αν
κριθεί αναγκαίο, και με άλλες
πληρωμές προς τους παραγω-
γούς, όπως η εξισωτική. 
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
238.000 αγροτών προς τον ΟΓΑ

ανέρχονται στα 350 εκατ. ευρώ.
Περίπου 150.000 αγρότες οφεί-
λουν έως 1.500 ευρώ, ενώ άλλοι
3.000 αγρότες πάνω από 5.000
ευρώ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά
τις αντιδράσεις του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων αλλά και κυβερνητικών
βουλευτών, το θέμα «έκλεισε»
οριστικά με… άνωθεν εντολή και
υπό την πίεση της Τρόικα, προ-
κειμένου να εισρεύσουν χρήματα
στα ταμεία του ΟΓΑ και να μην
τεθεί σε κίνδυνο η υλοποίηση
του προϋπολογισμού.

Η Κομισιόν
Το «πράσινο φως» άναψε μεσο-
βδόμαδα για τους συμψηφισμούς
έναντι των οφειλόμενων υπέρ
ΟΓΑ και η Κομισιόν. Κάτι ανάλογο
έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες,
και στη Φιλανδία αλλά και στη
Δανία. 
Σε έγγραφο του αρμόδιου επι-
τρόπου, κ. Ντ. Τσιόλου, που δη-
μοσίευσε η εφημερίδα «Έθνος»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι
«σύμφωνα με την ελληνική νο-
μοθεσία του αστικού κώδικα και
νόμου, επιτρέπεται η ελληνική
κυβέρνηση να οικειοποιείται ευ-
ρωπαϊκές επιχορηγήσεις και επι-
δοτήσεις και υπό προϋποθέσεις
μπορούν και οι τράπεζες να κά-
νουν το ίδιο. 
»Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επι-
βεβαίωσε την υπόθεση C-132/95,
ότι δηλαδή επιτρέπεται η αφαί-
ρεση χρεών στον εθνικό προ-
ϋπολογισμό από πληρωμές που
είναι να λάβει το ίδιο πρόσωπο
και αφορούν κονδύλια που προ-
έρχονται από την ΚΑΠ, εκτός και
αν υπονομεύεται η αποδοτικότητα
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή
δημιουργείται άνιση μεταχείριση
των οικονομικών φορέων. 
»Στις υποθέσεις που χειρίστηκε
η Επιτροπή δέχτηκε την εφαρμογή

Εξισωτική, ειδικά καθεστώτα,
νιτρορρύπανση, φυσικά ενιαία
ενίσχυση, αλλά και σε δεύτερη
φάση οι πληρωμές βιολογικών,
που καθυστερούν μια διετία,
«ξεπαγώνουν» άρον άρον από
το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων. 
Πηγές του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης αναφέρουν
ότι αυτό έγινε μετά από πα-
ρέμβαση του Μεγάρου Μαξίμου,
έτσι ώστε να γίνει απ’ ευθείας
η καταβολή των χρημάτων
στους λογαριασμούς των δι-
καιούχων και να ολοκληρωθεί
μέχρι την Παρασκευή η πλη-
ρωμή συνολικού ποσού ύψους
35 εκατ. ευρώ. Μέσα στα κα-

θεστώτα ενισχύσεων που πρό-
κειται να «ξεμπλοκάρουν» από
τη διάταξη για τους συμψηφι-
σμούς χρεών, η οποία και προ-
κάλεσε τις καθυστερήσεις, είναι
η εξισωτική αποζημίωση, τα
ειδικά πριμ για τα νησιά του
Αιγαίου και η απονιτροποίηση,
ενώ τα βιολογικά (φυτική και
ζωική παραγωγή) αναμένεται
να δουν «φως» από τις αρχές
Νοεμβρίου. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν,
επίσης, ότι το ποσό που θα δια-
τεθεί αυτή τη φορά για εξισω-
τικές ενισχύσεις, τόσο του 2013
όσο και για μικροπροβλήματα
με πληρωμές παρελθόντων
ετών (2008, 2009, 2010, 2011

και 2012), ανέρχεται στο ποσό
των 35 εκατ. ευρώ. Αυτό ση-
μαίνει ότι η εξόφληση για το
2013 δεν θα αφορά και πάλι
το σύνολο των κτηνοτρόφων,
αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυ-
τών, δηλαδή όσων έκαναν νω-
ρίς ένσταση και κατέστη δυνατό
να γίνει επανεξέταση του φα-
κέλου τους και φυσικά να δι-
καιωθούν. 
Σύμφωνα με όσα μας πληρο-
φορούν, μάλιστα, η πολυπόθητη
από τους κτηνοτρόφους πλη-
ρωμή της εξισωτικής θα μπο-
ρούσε να είχε πραγματοποιηθεί
από τις 6 Οκτωβρίου, αν δεν
είχε προκύψει η «εμπλοκή»
με το θέμα του υπολογισμού

και της παρακράτησης των
ασφαλιστικών εισφορών από
την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Ωστόσο, το πρό-
βλημα λύνεται και τις επόμενες
ημέρες θα ξεκινήσουν οι πλη-
ρωμές. Η πληρωμή της εξισω-
τικής του 2014 θα πραγματο-
ποιηθεί αμέσως μετά τα Χρι-
στούγεννα, ενώ αυτές τις ημέρες
θα πληρωθούν και υπόλοιπα
εξισωτικής αποζημίωσης για
τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011,
2012. 
Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι την
προηγούμενη εβδομάδα πραγ-
ματοποιήθηκαν κάποιες πλη-
ρωμές ειδικών καθεστώτων
σε παραγωγούς στα νησιά του
Αιγαίου. 

«Ξεσκονίζουν» ξεχασμένες πληρωμές 



της αρχής των κρατών-μελών
για συμψηφισμό των ευρωπαϊκών
αγροτικών επιδοτήσεων μετά
από ανάλυση των εθνικών προ-
μηθειών. Η Επιτροπή θεωρεί επί-
σης πως, υπό τις ίδιες προϋπο-
θέσεις, κατασχέσεις, καθώς και
δασμοί, φόροι ή χρεώσεις επι-
τρέπονται. 
Σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή
δεν είναι σε θέση να σχολιάσει
περαιτέρω την ελληνική νομο-
θεσία για το θέμα». 

Αντιδράσεις
Ύποπτη και αδικαιολόγητη χα-
ρακτηρίζει την καθυστέρηση στην
επιστροφή του ΦΠΑ αγροτών ο
ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας, μάλι-
στα, δρομολογούμενο συμψη-
φισμό των οφειλομένων στους
παραγωγούς με τις δόσεις του
ΕΝΦΙΑ, δηλαδή προείσπραξη του
φόρου. 
«Ο συμψηφισμός της επιστροφής
ΦΠΑ, τόσο με τις οφειλές των
αγροτών στον ΟΓΑ όσο και με
τις οφειλές τους λόγω ΕΝΦΙΑ,
πέραν των ζητημάτων νομιμό-
τητας που έχουμε επισημάνει με
παλαιότερη ερώτηση, σημαίνει
την προείσπραξη για τους αγρότες
του συνόλου του ληστρικού ΕΝ-
ΦΙΑ, δηλαδή οφειλής που δεν
έχει καταστεί καν ληξιπρόθεσμη,
καταργώντας στην πράξη ακόμα
και τη δυνατότητα της πληρωμής
με δόσεις, όπως ισχύει για την
υπόλοιπη κοινωνία. 
Εύλογο είναι να υπάρχουν υπο-
ψίες ότι η αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση καταβολής της επιστρο-
φής ΦΠΑ γίνεται εσκεμμένα,
ώστε αφενός να παρουσιάζεται
πλεόνασμα και αφετέρου να αφαι-
ρεθεί από αυτές το σύνολο του
ΕΝΦΙΑ που θα συμψηφίζεται από
την 1η Οκτωβρίου και μετά»,
αναφέρουν σε ερώτησή τους
προς τους υπουργούς Οικονο-
μικών, Εργασίας και Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής
τον Δημήτρη Κοδέλα. 
Για το θέμα του συμψηφισμού
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τον ΟΓΑ με τις ευρωπαϊκές
επιδοτήσεις η Δημοκρατική Αρι-
στερά υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή
της ότι «από τον Σεπτέμβριο του
2013 είχε κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου σχετικά με το γε-
γονός ότι πλήθαιναν οι πληρο-
φορίες για πιέσεις της Τρόικα για
συμψηφισμό των ασφαλιστικών
οφειλών περισσότερων από
250.000 αγροτών προς τον ΟΓΑ
που υπερέβαιναν τα 500 εκατ.
ευρώ με τις κοινοτικές ενισχύσεις
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Η ΔΗΜ.ΑΡ. θεωρούσε από την
πρώτη στιγμή απαράδεκτες αυτές
τις απαιτήσεις και τόνιζε ότι πρέπει
να αποκρουστούν από την ελ-
ληνική κυβέρνηση γιατί θα οδη-
γήσουν σε μείωση της παραγω-
γικής διαδικασίας στον αγροτικό
τομέα, με δυσμενείς συνέπειες,
μεταξύ των άλλων, στις εξαγωγές
και στο εμπορικό ισοζύγιο. 
Δυστυχώς, φαίνεται ότι η κυ-
βέρνηση δεν απέκρουσε τις πιέ-
σεις και η ενδεχόμενη αποδοχή
μιας τέτοιας απαίτησης εγείρει
πλέον σοβαρά ζητήματα αλλοί-
ωσης του ανταγωνισμού εις βά-
ρος των αγροτών της χώρας μας
σε σχέση με τους αγρότες των
υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. και
νομιμότητας. 
Για το υπαρκτό πρόβλημα των
οφειλών των αγροτών προς τον
ΟΓΑ πρέπει να αναζητηθούν εναλ-
λακτικοί τρόποι είσπραξης με ει-
δικές ρυθμίσεις για τις ληξιπρό-
θεσμες οφειλές, που θα λαμβά-
νουν υπόψη τα αποτελέσματα
της οικονομικής κρίσης που βιώ-
νουν οι Έλληνες αγρότες, θα
είναι νόμιμοι και δεν θα αλλοι-
ώνουν τον ανταγωνισμό εντός
Ε.Ε». 
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           οι κατασχέσεις
                     ενιαίας ενίσχυσης 

Διακανονισμό χρεών 
προς ΕΛΓΑ ζητά 

ο Γ. Κοντογιάννης
Να γίνει διακανονισμός των χρεών των αγροτών στον
ΕΛΓΑ, ώστε να μπορούν να καλύψουν μέρος των οφειλών
τους και να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις από τις καταστροφές
που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από φυσικά αίτια,
ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο βουλευτής Ηλείας
της Ν.Δ. Γιώργος Κοντογιάννης. 
Όπως αναφέρει ο βουλευτής και με βάση δημοσιεύματα
του τοπικού Τύπου της Ηλείας, ο Κανονισμός του ΕΛΓΑ
δεν προβλέπει για τους αγρότες καμία ρύθμιση διακανονισμού
ώστε να μπορούν να καλύψουν μέρος των οφειλών τους. 
Με το υπάρχον καθεστώς, χιλιάδες παραγωγοί, εκτός του
ότι μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν λαμ-
βάνουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Επίσης, στερούνται
και των κοινοτικών ενισχύσεων, καθώς παρακρατούνται
για οφειλές προς το Δημόσιο ή τον ΕΛΓΑ. 
Με δεδομένο ότι οι αγρότες της Ηλείας –και όχι μόνο–
βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, ο κ. Κοντογιάννης
θέτει τα εξής ερωτήματα προς τον αρμόδιο υπουργό: 
1. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ως προς τον διακανονισμό

των οφειλών των αγροτών στον ΕΛΓΑ, ώστε και οι
αγρότες να επωφεληθούν και το Δημόσιο να έχει έσοδα; 

2. Σε περίπτωση που ένας αγρότης έχει προβεί σε διακα-
νονισμό ή έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τη
φετινή χρονιά, θα εξετάσετε τη δυνατότητα να μη στερείται
τις αποζημιώσεις για καταστροφή που έχει υποστεί η
φετινή του παραγωγή;

Οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές 238.000
αγροτών προς
τον ΟΓΑ
ανέρχονται στα
350 εκατ. ευρώ.
Περίπου 150.000
αγρότες
οφείλουν έως
1.500 ευρώ, ενώ
άλλοι 3.000
αγρότες πάνω
από 5.000 ευρώ

▶
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Σκιές στον τρόπο λειτουργίας
των δύο «γαλαζοπράσινων»
συνδικαλιστικών οργανώσεων
των αγροτών διαπιστώνει, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το πό-
ρισμα του ελέγχου που διεξήχθη
στα οικονομικά τους.

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Ο διαχειριστικός έλεγχος, που
πραγματοποιήθηκε κατόπιν πα-
ραγγελίας του τότε αναπληρωτή
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μάξιμου Χαρακό-
πουλου, έδειξε ότι σε κάποιες πε-
ριπτώσεις η διαχείριση της επιχο-
ρήγησης που ελάμβαναν από τον
ΕΛΓΑ γίνονταν με λογική... μπα-
κάλικου. Από τα πορίσματα προ-
κύπτουν πάρα πολλές περιπτώσεις
που διακινούνταν χρήματα χωρίς
παραστατικά ή χωρίς επαρκή αι-
τιολόγηση. 
Συγκεκριμένα, για την προσκείμενη
στο ΠΑΣΟΚ, ΓΕΣΑΣΕ το πόρισμα
δείχνει ότι έλαβε επιχορήγηση 1,1
εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ στις 13
Μαρτίου του 2012, παρά το γεγονός
ότι από 18 Οκτωβρίου του 2011
δεν είχε νόμιμο Δ.Σ. Η επιχορήγηση
υπεγράφη από τον τότε υφυπουργό
Ιωάννη Δριβελέγκα, παρά τη δια-
φορετική εισήγηση των υπηρεσιών
του υπουργείου, που σημείωναν
ότι η χορήγηση του παραπάνω πο-
σού στη ΓΕΣΑΣΕ δεν είναι νόμιμη. 
Σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγ-
κτών (Μ. Ράδος και Αθ. Μπάρας)
διαπιστώνεται ότι η Οργάνωση
δεν τηρεί βιβλίο ταμείου και κα-
ταγράφονται συνεχή ελλείμματα
στις χρήσεις, τα οποία εκτιμάται
ότι είναι ταμειακά διαθέσιμα, χωρίς
αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί.
Οι ελεγκτές σημειώνουν ακόμα
ότι στις μετακινήσεις, κυρίως υπαλ-
λήλων, δεν εκδίδεται εντολή με-
τακίνησης και η αιτιολογία της,
ενώ δεν προσωποποιούνται οι δα-
πάνες διαμονής και μετακίνησης. 
Στο ίδιο πόρισμα καταγράφονται
πληρωμές μεγάλων ποσών σε τα-

ξιδιωτικά γραφεία, χωρίς να έχει
προηγηθεί η λήψη προσφορών
(«οι υπάλληλοι μάς απάντησαν ότι
ίσως ο τότε πρόεδρος είχε λάβει
προσφορές, χωρίς όμως να μας
παρουσιασθεί φάκελος» σημει-
ώνουν οι ελεγκτές), ενώ τα μέλη
του Δ.Σ. φροντίζουν και για το

μέλλον των ιδίων και του προ-
σωπικού της ΓΕΣΑΣΕ με πληρωμή
ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής. 

Η ΣΥΔΑΣΕ
Προβληματική διαχείριση δείχνει
το πόρισμα και για τη «γαλάζια»
αγροτοσυνδικαλιστική οργάνωση

ΣΥΔΑΣΕ. Στις 20 σελίδες του πο-
ρίσματος για τη ΣΥΔΑΣΕ (ελεγκτές
Ζ. Μεγαλούδη και Ιω. Τσιλιμάντος),
γίνεται λόγος για εκκαθάριση πλη-
ρωμών του Διοικητικού Συμβου-
λίου χωρίς δικαιολογητικά, απο-
δεικτικά εισιτηρίων ή τιμολόγια
ξενοδοχείων, ενώ σε πολλές πε-

ριπτώσεις καταβάλλεται κόστος
διαμονής κατ’ αποκοπήν και εν
συνεχεία χρεώνεται το ταμείο της
Οργάνωσης επιπλέον το πραγμα-
τικό κόστος του ξενοδοχείου, δια-
πιστώνουν οι ελεγκτές. 
Τα μέλη του Δ.Σ. της Οργάνωσης
εμφανίζονται να λαμβάνουν για

«Σκιές» στη διαχείριση των     

Αντιδράσεις
«Άνθρακες ο θησαυρός», σχολιάζει για το πόρισμα η ΓΕΣΑΣΕ, η οποία κάνει
λόγο για σοβαρά ερωτήματα που προκαλεί η συστηματική προσπάθεια του
πρώην αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμου
Χαρακόπουλου να απαξιώσει και να ενοχοποιήσει το αγροτικό συνδικαλιστικό
κίνημα. «Τελευταίο επεισόδιο στο συνεχές παιχνίδι εντυπώσεων που μεθοδεύει
σε βάρος του, η επιλεκτική διαρροή αποσπασμάτων του πορίσματος για τους
ελέγχους στις οργανώσεις, που όμως σε ό,τι αφορά τη ΓΕΣΑΣΕ δεν υπάρχει η
παραμικρή αμφιβολία ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός», τονίζεται στην ανακοίνωση. 
Παράλληλα, διαψεύδει ότι η Οργάνωση εισέπραξε τον Μάρτιο του 2012
επιχορηγήσεις που δικαιούται χωρίς να διαθέτει νόμιμη διοίκηση. Η αλήθεια
είναι, αναφέρει, ότι νόμιμη διοίκηση υπήρχε, καθώς με νόμο ψηφισμένο από
τη Βουλή (Ν. 4015, άρθρο 18) με μεγάλη πλειοψηφία (περίπου 250 ψήφους)
είχε παραταθεί η θητεία της προηγούμενης διοίκησης μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 2012. Η παράταση αποσκοπούσε στην ενοποίηση και τη δημιουργία μιας
νέας επαγγελματικής αγροτικής οργάνωσης σε σύγχρονες βάσεις, μεγάλης
και αξιόπιστης». 

Μόλις 15% των 
Συνεταιρισμών ενεργοί

Μόλις 570 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), ήτοι ποσοστό 15%, έχουν αξιολογηθεί
ως ενεργοί από τους συνολικά 3.858 που έχουν υποβάλει αίτηση πρώτης
εγγραφής στο Μητρώο Αγροτικών Οργανώσεων έως το τέλος Σεπτεμβρίου,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ. Τα τέσσερα κριτήρια που αξιολογούνται
κατά την πρώτη εγγραφή είναι ο κύκλος εργασιών των τελευταίων τριών
ετών, να έχουν καταστατικό καταχωρημένο σε αρμόδια δικαστική αρχή, να
έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες με δικαστικό αντιπρόσωπο και ο αριθμός
των μελών τους να υπερβαίνει τα 10 άτομα. Στην πορεία αξιολόγησης με τον
έλεγχο που διενεργεί η Εποπτική Αρχή, βάση του αρχείου καταγραφής των
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στην ψηφιακή εφαρμογή του
υπουργείου, διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός προβλημάτων στην πληρότητα
των στοιχείων που υποβλήθηκαν, όπως για παράδειγμα ανυπόγραφους ισο-
λογισμούς, πρόχειρες εγγραφές, αδυναμία επικοινωνίας κ.ά. Είναι χαρακτηριστικό
ότι έχουν δοθεί λάθος 2.000 ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα. 
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        Συνεταιρισμών Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το υπουργείο Ανάπτυξης για την αξιοποίηση
μέσα στο 2015 το ποσό των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ,
προκειμένου να καλυφθούν δράσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.
Ένα σημαντικό ποσό αφορά προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-
2013 που δεν κατάφεραν να ενταχθούν έγκαιρα. Αναλυτικά το ποσό των
12 δισ. θα διατεθεί για: 
8Έργα που εντάχθηκαν στα Ε.Π. (Επιχειρησιακά Προγράμματα) του ΕΣΠΑ
2007-2013, αλλά δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. του
ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020. 
8Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
τα οποία δεν εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα
στην περίοδο 2014-2020. 
8Νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020. 
Αναλυτικά οι δράσεις: 
3 21 για την ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας:

127,5 εκατ. ευρώ 
3 49 στον τομέα τεχν. πληροφοριών και επικοινωνιών: 42 εκατ. ευρώ 
3 18 για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ: 283 εκατ. ευρώ 
3 127 για την υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών

εκπομπών CO2: 594 εκατ. ευρώ 
3 23 για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: 51,5 εκατ. ευρώ 
3 280 για τη προστασία του περιβάλλοντος: 1,710 δισ. ευρώ 
3 33 στον τομέα των μεταφορών: 996 εκατ. ευρώ 
3 4 για την προώθηση της απασχόλησης: 50 εκατ. ευρώ (πέραν των

δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας:
600 εκατ. ευρώ) 

3 42 για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης
της φτώχειας: 68,6 εκατ. ευρώ 

3 43 για την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση: 112,1 εκατ. ευρώ 
3 85 για την ενίσχυση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης: 

192,6 εκατ. ευρώ
3 10 τεχνικής βοήθειας: 9 εκατ. ευρώ

όλο το διάστημα του ελέγχου ημε-
ρήσια αποζημίωση που υπερβαίνει
το προβλεπόμενο ποσό των 100
ευρώ. Μόνο το 2008 οι ελεγκτές
καταγράφουν την καταβολή εξό-
δων διαμονής και μετακίνησης
των μελών του Δ.Σ. που συνεδρίασε
στη Θεσσαλονίκη χωρίς παραστα-
τικά, ενώ το ίδιο έτος η τότε ταμίας
της Οργάνωσης, κα Ασ. Κτιστάκη,
εμφανίζεται να εισπράττει –«εκ
παραδρομής»– με δύο εντάλματα
ταποσά 726 ευρώ και 561,78 ευρώ
για τη συμμετοχή της στην ίδια

ακριβώς συνεδρίαση του Δ.Σ.
Στο ίδιο πόρισμα καταγράφεται
και διπλή πληρωμή του ίδιου πα-
ραστατικού. Πρόκειται για την αμοι-
βή δημοσιογράφου, ο οποίος επι-
μελείτο την εφημερίδα της ΣΥΔΑΣΕ
και στον οποίο κατεβλήθη το ποσό
των 8.300 ευρώ, ως αποδοχές,
δύο φορές (και στις 31/8 και στις
31/10), με μοναδικό παραστατικό

τη... φωτοτυπία της ίδιας πρωτό-
τυπης απόδειξης. 
Μάλιστα, όταν προ ημερών οι ελεγ-
κτές ανακάλυψαν τη διπλοεγγραφή
και απευθύνθηκαν στον τότε πρό-
εδρο Ανδ. Σωτηρόπουλο και την
ταμία Ασπασία Κτιστάκη, «εκείνοι
από κοινού ανέλαβαν την ευθύνη
και αποκατέστησαν τη ζημία» ση-
μειώνεται στο πόρισμα. 

Να δοθούν πλήρως στη δη-
μοσιότητα τα πορίσματα των
ελέγχων και οι λεπτομέρειές
τους, έστω και αν γίνουν φέιγ
βολάν, ζητά η ΠΑΣΕΓΕΣ από
το ΥπΑΑΤ
Το θέμα κυριάρχησε, μαζί με αυτό της
εφαρμογής του Νόμου 4015 του 2011
και των επικείμενων εκλογών της ορ-
γάνωσης, στη Γενική Συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη. «Ο 4015
δεν κάνει εξαίρεση σε κανέναν», τόνισε
στην παρέμβασή του ο αναπληρωτής
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Πάρις Κουκουλόπουλος, ενώ
προσέθεσε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει
σκιά στο προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ και
γι’ αυτό οι εκπρόσωποί της πρέπει να
είναι μόνο από αναγνωρισμένους συ-
νεταιρισμούς, θέλετε δεν θέλετε». Ανα-
φερόμενος, δε, στα πορίσματα που αφο-
ρούν τις οικονομικές ατασθαλίες στον
συνεταιριστικό κλάδο, τόνισε πως υπεύ-
θυνος για την περαιτέρω διερεύνηση
είναι ο οικονομικός εισαγγελέας και ότι
«μόνο ο σωστός παραγωγός βγαίνει
κερδισμένος και όχι τα λαμόγια», ενώ
πρότεινε τη μετάθεση διεξαγωγής των
εκλογών των συνεταιρισμών στις 31/12,
για να βρεθούν πόσοι είναι ενεργοί με
βάση τον τζίρο τους.

«Ζήτημα 
Δημοκρατίας»

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, η ΠΑΣΕΓΕΣ
είναι θετική, όπως σχολίασε στην «Πα-
ραγωγή» ο πρόεδρός της, Τζανέτος Κα-
ραμίχας, αφού όπως είπε αποτελεί πρό-
ταση της οργάνωσης. «Εμείς δεν φο-
βόμαστε τις δημοκρατικές διαδικασίες»,
σχολίασε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας,
ωστόσο, ότι για να γίνει αυτό «προϋπόθεση
είναι να κάνει το υπουργείο αυτό που

πρέπει και να εφαρμόσει το νόμο. Ο
υπουργός έχει την ευκαιρία, με τη νο-
μοθετική πρωτοβουλία που έχει προ-
αναγγείλει στη Βουλή. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, εγώ θα προκηρύξω εκλογές
την Τρίτη!». 
Νωρίτερα, πάντως, ο κ. Καραμίχας είχε
στρέψει τα… βέλη του προς την ηγεσία
του ΥπΑΑΤ, λέγοντας στον Π. Κουκου-
λόπουλο ότι «το θέμα δεν είναι μόνο ο
4015 που εσείς πρέπει να υλοποιήσετε,
καθώς εδώ κρίνονται θέματα Δημοκρα-
τίας». 
«Το ζήτημα είναι δημοκρατικό και όχι
πολιτικό, τελικά, με τις παρεμβάσεις σας
σε έναν κλάδο αγροτών και επιχειρη-
ματιών», είπε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ,
προσθέτοντας: «Αν κάνατε παρέμβαση
στον ΣΕΒ για τις εκλογές του, δεν θα
συζητούσατε αν τα μέλη του είναι ενήμερα
ή όχι. Αν δεν αποκαταστήσετε την αδικία,
θα ρίξουμε εμείς το Νόμο». 
Συνεχίζοντας, ο κ. Καραμίχας τόνισε ότι
όλη αυτή η λάσπη εδώ και καιρό προς
το πρόσωπό του αφορά τις επικείμενες
εκλογές και κάλεσε εκ νέου τον υπουργό
να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμα,
λέγοντας ότι «δεν μας νοιάζει αν γίνουν
φέιγ βολάν. Στην ανάγκη θα τα τυπώσουμε
και μόνοι μας…».

ΠΑΣΕΓΕΣ: Δημοσιοποιήστε 
τα πορίσματα!

Νέα έργα στο ΕΣΠΑ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον διοικητή του ΟΓΑ Ξενοφώντα Βεργίνη
υπέγραψε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με στόχο τ συνεργασία
στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
του ΟΓΑ, που αφορούν τον τουριστικό τομέα. «Σκοπός μας είναι η
κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των δικαιούχων του ΟΓΑ. Η
ενημέρωση των νέων αγροτών-ασφαλισμένων του Οργανισμού για τη
διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης. Επιδιώκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας,
πρακτικής εμπειρίας και πληροφοριών και η προβολή των προγραμμάτων
του ΟΓΑ μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΤ gnto.gov.gr», σημείωσε η κα
Κεφαλογιάννη. Από την πλευρά του, ο κ. Βεργίνης χαρακτήρισε την
υπογραφή της συνεργασίας ως «σημαντικό βήμα» και πρόσθεσε ότι
«σκοπός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας είναι η οργάνωση και
εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, διακοπών, εκδρομών,
δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου, δωρεάν παροχής βιβλίων και άλλου
έντυπου υλικού, γενικότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης του αγροτικού
πληθυσμού της χώρας». 
Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ
έτους 2014 έχουν 1.153.700 δικαιούχοι.

Συνεργασία 
ΟΓΑ - υπουργείου

Τουρισμού για 
την Αγροτική Εστία 

Από τα πορίσματα
προκύπτουν 
πάρα πολλές
περιπτώσεις 
που διακινούνταν
χρήματα χωρίς
παραστατικά ή
χωρίς επαρκή
αιτιολόγηση 

▶
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Καινοτόμα σειρά κοκκωδών 
NPK προϊόντων

Σε συνέχεια της πολυετούς εμ-
πειρίας στο χώρο των υδατο-
διαλυτών λιπασμάτων, η εται-
ρεία Haifa έρχεται να θέσει
ακόμη υψηλότερα τον πήχη,
προσθέτοντας στην παγκόσμια
αγορά των κοκκωδών λιπα-
σμάτων τη νέα καινοτόμα σειρά
Haifa Turbo – K, βασισμένη
στο Νιτρικό Κάλιο. 
Η Ελλάδα επιλέχθηκε να αποτελεί
το κέντρο παράγωγης της σειράς
Turbo-K και αφετηρία των θυγα-
τρικών της Haifa ανά τον κόσμο,
αποδεικνύοντας έμπρακτα την εμ-
πιστοσύνη της εταιρείας στην ελ-
ληνική παραγωγή. 
Η νέα σειρά Ηaifa Turbo – K απαν-
τά στις ανάγκες των παραγωγών,
παρέχοντας εκτεταμένα τα οφέλη
που μόνο η χρήση του συγκεκρι-
μένου προϊόντος, με βάση το Νι-
τρικό Κάλιο, μπορεί να προσφέρει.
Πρόκειται για μια πραγματικά
επαναστατική και πρωτοποριακή
γκάμα κοκκωδών προϊόντων,
απαράμιλλης ποιότητας και λει-
τουργικότητας. 
H σειρά Ηaifa Turbo – K περιλαμ-

βάνει σύνθετους τύπους NPK με
κάλιο από το νιτρικό κάλιο Mul-
ti- K της Ηaifa. H σειρά, πέρα από
τα τρία κύρια θρεπτικά συστατικά
Αζώτου, Φωσφόρου και Καλίου,
είναι εμπλουτισμένη με Θείο, Μα-
γνήσιο, Σίδηρο και Ψευδάργυρο. 
Το Haifa Turbo-K είναι ιδανικό για
όλους τους τύπους εδαφών και
για όλες τις καλλιέργειες, όπως
ανοικτού αγρού, κηπευτικά, οπω-
ρώνες, ανθοκομία, εκεί που η
αιχμή της τεχνολογίας λιπασμάτων
μεγιστοποιεί το κέρδος των καλ-
λιεργειών. Χρησιμοποιείται για βα-
σική και επιφανειακή χρήση. 

Μεγιστοποίηση 
απόδοσης

Είναι γνωστό πως η υψηλή αλα-
τότητα του εδάφους μειώνει την
πρόσληψη του νερού από το φυτό,
διαταράσσοντας έτσι κρίσιμες φυ-
σιολογικές διεργασίες, καθυστε-
ρώντας την ανάπτυξη των φυτών
και μειώνοντας την απόδοση της
καλλιέργειας. 
Η καινοτόμος σειρά κοκκωδών
λιπασμάτων Haifa Turbo-Κ, ελεύ-

θερης νατρίου και χλωρίου, μει-
ώνει την αλατότητα του εδάφους,
συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση
των σοδειών ακόμη και σε ευαί-
σθητες στην αλατότητα καλλιέρ-
γειες, βοηθώντας την ευκολότερη
και ταχύτερη απορρόφηση των
θρεπτικών συστατικών και νερού. 

Τα πλεονεκτήματα που κάνουν τα
προϊόντα της σειράς TURBO – K
μοναδικά είναι: 

3 Η υψηλή περιεκτικότητα και
ποιότητα Καλίου, προερχόμενη
από το Multi-K της Haifa. 

3 Το υψηλό ποσοστό Καλίου που
βοηθά στην άμεση απορρόφηση

Αζώτου (νιτρικών) λόγω συ-
νεργιστικής δράσης Κ+ και
ΝΟ3.

3 Η άμεση απόδοση θρεπτικών
στα φυτά από την ημέρα εφαρ-
μογής (λόγω του ποσοστού νι-
τρικής μορφής του Αζώτου). 

3 Η ιδανική ισορροπία αμμωνιακού
και νιτρικού Αζώτου για παρα-
τεταμένη τροφοδοσία Αζώτου
στα φυτά. 

3 Τα επτά θρεπτικά συστατικά που
περιέχει. 

3 Η ισορροπημένη παροχή K, Mg
και S, βελτιστοποιώντας την
πρόσληψη από τα φυτά. 

3 Η ομοιογενής σύνθεση σε κάθε
κόκκο και η ομοιόμορφη κοκ-
κομετρία, εξασφαλίζοντας ομοι-
όμορφη διασπορά στο χωράφι
και ομοιόμορφη απόδοση θρε-
πτικών στα φυτά. 

Με φιλική χρήση στο περιβάλλον
και με πλούσιες θρεπτικές μο-
νάδες ανά κιλό σοδιάς, αποτελεί
την οικονομικότερη λύση με κα-
τάλληλη χρήση και σε θερμοκη-
πιακές μονάδες. 

Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «15 Ελαιοραβδιστικά και
τα 40 ελαιόδιχτα» από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι
της εφημερίδας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού.
Επίσης τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι
σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνεργά-
τες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 18
Οκτωβρίου 2014.
3. Τα Δώρα: Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 15 Ελαιοραβδιστικά και 40
Ελαιόδιχτα, τα οποία θα κερδίσουν 55 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε πενήντα πέντε (55) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα κυκλοφορήσει
το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014, υπάρχει στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια
κόκκινη σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ».
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό–αναγνώστες της

εφημερίδας, οι οποίοι θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν τις
σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα) στα γραφεία της εφημερίδας
στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
2014 (ώρες: 09:30-18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί
μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου
και απόλλυται οριστικά για το συμμετέχοντα. 
Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς αναγνώστες δεν έχει τη
δυνατότητα να προσέλθει αυτοπροσώπως στα γραφεία της διοργανώτριας,
ώστε να προσκομίσει το πρωτότυπο φύλλο, θα πρέπει να επικοινωνήσει τη-
λεφωνικά με την εφημερίδα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών» να
δηλώσει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να αποστείλει -πριν τη λήξη της
προθεσμίας- ταχυδρομικά το φύλλο στα γραφεία της διοργανώτριας (Λεωφόρος
Συγγρού 35 Τ.Κ. 117 43, Αθήνα). 
Το δώρο θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας ή θα αποστέλλεται με επιβάρυνση του τυχερού αναγνώστη. 
4.2. Ρητά διευκρινίζεταιότι η Διοργανώτρια δεν θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες
και λοιπούς διανομείς εντύπων επιστροφές του φύλλου της 18ης Οκτωβρίου
2014, σε περίπτωση που έχει ανοιχθεί ή παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο

η συσκευασία της εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με
οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί
ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους τυχε ρούς που θα κερδίσουν
τα έπαθλα με ο ποιονδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως
-ενδει κτικά και όχι περιοριστικά- φωτο γραφίες, φιλμ, βίντεο
και ενδε χομένως να χρησιμο ποιήσει κάθε ειδησεο γρα φικό
στοι χείο σχετικό με την απονο μή του επά θλου, χωρίς
καμία πρό σθετη αμοι βή προς τους συμμε τέχοντες.
4.4. Οι τυχεροί ή οι νικητές του διαγωνισμού
ή της κληρώσεως οφείλουν να παραλαμ-
βάνουν το δώρο τους μέσα σε ένα μήνα από
τη στιγμή που θα ενημερωθούν ότι τα
δώρα είναι έτοιμα προς παράδοση.
Μετά την παρέλευση του μήνα
χάνεται το δικαίωμα παραλαβής
του δώρου. Τα έξοδα αποστολής βα-
ρύνουν το νικητή.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤA 15 ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 40 ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ

Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 210/9249571-2 & 210/7256050.

Η επένδυση της Haifa στην ελληνική βιομηχανία λιπασμάτων 
υπόσχεται Turbo K αποδόσεις

Το Haifa Turbo-K είναι ιδανικό για
βασικές λιπάνσεις και για καλλιέργειες
με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε
Φώσφορο, Κάλιο, Άζωτο, Μαγνήσιο
και Ιχνοστοιχεία. Εξασφαλίζει: 
• Άμεση τροφοδοσία Αζώτου 

που διαρκεί.
• Υψηλή τροφοδοσία Καλίου από

την αρχή της καλλιεργητικής πε-
ριόδου.

• Υψηλή παροχή Φωσφόρου και
Ιχνοστοιχείων.

• Μειωμένες απώλειες Αζώτου
(αμμωνιακά).

• Προστασία εδάφους και υδροφό-
ρου ορίζοντα από νιτρικά.

• Καλύτερες σοδειές ποσοτικά 
και ποιοτικά.
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Συγχωνεύονται 4 οργανισμοί
και ξεκινούν οι απολύσεις

Επί 3 χρόνια ο βασικός οργανισμός του ΥπΑΑΤ λειτουργούσε με υπουργική απόφαση
Τρία χρόνια μετά την απόφαση
για τη μεταξύ τους συγχώ-
νευση και ενώ οι 4 οργανισμοί
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων λει-
τουργούσαν υπό ενιαία διοί-
κηση με μια απλή... υπουργική
απόφαση, πήρε τον δρόμο για
τη Βουλή το σχετικό νομο-
σχέδιο. 

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Η συνένωση του ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό
Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας), του
Οργανισμού «Δήμητρα» (Οργα-
νισμός Γεωργικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Απασχόλησης), του ΟΠΕΓΕΠ (Ορ-
γανισμός Πιστοποίησης και Επί-
βλεψης Γεωργικών Προϊόντων)
και του ΕΛΟΓΑΚ (Ελληνικός Ορ-
γανισμός Γάλακτος και Κρέατος),
υπό την «ομπρέλα» του ΕΛΓΟ
Δήμητρα, έρχεται τη στιγμή που
η διοίκησή του καλείται να απο-
φασίσει τα κριτήρια για την από-
λυση 150 υπαλλήλων του, που
έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση
με την Τρόικα. 
Ο συγκεκριμένος αριθμός φέρεται,
σύμφωνα με πληροφορίες, να
περιλαμβάνεται στη λίστα που
έδωσε ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, κ. Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, στους επικεφαλής της
Τρόικας κατά τη συνάντησή τους
την προπερασμένη Τετάρτη (για
το θέμα δεν έχει υπάρξει δημόσια
τοποθέτηση από την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων). 

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα
Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα βρίσκεται ως
σήμερα στον αέρα, καθώς λει-
τουργεί, όπως καταγγέλλουν

ακόμα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι,
παράτυπα. 
Τον Μάρτιο του 2012 το σχέδιο
νόμου για τη συγχώνευση των
οργανισμών του υπουργείου για
τη δημιουργία του νέου φορέα,
είχε αποσυρθεί από την Ολομέλεια
της Βουλής από τον τότε υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα
Σκανδαλίδη. Από τότε ο ΕΛΓΟ
Δήμητρα λειτουργεί με υπουργική
απόφαση. Αποτέλεσμα αυτής της
κατάστασης ήταν να μην υπάρχει
μέχρι σήμερα ενιαίο οργανόγραμ-
μα, ώστε εργαζόμενοι από τον
έναν οργανισμό να μπορούν να
μετακινηθούν στον άλλο και να
καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες.
Επίσης, ο οργανισμός δεν διαθέτει
κονδύλια παρά μόνο για τη μι-
σθοδοσία, με αποτέλεσμα οι ερ-
γαζόμενοι να μην έχουν χρήματα
για βενζίνη, ώστε να μετακινηθούν
σε μονάδες παραγωγής γάλακτος
και κρέατος, για τη διενέργεια
των απαραίτητων ελέγχων, με
αποτέλεσμα να είχαν μπει «ψύλλοι
στα αυτιά» των εργαζομένων
ακόμα και για ενδεχόμενο ξαφ-
νικού «θανάτου» του οργανισμού
με φόντο και τις επαπειλούμενες
απολύσεις. 
Πλέον, αυτές οι ανησυχίες (εκτός
των απολύσεων) φαίνεται να δια-
σκεδάζονται, αν και δεν έχει απο-
σαφηνιστεί πως θα επιτευχθούν
στόχοι πρακτικώς ανέφικτοι που
έχουν τεθεί, όπως αυτός για κέρδη
5,8 εκατ. ευρώ με το κλείσιμο
του έτους. 

