ENΩΣH ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN OINΩN & ΠOTΩN
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Ένας οδηγός για
όσους θέλουν να
συνταξιοδοτηθούν
σελ. 6

Πλειστηριασμοί
κατοικιών:
Δέκα ερωτήσεις απαντήσεις
σελ. 10

Πάρτε πληροφορίες για
να μην πάρετε... φέσια

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΔΕΟΠ Αθηνών συνιστά στους
συναδέλφους πρατηριούχους να
ζητούν οικονομικής φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες τους
από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 210-9659007 και 2108929700,
προκειμένου
να
γλιτώσουν τα... φέσια στη σημερινή άναρχη αγορά.
Η παροχή πληροφοριών από την
TRUST χορηγείται προς τους πρατηριούχους - μέλη της ΕΔΕΟΠ
Αθηνών δωρεάν.
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Ο ανταγωνισμός
σήμερα στην αγορά

Ε

ίναι πλέον ορατό ότι τα οικονομικά της χώρας
βρίσκονται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο. Η πίεση ασκείται από παντού
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περισσότερο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το χονδρεμπόριο.
Η λύση μπορεί να είναι απλή και
εύκολη αν εφαρμοστούν οι στοιχειώδεις αρχές του ανταγωνισμού.
Η ελληνική επιτροπή ανταγωνισμού
το 2009 επέβαλλε σε μεγάλη εταιρεία
πρόστιμο περίπου 30 εκ. ευρώ, επειδή
έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης
της στην αγορά. Συγκεκριμένα έδινε στις
μεγάλες αλυσίδες, εκπτώσεις στόχων και διευκολύνσεις χρηματοοικονομικές- παρεμπόδιζε σχεδόν
απαγόρευε τις παράλληλες εισαγωγές, μέχρι που επέβαλλε
στα super market να μην διενεργούν παράλληλες προωθητικές
με άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. Με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες
χονδρεμπορικές επιχειρήσεις να τίθενται εκτός αγοράς.
Άλλη εταιρεία που καταδικάστηκε με καθαρά κέρδη παγκοσμίως περίπου 11,5 δισ. δολλάρια από την ευρωπαϊκή επιτροπή
ανταγωνισμού με πρόστιμο 211,2 εκ. ευρώ, για καρτέλ με
στόχο τη χειραγώγηση των τιμών στα είδη που πουλούσε σε 8
ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Ο κατάλογος των εταιρειών που χειραγωγούν τις τιμές
πώλησης δεν τελειώνει και από ότι φαίνεται δεν τρομάζουν
ούτε από τα πρόστιμα.
Στη χώρα μας όμως το 70% περίπου της συνολικής απασχόλησης ανήκει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για να

Δωρεάν Σεμινάριο
για το ψηφιακό εμπόριο
χονδρικής και λιανικής στην Έδρα της ΕΔΕΟΠ Αθηνών
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθήνας σε συνεργασία με τις Εκδόσεις «ΔΕΣΜΟΣ«
και την εταιρεία πληροφορικής DΝΑ Creative, οργανώνει την
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συντηρηθεί μία αγορά θα πρέπει οπωσδήποτε να
υπάρχουν και καταναλωτές. Όταν οι πολιτικές
αυτές αναγκάζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να βάλουν λουκέτο τότε είναι
βέβαιο ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν
ούτε καταναλωτές. Δεδομένου ότι
στην Ελλάδα το 74% του ΑΕΠ του
2008 προερχόταν από τη ζήτηση
και την καταναλωτική δαπάνη.
Οι σημαντικές απώλειες των πωλήσεών μας μας εγκλωβίζουν σε
μία ανατροφοδοτούμενη διαδικασία
ύφεσης.
Αναμένει κάποιος, επίσης ότι η παρατεταμένη ύφεση θα οδηγήσει σε προσαρμογή των καταναλωτών σε πιο λιτά καταναλωτικά πρότυπα τα οποία θα παγιωθούν, και μέσω
αυτών θα επιτευχθεί μονιμότερη μείωση των εισαγωγών και
δεδομένου ότι οι περισσότερες εταιρείες παράγουν στη χώρα
μας μικρό αριθμό προϊόντων από αυτά που διαθέτουν στην ελληνική αγορά, ας το σκεφτούν καλύτερα.
Δυστυχώς όμως δεν πρέπει να μείνουν λόγια του αέρα, θέλουμε πρακτικό αποτέλεσμα και πρέπει οι συνεργαζόμενες
εταιρείες που ανδρώθηκαν στην ελληνική αγορά μέσα από τις
δικές μας χονδρεμπορικές επιχειρήσεις να κάνουν κάτι χειροπιαστό προκειμένου να καταπολεμήσουν αυτή την κατάσταση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τις συνεργαζόμενες εταιρείες να αντιμετωπίσουν
το χονδρεμπόριο με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής, αν θέλουν να επιβιώσουμε στην
αγορά σαν συνεργάτες τους.

Προσφορά
Σε όλες τις κάβες και τα πρατήρια
πανελλαδικά όλη η έντυπη μέθοδος
αυτοελέγχου

με 100€
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

στην έδρα της ΕΔΕΟΠ Αθηνών Ζαχ. Παπαντωνίου 54-58, Αθήνα

δωρεάν σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει τα οφέλη που μπορεί
να παρέχει το διαδίκτυο στις επιχειρήσεις χονδρικής αλλά και στις
δραστηριότητές τους προς τη λιανική.
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν θα είναι:
• χρήση και οργάνωση eshop (ηλεκτρονικού καταστήματος)
• διεύρυνση τζίρου
• διαφημιστική εξάπλωση
• υποστήριξη με social media
Οι ομιλητές θα δεχθούν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες
Για την παρουσία σας η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα
210 8312351 ή 210 8318221 (9.00-14.00)

Σε καλαίσθητα
βιβλία και
φακέλους όλη
η εφαρμογή
του HACPP
Αποστέλλονται με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα
Παραγγελίες στα τηλέφωνα
2103468268 και 6945373001
Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr
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Η έκθεση για όλο τον κόσμο
των Ελληνικών Τροφίμων & Ποτών

EΔEOΠ Aθηνών
Mήτσιος Eυάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Δανιήλ Παγώνα
Zαμπούρας Κωνσταντίνος
Γουργιώτης Γεώργιος
Δερμιτζάκης Χαράλαμπος
Γεραρής Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8048357
210-4621077
210-4934757
210-2465788
22940-97176
210-5779896
210-2281583

EΔEOΠ Πάτρας
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κυριαζής Παντελής
Μπακαλάρος Δημήτριος
Κoκκοτής Ιωάννης
Σπαλιάρας Γεώργιος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

2610-640491
2610-520692
2610-643777
2610-522706
26930-23524

EΔEOΠ Bόλου
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μπάρδης Σπύρος
Αντωνίου Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος
Παπαργύρης Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

24210-49576
24210-90230
24210-46749
24210-81919
6936-736686

EΔEOΠ Hρακλείου
Tσίχλας Tίτος
Kαρφής Mιχαήλ
Θωμάς Mιχαήλ
Tζαμπουράκης Δημήτριος
Kεφαλούκος Λάμπρος
Xατζηγεωργίου Eυάγγελος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

2810-312247
2810-256921
2810-360701
2810-255003
2810-346931
2810-238385

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

EΔEOΠ Πέλλας
Mελισσανίδης Δημήτριος
Παππάς Βασίλειος
Ανδρόνικος Χρύσανθος
Xατζηγεωργίου Aναστάσιος
Tσάπας Xρήστος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

23840-22286
23810-23312
23840-22810
23810-81050
23810-88894

EΔEOΠ Δράμας
Mιχαηλίδης Xρήστος
Kομπόλιας Xρήστος
Mελισσανίδης Παναγιώτης
Πρέπος Hλίας
Xουσμεκιάρης Θεόδωρος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

25210-81093
25210-45348
25210-81591
25210-22513
6977-454671

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

23990-22833
23740-81555
23710-31381
23710-23291
23750-95229

EΔEOΠ Kέρκυρας
Mουζακίτης Γρηγόριος
Moυζακίτης Αλέκος
Mπασιάς Γεώργιος
Mανιάτος Σπυρίδων
Tζορτζάτος Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