Στελέχωση
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου
που δόθηκε για δημόσια διαβού-
λευση ο οργανισμός θα απασχολεί
συνολικά 967 άτομα και θα στε-
λεχώνεται από τις εξής κατηγορίες
προσωπικού: 

8Ερευνητές, των οποίων οι ορ-
γανικές θέσεις ορίζονται σε 250.
8 Υπάλληλοι Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης, των οποίων οι ορ-
γανικές θέσεις ορίζονται σε 300.
8 Υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης, των οποίων οι ορ-
γανικές θέσεις ορίζονται σε 150.
8Υπάλληλοι Διοικητικής και Τε-
χνικής Υποστήριξης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, των οποίων
οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε
212.
8Υπάλληλοι Διοικητικής και Τε-
χνικής Υποστήριξης Υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, των οποίων οι ορ-
γανικές θέσεις ορίζονται σε 55.
8 Τέλος, στον οργανισμό θα
υπηρετούν και έξι δικηγόροι με
έμμισθη εντολή και πάγια αντι-
μισθία.
Πρωταρχικοί σκοποί του οργα-
νισμού είναι η διενέργεια της
έρευνας και επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης που
απαιτείται για την ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού
τομέα, καθώς, επίσης, η διασφά-
λιση της ποιότητας των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων και ο
έλεγχος της παραγωγής, της ποι-
ότητας, της προέλευσης και της
διακίνησης του γάλακτος και του
κρέατος. 
Βασική αποστολή του οργανισμού
αποτελεί η επιστημονική και τε-
χνική υποστήριξη του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων στον σχεδιασμό και την
υποστήριξη της εφαρμογής της
πολιτικής του υπουργείου στο
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής και της Κοινής Αλιευ-
τικής Πολιτικής, καθώς και στη
διαμόρφωση θέσεων στα θέματα
που εξετάζονται στο Συμβούλιο
και στα λοιπά αρμόδια όργανα
της Ε.Ε. 

Το ζήτημα της συγχώνευσης των οργανισμών του ΥπΑΑΤ δεν είναι μια πρόσφατη
υπόθεση. Ξεκινά από την εποχή του 2005, όταν στο πλαίσιο του Νόμου 3429 μια
συζήτηση για συγχώνευση ΕΘΙΑΓΕ και ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα αντιμετώπισε σφοδρή
αντίδραση των «ΕΘΙΑΓιτών» και εγκαταλείφθηκε. Αργότερα, τον Ιανουάριο του
2010, σε ένα περιβάλλον χωρίς δημοσιονομικούς προβληματισμούς, η νεοφώτιστη
υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή, θέτει στο Ζάππειο το ζήτημα της συγχώνευσης
φορέων του ΥΠΑΑΤ, με πυρήνα τον ΕΦΕΤ. Όμως, μετά τη μεταφορά του ΕΦΕΤ σε
άλλο υπουργείο, το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε. 
Εννέα μήνες μετά ο νέος υπουργός, Κώστας Σκανδαλίδης, αναλαμβάνει τα
καθήκοντά του σε ένα πολύ διαφορετικό δημοσιονομικά περιβάλλον. Πληροφορίες
επιβεβαιώνουν ότι στις συζητήσεις που ακολουθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο ο
κ. Σκανδαλίδης δέχεται πιέσεις για κατάργηση του ΕΘΙΑΓΕ και δεσμεύεται να
μελετήσει το θέμα και να υποβάλει μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πρόταση συγ-
χώνευσης. 
Στον 6ο όροφο του ΥπΑΑΤ σήμανε «συναγερμός» με αλλεπάλληλες συσκέψεις
και συνεργασίες. Οι απαιτήσεις της δεύτερης δανειακής σύμβασης άγγιζαν τα
όρια της υπηρεσιακής συρρίκνωσης των οργανισμών και της εφεδρείας του
προσωπικού τους. Τελικά, ο υπουργός αποφάσισε να προχωρήσει σε πολιτική λύ-
ση-πλαίσιο που διασφάλιζε τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων
των φορέων, δίνοντας ταυτόχρονα διέξοδο και στα θέματα που έθεταν σε κίνδυνο
τις θέσεις εργασίας του προσωπικού τους.

Το ιστορικό της συγχώνευσης

Ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα» βρίσκεται ως σήμερα
στον αέρα, καθώς λειτουργεί, 
όπως καταγγέλλουν ακόμα και οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι, παράτυπα 

▶



Διανύουμε την εποχή συγκομιδής για πολλές
δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως τα καρύδια,
τα ρόδια, τα λεμόνια, τα μήλα, τα κυδώνια, τα
αχλάδια, οι λωτοί και οι βρώσιμες ελιές. Συ-
νεχίζεται η συγκομιδή και η προώθηση στην
αγορά των σύκων. 
Τα καρύδια, μετά τη συγκομιδή και πριν την
αποθήκευσή τους, επιβάλλεται να εκτεθούν
για 1-2 εβδομάδες στον ήλιο, με στόχο να
απολέσουν την περίσσεια υγρασία και να μη
μουχλιάσουν. 
Τα κυδώνια, τα μήλα, τα αχλάδια συγκομίζονται,
πριν ωριμάσουν τελείως, για να μπορέσουν
να διατηρηθούν περισσότερο χρόνο, αφού ως
γνωστόν, η διαδικασία της ωρίμανσης σε αυτά
συνεχίζεται στο σπίτι ή στην αποθήκη ή στην

αγορά, όπου θα προωθηθούν, αφού η διαδικασία
ωρίμανσης συνεχίζεται και μετά τη συγκομιδή
(μεθωρίμανση). 
Τα αχλάδια, τα μήλα και τα κυδώνια συντη-
ρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα
ψυγεία, σε αντίθεση με τα ρόδια, που διατη-
ρούνται για σημαντικό χρονικό διάστημα και
εκτός ψυγείου, αρκεί να τοποθετηθούν σε
μέρος δροσερό. Τα λεμόνια συγκομίζονται,
όταν το πράσινο χρώμα υποχωρήσει και γίνει
πρασινοκίτρινο ή κίτρινο, ενώ οι λωτοί κόβονται,
όταν είναι ακόμα σκληροί, τρώγονται, όμως,
όταν ωριμάσουν. 
Τέλος, οι βρώσιμες ελιές συγκομίζονται, όταν
αποκτήσουν το μέγεθος και το χρώμα, που
χαρακτηρίζει κάθε ποικιλία.

Ημερολογιο ΚαλλιεργΗτΗ 18/10  –  24 /10 /2014
Βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκομιδή του σύσπορου βαμβακιού σε όλα τα βαμβα-
κοπαραγωγικά διαμερίσματα της χώρας, καθώς και η συγκομιδή πολλών
προϊόντων δενδρωδών καλλιεργειών, όπως τα καρύδια, τα ρόδια, τα μήλα, τα
κυδώνια, τα αχλάδια, τα λεμόνια, οι λωτοί και οι βρώσιμες ελιές. Εποχή
κατάλληλη για σπορά ή φύτευση πολλών υπαίθριων λαχανικών, καθώς και
για την καταπολέμηση του βακτηριακού καψίματος στην αχλαδιά. 

Γράφει η ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ Γεωπόνος

Δενδρώδεις καλλιέργειες

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται αυτή την εποχή για
την προστασία της αχλαδιάς από το βακτηριακό
κάψιμο, που επιτυγχάνεται με προληπτικούς ψε-
κασμούς. Οι ψεκασμοί γίνονται κατά την περίοδο
της φυλλόπτωσης, με τα κατάλληλα, συγκεκριμένα
για την καλλιέργεια, φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Η ασθένεια περιορίζεται και με την εφαρμογή καλ-
λιεργητικών μέτρων, με κυριότερο εκείνο της
αφαίρεσης και της καύσης όλων των προσβεβλη-
μένων βλαστών, κλάδων και κλαδίσκων.

Αχλαδιά

Υπαίθρια 
λαχανικά

Η περίοδος είναι κατάλληλη για τη
σπορά σε μικρότερες ή μεγαλύτερες
εκτάσεις (για οικογενειακή κατανάλωση
ή για την αγορά) επί μεγάλου αριθμού
υπαίθριων κηπευτικών, όπως τα μα-
ρούλια, τα πράσα, το σπανάκι, το κα-
ρότο, τα παντζάρια, τα ραπανάκια και
η ρόκα. Όλα τα παραπάνω υπάρχουν
βέβαια στις αγορές και σήμερα από
προηγμένη, καλοκαιρινή σπορά. 
Όσα από τα παραπάνω είδη έχουν
πολύ μικρό σπόρο, όπως ο μαϊντανός,
σπέρνονται αρχικά σε σπορείο και
όταν τα νεαρά φυτάρια αναπτυχθούν
και φτάσουν σε ένα ύψους 10-15
εκατοστά, μεταφυτεύονται από το σπο-
ρείο στο χωράφι στην οριστική τους
θέση. Το χώμα του σπορείου πρέπει
να είναι ελαφρύ και απολυμασμένο,
για τη διευκόλυνση του φυτρώματος
και την ελαχιστοποίηση των ασθενειών,
γι’ αυτό και πολλοί παραγωγοί χρη-
σιμοποιούν έτοιμο μείγμα, που απο-
τελείται συνήθως από χώμα, άμμο
και τύρφη, σε αναλογία 2:1:1. 
Για τα είδη που σπέρνονται κατευθείαν
στο χωράφι, πρέπει να γίνει καλή
προετοιμασία, με την εφαρμογή του
οργώματος, όταν το χωράφι είναι στο
«ρώγο» του και ενός ή δύο σβαρνι-
σμάτων, ώστε να καταστεί κατάλληλη
η «κλίνη» του σπόρου και να υπο-
βοηθηθεί το φύτρωμα. Τόσο στο σπο-
ρείο όσο και στο χωράφι πρέπει να
γίνονται οι κατάλληλες καλλιεργητικές
παρεμβάσεις, όπως λίπανση, άρδευση,
αντιμετώπιση των ζιζανίων, καταπο-
λέμηση εχθρών και ασθενειών, για
την απρόσκοπτη ανάπτυξη των φυ-
ταρίων και των φυτών, και την τελική
λήψη υψηλών αποδόσεων. 
Ο Οκτώβριος είναι, επίσης, ο μήνας
φύτευσης των κρεμμυδιών και των
σκόρδων. 
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Βαμβάκι
‘Ολες οι βαμβακοφυτείες της χώρας
βρίσκονται στο στάδιο της συγκο-
μιδής. Η συγκομιδή του σύσπορου
βαμβακιού πρέπει να γίνεται όταν
το βαμβάκι δεν είναι υγρό, τα κα-
ρύδια έχουν ανοίξει σε ποσοστό
75% (πρώτο χέρι συγκομιδής) και
διευκολύνεται, εάν έχουν πέσει τα
φύλλα του φυτού. Για να μην είναι
υπερβολικά υγρό το συγκομιζόμενο
προϊόν, πρέπει να αποφεύγεται
συλλογή του σύσπορου βαμβακιού
τις πολύ πρωινές και τις βραδινές
(με τα φώτα της βαμβακοσυλλε-
κτικής) ώρες. Εάν το βαμβάκι συγ-
κομισθεί με υγρασία μεγαλύτερη
από 10%, πρέπει να εκκοκκίζεται
αμέσως και να μην αποθηκεύεται.
Ευνόητο είναι ότι η διαδικασία της
ομαλής συγκομιδής του βαμβακιού
δυσχεραίνεται, εάν εν τω μεταξύ
βρέξει, γεγονός πολύ πιθανό αυτή
την εποχή. 
Μετά τη συγκομιδή καλό είναι να
ακολουθηθεί στελεχοκοπή και όρ-
γωμα ενσωμάτωσης των θρυμμα-
τισμένων βαμβακοστελεχών στο
έδαφος, καλλιεργητική τεχνική,
που συμβάλλει συγχρόνως στον
περιορισμό των νυμφών του πρά-
σινου και του ρόδινου σκουληκιού
(εάν υπάρχει) και επομένως στη
μειωμένη δραστηριότητά του κατά
την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Οι τιμές, με τις οποίες γίνονται οι
πωλήσεις του σύσπορου βαμβακιού
την εποχή, κυμαίνονται γύρω από
τα 50 λεπτά. 



Τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των
αλιέων και των επιχειρήσεων ιχθυο-
καλλιέργειας που πλήττονται από το
ρωσικό εμπάργκο στις ελληνικές εξα-
γωγές, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρα-
σμάνης, με παρέμβασή του στο πρό-
σφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας
- Αλιείας. 
«Οι εξαγωγές μας σε τσιπούρα και λαβράκι
αξίας 11 εκατ. ευρώ και 2.500 τόνους το
2013, υποχώρησαν στους 400 τόνους
εξαιτίας του εμπάργκο», τόνισε ο κ. Κα-
ρασμάνης και πρόσθεσε ότι «η κατάσταση
αυτή επιφέρει σημαντική μείωση στα έσοδα
των επιχειρήσεων αλλά και των ίδιων
των αλιέων, η οποία δεν θα αναστραφεί
εύκολα». 
Ταυτόχρονα, ο κ. Καρασμάνης ζήτησε την
αύξηση των επιτρεπόμενων αλιευμάτων
(TAC) για τον κόκκινο τόνο, επικαλούμενος
επιστημονικά στοιχεία, σύμφωνα με τα
οποία τα αποθέματα παρουσιάζουν σημαν-
τική αύξηση μετά την πολυετή εφαρμογή
των περιορισμών στη Μεσόγειο. 
Επίσης, στην πρόσφατη έκθεση της Υπο-
επιτροπής Στατιστικής και Έρευνας της
ΑΙΚΑΤ, καταγράφεται η σταθερή ανάκαμψη
του αποθέματος του κόκκινου τόνου και
αναφέρεται ότι ο στόχος επίτευξης της
Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης μέχρι το

2022, θα επιτευχθεί σύντομα. 
«Στη χώρα μας, ο τομέας αλιείας τόνου
έχει υποστεί σημαντικές θυσίες και απαι-
τούνται μέτρα για τη στήριξή του, τα οποία
δεν μπορούν να πάρουν άλλη αναβολή
και γι’ αυτό θα ήθελα, για άλλη μια φορά,
να επιμείνω στην ανάγκη αύξησης του συ-
νολικού επιτρεπόμενου αλιεύματος», ανέ-
φερε στην παρέμβασή του ο κ. Καρασμάνης. 

Ο υπουργός ζήτησε να εξεταστεί το αίτημα
αυτό στην επόμενη ετήσια Σύνοδο της
ΑΙΚΑΤ, που έχει προγραμματιστεί για τις
10-17 Νοεμβρίου, στην Ιταλία. 
Όσον αφορά τον καθορισμό των αλιευτικών
δυνατοτήτων για το 2015 στη Βαλτική Θά-
λασσα, θέμα το οποίο δεν αφορά άμεσα την
Ελλάδα, επετεύχθη πολιτική συμφωνία κατά
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών. 
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Αίτημα στην ΕΕ για στήριξη 
του αλιευτικού κλάδου

Παρέμβαση του Γ. Καρασμάνη στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας 

Ο υπουργός ζήτησε και την αύξηση των επιτρεπόμενων
αλιευμάτων για τον κόκκινο τόνο, επικαλούμενος
επιστημονικά στοιχεία για τη σημαντική αύξηση 
των αποθεμάτων στη Μεσόγειο

▶

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημε-
ρώνει ότι όσοι από τους πλοιοκτήτες επαγ-
γελματικών αλιευτικών σκαφών ενδιαφέ-
ρονται να αποκτήσουν για το έτος 2015
άδεια αλίευσης μικρών πελαγικών και άδεια
αλίευσης με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού,
πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα
αρμόδια Τμήματα Αλιείας των κατά τόπους
Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου τηρείται ο
φάκελος του σκάφους, έως τις 31 Οκτωβρίου. 
Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να
προσκομίζονται τα ακόλουθα επικαιροποιημένα
αντίγραφα εγγράφων: 
- Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής
Αλιείας. 
- Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακατα-
μέτρησης. 
- Έγγραφο Εθνικότητας. 
- Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης. 
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με
την οποία ο πλοιοκτήτης ή οι πλοιοκτήτες
για περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας, θα πρέπει
να δηλώνουν τα εξής: «Αναλαμβάνω την
υποχρέωση να παρέχω στη διοίκηση όλα
τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η απαιτούμενη παρακολούθηση
της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκε-
κριμένες ζώνες, που θα επιτρέψει την αν-
τίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διε-
νεργούμενης αλιείας». 
Επισημαίνεται ότι η άδεια αλίευσης με δίχτυ
τράτας βυθού συνοδεύει υποχρεωτικά την
επαγγελματική άδεια αλιείας των σκαφών
που διαθέτουν το εργαλείο δίχτυ τράτας
βυθού, είτε ως κύριο είτε ως δευτερεύον,
και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
τη διενέργεια αλιείας με το υπόψη εργαλείο.
Επίσης, η άδεια αλίευσης μικρών πελαγικών
συνοδεύει υποχρεωτικά την επαγγελματική
άδεια αλιείας των σκαφών που διαθέτουν
το εργαλείο γρι γρι, είτε ως κύριο είτε ως
δευτερεύον, και αποτελεί απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για τη διενέργεια αλιείας με το
υπόψη εργαλείο. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά
τόπους Τμήματα Αλιείας.

Αιτήσεις για άδειες 
μικρών πελαγικών και
διχτυού τράτας βυθού

Τέλος Οκτωβρίου η αναλογιστική για τον ΕΛΓΑ
Στο τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
η αναλογιστική μελέτη για τον ΕΛΓΑ. Όπως προκύπτει
από έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πάρι Κουκουλόπουλου, που
διαβιβάστηκε στη Βουλή, «η βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου με την ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισμούς
του ΕΛΓΑ και η δικαιότερη κατανομή των εισφορών
αποτελούν κεντρικό στόχο του υπουργείου». 
Η αναλογιστική μελέτη θα περιλαμβάνει: 
3 Το ύψος των εισφορών.
3 Τη διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης στους

θεσμικά ασφαλιζόμενους κινδύνους, της μερικής
ή ολικής απώλειας της ηρτημένης παραγωγής ή
της μειωμένης καρπόδεσης, λόγω συνδυασμού

«λοιπών δυσμενών αιτιών» για τις δενδρώδεις
καλλιέργειες.

3 Την υποχρεωτική ασφάλιση της κάλυψης της ηρτημένης
παραγωγής από το ζημιογόνο αίτιο της πυρκαγιάς.

3 Την υποχρεωτική ή προαιρετική κάλυψη του κινδύνου
του χαλαζιού στο στάδιο της ανθοφορίας των καρ-
ποφόρων δέντρων.

3 Την προαιρετική κάλυψη ζημιών που προξενούνται
από εντομολογικές προσβολές στην καλλιέργεια
βαμβακιού.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση που
είχαν καταθέσει 26 βουλευτές της Ν.Δ. στο υπουργείο,
ζητώντας να εκσυγχρονιστεί ο ασφαλιστικός κανο-
νισμός του ΕΛΓΑ. 
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Μετά το εμπάργκο, τί;
Πάνε σχεδόν δύο μήνες από
τότε που το ρωσικό εμπάργκο
τέθηκε σε ισχύ και σήμερα
εξαγωγείς, παραγωγοί και
συνεταιριστές απ’ όλη την Ελ-
λάδα, αλλά κυρίως από τη
Βόρεια, εξακολουθούν να χα-
ρακτηρίζουν τη μετά το «μπλό-
κο» εποχή δύσκολη, δηλώ-
νοντας αβεβαιότητα για το
μέλλον, την ώρα που οι εχ-
θροπραξίες στην Ουκρανία
συνεχίζονται.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Τα «απόνερα», από τα αντίποινα
του Βλαντιμίρ Πούτιν στις κυ-
ρώσεις της Δύσης, «έσκασαν»
στις ελληνικές εξαγωγές, οι οποί-
ες αποτελούν τη «σανίδα» σω-
τηρίας της χώρας μας από την
έναρξη της οικονομικής κρίσης.
Οι φόβοι για τις συνέπειες, που
θα είχε στον κλάδο το «μπλόκο»
της Ρωσίας, επαληθεύονται από
τα πρώτα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
τα οποία καταγράφουν πτώση
των εξαγωγών τον περασμένο
Αύγουστο, το μήνα, που οι εξε-
λίξεις βρίσκονταν στην κορύφωσή
τους. 
Η εμπόλεμη διεθνής κατάσταση
επηρέασε όλους σχεδόν τους
εξαγωγικούς κλάδους της ελ-
ληνικής οικονομίας, με αποτέ-
λεσμα την υποχώρηση της συ-
νολικής αξίας των εξαγωγών
κατά 5,9% στα 2,05 δισ. ευρώ,
από 2,18 δισ. ευρώ τον Αύγουστο
του 2013. Μάλιστα, αν εξαιρεθούν
τα πετρελαιοειδή, τότε η μείωση
είναι ακόμη μεγαλύτερη και φτάνει
το 6,1%. 
Το εμπάργκο, όμως, «πλήρωσε»
πρωτίστως ο αγροδιατροφικός
κλάδος. Το θετικό κλίμα ανετράπη
στις εξαγωγές τροφίμων και ελαι-
ολάδου, όπου σημειώθηκε πτώση
(-1,8%) και (-39,2%), αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ει-
δικά για τον περασμένο Αύγουστο,
καταγράφτηκε υποχώρηση της

τάξεως του 8,8% προς τις χώρες
της Ε.Ε. και 3,5% προς τις τρίτες
χώρες. 
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και εξαι-
ρουμένων των πετρελαιοειδών,
καθώς οι εξαγωγές υποχώρησαν
κατά 7,7% προς τις χώρες της

Ε.Ε. και κατά 3,4% προς τις τρίτες
χώρες.

Συνεταιριστές: 
Οι Ρώσοι θέλουν

να γυρίσουν σε μας
Έλληνες συνεταιριστές, που συμ-
μετείχαν σε πρόσφατη διεθνή έκ-
θεση τροφίμων και ποτών στη
Μόσχα, στα μέσα Σεπτεμβρίου,
διαπίστωσαν ότι οι Ρώσοι εισα-
γωγείς βρίσκονται στα… χαμένα.
Αυτό, διότι οι ίδιοι, λόγω του εμ-
πάργκο, υποχρεώθηκαν να αλ-
λάξουν προμηθευτές, γεγονός
που προκάλεσε αναταραχές στις
δουλειές τους. Σύμφωνα με την
πλειονότητα των συνεταιριστών,
οι Ρώσοι εισαγωγείς θέλουν να
επιστρέψουν στους παλιούς τους
συνεργάτες από την Ευρώπη,
όταν η «ιστορία» με το «μπλόκο»
θα λήξει. Πάντως, εκτίμηση των
συνεταιριστών είναι ότι θα φανούν
πολλά από την εμπορική χρονιά
για το ακτινίδιο, η οποία έχει
μόλις ξ εκινήσει. Ωστόσο, πολλοί
είναι εκείνοι που λένε ότι «ό,τι
έγινε, έγινε φέτος, το θέμα είναι
τι θα γίνει την επόμενη χρονιά,
ειδικά για το ακτινίδιο».

Διττά είναι τα μηνύματα για την εκτιμώμενη φετινή
παραγωγή του ακτινιδίου, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη
ζήτηση στην παγκόσμια αγορά και η καλλιέργειά του
είναι σταθερά ανερχόμενη. 
Αν και μεγάλο μέρος της ελληνικής παραγωγής ακτι-
νιδίων κατέληγε μέχρι πρότινος στη Ρωσία, παραγωγοί
από την Άρτα, την Πιερία και την Καβάλα εμφανίζονται
ψύχραιμοι σχετικά με τις συνέπειες που θα προκύψουν
από το εμπάργκο. Ωστόσο, η αναζήτηση νέων προμη-
θευτών, λόγω του ρωσικού «μπλόκου», είναι για τους
παραγωγούς αυτούς σημαντικό πρόβλημα. 

Άρτα
Μιλώντας στην «Παραγωγή» ο διευθυντής του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Άρτας-Φιλιππιάδας, Λάμπρος Ντουκουμές,
δηλώνει πως η συγκομιδή στις ποικιλίες Τσεχελίδη
έχει ξεκινήσει, ωστόσο όσον αφορά τα Hayward η
συγκομιδή αναμένεται να αρχίσει από μέρα σε μέρα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραγωγή ακτινιδίων στην
περιοχή εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και τους 30.000
τόνους, ωστόσο προβλέπει πως θα είναι μειωμένη

κατά 5%-10%. 
Όσον αφορά τις εξαγωγές στη Ρωσία, ο κ. Ντουκουμές
διευκρινίζει ότι οι ποσότητες που διακινούνται προς
τη χώρα δεν είναι πολλές. Ο κύριος όγκος, σύμφωνα
με τον ίδιο, πηγαίνει αλλού. «Περιμένουμε ακόμη την
εγκύκλιο του υπουργείου για το ύψος της ποσότητας
που θα αποσυρθεί, γεγονός που θα φέρει «ανακούφιση»
στην εγχώρια αγορά, ακόμα και αν η ποσότητα είναι
τελικά μικρή», αναφέρει ο διευθυντής του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Άρτας - Φιλιππιάδας. Ο ίδιος λέει πως
η τιμή παραγωγού κυμαίνεται φέτος στα 60-70 λεπτά,
κατά 5 λεπτά μικρότερη. 
Πάντως, ο κ. Ντουκουμές εφιστά την προσοχή στους
παραγωγούς όσον αφορά την επιλογή των εμπόρων,
προτρέποντάς τους να αναμένουν τις εξελίξεις γύρω
από το εμπάργκο και να μη βιαστούν να υπογράψουν
συμβόλαια. 

Καβάλα και Πιερία
Στην ΕΑΣ Καβάλας υποστηρίζουν πως οι συνέπειες
από τις ρωσικές κυρώσεις θα είναι διαχειρίσιμες.

Ωστόσο, στελέχη του συνεταιρισμού εκτιμούν ότι το
εμπάργκο θα οδηγήσει τους ανταγωνιστές να διοχε-
τεύσουν τις ποσότητες που εξήγαγαν προς Ρωσία στις
δικές μας αγορές, οπότε θα υπάρξει έμμεσα μια «πίεση»
των τιμών, που όμως μπορεί να «διορθωθεί» με τις
αποσύρσεις που ανακοίνωσε η Ε.Ε. Η φετινή παραγωγή
στην περιοχή αναμένεται αυξημένη κατά 50% πάνω
από τους 9.000 τόνους. 
Η συγκομιδή στη «ΖΕΥΣ Ακτινίδια» θα ξεκινήσει
αργότερα, μετά τις 20-25 Οκτωβρίου, καθώς η περιε-
κτικότητα σε σάκχαρα δεν έχει ακόμη «πιάσει» το 6,5
που είναι το όριο για να αρχίσει η κοπή. 
Σύμφωνα με το κ. Μανώση, διευθυντή της Οργάνωσης
Παραγωγών ΖΕΥΣ Ακτινίδια Α.Ε., η φετινή παραγωγή
αναμένεται να αυξηθεί κατά 20% στους 45.000 τόνους.
Η εταιρεία έχει σταματήσει εδώ και τέσσερα χρόνια
τις εξαγωγές προς τη Ρωσία, συνεπώς δεν μετρά
«πλήγματα» από το «μπλόκο» του Πούτιν. Το πρόβλημα
έγκειται στις χαλαζοπτώσεις, που σημειώθηκαν στην
Πιερία και οι οποίες κατέστρεψαν το 30-40% των χω-
ραφιών, γεγονός που οδηγεί πτωτικά τις τιμές.

Ψύχραιμοι οι παραγωγοί ακτινιδίου 

Εκτίμηση των συνεταιριστών είναι ότι θα
φανούν πολλά από την εμπορική χρονιά για
το ακτινίδιο, η οποία έχει μόλις ξεκινήσει

▶



Εντός του επόμενου τριμήνου,
όπου θα ανακοινωθεί η από-
φαση του δικαστηρίου, «κλη-
ρώνει» για την ένταξη της
Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες στις
διατάξεις του άρθρου 99 του
πτωχευτικού κώδικα, με το
86% των πιστωτών της ει-
σηγμένης να τάσσεται υπέρ
της προσφυγής.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Κατά της υπαγωγής δεν ψήφισε
κανένας εκ των πιστωτών της
εταιρείας, κατά τη διάρκεια της
εκδίκασης της αίτησης στο Πο-
λυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών,
την περασμένη εβδομάδα. 
Στις δικαστικές αίθουσες, προκει-
μένου να στηρίξουν τη Δίας, βρέ-
θηκαν τόσο οι δανείστριες τράπεζες
όσο και οι εργαζόμενοι της εισηγ-
μένης, ενώ το «παρών» έδωσαν
και εκπρόσωποι από τη Biomar,
τον βασικό προμηθευτή ιχθυοτρο-
φών της εταιρείας, ο οποίος εν-
δέχεται να βρεθεί και στη θέση
του επενδυτή, με βάση το σχέδιο
εξυγίανσης, που προωθείται για
την επιχείρηση. 
Όπως αναφέρει η ίδια η Δίας, το
δικαστήριο θα αποφανθεί για την
ένταξη στο άρθρο 99 μέσα σε διά-
στημα δύο-τριών μηνών. Έως τότε
η εισηγμένη θα παραμένει προ-
στατευμένη από τους πιστωτές
της, καθώς διατηρούνται τα προ-
ληπτικά μέτρα. Ωστόσο, η συζήτηση
για την αίτηση πτώχευσης, που η
Δίας είχε υποβάλλει, ματαιώθηκε. 
Σημειώνεται ότι η εξυγίανση της
εταιρείας βρίσκεται στον «αέρα»,
την ώρα που στη Σελόντα η ανα-
διάρθρωση έχει συμφωνηθεί και
στο Νηρέα είναι θέμα χρόνου να
«κλειδώσει». 

Πληροφορίες αναφέρουν πως
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην
υπόθεση «νοικοκυρέματος» της
εισηγμένης αναζητούν μία κοινώς
αποδεκτή λύση. Οι διαπραγματεύ-
σεις ψαράδων-τραπεζιτών συνε-
χίζονται, με «μπούσουλα» πάντα

το «μοντέλο» αναδιάρθρωσης,
που συμφωνήθηκε για τη Σελόντα
και το οποίο αναμένεται να «στηθεί»
και για τους υπόλοιπους «παίκτες»
του κλάδου. 
Ο ιχθυοπληθυσμός, πάντως, όσο
οι αποφάσεις καθυστερούν και οι

διαδικασίες εξυγίανσης δεν «τρέ-
χουν», απειλείται. Επισημαίνεται
σε αυτό το σημείο πως οι τράπεζες
ζήτησαν καταγραφή του ιχθυο-
πληθυσμού της Δίας, λίγες μέρες
πριν την εκδίκαση της ένταξης της
εταιρείας στο άρθρο 99. 
Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για
την αναδιάρθρωση της Δίας, σύμ-
φωνα με το προτεινόμενο σχέδιο,
αποτελεί η κεφαλαιοποίηση τρα-
πεζικών απαιτήσεων κοντά στα
70 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστού
περίπου 56% του συνολικού τρα-
πεζικού δανεισμού. Όρος, τον οποίο
έχει σημειωτέον αποδεχτεί ο Γε-
ωργιανός ιδιοκτήτης της Capital
Lineaus και βασικός μέτοχος της
Δίας, Kahka Bendukidze. Βάση
σχεδίου, το ποσοστό του Bendu-
kidze στην εισηγμένη θα μειωθεί
δραματικά. Δηλαδή, από μεγαλο-
μέτοχος θα γίνει μικρομέτοχος,
κάτι που ισχύει και για την οικογένεια
Στεφανή, μετά τη συμφωνία, στην
οποία επήλθε η Σελόντα με τις
τράπεζες. Το ίδιο βέβαια θα ισχύσει
και για κάθε κύριο μέτοχο των
εταιρειών που απαρτίζουν τη συγ-
κεκριμένη αγορά. Πάντως, λίγες
μέρες νωρίτερα, η διευθύνουσα
σύμβουλος της Δίας Anita Hamilton
παραιτήθηκε. Η ίδια ήταν πολύ
στενή συνεργάτιδα του Bendukidze. 
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Δίας: Εντός τριμήνου «κληρώνει» 
για την ένταξη στο άρθρο 99

Όλοι οι
εμπλεκόμενοι
φορείς στην
υπόθεση
«νοικοκυρέματος»
της Δίας
αναζητούν 
μία κοινώς
αποδεκτή λύση

▶

Το 86% των πιστωτών της εισηγμένης τάσσεται υπέρ της προσφυγής

Το ρόλο-«κλειδί» στην εξυγίανση της Δίας και στις αποφάσεις,
που θα ληφθούν στα δικαστήρια, θα παίξει η Biomar Hellas, η
οποία πριν από λίγους μήνες εμφανίστηκε ως ο «λευκός ιππότης»
της εταιρείας και μάλιστα στο χείλος του… γκρεμού.
Η Biomar λέγεται πως εδώ και πολύ καιρό έχει καταθέσει
στις πιστώτριες τράπεζες σχέδιο για τη διάσωση, εξυγίανση
και ανάπτυξη της Δίας, το οποίο και έχει γίνει αποδεκτό. Το
σχέδιο προβλέπει κεφαλαιοποίηση χρεών από τις τράπεζες
και την Βiomar, επανεκκίνηση της εκτροφής των ψαριών,
ενδιάμεση χρηματοδότηση, κεφάλαιο κίνησης και τοποθέτηση
στελέχους της Biomar στο διοικητικό συμβούλιο της Δίας.

Από την Biomar ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν να βοηθήσουν
στην εξυγίανση της Δίας, προκειμένου η εταιρεία να προσελκύσει
κορυφαίους επενδυτές. 
Την ίδια ώρα, η πρόταση της Agroinvest, συμφερόντων του
επιχειρηματία Γ. Βογιατζή, η οποία αποτελεί έναν καθετοποιημένο
όμιλο με δραστηριότητες στην παραγωγή και εμπορία αγροτικών
ειδών, ζωοτροφών και βασικό προμηθευτή αρκετών εταιρειών
ιχθυοκαλλιέργειας, έχει τεθεί στο περιθώριο, αναφέρουν οι
πληροφορίες. Η εταιρεία βρέθηκε σε συζητήσεις με την
εισηγμένη, προκειμένου να παίξει το διπλό-ρόλο του προμη-
θευτή-επενδυτή, ωστόσο οι επαφές δεν καρποφόρησαν. 

Θα σώσει τελικά η Biomar τη Δίας; 
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Καινοτομία και ισορροπημένη διατροφή
αλλά χωρίς να χάνεται η γεύση, υπό-
σχεται η Creta Farms στον Αυστραλό
καταναλωτή, με το νέο brand Oliving,
το οποίο κληρονομεί τις αξίες και την
ταυτότητα του γνωστού Εν Ελλάδι. 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Η Creta Farms και τα αδέλφια Δομαζάκη
υπέγραψαν με τη μεγαλύτερη εταιρεία αλ-
λαντικών της Αυστραλίας στρατηγική
συμφωνία, αποδεικνύοντας ότι παρά τους
δύσκολους καιρούς, υπάρχει ελληνική
τεχνογνωσία, αλλά και άλλου τύπου ευ-
καιρίες για τα προϊόντα μας. 
Συγκεκριμένα, η συμμαχία με την αυστρα-
λιανή Primo Meats στηρίζεται στην εφαρ-
μογή ενός νέου μοντέλου συνεργασίας,
αυτό του licensing agreement, δηλαδή
της αδειοδότησης χρήσης της πνευματικής
ιδιοκτησίας της Creta Farms, το οποίο η
εταιρεία ανέπτυξε στα πλαίσια του επα-
ναπροσδιορισμού της στρατηγικής διεθνούς
της ανάπτυξης. 
Η συνεργασία είναι πενταετούς διάρκειας
και εκτιμάται ότι θα αποφέρει πωλήσεις
ύψους 400 κατ. αυστραλιανών δολαρίων
εντός αυτού του χρονικού διαστήματος,
που σημαίνει ότι η εισηγμένη θα εισπράττει
1,5 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Η Creta Farms συνεργάζεται με την Primo
Meats τόσο για την τοπική παραγωγή όσο
και για τη διανομή και διάθεση, με στόχο
την επανατοποθέτηση της σειράς προϊόντων
Hans στην αγορά της Αυστραλίας. Τα προ-
ϊόντα Hans, το 2ο σε μερίδια brand της
Αυστραλίας, επανασχεδιάσθηκαν, με βάση
το Εν Ελλάδι, αποκτώντας ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα χάρη στο ελαιόλαδο και επα-
ναπροωθούνται με την επωνυμία «Oliving
by Hans». 
Το νέο brand oliving προκύπτει από το
«πάντρεμα» του ελαιολάδου (Olive oil)
και της ισορροπημένης ζωής (well-living). 
Οι 33 και πλέον κωδικοί αλλαντικών με
ελαιόλαδο, που βρίσκονται από τις 25 Αυ-
γούστου στα ράφια των μεγαλύτερων
αλυσίδων σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας

και της Νέας Ζηλανδίας, φέρουν το σήμα
«Oliving by Hans», με το οποίο θα η εταιρεία
δραστηριοποιείται γενικότερα στις αγορές
εκτός Ελλάδος. Ήδη η ονομασία αυτή χρη-
σιμοποιείται στα προϊόντα, που παράγει η
Creta Farms στην Ισπανία σε συνεργασία
με την Argal, με την οποία έχει συστήσει
την εταιρεία Creta Farms Espana με κεν-
τρικό σήμα το Creta Granjas. 

Το σκεπτικό και η απόφαση
Η ανταπόκριση που έχει στο καταναλωτικό
κοινό το Εν Ελλάδι, ήταν η αιτία που οδή-
γησε τα δύο αδέρφια στην απόφαση να
επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην
Αυστραλία. 
Όπως, άλλωστε, δήλωσαν τα στελέχη
της Creta Farms κατά την παρουσίαση
της συνεργασίας με την Primo Meats στην
Αίγλη Ζαππείου την περασμένη εβδομάδα,
το Εν Ελλάδι έβγαλε την εταιρεία από την

κρίση, την επανέφερε σε κερδοφόρα επί-
πεδα και την οδήγησε στην «κορυφή» των
προτιμήσεων των καταναλωτών. 
Η στιγμή για την εξάπλωση του προϊόντος
στη διεθνή αγορά θεωρήθηκε από τα αδέρ-
φια Δομαζάκη η κατάλληλη, αφού το Εν

Ελλάδι αυξάνεται με διψήφιους ρυθμούς
παρά την κρίση. 
Όπως εξήγησαν τα στελέχη της επιχείρησης,
με το Oliving καλύπτεται ένα σημαντικό
«κενό» στη διατροφή των Αυστραλών, οι
οποίοι κατατάσσονται στην τέταρτη θέση
παγκοσμίως ως προς την παχυσαρκία. 
Κατέγραψαν, λοιπόν, τις διατροφικές συ-
νήθειες των Αυστραλών και αποφάσισαν
να προωθήσουν στην εν λόγω αγορά το
Εν Ελλάδι, το οποίο είναι θρεπτικό και
δεν στερείται ουσιαστικής γεύσης. 
Η Αυστραλία επιλέχθηκε ως η προηγμένη
αγορά για την επέκταση των προϊόντων
της Creta Farm και στην Ασία. «Η Αυστραλία
δεν είναι μία κατακερματισμένη αγορά,
γι’ αυτό και το μοντέλο Oliving θα κάνει
εκεί επιτυχία», υπογράμμισε ο κ. Κων-
σταντίνος Δομαζάκης, αντιπρόεδρος Δ.Σ.
και διευθύνων σύμβουλος. 

Αλλαγή πορείας, το κίνητρο
Το κίνητρο της εταιρείας είναι η αλλαγή
πορείας της και μάλιστα εν μέσω κρίσης.
Στόχος της είναι η υπογραφή συμφωνιών,
στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, οι οποίες
θα της προσφέρουν γρήγορο κέρδος,
χωρίς να ξοδεύονται χρήματα. Σημειώνεται
πως, όπως άλλωστε τόνισε ο πρόεδρος
της Creta Farms, για το Εν Ελλάδι ξο-
δεύτηκαν τεράστια ποσά. 
«Με την αδειοδότηση χρήσης της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας δεν χρειάζεται να ξο-
δέψεις χρήματα και έχεις γρήγορα κερ-
δοφόρο αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Δομαζάκης. «Κεφαλαιοποιούμε
τα εκατομμύρια που έχουμε ξοδέψει σε
πατέντες. 
Το σχέδιό μας δεν είναι επίφοβο. Με το
Εν Ελλάδι κάναμε turn around και με αυτό
θα ανασχεδιάσουμε την πορεία της εταιρείας
μας», πρόσθεσε ο ίδιος. 

Ποιά είναι η Primo Meats
Πρόκειται για τη «Νούμερο 1» εταιρεία
παραγωγής αλλαντικών στην Αυστραλία,
η οποία κατέχει μερίδιο αγοράς 50%. Ο
ετήσιος τζίρος της ανέρχεται σε 1,5 δισ.
αυστραλιανά δολάρια και η εβδομαδιαία
παραγωγή της ξεπερνά τα 3 κιλά. 

Στρατηγική συμφωνία με τη Νο1 εταιρεία αλλαντικών στην Αυστραλία

Έπονται εκπλήξεις 
«Είμαστε σε μία αναπτυξιακή πορεία», τόνισε
ο κ. Δομαζάκης, ο οποίος έσπευσε να διευκρινίσει
ότι η εταιρεία θα παραμείνει στο ελληνικό Χρη-
ματιστήριο. 
Σύντομα, μέσα στο 2015, όπως ο ίδιος δεσμεύτηκε,
θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες με κο-
ρυφαία διεθνή κεφάλαια. «Μας ανοίγονται
πόρτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα
ελληνικά μας προϊόντα. Με την παρουσία μας
στην αγορά της Αυστραλίας αλλά και με τα
επόμενα βήματά μας, ευελπιστούμε να ενισχύσουν
την επιτυχημένη μας πορεία», είπε ο ίδιος.

Άλμα εξωστρέφειας από την Creta Farms
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Ζοφερό τοπίο για τη γαλακτοπαραγωγή

Κάμψη στις τιμές παραγωγού,
αύξηση των εισαγωγών γά-
λακτος και νέα «λουκέτα»
μονάδων του κλάδου είναι οι
συνέπειες που απαριθμούν
γαλακτοπαραγωγοί, οκτώ μή-
νες μετά την επιμήκυνση της
διάρκειας ζωής του γάλακτος.
Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν πλήγμα
την απόφαση αυτή για την εγ-
χώρια παραγωγή, καθώς δεν
ευνοήθηκε κανείς, όπως λένε,
ούτε οι παραγωγοί ούτε οι
καταναλωτές. 

Της ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

Η «Παραγωγή» μίλησε με τρία
ενεργά μέλη του κλάδου, οι οποίοι
έκαναν έναν μίνι απολογισμό του
διαστήματος αυτού, από την ψή-
φιση του νομοσχεδίου με τις αλ-
λαγές που υπέδειξε ο ΟΟΣΑ, συμ-
περιλαμβανομένων και αυτών
για το γάλα, μέχρι σήμερα. 
Μειώθηκε κατά μέσο όρο τρία
λεπτά η τιμή παραγωγού, σύμ-
φωνα με τον κ. Γιάννη Κοντο-
γιάννη, παραγωγό και πρόεδρο
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Περιφέρειας Αττικής. «Οι εισα-
γωγές γίνονται πλέον πιο ελεύ-
θερα και τόσο οι μεγάλες εταιρείες
όσο και τα τυροκομεία αργούν
να πληρώσουν, ακόμα και 70 μέ-
ρες σε κάποιες περιπτώσεις»,
σημειώνει ο κ. Κοντογιάννης για
να προσθέσει πως, λόγω κρίσης,
πολλές φορές οι παραγωγοί πλη-
ρώνονται ακόμα και με μεταχρο-
νολογημένες επιταγές πολλών
μηνών. 
Όσο για τις τιμές καταναλωτή,
εκτιμά ότι δεν πρόκειται να πέσουν
στο ράφι και σημειώνει το εξής
παράδοξο: κάποιες εταιρείες κρα-
τούν τα δικά τους γάλατα σε σχε-
δόν σταθερή τιμή και ρίχνουν τις
τιμές στα προϊόντα ιδιωτικής ετι-
κέτας που παράγουν για τα σούπερ
μάρκετ. «Οι αλλαγές στις τιμές

είναι προεκλογικά τεχνάσματα.
Ενδεχομένως να ανεβάσουν λίγο
τις τιμές παραγωγού προεκλογικά
και μετά τις εκλογές, να τις ξα-
ναρίξουν, με διάφορες αφορμές»,
υπογραμμίζει ο κ. Κοντογιάννης. 
«Το μέτρο ήταν σε λάθος κατεύ-
θυνση εξαρχής για την εγχώρια
παραγωγή και εξυπηρετήθηκαν
συμφέροντα, αυξήθηκαν οι ει-
σαγωγές γάλακτος», σημειώνει
ο κ. Κώστας Γυφτάκης, παραγω-
γός και πρόεδρος του Συλλόγου
Κτηνοτρόφων Μεσσηνίας. «Δεν
υπήρξε κανένα όφελος για την
εγχώρια παραγωγή, πλήγμα
ήταν», τόνισε χαρακτηριστικά ο
κ. Γυφτάκης για να επισημάνει
πως ήδη οι τιμές παραγωγού και
πριν το μέτρο ήταν πολύ χαμηλές,
τόσο για το γάλα όσο για το κρέας,
ενώ τα κόστη αυξημένα. 
Αυτό που εισπράττει ο ίδιος, μι-
λώντας με παραγωγούς και με-

ταποιητικές μονάδες είναι ιδιαι-
τέρως ζοφερό. «Πολλές μονάδες
μεταποίησης οδηγούνται στο
‘‘λουκέτο’’, ενώ αρκετοί έχουν
προχωρήσει σε μείωση ζωικού
κεφαλαίου ως τελευταία λύση,
για να μην κλείσουν. Μονάδες με
400 500 ζώα έχουν μείνει τώρα
με 100, κι αν τα καταφέρουν»,
επισημαίνει ο κ. Γυφτάκης. 

Θα «βαπτίζουν» 
το ξένο ελληνικό

«Αυτό που άλλαξε μετά την από-
φαση για την επιμήκυνση της
διάρκειας ζωής του γάλακτος,
είναι η πτώση της τιμής για τον
παραγωγό, χωρίς βέβαια να πέ-
φτει και η τιμή που αγοράζει ο
καταναλωτής στο ράφι», τονίζει
ο κ. Αργύρης Πασχαλίδης, γα-
λακτοπαραγωγός του ΘΕΣγάλα,
από την περιοχή της Μακεδονίας
και προσθέτει: 

«Αυτό συμβαίνει γιατί με την επι-
μήκυνση της διάρκειας ζωής του
φρέσκου γάλακτος, οι χώρες κυ-
ρίως της Βόρειας Ευρώπης, που
έχουν μεγάλες ποσότητες, βρήκαν
τον απαραίτητο χρόνο για να κά-
νουν εξαγωγές στην Ελλάδα,
όπου βέβαια δεν υπάρχει κανένας
έλεγχος. Έτσι το ξένο γάλα ‘‘βα-
φτίζεται’’ ελληνικό και φτάνει
στο ράφι σε αυξημένη τιμή, ενώ
την ίδια στιγμή η δική μας τιμή
μειώνεται, με αποτέλεσμα να κιν-
δυνεύουν πολλοί παραγωγοί να
κλείσουν τις φάρμες τους». 
Όσο για το ποιός ωφελήθηκε από
την απόφαση και ποιός ζημιώθηκε,
ο κ. Πασχαλίδης σημειώνει πως
αφού η τιμή των παραγωγών
μειώθηκε και η τιμή στο ράφι όχι
μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξή-
θηκε, τότε καταλαβαίνει κανείς
ότι κερδισμένοι απ’ αυτή την από-
φαση είναι εκείνοι που ελέγχουν
τα σημεία πώλησης (κυρίως τα
σούπερ μάρκετ), καθώς κι όσοι
ελέγχουν το δίκτυο διανομής.
«Χαμένοι σίγουρα είμαστε εμείς
οι παραγωγοί, αλλά κυρίως οι
Έλληνες καταναλωτές που αναγ-
κάζονται να πληρώνουν το γάλα
ακριβότερο, χωρίς να γνωρίζουν
καν την προέλευσή του», επιση-
μαίνει. 
«Αν δεν αλλάξει ο νόμος, τότε η
τιμή του παραγωγού θα μειώνεται
συνεχώς, οι εισαγωγές από τις
χώρες του εξωτερικού θα αυξά-
νονται και η βιωσιμότητα των
ελληνικών γαλακτοπαραγωγικών
επιχειρήσεων θα απειλείται μέρα
με την ημέρα. Όταν, μάλιστα, στις
περισσότερες μονάδες ο συντε-
λεστής βιωσιμότητας είναι ακόμα
και σήμερα αρνητικός. Φυσικά,
όλα αυτά τα είχαμε επισημάνει
εγκαίρως, όταν γινόταν η δήθεν
διαβούλευση για το νόμο που
όριζε τη διάρκεια ζωής του γά-
λακτος, αλλά δεν νομίζω ότι μας
άκουσε κανείς τότε», κατέληξε
ο κ. Πασχαλίδης. 

Τραγικές συνέπειες για κτηνοτρόφους και καταναλωτές

Αλλού μπαίνουν
λουκέτα και
αλλού μειώνεται
το ζωικό
κεφάλαιο για 
να κρατηθούν 
στη ζωή
εκμεταλλεύσεις

▶



«Παγωμένοι» παρακολουθούν
τις συνέπειες του καταρροϊκού
πυρετού και της εξάπλωσης
της ευλογιάς οι κτηνοτρόφοι
του Έβρου, που βλέπουν την
περιοχή τους να μετατρέπεται
σε ένα απέραντο νεκροταφείο
ζώων. 
Αρκετοί κτηνοτρόφοι δεν κρύβουν
τον προβληματισμό τους για το
γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι
που θάβουν τα ζώα στις μονάδες
τους κι άλλοι που «τα πετούν
όπου βρουν», όπως παραδέχονται
παραγωγοί και επικεφαλής φο-
ρέων του κλάδου. 
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σε ό,τι αφορά την ευ-
λογιά, μέχρι σήμερα έχουν θα-
νατωθεί 22.000 πρόβατα, τα πε-
ρισσότερα στον Έβρο, όπου και
εντοπίζονται οι περισσότερες
εστίες μόλυνσης. 
Η πλειονότητα των ζώων θάβεται
με βάση τα όσα προβλέπονται σε
τέτοιου είδους περιπτώσεις –πα-
ρουσία, δηλαδή, κτηνιάτρου.
Ωστόσο, δεν λείπουν και οι πε-
ριπτώσεις που οι ίδιοι οι κτηνο-
τρόφοι θάβουν τα ζώα τους μέσα
στις μονάδες ή τα πετούν σε ρέ-
ματα. Οι ίδιοι οι παραγωγοί απο-
δίδουν την πρακτική αυτή αφενός,
μεν, στην έλλειψη ικανού αριθμού
υπαλλήλων στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες για να αντιμετωπιστούν
οι αυξανόμενες ανάγκες που προ-
έκυψαν από τα πολλά κρούσματα
καταρροϊκού πυρετού, αφετέρου,
δε, στον φόβο ορισμένων συνα-
δέλφων τους να παραδεχτούν
ότι το κοπάδι τους έχει προσβληθεί
από τη νόσο. Ένα άλλο πρόβλημα
είναι, όπως λένε, η έλλειψη των
χρημάτων που απαιτούνται για
να καλυφθεί το κόστος της ταφής. 
«Είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν
κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα που
πετούν τα νεκρά ζώα τους όπου
βρουν, επιβαρύνοντας τον υδρο-

φόρο ορίζοντα και θέτοντας έτσι
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία»,
λέει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο επικεφαλής της Δι-
εύθυνσης Κτηνιατρικής στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης, Αχιλλέας Σαχπατζίδης. 
Ο ίδιος παραδέχεται πως το προ-
σωπικό δεν επαρκεί να αντιμε-
τωπίσει το μέγεθος του προβλή-
ματος, γι’ αυτό και προ 20 ημερών
εστάλη στο αρμόδιο υπουργείο
έγγραφο, με το οποίο ζητείται η
επάνδρωση της Περιφέρειας με

16 κτηνιάτρους, 6 εκ των οποίων
προορίζονται για τον Έβρο, όπου
υπάρχουν προς το παρόν 5 κτη-
νίατροι, εκ των οποίων «ο ένας
σύντομα θα βγει στη σύνταξη,
ένας ακόμη βρίσκεται από το πρωί
μέχρι το απόγευμα στα σφαγεία
και οι άλλοι τρέχουν σε όλη την
Περιφέρεια να προλάβουν να κά-
νουν το ακατόρθωτο». 

Νεκρά ζώα παντού!
«Τα ρέματα είναι γεμάτα νεκρά
ζώα και κανείς δεν ενδιαφέρεται

για την εστία μόλυνσης που δη-
μιουργούν» αναφέρει, από την
πλευρά του, ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων
(ΣΕΚ), Τάκης Πεβερέτος, ενώ ο
κτηνοτρόφος Μαργαρίτης Θεο-
λόγου, από την περιοχή της Ρο-
δόπης, σημειώνει: «Πολλοί κτη-
νοτρόφοι δεν έχουν πλέον λεφτά
για να θάψουν τα νεκρά ζώα, άλ-
λοι δεν έχουν κοπάδι, οι αποζη-
μιώσεις καθυστερούν και οι κτη-
νίατροι είναι είδος πολυτελείας
για αυτούς που καταφέρνουν να
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Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι για        

Η ΕΕ ενημέρωσε
τη χώρα μας ότι
μπορεί να διαθέσει
πόρους για
εμβολιασμό το
2015 και μάλιστα
σε ποσά που θα
αντιστοιχούν στο
75% του συνόλου
που απαιτείται

▶

Σε απέραντο νεκροταφείο ζώων έχει μετατραπεί                
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           τον καταρροϊκό
τους φέρνουν στις μονάδες τους». 
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον αν-
τιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη
Πέτροβιτς, «έχουν τελειώσει οι
32.000 σφαίρες που διέθετε η Πε-
ριφέρεια για τη θανάτωση των
ζώων και γίνονται προσπάθειες
εξασφάλισης κονδυλίου ύψους
20.000 ευρώ για την αγορά νέων,
αλλά και αναλώσιμων υλικών και
απολυμαντικών που χρειάζονται
οι κτηνίατροι».

Πιλοτικό 
πρόγραμμα 

Από τον Ιούλιο του 2013 «τρέχει»
στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη ένα πρωτοποριακό πιλοτικό
πρόγραμμα διαχείρισης των νε-
κρών ζώων –το οποίο λήγει στις
6 Δεκεμβρίου, ύστερα από παρά-
τασή του– που αφορά ζώα που
έχουν θανατωθεί λόγω σπογγώ-
δους εγκεφαλοπάθειας και κα-
ταρροϊκού πυρετού και, όπως εξή-
γησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός δι-
ευθυντής της εταιρείας που έχει
αναλάβει την υλοποίηση του προ-
γράμματος, χημικός μηχανικός
Θεόδωρος Κασκάνης, αφορά αι-
γοπρόβατα πάνω από 18 μηνών
και βοοειδή πάνω από 24 ή 48
(ανάλογα με την προέλευση). 
Σύμφωνα με τον ίδιο, στον Έβρο
καίγονται περισσότεροι από 120
τόνοι νεκρών ζώων τον μήνα, δε-
δομένης της κατάστασης που κυ-

ριαρχεί στην περιοχή, ενώ στις
αρχές εφαρμογής του προγράμ-
ματος οι μηνιαίες καύσεις δεν ξε-
περνούσαν τους τέσσερις τόνους. 
Απαντώντας σε καταγγελίες κτη-
νοτρόφων ότι πρέπει να κατα-
βάλλουν έως και 30 ευρώ για την
καύση ζώου κάτω των 18 μηνών
(σ.σ. που δεν καλύπτεται, δηλαδή,
από το πρόγραμμα), ο κ. Κασκάνης
σημειώνει πως η εταιρεία, θέλον-
τας να βοηθήσει τους κτηνοτρό-
φους, τους χρεώνει με το ποσό
των 30 λεπτών/κιλό, γεγονός που,
όπως επισημαίνει, σημαίνει ότι
για ένα ζώο περίπου 30 κιλών, ο
κτηνοτρόφος θα χρειαστεί να κα-
ταβάλει περίπου 9 ευρώ. 

Μόνο οι Κυκλάδες
χωρίς καταρροϊκό

Στο μεταξύ, ήδη από την περασμένη
εβδομάδα, σύμφωνα με μαρτυρίες

κτηνοτρόφων, στον Έβρο, που
βρίσκεται σε καραντίνα λόγω ευ-
λογιάς, παρουσιάστηκε κρούσμα
της συγκεκριμένης νόσου στο χω-
ριό Αύρα, δηλαδή στα σύνορα του
Έβρου με τη Ροδόπη. 
Η νόσος έκανε την εμφάνισή της
και στη Χαλκιδική, όπου η Περι-
φερειακή Ενότητα επιβεβαίωσε
το πρώτο για φέτος κρούσμα, σε
μεγάλη μάλιστα κτηνοτροφική εκ-
μετάλλευση τού Δημοτικού Δια-
μερίσματος Λακκώματος του Δή-
μου Ν. Προποντίδας. 
Το κοπάδι (περίπου 950 αιγοπρό-
βατα) επρόκειτο να θανατωθεί
χθες, ενώ στην περιοχή έχουν επι-
βληθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
αποφυγής μετάδοσης της νόσου.

Το Νοέμβριο 
η απόφαση

για τον εμβολιασμό

Υπέρ του εμβολιασμού οι ειδικοί

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει η χώρα μας να ενημερώσει την
Ευρωπαϊκή Ένωση εάν προτίθεται να προχωρήσει, τον Μάρτιο του
2015, σε εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου, για την αντιμετώπιση
του καταρροϊκού πυρετού, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος
Ζωικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ, Σπύρος Τουτουνάκης. Όπως είπε, σε
σύσκεψη που έγινε πρόσφατα στη Βέρνη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων
απ’ όλες τις γειτονικές με την Ελλάδα χώρες και τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας των Ζώων, επισημάνθηκε ότι το θέμα με τον
καταρροϊκό πυρετό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και
συνολικά σε όλα τα Βαλκάνια –όπου υπάρχει θέμα. 
Σύμφωνα με τον κ. Τουτουνάκη, η ΕΕ ενημέρωσε τη χώρα μας ότι
μπορεί να διαθέσει πόρους για εμβολιασμό το 2015 και, μάλιστα, σε
ποσά που θα αντιστοιχούν στο 75% του συνόλου που απαιτούνται. 
Πρόκειται για 12 εκατ. αιγοπρόβατα και 2 εκατ. βοοειδή, με το κόστος
του εμβολίου –το οποίο δεν υπάρχει και πρέπει να γίνει παραγγελία
σε φαρμακοβιομηχανίες– να τιμολογείται σήμερα στα 50 λεπτά του
ευρώ.
Πάντως, όπως ανέφερε ο κ. Τουτουνάκης, όλοι είναι επιφυλακτικοί
σχετικά με τον εμβολιασμό, λόγω του ότι η διαδικασία είναι «κοστοβόρα,
χρονοβόρα και κανείς δεν εγγυάται, ούτε και ξέρει, την αποτελεσματικότητά
της». 
Όπως χαρακτηριστικά είπε, «ελλοχεύει και ο κίνδυνος να δώσεις την
οδηγία για να φτιαχτεί το εμβόλιο ορότυπου 4, που σήμερα έχει η
χώρα μας, και τον Μάρτιο του 2015 να έχει αυτός μεταλλαχθεί».

«Ναι» στον εμβολιασμό του ζωικού
κεφαλαίου για την προστασία από τον
καταρροϊκό πυρετό στα αιγοπρόβατα,
αλλά και την παύση εξάπλωσής του,
ακόμα και αν οι γειτονικές χώρες δεν
κάνουν τίποτα για να αντιμετωπίσουν
τη νόσο, «αλλιώς οι συνέπειες θα είναι
καταστροφικές», επισήμαναν ειδικοί
επιστήμονες της διεθνούς κοινότητας,
στο πλαίσιο του 19ου συνεδρίου e-
sove, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη. 
Ξεκαθαρίζοντας ότι «το γένος των εν-
τόμων culicoides imicola, δηλαδή η
σκνίπα, είναι υπεύθυνο για τον καταρ-
ροϊκό πυρετό και όχι τα κουνούπια», ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Οικοανάπτυξη Α.Ε., Σπύρος Μου-
ρελάτος, επεσήμανε ότι, «εάν αναλο-
γιστούμε πως το 2007 η επιδημία του
καταρροϊκού πυρετού κόστισε στη Γαλλία
1 δισ. ευρώ (70% έμμεσες απώλειες
και 30% άμεσες), τότε γρήγορα μπορεί
να γίνει αντιληπτό ότι, δεδομένου ότι
η Ελλάδα διαθέτει το 1/5 του πληθυσμού
του ζωικού κεφαλαίου της προαναφε-
ρόμενης χώρας, οι εκτιμώμενες οικο-
νομικές απώλειες υπολογίζονται στα
200 εκατ. ευρώ». 
Από την πλευρά της η πρόεδρος της e-
sove, Εύα Βερονέζι, υπογράμμισε ότι
«με τη χρήση του εμβολίου, που θα

πρέπει να είναι για τον συγκεκριμένο
ορότυπο που φέρουν τα αιγοπρόβατα
(σ.σ. ένα μείγμα του 1, 2 και 4), μειώνεται
η συγκέντρωση του ιού στο αίμα του
ζώου και έτσι η σκνίπα και να τσιμπήσει
δεν θα πάρει ικανή ποσότητα για να τη
μεταφέρει σε άλλα». 
Είπε ακόμα ότι ανεξάρτητα με το τί συμ-
βαίνει στις γειτονικές χώρες, εάν γίνουν
οι απαραίτητοι εμβολιασμοί στην Ελλάδα,
«τότε η νόσος δεν θα μπορέσει να κάνει
πάλι την εμφάνισή της στη χώρα, ακόμα
και αν στο ένα μέτρο υπάρχει κρούσμα
καταρροϊκού πυρετού». Η κα Βερονέζι
τάχθηκε και υπέρ των ψεκασμών για

τον έλεγχο των εντόμων που μεταδίδουν
τον ιό, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «οι ψε-
κασμοί από μόνοι τους δεν κάνουν τί-
ποτα». Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εν-
τομολόγος, Χέρντ Βέρντερ, τόνισε ότι
«ο εμβολιασμός, η διαχείριση των κο-
παδιών, ο σταβλισμός τους δύο ώρες
πριν την αυγή, η κτηνιατρική φροντίδα,
η εντομολογική καταπολέμηση με ψε-
κασμούς, η απάλειψη των ζώων με τα
απολυμαντικά εκείνα που σκοτώνουν
τη σκνίπα, αλλά και την κρατούν μακριά,
είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν
για να μπει ‘‘φρένο’’ στην εξάπλωση
της νόσου».

                  η περιοχή του Έβρου

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι κτηνοτρόφοι για την ενίσχυση
αγοράς εντομοαπωθητικών για την προστασία από τον καταρροϊκό πυρετό ορίζει
διευκρινιστική απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας και Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης. 
Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τον δικαιούχο, αίτησης καταβολής
της ενίσχυσης, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα παραστατικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίων αγοράς εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.
β) Αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής (μόνο για εντομοαπωθητικά σκευάσματα).
γ) Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής, από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των εν-
τομοαπωθητικών σκευασμάτων.

Δεν λείπουν 
οι περιπτώσεις
που οι κτηνοτρόφοι

θάβουν
τα νεκρά 
ζώα τους μέσα 
στις μονάδες
ή τα πετούν 
σε ρέματα 

▶

Τα δικαιολογητικά για την ενίσχυση
αγοράς εντομοαπωθητικών
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Αχλαδιά: Μια καλλιέργεια που πρέπει        να ξαναδούμε
Αν και την μάθαμε πρώτοι, δεν στηρίχτηκε όσο θα έπρεπε και τώρα καταναλώνουμε εισαγόμενα αχλάδια

Το κλάδεμα της αχλαδιάς χωρίζεται σε αυτό της μόρφωσης και σε αυτό της
καρποφορίας. 
Όσον αφορά το κλάδεμα μόρφωσης, το οποίο έχει καθιερωθεί στην αχλαδιά
για να πάρει το δέντρο σχήμα, είναι η παλμέττα. Τα κλαδιά σχηματίζουν με
τον κεντρικό άξονα γωνία 45 μοιρών και για να πάρουν την κατάλληλη θέση
επιβάλλεται να δεθούν με πλαστικά κορδόνια. Είναι δύσκολο σχήμα και
χρειάζεται γνώση και επιμονή. Όταν το δέντρο φτάσει σε ύψος περίπου τα
2,75 μέτρα, τα κλαδιά που θα δώσουν καρπούς, κλαδεύονται ελάχιστα και
οπωσδήποτε πρέπει ο καλλιεργητής να αφαιρεί συνεχώς τα ξερά κλαδιά και
να τα αραιώνει εκεί που είναι ιδιαίτερα πυκνά. 
Όσον αφορά το κλάδεμα καρποφορίας, αυτό είναι το λεγόμενο θερινό κλάδεμα
και πραγματοποιείται για την καλύτερη ανάπτυξη των καρπών, βελτιώνοντας
την ποιότητά τους. Πραγματοποιείται τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, σε
δέντρα που έχουν ταχεία ανάπτυξη και πρέπει να απομακρυνθούν οι βλαστοί
που έχουν μήκος 22-23 εκατοστά είτε με ένα ψαλίδι είτε με το χέρι. 
Γίνεται και χειμερινό κλάδεμα, με την πτώση των φύλλων, το φθινόπωρο.
Οι ετήσιοι βλαστοί δεν αγγίζονται, ενώ οι υπόλοιποι κόβονται στο 66% του
μήκους τους. Επισημαίνεται ότι το εξονυχιστικό κλάδεμα έχει ως συνέπεια
τη μη καρποφορία. 
Η ποσότητα νερού που χρειάζεται η αχλαδιά εξαρτάται το έδαφος, από την
περιοχή, από την ηλικία του δέντρου, από το υποκείμενο κ.λπ. Επίσης, έχει
μεγαλύτερες απαιτήσεις την περίοδο από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Ισχύει
ό,τι και στη μηλιά. 

H αχλαδιά είναι ένα οπωρο-
φόρο δέντρο που είναι ευρύ-
τατα διαδεδομένο και ευδο-
κιμεί σε όλες τις εύκρατες πε-
ριοχές. 
Αν και στην Ελλάδα το κλίμα ευ-
νοεί την καλλιέργειά της, η χώρα
μας εισάγει μεγάλες ποσότητες
αχλαδιών, καθώς η παραγωγή
δεν θεωρείται και από τις πλέον
εύκολες. Ωστόσο, πρόκειται για
ένα προϊόν που έχει μέλλον εάν
κάποιος ασχοληθεί με αυτό ορ-
γανωμένα. Το περίεργο εδώ είναι
ότι η χώρα μας εισάγει αχλάδια
από χώρες όπως η Ισπανία, η
Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιταλία,
στις οποίες οι αχλαδιές έγιναν
γνωστές κατά το 17ο αιώνα, ενώ
στην Ελλάδα η καλλιέργεια ήταν
γνωστή από τα αρχαία χρόνια. 

Οι ποικιλίες 
της αχλαδιάς 

Οι ποικιλίες χωρίζονται σε κα-
λοκαιρινές και φθινοπωρινές. Οι
καλοκαιρινές ποικιλίες αχλαδιάς
είναι: 
Τσακώνικη ή Κρυστάλλι: Πρό-
κειται για ποικιλία που είναι δια-
δεδομένη σε όλη την Ελλάδα, με
καρπό που συντηρείται στο ψυγείο
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κατάλληλοι επικονιαστές για το
«κρυστάλλι» είναι οι ποικιλίες
Coscia και Κοντούλα. 
Coscia: Πρόκειται για ποικιλία
με σχετικά μικρούς καρπούς, κί-
τρινου χρώματος, οι οποίοι όμως
δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί.
Ωριμάζει το δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του Ιουλίου. Κατάλληλος
επικονιαστής της είναι οι ποικιλίες
Τσακώνικη και Κοντούλα. 
Κοντούλα: Παράγει καρπούς μι-
κρού μεγέθους, με πολύ γλυκιά
γεύση. Τα αχλάδια της είναι από
τα πλέον «αγαπημένα», τα οποία
ωριμάζουν τον Ιούλιο, αλλά δεν
συντηρούνται στο ψυγείο. Το χει-
ρότερο είναι ότι οι καρποί μόλις
ωριμάσουν πέφτουν από το δέν-

τρο. Οι ποικιλίες Coscia και Τσα-
κώνικη είναι πολύ καλοί επικο-
νιαστές. 
Βουτυράτη και Δουκέσσα: Είναι
ποικιλίες που δεν είναι ευρύτατα
διαδεδομένες και καλλιεργούνται
κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλία
και στη Μακεδονία. 
Santa Maria: Πρόκειται για το
πλέον εμπορικό αχλάδι, με πολύ
καλή εμφάνιση και μεγάλο μέ-
γεθος. Και αυτό δεν συντηρείται
στο ψυγείο, ωριμάζει τον Αύγου-
στο και καλός επικονιαστής είναι
η ποικιλία Passa Crassana. 
Dr. J. Guyot: Είναι δέντρο αδύ-
ναμο, αλλά μπαίνει γρήγορα σε
καρποφορία. Συγκομίζεται κατά
το δεύτερο 15θήμερο του Ιουλίου
και καλοί επικονιαστές είναι οι
ποικιλίες Kaiser Alexander και
Conference. 
Οι φθινοπωρινές ποικιλίες αχλα-
διάς είναι: 

Abate Fetel: Παράγει καρπούς
πολύ εύγεστους, ωριμάζει τον
Σεπτέμβριο και συντηρείται στο
ψυγείο για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Ιδανικός επικονιαστής η
ποικιλία Passa Crassana. 
Passa Crassana: Ποικιλία που
παράγει μεγάλους καρπούς, εύ-
γεστους και χυμώδεις. Οι καρποί
της συλλέγονται τον Οκτώβριο
και συντηρείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα στο ψυγείο. Η επιλογή
του χώρου που θα φυτευτεί χρει-
άζεται προσοχή: δεν πρέπει να
φυτεύεται σε περιοχές με δυνα-
τούς ανέμους, οι οποίοι προκα-
λούν πτώση των καρπών. 
Packham’s Triumph: Ο καρπός
της είναι μεσαίου έως μεγάλου
μεγέθους, με ανοιχτό πράσινο
χρώμα. Καλοί επικονιαστές της
είναι οι ποικιλίες Conference,
Passa Crassana και Comice. Δίνει
καρπούς τον Σεπτέμβριο. 
Kaiser Alexander ή Bosc: Ο
καρπός έχει σχήμα καμπάνας,
είναι εύγεστος αλλά σέπεται έυ-
κολα. 
Conference: Ποικιλία αποδοτική,
συντηρείται στο ψυγείο για μεγάλο
χρονικό διάστημα και συγκομίζεται
τέλη Αυγούστου με αρχές Σε-

πτεμβρίου. Καλοί επικονιαστές
είναι οι ποικιλίες William’s, Passa
Crassana και Comice.

Πού μπορεί 
να καλλιεργηθεί

η αχλαδιά
Η αχλαδιά αναπτύσσεται ιδανικά
σε περιοχές με ξερό και ζεστό κα-
λοκαίρι. Η υψηλή υγρασία λει-
τουργεί αρνητικά, αφού προκαλεί
προβλήματα. Προβλήματα προ-
καλούνται και από τους ανοιξιά-
τικους παγετούς. Εχει καλή ανά-
πτυξη σε βαθιά εδάφη, που όμως
στραγγίζονται καλά. Αντίθετα, δεν
ενδείκνυνται εδάφη που είναι ελα-
φρά και ξηρά. Δεν είναι ανθεκτική
στην ξηρασία, ενώ φαίνεται πως
είναι ανθεκτική στις χαμηλές θερ-
μοκρασίες, αλλά όταν αυτές επι-
κρατούν πριν από την ανθοφορία,
γιατί μετά δεν αντέχει κάτω από
τους -2 βαθμούς Κελσίου. 
Το ιδανικό pH για την ανάπτυξη
της θεωρείται το 5.8-8.0. Σε εδάφη
που είναι πλούσια σε ασβέστιο
παρατηρούνται σημάδια γήρανσης,
ενώ η αχλαδιά είναι πολύ ευαί-
σθητη στα άλατα του αρδευτικού
νερού. Οι κυριότερες ζώνες καλ-
λιέργειας της αχλαδιάς είναι: υψό-

μετρο κοντά στα 250 μέτρα και
μέση θερμοκρασία 8 βαθμούς Κελ-
σίου και υψόμετρο που φτάνει
μέχρι τα 350 μέτρα και μέση θερ-
μοκρασία πάνω από 7 βαθμούς
Κελσίου. Η αχλαδιά φυτεύεται το
φθινόπωρο. Ο παραγωγός, όμως,
θα πρέπει να γνωρίζει ότι από τη
στιγμή που προμηθεύεται τα δεν-
δρύλλια θα πρέπει να ανοίξει ένα
λάκκο, στον οποίο χωράει μεγάλο
μέρος του ριζικού συστήματος.
Ιδανικό βάθος για την ανάπτυξή
του είναι τα 50 εκατοστά. Προσοχή:
Το σημείο εμβολιασμού δεν πρέπει
να είναι βυθισμένο στο έδαφος,
αλλά να βρίσκεται 5 εκατοστά πά-
νω από αυτό. Στη συνέχεια πρέπει
να πατηθεί ελαφρώς το χώμα με
το χέρι και ακολουθεί πότισμα πο-
σότητας περίπου 27-28 λίτρα νερό
ανά δέντρο. 
Για μια παραγωγική καλλιέργεια,
ώστε να προκύψει ένα σοβαρό
εισόδημα, το έδαφος δεν πρέπει
να είναι αργιλώδες. Για την κα-
λύτερη προετοιμασία του χωρα-
φιού απαιτείται βαθύ όργωμα και
ισοπέδωμα του χώματος, ανάλογα
με τη μέθοδο άρδευσης που θα
επιλεγεί. Σε ένα στρέμμα μπορούν
να φυτευτούν έως και 25 δέντρα. Φουζικλάδιο: Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες ασθένειες, την

οποία τη συναντάμε σε όλες τις περιοχές όπου γίνεται εκτεταμένη
καλλιέργεια. Ευνοείται από τον υγρό και ψυχρό καιρό, κυρίως την
άνοιξη και το καλοκαίρι. Είναι ασθένεια με συμπτώματα όπως: όλα
τα μέρη του δέντρου προσβάλλονται από κηλίδες κυκλικές ή ακα-
νόνιστες, λαδί στην αρχή, οι οποίες στη συνέχεια μαυρίζουν και
στο τέλος μετατρέπονται σε ξηρές φελλώδεις περιοχές. Οι καρποί
μπορεί να προσβληθούν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης μέχρι τη
συγκομιδή, αλλά και την αποθήκευση. Η ασθένεια αντιμετωπίζεται
με προληπτικούς ψεκασμούς με χαλκούχο σκεύασμα το Μάρτιο και
στις αρχές Μαΐου. Για οποιαδήποτε, όμως, παρέμβαση απαιτείται η
γνώμη γεωπόνου. 

Καρπόκαψα: Οι ενδείξεις οι οποίες θα πρέπει να μας ανησυχήσουν
είναι οι μικρές τρύπες στο φρούτο. Προληπτικοί ψεκασμοί γίνονται
το χειμώνα, την άνοιξη, ενώ συνεχίζονται μέχρι τα μέσα του
Αυγούστου. 

Βακτηριακό κάψιμο: Πρόκειται για ασθένεια, η οποία προσβάλλει τα
χοντρά κλαδιά και τον κορμό. Για την αντιμετώπισή της κόβουμε τα
άρρωστα σημεία και καλύπτουμε το υγιές ξύλο με βορδιγάλειο
πολτό. Προσοχή: τα άρρωστα τμήματα που κόβουμε τα καίμε, ενώ
απολυμαίνουμε τα εργαλεία κοπής. 

Ψύλλα αχλαδιάς: Πρόκειται για έντομα που απομυζούν τους
χυμούς και προκαλούν νεκρώσεις. Το χειρότερο είναι οτι
προκαλείται ένα κολλώδες έκκριμα, το οποίο απλώνεται
στα κλαδιά, στα φύλλα και στους καρπούς. Αντιμετωπίζεται
με ψεκασμούς, όμως ο παραγωγός, ακόμη και ο έμπειρος
επαγγελματίας, θα πρέπει να συμβουλεύεται γεωπόνο. 

Ασθένειες της αχλαδιάς

Οι καλλιεργητικές φροντίδες της αχλαδιάς κατανέμονται σε 4 περιόδους: 
8 Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και μέχρι αρχές Φεβρουαρίου

πρέπει να κλαδευτούν τα δέντρα, με σκοπό να απομακρυνθούν οι
βλαστοί που, πιθανόν, έχουν προσβληθεί. Ακόμη πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί έλεγχος για ζιζάνια και να γίνουν ψεκασμοί με χειμερινό
εντομοκτόνο στη περίπτωση που έχει εμφανιστεί ψύλλα. 

8 Φεβρουάριο, Μάρτιο, και Απρίλιο πρέπει να κοπούν τα ζιζάνια, να
πραγματοποιηθεί εφαρμογή αζώτου και αν χρειάζεται καλίου και φω-
σφόρου. Επίσης, πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος για έντομα και
για φουζικλάδιο και να γίνει το πρώτο αραίωμα των καρπών. 

8 Μάιο, Ιούνιο, και Ιούλιο πραγματοποιείται άρδευση, αραίωση με το
χέρι, έλεγχος για εχθρούς και ασθένειες, και οι καλλιεργητές
εφαρμόζουν Ν, Ρ και Κ μέσω της άρδευσης. 

8 Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο γίνεται έλεγχος για εχθρούς,
ασθένειες, άρδευση, ζιζάνια και πραγματοποιείται αφαίρεση προσβε-
βλημένων τμημάτων. 

Καλλιεργητικές φροντίδες

Η χώρα μας εισάγει
αχλάδια από χώρες
όπως η Ισπανία, 
η Πορτογαλία,
η Γαλλία και
η Ιταλία, στις οποίες
οι αχλαδιές έγιναν
γνωστές κατά 
τον 17ο αιώνα, ενώ
στην Ελλάδα 
η καλλιέργεια

ήταν γνωστή 
από τα
αρχαία
χρόνια 

▶
Για μια παραγωγική
καλλιέργεια, ώστε να
προκύψει ένα σοβαρό
εισόδημα, το έδαφος
δεν πρέπει να είναι
αργιλώδες. Για 
την καλύτερη
προετοιμασία του
χωραφιού απαιτείται
βαθύ όργωμα 
και ισοπέδωμα 
του χώματος

▶

Το κλάδεμα



Ποιοί μπορούν 
να μπουν στη
ρύθμιση των χρεών
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ΕΝΦΙΑ: Δεν έχετε
να πληρώσετε;
Τί να κάνετε για να
αποφύγετε κατάσχεση 
και ποινική δίωξη

Αγορά ακινήτων: 
Δικαιολογείς
ό,τι δηλώσεις
Τί δίνει αξία 
στο ακίνητό σας
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Ένστολοι:
«Δώρο» 
6 μηνών 
αναδρομικά 

>8

Ποιοί θα πάρουν
το ελάχιστο
εγγυημένο
εισόδημα

>9 >6-7

Ποιοί 
δικαιούνται
επίδομα
θέρμανσης
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Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα «σαλόνια» 
της Goldman Sachs και της BofA

Eικόνα κατάρρευσης στο Χρηματηστήριο,
άλμα στις αποδόσεις των ομολόγων

Αλέξης και δολάριο «γκρεμίζουν» το Χ.Α.