26610-52888
26610-52681
26620-23700
26610-35086
26630-81543

EΔEOΠ Xανίων
Γαλανάκης Αντώνης
Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ
Mαρμαριτσάκης Iωάννης
Mπουρμπάκης Στυλιανός
Tσιριντάνης Mάρκος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

28210-74554
28210-76460
28210-81035
28210-87243
28250-91110

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας
Θανασούλας Bασίλειος
Πασιόπουλος Iωάννης
Kαραφασούλης Γεώργιος
Προύτζος Aπόστολος
Γκανιάτσος Aνδρέας

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

διοργάνωση η οποία είναι αφιερωμένη
στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών
και τους παραγωγούς της χώρας μας, επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά: ΕΞΠΟΤΡΟΦ
2016, από τις 29/1 έως τις 01/02 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό. Μια
έκθεση, που την προηγούμενη
χρονιά αποτέλεσε σημαντικό
πόλο έλξης επαγγελματιών
και καταναλωτών από όλη τη
χώρα, με πάνω από 35.000
επισκέπτες, αλλά και εκπροσώπων από μεγάλες αγορές,
που την επέλεξαν για σημαντικές εκδηλώσεις τους όπως
το ελληνορωσικό εμπορικό
επιμελητήριο που διοργάνωσε
το εξαγωγικό του συμπόσιο,
το ελληνοκινεζικό εμπορικό
επιμελητήριο με την διεξαγωγή της ημερίδας
του, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη συμφωνιών και συνεργασιών με σκοπό την
ανάπτυξη των εξαγωγών των ελληνικών
προϊόντων.
Με διπλό προορισμό, τόσο το χονδρεμπόριο και την προώθηση των συνεργασιών
των εκθετών εντός και εκτός Ελλάδας, όσο
και την λιανική και την επαφή του μεγαλύτερου καταναλωτικού κοινού της χώρας με

σπάνια και εκλεκτά προϊόντα από κάθε σημείο της Ελλάδας, η EΞΠΟΤΡΟΦ διεξάγεται
σε δυο ειδικά διαμορφωμένους χώρους, το
Hall 1 και το Hall 2 αντίστοιχα, ώστε να
συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των συμμετεχόντων. Αυτό άλλωστε είναι και το όραμα και η φιλοσοφία της διοργανώτριας εταιρίας, της RM International, που
εδώ και 25 χρόνια υπογράφει
πάνω από 50 κορυφαίες εκθέσεις στον τομέα τους, που
έχουν κερδίσει την προτίμηση
περισσότερων από 1.000.000
επισκέπτες και έχουν δικαιώσει
με την προβολή τους και τα
ανταποδοτικά τους οφέλη
κάθε εκθέτη που τις επέλεξε.
Σε αυτήν τη σπουδαία επαγγελματική
συνάντηση, υπάρχει χώρος για κάθε μικρή
ή μεγάλη εταιρία, επιχείρηση, επαγγελματία
αλλά και παραγωγό, που με τον κόπο του
και την προσπάθειά του συμβάλλει στην
ανάπτυξη του κλάδου Τροφίμων και Ποτών,
και που αναζητά το σωστό τρόπο για την
εξέλιξη των πωλήσεων και της εξαγωγικής
δυναμικής του. Στην EΞΠΟΤΡΟΦ 2016, υπάρχει μια θέση για εσάς. Σας περιμένουμε.

που όλοι πρέπει να περάσουν
Η ΕΔΕΟΠ, σε συμφωνία με τη ΔΕΥΕ (Διασφάλιση
Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και
του προσωπικού τους), εξασφάλισε ότι τα μέλη
της θα εκπαιδεύονται με 70 ευρώ κατ’ άτομο, για
το 10ωρο σεμινάριο του ΕΦΕΤ στα MASTER K.E.K.
Θυμίζουμε ότι σειρά νέων ευρωπαϊκών διατάξεων ισχύουν στους κλάδους παρασκευής, διάθεσης και πώλησης τροφίμων και ποτών, μετά την εφαρμογή του
ΦΕΚ 2718/Τ.Β. Το σημαντικότερο μέρος της Υγειονομικής αυτής διάταξης, είναι ότι
επιβάλλει την υποχρεωτική εκπαίδευση στον χειρισμό τροφίμων, και μετά την
εφαρμογή αυτοελέγχου, σε κάθε επιχείρηση. Με λίγα λόγια “καταγράφω ό,τι κάνω”.
Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, είναι η εκπαίδευση του επιχειρηματία και
του προσωπικού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2108312351, 2108318221, 2103468268.

Eφημερίδα

EΔEOΠ Xαλκιδικής
Γκινάτης Δημήτριος
Mαργαρίτης Iωάννης
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Κυριαφίνης Ιωάννης
Καλλιανίδης Αργύριος

Η

Η εκπαίδευση του Ε.Φ.Ε.Τ.

EΔEOΠ Kορίνθου
Kουτσογκίλας Aθανάσιος
Mέλλιος Φίλιππος
Γιάννου Θεοφάνης
Kαραγκούνης Tαξιάρχης
Πρωτόπαππας Σπυρίδων
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26410-50333
26310-22247
26420-23783
26470-22344
26310-26818

EΔEOΠ
Mηνιαίο
δημοσιογραφικό
όργανο της
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN
Iδιοκτήτης
EΔEOΠ AΘHNΩN
Oδός Z. Παπαντωνίου
54-58, 11145 Aθήνα
Tηλ. 210-8318221,
210-8312351
www.edeopath.gr
e-mail: edeopath@gmail.gr
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505
Εκδότης
Eυάγγελος Μήτσιος
Z. Παπαντωνίου
54-58 Aθήνα,
Tηλ. 210 8318221
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΛΗΜΝΙΔΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 54 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Προωθήστε το νερό
το «δικό» μας...

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Διακινητών Εμπόρων
Οίνων Ποτών Αθηνών,
σας υπενθυμίζει ότι
έκλεισε συμφωνία με
την εταιρεία IQ BANDS
(BIKOΣ) για την αποκλειστική διάθεση του
νερού «Ζαγοροχώρια»
από τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην περιοχή της Αττικής.
Κατόπιν τούτου, οι
πρατηριούχοι-μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, μπορούν να επικοινωνούν με
το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ
BRANDS, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λεπτομέρεια.
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί
τους συναδέλφους πρατηριούχους
να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η διακίνησή του είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση με τα
άλλα.
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OIKONOMIA

1504 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ
Πρόστιμα συνολικού ύψους 226.700 ευρώ σε εμπόρους

Π

ρόστιμα συνολικού ύψους 226.700
ευρώ επεβλήθησαν σε εμπόρους,
μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε 1504 επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι
πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα
από 1η Αυγούστου 2015 έως 31 Οκτωβρίου 2015, από τη Διεύθυνση Θεσμικών
Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία
που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα
από τους 1504 ελέγχους, το σύνολο
των παραβάσεων έφτασε τις 220 περιπτώσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 226.700 ευρώ, για 51 περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες
εφορίες ενώ για 82 περιπτώσεις εκδόθηκαν πρωτόκολλα καταστροφής. Ειδικά
γι' αυτές τις 82 κατασχέσεις σημειώνεται
ότι αφορούσαν στο σύνολό τους 23.509
τεμάχια απομιμητικών προϊόντων. Τα εν
λόγω είδη αφού διαπιστώθηκε ότι δεν
ήταν γνήσια, κατεστράφησαν και υπεβλήθησαν στους εμπόρους τα ανάλογα
πρόστιμα για παραβάσεις της κείμενης