Οι αγορές δεν 
θέλουν «διαζύγιο»

με την Τρόικα!
Ψήφος αποδοκιμασίας
στα σχέδια εξόδου από

το πρόγραμμα από
ομόλογα και Χ.Α.

Οι διεθνείς επενδυτές
στέλνουν εκτός 

αγορών την Ελλάδα
>3
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Το μήνυμα 
των αγορών 

Καθαρή ψήφος αποδοκιμασίας μπορεί να θεωρηθεί
η στάση των επενδυτών που ρευστοποιούν στο
ελληνικό χρηματιστήριο και στα ελληνικά ομόλογα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική 10ετία σε μέση
απόδοση έχει εκτινάχθηκε κοντά στο 8%, θέτοντας
ουσιαστικά την Ελλάδα εκ νέου εκτός αγορών. 
Οι ξένοι επενδυτές δεν βλέπουν μόνο το πολιτικό
τέλος της ελληνικής κυβέρνησης,  αλλά κυρίως
ανησυχούν εντονότατα και αποδοκιμάζουν τα
σχέδια της Ελλάδας να αποχωρήσει πρόωρα από
τα μνημόνια και την Τρόικα. 
Πρέπει να ειπωθεί κατά τρόπο ξεκάθαρο ότι η
Ελλάδα κέρδισε μερικώς την εμπιστοσύνη των
αγορών τους τελευταίους μήνες αποκλειστικά
λόγω της παρουσίας της Τρόικα. 
Η Τρόικα αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την
Ελλάδα και όχι η πολιτική συνέπεια της κυβέρνησης. 
Σε μία πολιτισμένη πολιτικά χώρα κυβέρνηση και
κόμματα της αντιπολίτευσης θα συμφωνούσαν σε
ένα πλαίσιο επαναδιαπραγμάτευσης του δημόσιου
χρέους και σε ένα συγκροτημένο και συγκεκριμένο
πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης, που σε εύλογο
χρονικό διάστημα θα μας βγάλει από το μνημόνιο
και την κρίση. Με τα σημερινά επιτόκια δεν θα
μπορούμε να βγούμε στις αγορές, επισημαίνει και
πρέπει το πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι χρει-
άζεται να έχουμε τις αγορές συμμάχους προς
όφελός μας και όχι εναντίον μας. 
Οι αγορές αποτελούνται από τα χρήματα ασφα-
λιστικών ταμείων, μεμονωμένων ιδιωτών επεν-
δυτών και συνταξιούχων. Όλοι αυτοί προσπαθούν
να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση με τον
μικρότερο δυνατό κίνδυνο και ούτε εκβιάζονται
ούτε εκβιάζουν. Αν βλέπουν καλές προϋποθέσεις
αγοράζουν και επενδύουν. Αν βλέπουν αρνητικές
προϋποθέσεις, ή αμφιβάλλουν λόγω οποιασδήποτε
αβεβαιότητας (πολιτικής, οικονομικής), πωλούν. 
Η άγνοια λειτουργίας των αγορών είναι κατα-
στροφική για τη χώρα, όπως έχει αποδειχθεί
στο πρόσφατο παρελθόν.

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΑΜΑΡΑΣ
Σε τεντωμένο σχοινί
ισορροπεί εδώ και και-
ρό η κυβέρνηση, ω -
στό σο οι τελευταίες

εξελίξεις φέρνουν τον πρωθυπουργό
σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι,
όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τη
χώρα. Οι καταγγελίες για διαπλοκή,
χρηματισμό βουλευτών και υπονόμευση
των συμφερόντων της χώρας, η πίεση
των αγορών, που αυξάνει το κόστος
δανεισμού και «γκρεμίζει» το Χρη-
ματιστήριο, και το κλίμα που προκύπτει
απ’ όλα αυτά, περιπλέκουν την κατά-
σταση σε ό,τι αφορά την απεμπλοκή
της χώρας από τα μνημόνια. Η «μπάλα»
είναι στον Αντώνη Σαμαρά…

ΗΛΙΑΣ 
ΨΙΝΑΚΗΣ
«Δυστυχώς επτωχεύ-
σαμεν». Με τη φράση
αυτή ο δήμαρχος Μα-
ραθώνα ανακοίνωσε

την πτώχευση του δήμου, που έρχεται
ως συνέχεια στις καταγγελίες του
ίδιου για κακοδιαχείριση από τον προ-
κάτοχό του. Όπως είπε, ο δήμος
χρωστά 12,7 εκατ. ευρώ, αλλά στα
ταμεία του υπάρχουν μόλις 70.000
ευρώ. Προανήγγειλε, δε, εκστρατεία
εντός και εκτός Ελλάδας, με τον τίτλο
«Save Marathon», για να σωθεί η
πόλη. Με δεδομένο ότι πολλοί δήμοι
είναι σε ανάλογη κατάσταση, πλέον
εκφράζονται φόβοι για ντόμινο. Αλλά
ο Ηλίας ήταν πάντα πρωτοπόρος…

ΑΜΑΛ 
ΑΛΑΜΟΥΝΤΙΝ
Στο επίκεντρο του
παγκόσμιου ενδιαφέ-
ροντος βρέθηκε η επί-
σκεψη εργασίας στην

Αθήνα της δικηγόρου –και συζύγου
του Τζορτζ Κλούνεϊ– για τη διεκδίκηση
της επιστροφής των Γλυπτών του
Παρθενώνα στη χώρα μας. Στις συ-
ζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση,
αποφασίστηκε να μην πάει η Ελλάδα
σε δίκη προτού εξαντλήσει τη διαδι-
κασία στην UNESCO. «Είναι μία αδικία
που έχει κρατήσει πολύ μεγάλο διά-
στημα, ένα θέμα που βρίσκεται στα
δέκα πιο επείγοντα, όσον αφορά τα
έργα τέχνης», δήλωσε η κα Αλαμουντίν.
Μάλλον ήρθε η ώρα…

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας
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Είπε
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Επικεφαλής Ποταμιού

(για τη σύγκλιση 
Τσίπρα – Καμμένου)
«Αν πιστεύεις ότι η χώρα
είναι έρμαιο σκοτεινών
συμφερόντων, αν πι-
στεύεις ότι ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος κάποια στιγμή
θα αναστηθεί και θα σώσει
τη χώρα και θα κάνει μια
εκστρατεία και θα πάρει
τα χαμένα εδάφη, δεν
μπορεί να διαλέγεσαι με
τον χώρο της αριστεράς.
Είναι προσβολή για τον
χώρο της αριστεράς αυτή
η συζήτηση».

Την αισιοδοξία για τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο περιβάλλον η επέκταση της
χρήσης φυσικού αερίου, έρχεται να αμφισβητήσει μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη, η οποία
όχι μόνο εκτιμά ότι μία μελλοντική «έκρηξη» στην παραγωγή και χρήση φυσικού αερίου δεν αρκεί
από μόνη της για να «φρενάρει» την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο να
συμβεί το ακριβώς αντίθετο: εξαιτίας του φυσικού αερίου να υπάρξει αύξηση έως 10% στις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενώ
το φυσικό αέριο μπορεί μακροπρόθεσμα να αντικαταστήσει τον ρυπογόνο άνθρακα, ωστόσο δεν
μπορεί να επιβραδύνει την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε βάθος χρόνου. Το
γεγονός αποδίδεται κυρίως στο ότι το ολοένα φθηνότερο φυσικό αέριο, δεν αντικαθιστά μόνο τον
άνθρακα αλλά και άλλες, πιο «καθαρές» πηγές ενέργειας, όπως τις ανανεώσιμες. Επιπλέον, περιέχει
μεθάνιο, ένα αέριο του θερμοκηπίου πιο ισχυρό και από το διοξείδιο του άνθρακα. 



Ξεκάθαρη ψήφο αποδοκιμασίας
μπορεί να θεωρηθεί η στάση
των επενδυτών που ρευστοποι-
ούν στο ελληνικό χρηματιστήριο
και στα ελληνικά ομόλογα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το 10ετές ομόλογο
εκτινάχθηκε την Τρίτη  στο 7,01%,
θέτοντας ουσιαστικά την Ελλάδα εκ
νέου εκτός αγορών. 
Οι ξένοι επενδυτές δεν βλέπουν μόνο
το πολιτικό τέλος της ελληνικής κυ-
βέρνησης, αλλά κυρίως ανησυχούν
εντονότατα και αποδοκιμάζουν τα
σχέδια της Ελλάδας να αποχωρήσει
πρόωρα από τα μνημόνια και την
Τρόικα. 
Ενώ η κυβέρνηση θέλει να απεμπλακεί
από το ΔΝΤ και το μνημόνιο, οι αγορές
φαίνεται να θέλουν την παραμονή
της Τρόικας στην Αθήνα, γιατί φο-
βούνται ότι χωρίς αυτήν θα χαλαρώσει
η μεταρρυθμιστική και δημοσιονομική
προσπάθεια της Ελλάδας. 
Τα ελληνικά ομόλογα εμφάνισαν τις
χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των
κρατικών χρεογράφων της Ευρω-
ζώνης τον προηγούμενο μήνα, στον
απόηχο των δηλώσεων του κ. Σαμαρά
ότι η Ελλάδα θα παραιτηθεί από τις
επόμενες δόσεις του ΔΝΤ. 
Στην αγορά αρέσει η Τρόικα ως ο
επόπτης της Ελλάδας. Ιδίως μετά από
τόσα πολλά σκληρά χρόνια και με
δεδομένη την εγχώρια πολιτική αβε-
βαιότητα, υπάρχει ένας μεγάλος κίν-
δυνος η κόπωση από τη λιτότητα να
είναι τεράστια. 
Η βασική ανησυχία για τους επενδυτές
είναι μια πιθανή αλλαγή πολιτικής,
με αφορμή και την εκλογή Προέδρου
της Δημοκρατίας, το Φεβρουάριο,
που ενδέχεται να οδηγήσει σε πρό-
ωρες εθνικές εκλογές και σε μία πα-
ρατεταμένη πολιτική παράλυση, ενώ
το ρίσκο διακοπής των εφαρμοζό-
μενων πολιτικών ενδέχεται να οδη-
γήσει σε μείωση των ροών επενδύ-
σεων προς την Ελλάδα, σε αύξηση
της αποταμίευσης και των εκροών
καταθέσεων, πλήττοντας την εύ-
θραυστη ανάκαμψη της χώρας. 
Σύμφωνα με μερίδα αναλυτών, η Ελ-
λάδα τζογάρει με την επιστροφή της

στις αγορές. Το να δανειστεί πλέον
περισσότερο από τις αγορές, σημαίνει
πως οι επενδυτές θα είναι περαιτέρω
εκτεθειμένοι σε απώλειες, αν χρειαστεί
να γίνει και άλλη αναδιάρθρωση του
χρέους – ιδιαίτερα αν η επιτήρηση
που συνοδεύει τα πακέτα διάσωσης,
σταματήσει. 
Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις
αναλυτών στο CNBC ότι η συζήτηση
για πρόωρη έξοδο της Ελλάδας από
το μνημόνιο εκνευρίζει τους επεν-
δυτές. 
Πολλοί αναλυτές παραμένουν ανήσυχοι
για την ικανότητα της Ελλάδας να αυ-
τοχρηματοδοτηθεί, χωρίς τη βοήθεια
των εταίρων. 

Δύσκολο το…
συναινετικό διαζύγιο 

Η συνάντηση στην Ουάσιγκτον άνοιξε
τη συζήτηση για την πρόθεση της
Αθήνας να αποδεσμευθεί από το
ΔΝΤ, με.. συναινετικό διαζύγιο, αλλά
όπως ήταν αναμενόμενο δεν άλλαξε
προς το παρόν τίποτα. Γιατί το ΔΝΤ
επιμένει ότι η έξοδος της Ελλάδας

στις αγορές θα πρέπει να έχει «εγ-
γυητή». 
Άλλωστε, ακόμη και ένα «συναινετικό
διαζύγιο» δεν βγαίνει σε 45 λεπτά,
όσο διήρκησε η συνάντηση της ελ-
ληνικής αντιπροσωπείας με την Κριστίν
Λαγκάρντ. 
Η συζήτηση για τη μεταμνημονιακή
σχέση της Ελλάδας με το ΔΝΤ είναι
μια «μεγάλη διαπραγμάτευση», πα-

ραδέχθηκε ο ίδιος ο υπουργός Οι-
κονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. 
Έγινε το πρώτο βήμα για την απεμ-
πλοκή από το ΔΝΤ; Πολιτικά έγινε,
οικονομικά, θα δείξει… 
Τα κεφάλαια που η Ελλάδα δικαιούται
από το ΔΝΤ, στο πλαίσιο του προ-
γράμματός της, ανέρχονται σε 16
δισ. 
Η κεντρική ιδέα είναι η Ελλάδα να

κάνει χρήση των 16 δισ. ως διευκό-
λυνση.
Aυτό που ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι
οι τελευταίες εκτιμήσεις σοκ του ΔΝΤ
για χρηματοδοτικές ανάγκες - μαμούθ
συνολικού ύψους 27 δισ. για την Ελ-
λάδα, για την κρίσιμη διετία 2015 -
2016. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχει
«δίχτυ ασφαλείας» και «παρκαρισμένα
λεφτά», εάν χρειαστούν, ώστε οι
αγορές να μη μπορούν να εκβιάσουν
τη χώρα με υψηλά και απαγορευτικά
επιτόκια. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα
φεύγει από τον ασφυκτικό έλεγχο
του ΔΝΤ, δεν θα γίνεται κάθε δύο ή
τρεις μήνες έλεγχος των δημοσιο-
νομικών και βέβαια σημαίνει ότι δεν
θα χρειαστούν νέα μέτρα, αλλά συ-
νέχιση των διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων στην οικονομία. 

Οι αντίθετες φωνές
Οι αντίθετες φωνές, αυτές που δεν
θέλουν «διαζύγιο» με το ΔΝΤ, υπο-
στηρίζουν ότι η Ελλάδα έχει ακόμη
προβλήματα στην εξασφάλιση χρη-
μάτων από τις αγορές με χαμηλά επι-
τόκια και ως εκ τούτου η ύπαρξη
μιας πιστωτικής γραμμής θα ήταν
χρήσιμη. Επίσης, αν η επιστροφή
στις αγορές δεν είναι επιτυχής ,ακόμη
και για τυχαίο γεγονός, θα πρέπει
να υπάρξει μια εναλλακτική πηγή
χρηματοδότησης. 
Αλλά και να βγει η Ελλάδα από το
πρόγραμμα θα υπάρξει η διαδικασία
του «post program surveillance»,
δηλαδή η επιτήρηση των οικονομικών
εξελίξεων στην Ελλάδα 2 φορές τον
χρόνο και η εφαρμογή των μεταρ-
ρυθμίσεων. Η διαφορά είναι, πως
δεν θα υπάρχει το «όπλο πίεσης»,
που είναι η δόση. 
Όμως, πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος
αποκλεισμού από τις αγορές αν η
Ελλάδα δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της,
καθώς μια απλή ανακοίνωση του Τα-
μείου για αρνητικές εξελίξεις, σε πι-
θανό έλεγχο, θα ήταν αρκετή να δη-
μιουργήσει σύγχυση στις αγορές,
αύξηση επιτοκίων κ.λπ. 
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Οι αγορές δεν θέλουν «διαζύγιο» με την Τρόικα!
� Ψήφος αποδοκιμασίας στα σχέδια εξόδου από το πρόγραμμα στέλνουν ομόλογα και Χ.Α.
� Οι διεθνείς επενδυτές στέλνουν εκτός αγορών την Ελλάδα, οδηγώντας την απόδοση

του 10ετούς ομολόγου στο 7%

Μπορεί η κυβέρνηση να έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης, ωστόσο δεν
κατάφερε να «ξορκίσει» την εκλογολογία με αφορμή την εκλογή
Προέδρου της Δημοκρατίας τον προσεχή Φεβρουάριο, με το θρίλερ
της προεδρικής εκλογής να εισέρχεται στην τελική ευθεία. 
Τα 155 «ναι», αλλά κυρίως το γεγονός ότι το σύνολο (23) των
ανεξάρτητων βουλευτών δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση, μαρτυρούν ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί ο αριθμός
των 180 βουλευτών. 
Στο πολιτικό θρίλερ υπάρχουν και σενάρια για σχέδιο για μια
νέα κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό και μάλιστα με τις ευλογίες
του Βερολίνου και της Ουάσινγκτον, ενώ εντείνεται η σύγκρουση
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με κατηγορίες από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ, για «χρηματισμό βουλευτών» για να ψηφίσουν
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Το πολιτικό θρίλερ
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Πρέπει να το παραδεχθούμε: η εξωτερική πολιτική
δεν είναι το φόρτε μας. Διαχρονικά –με εξαίρεση τη
στρατηγική επιλογή της ένταξης της Ελλάδας σττην
τότε ΕΟΚ και πλέον ΕΕ, που συνέλαβε και με συνέπεια
υπηρέτησε ο Κων/νος Καραμανλής– η εξωτερική
πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων της μεταπο-
λίτευσης σε καμία περίπτωση δεν βασίστηκε στη ρε-
αλιστική εκτίμηση των ισορροπιών στον παγκόσμιο
χάρτη, αλλά καθοριζόταν από έναν ανούσιο συναι-
σθηματισμό, που κατέτασσε τη χώρα μας στις «συμ-
μαχίες» των… αδύνατων και κατατρεγμένων του
κόσμου τούτου, στα διάφορα κινήματα των «αδε-
σμεύτων» ή, το πολύ-πολύ, στο πλευρό των «αδερφών
μας Χριστιανών». Ακόμα και στις πιο κρίσιμες ώρες
της κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, στο
δημόσιο διάλογο κυριαρχούσαν οι φωνές που ήθελαν
την Ελλάδα να εγκαταλείπει την ΕΕ και να προστρέχει
για βοήθεια στον «ομόθρησκο Πούτιν» ή στους
«εναλλακτικούς Κινέζους»– τους οποίους, βέβαια,
δεν θεωρούν καλούς για συνεργασία στο λιμάνι του
Πειραιά αλλά τους «ζαχαρώνουν» για δανειστές… 
Με δυο λόγια, η εξωτερική μας πολιτική ορίζεται
από τη φράση «αλλού τρως, αλλού πίνεις κι αλλού
πας και το δίνεις». Κι αν δεν μας δέσμευαν οι θεσμοί
της ΕΕ και ο μηχανισμός στήριξης στον οποίο ενταχ-
θήκαμε το 2010, το πιθανότερο είναι να μην είχαμε
σήμερα ούτε να τρώμε και να πίνουμε, ικανοποιώντας
το όραμα εκείνων που μας θέλουν να γινόμαστε Αρ-
γεντινή, Βενεζουέλα ή κάτι άλλο… εξωτικό. 
Και όλα τα παραπάνω, δεν οφείλονται μόνο σε λάθος
επιλογές των κυβερνήσεων, αλλά και σε μια εγγενή
διάθεση των Ελλήνων να υποβαθμίζουν τη σημασία
όσων συμβαίνουν έξω από τα σύνορά μας. Ακόμα
και όταν αρχίσαμε να βιώνουμε στο πετσί μας τις
επιπτώσεις των πολιτικών εξελίξεων στη Μέση
Ανατολή και τη ΝΑ Μεσόγειο, υποδεχόμενοι τα κα-
ραβάνια των προσφύγων και των μεταναστών,
νόμιμων ή παράνομων, ελάχιστα τις συσχετίσαμε με
την εξωτερική πολιτική και μάλλον τις αναγάγαμε σε
ζήτημα εσωτερικής αντιπαράθεσης. 
Πού βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα; Για μια ακόμα
φορά, ο κόσμος καίγεται γύρω μας κι εμείς χώνουμε
όλο και πιο βαθιά το κεφάλι μας στην άμμο του μι-
κρόκοσμού μας, μαλώνοντας για το αν υπάρχουν
180 βουλευτές που θα εκλέξουν Πρόεδρο και αν θα
το κάνουν κατά συνείδηση ή επειδή «τα έχουν πάρει».
Και την ίδια ώρα, τα Τίρανα ονειρεύονται «Μεγάλη
Αλβανία» με ελληνικά εδάφη, η Άγκυρα κάνει πόλεμο
με τους Κούρδους, οι τζιχαντιστές απειλούν να αι-
ματοκυλίσουν τη Δύση, ενώ πληροφορίες τους θέλουν
να εκπαιδεύουν στελέχη και στην Ελλάδα κ.λπ. 
«Των οικιών ημών εμπιμπραμένων, ημείς άδομεν»,
λέει ένα αρχαίο ρητό. Και είμαστε και φάλτσοι… 

Σε φάλτσο 
τέμπο

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΡΟΥ
(yiannis.liaros@xrimaonline.gr) «Δεν αλλάζουμε πλώρη»

Αποφασισμένη να επιμείνει στον σχε-
διασμό της για απεμπλοκή από το μνη-
μόνιο έως το τέλος του χρόνου, παρά
τις πιέσεις των διεθνών αγορών και
το ρευστό πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό
της χώρας, εμφανίζεται η κυβέρνηση,
η οποία αναζητά οδό διαφυγής προς τα
εμπρός. «Η Ελλάδα δεν αλλάζει τη δια-
πραγματευτική της στάση, η θέση της

χώρας είναι σταθερή. Η συζήτηση είναι
σε εξέλιξη, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά
μας. Όλα θα γίνουν σε συνεννόηση με
την Ευρώπη», διεμήνυε ανώτατος κυ-
βερνητικός αξιωματούχος, στο περιθώριο
της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Ασίας, στο
Μιλάνο. Μάλιστα, η κυβέρνηση επιμένει
ότι μετά το τέλος του χρόνου δεν θα
χρειαστεί νέο πρόγραμμα στήριξης, ενώ

πηγές της διευκρινίζουν ότι «η προλη-
πτική γραμμή χρηματοδότησης δεν απαι-
τεί νέο πρόγραμμα». Πάντως, η Κομισιόν
παρείχε στήριξε στην ελληνική κυβέρ-
νηση, διαμηνύοντας ότι «χωρίς τον πα-
ραμικρό δισταγμό, η Ευρώπη θα συνε-
χίσει να υποστηρίζει την Ελλάδα με
όλους τους δυνατούς τρόπους». 
Για να δούμε… 

Το πολυσυζητημένο ραντεβού Τσίπρα-Θεοδωράκη,
που ήταν να γίνει την Πέμπτη και ακυρώθηκε
λόγω αποδοκιμασίας από το Ποτάμι της σύγκλισης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., φαίνεται πως μετατέθηκε για
την προσεχή Τρίτη, τουλάχιστον ως την ώρα

που γράφονταν αυτές οι γραμμές. Γιατί αν η
συνάντηση τελικά γίνει, οι ανακοινώσεις
που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές με
αφορμή την «παρεξήγηση» για τον
χρόνο της, δεν προδιαθέτουν θετικά
για το κλίμα που θα επικρατήσει. Με
τον Σταύρο Θεοδωράκη να δηλώνει
δηκτικά ότι «ίσως μπέρδεψαν στην
Κουμουνδούρου τα προγράμματα,
τα κόμματα, τις Τρίτες και τους
διαθέσιμους αρχηγούς» και τον
ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για «παλινωδίες
Θεοδωράκη ενδεικτικές του
πολιτικού του ήθους», ας κρα-
τάμε μικρό καλάθι…

Ας κρατάμε 
μικρό καλάθι…

  

Σε ηλικία 95 ετών πέθανε το πρωί
της Πέμπτης η ιστορική μορφή των
κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπαν-
δρέου και στενός συνεργάτης του
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Πρώην υπουργός
και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
ο ίδιος, ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος
είχε αναπτύξει έντονη αντιδικτα-
τορική δράση, ενώ υπήρξε και αρ-
χηγός του ΠΑΚ στην Ελλάδα. 

Κι εκεί που όλοι στοιχημάτιζαν ότι
μετά «διαζύγιο» με τους ΑΝΕΛ ήταν
θέμα χρόνου ο «γάμος» της με τον
ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτής Κοζάνης βρήκε
ξανά μπροστά της τον Πάνο Καμμένο,
ο οποίος έβαλε όρο για τον «αρ-
ραβώνα» του με τον Αλ. Τσίπρα να
μην προσφέρει στέγη στη βουλευτή.
Τα έχουν αυτά οι πρώην…  

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...
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Ξαφνικά και ενώ υπήρχε σχετική ηρεμία, είτε από
τη δειλή διόρθωση των αριθμών στα δημόσια οικο-
νομικά είτε από τους επαίνους των εταίρων μας και
τη διαφαινόμενη ελπίδα ότι είναι κοντά η επόμενη
μέρα, η χώρα μοιάζει να γυρνάει ολοταχώς στις
απαρχές της κρίσης. Τότε που το έλλειμμα ήταν κοντά
στο 16% και οι αγορές μας είχαν γυρίσει την πλάτη.
Μα, θα αναρωτηθεί κάποιος, σήμερα έχουμε έστω
κάποια ένδειξη αναστολής της πολυετούς ύφεσης
και παρουσιάζουμε πρωτογενές πλεόνασμα, που
είναι μέσα στους στόχους του προγράμματος. Τότε
γιατί τα spreads και τα επιτόκια των κρατικών
ομολόγων ανεβαίνουν; Είναι σοβαρή αιτία το συν-
ταγματικά προβλέψιμο στήσιμο της κάλπης εάν η
Βουλή δεν εκλέξει Πρόεδρο το Φεβρουάριο ή είναι
ένα ακόμα παιχνίδι των κερδοσκόπων; Οι αγορές,
πριν ακόμα αρχίσει η προεκλογική περίοδος, μπαίνουν
δυναμικά στο πολιτικό παιχνίδι, επιχειρώντας να
καθορίσουν τους όρους του και να πάρουν θέση για
την επόμενη μέρα. Όμως, ποιός ή ποιοί ευθύνονται
που ένα απλό, διαδικαστικό συνταγματικό θέμα,
προκαλεί τέτοια αναστάτωση διεθνώς, ώστε ο φόβος
για το αύριο να επανέρχεται στη ζωή του κόσμου;
Φυσικά το εγχώριο πολιτικό σύστημα, που εμφανίζεται
και πάλι όχι μόνο κατώτερο των περιστάσεων, αλλά
αποδεικνύεται πως θέτει το κομματικό συμφέρον
πάνω από το συμφέρον της χώρας. 
Πώς αλλιώς να εξηγήσει κάποιος ότι ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός μίλησε για φυγή καταθέσεων αν βγει ο
αντίπαλος; Πώς να μην κατακρημνισθεί το χρηματιστήριο
όταν το success story που καλλιεργήθηκε από τη
συγκυβέρνηση, δείχνει να μεταβάλλεται σε πανικό
κορυφής από τις αρνητικές δημοσκοπήσεις; Ή μήπως,
όπως λένε αναλυτές, ακόμη και αυτή η συμπεριφορά
ήταν υπαγορευμένη από προεκλογική σκοπιμότητα
σε μια επιχείρηση επανασυσπείρωσης των ψηφο-
φόρων που, παρά τα όσα έχουν υποστεί, ανησυχούν
για την επόμενη μέρα, κυρίως λόγω της διαφαινόμενης
ακυβερνησίας; Φυσικά, δεν είναι ανάγκη να διεξάγονται
συνεχώς εκλογές, αλλά να υπάρξει έστω και με
ψήφο ανοχής μια κυβερνητική συνεργασία των δύο
μεγαλύτερων κομμάτων μετεκλογικά, για να αντι-
μετωπισθεί το μείζον εθνικό θέμα της διευθέτησης
του χρέους. Αλλά πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο
όταν εκτοξεύονται εκατέρωθεν τόνοι λάσπης; Όταν
η πόλωση φθάνει στο ζενίθ, είναι φυσικό οι διεθνείς
αγορές να εισπράττουν το κλίμα αστάθειας και να
αντιδρούν αναλόγως. Τότε γιατί όλη αυτή η κατα-
στροφική για τον τόπο ακραία αντιπαράθεση; Μήπως
στο βάθος της κρύβει με βολικό τρόπο, από τη μια
τη διάψευση της συγκυβέρνησης για άμεση απεμπλοκή
από την Τρόικα και από την άλλη, τη φανερή ένδεια
ρεαλιστικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για ασφαλή
έξοδο από την κρίση;

Σε δύο βάρκες
εν μέσω 

τρικυμίας 

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)Αντέδρασαν μεν, ψήφισαν δε…

Μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις, ακόμα και
στις τάξεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας,
έχει προκαλέσει η απαράδεκτη τροπολογία που
κατέθεσε η κυβέρνηση για να διασώσει τα...
καταχρεωμένα κόμματα της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ
από τις τράπεζες, οι οποίες βλέπουν τα κόμματα
να μην αποπληρώνουν τις δόσεις των δανείων
τους και, όπως είναι φυσιολογικό, θα πρέπει
να προχωρήσουν σε κατασχέσεις ακινήτων

και λογαριασμών. Με την τροπολογία δεν θα
μπορεί πλέον να κατάσχεται το 40% της κρατικής
επιχορήγησης των κόμματων. Βουλευτές του
κυβερνητικού στρατοπέδου έφθασαν στα
γραφεία των αρχηγών τους, ζητώντας την
απόσυρση της τροπολογίας. Τελικά κανείς
δεν τους άκουσε, αλλά και κανείς δεν αν-
τέδρασε κατά την ονομαστική ψηφοφορία, με
αποτέλεσμα η τροπολογία να περάσει…

Ποιός
πρώην με ποι-

όν νυν ανώτατο 
αξιωματούχο της Βου-

λής δεν ανταλλάσσουν 
ούτε καλημέρα; 

Στρώνεται το χάλι, όπως λένε από χθες
έντονα πολλοί παίκτες του συστήματος,
για να καθίσουν σε ένα τραπέζι άμεσα
κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση
και να συζητήσουν για το μέλλον της
χώρας. Στο συμπέρασμα αυτό κα-
τέληγαν μετά το σχετικό δη-
μοσίευμα του ΔΟΛ, όπου στο
κύριο άρθρο του στα σημερινά
«ΝΕΑ» ο Όμιλος ξορκίζει το
ενδεχόμενο των πρόωρων
εκλογών, μέσω της πρότασης
να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι
Σαμαράς και Τσίπρας. Το εν-
δεχόμενο αυτό δεν φαίνεται
να το συζητούν καν στην Κου-
μουνδούρου. Όπως χαρακτη-
ριστικά έλεγε σε παρέα δη-
μοσιογράφων κορυφαίο στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ, «άσε τον Ψυ-
χάρη στους καημούς του»… 

Δυναμικό come back στα έδρανα
της Βουλής έκανε η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ολιγοήμερη απουσία
της με άδεια γάμου. Σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι δεν συμμετείχε
στο Γ’ Θερινό Τμήμα, αρκετοί συ-
νάδελφοί της σχολίαζαν ότι… τους
είχε λείψει! Πάντως, η ίδια φάνηκε
να γύρισε με όρεξη, ενώ δεν προ-
λάβαινε να μαζεύει συγχαρητήρια… 

Θα καθίσουν 
στο ίδιο τραπέζι;

«Πιο χαμηλά Λόλα»! Τους στίχους
του Κωστή Μαραβέγια αφιέρωσε
ο ανεξάρτητος βουλευτής στον
πρώην «σύντροφό» του στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Πάνο Σκουρλέτη, ως σχόλιο
για τις δηλώσεις του περί χρημα-
τισμού βουλευτών. Άλλωστε, για
τον Πέτρο φαίνεται πως το… Ποτάμι
δεν γυρίζει πίσω. 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  
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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδι-
κασία προώθησης στη Βουλή της ρύθ-
μισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών
σε Ταμεία - εφορία, σε 72 έως 100
μηνιαίες δόσεις. 
Δύο στόχους έχει θέσει η κυβέρνηση
για τη ρύθμιση που αφορά τις ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία
και τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία
μέσα στις επόμενες μέρες θα κατατεθεί
στη Βουλή για να τεθεί σύντομα σε
εφαρμογή.
Από τη μια πλευρά με τη ρύθμιση αυτή, η
κυβέρνηση θα δώσει ανάσα σε εκατομμύρια
οφειλέτες που έχουν χάσει τη φορολογική
και την ασφαλιστική τους ενημερότητα και
δεν μπορούν να επιβιώσουν και από την
άλλη, ελπίζει ότι θα γεμίσει με «ζεστό
χρήμα» τα άδεια ταμεία, καλύπτοντας έτσι
μέρος του δημοσιονομικού κενού για το
2015 χωρίς να προχωρήσει στη λήψη νέων
μέτρων. 
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το
βήμα της Βουλής περιέγραψε τις βασικές
πτυχές της ρύθμισης που ετοιμάζει η κυ-
βέρνηση. 
Όπως είπε, αυτή θα περιλαμβάνει τρία επι-
μέρους στοιχεία:

1. Όσοι έκαναν ρύθμιση θα έχουν καλύτερη
μεταχείριση.

2. Όσοι μπουν στη ρύθμιση θα μπαίνουν με
λιγότερες προϋποθέσεις.

3. Πιο αυστηροί για αυτούς που μπορούν
να πληρώσουν και δεν το κάνουν. 

Οι δικαιούχοι
Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν
οφειλές που δημιουργήθηκαν έως 31/8/2014.
Προβλέπεται έκπτωση επί των προσαυξήσεων
πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων
ως εξής:
8Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, ποσοστό

έκπτωσης 100%.
8Εξόφληση σε 12 μήνες, ποσοστό έκπτωσης

90% (εξετάζεται να είναι και 75%).
8Εξόφληση σε 24 μήνες, ποσοστό έκπτωσης

70%.
8Εξόφληση σε 36 μήνες, ποσοστό έκπτωσης

60% (εξετάζεται και 65%).
8Εξόφληση σε 48 μήνες, ποσοστό έκπτωσης

50% (εξετάζεται και 60%).

8Εξόφληση σε 60 μήνες, ποσοστό έκπτωσης
40% (εξετάζεται και 55%).

8Εξόφληση σε 72 μήνες, έκπτωση 30%
(εξετάζεται και 50%).

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάσσονται
κατ’ εξαίρεση οι συνολικές οφειλές φυσικών
και νομικών προσώπων μέχρι τις 15.000
ευρώ, χωρίς να προβλέπεται έκπτωση στις
προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη ή άλλες
επιβαρύνσεις και με δόσεις που ξεκινούν
από τα 50 ευρώ. 
Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν: 

1. Όσοι είναι ήδη σε ρύθμιση, για το
υπόλοιπο της οφειλής τους.

Για παράδειγμα, οφειλέτης με 20.000 ευρώ
χρέος στον ΠΑΕΕ, που ξεκίνησε με ρύθμιση
56 δόσεων τον περασμένο Ιούνιο και έχει
πληρώσει μέχρι σήμερα 4 δόσεις και 2.500
ευρώ, μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των
72 δόσεων για το υπόλοιπο της οφειλής
του, κατεβάζοντας σημαντικά το ποσό της
μηνιαίας δόσης. 

2.Όσοι ήταν σε ρύθμιση και βγήκαν εκτός.
Μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση
και να επωφεληθούν με περισσότερες
δόσεις. 
Για παράδειγμα, οφειλέτης που πλήρωσε
3 μήνες και βγήκε εκτός ρύθμισης μπορεί
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Ποιοί μπορούν να μπουν στη ρύθμιση 
των χρεών σε εφορία και ταμεία

Αυξήσεις και αναδρομικά 
από τον Δεκέμβριο 

Από τη μισθοδοσία του Δεκεμ-
βρίου (οι οποίες θα καταβληθούν
στο τέλος Νοεμβρίου), μαζί και
με αναδρομικά των τελευταίων
έξι μηνών (Ιουλίου - Δεκεμβρίου
2014), θα ξεκινήσει η μερική
αποκατάσταση (κατά 50%) των
αποδοχών που έχασαν οι ένστο-
λοι. 
Συγκεκριμένα:
3 Τον Δεκέμβριο θα δουν οι έν-

στολοι αύξηση στο μισθό τους.
Θα τους δοθεί το 50% της πε-
ρικοπής μισθού που υπέστησαν
το 2012. Για παράδειγμα, αν
κάποιος έπαιρνε π.χ. 2.000
ευρώ μισθό, αλλά «κόπηκε»
στα 1.000 ευρώ, από τον Δε-
κέμβριο ο νέος μισθός φτάνει
στα 1.500 ευρώ. 

3 Τον Δεκέμβριο θα δοθούν μα-
ζεμένα και τα αντίστοιχα ανα-
δρομικά από τον Ιούνιο που
εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ
και μετά. Άρα, στο ίδιο παρά-
δειγμα, για 5 μήνες ο δικαιού-
χος θα λάβει επιπλέον 2.500
ευρώ. Μαζί και με τα έξτρα
της μισθοδοσίας Δεκεμβρίου
θα λάβει 3.000 ευρώ επιπλέον
ή σχεδόν 3 μισθούς.

3 Από τον Ιανουάριο ο αυξημένος
μισθός θα «τρέχει» κανονικά,
αλλά θα αρχίσει να δίδεται
τμηματικά και το 50% των ει-
σοδημάτων που έχασαν την
προηγούμενη διετία, πριν τον
Ιούνιο του 2014. Έτσι οι έν-
στολοι θα εισπράττουν και το
1/36ο επί τρία χρόνια, μέχρι
να καλυφθεί το 50% των απω-
λειών που υπέστησαν. 

Σαν αντιστάθμισμα για το υπό-
λοιπο 50% που δεν θα δοθεί,

αν και το επέβαλε η απόφαση
του ΣτΕ, η κυβέρνηση αποφά-
σισε:
3 Δεν θα γίνει συμψηφισμός με

το κοινωνικό επίδομα που
έλαβαν οι χαμηλόμισθοι.

3 Δεν θα «παγώσουν» οι μι-
σθολογικές προαγωγές που
«ξεπάγωσαν» το 2012. Όση
αύξηση πήραν οι δικαιούχοι
δεν θα αφαιρεθεί, αλλά θα
προστεθεί στα αναδρομικά και
στις αυξημένες αποδοχές τους. 

Με μειωμένες τιμές, χωρίς προ-
βλήματα και με χαμηλή ζήτηση,
ξεκίνησε η διάθεση του πετρε-
λαίου θέρμανσης στην αγορά.
Οι τιμές ξεκινούν από 1,04 ευρώ
το λίτρο, έναντι 1,28 ευρώ που
ήταν η τιμή κατά την έναρξη της
χειμερινής περιόδου πέρυσι και
1,26 ευρώ στη λήξη, τον Απρίλιο
του 2014. Στην περιφέρεια η
τιμή του πετρελαίου κλιμακώνεται
μέχρι 1,1 ευρώ, ενώ για όσους
δικαιούνται επίδομα θέρμανσης
η τιμή θα είναι 35 λεπτά χαμη-
λότερη. Ξεκινά, δηλαδή, από το
επίπεδο των 70 λεπτών. 
Την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει
στο Taxis η εφαρμογή της υπο-
βολής αιτήσεων για τους δι-
καιούχους του επιδόματος κα-
τανάλωσης πετρελαίου θέρμαν-
σης. Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά,
οι πρώτες προκαταβολές για το
επίδομα θέρμανσης θα κατα-
βληθούν στα τέλη Νοεμβρίου. 
Οι δικαιούχοι του επιδόματος
θέρμανσης θα έχουν τη δυνα-
τότητα να προεισπράξουν ένα
σημαντικό μέρος της συγκεκρι-
μένης παροχής, ήτοι θα λάβουν
το 1/4 του συνολικού ποσού
επιδόματος που δικαιούνται πριν
ξεκινήσουν να αγοράζουν πε-
τρέλαιο για τη θέρμανσή τους. 
Η διευκόλυνση αυτή είναι μεγάλη.
Ενδεικτικά, ένας καταναλωτής

που δεν δικαιούται επίδομα θέρ-
μανσης, εάν αγοράσει φέτος
1.000 λίτρα πετρελαίου θα ξο-
δέψει 1.080 ευρώ. Για την αγορά
ενός τόνου πετρελαίου ο δι-
καιούχος επιδόματος θα ξοδέψει
800 ευρώ. 
Δικαίωμα επιδόματος θέρμανσης
έχουν: 

Άγαμοι με εισόδημα έως
30.000 ευρώ και έγγαμοι με
εισόδημα έως 40.000 ευρώ,
προσαυξανόμενο κατά 3.000
ευρώ για κάθε παιδί (43.000
ευρώ για οικογένεια με ένα
παιδί και 46.000 ευρώ για
οικογένεια με δύο παιδιά). 

Οι άγαμοι χάνουν το επίδομα
αν έχουν περιουσία άνω των
200.000 ευρώ, ενώ οι έγγαμοι
αν το άθροισμα των ακινήτων
τους ξεπερνά τις 300.000 ευ-
ρώ. 

Δεν δικαιούται επίδομα θέρ-
μανσης όποιος έχει αυτοκίνητο
με κινητήρα άνω των 3.000
κυβικών εκατοστών. 

Στα 120 τετραγωνικά μέτρα
ανέρχεται η μέγιστη επιφάνεια
του ακινήτου, για την οποία
μπορεί να επιδοτηθεί κάποιος
φορολογούμενος. 

Η επιδοτούμενη ποσότητα καυ-
σίμων διαμορφώνεται ως εξής: 

Στα 3.000 λίτρα για τους κα-

τοίκους των Νομών που ανή-
κουν στην Α' Ζώνη (Νομοί
Γρεβενών, Κοζάνης, Καστο-
ριάς, Φλώρινας, Δράμας, Ευ-
ρυτανίας). 

Στα 1.800 λίτρα για τους κα-
τοίκους των Νομών που ανή-
κουν στη Β' Ζώνη (Νομοί
Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδί-
τσας, Τρικάλων, Αρκαδίας,
Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας,
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλ-
κιδικής, Σερρών, Καβάλας,
Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου). 

Στα 960 λίτρα για τους κα-
τοίκους των Νομών που ανή-
κουν στην Γ' Ζώνη (Νομοί
Αττικής −εκτός Κυθήρων και
Σαρωνικού−, Κορινθίας, Ηλεί-
ας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας,
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοι-
ωτίας, Εύβοιας, Μαγνησίας,
Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας,
Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέ-
βεζας, Άρτας).

Στα 600 λίτρα για τους κα-
τοίκους των Νομών που ανή-
κουν στην Δ' Ζώνη (Ηρα-
κλείου, Χανίων, Ρεθύμνου,
Λασιθίου, Κυκλάδων, Δω-
δεκανήσων, Σάμου, Κυθή-
ρων και νησιών Σαρωνικού,
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρ-
γολίδας, Ζακύνθου, Κεφα-
λονιάς, Ιθάκης). 

ΕΝΣΤΟΛΟΙ

ανάλογα με το ποσό της οφειλής του να
ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 ή μέχρι
72 δόσεων. 

3. Όσοι δεν εντάχθηκαν σε καμία από
τις ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ.

Εδώ ανήκει η πλειονότητα των οφειλετών
και έχουν κάθε λόγο να τακτοποιήσουν
τους λογαριασμούς τους με την εφορία και
με τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί ίσως και να
μην έχουν άλλη ευκαιρία. 
Για την υπαγωγή των οφειλετών στη νέα
ρύθμιση δεν θα ζητούνται εξαρχής εγγυήσεις
και υποθήκες ακινήτων έναντι εξασφάλισης
του συνολικού ύψους οφειλής τους. 

Ωστόσο, η πρόσβαση στα περιουσιακά τους
στοιχεία θα είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή
και στην περίπτωση που εκπέσουν του δι-
καιώματός ρύθμισης, τότε θα ενεργοποιούνται
τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. 

Με την ένταξη στη ρύθμιση: 
8Αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και

αναβάλλεται η εκτέλεση ποινών για χρέη
στα Ταμεία.

8Αναστέλλονται οι διαδικασίες λήψεις
αναγκαστικών μέτρων επί κινητής και
ακίνητης περιουσίας.

8Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των
οφειλών.

Οι νέοι μισθοί των ένστολων και η μηνιαία αύξηση
1. Μόνιμος οπλίτης 4 ευρώ το μήνα – βασικός στα 284 ευρώ
2. Δεκανέας 7 ευρώ το μήνα – βασικός στα 506 ευρώ
3. Επιλοχίας 15 ευρώ το μήνα – βασικός στα 785 ευρώ
4. Αρχιλοχίας 20 ευρώ το μήνα – βασικός στα 816 ευρώ
5. Ανθυπασπιστής 20 ευρώ το μήνα – βασικός στα 843 ευρώ
6. Ανθυπολοχαγός 12 ευρώ το μήνα – βασικός στα 887 ευρώ
7. Υπολοχαγός 31 ευρώ το μήνα – βασικός στα 941 ευρώ
8. Λοχαγός 44 ευρώ το μήνα – βασικός στα 972 ευρώ
9. Ταγματάρχης 50 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.021 ευρώ
10. Αντισυνταγματάρχης 59 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.092 ευρώ
11. Συνταγματάρχης 75 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.221 ευρώ
12. Ταξίαρχος 99 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.412 ευρώ
13. Υποστράτηγος 113 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.523 ευρώ
14. Αντιστράτηγος 137 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.616 ευρώ

Ποιοί δικαιούνται και πόσο 
επίδομα θέρμανσης

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάσσονται 
κατ’ εξαίρεση οι συνολικές οφειλές φυσικών 
και νομικών προσώπων μέχρι τις 15.000 ευρώ,
χωρίς να προβλέπεται έκπτωση στις προσαυξήσεις
και τα πρόσθετα τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 
και με δόσεις που ξεκινούν από τα 50 ευρώ

w «Δώρο» 6 μηνών αναδρομικά και εξόφληση σε 36 δόσεις

w Θα καλυφθεί μόνο το 50% των απωλειών, αλλά 
δεν θα «παγώσουν» οι προαγωγές

w Με μειωμένες τιμές η «πρεμιέρα» του πετρελαίου θέρμανσης



www.xrimaonline.gr

Σάββατο 18 Οκτωβριου 2014ΑΓΟΡΑΧΡΗΜΑplus826

/

Δεν είναι μόνο η πολιτική αβε-
βαιότητα που εδράζεται στη πρό-
ωρη προσφυγής τις κάλπες με
αφορμή την εκλογή του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας (άλλωστε
αυτό έχει αρχίσει να το προεξο-
φλεί η αγορά πριν και από τις
ευρωεκλογές ακόμη), αλλά το
πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ,
το οποίο, στην καλύτερη περί-
πτωση, προκαλεί συσκότιση με
το τι μέλλει γενέσθαι εάν υπάρξει
κυβέρνηση με βασικό παίκτη τη
σημερινή αξιωματική αντιπολί-
τευση. 
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο
«ΧΡΗΜΑ plus» από το Λονδίνο, στέ-
λεχος μεγάλης τράπεζας, ελληνικής
καταγωγής: «Ο Αλέξης και το δολάριο
γκρέμισαν… το Χ.Α. σε νέα χαμηλά
13 μηνών κάτω από τις 1.000 μονά-
δες». 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την κα-
τάθεση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ
από τον Αλέξη Τσίπρα στη φετινή
ΔΕΘ, ο βασικός χρηματιστηριακός
δείκτης κατέγραψε απώλειες πάνω
από 15%. 
Ο Marc Ostwald, στρατηγικός αναλυτής
της ADM Investor Services, τονίζει
χαρακτηριστικά: «Η προοπτική ο αρι-
στερός ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στην εξουσία,
αποτελεί την αιτία της ανόδου των
αποδόσεων των ελληνικών ομολό-
γων». 
Αυτή η προοπτική είναι η βασική αιτία
που απειλεί να καταστρέψει… τον
μήνα του μέλιτος της χώρας με τις
διεθνείς αγορές. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ… 
στο roadshow
του Λονδίνου
Με τί ασχολήθηκαν, σε μεγάλο βαθμό,
οι ξένοι επενδυτές που βρέθηκαν
στο 9ο raodshow της ΕΧΑΕ στο Λον-
δίνο; 
Με τον ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα που
παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη
ΔΕΘ! 
Και προσπάθησαν να μάθουν περισ-
σότερα, να αποκρυπτογραφήσουν
την… επόμενη ημέρα στην ελληνική
πολιτική σκηνή, ρωτώντας τόσο τα
στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων

όσο και τους προέδρους του Χ.Α. και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Και ερωτούσαν εάν πραγματικά εννοεί
ο Α. Τσίπρας αυτά που ανακοίνωσε,
όπως η κρατικοποίηση του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) και των ελληνικών τραπεζών. 
Οι Έλληνες επιχειρηματίες, στελέχη
και θεσμικοί παράγοντες, που βρέ-
θηκαν στο Λονδίνο, στα πλαίσια του
roadshow της ΕΧΑΕ, επιχείρησαν να
στείλουν κοινό μήνυμα προς τα διεθνή
κεφάλαια, υπογραμμίζοντας ότι εν-
δεχόμενη πολιτική αλλαγή δεν θα αλ-
λάξει την πορεία μεταρρυθμίσεων
και προσαρμογής της ελληνικής οι-
κονομίας. 
Πάντως, από τα πιο «κεντρώα»   του
ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μία προσπάθεια να
έρθει πιο κοντά στις αγορές. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η
θέση για τις τράπεζες, όπου φαίνεται
να μην ισχύει πια η πρόθεση κρατι-
κοποίησής τους. Ο βουλευτής Γ. Στα-
θάκης δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προ-
τίθεται να αλλάξει τις διοικήσεις των
τραπεζών. Επίσης, κατά τον κ. Στα-
θάκη, ούτε μονομερής διαγραφή του
χρέους θα επιδιωχθεί. «Θα βρούμε

μια λύση βιώσιμη για την Ελλάδα και
συμφέρουσα για τους δανειστές»,
δηλώνει χαρακτηριστικά. 
Επίσης, πρόσφατα τα στελέχη του
οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ,
Γιάννης Δραγασάκης με τον Γιώργο
Σταθάκη παρουσίασαν στον Γεργκ
Ασμουσεν –υφυπουργό Εργασίας της
κυβέρνησης Μέρκελ και πρώην μέλος
του Δ.Σ. της ΕΚΤ στο Βερολίνο– τις
θέσεις του κόμματος για τη διαχείριση
του ελληνικού χρέους.

Οι αμερικανικοί
επενδυτικοί οίκοι
Οι αμερικανικοί επενδυτικοί οίκοι
φαίνεται ότι διαβλέπουν το ενδεχό-
μενο να σχηματιστεί κυβέρνηση με
βασικό μοχλό τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουν
ήδη ανοίξει διαύλους επικοινωνίας
με στελέχη του. 
Ήδη από το 2012 η πάντα… μπροστά
από τις εξελίξεις και ένας από τους
προπομπούς της αμερικανικής οι-
κονομικής διπλωματίας, η Goldman
Sachs, διατηρεί επαφές με το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
πολλές φορές έχουν υπάρξει συ-
ναντήσεις μεταξύ της G.S. και πολι-
τικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
γράφτηκε στον ελληνικό Τύπο και
ποτέ δεν έχει διαψευσθεί. 
Κάθε άλλο παρά τυχαίο δεν είναι και
το γεγονός ότι ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Γ. Σταθάκης, παρουσιάστηκε
ως «σκιώδης υπουργός Οικονομικών
του ΣΥΡΙΖΑ» σε συνέδριο που διορ-
γάνωσαν η Bank of America και η
Merrill Lynch, με την ευκαιρία της
πραγματοποίησης της ετήσιας Συ-
νόδου του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
Όμως, μιλώντας μπροστά σε ένα
ακροατήριο, αποτελούμενο από αν-
θρώπους που διαμορφώνουν τις
θέσεις των αγορών απέναντι στη
χώρα, ο κ. Σταθάκης τόνισε πως
απαιτείται «ριζική αλλαγή» και «αλ-
λαγή πολιτικής μεταρρυθμίσεων». 
Ακριβώς εκεί που εδράζεται η ανη-
συχία των αγορών για το πολιτικό
ρίσκο στην Ελλάδα είναι μήπως ανα-
τραπεί το πρόγραμμα και στην ελ-
ληνική οικονομία επιστρέψουν τα
μεγάλα δημοσιονομικά προβλήμα-
τα.

Αλέξης και δολάριο «γκρεμίζουν» το Χ.Α.
� Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα «σαλόνια» της Goldman Sachs και της BofA

Αναδιαρθρώσεις 
λόγω δολαρίου

Οι ξένοι επενδυτές διατηρούν μειωμένες θέσεις κατά 40%-50% σε σχέση
με τους δείκτες αναφοράς στους ελληνικούς τίτλους και δείχνουν έτοιμοι
να προχωρήσουν ακόμη και σε βίαιες κινήσεις, ανάλογα με τη μορφή που
θα πάρουν οι πολιτικές εξελίξεις. 
Οι ξένοι επενδυτές όσο αυξάνεται η πολιτική ανησυχία τόσο θα ρευστοποιούνται
και μετοχές που έχουν αυξημένο country risk, όπως για παράδειγμα είναι
οι μετοχές υποδομών (ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ κ.ά.). 
Όμως και η άνοδος του δολαρίου έναντι του ευρώ προκαλεί αναδιαρθρώσεις
και ξένων χαρτοφυλακίων, που επενδύουν στην ελληνική χρηματιστηριακή
αγορά. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων κεφαλαίων, που έχουν εισρεύσει
στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία δύο χρόνια, έχει δολαριακή
βάση. Έτσι, λόγω της αντίστροφης νομισματικής πολιτικής σε FED και ΕΚΤ,
πολλά αμερικάνικα funds, ειδικά εκείνα που είχαν τοποθετηθεί στα πρώιμα
στάδια της ελληνικής χρηματιστηριακής ανάκαμψης, σπεύδουν να εγγράψουν
τα κέρδη τους από μετοχικές θέσεις σε ευρώ, πριν αυτά διαβρωθούν
περαιτέρω από την πτώση του ευρώ. 
Η Deutsche Bank εκτιμά πώς οι πολύ χαμηλές αποδόσεις των επενδύσεων
και τα πολύ υψηλά εμπορικά πλεονάσματα θα οδηγήσουν σε μαζικές εκροές
κεφαλαίων από την Ευρώπη, κάτι που θα οδηγήσει σε υποτίμηση του
ευρώ στο 0,95 ως προς το δολάριο ως το 2017, εξέλιξη που θα επηρεάσει
και τις διεθνείς ροές επενδυτικών κεφαλαίων. 
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Περί τα 700.000 θα καλύπτει το
πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα», στην πλήρη εφαρμογή
του και απευθύνεται σε άτομα
και οικογένειες που διαβιούν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας και
η πιλοτική του εφαρμογή θα ξε-
κινήσει  από τις 15 Νοεμβρίου
με την ηλεκτρονική υποβολή αι-
τήσεων σε 13 δήμους, ένας σε
κάθε Περιφέρεια.
Για ένα άτομο θα χορηγούνται 200
ευρώ τον μήνα, ενώ για ένα ζευγάρι
θα δίνονται 300 ευρώ. Το ποσό αυτό
προσαυξάνεται για κάθε ανήλικο μέλος
με 50 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικο-
γένειες, το πρώτο ανήλικο μέλος θε-
ωρείται ενήλικο και η παροχή προ-
σαυξάνεται κατά 100 ευρώ. 
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί άμεσα
για έξι μήνες, ενώ στη συνέχεια, έως
τις αρχές του 2016, καθολικά σε όλη
τη χώρα. 
Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος θα είναι άτομα και οι-
κογένειες που διαμένουν στους εν
λόγω δήμους, τουλάχιστον τα τελευταία
δύο έτη και η υποβολή των αιτήσεων
θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του δια-
δικτυακού τόπου της ΗΔΙΚΑ, ενώ τα
χρήματα θα καταβάλλονται στον τρα-
πεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. 
Ο νέος θεσμός προβλέπει εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια ως εξής: 
8Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες
χωρίς άλλα εισοδήματα θα λαμβάνουν
το σύνολο του ποσού. Για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η δια-

φορά του πραγματικού εισοδήματος
από το όριο που έχει τεθεί με την
απόφαση. Σημειώνεται πως πραγματικό
εισόδημα θεωρείται το συνολικό κα-
θαρό εισόδημα των τελευταίων 12
μηνών –μετά την αφαίρεση των φό-
ρων, των εισφορών για την κοινωνική
ασφάλιση, της εισφοράς αλληλεγγύης
του Ν. 3986/11– συμπεριλαμβανο-
μένου και του συνόλου των επιδομάτων
και των άλλων ενισχύσεων, καθώς
και το εισόδημα που απαλλάσσεται
από φόρο η φορολογείται με ειδικό
τρόπο. 
8 Η συνολική φορολογητέα αξία της
ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει
τα 90.000 ευρώ, ποσό που προσαυ-

ξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε
επιπλέον προστατευόμενο ενήλικο
και κατά 10.000 για κάθε προστα-
τευόμενο ανήλικο, με ανώτατο πλαφόν
τα 200.000 ευρώ. Η κινητή περιουσία
(αυτοκίνητα, δίκυκλα) να μην υπερ-
βαίνει σε αντικειμενική δαπάνη τα
6.000 ευρώ. Δεν γίνονται δεκτές αι-
τήσεις από άτομα που έχουν στην
ιδιοκτησία τους σκάφη αναψυχής,
Ι.Χ., αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανε-
μόπτερα και πισίνες. Το συνολικό
ύψος καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύ-
ματα και η τρέχουσα αξία μετοχών
και ομολόγων να μην υπερβαίνουν
το διπλάσιο του εισοδήματος, που
αναλογεί με βάση τη ρύθμιση. 

Τα ποσά με βάση
την οικογενειακή 
κατάσταση 
Σύμφωνα με την απόφαση για το ελά-
χιστο εγγυημένο εισόδημα, οι παροχές
είναι:
8 Άγαμος χωρίς παιδιά 200 ευρώ
μηνιαίο, 2.400 ευρώ ετήσιο.
8 Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300 ευρώ
μηνιαίο, 3.600 ευρώ ετήσιο.
8 Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί 350
ευρώ μηνιαίο, 4.200 ευρώ ετήσιο.
8 Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά 400
ευρώ μηνιαίο 4.800 ευρώ ετήσιο.
8 Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί 400
ευρώ μηνιαίο, 4.800 ευρώ ετήσιο.

8 Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο
παιδί 450 ευρώ μηνιαίο, 5.400 ευρώ
ετήσιο.
8 Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά 500
ευρώ μηνιαίο, 6.000 ευρώ ετήσιο.
8Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανή-
λικο ή ενήλικο παιδί 300 ευρώ μηνιαίο,
3.600 ευρώ ετήσιο.
8Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανή-
λικα παιδιά 350 ευρώ μηνιαίο, 4.200
ευρώ ετήσιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν ο δι-
καιούχος έχει κάποιο εισόδημα από
δικές του πηγές, το ποσό θα αφαιρείται
από το συνολικό ετήσιο ελάχιστο εγ-
γυημένο εισόδημα που θα μπορούσε
να λάβει. 

Ποιοί, πόσα και πώς θα πάρουν 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

� To πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά από 15 Νοεμβρίου σε 13 δήμους 

Οι 13 δήμοι, ένας σε κάθε Περιφέρεια, όπου θα εφαρμοστεί το πιλοτικό
πρόγραμμα είναι: 
1. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, δήμος Δράμας
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δήμος Έδεσσας
3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δήμος Γρεβενών
4. Περιφέρεια Ηπείρου, δήμος Ιωαννίνων
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας, δήμος Καρδίτσας
6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δήμος Λευκάδας
7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δήμος Χαλκίδας
9. Περιφέρεια Αττικής, δήμος Καλλιθέας
10. Περιφέρεια Πελοποννήσου, δήμος Τρίπολης
11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δήμος Σάμου
12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δήμος Σύρου
13. Περιφέρεια Κρήτης, δήμος Μαλεβιζίου

Οι 13 «τυχεροί» δήμοι
Πέρα από την οικονομική ενίσχυση
που θα λάβουν οι δικαιούχοι, θα
έχουν και έξτρα παροχές, όπως: 
8Παραπομπή και ένταξη σε δομές
και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
και υποστήριξης.
8 Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλι-
στου.
8 Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της
ΔΕΗ.
8 Χορήγηση επιδόματος θέρμαν-
σης.
8Ένταξη σε πρόγραμμα κοινωνικού
παντοπωλείου.
8 Ένταξη στα προγράμματα που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για απόρους.

8 Ένταξη σε άλλα προγράμματα αν-
τιμετώπισης της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
8 Οι δικαιούχοι, εφόσον μπορούν
να εργαστούν και είναι κάτω των
67 ετών, προωθούνται σε δράσεις
που στοχεύουν στην ένταξή τους
στην αγορά εργασίας, μέσω προ-
γραμμάτων απασχόλησης.
8 Η καταβολή του ελάχιστου εγ-
γυημένου εισοδήματος θα αναστέλ-
λεται αν ο δικαιούχος λείψει από την
Ελλάδα για διάστημα άνω των δύο
μηνών ή αν αρνηθεί να απασχοληθεί
σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, που
θα του προταθεί, ανάλογα με τις δε-
ξιότητες και τις ικανότητές του.

Έξτρα παροχές 



Δεν έχετε να πληρώσετε τον
ΕΝΦΙΑ;Ο Δικηγορικός Σύλλογος
της Αθήνας αναλαμβάνει πρω-
τοβουλία και παρεμβαίνει απο-
φασιστικά στο κρίσιμο πρόβλημα
που έχει προκαλέσει σε σημαν-
τικό μέρος της κοινωνίας ο Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινή-
των(ΕΝΦΙΑ), συνδράμοντας, με
πρακτικές οδηγίες και τυποποι-
ημένα υποδείγματα προσφυγών,
τούς οικονομικά αδύναμους πο-
λίτες, στην αποτελεσματική και
έγκαιρη άσκηση των δικαιωμά-
των τους.
Οι οδηγίες απευθύνονται αποκλειστικά
στα πρόσωπα που, λόγω της οικονομικής
αδυναμίας, στερούνται της δυνατότητας
να ορίσουν δικηγόρο και αφορούν τις
άμεσες νομικές ενέργειες που πρέπει
να κάνουν οι πολίτες αυτοί, προκειμένου
να ασκήσουν εμπροθέσμως και παρα-
δεκτώς. 

Τα βήματα:
1) Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής

κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ
μέχρι τις 30/09/2014. (Οι οδηγίες
του ΔΣΑ θα σας βοηθήσουν να την
κάνετε, συμπληρώνοντας τα προ-
σωπικά σας στοιχεία). 

2) Μέσα σε 60 ημέρες πρέπει η πολιτεία
να έχει απαντήσει. Αν δεν έχει απαν-
τήσει, τότε αυτό σημαίνει ότι η προ-
σφυγή απορρίφτηκε.Σε αυτή την
περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει
να πάει να κάνει δικαστική προσφυγή.
Μετά από πρωτοβουλία του ΔΣΑ, ο
ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να

ζητήσει από το Δικαστήριο τον αυ-
τεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου,
στο πλαίσιο της διαδικασίας χορή-
γησης του ευεργετήματος της πενίας.
Στην περίπτωση που του αναγνω-
ριστεί το ευεργέτημα, στη συνέχεια
η πολιτεία θα του διορίσει δικηγόρο
και δεν θα πληρώσει και το παράβολο. 

Ποιός θεωρείται 
οικονομικά αδύναμος 
φορολογούμενος;
Οικονομικά αδύναμος φορολογούμενος
είναι αυτός που βρίσκεται σε οριακή
κατάσταση. Είναι εκείνος που στην πε-
ρίπτωση που καταβάλλει τον ΕΝΦΙΑ,
δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις
βασικές ανάγκες διαβίωσης (στέγαση,
τροφή, θέρμανση). 
Σημειώνουμε, ότι σε άλλες ευρωπαϊκές
νομοθεσίες, όπως π.χ. στη Γαλλία, ο
αντίστοιχος κώδικας φορολογικών δια-
δικασιών προβλέπει ότι «η διοίκηση
μπορεί να χορηγήσει στον φορολο-
γούμενο, ύστερα από αίτησή του, ολικές
ή μερικές απαλλαγές άμεσων φόρων,
που βεβαιώνονται σε τακτή βάση εφόσον
ο φορολογούμενος βρίσκεται σε αδυ-
ναμία να πληρώσει εξαιτίας ένδειας,
απορίας κ.λπ.». Επίσης, στη Γερμανία,
έχει θεσμοθετηθεί ένα ελάχιστο χρη-
ματικό όριο, κάτω από το οποίο απα-
γορεύεται να κατέλθει το ποσό που
απομένει στο ετήσιο εισόδημα του φο-
ρολογούμενου, προκειμένου να μη
διακυβεύεται η ύπαρξη και η αξιοπρεπής
διαβίωση του ιδίου και της οικογένειάς
του. Ολόκληρος ο Οδηγός άσκησης της
ενδικοφανούς προσφυγής και της «αί-

τησης χορήγησης του ευεργετήματος
πενίας», με λεπτομερείς αναφορές και
πληροφορίες για τα δικαιώματα των
πολιτών, τις προϋποθέσεις άσκησής
τους, καθώς και τα τυποποιημένα έν-
τυπα-υποδείγματα προσφυγών είναι
ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ
(www.dsa.gr). 

Οι οδηγίες της ΓΓΔΕ
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
είχε εκδώσει εγκύκλιο, που έδινε
οδηγίες για τις προσφυγές. Συγκεκρι-
μένα, αναφερόταν ότι οι βασικότεροι
λόγοι για τους οποίους οι φορολογού-
μενοι προσφεύγουν και ζητούν τη δια-
γραφή ή τη σημαντική μείωση του
ΕΝΦΙΑ είναι: 

1) Αντισυνταγματικότητα του φόρου.

2) Αμφισβήτηση του ύψους των αντι-
κειμενικών αξιών με βάση τις οποίες
υπολογίστηκε ο φόρος.

3) Αιτήματα για χορήγηση απαλλαγών,
καθώς οι προσφεύγοντες θεωρούν
ότι υπάγονται στους φορολογού-
μενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα
και ότι ως εκ τούτου δικαιούνται
μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή
πλήρη διαγραφή του ΕΝΦΙΑ, εφόσον
είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή ανά-
πηροι σε ποσοστό 80% και άνω. 

4) Οικονομική αδυναμία.

5) Διόρθωση στοιχείων της δήλωσης
Ε9.

«Βροχή» οι προσφυγές
Ραγδαία είναι η αύξηση των προσφυγών
κατά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝ-
ΦΙΑ), προκαλώντας μεγάλο πονοκέφαλο
στην κυβέρνηση. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προ-
σφυγές πολιτών στα δικαστήρια, που
ζητούν να κηρυχθεί αντισυνταγματικός
ο φόρος, έχουν φτάσει τις 80.000. Αν
συνεχιστεί αυτή η μαζική κατάθεση
προσφυγών, κινδυνεύει να τιναχθεί
στον αέρα ο προϋπολογισμός της κυ-
βέρνησης, στην περίπτωση που τα δι-
καστήρια κάνουν δεκτές κάποιες από
τις αιτιάσεις των πολιτών. Οι φορολο-
γούμενοι προσφεύγουν μαζικά στις
ΔΟΥ ζητώντας, ουσιαστικά, την ακύρωση
των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του
νέου φόρου ή τη σημαντική μείωση
των επιβαρύνσεων που αναγράφουν
τα συγκεκριμένα σημειώματα.
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Δεν έχετε να πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ;
Τί να κάνετε για να αποφύγετε την κατάσχεση και την ποινική δίωξη

Δωρεάν τρόφιμα, ρούχα και παπούτσια στην Αθήνα

Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως και την
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι για το
«Κοινωνικό Παντοπωλείο» θα μπορούν να υπο-
βάλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στο
πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, ώστε να μπο-
ρούν να προμηθευτούν δωρεάν τρόφιμα, προ-
ϊόντα, είδη υγιεινής, ρούχα, παπούτσια κ.ά. 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης
του δήμου, επί της οδού Πειραιώς 35, καθημερινά
κατά τις ώρες 09.30 - 13.00, εκτός Παρασκευής. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφε-
ρομένων, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και το
πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. 

Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι δημότες ή
μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων και κα-
λούνται να προσκομίζουν σε αντίγραφα τα ακό-
λουθα δικαιολογητικά: 
-Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
-Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος.
-Διαβατήριο και Άδειες Διαμονής για όλα τα
μέλη της οικογένειας.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι
παλαιότερο από 6 μήνες). Σε περίπτωση μη έκ-
δοσης πιστοποιητικού από τη χώρα προέλευσης,
απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου περί μη έκ-
δοσης και ληξιαρχική πράξη γάμου του αιτούντος
και γέννησης για τα τέκνα της οικογένειας.

-Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1 θεωρημένο από
την εφορία μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους
κατάθεσης ή Βιβλιάριο Απορίας για όλα τα
ενήλικα μέλη της οικογένειας.
-Κάρτα Ανεργίας (εφόσον υπάρχει).
-Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το σπίτι ενοικιάζεται
ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (στο όνομα του αιτούντος).
-Πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω (εφόσον
υπάρχει).
-Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε αντίστοιχο
πρόγραμμα παροχής τροφίμων, σε περίπτωση
που διαμένει ή είναι δημότης σε άλλο δήμο
εκτός του Δήμου Αθηναίων.

Ποιοί και πώς μπορούν να τα προμηθευτούν; 
Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
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Χωρίς πόθεν έσχες η αγορά ακινήτων
Τα δεσμά της κτηματαγοράς από
την εφαρμογή του πόθεν έσχες
στις μεταβιβάσεις ακινήτων, που
επιβάλλεται σήμερα επί των υψη-
λών αντικειμενικών αξιών τους,
προσπαθεί να «σπάσει» το υπουρ-
γείο Οικονομικών.
Με νομοθετική διάταξη, που είναι
ήδη έτοιμη, ορίζεται ότι το πόθεν
έσχες θα εφαρμόζεται όχι στην αντι-
κειμενική αξία του ακινήτου, όπως
συμβαίνει σήμερα, αλλά στην πραγ-
ματική τιμή πώλησης που θα ανα-
γράφεται στο συμβόλαιο. 
Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής
και ο πωλητής θα μπορούν να
συμφωνούν την τιμή την οποία
θα αναγράφουν στο συμβόλαιο, σε
επίπεδα ακόμη και πολύ χαμηλότερα
από πραγματικό τίμημα της μεταβί-
βασης. Έτσι, ουσιαστικά, θα γλιτώνουν
το πόθεν έσχες. 
Μέχρι σήμερα, οι μεταβιβάσεις ακι-
νήτων επηρεάζονταν από την κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί στην
κτηματαγορά, που σε πολλές περι-
πτώσεις λειτουργούσε ανασταλτικά
για την αλλαγή ιδιοκτησίας μιας κα-
τοικίας. Π.χ. ένας αγοραστής καταβάλλει
το ποσό των 90.000 ευρώ για ένα
ακίνητο, αντικειμενικής αξίας 150.000
ευρώ. Η εφορία κανονικά θα έπρεπε
να του ζητήσει που βρήκε τα 90.000
ευρώ για την αγορά του σπιτιού.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς
τα αποδεικτικά πρέπει να αφορούν
το ποσό της αντικειμενικής αξίας, δη-
λαδή στα 150.000 ευρώ. Σε αυτήν
την περίπτωση, το πόθεν έσχες λει-
τουργεί ανασταλτικά για την αγορά,
ειδικά από τη στιγμή που ο αγοραστής
δεν διαθέτει «γερό πορτοφόλι», αλλά
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια ευ-
καιρία στην αγορά ακινήτων χωρίς
να διαθέτει μεγάλη οικονομική επι-
φάνεια. 
Όπως εκτιμάται, το μέτρο θα δώσει
μεγάλη ανάσα στην αγορά ακινήτων
που έχει καταρρεύσει, καθώς θα απο-
τελέσει κίνητρο για επενδύσεις από
κεφάλαια που σήμερα παραμένουν
αδρανή γιατί φοβούνται τον έλεγχο
της εφορίας. 
Το πόθεν έσχες στην αγορά ακινήτων
είχε ανασταλεί το 2010, προκειμένου
να τονωθεί η αγορά. Μέχρι τότε ίσχυε
αναστολή του για την πρώτη κατοικία

έως 120 τ.μ. με αξία έως 200.000
ευρώ. Από το 2010, με νομοθετική
παρέμβαση, προβλέφθηκε έως τα
τέλη του 2013 αναστολή του πόθεν
έσχες, ανεξάρτητα από την επιφάνεια
και την αξία για αγορά πρώτης, δευ-
τερεύουσας, εξοχικής κατοικίας και
κάθε είδους ακινήτου, για ανέγερση
οικοδομής, για χρονομεριστική ή χρη-
ματοδοτική μίσθωση ακινήτου, ακόμα
και για την κατασκευή πισίνας. Από
την 1η Ιανουαρίου 2014, όμως, η
αναστολή έληξε και το πόθεν έσχες
επανήλθε καθολικά για κάθε αγορα-
πωλησία ακινήτων, στο ύψος των αν-
τικειμενικών αξιών.

Εξωπραγματικές 
οι αντικειμενικές 
έως το 2017
Για την προσαρμογή των αντικειμενικών
οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πε-
ριμένουν έως το 2017. 
Στο υπουργείο Οικονομικών έχει συ-
στηθεί ειδική επιτροπή, η οποία έχει
αναλάβει να δημιουργήσει μια βάση
δεδομένων, στην οποία οι αντικειμε-
νικές αξίες θα υποκατασταθούν από

τις πραγματικές. 
Η διαδικασία, όμως, θα πάρει καιρό,
καθώς οι αγοραπωλησίες σήμερα είναι
ελάχιστες, με αποτέλεσμα σε πολλές

περιοχές να μην υπάρχει
καθόλου εικόνα για τις πραγ-

ματικές τιμές. 
Ενδεικτικό της κατάστασης που επι-
κρατεί είναι ότι οκτώ στα δέκα ακίνητα

-κυρίως μεταχειρισμένα- που πω-
λούνται τους τελευταίους μήνες, κλεί-
νουν σε τιμές πολύ κάτω από τις αν-
τικειμενικές αξίες. Σε πολλές περι-
πτώσεις η τιμή στο συμβόλαιο είναι
χαμηλότερη έως και 60% από την
τιμή που θεωρεί η εφορία ότι κοστίζει
το ακίνητο, πάνω στην οποία και το
φορολογεί. 
Μάλιστα, η εμμονή του οικονομικού
επιτελείου να μην προχωρήσει άμεσα
σε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών
αξιών αλλά από το 2017, κατ’ εντολή
της Τρόικα, οδηγεί σε μπαράζ προ-
σφυγών στα δικαστήρια από ιδιοκτήτες
ακινήτων που θεωρούν αντισυνταγ-
ματική την υπέρμετρη φορολόγηση
τα τελευταία χρόνια. Δεν αποκλείεται,
δηλαδή, το φθινόπωρο, κι ενώ θα
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
πληρωμής του ΕΝΦΙΑ, οι δικαστές να
«τινάξουν στον αέρα» όλο το σύστημα,
με αποφάσεις που θα ζητούν τη φο-
ρολόγηση των ακινήτων με βάση τις
τιμές που ισχύουν στην αγορά. 
Άλλωστε, δεν είναι μόνο ο ΕΝΦΙΑ που
υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές
αλλά και σειρά άλλων επιβαρύνσεων,
όπως ο φόρος μεταβίβασης, τα δη-
μοτικά τέλη, φόροι κληρονομιάς και
γονικής παροχής, τέλη εγγραφής στα
υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια
και βεβαίως τα τεκμήρια διαβίωσης
και ο υπολογισμός του πόθεν έσχες.

Πέντε παράγοντες που κρίνουν σχεδόν σε ποσοστό 70%
την αξία ενός ακινήτου, σύμφωνα με μελέτη της Τραπέζης
της Ελλάδος (ΤτΕ), είναι οι εξής: 
α) Ο συντελεστής δόμησης από τον οποίο εξαρτάται η

πυκνότητα των κτιρίων σε μια περιοχή. 
β) Οι υποδομές της περιοχής για την καθημερινή εξυ-

πηρέτηση των κατοίκων, όπως η πυκνότητα του συγ-
κοινωνιακού δικτύου, η ύπαρξη σταθμού μετρό κ.λπ. 

γ) Η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή,
όπως η εγγύτητα στη θάλασσα ή στο βουνό, ο αριθμός
και η επιφάνεια στις πλατείες κ.λπ. 

δ) Το δομημένο περιβάλλον όπως, για παράδειγμα, η
ύπαρξη δημοσίων υπηρεσιών ή πολυκαταστημάτων -
αποθηκών κ.λπ., που επιβαρύνουν την περιοχή. 

ε) Η πυκνότητα του πληθυσμού.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, ο σημαντικότερος παράγοντας
που συμβάλλει στην αξία ενός ακινήτου είναι η ποιότητα
του δομημένου περιβάλλοντος και κυρίως η γειτνίαση

με δάση, αλλά και η ποιότητα των κτιρίων. 
Οι συγκεκριμένοι παράγοντες μπορούν να ανεβάσουν
την αξία ενός ακινήτου μέχρι και 33% σε σύγκριση με
τη μέση τιμή πώλησης κατοικιών. 
Κατά 12% μπορεί να ανέβει η αξία ενός ακινήτου από
το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, όπως, π.χ., συμβαίνει
στις παραθαλάσσιες περιοχές. 
Από την άλλη πλευρά, αρνητικά στην αξία ενός ακινήτου
επιδρά η πυκνότητα δόμησης μιας περιοχής, δηλαδή ο
συντελεστής δόμησης. 
Αν είναι υψηλότερος κατά μία μονάδα μπορεί να μειώσει
την αξία των ακινήτων μέχρι και 10%. 
Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, το συγκεκριμένο
κριτήριο επικρατεί της γειτνίασης περιοχών με σταθμούς
μετρό κ.λπ. Υπό αυτό το πρίσμα, αποδεικνύεται πως οι
αγοραστές εκτιμούν περισσότερο το ευρύτερο περιβάλλον
στο οποίο βρίσκεται ένα ακίνητο, παρά την πυκνότητα
του δικτύου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Τί δίνει αξία στο ακίνητό σας

� Δικαιολογείς ό,τι δηλώσεις - Θα εφαρμόζεται επί των εμπορικών τιμών που αναγράφονται στα συμβόλαια 
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Πρόγραμμα της Κομισιόν για τις ιχθυοκαλλιέργειες
Το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε.
πρόγραμμα AQUAEXCEL, το οποίο δι-
ευκολύνει την ερευνητική συνεργασία
επιστημόνων στον τομέα της ιχθυο-
καλλιέργειας, παρουσίασε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. 
Το AQUAEXCEL παρέχει σε ερευνητές χω-
ρών της Ε.Ε. και συνδεδεμένων χωρών
πρόσβαση σε κορυφαία ερευνητικά κέντρα
ιχθυοκαλλιέργειας και πόρους σε όλη την
Ευρώπη –όπως εγκαταστάσεις δοκιμών,
τράπεζες δεδομένων γονιδιωματικής και
συστήματα παραγωγής εικόνας. Προσπαθεί,
επίσης, να επιτύχει τη συνεργασία κορυ-
φαίων επιστημόνων από χώρες της Ε.Ε.
και άλλες χώρες σε κοινά ερευνητικά προ-
γράμματα, με στόχο την προώθηση της
αριστείας στην έρευνα. 
Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, ορι-
σμένα σχέδια του προγράμματος διερεύ-
νησαν τη δυνατότητα αντικατάστασης των
ιχθυαλεύρων και των ιχθυελαίων από
εναλλακτικά συστατικά, όπως το φουν-
τουκέλαιο, τα έντομα και τα μικροφύκη.
Στο πλαίσιο άλλου σχεδίου, οι ερευνητές
μελετούν τον τρόπο με τον οποίο τα ψάρια
καταναλώνουν θρεπτικές ουσίες. Επιδιώ-
κουν τον καλύτερο έλεγχο του λίπους και
της υφής του κρέατος προκειμένου να
βελτιωθεί η ποιότητα. Στόχος τους είναι,
επίσης, να μειώσουν τους συντελεστές
παραγωγής που απαιτούνται για την εκτρο-
φή ψαριών και να περιορίσουν τη ρύπανση
που προκαλείται στο τοπικό περιβάλλον. 