νομοθεσίας.
Στο μεταξύ, λόγω της κορύφωσης της
θερινής και της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου εντατικοποιήθηκαν οι
έλεγχοι σε σημεία πώλησης υπό καθεστώς καθορισμού ανώτατων τιμών πώλησης συγκεκριμένων ειδών (κυλικεία
πλοίων, σχολείων, πλαζ, νοσοκομείων
κλπ) όπου διαπιστώθηκε ότι περίπου
μία στις τρείς επιχειρήσεις επέδειξε παραβατική συμπεριφορά (ποσοστό 27,5%).
Συνολικά ελέγχθηκαν 156 επιχειρήσεις
και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού
ύψους 26.500 ευρώ για 43 παραβάσεις.
Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας, οι έλεγχοι ήταν κυρίως στοχευμένοι αλλά διενεργήθηκαν και κατόπιν
καταγγελιών σε διάφορες περιοχές του
Αττικής και της ευρύτερης περιφέρειας,
«για την τήρηση των Κανόνων Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του
Ν.4264/14 καθώς και την καταπολέμηση
των φαινομένων του παραεμπορίου».
Με την ευκαιρία, υπενθυμίζει το υπουργείο προς το καταναλωτικό κοινό αλλά
και προς τους επιχειρηματίες που δρα-

στηριοποιούνται σε χώρους που τελούν
υπό καθεστώς καθορισμού ανώτατων
τιμών πώλησης συγκεκριμένων ειδών
(κυλικεία πλοίων, σχολείων, πλαζ, νοσοκομείων κλπ), ότι με την με αρ. πρωτ.
78649/23.07.2015 Υπουργική Απόφαση,
που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β', αρ.
1581/2015 του ΦΕΚ, αντικαταστάθηκε

το αρ. 137 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ. Στην
εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι χώροι
και τα είδη τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς διοικητικού καθορισμού ανώτατης
τιμής πώλησης, η ανώτατη επιτρεπόμενη
τιμή πώλησής τους καθώς και οι κανόνες
τήρησης τιμοκαταλόγων κλπ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δωρεάν e-shop από την ΕΣΕΕ για τα μέλη της

Π

ιλοτικό ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) θα διαθέτει δωρεάν στα μέλη της η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε μια
προσπάθεια να συνδράμει τα εμπορικά καταστήματα
να αυξήσουν τις πωλήσεις τους αξιοποιώντας το ηλεκτρονικό «κανάλι» πωλήσεων.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ
Βασίλης Κορκίδης η εφαρμογή αναμένεται να είναι
έτοιμη στα τέλη Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη
στους εμπόρους - μέλη της ΕΣΕΕ από τον Ιανουάριο.
Εκτός από το ηλεκτρονικό κατάστημα, θα παρέχονται
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του
αλλά και την προώθηση των προϊόντων μέσω των
σύγχρονων διαφημιστικών καναλιών στο διαδίκτυο
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε επιχείρηση
θα προχωρά στη συνέχεια σε εξειδίκευση - παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος ώστε να

ταιριάζει στην εικόνα και τη φιλοσοφία της.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία από τις 278.000
εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα,
μόλις 4.000 ασκούν μόνο διαδικτυακό εμπόριο και
40.000 λειτουργούν παράλληλα φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα. Όμως το ενδιαφέρον είναι μεγάλο
καθώς ο τζίρος των δύο κατηγοριών φθάνει στα 3,7
δις. ευρώ και αυξήθηκε κατά 25 % την τελευταία
διετία σε αντίθεση με την υπόλοιπη αγορά που δια-

πιστώνει μείωση τζίρου. Ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεπερνά τα 340
δις. ευρώ. Παράλληλα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
θα επιδιωχθεί κεντρική συμφωνία με τους μεταφορείς
λιανικής (couriers) προκειμένου να μειωθεί το κόστος
αποστολής των προϊόντων που αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ο επικεφαλής της ΕΣΕΕ και ο πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Χρήστος
Στάικος υπέγραψαν σήμερα πρωτόκολλο συνεργασίας
την προώθηση εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. Το πρωτόκολλο προβλέπει δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών για το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με άλλες χώρες, τις τάσεις της αγοράς, τα ζητούμενα προϊόντα, τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης
σε νέες αγορές.

M DRY MASTIHA
H πρώτη dry Μαστίχα δίνει μια νέα διάσταση στην απόλαυση του αγαπημένου ποτού
Με σεβασμό προς τη μακρά ιστορία της Μαστίχας
αλλά και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η
Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, παρουσιάζει τη νέα ξεχωριστή M DRY MASTIHA.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό προϊόν, μοναδικό
στην κατηγορία του, που παντρεύει την παράδοση
με την εξέλιξη και τη μοναδική ποιότητα, την
εκλεκτή γεύση και το ξεχωριστό άρωμα, με την
εκλεπτυσμένη αισθητική και το σύγχρονο design.
Η M DRY MASTIHA αποτελεί το μοναδικό dry
προϊόν στην κατηγορία της Μαστίχας, εγκαινιά-

‘Ενα προϊόν που αναπτύχθηκε για να γίνει εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των bartenders, με
απεριόριστες δυνατότητες για πειραματισμό και
δημιουργία πρωτότυπων συνδυασμών, διευρύνοντας παράλληλα τις επιλογές του καταναλωτή.

που κάνουν την M DRY MASTIHA να ξεχωρίζει.
Ένα πλούσιο και δροσερό απόσταγμα, το οποίο
εκπλήσσει ευχάριστα αφήνοντας μια διακριτικά
γλυκιά αίσθηση στο στόμα. Το dry spirit που
συνδυάζει τα εξαιρετικά αρώματα της μαστίχας
Χίου με τη σπιρτάδα του ποτού και δεν ανήκει
στην κατηγορία των λικέρ.

Ξηρό, με ήπια γλυκιά γεύση, δυνατό, απόσταγμα
σαν κρύσταλλο, με διάφανη όψη και το γνώριμο,
ντελικάτο άρωμα της αγαπημένης, αυθεντικής
μαστίχα Χίου είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά

Καταναλώνεται παγωμένη ως σφηνάκι, ως long
drink αλλά και ως συστατικό γευστικών cocktail,
δίνοντας στη γεύση της μαστίχας πρωτόγνωρη
διάσταση. Δοκιμάστε το!

ζοντας μια νέα κατηγορία ποτού.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Συντάξεις:
Ένας οδηγός για όσους θέλουν να συνταξιοδοτηθούν

Π

έντε συμβουλές συμβουλές για όσους
θέλουν να βγουν στη σύνταξη με
αφορμή τις ραγδαίες αλλαγές στο ασφαλιστικό, δίνει σε χιλιάδες ασφαλισμένους
η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας
και του Κοινωνικού Κράτους, η οποία
έχει πρόεδρο τον πρώην αντιπρόεδρο
της Βουλής Αλέξη Μητρόπουλο.
Ο οδηγός της ΕΝΥΠΕΚΚ περιλαμβάνει
τα εξής:
Συμβουλή 1η: Όχι βεβιασμένη
απόφαση για συνταξιοδότηση
Σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο (ν.
4336/2015) και τον εφαρμοστικό του
νόμο (ν. 4337/2015) που ρυθμίζουν το
ασφαλιστικό καθεστώς όλων των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ,
ΟΓΑ κ.λπ.) και του Δημοσίου, θεμελιωμένα
δικαιώματα μέχρι και 18-8-2015 δεν θίγονται ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όποτε και αν υποβληθεί η
αίτηση συνταξιοδότησης (ακόμα και μετά
την ημερομηνία αυτή).
Συνεπώς για χιλιάδες ασφαλισμένους
δεν υπάρχει λόγος φυγής προς τη σύνταξη, αφού η βεβιασμένη έξοδος με
λίγες ημέρες ασφάλισης και με «ποινή»
(«πέναλτι») λόγω ηλικίας (έως και 40%!)
μπορεί να οδηγήσει σε συντάξεις-«φιλοδωρήματα»!
Συμβουλή 2η: Χρήση
πλασματικών χρόνων
Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, ισχύουν
μεταβατικά (και πιο ευνοϊκά) όρια ηλικίας
για όσους μπορούν με τη χρήση πλασματικών ετών (όπως ορίζονται στον ν.
3996/2011) να βγουν στη σύνταξη σε
μικρότερα όρια ηλικίας (από 55 έως και
τα 62 έτη).
Συνεπώς όσοι μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα με χρήση χρόνου στρατού,
ανεργίας (επιδοτούμενης και μη), τέκνων,
σπουδών κ.λπ., οφείλουν να εξετάσουν
τις δυνατότητες που τους δίνει ο
ν.4093/2012, προκειμένου να αποφύγουν
τις γενικές διατάξεις συνταξιοδότησης
που συχνά προβλέπουν ακόμα και 12.000
ημέρες ασφάλισης (40 χρόνια) για να
λάβουν σύνταξη!
Συμβουλή 3η: Καλή γνώση
του θεσμικού πλαισίου
Με τις πρόσφατες αλλαγές που εισήγαγε ο ν. 4337/2015 και η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύτηκε στις 27-102015, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.
3863/2010.
Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι πλέον,
υπό την ισχύ του ν. 4337/2015, όσοι
ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης έως την 31-12-2014 και συνταξιοδοτήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-8-2015,
διέπονται από το προ του ν. 3863/2010
καθεστώς, το οποίο άλλωστε και γνώριζαν
ως ισχύον όταν υπέβαλαν την αίτηση
συνταξιοδότησης.
Με άλλα λόγια, με τις ρυθμίσεις του
άρθρου 14 του ν. 4337/2015, όπως εξηγεί
και η σχετική εγκύκλιος, «θεραπεύτηκε»
η αναδρομικότητα που είχε δοθεί στις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3863/2010

και δεν επηρεάζονται οι ασφαλισμένοι
που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης
στο μεσοδιάστημα από 1-1-2015 έως 318-2015, πριν δηλαδή από τη θέση σε
ισχύ του ν. 4336/2015.
Οι λοιποί ασφαλισμένοι, που ΔΕΝ έχουν
έναρξη συνταξιοδότησης πριν την 1-92015, υπάγονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του ν. 3863/2010 και ο υπολογισμός της σύνταξης, όποτε και αν αποχωρήσουν από την εργασία τους, θα γίνει
με βάση τις διατάξεις αυτές.
Συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος άμεσης
αποχώρησης από τον εργασιακό βίο,
αφού, ούτως ή άλλως, όλοι καταλαμβάνονται από τον νέο τρόπο υπολογισμού
της σύνταξης. Συμβουλεύουμε γενικά
τους ασφαλισμένους αυτούς να επιλέξουν
δηλαδή την παραμονή στην εργασία και
τον μισθό.
Για όλους αυτούς θα ήταν καλύτερο
να κατοχυρώσουν μεν τα δικαιώματά
τους, αλλά να παραμείνουν στη θέση
εργασίας τους, αφού οι περιοδικές-τακτικές περικοπές των συντάξεων τούς
αναμένουν με κάθε βεβαιότητα.
Συμβουλή 4η: Γνώση ορθού
υπολογισμού βασικής-αναλογικής
σύνταξης
Με βάση τα ανωτέρω δημιουργούνται
οι εξής διαφοροποιήσεις ανάλογα με το
χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης,
ως προς τον τρόπο υπολογισμού:
α) Αναλογική σύνταξη
• Η αναλογική σύνταξη αντιστοιχεί στο
ποσό που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης,
από 1.1.2011 και εφεξής (για τα έτη προ
1.1.2011 ισχύει το παλιό σύστημα).
• Προ της τροποποίησης που εισάγεται
με το ν. 4337/2015, η αναλογική σύνταξη
αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους
θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από
1.1.2015.
• Με τον ν. 4337/2015 προστίθεται η
εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι
31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους
αρχίζει από 1.9.2015.
β) Βασική σύνταξη
• Προ της τροποποίησης που εισάγεται
με το ν. 4337/2015, η βασική σύνταξη

αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους
θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από
1.1.2015.
• Με τον ν. 4337/2015 προστίθεται η
εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι
31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους
αρχίζει από 1.9.2015.
γ) Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από
1.1.2011 και εφεξής
• Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δικαιούνται
αναλογικού ποσού σύνταξης με βάση το
συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, γεγονός
που από μόνο του θα οδηγήσει σε μεγάλη
μείωση όλες τις συντάξεις μετά την 1-12022.
• Προ της τροποποίησης, που εισάγεται
με το ν. 4337/2015, η αναλογική σύνταξη
αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους
θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από
1.1.2015.

• Με τον ν. 4337/2015 προστίθεται η
εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι
31.12.2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους
αρχίζει από 1.9.2015.
δ) Ασφαλισμένοι πριν την 1.1.2011
• Οι εν λόγω ασφαλισμένοι εισπράττουν:
(α) τμήμα σύνταξης για τα έτη προ
1.1.2011 βάσει του παλιού συστήματος
και
(β) τμήμα σύνταξης για τα έτη μετά
την 1.1.2011 βάσει του καινούργιου συστήματος.
• Προ της τροποποίησης που εισάγεται
με τον ν. 4337/2015, ο ως άνω διττός
υπολογισμός αφορούσε μόνον τους
ασφαλισμένους των οποίων η συνταξιοδότηση άρχιζε από 1.1.2015.
• Με τον ν. 4337/2015 τροποποιείται
η διάταξη και πλέον καλύπτει: όσους
ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα
σύνταξης από 1.1.2015 ή όσους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι
31.12.2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους
αρχίζει από 1.9.2015.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι μειώσεις στις συντάξεις με την εφαρμογή
του ν. 3863/2010 για όσους κάνουν
χρήση τα επόμενα πέντε (5) έτη θα είναι
σχετικά μικρές (από 2 έως 5%), ενώ μεγαλύτερες μειώσεις θα έχουν όσοι συνταξιοδοτούνται από το 2020 και μετά.
Συμβουλή 5η: Ψύχραιμη αναμονή
του νέου τρόπου υπολογισμού
των συντάξεων
Πολλοί είναι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι
που καταθέτουν αίτηση για σύνταξη χωρίς
να έχει ανακοινωθεί ακόμα το νέο Ασφαλιστικό , ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμα τις
ακριβείς διατάξεις του υπολογισμού των
νέων συντάξεων (ποσοστά αναπλήρωσης,
εύρος μειώσεων κλπ).

ΜΕΙΩΣΗ 3,6% ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

Η ασφαλιστική αγορά επηρεάστηκαν
από τα capital controls

Υ

ποχώρηση ασφαλιστικής παραγωγής κατά 3,6% (στα 2,719 δισ.ευρώ)
καταγράφηκε στο εννεάμηνο 2015 σε
σχέση με το εννεάμηνο 2014. Η υποχώρηση προήλθε κυρίως από την
πτώση παραγωγής κατά 30% περίπου
στο γ' τρίμηνο (Ιούλιος - Σεπτέμβριος)
εξαιτίας των capital controls και της
τραπεζικής αργίας. Οι ασφαλίσεις Ζωής
αυξήθηκαν κατά 1,4% στα 1,333 δισ.
ευρώ, ενώ οι ασφαλίσεις κατά ζημιών
υποχώρησαν κατά 8% στα 1,385 δισ.
ευρώ. Ο κλάδος αυτοκινήτων διαμορφώθηκε στα 609,9 εκατ. ευρώ με υποχώρηση 15,1% σε σχέση με το
περυσινό εννεάμηνο.
Η υποχώρηση της παραγωγής μπορεί να ειδωθεί από δύο πλευρές. Η
πρώτη είναι ότι σαφώς επηρεάστηκε
το τρίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου από τα capital controls και
την τραπεζική αργία χάνοντας την θε-