«Ισογονιδιακές σειρές»
Στις εργασίες του AQUAEXCEL περιλαμ-
βάνεται η εναρμόνιση και τυποποίηση των
ερευνητικών πόρων σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη –π.χ. μέσω της ανάπτυξης μοντέλων
και πειραματικών μεθόδων, που θα βοηθούν
τους επιστήμονες να συντονίζουν την έρευνά
τους. Το πρόγραμμα αναπτύσσει και χρη-
σιμοποιεί αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν
«ισογονιδιακές σειρές» για τον σολομό,
τον κυπρίνο, το λαβράκι και την πέστροφα.
Αυτές οι γενετικώς πανομοιότυπες ομάδες
συγκεκριμένου είδους ψαριών διευκολύνουν
τους επιστήμονες να αναπαράγουν τα πει-
ράματά τους. Ισογονιδιακές πέστροφες πα-
ρήχθησαν σε μία από τις πειραματικές μο-
νάδες ιχθυοκαλλιέργειας του AQUAEXCEL,
που διατηρεί το INRA κοντά στη Βρέστη
(Γαλλία). Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του
Wageningen, στις Κάτω Χώρες, χρησιμο-
ποιούν σήμερα τέτοια ισογονιδιακά ψάρια
για να μελετήσουν τον μεταβολισμό. 
Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και
Επιστημών, Μόιρα Γκέγκεν Κουίν, δήλωσε
σχετικά: «Έχει αποδειχθεί από καιρό ότι η
ευρωπαϊκή έρευνα στον κλάδο της ιχθυο-
καλλιέργειας αποτελεί βασικό παράγοντα
οικονομικής ανάπτυξης παράκτιων και
απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και
έναν τρόπο βελτίωσης της ποιότητας, με
παράλληλο σεβασμό των ζώων και του
περιβάλλοντος. Θα συνεχίσουμε να επεν-
δύουμε σ’ αυτό το είδος έρευνας και και-
νοτομίας στο νέο μας πρόγραμμα, Ορίζοντας
2020». 

Αισιόδοξες προβλέψεις για τον ευρωπαϊκό τρύγο, πλην Ιταλίας…
Μετά από ένα βροχερό καλοκαίρι, η συγ-
κομιδή του 2014 στην Ευρώπη φαίνεται
καλή σε γενικές γραμμές, με την επιφύλαξη
των καιρικών συνθηκών του Οκτωβρίου.
Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική
μεταξύ των τριών κυριοτέρων χωρών πα-
ραγωγής: της Γαλλίας, της Ιταλίας και της
Ισπανίας. 
«Είναι πλέον βέβαιο ότι η Ιταλία θα χάσει
τον φετινό τίτλο ως ο μεγαλύτερος παρα-
γωγός κρασιού στον κόσμο, σε βάρος της
Γαλλίας», ανακοίνωσε πρόσφατα η Coldiretti,
η μεγαλύτερη Γεωργική Ομοσπονδία της
Ιταλίας. Μια ανακοίνωση που επιβεβαιώνει
τις δυσκολίες που φέτος γνωρίζουν οι Ιταλοί

παραγωγοί, σε αντίθεση με το 2013, όταν
η παραγωγή έφθασε 49 εκατομμύρια εκα-
τόλιτρα. Κυρίως στη Νότια Ιταλία, τη Σικελία
και την Απουλία, η κατάσταση είναι περισ-
σότερο ανησυχητική, καθώς η πτώση της
παραγωγής θα μπορούσε να φτάσει το 30%. 
Αντίθετη είναι η κατάσταση στη Γαλλία,
όπου, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις
του γαλλικού υπουργείου Γεωργίας, ο τρύγος
το 2014 θα μπορούσε να φθάσει τα 47 εκα-
τομμύρια εκατόλιτρα μετά από δύο συγκομιδές
(2012 και 2013) εξαιρετικά χαμηλές. 
Και για την Ισπανία, τον τρίτο μεγαλύτερο
παραγωγό, η πρόγνωση είναι καλή. Παρά
την πιθανή χαμηλότερη συγκομιδή σε σχέση

με το 2013, έτος-ρεκόρ ως προς την ποσότητα
της παραγωγής, η ποιότητα φέτος φαίνεται
να είναι καλύτερη, αφού η υγρασία το κα-
λοκαίρι και η υψηλή αντίθεση θερμοκρασίας
μεταξύ ημέρας και νύχτας αναμένεται να
δώσει αρωματικά κρασιά. 
Σε άλλες χώρες παραγωγής, οι προβλέψεις
είναι σχετικά αισιόδοξες. Στην Πορτογαλία,
παρά την εμφάνιση του περονόσπορου, το
υγρό καλοκαίρι απέτρεψε υδατικό stress
και η συγκομιδή πρέπει να είναι καλή. Το
ίδιο ισχύει και για τη Γερμανία, όπου παρά
την έλλειψη ηλιοφάνειας το καλοκαίρι,
ανακοινώθηκαν αισιόδοξα μηνύματα για τη
συγκομιδή.

Στις εργασίες του AQUAEXCEL περιλαμβάνεται 
η εναρμόνιση και τυποποίηση των ερευνητικών πόρων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη

▶



Με τη γενική εικόνα του φε-
τινού τρύγου στη χώρα μας
να καθορίζεται από τη μείωση
της παραγωγής, η οποία
«σπρώχνει» προς τα πάνω
τις τιμές, υπάρχουν περιοχές
όπου τα προβλήματα, λόγω
καιρού και ασθενειών, δεν
ήταν καταλυτικά, επιτρέπον-
τας καλές επιδόσεις και, κυ-
ρίως, υψηλή ποιότητα. 
Η βροχερή άνοιξη και το ήπιο κα-
λοκαίρι δεν δημιούργησαν ιδιαί-
τερα προβλήματα στον αμπελώνα
της Αττικής, εκτός από εστίες
ανάπτυξης ωιδίου, που συστη-
ματικά ήταν δυνατόν να αντιμε-
τωπιστούν. 
Ο τρύγος ξεκίνησε στις αρχές Σε-
πτεμβρίου και μέχρι το τέλος του
μήνα ολοκληρώθηκε. Μερικές
βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια
του τρύγου, αν και δυσκόλεψαν
τη συγκομιδή, δεν επηρέασαν την
ποιότητα των σταφυλιών. 
Η χρονιά είναι καλή από άποψη
ποιοτικών χαρακτηριστικών, με
το μέσο μπωμέ των σταφυλιών
στο 12, αλλά και από άποψη πο-
σότητας που εισκομίστηκε. Οι τι-

μές, η ζήτηση γλεύκους αλλά και
οίνου, με βάση τα περσινά επίπεδα,
καταγράφουν ελαφρά ανοδική
τάση. Οι πρώτες δεξαμενές που

βρίσκονται σε φάση αποζύμωσης,
αναδίδουν άριστα τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά του Σαββατιανού,
βασικής ποικιλίας του Νομού. 
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Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε…
ΤρΥγος 2014:

Η εικόνα συγκομιδής και ποιότητας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα
Στην αμπελουργική ζώνη της Ζίτσας οι καιρικές συνθήκες δημιούργησαν
πολλά προβλήματα, κυρίως λόγω των βροχοπτώσεων που άρχισαν το
Δεκέμβριο του 2013 και σταμάτησαν στις αρχές Αυγούστου. Οι παρατεταμένες
βροχοπτώσεις την άνοιξη και το δροσερό καλοκαίρι είχαν σαν αποτέλεσμα
μια παραγωγή αρκετά όψιμη, με πολλές δυσκολίες στην ωρίμαση. Αρχικά
εμφανίστηκε περονόσπορος, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής
αντιμετωπίστηκε. 
Στη συνέχεια παγετός το μήνα Απρίλιο και χαλαζόπτωση μείωσαν την
παραγωγή περίπου κατά 10%, μείωση που επιτάθηκε με την εμφάνιση ωιδίου. 
Συνολικά, η μείωση της παραγωγής οριστικοποιήθηκε στο 30% για τη ζώνη
της Ζίτσας. Ο μέσος σακχαρικός τίτλος ανήλθε κατά μέσο όρο στο 10,7 με
οξύτητες περίπου στα 6.5-7g/l τρυγικού οξέος. Οι τιμές που θα καταβληθούν
στους αμπελουργούς είναι αντίστοιχες των περσινών.

Ιωάννινα: 

Την άνοιξη του 2014 στην πε-
ριοχή της Αγχιάλου τον αμπε-
λώνα προσέβαλε ωίδιο, με απο-
τέλεσμα τη μείωση της παρα-
γωγής. Οι καιρικές συνθήκες
την άνοιξη χαρακτηρίστηκαν
από ανομβρία, ενώ στα μέσα
του Ιουνίου ένας ημερήσιος
καύσωνας κατάστρεψε σε με-
γάλο βαθμό τις πιο πρώιμες
ποικιλίες και σε μικρότερο βαθμό
τις όψιμες. 
Στη συνέχεια και όσο εξελισ-

σόταν η φαινολική ωριμότητα,
οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές
για την εποχή με υψηλή υγρασία
και βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα
αυτά, σε συνδυασμό με τις επι-
πτώσεις του ωιδίου, επέδρασαν
πριν την τεχνολογική ωριμότητα,
με αποτέλεσμα να εμφανιστούν
συμπτώματα όξινης σήψης. 
Από πρώτες εκτιμήσεις δια-
φαίνεται μείωση παραγωγής,
η οποία θα φτάνει και θα ξεπερνά
σε ορισμένες περιπτώσεις το

40%. Οι οξύτητες είναι λίγο χα-
μηλότερες από το επιθυμητό,
με αποτέλεσμα να χρειάζεται
μια μικρή διόρθωση. 
Οι τιμές των σταφυλιών δεν
θα μεταβληθούν, ιδιαίτερα σε
σχέση με τα περσινά επίπεδα.
Σε γενικές γραμμές ο τρύγος
δεν ήταν εύκολος, αλλά με τις
κατάλληλες οινολογικές πα-
ρεμβάσεις οι οίνοι που θα πα-
ραχθούν θα παρουσιάσουν αξιό-
λογο δυναμικό. 

Αγχίαλος: 

Το 2014 ήταν χρονιά ανατροπών. Ο Μάρ-
της και ο Απρίλης έδειχναν πως θα ήταν
μια πολύ παραγωγική χρονιά. Όμως, η
πρώτη ανατροπή ήλθε με το χαλάζι, που
επέφερε ακόμη και 100% καταστροφή
σε κάποια αμπελοτόπια και γενικά επη-
ρέασε το 5%-7% της ζώνης της Νεμέας. 
Στη συνέχεια, οι συνθήκες επέτρεψαν
την ανάπτυξη του ωιδίου και προκάλεσαν
την εγρήγορση των παραγωγών για να
προλάβουν τις συνέπειες. Πριν την ωρί-
μαση οι βροχοπτώσεις διέρρηξαν τις
ράγες και υπήρξε κίνδυνος σήψης των
σταφυλιών. Ακριβώς πριν τον τρυγητό

(δύο μέρες πριν την έναρξη), έντονη
βροχόπτωση προκάλεσε φόβο όξινης
σήψης που δεν επήλθε τελικά. 
Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα μείωση
κατά 35% της παραγωγής, σε σύγκριση
με την περσινή παραγωγική χρονιά. Η
ευγενής σήψη τελικά ανήλθε στο 2%-
3%, ενώ τα σταφύλια δεν αναπτύχθηκαν
σε όγκο. Παρ’ όλα τα προβλήματα που
επέδρασαν ποσοτικά, η φαινολική ωρί-
μαση και τα σάκχαρα αναπτύχθηκαν σε
ικανοποιητικά επίπεδα, με αποτέλεσμα
το 2014 να χαρακτηρίζεται ως καλή
χρονιά.

Νεμέα: 

Η παραγωγή του 2014 ήταν πάλι μει-
ωμένη, κατά 14% σε σχέση με την πα-
ραγωγή του 2013, εξαιτίας της μεγάλης
μείωσης κατά 31% της ορεινής ποικιλίας
Αθήρι, που επήλθε λόγω των ακραίων
καιρικών συνθηκών που επικράτησαν
στο νησί την περίοδο της ανθοφορίας.
Το ήπιο και δροσερό καλοκαίρι –με εξαί-
ρεση κάποιες μέρες στα μέσα Αυγού-

στου– και οι όψιμες βροχές, έδωσαν
σταφύλια με πολύ καλή ωριμότητα και
διακύμανση του σακχαρικού τίτλου από
12,5 έως 14,5 Be, ανάλογα με την
ποικιλία και την περιοχή. Η πρόσθετη
επιλογή ποιοτικών αμπελώνων αναμέ-
νεται να δώσει εξαιρετικά κρασιά για
την CAIR, που είναι η μεγαλύτερη οινοποιία
του νησιού. 

Ρόδος:

Ανάγκη παρεμβάσεων από οινολόγους

Καλή χρονιά παρά τις ανατροπές

Καλή αλλά μειωμένη παραγωγή

Στην Αττική, οι τιμές, η ζήτηση γλεύκους αλλά
και οίνου, με βάση τα περσινά επίπεδα,
καταγράφουν ελαφρά ανοδική τάση

▶
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Σε εφαρμογή το πρόγραμμα
περισυλλογής νεκρών ζώων

Ξεκίνησε, από την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας, το πρόγραμμα περισυλ-
λογής, διαχείρισης και απόρριψης
νεκρών ζώων, προϋπολογισμού
1 εκατ. ευρώ. 
Με το πρόγραμμα αυτό, ο κάθε
κτηνοτρόφος θα μπορεί, μέσω της
τηλεφωνικής γραμμής
210/8960100, που θα λειτουργεί
σε 24ωρη βάση, να καλεί τον
φορέα διαχείρισης, ο οποίος προ-
έκυψε από διεθνή διαγωνισμό, για
την τελική διάθεση του νεκρού
ζώου. 
Το πρόγραμμα αυτό έχει χρονική
διάρκεια ενός έτους και αφορά
την περισυλλογή και διαχείριση
νεκρών βοοειδών και αιγοπρο-
βάτων, όσον αφορά τα αιγοπρόβατα
εκείνα που είναι άνω των 18 μηνών
και όσον αφορά τα βοοειδή εκείνα
που είναι άνω των 24 έως 48 μη-
νών. 
Κατόπιν κλήσεως στο τηλεφωνικό
κέντρο 210/8960100, θα μεταβαίνει
ο φορέας διαχείρισης στον κάθε
κτηνοτρόφο για την παραλαβή του
νεκρού ζώου, με φορτηγά που
διαθέτουν ψυγεία. 
Στο τέλος της ημέρας, αφού έχουν

περισυλλεγεί τα νεκρά ζώα απ’
όλες τις κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις, θα πηγαίνουν στη μονάδα
αποτέφρωσης της συνεργαζόμενης
εταιρείας. 
Εκεί θα λαμβάνεται δείγμα εγκε-
φαλικού ιστού, το οποίο θα πηγαίνει
σε πιστοποιημένο εργαστήριο του
κράτους για ανάλυση, όπου και
θα εξετάζεται αν το εκάστοτε ζώο
είναι ύποπτο για διάφορες ασθέ-
νειες και στη συνέχεια θα αποτε-
φρώνεται. 
Για το πρόγραμμα αυτό ο κτηνο-
τρόφος δεν επιβαρύνεται, δηλαδή
το κόστος για αυτόν είναι μηδενικό.
Με το πρόγραμμα αυτό λύνεται

ένα πρόβλημα τόσο για τη δημόσια
υγεία όσο και για την ίδια την κτη-
νοτροφική εγκατάσταση, που μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει διάφορα προ-
βλήματα, όπως ασθένειες, δυσο-
σμία κ.ά. 
Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρό-
γραμμα, υπό την αιγίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, το οποίο, ανάλογα με
την επιτυχία του, μπορεί να επε-
κταθεί. 
Σύντομα η Περιφέρεια Θεσσαλίας
σε συνεργασία με τον φορέα δια-
χείρισης ξεκινούν καμπάνια ενη-
μέρωσης των κτηνοτρόφων.

ΕΛΓΑ: Η τεχνολογία
επιταχύνει την εκτίμηση

ζημιών 
Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει από τον ΕΛΓΑ η πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος εκτίμησης των ζημιών με
τη χρήση σύγχρονων μέσων (GPS, GIS γεωχωρικά δε-
δομένα), στα υποκαταστήματα Αλεξανδρούπολης, Ηρα-
κλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Πάτρας. Αυτό δήλωσε
ο πρόεδρος του Οργανισμού Βασίλης Έξαρχος, εκτιμώντας
ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα συμβάλλει στον εκσυγ-
χρονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτίμησης
των ζημιών. 
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πάτρα, ο κ. Έξαρχος
ανέφερε ότι το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην περιοχή θα
ενισχυθεί με προσωπικό, καθώς τις αμέσως επόμενες
ημέρες θα προσληφθούν επιπλέον εποχικοί γεωπόνοι με
οκτάμηνες συμβάσεις, προκειμένου να γίνουν γρήγορα
οι εκτιμήσεις των πρόσφατων ζημιών. Έτσι θα προχωρήσει
η διαδικασία κοινοποίησης των πορισμάτων και πληρωμής
των αποζημιώσεων για τις ζημιές για τις οποίες έχουν
ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκτίμησης.

Κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO
9001:2008 πιστοποιήθηκε και πάλι η Τράπεζα
Πειραιώς, για το σύνολο των υπηρεσιών
που αφορούν: 
- την ταμειακή διαχείριση και τις μηχανο-
γραφημένες πληρωμές Κοινοτικών Γεωρ-
γικών Ενισχύσεων προς παραγωγούς-τε-
λικούς αποδέκτες, οι οποίες σχετίζονται
με τις οικονομικές ενισχύσεις του Τμήματος
Εγγυήσεων του FEOGA, που καταβάλλονται
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων μέσω του αρμόδιου Οργα-
νισμού Πληρωμών. 
- τη διαδικασία της ένταξης των ενδιαφε-
ρομένων στο Πρόγραμμα Πρόωρης Συν-
ταξιοδότησης Αγροτών, την ταμειακή δια-

χείριση και τις μηχανογραφημένες πληρωμές
των δικαιούχων του προγράμματος, καθώς
και τους προβλεπόμενους Διοικητικούς
και Δειγματοληπτικούς Ελέγχους. 
Η πιστοποίηση ανανεώθηκε κατόπιν διε-
νέργειας ελέγχου από τον ανεξάρτητο
φορέα TUV Hellas.

Πιστοποίηση της Πειραιώς 
για τις πληρωμές ενισχύσεων αγροτών

Το 1ο Farmer Hellas Conference θα
πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο 18
και αύριο, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στο
συνεδριακό χώρο του MEC, στο πλαίσιο
της 1ης Έκθεσης Αγροτικής Ανάπτυξης
«Farmer Expo Hellas», που διοργανώνει
η εταιρεία Lexxel Corporation Hellas
Ltd. Στο πλαίσιο του συνεδρίου έχουν
προγραμματιστεί δύο ξεχωριστές ημε-
ρίδες, η πρώτη σήμερα Σάββατο, με την
επιστημονική επιμέλεια του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, και η δεύτερη
αύριο Κυριακή, με την επιστημονική επι-
μέλεια της εταιρείας Food Allergens
Laboratory. Και τις δύο ημέρες το συ-
νέδριο θα έχει ώρα έναρξης στις 4 το
απόγευμα και η διάρκειά του θα είναι
περίπου 3 ώρες κάθε ημέρα. Αναλυτικά: 
Σάββατο 18/10: Το 1ο Farmer Hellas
Conference υποδέχεται μια πολυμελή

ομάδα επιστημόνων –μέλη όλοι τους
του διδακτικού προσωπικού του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου (καθηγητές,
αναπληρωτές και λέκτορες), αλλά και
υποψήφιοι διδάκτορες– οι οποίοι θα
παρουσιάσουν με εγκυρότητα εισηγήσεις
για τις προοπτικές νέων και υφιστά-
μενων καλλιεργειών. 
Πιο συγκεκριμένα, για τις προοπτικές
δενδρωδών καλλιεργειών, για τα αρω-
ματικά και φαρμακευτικά φυτά, για
τις προοπτικές των εδώδιμων μανι-
ταριών, για τις εναλλακτικές καλλιέρ-
γειες κηπευτικών, τις υδροπονικές
καλλιέργειες κ.ά. 
Στη συγκεκριμένη ημερίδα, αγρότες
και επαγγελματίες της αγροτικής πα-
ραγωγής θα έχουν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τις νέες δυνατότητες
στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. 

1o Farmer Hellas Conference
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Οι συνέργειες «εργαλείο» για την εξωστρέφεια
Τους νέους ρόλους που μπορούν
να διαδραματίσουν τα Επιμελη-
τήρια στην τρέχουσα οικονομική
κατάσταση, ώστε να τονώσουν
την εξωστρέφεια της χώρας, να
στηρίξουν το επιχειρείν και να
συμβάλουν στην καταπολέμηση
της ανεργίας, ανέλυσαν οι συμ-
μετέχοντες στο συνέδριο του Ελ-
ληνογερμανικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη
εβδομάδα στο Costa Navarino,
έχοντας ως στόχο να φέρουν πιο
κοντά ελληνικές επιχειρήσεις της
αγοράς τροφίμων και ποτών με
γερμανικές. 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, που
είχε την αιγίδα του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και την υποστήριξη της BASF
Ελλάς ΑΒΕΕ και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Αγροτικής Πολιτικής &
Διεθνών Σχέσεων του ΥπΑΑΤ, Δη-
μήτριος Μελάς, υπογράμμισε ότι
«για να μπορέσει ο αγροδιατρο-
φικός τομέας να αναπτυχθεί πε-
ραιτέρω, πρέπει να διατηρούνται
συνεχώς συνθήκες επιχειρημα-
τικής λειτουργίας σε ένα υγιές
πλαίσιο, το οποίο θα προστατεύει

από τις έντονες διακυμάνσεις την
αγορά, ευνοώντας και στηρίζοντας
τις επενδυτικές και εξαγωγικές
προσπάθειες. Τα αγροτικά προϊόντα
και τρόφιμα συμμετέχουν σε πολύ
υψηλό βαθμό στην εξαγωγική
δραστηριότητα της χώρας μας,
αυξάνοντας συνεχώς το μερίδιό
τους και καταλαμβάνοντας υψηλές
θέσεις μεταξύ των άλλων εξα-
γώγιμων προϊόντων». 
Από την πλευρά του, ο Γενικός
Γραμματέας Εμπορίου Στέφανος
Κομνηνός δήλωσε, μεταξύ άλλων,
ότι «τα ελληνικά προϊόντα είναι
ικανά να κατακτήσουν τις διεθνείς
αγορές, εφόσον εκμεταλλευτούν
ευκαιρίες για βελτίωση δομικών

στοιχείων στον πρωτογενή τομέα
και μια σειρά από εργαλεία διευ-
κόλυνσης, έτσι ώστε να μπορέσουν
να ισορροπήσουν μεταξύ μαζικής
και ειδικής παραγωγής». 

Επανεκκίνηση 
μέσω εξαγωγών

Ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου, κ. Μ. Μαΐλλης, τό-
νισε την ανάγκη αύξησης των εξα-
γωγών, σαν μοναδικό δρόμο επα-
νεκκίνησης της ελληνικής οικο-
νομίας, αναφέροντας, επίσης, ότι
οι ελληνογερμανικές σχέσεις βρί-
σκονται σε δρόμο εξελισσόμενο,
αποκτώντας διαρκώς μια νέα δυ-
ναμική με θετικό πρόσημο. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Αθα-
νάσιος Κελέμης, γενικός διευθυντής
του Ελληνογερμανικού Επιμελη-
τηρίου, αφού επεσήμανε ότι ο
τομέας των αγροτικών προϊόντων
αποτελεί έναν εκ των βασικότερων
πυλώνων ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, τόνωσης της απασχό-
λησης και προσέλκυσης επενδύ-
σεων, ιδιαίτερα στην αγορά της τυ-
ποποίησης και πολύ περισσότερο
της μεταποίησης, κάλεσε τους Έλ-
ληνες συνέδρους να αναδείξουν
την υπεραξία των ελληνικών τρο-
φίμων και τους Γερμανούς επιχει-
ρηματίες να μη χάσουν την ευκαιρία
προώθησης αγαθών αυξημένης
διατροφικής αξίας στη χώρα τους.

   

Κυριακή 19/10: Το 1ο Farmer Hellas
Conference υποδέχεται στελέχη της
αγοράς, θεσμικούς παράγοντες, επι-
στήμονες και δημοσιογράφους, οι οποίοι
σε ευρύ πάνελ θα συζητήσουν για την

«Ορθή χρήση φυτοφαρμάκων για ένα
καλύτερο τρόφιμο: ασφαλές, φθηνό
και εμπορικό», με την επιστημονική επι-
μέλεια των χημικών-μικροβιολογικών-
μοριακών εργαστηρίων αναλύσεων
Food Allergens Laboratory. 
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν
είναι η ορθή χρήση φυτοφαρμάκων και
η συνεισφορά τους σε ασφάλεια-οικο-
νομία-εμπορικότητα, οι δράσεις βελ-
τίωσης στις πρακτικές εφαρμογής φυ-
τοφαρμάκων με στόχο τρόφιμα (μετα-
ποιημένα ή μη) ασφαλέστερα, οικονο-
μικότερα και εμπορικά πιο αποδεκτά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δοθεί σε προ-
τάσεις/ιδέες για ανάπτυξη συνεργασιών
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών
προς την κατεύθυνση αυτή. 
Η είσοδος και τις δύο ημέρες είναι ελεύ-
θερη για τους επισκέπτες της Έκθεσης. 

Το κουλούρι, η μπουγάτσα,
τα τρίγωνα Πανοράματος, τα
ντολμαδάκια γιαλαντζί και ο
πατσάς θα κληθούν, μεταξύ
άλλων γεύσεων, να σηκώ-
σουν το γαστρονομικό «βά-
ρος» και να βγάλουν την κου-
ζίνα της Θεσσαλονίκης έξω
από τα σύνορα, στην προ-
σπάθεια να προσελκύσουν
τουρίστες στην πόλη. 
Από τον Οκτώβριο έως και
τα τέλη της τρέχουσας χρο-
νιάς, η διοίκηση του Δήμου
Θεσσαλονίκης επιθυμεί να
προωθήσει τον γαστρονομικό
τουρισμό εντός και εκτός της
χώρας, με τις δράσεις που
θα πραγματοποιήσει στο πλαί-
σιο του 3ου Thessaloniki
Food Festival. «Οι δράσεις

του Thessaloniki Food Fe-
stival έχουν ως στόχο να
αναδείξουν την πολυεθνική,
πολυπολιτισμική κουζίνα της
πόλης. Θέλουμε να βγούμε
προς τα έξω και να παρου-
σιάσουμε τις συνταγές μας
στο εξωτερικό. Σκεφτόμαστε
να γνωρίσουν τις γεύσεις
μας πόλεις όπως το Βελι-
γράδι, η Σμύρνη, το Λονδίνο,
το Μόντρεαλ και η Νέα Υόρ-
κη», δήλωσε στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο εν-
τεταλμένος σύμβουλος Του-
ρισμού και Διεθνών Σχέσεων
του Δήμου Θεσσαλονίκης,
Σπύρος Πέγκας. 
Το 3ο Thessaloniki Food Fe-
stival περιλαμβάνει, επιπλέον,
την προώθηση του Γαστρο-

νομικού Οδηγού, ενός ειδικού
εντύπου με 13 αντιπροσω-
πευτικές συνταγές της τοπικής
κουζίνας, την παρουσίαση
των μπαχαρικών και των βο-
τάνων στις αγορές της πόλης
Καπάνι και Μοδιάνο, αλλά
και μαγειρέματα μαθητών,
με τη βοήθεια σεφ μέσα στις
σχολικές αίθουσες. 
Επίσης, το διάστημα από 15
Νοεμβρίου έως και 15 Δε-
κεμβρίου, θα υλοποιηθεί η
δράση «Restaurants Weeks»,
στο πλαίσιο της οποίας, σε
συνεργασία με τα εστιατόρια
της πόλης, θα προβάλλονται
–ανά εβδομάδα– οι έθνικ
κουζίνες της Θεσσαλονίκης
(αρμενική, πολίτικη, ιταλική,
κινεζική κ.ά.). 

Oktoberfest αλά… 
ελληνικά 
στο Ελατοχώρι
Ελληνικές μπύρες, λουκά-
νικα, μεζέδες, κέφι και μου-
σική θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν όσοι βρε-
θούν σήμερα και αύριο στο
Ελατοχώρι της Πιερίας,
όπου πραγματοποιείται το
«Oktoberfest αλά ελληνικά
Vol.2». 
Όσοι αναζητούν μια δια-
φορετική φθινοπωρινή
απόδραση, δεν έχουν παρά
να ανηφορίσουν στο Ελα-
τοχώρι, όπου καθ’ όλη τη
διάρκεια του φεστιβάλ θα
ρέει άφθονη η μπύρα –κόκ-
κινη, ξανθιά και μαύρη, που
θα διατίθεται σε καθορι-
σμένες τιμές– σε συνδυα-
σμό με πιάτα της τοπικής
κουζίνας. 
Σκοπός των διοργανωτών
είναι η προβολή του Ελα-
τοχωρίου, ενός γραφικού
χωριού στην Πιερία με ξε-
νοδοχεία και ξενώνες, σε
κοντινή απόσταση από το
χιονοδρομικό κέντρο, ως
προορισμού αναψυχής όλο
τον χρόνο. 

Οι γεύσεις της Θεσσαλονίκης σε όλο τον κόσμο
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/20660
Κιν. 6932/482658
Ε-mail: kostasmeriglitsis@yahoo.gr
ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/28851 Κιν. 6974/829185
Ε-mail: fsalaounis@tellas.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26460/42382
Κιν. 6944/273599

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΡΩ ΚΑΛΑΙΤΖΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών Καλλιεργειών Κιν. 6932/134064
Ε-mail:
maria_kalaitzi82@hotmail.com
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεωπόνος 
Τηλ. 27510/91883
Κιν. 6945/739588 
Ε-mail: mytilmi1988@hotmail.com
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχν. Γεωπονίας Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων
Τηλ. 27520/27198 
Κιν. 6974/709065
E-mail: faye.nik@live.com

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27910/24166
E-mail: dimitrakopoulos@g.mail.com

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής
Τηλ. 6973/483775
E-mail: akouniniotis@windowslive.com
ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών καλ/γειων
Τηλ. 2613/10457
Κιν. 6981/352917
Ε-mail: dinakons@hotmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
ΓΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ. ΕΠΕ 
Τηλ. 2610/273860
E-mail: gaiokalliergeiamepe@hot-
mail.com

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 210/2484620, 6971/536067
E-mail: apo.vagelis@gmail.com
ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος 
Κιν. 6979/319453 

E-mail: mtsertikidou@yahoo.gr
ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τεχνολόγος Γεωπόνος – 
Βιολογική Γεωργία
Τηλ. 210/9888390 Κιν. 6947/996355
Fax. 210/9888390
E-mail: efiladopoulou@yahoo.gr
MAΡΚΕΛΛΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Γεωπόνος 
Τηλ. 21118/48901 Κιν. 6948/214671
E-mail: markella_ktistaki@yahoo.gr
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεωπόνος ΓΠΑ Βιοτεχνολογίας
Tηλ. 210/4252757
Κιν. 6948/782360
Ε-mail: heinousd9@hotmail.com
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος (ΓΠΑ) Αγροτικής Οικονομίας 
Τηλ. 210/5232530 Κιν. 6934/181340
E-mail: cbregiannis@gmail.com
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 
Γεωπόνος Ανωτάτης Γεωπονικής Αθη-
νών
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λεωφ. Αγ. Μαρίνης – Κορωπίου 15
Τ.Κ. 19400 Αγ. Μαρίνα Αττική
Τηλ.22910/90242 – 22910/91950
Κιν.6944534200
E-mail: biogreen@otenet.gr
www: bio-green.gr

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 24620/23220
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλ. 24620/23192 Φαξ. 24620/23192

ΔΡΑΜΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/66408 Τηλ. 25210/52570
Ε-mail: gazidaf@yahoo.gr
E-mail: tasoszoulou@yahoo.gr
ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/93887
Κιν. 6974/262264
Ε-mail: dekw111@hotmail.com
ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/95324 Κιν. 6937/160601
Ε-mail: itiktap@otenet.gr
ΓΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/68067 Κιν. 6938/573875
Ε-mail: ioannisgarou@hotmail.com
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/35242
Κιν. 6945/437745
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Τηλ. 25210/96846 Κιν. 6944/588875
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ε-mail: xariton21@gmail.com

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6979/224490
Ε-mail: geoponos@otenet.gr

ΕΒΡΟΥ
ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 25510/300738 Κιν. 6951/422992
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ 
Αγροτικής Οικονομίας
Τηλ. 25510/33617
Κιν. 6949/261289
E-mail:
vlasakakisnikolaos@yahoo.com

ΤΖΟΝΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25511/12180

Κιν. 6980/800135.
ΣΙΤΣΑΝΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Τηλ. 25510/32261Κιν. 6973/964525
E-mail: keyflower19@yahoo.gr
ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25520/24934 Κιν. 6942/970049
E-mail: georgele@mailbox.gr 
ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25520/29354 Κιν. 6936/144056
Ε-mail: s.giorgos@hotmail.com
ΓΕΩΡΓΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Τεχν. γεωπόνος
Τηλ. 25524/00015 Κιν. 6932/422356

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22240/23992 Κιν. 6932/627997 
E-mail: lefterisgasparis@gmail.com

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26950/45837
Ε-mail: geodinis@otenet.gr

ΗΛΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Γεωπόνος
Κιν. 6976/248329
Ε-mail: pelnikol@yahoo.com
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Κιν. 6944/580260
Ε-mail: agroscenter@gnail.gr
ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26210/44059
Ε-mail: sxizast@hotmail.com

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23310/61720 Κιν. 6974/338357
Ε-mail: Antonistheox@yahoo.gr
ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Βιολογικής Γεωρ-
γίας
Τηλ. 23310/91154, 23310/91107
Κιν. 6939/016726
E-mail: heimonopoulos@hotmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6946/458686
Ε-mail: mimoikon@g.mail.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αγρ. Οικονομία
Τηλ. 23107/67080  Κιν. 6942/912901
E-mail: Tsexeli@hotmail.com

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637
ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Γεωπόνος Τηλ. 23103/00391 
Κιν. 6942/887478
Ε-mail: rubens42001@yahoo.com 
& sroussid@gmail.com
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
Επιστήμονας Γεωτεχνολογίας
& ΠεριβάλλοντοςΤεχν. Γεωπονίας
Φυτικής Παρ/γης M.Sc 
Τηλ. 23103/02111Κιν. 6985/580341
E-mail: alexioakim@hotmail.com 
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Τηλ. 23102/07928
Κιν. 6942/639936
E-mail: nikoletta_13@hotmail.com

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής 
Οικονομίας 
Τηλ. 23104/13727 
E-mail: asi_rizou@hotmail.com.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταπτυχιακός γεωπόνος
Κιν. 6977/223234
Εmail: papaioannouioannis@hotmail.com
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 
Γεωπόνος
Κιν. 6932/580454
E-mail: efrotsintzo@hotmail.com

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλ. 25102/25536
ΜΑΛΑΦΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλ. 25102/20301
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τηλ. 25910/24103
ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 25910/23285
ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τηλ. 25920/44649
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ&ΣΙΑ ΕΠΕ
Τηλ. 25940/92700

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24410/20380

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24670/83553
Ε-mail: thomasirgis@yahoo.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26630/94700
E-mail: agrotopo@otenet.gr
ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6949/378256
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Ι. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/46812
Ε-mail: b_karametos@yahoo.gr
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6986/643011

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/24565

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/23863 Κιν. 6973/404375
Ε-mail: info@antonelos.gr

ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/81335
Κιν. 6976/972620
Ε-mail: kolaitis.a@gmail.com 

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23430/23450
ΤΣΑΚΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
Γεωπόνος
Τηλ. 23410/27032
Ε-mail: info@tsakidis.gr

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Τηλ. 23104/62281
Κιν. 6976/714488
Ε-mail: lydiakyf@in.gr

ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Γεωπόνος
Πτολεμαΐδα και Βάρδα Ηλείας 
Tηλ. 26230/71713 
Κιν. 6974/320773
Ε-mail: billkaravol@hotmail.com

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 27420/24401- Κιν. 6974/369228
E-mail: vag_panos@hotmail.com

ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλ-
λιεργειών και Ανθοκομίας
Τηλ: 28230/41962 Κιν.: 6976/302097
Ε-mail: giorgos.lourakis@yahoo.gr

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Τηλ. 22310/32468
Κιν. 6981/840470
E-mail: riavas@gmail.com 

ΛΕΣΒΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 22510/24605
Κιν. 6934/391747
E-mail: m.batzakis@hotmail.com

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. 24220/41788
Κιν. 6972/818348
Ε-mail: gdkaltsounis@yahoo.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/71411
Κιν.  6976/580830
Ε-mail: vageorgouleas@gmail.com
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΦΩΤΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6972/620198
E-mail: Psdc2003@otenet.gr
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6937/363034
E-mail: gangelis@qsdc.gr

ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Τηλ. 6934/735970
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/41995

ΠΕΛΛΗΣ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Γεωπόνος
Τηλ. 23840/22019
Κιν. 6981/336841

ΚΟΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 23810/81691
Φαξ. 23810/81691

ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23820/62693
Ε-mail: alexkou1974@hotmail.com

ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ Οπωρ/κών
& ΑμπέλουΤηλ.23510/41605
Κιν. 6977/611039
Ε-mail:thanosv.strom@gmail.com

Αφοί ΜΑΝΩΣΗ-Ι. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ο.Ε., 
Φυτώριο
Tηλ. 23510/47420. 
Φαξ: 23510/47420.
E-mail: landscapemmt@yahoo.it.

ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26820/22591 Κιν. 6942/408533

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΜΝΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας
και Δενδροκομίας 
Κιν. 6938/740651
E-mail: eskamnou@yahoo.gr
eskamnou@hotmail.com

ΣΑΜΟΥ 
ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22730/79599
Κιν. 6946/760113
Ε-mail: npariano@gmail.com

ΣΕΡΡΩΝ
ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/71080

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/244487

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/71255

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/93168
Φαξ. 24310/93168
Κιν. 6974/709003
Ε-mail: papazap@otenet.gr

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών
Καλ/γειών 
Κιν. 6982/007161
E mail: gianniskazasis@hotmail.com

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Αγροτ. & Οικον. Ανά-
πτυξης
Τηλ. 23860/23148
Κιν. 6974/439021
Ε-mail: panos.anastasop@gmail.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Γεωπόνος
Τηλ. 23730/26001

ΧΙΟΥ
ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ
Τηλ. 22710/28681
Κιν. 6945/054225
E-mail.: pampalosdimitris@hotmail.com

ΚΑΛΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος AΠΘ
Τηλ. 22710/20345
E-mail.: gikaikipos@gmail.com

Απαραίτητοι  για την
ανάπτυξη  της ελληνικής
υπαίθρου είναι πλέον 
οι γεωπόνοι. 
Η «Παραγωγή»  σε μια
προσπάθεια  να συμβάλει 
στην καλύτερη
ενημέρωση των αγροτών,
παραθέτει μια  λίστα
γεωπόνων 
απ’ όλη την Ελλάδα. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Δήμος Ακρωτηρίου, οι-
κισμός Στέρνες Σούδας. Μονοκατοικία 250
τ.μ., πλησίον θάλασσας, πολυτελούς κα-
τασκευής 2 επιπέδων, ψύξη-θέρμανση,
spa, μάρμαρα, ηλιακό, δορυφορικά συ-
στήματα, επιπλωμένη λουξ, σε οικόπεδο
500 τ.μ. Τιμή: 600.000 ευρώ (συζητήσιμη).
Εκτίμηση τράπεζας 986.000, προσφορά
370.000 ευρώ. Τηλ. 6971/583914. E-mail:
Europeandr.physiotherapist@yahoo.com.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Oικόπεδο 525 τ.μ., τιμή
20.000 ευρώ. Τηλ. 6983/725039. 

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Δήμος Ακρωτηρίου, οι-
κισμός Στέρνες Σούδας. Οικόπεδο 4.126
τμ., με θέα στη θάλασσα, με συνολική επι-
τρεπόμενη δόμηση για κατοικία 1.600 τμ.
Και για επαγγελματικό χώρο 2.500 τμ. Τιμή:
650.000 ευρώ (συζητήσιμη). Εκτίμηση τρά-
πεζας 2.2, προσφορά 370.000 ευρώ. Τηλ.
6971/583914. E-mail: Europeandr.phys-
iotherapist@yahoo.com.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

SUPER EYΚΑΙΡΙΑ!
Αγροτεμάχιο 16 στρεμμάτων 
στα μαγευτικά Κύθηρα κοντά 

σε οικισμό με θέα τη θάλασσα.
Τηλ. 6944/684684. 