τική μεταβολή που υπήρχε μέχρι τότε
(α’ εξάμηνο), ενώ η δεύτερη οπτική
είναι ότι ουσιαστικά η αρνητική αυτή
μεταβολή είναι αρκετά μικρή και ανατρέψιμη.Tα capital controls άλλαξαν
την τάση στην ασφαλιστική αγορά τον
Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα μηνιαία
στοιχεία της ΕΑΕΕ. Τον μήνα Σεπτέμβριο του 2015, παρατηρείται μεγάλη
μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων
των ασφαλίσεων Ζωής (-18,6%), οφειλόμενη κυρίως στην μείωση της παραγωγής του κλάδου ασφαλίσεις Ζωής
που συνδέονται με επενδύσεις (49,5%). Αντίθετα, οι ασφαλίσεις κατά
Ζημιών κατέγραψαν αύξηση (+7,7%),
οφειλόμενη στην θετική πορεία αρκετών κλάδων το Σεπτέμβριο, όπως Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως
(+24,8%), Γενικής αστικής ευθύνης
(+23,7%), Λοιπών ζημιών (+14,5%) και
Αστικής ευθύνης οχημάτων (+2,5%).
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Έναρξη πιστοποίησης
επαγγελματικών προσόντων
από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
Ξ

εκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης των
περίπου 2.000 ατόμων που παρακολούθησαν τα προγράμματα κατάρτισης που διενεργήθηκαν από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ).
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση:
« ... η προσαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων
μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί
ένα από τα μέσα για τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Η πιστοποίηση των γνώσεων δημιουργεί συγκριτικά πλεονεκτήματα καθόσον ισχυροποιεί
τη θέση μιας επιχείρησής στην αγορά, δείχνει
με την κατοχή ενός επίσημου τίτλου τα επαγγελματικά προσόντα που κατέχει ο επαγγελματίας, στους καταναλωτές και πιθανούς πελάτες σας
και αποτελεί διαβεβαίωση για την ορθή και ποιοτική
υλοποίηση του επαγγελματικού έργο».
Οι φορείς που διενεργούν τις εξετάσεις πιστοποίησης
είναι οι: TÜV HELLAS και η TÜV AUSTRIA. Οι εξετάσεις
αποτελούνται μόνο από θεωρητικό μέρος και όχι από
πρακτική εξέταση.
Ειδικότερα, τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης για
τα οποία ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης προσόντων

είναι τα ακόλουθα:
1 Γεωθερμία-ηλιοθερμία-τεχνικές εξοικονόμησης
ενέργειας.
2 Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών κλειθροποιών.
3 Κατάρτιση υπευθύνων σχολικών κυλικείων.
4 Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου.
5 Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων.
6 Σύγχρονες τεχνικές & ειδικές επεξεργασίες καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών.

7 Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου
- σιδήρου.
Από τα προαναφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης - πιστοποίησης μόνο οι ψυκτικοί
πρόκειται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης που οργανώνονται από τις περιφέρειες.
Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο έχει προβλεφθεί στα 150 ευρώ, θα καταβληθεί από
τον υποψήφιο συμμετέχοντα σε εξετάσεις
πιστοποίησης κατά την αίτησή του στον φορέα
πιστοποίησης και θα του καταβάλλεται τελικά
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εφόσον και όταν προσκομίσει το αντίγραφο του παραβόλου πιστοποίησης και αποδεικτικό στοιχείο συμμετοχής
στις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr ή τις κατά
τόπους δομές του φορέα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Στην Γερμανία υπάρχουν 3 τρισ. ευρώ
που δεν φορολογούνται!

Ν

έα έρευνα της ΜΚΟ Tax Justice
Network (Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης) έρχεται να ταράξει
τα νερά στη Γερμανία, τοποθετώντας
τη χώρα στην πρώτη δεκάδα με τις πιο
επιβλαβείς σκιώδεις οικονομίες στον κόσμο.
Σύμφωνα με έρευνα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Tax Justice Network
(TJN, Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης)
η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα
με τις πιο επιβλαβείς σκιώδεις οικονομίες
στον κόσμο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική ραδιοφωνία (DLF)
ο Μάρκους Μάιντσερ, μέλος της οργάνωσης TJN αναφέρθηκε στο μέγεθος
της φοροδιαφυγής που παρατήρησε η
οργάνωση στη Γερμανία. «Συνεχίζουν
να υπάρχουν στη Γερμανία 3 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 3000 δισεκατομμύρια ευρώ από ξένους, τα οποία
παίρνουν επιτόκια αλλά δεν φορολογούνται. Ένας γερμανός τραπεζίτης έχει
το δικαίωμα να δεχθεί χρήματα ακόμη
και αν γνωρίζει ότι προέρχονται από
φοροδιαφυγή που έχει γίνει σε άλλα
κράτη, από απάτη, παθητική δωροδοκία
ή εκβιασμό. Είναι σαν να λέμε: Όσο οι
παρανομίες γίνονται στο εξωτερικό, εμείς
ευχαρίστως να επωφεληθούμε από αυτό
το βρώμικο χρήμα».
Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με την οργάνωση η Γερμανία
καταλαμβάνει την όγδοη θέση στον παγκόσμια λίστα με τις πιο επιβλαβείς σκιώ-

δεις οικονομίες. Την πρώτη θέση συνεχίζει να έχει η Ελβετία ενώ στις αμέσως
επόμενες ακολουθούν το Χονγκ Κονγκ
και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλή
θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ξαφνιάζει,
μια και είναι γνωστό ότι οι Αμερικανοί
είναι ιδιαίτερα αυστηροί στους φορολογικούς ελέγχους. Σε αυτό ο ειδικός
δίνει την εξής εξήγηση: «Παρατηρούμε
μια υποκρισία στις Ηνωμένες Πολιτείες,
μια ηθική με δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Υπάρχει πράγματι μεγάλη αποφασιστικότητα όσον αφορά τη δίωξη των αμερικανών φοροφυγάδων και την εφαρ-

μογή των δικών τους φορολογικών νόμων στο εξωτερικό. Όμως δεν συμβαίνει
και το αντίστροφο. Οι ΗΠΑ δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και δεν μεταβιβάζουν δεδομένα και πληροφορίες εύκολα στο
εξωτερικό. Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που μεταφέρουν οι ΗΠΑ στο εξωτερικό σε αντίθεση με αυτές που φτάνουν από το εξωτερικό. Και από αυτό
μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι ΗΠΑ
εξελίσσονται σε έναν τεράστιο φορολογικό παράδεισο. Χωρίς αμφιβολία είναι
ένας δημοφιλής προορισμός για τα χρήματα επίδοξων φοροφυγάδων».

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Φθηνότερη
παραμένει
η Ελλάδα

Ακριβότερο από την Ελλάδα παραμένει το μέσο καλάθι αγορών
σε Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία, παρά
την αύξηση του ΦΠΑ που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ειδικότερα, από τη σύγκριση τιμών
που έγινε σε ένα τυπικό καλάθι
προϊόντων του σούπερ μάρκετ τον
περασμένο Οκτώβριο, προέκυψε
πως η Ισπανία είναι ακριβότερη
κατά 8%, η Γαλλία κατά 38% και η
Αγγλία κατά 44%. Εάν μάλιστα,
από την άσκηση αφαιρεθεί ο ΦΠΑ
οι τρεις παραπάνω χώρες έχουν
ακόμα πιο ακριβό μέσο καλάθι από
την Ελλάδα (η Ισπανία κατά 18%,
η Γαλλία κατά 51% και η Αγγλία
κατά 60%). Αυτό είναι αποτέλεσμα
της πολύ μεγάλης διαφοράς που
έχει ο χαμηλός ΦΠΑ ανά χώρα
(πρόκειται για τον ΦΠΑ που αναφέρεται σε τρόφιμα και ποτά).
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ΑΚΙΝΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Πλειστηριασμοί κατοικιών:
Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις

Π

ερισσότερα από 420.000 νοικοκυριά με «κόκκινα»
δάνεια αναμένουν με αγωνία να δουν πού θα
κάτσει η μπίλια των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη (ν.
3869/10) και πώς μεταφράζεται στην πράξη ο... έντιμος
συμβιβασμός που διατείνεται η κυβέρνηση ότι θα αποσπάσει από τους θεσμούς για την προστασία της κύριας
κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
Ο ν. 3869/2010 απευθύνεται σε μισθωτούς, ανέργους
και ελεύθερους επαγγελματίες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στα χρέη τους. Μετά το «λίφτινγκ» στις
διατάξεις του νόμου το περασμένο καλοκαίρι υπάρχουν
περιθώρια ένταξης και για τους πρώην εμπόρους που
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής είχαν
καταστεί ληξιπρόθεσμοι προς τις οφειλές τους.
Απαντήσεις σε 10 καυτά ερωτήματα για τους δανειολήπτες στο κόκκινο που θέλουν να μάθουν πώς θα
προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους.
1. Τι λαμβάνεται υπόψη, στο πλαίσιο του νόμου
Κατσέλη, για να προστατευτεί η κύρια κατοικία μου
από τους πλειστηριασμούς;
Τρία κριτήρια: η αντικειμενική αξία του ακινήτου, το
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και το συνολικό ύψος
των οφειλών. Τα νέα όρια εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας από τη ρευστοποίηση είναι στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Πληροφορίες αναφέρουν πως κινούνται σε χαμηλότερες αξίες από αυτές
που προέβλεπε μέχρι πρότινος ο νόμος. Αυτό σημαίνει
πως δυσκολεύει η διαδικασία ένταξης αρκετών δανειοληπτών στις διατάξεις του.
2. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου μου είναι
150.000 ευρώ. Μπορώ να υπαχθώ στο νόμο;
Τα κριτήρια εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας από τη
διαδικασία ρευστοποίησης αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέχρι το Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου.
Πιθανόν η αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας θα κινηθεί κάτω των 180.000 ευρώ, με επικρατέστερη τις
150.000 ευρώ. Εάν κλείσει σε αυτό το όριο η συμφωνία,

θα καλύπτεστε για αυτό το κριτήριο.
3. Εάν η πρώτη κατοικία μου έχει αντικειμενική αξία 250.000 ευρώ, μπορώ να
υπαχθώ στο νόμο Κατσέλη; Κινδυνεύω
με πλειστηριασμό;
Δυστυχώς, ανήκετε στην κατηγορία των
δανειοληπτών που -με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από τις διαπραγματεύσεις- χάνει το δικαίωμα υπαγωγής στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου. Για εσάς η λύση
ώστε να μην κινδυνεύσει το σπίτι σας με πλειστηριασμό
είναι να έρθετε σε συμφωνία ρύθμισης με την τράπεζα.
4. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να κατοχυρώσω
την προστασία της κύριας κατοικία μου από τους
πλειστηριασμούς;
Η προσωρινή προστασία που χορηγείται μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, είτε με προσωρινή διαταγή είτε
με μόνη την υποβολή της αίτησης είτε με ασφαλιστικά
μέτρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα των 6
μηνών. Δεν ισχύει δηλαδή το μέχρι πρόσφατα καθεστώς
της μακροπρόθεσμης προστασίας. Εφόσον η κύρια αίτηση δεν εκδικαστεί εντός εξαμήνου με υπαιτιότητα
όχι του αιτούντος αλλά των πιστωτών ή του δικαστηρίου,
τότε ο οφειλέτης μπορεί να επανυποβάλει αίτηση χορήγησης προσωρινής προστασίας πρώτης κατοικίας,
με ισχύ ενός παραπάνω εξαμήνου. Αν όμως, η συζήτηση
αναβληθεί με υπαιτιότητα δική σας, δηλαδή του οφειλέτη, π.χ. ζητήσετε αναβολή της δίκης, τότε δεν θα
ανανεωθεί η προσωρινή προστασία από τα καταδιωκτικά
μέτρα και θα αυξάνεται ο κίνδυνος ρευστοποίησης
της πρώτης κατοικίας.
5. Σε τι εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το «ταβάνι»
για τα εισοδηματικά κριτήρια;
Οι θεσμοί κάνουν λόγο για θέσπιση εισοδηματικού
κριτηρίου έως 8.180 ευρώ κατ' άτομο ή 13.917 ευρώ
ανά ζευγάρι και επιπλέον 3,350 για κάθε παιδί

6. Εάν έχω χαμηλότερη αντικειμενική αξία και υψηλότερο εισόδημα από αυτά που προβλέπει ο νόμος
μπορώ να γλιτώσω το σπίτι μου;
Τα τρία κριτήρια λειτουργούν σωρευτικά. Εάν σε κάποιο από τα κριτήρια είστε υψηλότερα από τα όρια
που θα τεθούν, δεν μπορείτε να υπαχθείτε.
7. Πώς μπορώ να προστατεύσω την κατοικία μου
αν δεν μπορώ να μπω στο νόμο 3869/2010;
Η εναλλακτική που έχετε είναι εξωδικαστική λύση
με βάση των κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών
8. Ποια είναι η ελάχιστη μηνιαία δόση;
Το ποσό που θα καταβάλλετε δεν μπορεί να είναι
κατώτερο από το 10% των μηνιαίων δόσεων που καταβάλατε πριν από την υποβολή της αίτησης η κάτω από
40 ευρώ. Άνεργοι ή όσοι πάσχουν από ανίατες ασθένειες
θα τυγχάνουν μικρότερων δόσεων ή ακόμα και απαλλαγής από αυτές.
9. Αν παραλείψω μια δόση;
Παραμένετε σε καθεστώς ρύθμισης αλλά κινδυνεύετε
από πλειστηριασμό.
10. Τι γίνεται αν αλλάξει η περιουσιακή μου κατάσταση;
Θα πρέπει να ζητήσετε μεταρρύθμισης της δικαστικής
απόφασης, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι
λοιπές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, προτείνοντας
σχέδιο αποπληρωμής.

ΤΟ ΔΕΚΑΡΑΚΙ:
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ!
Το Δεκαράκι, το πρώτο μονοποικιλιακό τσίπουρο που αποτελεί προϊόν απόσταξης αποκλειστικά της ποικιλίας Μοσχάτο Τυρνάβου, είναι πλέον εδώ για
όλους τους λάτρεις των παραδοσιακών ελληνικών αποσταγμάτων και της
γνήσιας απόλαυσης που αυτά προσφέρουν!
Το Δεκαράκι «γεννήθηκε» στον Τύρναβο και έχει όλη την αυθεντικότητα και
την παράδοση του τόπου κλεισμένη μέσα στο μπουκάλι του. Τύρναβος και
τσίπουρο δεν θεωρούνται τυχαία έννοιες ταυτόσημες: Χάρη στη μακραίωνη
παράδοση η οποία διατηρείται αναλλοίωτη στους αιώνες και περνά από
γενιά σε γενιά, ο Τύρναβος αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα του εκλεκτού
τσίπουρου και το «Τσίπουρο Τυρνάβου» αποτελεί Γεωγραφική Ένδειξη αναγνωρισμένη και προστατευόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βασικό «μυστικό» της φήμης του τσίπουρου Τυρνάβου, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στη μοναδική ταυτότητα και ανώτερη ποιότητά του, αποτελεί
η ποικιλία Μοσχάτο: Η συγκεκριμένη ποικιλία, η οποία ευδοκιμεί στην
περιοχή, αποτελεί την εκλεκτότερη ποικιλία σταφυλιού, καθώς υπερέχει
τόσο σε πλήθος όσο και σε συγκέντρωση αρωματικών συστατικών. Το
Μοσχάτο προστίθεται σε τσίπουρα που προέρχονται από ποικιλίες άλλων
ουδέτερων σταφυλιών κατά την συναπόσταξη, προκειμένου να βελτιώσει
και να αναβαθμίσει τον αρωματικό χαρακτήρα του τελικού αποστάγματος.
Το Δεκαράκι είναι το πρώτο μονοποικιλιακό τσίπουρο που αποτελεί προϊόν

απόσταξης μόνο από Μοσχάτο Τυρνάβου. Στον μονοποικιλιακό του χαρακτήρα
οφείλει το Δεκαράκι τις μοναδικές του ιδιότητες, που γίνονται αντιληπτές
ήδη από το άνοιγμα της κάθε φιάλης: Έχοντας λάβει στο μέγιστο τα ποιοτικά
και αρωματικά χαρακτηριστικά του Μοσχάτου Τυρνάβου, το Δεκαράκι
ξεχωρίζει για το έντονο και καθαρό άρωμά του, την πλούσια και ζεστή γεύση
του και την κρυστάλλινη όψη του.
Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει το Δεκαράκι τόσο ξεχωριστό είναι η παραδοσιακή
διαδικασία της απόσταξής του, με την τεχνογνωσία και το μεράκι και της οικογένειας Βασδαβάνου, που μετρά πάνω από 50 χρόνια ιστορίας στη δημιουργία οίνων και αποσταγμάτων. Αργά και καρτερικά, σε χειροποίητους,
παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες, τα στέμφυλα του Μοσχάτου υπογράφουν
με το εξαιρετικό άρωμά τους το απόσταγμα, ενώ η πολλαπλή επαναπόσταξη
τελειοποιεί το τελικό προϊόν, χαρίζοντάς του άριστη ποιότητα. Το αποτέλεσμα;
Ένα απόσταγμα-διαμάντι, χωρίς γλυκάνισο, με αλκοολικό βαθμό 40% Vol,
του οποίου η ιδιαίτερη ταυτότητα αναδεικνύεται σε κάθε γουλιά. Ένα πραγματικό «Δεκαράκι»!
Απολαύστε κι εσείς το Δεκαράκι δροσερό, στους 10°C, σύντροφος σε όλες
τις στιγμές σας, Το Δεκαράκι θα ενώσει την παρέα, με κάθε τσούγκρισμα
των ποτηριών να γίνεται και ένα ζεστό καλωσόρισμα. Δοκιμάστε το και
βάλτε εσείς τον βαθμό – στην υγειά σας!
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Μαγειρεύοντας με μπίρα...
Χοιρινό με μέλι και μπύρα στη γάστρα
Συστατικά
•Ένα μπούτι χοιρινό κομμένο
σε μικρές μερίδες,
•1/2κ.πατάτες κομμένες κυδωνάτες,
•2 πράσινες ,2 κόκκινες ,2 κίτρινες πιπεριές σε λωρίδες,
•2 καρότα σε φέτες,
•2 κ.σ.μουστάρδα,
•2 κ.σ.μέλι θυμαρίσιο,
•2 ποτήρια νερού μπύρα,
•1κ.σ. θυμάρι και αλατοπίπερο.
Οδηγίες
•Πλένουμε, στραγγίζουμε το κρέας,
το σοτάρουμε λίγο σε λάδι, ,ρίχνουμε
και τις πατάτες, τα καρότα, ίσα να ροδίσουν λίγο και τα βάζουμε στη γάστρα.

•Χτυπάμε στο moulti, μπύρα, μουστάρδα, μέλι και θυμάρι πολύ καλά και
ρίχνομε πάνω στο κρέας,
•Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε
τις πιπεριές, κλείνουμε τη γάστρα και
ψήνουμε 2 με 2 1/2 ώρες στους 200ο
στη μεσαία σχάρα με αερόθερμο
φούρνο.

Μοχίτο:
Η ιστορία του, οι Δράκοι & το.. ξόρκι

Ν

όμιζες πως το μοχίτο είναι "ανακάλυψη" των τελευταίων ετών; Τι θα
έλεγες αν σε ενημερώναμε πως το κοκτέιλ είναι γνωστό ήδη από τον 16ο αιώνα;
Όπως το διάβασες! Το μοχίτο, ένα από
τα διασημότερα καλοκαιρινά κοκτέιλ μας
πηγαίνει πολύ πίσω στο χρόνο. Με ρίζες
στην καρδιά του ρούμι, την Κούβα με
μικρές διαφοροποιήσεις ανά τους αιώνες,
το μοχίτο κρύβει ιστορία και μυστικά
που δε φαντάζεσαι. Άλλωστε, τι άλλο
θα περίμενε κανείς από ένα τόσο μυστηριώδες ποτό όπως αυτό; Επίσημα θα λέγαμε πως τη δημοφιλία του το
μοχίτο την χρωστά μετά τη δεκαετία του '40, τις ρίζες του όμως τις αναζητάμε
πίσω στο χρόνο.
Η παλαιότερη εκδοχή του υπάρχει ήδη από τον 16ο αιώνα με τα εύσημα να
αποδίδονται στον Άγγλο θαλασσοπόρο Φράνσις Ντρέικ, εξού και το όνομα του
κοκτέιλ "El Draque", το παρατσούκλι του κουρσάρου Ντρέικ που ανακάλυψε το
"γιατρικό" σε ένα ταξίδι του στην Κούβα. Όπως λέγεται τα ευεργετικά συστατικά
του - η μέντα και το λάιμ λάιμ, προστέθηκαν στο βασικό γιατρικό, το ρούμι κι
έφτιαξαν ένα ποτό θεραπευτικό με σκοπό ν΄αντιμετωπιστεί η δυσεντερία. Το
ποτό με άλλα λόγια ξεκίνησε ως αυτοσχέδιο γιατροσόφι-μαντζούνι. Υπάρχει
βέβαια κι η εκδοχή που θέλει τον Φράνσις να έχει πάρει λανθασμένα τα
εύσημα. Σύμφωνα με πηγές, εμπνευστής του γιατρικού κοκτέιλ ληταν ο
ξάδελφός και μέλος του πληρώματος, Ρίτσαρντ Ντρέικ. Όπως και να έχει,
σύμφωνα με τις παραπάνω εκδοχές ο προάγγελος του Μοχίτο υπήρξε το
γιατρικό El Draque.
Κατ΄άλλους το μοχίτο είναι έμπευση Αφρικανών σκλάβων που μεταφέρθηκαν
στην Κούβα από δουλέμπορους για να να εργαστούν στις φυτείες ζαχαροκάλαμων.
Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η λέξη μοχίτο έχει τις ρίζες της στην αφρικάνικη
λέξη "μόχο" που σημαίνει ξόρκι. Όπως λέγεται, οι μαύροι εργάτες είχαν την έμπνευση να προσθέσουν μέσα στο ρούμι σιρόπι ζάχαρης που έβγαινε κατά την
κατεργασία της και μέντα.
Η αναγέννηση, ωστόσο, των μοχίτος έγινε τη δεκαετία του 1940 χάρη στον
Έρνεστ Χέμινγουέι καθώς φημολογείται πως ήταν το αγαπημένο του ποτό, αν
και αρκετοί υποστηρίζουν πως είχε προτίμηση σε πιο γλυκά ποτά. Συχνός
πελάτης του ''La Bodeguita del Medio'', του πρώτου μπαρ που σέρβιρε αυθεντικό
μοχίτο.
Συνταγή για μοχίτο
•50 ml ρούμι
•60 ml σόδα
•6-8 φυλλαράκια δυόσμο
•3 wedge (σφήνες) λάιμ ή το χυμό μισού λάιμ, περίπου 15 ml
•10 ml μαύρη ζάχαρη ή 15 ml σιρόπι ζάχαρης
•τριμμένο πάγο
Εκτέλεση
Σε ένα ψηλό ποτήρι πολτοποιούμε τα υλικά με ένα γουδοχέρι (εκτός από το
ρούμι και τη σόδα). Προσθέτουμε το ρούμι και τριμμένο πάγο, αναδεύουμε και
γεμίζουμε με σόδα.
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5 διαδεδομένοι
μύθοι για τη βότκα
Αν και η βότκα συνδέεται άρρηκτα με τη Ρωσία κι άλλες
χώρες του ανατολικού μπλοκ,
είναι από τα πιο αγαπημένα
ποτά της Δύσης, είτε σκέτο, με
προσθήκη χυμών ή ως συστατικό άπειρων κοκτέιλ.
Αν το καλοσκεφτείς, ένα μεγάλο ποσοστό κοκτέιλ, αν όχι
τα περισσότερα περιέχουν
βότκα σε σχέση με άλλα ποτά
όπως για παράδειγμα τζιν,
ρούμι, τεκίλα ή κονιάκ, κάτι που
φέρνει τη βότκα σε πρώτο πλάνο. Γνωρίζεις όμως όλη την αλήθεια περί βότκας
ή μήπως έχεις κι εσύ παραμυθιαστεί από τους μύθους που κυκλοφορούν; Ας
δούμε τους πέντε επικρατέστερους μύθους περι βότκας και την αλήθεια που
κρύβεται πίσω από αυτούς.
•Όλες οι βότκες είναι ίδιες
Ούτε κατά διάνοια
Όλα έχουν να κάνουν με την απόσταξη. Οι προερχόμενες από την Ανατολική
Ευρώπη και Ρωσία βότκες είναι πολύ πιο έντονες σε γεύση και δυνατές - αυτό
που στην καθομιλουμένη θα λέγαμε "τούρμπο" - σε σχέση με τις βότκες δυτικής
προέλευσης. Η Δύση παράγει πιο ήπια αποστάγματα, πιο προσιτά στο ευρύ κοινό.
Γι΄αυτό αν δοκιμάσεις ρώσικη βότκα σου φαίνεται βαριά...
•Όσο περισσότερες αποστάξεις, τόσο καλύτερη η βότκα
Το παν είναι η βότκα να έχει χαρακτήρα
Το ακούμε συχνά, από παραγωγούς και καταναλωτές, κατά πόσο όμως ισχύει;
Σημασία έχει η δαδικασία της απόσταξης και τα σωστά μηχανήματα και όχι οι επαναλήψεις. Άλλωστε, οι πολλαπλές αποστάξεις ενέχουν τον κίνδυνο να χαθεί η
γεύση και το άρωμα των βασικών συστατικών κι έτσι χάνεται και ο "χαρακτήρας"
της βότκας με αποτέλεσμα να πίνουμε καθαρό οινόπνευμα.
•Η βότκα βγαίνει από... πατάτες;
Όχι απαραίτητα
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο αλλά δεν είναι απαραίτητα έτσι. Κάποιες ποικιλίες
βότκας όπως για παράδειγμα η σουηδική Karlsson αποστάζεται από πατάτες ενώ
άλλες απως για παράδειγμα η γαλλική Ciroc γίνεται με βάση το σταφύλι. Άλλες
πάλι μπορεί να έχουν νότες από καλαμπόκι, σιτάρι ή άλλα δημητριακά. Βότκα
με βότκα διαφέρει, ας γίνει κατανοητό.
•Η τιμή είναι συνώνυμη της ποιότητας
Μην πέφτεις στην παγίδα
Πόσο κοστίζει η καλή βότκα; Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο ερώτημα καθώς η
τιμή δεν είναι πάντα ένδειξη καλής ποιότητας. Υπάρχουν καλές ακριβές βότκες
αλλά κι εξίσου καλές σε οικονομική τιμή.
•Δε χρειάζεται να αγοράζεις καλή βότκα για τα κοκτέιλ
Δε χρειάζεται μεγάλη επεξήγηση
Η απάντηση είναι προφανής αλλά το τονίζουμε για παν ενδεχόμενο. Σε κάθε
περίπτωση το ποτό που πίνεις πρέπει να είναι καθαρό και καλής ποιότητας. Μην
κάνεις εκπτώσες στην ποιότητα, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με οινοπνευματώδη.
Δεν είναι μόνο η γεύση αλλά και η υγεία σου.