Αγροτεμάχιο στη Βόρεια Εύβοια, περιοχή
Καστανιώτισσα, Ιστιαία Εύβοιας. Θέση 20
μεράδια, 3 στρέμματα. Τιμή 9.000,00 ευρώ.
Τηλ. 6983/725039 (κ. Γιώργος).

Αγρός με δίκτυο ύδρευσης (ποτιστικός)
στον κάμπο Κλημεντίου Ορεινής Κορινθίας,
8 στρέμματα. Tιμή 20.000 ευρώ (συζητήσιμη).
Tηλ.2742/022015-6942/682455 (κ. Σπύρος). 

Aγροτεμάχιο στην περιοχή Ταξιάρχης Ιστιαία
Ευβοίας, θέση Απτούλια, 3,5 στρέμματα,
με νερό, 108 ελιές παραγωγικές 10.000
ευρώ. Τηλ. 6983/725039 (κ. Γιώργος). 

Αγροτεμάχιο, επίπεδο, γόνιμο, περιφραγμένο,
δίπλα σε ασφάλτινο επαρχιακό δρόμο, 30
στρέμματα, κατάλληλο για κάθε χρήση.
Περιοχή Αθήναιον Τριπόλεως. Τηλ.
6946/086912. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Αγρόκτημα 4 έως 12 στρεμμάτων στον
παράλληλο της εθνικής οδού Αθηνών-Λα-
μίας στα 34 χλμ. Τηλ. 6977/263676. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αγροτεμάχια ποτιστικά μεγα-
λύτερα από 10 στρέμματα για 20 ετή μίσθωση
στην Πελοπόννησο. Τηλ. 697/3348541.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΚΥΘΗΡΑ: Πωλείται ξενοδοχείο 9 δωματίων
με άδεια λειτουργίας και οικοδομής σε
οικόπεδο 9.000 τ.μ. Δυνατότητα επέκτασης
. Μπροστά στη θάλασσα στα 10 μ. Τηλ.
27360/33960 και 6974/171306. Site: pla-
tiaammosbeachhotelblogspot.gr.

XΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται φυτώριο σε κεντρική
αρτηρία. Τηλ. 2210/22305 και 6972/409498.

ΔΙΑΦΟΡA

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βιολογικά σταφύλια μοσχο-
φίλερου (Τρίπολη). Τηλ. 2710/232115,
6974/714592. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ενσίρωμα μηδικής σε σάκους
των 40 κιλών περίπου (σε κενό αέρος)
από παραγωγό, περιοχή Καρδίτσας. Τηλ.
6974/320030. 

Διατίθεται προς πώληση για σπορά ή αλεύρι,
σιτάρι ζέα, τύπου faro, βιολογικής καλ-
λιέργειας. Τηλέφωνο: 6977/673262.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ζυγαριά ηλεκτρονική, 1.300 κιλά
maximum, οθόνη με μνήμη και εκτυπωτή.
Τιμή: 2.800 ευρώ. Τηλ. 6976/450148. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ελαιοτριβείο decanter, εται-
ρείας καλής, τύπος L120, παραγωγή 2.200
την ώρα maximum, από γενικό service και
ηλεκτρικό πίνακα. Τιμή: 11.000 ευρώ +
ΦΠΑ. Τηλ. 6976/450148. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από ορ-
γανισμό ιδιωτικής ιδιοκτησίας με τίτλο
ηλιακό ενθέμιο ξυράσεως σταφίδας, όπως
και άλλων προϊόντων. Διεθνής ταξινόμηση,
όλα τα κατά νόμου επισυναπτόμενα έγγραφα.
Τηλ. 210/8825913 και 6943/448420. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καρύδια σπιτικά, βιολογικά,
από την Κρήτη, από μικροπαραγωγό, δίνονται
σπασμένα ή άσπαστα. Περιοχή Αθήνα. Τηλ.
6938/285535. 

Για συνεργασία διατίθενται 100 στρέμματα
χωράφια για γεωργικές καλλιέργειες και
εκτροφείο θηραμάτων. Τηλ. 6909/195707.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μπιζέλι κτηνοτροφικό, εξαιρετικής
ποιότητας, καθαρισμένο, κατάλληλο για
ζωοτροφή ή για σπόρο. Τηλ. 6978/490274.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουβάς, ειδικός για belarus, ενι-
σχυμένος μαζί με τις βάσεις. Τηλ.
6944/270584.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αναπηρικό ιατρικό καρότσι, αχρη-
σιμοποίητο, λόγω μετοίκισης της ασθενούς.
Τηλ. 6959/080800. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ζέα βιολογικής καλλιέργειας,
τύπου Farro (Triticum – dicocum) προς
σπορά ή αλεύρι. Τηλ. 6977/673262. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ για ηφαίστους, φυάλες οξυ-
γόνου, ασετιλίνης, αροπανίου με εργαλεία
κοπής και συγκόλλησης 300 ευρώ. Τηλ.
6959/080800 και 6936/280164 (κ. Κόμης). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κριθάρι εξάστιχο για σπόρο και
για παξιμάδια. Σιτάρι ασπροσίτι για ολική
άλεση. Τηλ. 2710/232115. Ώρες επικοινω-
νίας: 8-9 π.μ. και 9-11 μ.μ. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μεταχειρισμένες ή νέες ευ-
ρωπαλέτες. Τηλ. 2310/723797.

Λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό ΠΩ-
ΛΟΥΝΤΑΙ φυτά σε γλάστρες, σε άριστη κα-
τάσταση. Περίπου 50-60 φυτά. Τηλ.
6972/801821. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά, γκότζι μπέρι, βατόμουρα,
ιπποφαές, αρώνια, μύρτιλο και σμέουρα.
Τηλ. 6980/747059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ξυλουργικός πάγκος, γνήσιος,
από μαθητευόμενο ξυλουργό. Τηλ.
210/4828800 και 6936/280164. 

ΖΩΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κριάρι, Φριζάρτα, υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής, ενός έτους. Τηλ.
6974/481558. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο τσοπανόσκυλα, γιουκοσ-
λαβικής προέλευσης, άριστοι και άγριοι
φύλακες κοπαδιού και χώρου. Περιοχή
Αττική. Τηλ. 6972/807389.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 11 γίδες μούρφια έγκυες,
πρωτόγεννες και δευτερόγεννες και 2 αρ-
σενικά. Περιοχή Αργολίδα. Τηλ. 6974/917584. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άλογο Πίνδου 10 ετών, κομμένο
και πολύ ήσυχο, λόγω έλλειψης χώρου.
Τηλ. 6972/807389.

ΟΧΗΜΑΤΑ -ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας πρέσα χορτο-
δετική στρογγυλής μπάλας (δίχτυ-πλαστικό),
έως 1 τόνο, ελαφρώς μεταχειρισμένη. Τιμή
30.000 ευρώ. Τηλ. 6932/531733. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κινητήρας και σασμάν 105 ίππους,
ώρες λειτουργίας 1.100 από τρακτέρ new
Holland 7740. Τηλ. 6971/732589.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω διαφορικό με σασμάν για
ford 7840 και καμπίνα ασφαλείας με air-
condition. Τηλ. 697/8121222. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ειδικά μηχανήματα (κυλινδρό-
μυλος, 4κυλινδρομηχανέ παραγωγής αλευ-
ριού 1.000 κιλών την ώρα. Τηλ. 2710/232115.
Ώρες επικοινωνίας 8 π.μ. - 22:00 μ.μ. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλαρκ, ηλεκτρικό με πινακίδες
1.500 κιλά ανύψωσης, σε άριστη κατάσταση.
Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ. 2310/723797.

ΖΗΤΩ να αγοράσω τρακτέρ από 25-35 ίπ-
πους, μεταχειρισμένο, με τα παρελκόμενά
του (φρέζα, καλλιεργητής). Τιμή 1.500
ευρώ. Τηλ. 6974/762131.

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Έλληνας επαγγελματίας κα-
τασκευάζει κεραποσκεπές, γυψοσανίδες,
πέργκολες κ.λπ. σε χαμηλές τιμές. Τηλ.
6984/290116. 

Από εταιρεία γεωργικών εφοδίων με έδρα
το Καλοχώρι Θεσ/νίκης (ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Β.
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) ζητείται Γεωπόνος ή Τ. Γε-
ωπόνος για το τμήμα πωλήσεων για την
περιοχή της Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας.
Επιθυμητή η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά
ή Ιταλικά). Μπορείτε να αποστείλετε βιο-
γραφικό σημείωμα στο e-mail: agrong@
otenet.gr. H πρόσληψη θα γίνει άμεσα. 

Κυρία ζητά εργασία στο Ναύπλιο. Μαγείρεμα,
εξωτερικές εργασίες και συντροφιά ηλι-
κιωμένων. Τηλ. 6982/182059. 

Aναλαμβάνω παντός είδους κατασκευές
- πατέντες. Αυτά που οι άλλοι δεν μπορούν,
εμείς τα μπορούμε! Προσιτές τιμές. Τηλ.
6977/893876. 

Η προσφορά παρέχεται στους αναγνώστες μας 

με δημοσίευση απλού κειμένου μέχρι 30 λέξεις. 

ΔHMOΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας στην

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
•Τηλ.: 210/9249571-72 -210/7256050 •Fax: 210/9249573 •Ε-mail: info@paragogi.net.
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Ξεπερνάμε τα όρια της Γης!

Αν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη
ζούσαν και κατανάλωναν όπως ο
μέσος Έλληνας, θα χρειαζόμασταν
τους φυσικούς πόρους 2,5 πλανη-
τών για να επιβιώσουμε. Απογοη-
τευτικός ο ευρωπαϊκός μέσος όρος
(2,6 πλανήτες), σύμφωνα με τον
«Ζωντανό Πλανήτη 2014», την
10η έκδοση της έκθεσης-ορόσημο
του WWF διεθνώς, ως προς την
κατάσταση της υγείας της Γης.  
Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις
της ανθρωπότητας σε φυσικούς πόρους
και οι αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα ασκούν τεράστιες πιέσεις
στη βιοποικιλότητα του πλανήτη μας
και απειλούν τη μελλοντική μας ασφά-
λεια, υγεία και ευημερία. Αυτό αποκα-
λύπτει ο «Ζωντανός Πλανήτης 2014»,
που συντάσσεται κάθε δύο χρόνια από
την περιβαλλοντική οργάνωση WWF,
σε συνεργασία με τη Ζωολογική Εταιρεία
του Λονδίνου και το Παγκόσμιο Δίκτυο
Aποτυπώματος (Global Footprint Net-
work). 
Το «οικολογικό αποτύπωμα», ένας από
τους δείκτες υγείας του πλανήτη μας
που έχει καθιερωθεί από τη συγκεκριμένη
έκθεση και αντιστοιχεί ουσιαστικά στις
απαιτήσεις μας σε φυσικούς πόρους,
δείχνει ότι και τα 27 κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν υπεράνω
των ορίων των φυσικών πόρων της
Γης, ενώ βασίζονται υπερβολικά σε
φυσικούς πόρους άλλων χωρών. 
Πιο συγκεκριμένα, αν όλοι οι άνθρωποι
στον πλανήτη υιοθετούσαν τον τρόπο
ζωής των Ευρωπαίων, τότε η ανθρω-
πότητα θα χρειαζόταν 2,6 πλανήτες για
να υποστηρίξει τις ανάγκες της σε φυ-
σικούς πόρους. 
«Το οικολογικό αποτύπωμα της Ευ-
ρώπης είναι μεγάλο. Οι οικονομικές
μας δραστηριότητες συμβάλλουν στην
απώλεια βιοποικιλότητας και ενδιαι-
τημάτων, εντός αλλά και εκτός ευρω-
παϊκών συνόρων. Υπονομεύουμε το
φυσικό κεφάλαιο που μας εξασφαλίζει
την τροφή μας, τον αέρα που αναπνέουμε
και το σταθερό κλίμα που χρειαζόμαστε»,

σημειώνει ο Τόνι Λόνγκ, διευθυντής
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πολιτικής
του WWF. 
«Πίσω από την οικονομική κρίση που
βιώνει η χώρα, ξεδιπλώνεται και μια
άλλη λιγότερο γνωστή, αλλά εξίσου
καταστροφική περιβαλλοντική κρίση.
Στην Ελλάδα συνεχίζουμε να ζούμε εις
βάρος του φυσικού μας κεφαλαίου και
ο υπερ - δανεισμός αυτός θα έχει αρ-
νητικές επιπτώσεις σε πολύ μεγαλύτερο

βάθος χρόνου. Ας αποτελέσει η οικο-
νομική κρίση τουλάχιστον αφορμή για
μια εκ βαθέων επανεξέταση των προ-
τύπων ανάπτυξης», υπογράμμισε με
τη σειρά του ο Δημήτρης Καραβέλλας,
διευθυντής του WWF Ελλάς. 

«Εξαφάνιση» ειδών
Η κρίσιμη κατάσταση της βιοποικιλότητας
της Γης επιβεβαιώνεται με επώδυνο
τρόπο, καθώς συνολικά οι πληθυσμοί
ψαριών, πτηνών, θηλαστικών, αμφιβίων
και ερπετών έχουν μειωθεί κατά 52%
από το 1970 μέχρι σήμερα. Η μεγαλύτερη
μείωση καταγράφεται στα είδη του
γλυκού νερού, που έχουν υποστεί μια
πληθυσμιακή μείωση της τάξης του
76%, διπλάσια σχεδόν από αυτήν των
χερσαίων και θαλάσσιων ειδών.

Η σχέση με το κλίμα
Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα επηρεάζουν ήδη τη βιοποικι-
λότητα και τη βιοϊκανότητα της Γης,
απειλώντας την ευημερία των ανθρώπων,
ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια σε
τρόφιμα και πόσιμο νερό. Το ευρωπαϊκό
αποτύπωμα άνθρακα ευθύνεται για το
50% περίπου του συνολικού οικολογικού
αποτυπώματος της Γηραιάς Ηπείρου.
Είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ηγετών στις 23 και 24 Οκτωβρίου που
καλείται να καταλήξει στους ενεργειακούς
και κλιματικούς στόχους για το 2030,
οφείλει να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων. Εκτός αυτού, η παγκόσμια
διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, το 2015
στο Παρίσι, είναι ιστορικής σημασίας. 

Χειροτερεύει η ποιότητα του νερού
σε Αξιό και Αλιάκμονα
Χρόνο με τον χρόνο χειροτερεύει η ποιότητα του νερού στους
ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα, όπως προκύπτει από μελέτη
στοιχείων, από το 1992 έως το 2012, που εκπόνησε το Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Bιολογίας,
Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. 
Τα συμπεράσματα παρουσίασε στο 10ο Διεθνές Υδρογεωλογκό
Συνέδριο, στη Θεσσαλονίκη, η πρόεδρος του Διατμηματικού, κα-
θηγήτρια Βιολογίας Μαρία Λαζαρίδου. «Η ποιότητα των δύο
ποταμών επιδεινώνεται, καθώς δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία
μέτρα, ιδιαίτερα κάτω από την Αξιούπολη για τον Αξιό, ενώ και
στον Αλιάκμονα, υπάρχει έντονη διαφορά, προς το χειρότερο,
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια» διευκρίνισε, μιλώντας
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κα Λαζαρίδου. 
Η σπουδαιότητα των συγκεκριμένων στοιχείων, εξήγησε η κα-
θηγήτρια, έγκειται στο γεγονός ότι στο Διατμηματικό, στο οποίο
συμμετέχουν περί τους 100 φοιτητές, μελετάται η οικολογική
ποιότητα του νερού σε όλα τα επίπεδα, με βάση την υδρομορφολογία,
τα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά.

Δραματική αύξηση
της οξίνισης των ωκεανών
Η οξίνιση των ωκεανών αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 26% τα
τελευταία 200 χρόνια, απορροφώντας περισσότερο από το ένα
τέταρτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί η
ανθρώπινη δραστηριότητα, ένα φαινόμενο που θα συνεχιστεί,
επισημαίνει έρευνα. Περί τους 30 ερευνητές στους οποίους είχε
ανατεθεί η επανεξέταση εκατοντάδων μελετών που υπάρχουν
για το φαινόμενο αυτό, στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη βιοποι-
κιλότητα, συνέταξαν μια έκθεση, την οποία παρουσίασαν στην
Πιονγκτσάνγκ της Κορέας, με αφορμή της 12η Σύνοδο της CDB,
της συνθήκης του ΟΗΕ, που ορίζει το πλαίσιο της βιοποικιλότητας. 
Η έκθεση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του φαινομένου –το
οποίο εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα–, τις πολυποίκιλες
επιδράσεις του και το γεγονός ότι η οξίνιση θα συνεχιστεί τις
προσεχείς δεκαετίες.

Τους φυσικούς πόρους 2,5 πλανητών
χρειαζόμαστε οι Έλληνες

Πόσους πλανήτες 
θα χρειαζόμασταν

αν όλη η ανθρωπότητα
ζούσε όπως:

Χώρες (αλφαβητικά) Πλανήτες

ΑΥΣΤΡΙΑ 3,1
ΒΕΛΓΙΟ 4,3
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1,7
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2,6
ΓΑΛΛΙΑ 2,7
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,6
ΔΑΝΙΑ 4,3
ΕΛΛΑΔΑ 2,5
ΕΣΘΟΝΙΑ 2,8
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,2
ΙΣΠΑΝΙΑ 2,3
ΙΤΑΛΙΑ 2,6
ΚΡΟΑΤΙΑ 1,9
ΚΥΠΡΟΣ 2,4
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2,2
ΜΑΛΤΑ 2,5
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,6
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1,6
ΠΟΛΩΝΙΑ 2,4
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,6
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1,4
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2,1
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2,6
ΣΟΥΗΔΙΑ 3,7
ΤΣΕΧΙΑ 2,8
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3,1
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«Γιγάντιο βήμα» για νέα 
θεραπεία του διαβήτη τύπου 1

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανα-
κοίνωσαν ότι έκαναν ένα «γι-
γάντιο βήμα», όπως το χα-
ρακτήρισαν, για τη θεραπεία
του διαβήτη τύπου 1, του λε-
γόμενου και «παιδικού», αφού
κατάφεραν, χρησιμοποιώντας
βλαστικά κύτταρα, να παρά-
γουν για πρώτη φορά δισε-
κατομμύρια ανθρώπινα κύτ-
ταρα βήτα, που παράγουν ιν-
σουλίνη. 
Η μαζική αυτή παραγωγή είναι
πολύτιμη για την αναγκαία με-
ταμόσχευση νέων κυττάρων στο
πάγκρεας. Οι πρώτες δοκιμές σε
ποντίκια υπήρξαν άκρως ενθαρ-
ρυντικές, ενώ σε εξέλιξη βρί-
σκονται δοκιμές σε μεγαλύτερα
ζώα (πιθήκους). Οι πρώτες κλι-
νικές δοκιμές σε ανθρώπους ανα-
μένεται να αρχίσουν σε λίγα χρό-
νια. Η διαδικασία της μετατροπής
των βλαστικών κυττάρων σε
παγκρεατικά είναι ιδιαίτερα πο-
λύπλοκη, αλλά αποτελεσματική. 
«Είμαστε πλέον ένα μόλις προ-
κλινικό βήμα πριν τη γραμμή του

τερματισμού», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο επικεφαλής της έρευνας,
καθηγητής Βιολογίας Νταγκ Μέλ-
τον, ο οποίος εδώ και 23 χρόνια
έχει αφιερώσει την καριέρα του
στο να βρει επιτέλους μια θεραπεία
για τον παιδικό διαβήτη, από τον
οποίο πάσχουν πολλά εκατομ-
μύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο,

μεταξύ των οποίων και τα δύο
παιδιά του, ηλικίας 23 και 27
ετών σήμερα. 
Η επιστημονική ανακοίνωση χαι-
ρετίστηκε από άλλους επιστήμο-
νες ως «εντυπωσιακό επίτευγμα»,
ως «μία από τις πιο σημαντικές
προόδους έως σήμερα στο πεδίο
των βλαστοκυττάρων» και ως

«ανακάλυψη που θα αφήσει το
αποτύπωμά της στην ιστορία του
διαβήτη». Εδώ και δεκαετίες, οι
επιστήμονες προσπαθούσαν να
δημιουργήσουν σε μεγάλες πο-
σότητες ανθρώπινα παγκρεατικά
κύτταρα βήτα που παράγουν ιν-
σουλίνη, αλλά χωρίς επιτυχία. 

Τί είναι ο διαβήτης 1
Ο διαβήτης τύπου 1, που αφορά
περίπου το 10% των διαβητικών,
είναι μια αυτοάνοση μεταβολική
διαταραχή, στην οποία ο ίδιος ο
οργανισμός –για άγνωστο λό-
γο– καταστρέφει όλα τα παγκρε-
ατικά ινσουλινοπαραγωγά κύτ-
ταρα, με συνέπεια να μην υπάρχει
η αναγκαία ινσουλίνη για να ρυθ-

μίσει το επίπεδο της γλυκόζης
(του σακχάρου) στο αίμα. Οι δια-
βητικοί τύπου 1 είναι υποχρεω-
μένοι να κάνουν ενέσεις ινσου-
λίνης πολλές φορές τη μέρα για
να ελέγχουν το επίπεδο του σακ-
χάρου τους, αλλιώς κινδυνεύουν
με σοβαρές επιπτώσεις, από τύ-
φλωση έως απώλεια των άκρων. 
Εκτιμάται ότι σε έναν ασθενή
χρειάζεται να μεταμοσχευθούν
τουλάχιστον 150 εκατ. κύτταρα
για να αποκαταστήσουν τη βλάβη,
κάτι για το οποίο ανοίγει πλέον
ο δρόμος χάρη στα βλαστικά κύτ-
ταρα. Έως τώρα η μεταμόσχευση
κυττάρων για τον διαβήτη είναι
μια πειραματική θεραπεία, ενώ
έχει δοκιμαστεί σε ελάχιστους
ασθενείς.
Όμως η μαζική χρήση παγκρεα-
τικών κυττάρων από βλαστοκύτ-
ταρα μπορεί να λύσει όλα αυτά
τα προβλήματα στο μέλλον. Ο
Μέλτον δήλωσε μάλιστα ότι η
μεταμόσχευση αυτή θα μπορούσε
να γίνει και σε αρκετούς διαβη-
τικούς τύπου 2.

Βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι
ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να πα-
ραμείνει σε «ύπνωση», κρυμμένος στο
σώμα του ασθενούς για περισσότερα
από 20 χρόνια και κάποια στιγμή ξαφνικά
να «ξυπνήσει» και να μετατραπεί σε επι-
θετική μορφή της νόσου. Η ανακάλυψη
αυτή μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά στη
βελτίωση της διάγνωσής του. 
Η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη να γί-
νεται πιο έγκαιρη διάγνωση, προτού ο
καρκίνος των πνευμόνων –η κυριότερη
αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως–
προλάβει να εδραιωθεί, να αποκτήσει
πολλαπλές μεταλλάξεις και να γίνει επι-
θετικός και μεταστατικός. 
Σήμερα, οι γιατροί χρησιμοποιούν την
τεχνική της τομογραφίας για να εντοπίσουν
τυχόν όγκους, όμως εωσότου ένας όγκος

γίνει αρκετά μεγάλος για να είναι πια
ανιχνεύσιμος με το μάτι, μπορεί να
περιέχει ήδη ένα δισεκατομμύριο καρ-
κινικά κύτταρα και μάλιστα διαφορετικά
μεταξύ τους από γενετική άποψη. Γι’
αυτό, περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών
σήμερα μαθαίνουν ότι έχουν προχωρημένο
καρκίνο των πνευμόνων, σε στάδιο που
πλέον οι θεραπείες είναι πολύ λιγότερο
αποτελεσματικές. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή
Τσαρλς Σουάντον του Ινστιτούτου Καρκίνου
του University College του Λονδίνου,
μελέτησαν πλήρως το γονιδίωμα των
όγκων επτά ασθενών, μεταξύ των οποίων
ήσαν τόσο καπνιστές όσο και μη καπνιστές,
δημιουργώντας το εξελικτικό «δέντρο»
κάθε όγκου. Η έρευνα έδειξε ότι μετά τα
αρχικά γενετικά «σφάλματα» (μεταλλά-

ξεις) που προκαλούν τον καρκίνο, αυτός
μπορεί να υπάρχει απαρατήρητος για
πάρα πολλά χρόνια, εωσότου νέες πρό-
σθετες μεταλλάξεις «πυροδοτήσουν»
την ταχύτατη μετεξέλιξη της νόσου σε
επιθετική μορφή. 
«Η επιβίωση από τον καρκίνο των πνευ-
μόνων παραμένει καταστροφικά χαμηλή,
καθώς πολλές νέες εστιασμένες θεραπείες
έχουν μικρή επίπτωση στη νόσο. Κατα-
νοώντας, όμως, πώς αυτή αναπτύσσεται,
έχουμε πια ανοίξει το "βιβλίο" της εξέλιξής
της, πράγμα που μας δίνει την ελπίδα
ότι θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα
βήματα στο μέλλον», δήλωσε ο Σουάντον,
ο οποίος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη
μορφή καρκίνου «τον αυτοκράτορα όλων
των καρκίνων και έναν από τους δυ-
σκολότερους να θεραπευτεί».

Οι επιστήμονες κατάφεραν,
χρησιμοποιώντας βλαστικά κύτταρα,
να παράγουν για πρώτη φορά
δισεκατομμύρια ανθρώπινα κύτταρα
βήτα, που παράγουν ινσουλίνη

▶

«Ύπουλος εχθρός» ο καρκίνος των πνευμόνων
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Γιατί οι θερμίδες έχουν τόσο κακή φήμη;
«Α , αυτό δεν το τρώω ποτέ, έχει πολ-
λές θερμίδες», είναι η αφοπλιστική
δήλωση μπροστά στη θέα ενός «ύπο-
πτου» για το θερμιδικό του φορτίο
τροφίμου...

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 
Από το www.eligast.gr

Όταν ο διαιτολόγος λέει: «Χρειάζεσαι 2.200
θερμίδες για να συντηρείς το βάρος σου»,
η πιθανότερη απόκριση είναι «τόσες πολ-
λές;». Η λέξη «θερμίδες» φαίνεται να είναι
μια λέξη με σχετικά αρνητικό φορτίο. Αξί-
ζουν, όμως, αυτής της κακιάς φήμης;

Τί είναι οι θερμίδες
Η θερμίδα ορίζεται ως το ποσό της θερ-
μότητας που απαιτείται για την ανύψωση
της θερμοκρασίας 1 γραμμάριου νερού
κατά 1οC σε μια καθορισμένη θερμοκρασία.
Η θερμίδα είναι ισοδύναμη με 4.184 joules. 
Πιο διατροφικά, οι θερμίδες ορίζονται ως
η ποσότητα ενέργειας που παράγεται από
μια δεδομένη ποσότητα τροφίμου. Οι θερ-
μίδες παρέρχονται από το λίπος, τους υδα-
τάνθρακες, τις πρωτεΐνες και το αλκοόλ.
Θερμίδες, όμως, είναι και το ποσό ενέργειας
που δαπανούμε για να παράγουμε κάποιο
έργο (διάβασμα, πότισμα, τρέξιμο κ.ά.) 

Εισερχόμενες - εξερχόμενες
Όχι, δε μιλάμε για κινητή τηλεφωνία...
Αναφερόμαστε στην ισορροπία των θερ-

μίδων, στο ενεργειακό ισοζύγιο! Αυτό που
καθορίζει την πορεία του βάρους του αν-
θρώπου είναι το αν ισορροπούν οι εισερ-
χόμενες θερμίδες με τις εξερχόμενες (ισο-
ζύγιο ενέργειας). 
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι
λέγοντας εισερχόμενες θερμίδες εννοούμε
τις θερμίδες που παίρνουμε από τα τρόφιμα,
ενώ εξερχόμενες είναι οι θερμίδες που
καταναλώνει το σώμα μας (καύσεις). Η
συνολική κατανάλωση («καύση») των θερ-
μίδων προέρχεται από το άθροισμα 3 βα-
σικών παραμέτρων:
α. το βασικό μεταβολικό μας ρυθμό (το
ελάχιστο ποσό ενέργειας για να «κρατη-
θούμε» στη ζωή), ο οποίος εξαρτάται από
ηλικία, φύλο, σύσταση σώματος, μέγεθος
κ.ά., 

β. το ποσό ενέργειας που καταναλώνουμε
μέσω της σωματικής δραστηριότητας και
γ. το ποσό ενέργειας που καταναλώνουμε
για την πέψη και απορρόφηση της τροφής
(Θερμογένεση). 
Γενικά, αν δεν καταφέρνουμε να έχουμε
μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας, τότε έχουμε
διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ πρόσ-
ληψης και κατανάλωσης της ενέργειας. 
Το ισοζύγιο ενέργειας υπολογίζεται αν
αφαιρέσουμε τις εξερχόμενες από τις ει-
σερχόμενες θερμίδες (calories in – calories
out).
Εισερχόμενες Θερμίδες - Εξερχόμενες
Θερμίδες>0 (δηλαδή ισοζύγιο ενέργειας
θετικό): Οι προσλαμβανόμενες θερμίδες
(εισερχόμενες) είναι περισσότερες από τις
«δαπανόμενες» (εξερχόμενες). Αν αυτό
συμβαίνει σχετικά μακροπρόθεσμα, τότε
οδηγούμαστε στην αύξηση βάρους.
Εισερχόμενες Θερμίδες - Εξερχόμενες
Θερμίδες<0 (δηλαδή ισοζύγιο ενέργειας
αρνητικό): Οι προσλαμβανόμενες θερμίδες
(εισερχόμενες) είναι λιγότερες από τις
«δαπανόμενες» (εξερχόμενες). Αν αυτό
συμβαίνει σχετικά μακροπρόθεσμα, τότε
οδηγούμαστε στη μείωση του βάρους. 
Εισερχόμενες Θερμίδες - Εξερχόμενες
Θερμίδες=0 (δηλαδή ισοζύγιο ενέργειας
μηδενικό): Οι προσλαμβανόμενες θερμίδες
(εισερχόμενες) είναι ίσες (περίπου) με τις
«δαπανόμενες» (εξερχόμενες). Αν αυτό
συμβαίνει σχετικά μακροπρόθεσμα, τότε
διατηρούμε το βάρος μας σταθερό.

Δεν είναι κρυφό ότι σε πολλές
αναπτυγμένες χώρες βρισκόμαστε
εν μέσω μιας πανδημίας της πα-
χυσαρκίας. Αυτό με βάση το ισο-
ζύγιο ενέργειας σημαίνει ότι η
εξίσωση που προκύπτει από την
αφαίρεση των εξερχόμενων από
τις εισερχόμενες θερμίδες είναι
σε πολλούς ανθρώπους κατά
διαστήματα ή τον περισσότερο
καιρό θετική. 
Στην Ελλάδα παρατηρείται ότι
μεταξύ 1961 και 2009 η μέση
ημερήσια κατά κεφαλή πρόσληψη
θερμίδων έχει αυξηθεί πάνω
από 25%. 
Επίσης, δεν είναι καθόλου άγνω-
στο ότι πάνω από το 60% των

Ελλήνων δεν ασκείται ποτέ (Ευ-
ρωβαρόμετρο 2010), με αποτέ-
λεσμα οι εξερχόμενες θερμίδες
να είναι χαμηλές ή χαμηλότερες
σε σχέση με 4-5 δεκαετίες πίσω.
Άρα, έτσι αυξάνεται η πιθανότητα
οι περισσότεροι από εμάς να πα-
ρουσιάζουμε ισοζύγιο ενέργειας
θετικό, δηλαδή να αυξάνουμε το
βάρος μας. Από την άλλη, το ισο-
ζύγιο ενέργειας μπορεί να μη
λέει με 100% ακρίβεια την αλή-
θεια. Αυτό μπορεί να το βλέπουν,
για παράδειγμα: 
8 όσοι προσπαθούν να χάσουν
βάρος, οι οποίοι υπολογίζοντας
το ισοζύγιο ενέργειας οφείλουν
να συνυπολογίζουν ένα «ενερ-

γειακό κενό» (energy gap) που
προκύπτει διαρκώς από το νέο
χαμηλότερο βάρος τους, 
8 όσοι έχουν υψηλότερο ή χα-
μηλότερο βασικό μεταβολικό
ρυθμό από αυτόν που υπολογίσανε
αρχικά, είτε μόνοι τους είτε με
το «ειδικό» τους. 

«Εργαλείο» 
που απαιτεί 

γνώση
Η αλλαγή του τρόπου ζωής, με
τη δραστική μείωση της δραστη-
ριότητας, αλλά και με την αύξηση
των προσλαμβανόμενων θερμί-
δων φαίνεται τελικά να προσδί-

δουν την «κακή φήμη» των θερ-
μίδων. Η αύξηση του βάρους
είναι προϊόν διατροφικής συμ-
περιφοράς, καθιστικής ζωής,
γενετικής προδιάθεσης. Οι θερ-
μίδες που λαμβάνουμε από τη
διατροφή δεν αποτελούν αυτόματα
τρόπο μέτρησης του βάρους μας.
Οι θερμίδες απλά δείχνουν πόση
ενέργεια λαμβάνει το σώμα μας,
τρώγοντας ή πίνοντας.
Το αν θα πάρουμε ή θα χάσουμε
βάρος είναι θέμα ποσότητας ει-
σερχόμενων και εξερχόμενων
θερμίδων. Οι θερμίδες είναι το
«εργαλείο» στα χέρια μας, άρα
η βαθιά γνώση τους είναι σύμ-
μαχός μας.

Αυτό που καθορίζει 
την πορεία του
βάρους του
ανθρώπου είναι
το αν ισορροπούν
οι εισερχόμενες
θερμίδες με τις
εξερχόμενες,
το λεγόμενο
ισοζύγιο ενέργειας

▶

Τροφή για... σκέψη



Λιθρίνια 
με αρωματικά χόρτα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε σε μία κατσαρόλα το κρασί και λίγο νερό. Μόλις
πάρει βράση, προσθέτετε το σαφράν, ανακατεύετε και
αφήνετε το μίγμα κατά μέρος. Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε
ρηχή κατσαρόλα και σωτάρετε σε μέτρια φωτιά τον φιδέ
ή το σπαγγετίνι, ώσπου να πάρουν χρώμα. Προσθέτετε τα
θαλασσινά και τα σωτάρετε και αυτά. Ρίχνετε τον ζωμό με
το σαφράν, τη ρίγανη και το βασιλικό και αφήνετε το μίγμα
στη φωτιά, ανακατεύοντας τακτικά, ώσπου να ψηθεί το ο
φιδές και να απορροφηθούν τα υγρά. 
Πασπαλίζετε με το κρεμμυδάκι και σερβίρετε αμέσως.

Μπορεί ημερολογιακά να βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπώρου, αλλά η ψαροφαγία
δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Τα θαλασσινά είναι και νόστιμη και εξαιρετικά ωφέλιμη
τροφή, που πρέπει να την βάζουμε συχνά στο τραπέζι μας.

Μύρισε… θάλασσα!

8 ΥΛΙΚΑ (για 6 άτομα)
6 λιθρίνια
1 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 ματσάκι ψιλοκομμένο άνηθο
2 κλωνάρια δενδρολίβανο
1 ποτήρι λευκό κρασί
Χυμό από 1 λεμόνι
6 κουταλιές ελαιόλαδο
Αλάτι – Πιπέρι 8ΥΛΙΚΑ (για 8 άτομα)

3 μεγάλες καθαρισμένες γαρίδες
8 γυαλιστερές χωρίς το κέλυφος
6 μεγάλες καθαρισμένες καραβίδες
8 κυδώνια χωρίς το κέλυφος
250 γρ. φρέσκα μανιτάρια κομμένα και σωταρισμένα
300 γρ. φιδέ ή (κομμένο σε δύο κομμάτια) σπαγγέτι
2 ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμύδια
½ κουταλάκι τριμμένη ρίγανη
½ κουταλάκι τριμμένο βασιλικό
1 κουταλάκι κλωστές τριμμένο σαφράν
1 ποτηράκι λευκό κρασί
6 κουταλιές ελαιόλαδο
Αλάτι – Πιπέρι 

Καλαμαράκια 
με κόκκινα φασόλια

8 ΥΛΙΚΑ (για 6 άτομα)
1 κιλό καλαμάρια
½ κιλό κόκκινα φασόλια σε κονσέρβα
5 ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια
1 κουταλιά ψιλοκομμένο άνηθο
1 φλιτζανάκι λευκό κρασί
6 κουταλιές ελαιόλαδο
Χυμό από 1 λεμόνι
Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζετε τα ψάρια από τα λέπια και τα σπάργανα και τα
αλατοπιπερώνετε. Τα ανοίγετε από την κοιλιά και τα
γεμίζετε με τα αρωματικά χόρτα. 
Τα βάζετε σε ταψάκι με το ελαιόλαδο, το κρασί, το λεμόνι
και τα ψήνετε σε φούρνο προθερμασμένο στους 200
βαθμούς για 40 λεπτά περίπου.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
(Από τη Μαρία Ζερβού, Διαιτολόγο-Διατροφολόγο)

Οι «πρωταγωνιστές» της συνταγής, τα λιθρίνια, είναι πλούσια σε βιταμίνες,
φώσφορο, ασβέστιο και μαγνήσιο, στοιχεία σημαντικά για πολλές μεταβολικές
διεργασίες του οργανισμού μας, αλλά και ψευδάργυρο, που ενισχύει το
αμυντικό μας σύστημα. Μας προσφέρουν και ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία
συσχετίζονται με τον μειωμένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Ο
μαϊντανός από την άλλη, είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά συστατικά, ενώ
υπερκαλύπτει τις ανάγκες σε βιταμίνη Κ.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
(Από τη Μαρία Ζερβού, Διαιτολόγο-Διατροφολόγο)

Η κύρια πηγή ενέργειας σ’ αυτό το πιάτο προέρχεται από τα ζυμαρικά,
μια πηγή αμύλου όπως προτείνει και η βάση της Μεσογειακής Πυραμίδας.
Τα θαλασσινά προσφέρουν βιταμίνη Β12, ενώ τα οστρακοειδή, αποτελούν
εξαιρετική πηγή μετάλλων, όπως το μαγνήσιο, το ασβέστιο, ο σίδηρος, ο
φώσφορος και ο ψευδάργυρος. Μαζί με το σελήνιο, που αποτελεί ισχυρό
αντιοξειδωτικό, θωρακίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό από τις ιώσεις.
Τα μανιτάρια, βασικό συστατικό της συνταγής, συμπληρώνουν το πιάτο
με πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης. Το κρεμμύδι αυξάνει την περιεκτικότητα
του πιάτου σε φυτικές ίνες, όπως και τα μανιτάρια. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
(Από τη Μαρία Ζερβού, Διαιτολόγο-Διατροφολόγο)

Αν και όχι τόσο συνηθισμένος συνδυασμός, τα καλαμαράκια με τα κόκκινα
φασόλια συνιστούν ένα πιάτο πλούσιο σε πρωτεΐνη. Τα θαλασσινά είναι
γνωστό ότι περιέχουν πολύτιμα ω-3 λιπαρά, ενώ τα κόκκινα φασόλια
τροφοδοτούν τον οργανισμό και με άμυλο, φυτικές ίνες που αυξάνουν
τον κορεσμό, αλλά και σίδηρο. Η βιταμίνη C μάλιστα, που προσθέτουν το
λεμόνι και ο μαϊντανός, βοηθά τον σίδηρο να απορροφηθεί καλύτερα!
Πρόκειται, συνολικά, για ένα πολύ θρεπτικό φαγητό, που φτιάχνεται
γρήγορα και εύκολα. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζετε τα καλαμαράκια. Σωτάρετε σε κατσαρόλα
τα καλαμαράκια με το ελαιόλαδο. Προσθέτετε τα κρεμ-
μυδάκια, τον μαϊντανό, τα σωτάρετε, ρίχνετε το κρασί,
τον χυμό λεμονιού, τον άνηθο, τα φασόλια στραγγισμένα
από το ζουμί της κονσέρβας και 1 φλιτζανάκι νερό. Τα
αφήνετε να σιγοβράσουν 20 λεπτά περίπου. Το φαγητό
αυτό τρώγεται και κρύο.

Από το www.eligast.gr

Παέλια με φιδέ 
και θαλασσινά





Κομψή και εκλεπτυσμένη, η
αρχόντισσα του Βορρά είναι
μία σύγχρονη πόλη, γεμάτη
νιάτα και ζωντάνια, που ανοί-
γει διάπλατα την «υδάτινη»
αγκαλιά της για να χαρίσει
πολύτιμες εμπειρίες ιστορίας,
πολιτισμού, διασκέδασης και
χαλάρωσης. 
Η Θεσσαλονίκη, με τους 23 αιώνες
ιστορίας της, είναι «έτοιμη» να
αφηγηθεί τη συναρπαστική δια-
δρομή της στο χρόνο, που άφησε
ανεξίτηλα σημάδια στα μνημεία,
στην αρχιτεκτονική, αλλά και…
στις γεύσεις της! Και τα προσφέρει
όλα αυτά, ακόμα κι αν επιλέξετε
να την επισκεφτείτε για λίγες
μόνον ώρες, για ένα Σαββατοκύ-
ριακο ή τριήμερο. 
Περπάτημα στο κέντρο για ψώνια,
βόλτα στην παραλία και στα Κά-
στρα, φαγητό στα φημισμένα με-
ζεδοπωλεία της στην αγορά ή την
Παλιά Παραλία και επίσκεψη στα
μουσεία της, είναι μόνο μερικές
από τις προτάσεις μας για να γνω-
ρίσετε από κοντά την Θεσσαλονίκη
μέσα σε λίγες ώρες. Κι όλα αυτά,
με χαλαρούς ρυθμούς, αφού οι
μετακινήσεις στο κέντρο είναι εύ-
κολες, λόγω των μικρών, σχετικά,
αποστάσεων. 

Βόλτες για όλες 
τις ώρες

Η αγαπημένη διαδρομή των Θεσ-
σαλονικέων, αλλά και των επι-
σκεπτών της πόλης είναι η πα-
ραθαλάσσια διαδρομή, στην προ-
κυμαία του Θερμαϊκού κόλπου.
Κάποτε η διαδρομή ήταν 1,5 χλμ.
από το λιμάνι έως τον Λευκό Πύρ-
γο και εκτεινόταν κατά μήκος της
Παλιάς Παραλίας. Σήμερα, η δια-
δρομή φτάνει τα 4 χλμ., καθώς
συνεχίζεται στη Νέα παραλία (μετά
το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς)
και μέχρι το Μέγαρο Μουσικής.
Η διαχρονική βόλτα στην παραλία
νωρίς το πρωί ή το σούρουπο γί-
νεται ακόμη πιο απολαυστική,

μετά τα έργα αναβάθμισης του
παραλιακού μετώπου με τα θε-
ματικά πάρκα στην Νέα Παραλία. 
Μοναδικός και ο περίπατος στα
«Κάστρα», τα παλιά οχυρωματικά
τείχη της πόλης, που διατηρούνται
ανέπαφα σε όλη τους την περί-
μετρο και από τα οποία η θέα της
πόλης είναι μοναδική και ιδιαι-
τέρως ατμοσφαιρική. Στην Παλιά
(Άνω) Πόλη, εκτός από τα παρα-
δοσιακά σπίτια, ο επισκέπτης θα

βρει ακόμα το μοναδικό σωζόμενο
Βυζαντινό Λουτρό, καθώς και
εξαιρετικά στέκια για καφέ ή φα-
γητό, που έχουν κρατήσει την αι-
σθητική μίας άλλης εποχής.

Στάση για ψώνια
Η Θεσσαλονίκη όμως φημίζεται
και για την αγορά της. Οι κεντρικοί
δρόμοι για ψώνια είναι η Τσιμισκή
και η Μητροπόλεως, με όλες τις
κάθετες οδούς που τις διασταυ-

ρώνουν. Πολύ όμορφη είναι, επί-
σης, η βόλτα στην περιοχή της
πλατείας και της οδού Αριστοτέ-
λους, που συνδυάζει εμπορικά
καταστήματα, υπαίθριους πάγκους
μικροπωλητών, μνημεία, καφέ
και ουζερί. 
Αγορά όμως δεν είναι μόνο ρούχα
και αξεσουάρ. Η βόλτα στις στοές
Μοδιάνο και Καπάνι (σκεπαστές

αγορές) αποτελεί μία ευκαιρία για
να βιώσει κανείς τη Θεσσαλονίκη
των περασμένων δεκαετιών. Εδώ
θα έλεγε κανείς ότι ο χρόνος στα-
μάτησε και η παράδοση συνεχίζει
να είναι βίωμα των σύγχρονων
εμπόρων, αλλά και πελατών. Θε-
ωρούνται οι κεντρικότερες αγορές
της πόλης, που συνδυάζουν την
αφθονία, τις καλές τιμές και την
ποικιλία. Βέβαια, για αυτούς που
δεν στέκονται στην καταναλωτική
τους πλευρά, οι συγκεκριμένες
στοές στις μέρες μας φιλοξενούν
και μερικά από τα πιο συμπαθητικά
καφενεδάκια και μεζεδοπωλεία
του ιστορικού κέντρου της πό-
λης.
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Η Θεσσαλονίκη, 
με τους 23 αιώνες
ιστορίας της, 
είναι «έτοιμη» να
αφηγηθεί τη
συναρπαστική
διαδρομή της 
στο χρόνο, που
άφησε ανεξίτηλα
σημάδια 
στα μνημεία, 
στην αρχιτεκτονική
αλλά και… 
στις γεύσεις της

▶

(ΠΗΓΗ: www.visitgreece.gr)

48 ώρες στη Θεσσαλονίκη

Η γαστρονομία στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Οι ταβέρνες, τα
εστιατόρια και τα ζαχαροπλαστεία της είναι ξακουστά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Σταθερή αξία παραμένουν τα παλιά Λαδάδικα, στη δυτική πύλη της πόλης, που
κάποτε (περίπου πριν από 40 και πλέον χρόνια) ήταν το κέντρο του χονδρεμπορίου.
Όλα αυτά τα μικρά και μεγαλύτερα μαγαζιά στα πλινθόκτιστα σοκάκια της περιοχής,
διαμορφώθηκαν σε μπαρ και καλαίσθητες ταβέρνες με εξαίρετους μεζέδες.
Τα σχετικώς καινούρια γαστριμαργικά στέκια της πόλης δημιουργούνται τελευταία
πέριξ της πλατείας Χρηματιστηρίου, στα κάθετα και παράλληλα στενά της οδού
Ιασωνίδου, αλλά και της οδού Ερμού. 

Γεύσεις και διασκέδαση

Η Θεσσαλονίκη προσφέρει έναν
αλησμόνητο, ποιοτικά και ψυχα-
γωγικά, πολιτιστικό περίπατο. Είναι
η πόλη με τους περισσότερους
(αναλογικά με τον πληθυσμό της)
μουσειακούς χώρους, καθώς δια-
θέτει 35 μουσεία και 12 γκαλερί. 
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε
το εξαιρετικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο, το μοναδικό στο είδος του
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,
το υπερσύγχρονο Μουσείο του
Λευκού Πύργου, το Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με
έργα της συλλογής Ιόλα, το Μουσείο
της Αρχαίας Αγοράς και το ανάκτορο
του Γαλερίου, το θαυμάσιο Λαο-
γραφικό Μουσείο, την Αγία Σοφία
και τον Άγιο Δημήτριο –τις δύο
«εμβληματικότερες» από τις πολλές
βυζαντινές εκκλησίες και μονα-
στήρια της πόλης–, το επιβλητικό
μουσουλμανικό τέμενος Αλατζά
Ιμαρέτ, το γοητευτικό Γενί Τζαμί,
την ευρύχωρη πλατεία Ελευθερίας
με το Μνημείο Ολοκαυτώματος
των Εβραίων της πόλης, τη «διά-
σημη» αψίδα του Γαλερίου στην
Εγνατία οδό (γνωστή ως Καμάρα)
και, τέλος, να βγάλετε μια ανα-
μνηστική φωτογραφία με το άγαλμα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην
παραλία. 

Πολιτισμός 
και Τέχνες

Γεύσεις, ψώνια και πολιτισμός σε… χαλαρούς ρυθμούς
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Επάγγελμα: Υπεύθυνος ορεινού καταφυγίου

Το καταφύγιο «Γιόσος Απο-
στολίδης», στα 2.760 μέτρα
υψόμετρο κάτω από την κο-
ρυφή του Μύτικα στον Όλυμ-
πο, καταγράφεται ως το υψη-
λότερο οίκημα με προσωπικό
στην Ελλάδα, με εξάμηνη λει-
τουργία τον χρόνο. 
Υπεύθυνος για τη λειτουργία του
καταφυγίου είναι ο Θεοχάρης Αν-
δριάς, ένας νέος αλλά δεινός
ορειβάτης από το Λιτόχωρο, που
περνάει το μισό χρόνο του έτους
στο συγκεκριμένο καταφύγιο, με
τη φροντίδα της λειτουργίας και
της διαχείρισής του. Κάτι που,
βεβαίως, δεν είναι εύκολο... 
Ο Θεοχάρης ζει καθημερινά –όσο
είναι ανοιχτό το καταφύγιο– κα-
ταστάσεις που είναι πρωτόγνωρες
για τον κοινό ορειβάτη-επισκέπτη,
αλλά συνηθισμένες για τον ίδιο.
Έχει την επιμέλεια της τροφοδο-
σίας του καταφυγίου, που περι-
λαμβάνει ακόμα και την προμήθεια
σε νερό, δεδομένου πως στο
ύψος αυτό δεν υπάρχει άλλη
λύση από το να μεταφερθεί με
μπιτόνια φορτωμένα σε μουλά-
ρια.
Οι καταστάσεις, που μερικές φο-
ρές μεταβάλλονται σε δραματικές,
έχουν να κάνουν με τα ατυχήματα
που συχνά συμβαίνουν στο «βουνό
των Θεών» και τα οποία κινητο-
ποιούν έναν ολόκληρο μηχανισμό,
που δεν είναι καθόλου εύκολο
να φτάσει έγκαιρα για παροχή
βοήθειας σε όποιον την χρειάζεται.
Ο ίδιος λέει στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων: «Ο Όλυμπος
δεν είναι ‘‘Ντίσνεϋλαντ’’ και αυτό
οφείλει να το γνωρίζει ο καθένας
που αποφασίζει να ανέβει ως την
κορυφή. Από τη στιγμή που απο-
φασίζεις να ξεκινήσεις, οφείλεις
να γνωρίζεις πως θα είσαι μόνος
και έτοιμος να αντεπεξέλθεις στις
δυσκολίες του βουνού και να
φθάσεις, αλλά και να επιστρέψεις
με ασφάλεια. Υπεύθυνος για τον
εαυτό σου». 

Οι κίνδυνοι 
του βουνού

Το βουνό κρύβει πολλούς κιν-
δύνους σε κάθε εποχή, ακόμα
και το καλοκαίρι, οπότε ο αναρ-
ριχητής-ορειβάτης μπορεί να ξε-
γελαστεί και να ανηφορίσει χωρίς
την κατάλληλη ένδυση και τον
ανάλογο εξοπλισμό. Τον περα-
σμένο Αύγουστο, όταν ομάδα δη-
μοσιογράφων ανέβηκε στην κο-
ρυφή του Ολύμπου, έτυχε σε ένα
περιστατικό από αυτά που συχνά
διαδραματίζονται στο μεγάλο
υψόμετρο του όρους: Μια ξαφνική
πολύωρη βροχή και απότομη μεί-
ωση της θερμοκρασίας στις πρώ-
τες βραδυνές ώρες, δημιούργησε
πρόβλημα στην ανάβαση μιας
ορειβατικής παρέας, μια γυναίκα
της οποίας, με εντελώς καλο-
καιρινή εξάρτηση, υπέστη υπο-
θερμία. Μετά κόπων και βασάνων
η παρέα έφτασε με μεγάλη κα-
θυστέρηση στο καταφύγιο και
δεν ήταν δυνατό να συνέλθει η
κυρία, ούτε μετά την παροχή των
πρώτων βοηθειών, αφού ξεκί-
νησαν με 30 βαθμούς από το Λι-
τόχωρο και όταν έφτασαν στο
καταφύγιο το θερμόμετρο έδειχνε

5 βαθμούς Κελσίου μέσα στο κα-
τακαλόκαιρο. Όταν μετά από αρ-
κετή ώρα η ορειβάτης άρχισε να
συνέρχεται, μέσα από ζεστές κου-
βέρτες και δίπλα από την τεράστια
θερμάστρα του καταφυγίου, ο
υπεύθυνος της είπε: «Είστε τυχερή,
γιατί αν το καταφύγιο ήταν μισή
ώρα μακρύτερα από το σημείο
που είναι, τώρα ίσως να ήταν
αργά για σας».

Οι πιο δύσκολες 
στιγμές

Το δυσκολότερο μέρος της δου-
λειάς του Θεοχάρη Ανδριά, και
φυσικά όλων των υπευθύνων
στα καταφύγια του Ολύμπου,
είναι η αναζήτηση ορειβατών που
έχουν χαθεί στα μονοπάτια και
τις πλαγιές του βουνού. Ο ίδιος
το περιγράφει ρεαλιστικά: «Κάθε
χρόνο έχουμε κατά μέσο όρο
γύρω στους 5 νεκρούς στον
Όλυμπο, από διάφορες αιτίες.
Άλλοι γιατί γλίστρησαν σε κάποιο
μονοπάτι και χάθηκαν στο βάθος
ενός φαραγγιού, άλλοι γιατί η
καρδιά τους, τους εγκατέλειψε
σε μια επίπονη προσπάθεια και
άλλοι γιατί έκαναν το λάθος να
μην υπολογίσουν τους κινδύνους
και την αλλαγή καιρικών συν-
θηκών και χάθηκαν ακόμα και
σε περίοδο καλοκαιριού». 
Και ο ίδιος φυσικά βρίσκεται υπό
διαρκή κίνδυνο. Κυρίως όταν
είναι αναγκασμένος να βγει σε
αναζήτηση ορειβατών που χά-
θηκαν είτε προσωρινά ή σπανιό-
τερα και οριστικά. «Μια φορά
κινδύνεψα πραγματικά και ήταν
θέμα δευτερολέπτων που μου
πέταξαν σχοινί και κρατήθηκα
από αυτό, όταν γλίστρησα στο
"Πέρασμα του Γιόσου" και από
κάτω υπήρχε μόνο το χάος. Δεν
θα το ξεχάσω γιατί σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα αποχαιρετούσα τη
ζωή και σώθηκα από ένα ελάχιστο
κλικ ένστικτης αντίδρασής μου»,
θυμάται.

Η ζωή στο υψηλότερο καταφύγιο της Ελλάδας, τον Όλυμπο

Μια διαφορετική καθημερινότητα
Οι καθημερινές φροντίδες του Θεοχάρη Ανδριά δεν είναι συνηθισμένες πάνω στο
βουνό, αλλά ούτε και δυσάρεστες. Ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να εξηγήσει στους
αμύητους, που ανεβαίνουν για πρώτη φορά, πως το νερό επαρκεί μόνο για πλύσιμο
προσώπου και δοντιών, όπως και για τη χρήση της τουαλέτας σε ελεγχόμενη ροή
και όχι για... ντουζ, που μερικοί δικαιολογημένα αποζητούν μετά από ένα 7ωρο
κοπιαστικής ανάβασης. Η καθαριότητα των καταφυγίων επαφίεται κυρίως στον...
πατριωτισμό των επισκεπτών, που οφείλουν με την άφιξή τους να αφαιρέσουν τις
αρβύλες τους και να κινούνται εντός του χώρου με τις συνηθισμένες πλαστικές
σαγιονάρες, ώστε να αποφεύγεται η λάσπη, το χώμα, σκόνη κ.λπ., στους χώρους
των κοινοβιακών θαλάμων με τα οκτώ διπλά στρατιωτικά μεταλλικά κρεβάτια,
όπου είναι αναγκασμένοι να συνυπάρξουν ορειβάτες άγνωστοι μεταξύ τους και
συνήθως διαφορετικών αντιλήψεων, συνηθειών και εθνοτήτων.

«Ο Όλυμπος δεν είναι ‘‘Ντίσνεϋλαντ’’ και
αυτό οφείλει να το γνωρίζει ο καθένας που
αποφασίζει να ανέβει ως την κορυφή», λέει
ο υπεύθυνος του υψηλότερου καταφυγίου
στον Όλυμπο

▶
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Το νέο Opel Vivaro είναι πρα-
κτικότερο, αποδοτικότερο και
ελκυστικότερο από ποτέ. Το
ελαφρύ επαγγελματικό όχημα
της Opel διατίθεται τώρα για
παραγγελία από 25.494 ευρώ,
με όφελος απόσυρσης.
Από το 2001, όταν λανσαρίστηκε
το best seller της Opel, έχουν
περάσει σχεδόν 600.000 Vivaro
πρώτης γενιάς από τις γραμμές
παραγωγής. Το νέο Vivaro προ-
τίθεται να αυξήσει αυτή την επιτυχία
και έχει όλα τα προσόντα για να
το πετύχει: για πρώτη φορά συν-
δυάζει τη λειτουργικότητα ενός
ελαφρού επαγγελματικού οχή-
ματος με την άνεση και τη γοητεία
επιβατικού αυτοκινήτου. 

Οι διάφορες εκδόσεις του van
είναι τώρα μακρύτερες, αυξά-
νοντας τη χωρητικότητα για με-
ταφορά φορτίων και την ευρυ-
χωρία της καμπίνας. Το εσωτερικό
του νέου Vivaro περιλαμβάνει
προηγμένη τεχνολογία infotain-

ment IntelliLink και φιλική προς
τον χρήστη πλοήγηση, καθώς
και μία γκάμα έξυπνων στοιχείων
εξοπλισμού, όπως το κεντρικό
εμπρός κάθισμα, που αναδιπλώ-
νεται για τη δημιουργία γραφείου.
Έτσι πολύ γρήγορα και εύκολα

Η Mercedes-Benz 
χορηγός

της Concourse 
d’ Elegance

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στη
Μαρίνα Φλοίσβου, η ΦΙΛΠΑ διορ-
γάνωσε την εκδήλωση Concourse
d’ Elegance. Στο πλαίσιο της εκ-
δήλωσης, ειδική επιτροπή αλλά
και το κοινό έκρινε και βράβευσε
τα καλύτερα εκθέματα για την εμ-
φάνισή τους. Η εκδήλωση διορ-
γανώθηκε για 11η χρονιά και, όπως
κάθε χρόνο, προσέλκυσε πολλούς
επισκέπτες, που έχουν ιδιαίτερη
αγάπη στα κλασσικά αυτοκίνητα
και όχι μόνο. 
Φέτος τα εκθέματα ήταν 150 αυ-
τοκίνητα αντίκες και 30 μηχανές.
Μεταξύ αυτών, για πρώτη φορά
εκτέθηκαν 30 αυτοκίνητα αγώνων
και 30 Super Cars στην κατηγορία
Young Timers, δηλαδή αυτοκίνητα
που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1985
και 1995. 

Η Mercedes-Benz
κοντά στο «Χαμόγελο
του Παιδιού»
Η Mercedes-Benz Financial Services
(MBFS), η εταιρεία χρηματοδοτικών
υπηρεσιών της Mercedes-Benz Ελλάς,
έχει εντάξει εδώ και δύο χρόνια στο
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της τον Οργανισμό «Το Χα-
μόγελο του Παιδιού». Σε αυτό το
πλαίσιο και πέρα από τη σταθερή
υποστήριξη που του παρέχει, μετά
από πανευρωπαϊκή ενδοομιλική ψη-
φοφορία των υπευθύνων για την
Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα,
ο Οργανισμός διακρίθηκε, κερδίζοντας
την πρώτη θέση όσον αφορά το έργο
που προσφέρει στα παιδιά. Η πρωτιά
αυτή συνεπαγόταν ένα «bonus»
5.000 Ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσό
της δωρεάς της MBFS να διπλασιαστεί! 
Έτσι, σε μία λιτή τελετή ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της Mer-
cedes-Benz Ελλάς κ. Ι. Καλλίγερος
μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της
Mercedes-Benz Financial Services,
κ. Μ. Fickelscher, παρέδωσαν στον
Πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού,
κ. Κώστα Γιαννόπουλο, μία επιταγή
ύψους 10.000 ευρώ, ώστε να κα-
λυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Ορ-
γανισμού. 
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στη Mer-
cedes-Benz Financial Services, έχον-
τας καθιερώσει τη 10η Οκτωβρίου
ως «Ημέρα Εταιρικής Κοινωνικής
Υπευθυνότητας», επισκέφτηκαν το
σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στα
Μελίσσια και συνέβαλλαν εθελοντικά
στη διεκπεραίωση διαφόρων εργα-
σιών, απαραίτητων για τις ανάγκες
του σπιτιού – όπως το σιδέρωμα
ρούχων, η συναρμολόγηση επίπλων,
το βάψιμο κάγκελων εξωτερικού
χώρου κ.ά. 
Ο κ. Markus Fickelscher, Γενικός Δι-
ευθυντής της Mercedes-Benz Financial
Services, δήλωσε: «Θα ήθελα να εκ-
φράσω εκ μέρους όλης της ομάδας
της Mercedes Benz Financial Services
τη χαρά μας για τη συμμετοχή και την
υποστήριξη για 2η χρονιά στο ‘‘Χα-
μόγελο του Παιδιού’’. Το χαμόγελο
στο πρόσωπο των παιδιών είναι η
πολυτιμότερη ανταμοιβή για εμάς».

Το πολυδιάστατο όχημα μεταφο-
ρών της Opel διατίθεται τώρα
για παραγγελία με νέους, ισχυ-
ρούς, αλλά εξαιρετικά οικονο-
μικούς κινητήρες στην τιμή των
29.300 ευρώ. Το Movano διαθέτει
προηγμένη τεχνολογία turbo die-
sel, που μειώνει σημαντικά την
κατανάλωση και τις εκπομπές
ρύπων –και κατ’ επέκταση το
λειτουργικό κόστος. Η γκάμα κι-
νητήρων του νέου Movano πε-
ριλαμβάνει πέντε turbo diesel,
μεταξύ των οποίων ο 2.3 turbo
diesel, με 81 kW/110 hp και 92
kW/125 hp, και ο νέος 2.3 BiTurbo
με 100 kW/136 hp και 120 kW/163
hp. Ο κορυφαίος κινητήρας πα-
ρέχει μέγιστη ροπή 360 Nm και,
με Start/Stop στάνταρ, επιτρέπει
μία τεράστια μείωση 39 g/km
στις εκπομπές CO2. Αυτό ισοδυ-

ναμεί με μείωση 1.5 l/100 km
στην κατανάλωση, βελτίωση 18%
συγκριτικά με τον προηγούμενο
κορυφαίο κινητήρα – και όλα
αυτά παρά την αύξηση της ιππο-
δύναμης κατά 13 hp. Ο 2.3 CDTI
με 110 kW/150 hp παραμένει στη
σειρά και ολοκληρώνει την γκάμα
κινητήρων Movano. Το αναβαθ-
μισμένο Movano έχει βελτιωθεί
και στον τομέα της ασφάλειας.
Διατίθεται με Electronic Stability

Control (ESC) στάνταρ – που
υποστηρίζει λειτουργίες όπως
Hill Start Assist και Trailer Sta-
bility Program. Ένας καθρέπτης
κάλυψης τυφλού σημείου στο
αλεξήλιο του συνοδηγού βελ-
τιώνει τη σφαιρική ορατότητα.
Πρόκειται για τεχνολογίες και
εξοπλισμό, που βοηθούν τον οδη-
γό και κάνουν το ταξίδι με το
Movano ασφαλέστερο και πιο
απολαυστικό. 

Η εταιρεία λαμβάνει παραγγελίες για τη νέα γενιά 
του ελαφρού επαγγελματικού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Νέα γενιά Turbo Diesel του Opel Movano 

το van μετατρέπεται σε κινητό
γραφείο. Το νέο Vivaro είναι,
επίσης, πολύ οικονομικό: Δια-
τίθεται με δύο νέους turbo diesel
στα 1.600 κυβικά και δύο επίπεδα
ισχύος, που προσφέρουν μει-
ωμένη κατανάλωση. 
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Tα Goody’s Burger House 
και στην Αυστραλία!

Διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον έχουν προσελκύσει τα πρώτα
εντυπωσιακά αποτελέσματα του νέου concept Goody’s Burger
House στην Ελλάδα και έτσι ο Όμιλος Εστίασης της Vivartia
προχωρά στο άνοιγμα του πρώτου Goody’s Burger House στη
Μελβούρνη! Στόχος είναι να γίνει αυτό το κατάστημα το πιο hot
σημείο της πόλης για τους πάνω από 4.000.000 κατοίκους, αλλά
και το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της Goody’s σε ολόκληρη την
Αυστραλία, μία αγορά 20 εκατομμυρίων καταναλωτών. Το πενταετές
πλάνο ανάπτυξης προβλέπει τη λειτουργία τουλάχιστον 10 εστια-
τορίων στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. 
Ο Όμιλος Εστίασης της Vivartia, συνεπής στο πλάνο εξωστρέφειας,
υλοποιεί το στρατηγικό του σχεδιασμό για ανάπτυξη των σημάτων
του σε Λευκορωσία, Αλβανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.
Παράλληλα, το επόμενο χρονικό διάστημα, και μέχρι τα μέσα του
2015, αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους 8 ακόμα κα-
ταστήματα Goody’s και Flocafé στην Αλβανία, στη Βουλγαρία,
στη Δημοκρατία του Κοσόβου, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας, στη Λιβύη και στην Αίγυπτο. 

Παγκόσμια πρωτοβουλία για 
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα
Για πρώτη φορά, 144 χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους
και δημιουργούν το θεσμό της Ημέρας Γυναικείας Επιχει-
ρηματικότητας, στις 19 Νοεμβρίου, στα Ηνωμένα Έθνη. Η
Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας έχει σκοπό να ευαι-
σθητοποιήσει, να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει 250 εκατ.
γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Η 19η Νοεμβρίου
θα αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός κινήματος
που θα φέρει κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο, για
να υποστηρίξουν τις γυναίκες επιχειρηματίες. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παγκοσμίως ημέρα εορτασμού
για τις γυναίκες που καινοτομούν, δημιουργούν θέσεις ερ-
γασίας, ξεκινάνε startups και κάνουν πραγματικότητα τις
ιδέες τους. Για την Ελλάδα, οι φορείς υλοποίησης του
θεσμού, επέλεξαν ως Πρέσβειρα της Παγκόσμιας Ημέρας
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας την Όλγα Σταυροπούλου,
μια δραστήρια επιχειρηματία, που τα τελευταία χρόνια
ασχολείται ενεργά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας
στη χώρα μας, και χαίρει της ιδιαίτερης αναγνώρισης
πολλών ανθρώπων, και ειδικότερα γυναικών, που έχουν
στραφεί για συμβουλευτική, καθοδήγηση και ενθάρρυνση
σε εκείνη. 
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ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ 
ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 5 Χ 8

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ GLOBAL GL181 ΠΑΛ-
ΜΙΚΟ (ΑΧΙΝΟΣ)
12V DC 

Σημαντική συμφωνία
ING Ελλάδος με τον

Όμιλο Ιατρικού Αθηνών
Η ING Ελλάδος υπέγραψε συμφωνία συ-
νεργασίας με το Ιατρικό Περιστερίου, η οποία
θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους ασφα-
λισμένους της. Σύμφωνα με τη νέα συνερ-
γασία, οι ασφαλισμένοι σε προγράμματα
ασφάλισης υγείας της ING θα μπορούν, ανά-
λογα με τις καλύψεις των ασφαλιστηρίων
τους, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας του Ιατρικού Περιστερίου, με απευθείας
κάλυψη των δαπανών από την ING. 
Η ΙΝG Eλλάδος επιβραβεύει τη μακροχρόνια
εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες της
για την προστασία της υγείας τους, επεκτεί-
νοντας τη συνεργασία της με τους κορυφαίους
παρόχους υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, σε μία ιδιαίτερα
δύσκολη οικονομική συγκυρία, επεκτείνει
τη συνεργασία του με την ING, στοχεύοντας
στο να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους
πολίτες να έχουν πρόσβαση στις υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες του. 
Με τη συνεργασία αυτή, οι κορυφαίοι ια-
τροί-συνεργάτες, το άρτια εκπαιδευμένο νο-
σηλευτικό προσωπικό και ο ιατροτεχνολογικός
εξοπλισμός τελευταίας γενιάς που διαθέτει
το Ιατρικό Περιστερίου, μία υπερσύγχρονη
και πιστοποιημένη για τη λειτουργία της νο-
σοκομειακή μονάδα, είναι πλέον στην υπηρεσία
των ασφαλισμένων της ING. 
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Η Super League επιστρέφει μετά από
μια διακοπή που διήρκεσε κάτι παρα-
πάνω από 20 μέρες. Πρώτα η αναβολή
για το θάνατο του οπαδού του Εθνικού,
Κώστα Κατσούλη, και στη συνέχεια
οι υποχρεώσεις τις Εθνικής, δεν επέ-
τρεψαν στις ομάδες να αγωνιστούν
τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. 

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η συνέχεια έρχεται με την 7η αγωνιστική,
καθώς η 6η θα γίνει εμβόλιμα, πιθανότατα
τον Δεκέμβρη, σε ημερομηνία που θα ορίσει
η διοργανώτρια αρχή. Σήμερα, Σάββατο,
διεξάγονται τρεις αναμετρήσεις: η αυλαία
ανοίγει στο Βόλο, όπου η Νίκη υποδέχεται
τον Πανθρακικό στις 16:00. Οι γηπεδούχοι
παραμένουν χωρίς πόντο μετά από 5
αγώνες και σε ματς σαν κι αυτό θα ψάχνουν
απεγνωσμένα το θετικό αποτέλεσμα. Από
την άλλη, οι Θρακιώτες θέλουν, επίσης,
να πάρουν τους 3 βαθμούς, καθώς δεν
έχουν πραγματοποιήσει καλό ξεκίνημα. 
Στις 18:15 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»
ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Πα-
ναιτωλικό. Η διακοπή του πρωταθλήματος
ίσως αποδειχθεί ευεργετική για την ομάδα
του Στάικου Βεργέτη, καθώς οι τρεις διορ-
γανώσεις στις οποίες αγωνίζεται την είχαν
κουράσει. Οι Αγρινιώτες, ωστόσο, έχουν
αρχίσει να δείχνουν τον καλό τους εαυτό… 
Το πρόγραμμα του Σαββάτου κλείνει στο
Παγκρήτιο, στις 20:30, με την αναμέτρηση

του Εργοτέλη με τον Ολυμπιακό. Οι πρω-
ταθλητές πηγαίνουν στην Κρήτη με στόχο
τα τρίποντο, που θα τους φέρει κοντά στην
κορυφή, περιμένοντας, παράλληλα, κάποιο
στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ, σε ένα ματς που
θα λειτουργήσει ως πρόβα για τον αγώνα
απέναντι στη Γιουβέντους για το Champions
League. 
Το… κυρίως πιάτο σερβίρεται αύριο, Κυ-
ριακή, με 5 αγώνες: η αρχή γίνεται στις
16:00 στη Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός
αναζητά το τρίποντο που θα τον διατηρήσει
στις πρώτες θέσεις τις βαθμολογίας, απέ-
ναντι στον ΟΦΗ. Οι «πράσινοι», μετά την
ήττα από την Εστορίλ, θέλουν να αντι-
στρέψουν το αρνητικό κλίμα στις τάξεις
των φιλάθλων. Στον αντίποδα, η ομάδα
του Τζενάρο Γκατούζο ελπίζει σε θετικό
αποτέλεσμα, καθώς η ήττα από τον ΠΑΟΚ

με 4-0 δημιούργησε ένταση και κατήφεια
στους Κρητικούς. 
Στη Μυτιλήνη, στις 18:15, συγκρούονται
δύο ομάδες που συγκατοικούν στην τρίτη
θέση: η Καλλονή αντιμετωπίζει την Κέρκυρα
σε ένα ματς που αναμένεται εξαιρετικό,
σύμφωνα με όσα έχουν επιδείξει έως τώρα
δύο μεγάλες εκπλήξεις του πρωταθλήματος.
Οι γηπεδούχοι έχουν μόνο νίκες στην έδρα
τους, ενώ οι φιλοξενούμενοι προέρχονται
από σπουδαίο «διπλό» την προηγούμενη
αγωνιστική στη Λειβαδιά. 
Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, της φε-
τινής Super League, δεν είναι άλλη από
τη Βέροια. Η «βασίλισσα», που βρίσκεται
στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα,
με μόλις μία ήττα και 4 νίκες, υποδέχεται
στις 18:15 τον Λεβαδειακό των χιλίων
προβλημάτων και των μόλις δύο βαθμών,
σε ένα ματς που αναμένεται να έχει και
πάλι τον πρώτο λόγο. 
Την ίδια ώρα, στα Χανιά κοντράρονται ο
Πλατανιάς με την Ξάνθη. Η νίκη φαντάζει
επιτακτική και για τους δύο, καθώς θέλουν
να ξεκολλήσουν από τα χαμηλά της βαθ-
μολογίας και να πάρουν ψυχολογία για τη
συνέχεια.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα,
στις 19:30, στη Ν. Σμύρνη, όπου ο Πανιώνιος
υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι γηπεδούχοι
έχουν εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής την
έδρα τους και αυτό θέλουν να κάνουν και
στο ματς με τους Ηπειρώτες, ώστε να
ανέβουν θέσεις στη βαθμολογία. 

Μάχη 
από τα παλιά… 

Με το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ να δε-
σπόζει στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής,
συνεχίζεται αυτό το τριήμερο το πρωτάθλημα
της Α1 μπάσκετ. 
Σήμερα, στις 17:00, στο Nick Galis Hall, οι
«κιτρινόμαυροι» υποδέχονται το «Δικέφαλο
του βορρά», σε ένα ματς που πάντα θα
θυμίζει κάποιες από τις ομορφότερες στιγμές
του ελληνικού μπάσκετ κι ας μην έχει εκείνη
την παλιά αίγλη. 
Την ίδια ώρα, τα Τρίκαλα υποδέχονται τον
νεοφώτιστο Κόροιβο Αμαλιάδας, ο οποίος
έκανε ντεμπούτο στην Α1 με νίκη επί της
ΑΕΚ. Το Ρέθυμνο περιμένει τον ΚΑΟΔ για
ένα ματς που αναμένεται εξαιρετικό. Οι
Κρητικοί δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον
ΠΑΟΚ στην Πυλαία και ηττήθηκαν στην πα-
ράταση, παρά τις ευκαιρίες που είχαν να
πάρουν το ροζ φύλλο. Έτσι, θα ψάξουν τη
νίκη κόντρα σε μια ομάδα που έδειξε εξαι-
ρετικά στοιχεία και κέρδισε εύκολα τα
Τρίκαλα στην πρεμιέρα. Το πρόγραμμα του
Σαββάτου κλείνει στην Πάτρα, με τον Απόλ-
λωνα να υποδέχεται τον Πανελευσινιακό
και τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη
τους νίκη. 
Αύριο, Κυριακή, στο Ζηρίνειο, η ΑΕΝ Κηφισιάς
αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι
δυσκόλεψαν τον Παναθηναϊκό αλλά ηττήθηκαν
στο ΟΑΚΑ και τώρα θέλουν να δουν πόσο
μπορούν να κοντράρουν τον έτερο «αιώνιο»
στην έδρα τους. Με το γήπεδο του αγώνα
να παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, η
ΑΕΚ υποδέχεται στις 15:00 τον Πανιώνιο.
Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, παρά το
καλό ξεκίνημα, έχει δύο σερί ήττες από Άρη
(Κύπελλο) και Κόροιβο και θέλει να επιστρέψει
στα νικηφόρα αποτελέσματα κόντρα στο
«εφηβικό» του Πανιωνίου, ο οποίος ανα-
μένεται ενισχυμένος. 
Τη Δευτέρα στο Βενετόκλειο κλείνει η αγω-
νιστική δράση, με τον Κολοσσό Ρόδου να
υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 17:00. Ο
Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός με
τον ΠΑΟΚ, θα προέρχονται από ευρωπαϊκές
υποχρεώσεις.

Ξανά στη σέντρα!

Το πρόγραμμα της Κυριακής κλείνει με το
ντέρμπι της αγωνιστικής: στις 20:30 στην
Τούμπα, ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον
Ατρόμητο, σε ένα ματς που αναμένεται ιδιαίτερα
ενδιαφέρον. Η ομάδα του Αναστασιάδη πα-
ρουσιάζει εξαιρετικό πρόσωπο, γεγονός που
μαρτυρά και η πρωτιά στη βαθμολογία. Από
την άλλη, οι Περιστεριώτες έχουν τρομερή
ψυχολογία μετά την έλευση του Σα Πίντο και
τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, ενώ θέλουν
με νίκη να πιάσουν τους Θεσσαλονικείς στη
βαθμολογία. 

Tο ντέρμπι
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ΕΝΦΙΑ: ∆εν έχετε

να πληρώσετε;
Τί να κάνετε για να

αποφύγετε κατάσχεση 

και ποινική δίωξη

Αγορά ακινήτων: 

∆ικαιολογείς

ό,τι δηλώσεις

Τί δίνει αξία 

στο ακίνητό σας

>11

Ένστολοι:

«∆ώρο» 

6 µηνών 

αναδροµικά 

>8

Ποιοί θα πάρουν

το ελάχιστο

εγγυηµένο

εισόδηµα
>9

>6-7

Ποιοί 
δικαιούνται

επίδοµα

θέρµανσης
>6-7

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα «σαλόνια» 

της Goldman Sachs και της BofA

Eικόνα κατάρρευσης στο Χρηµατηστήριο,

άλµα στις αποδόσεις των οµολόγων
Αλέξης και δολάριο «γκρεµίζουν» το Χ.Α.

Οι αγορές δεν 

θέλουν «διαζύγιο»

µε την Τρόικα!
Ψήφος αποδοκιµασίας

στα σχέδια εξόδου από

το πρόγραµµα από

οµόλογα και Χ.Α.

Οι διεθνείς επενδυτές

στέλνουν εκτός 

αγορών την Ελλάδα
>3
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Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 96 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 18.10.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 Ποιοί και πώς μπορούν

να μπουν στη ρύθμιση
των χρεών

3 Ένστολοι: «Δώρο» έξι
μηνών τα αναδρομικά

Κερδίστε

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

1540 ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 
5 x 8 

Ζοφερό τοπίο 
για την εγχώρια 
γαλακτοπαραγωγή
μετά την επιμήκυνση

σελ. 15

Πώς βλέπουν 
οι συνεταιριστές την
μετά εμπάργκο εποχή;

σελ. 12

Απέραντο νεκροταφείο
ο Έβρος από 
τον καταρροϊκό

σελ. 16-17

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ 

Έως τα 1.634 ευρώ 
η κατάσχεση της 
ενιαίας ενίσχυσης 

σελ. 4-5

Συγχωνεύονται 
4 οργανισμοί και 
ξεκινούν οι απολύσεις

σελ.  9

Τέλος Οκτωβρίου 
η αναλογιστική 
για τον ΕΛΓΑ

σελ. 11

Creta Farms: 
Στρατηγικό άνοιγμα
στην αγορά 
της Αυστραλίας 

σελ. 14

Άνω-κάτω 
οι συνεταιρισμοί

Άνω-κάτω 
οι συνεταιρισμοί

Αχλαδιά: Μια 
καλλιέργεια που αξίζει
να την ξαναδούμε

σελ. 18

σελ. 6-7

3«Πόλεμο λάσπης»
σε βάρος του 
καταγγέλλει 
ο πρόεδρος 
της ΠΑΣΕΓΕΣ

3Να δοθούν στη 
δημοσιότητα τα 
πορίσματα, ζητούν
οι οργανώσεις

3Εκλογές μόνο 
για ενεργούς 
συνεταιρισμούς
εισηγείται
το ΥπΑΑΤ

ΑΝΑΨΑΝ ΦΩΤΙΑ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
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