Χαλασμένο κρασί:
Πώς θα το καταλάβεις
στα γρήγορα
Δεν είναι μόνο το ανοιγμένο κρασί που χαλάει
αλλά ακόμη κι όσα δεν έχουν ανοιχτεί. Σου δίνουμε στα γρήγορα 3 συμβουλές που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις στα γρήγορα το χαλασμένο
κρασί:
Πώς θα καταλάβεις το χαλασμένο κρασί;
-Έχει χάσει τη διαύγειά του κι έχει αρχίζει να
κιτρινίζει στην περίπτωση του λευκού κρασιού
και να γίνεται καφετί στην περίπτωση του κόκκινου κρασιού.
-Ο φελλός έχει βγει ελαφρά από το μπουκάλι
ή είναι ραγισμένος οπότε το κρασί έχει πάρει αέρα.
-Έχει βαριά άσχημη μυρωδιά ή μυρίζει σαν ξύδι. Αν το κρασί αναδύει μυρωδιά
μούχλας, χαλασμένου αβγού ή ξυδιού είναι ξινισμένο.
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ΥΓΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ

Τα παχύσαρκα παιδιά
κινδυνεύουν με
καρδιοπάθειες από την
ηλικια των... 8 ετών

Τ

α παχύσαρκα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν
ενδείξεις καρδιοπάθειας από την ηλικία των 8
ετών, σύμφωνα με μια έρευνα που παρουσιάστηκε
σήμερα στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής
Καρδιολογικής Εταιρείας στο Ορλάντο.
Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας μαγνητικές τομογραφίες, μέτρησαν τον καρδιακό μυ 20 παιδιών
και εφήβων με φυσιολογικό βάρος και άλλων 20
παχύσαρκων παιδιών. Παρατήρησαν ότι η παχυσαρκία αυξάνει κατά 27% τον κίνδυνο να διογκωθεί
η μυική μάζα της αριστερής κοιλίας της καρδιάς
και κατά 12% τον κίνδυνο πάχυνσης του καρδιακού
μυ, κάτι που συνιστά ένδειξη καρδιοπάθειας.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το 40% των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων στις ΗΠΑ ενδέχεται
να διατρέχουν "αυξημένο" κίνδυνο να παρουσιάσουν
καρδιοπάθειες λόγω της πάχυνσης του μυοκαρδίου
που επηρεάζει την ικανότητα της καρδιάς να αντλεί
το αίμα.
Πάντως, κανένα από τα παιδιά που συμμετείχαν
στην έρευνα δεν παρουσίαζε συμπτώματα. Οι καρδιολόγοι πιστεύουν όμως ότι τα καρδιολογικά προβλήματα σε παιδική ηλικία μπορεί να προκαλέσουν
επιπλοκές αργότερα καθώς και πρόωρο θάνατο
λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων.
"Οι γονείς θα πρέπει πραγματικά να κάνουν τα
πάντα ώστε τα παιδιά τους να διατηρούν φυσιολογικό βάρος" υπογράμμισε η Δρ. Λινγιουάν Τζινγκ,
ερευνήτρια από την Πενσιλβάνια. "Ελπίζουμε ότι
οι ανωμαλίες που παρατηρήσαμε θα είναι αναστρέψιμες όμως είναι πιθανόν να είναι μόνιμες",
τόνισε.
Πολλά από τα παιδιά που συμμετείχαν στην
έρευνα είχαν και άλλα προβλήματα υγείας που
συνδέονται με την παχυσαρκία, όπως άσθμα και
υπέρταση. Οι ερευνητές είχαν αποκλείσει πάντως
παιδιά που έπασχαν από διαβήτη ή ανηλίκους με
ακραία παχυσαρκία που δεν μπορούσαν να μπουν
στο μαγνητικό τομογράφο. "Αυτό σημαίνει ότι το
ποσοστό καρδιακών παθήσεων στα παχύσαρκα παιδιά μπορεί να είναι υποτιμημένο", εξήγησε η Δρ.
Τζινγκ.
Ένα στα τρία παιδιά στις ΗΠΑ θεωρείται υπέρβαρο
ή παχύσαρκο. Τα τελευταία 30 χρόνια διπλασιάστηκε
ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 6-12
ετών και τετραπλασιάστηκε ο αριθμός των παχύσαρκων εφήβων, σύμφωνα με τα Ομοσπονδιακά
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).
Για αυτήν την αύξηση ενοχοποιείται αρχικά η διατροφή: οι πατάτες συνιστούν το 25% όλων των λαχανικών που καταναλώνουν τα παιδιά και οι χυμοί
φρούτων --που συχνά είναι πολύ πλούσιοι σε
ζάχαρη και φτωχοί σε φυτικές ίνες-- αποτελούν το
40% των "φρούτων" που τρώνε οι ανήλικοι. Επιπροσθέτως, το πρόβλημα επιτείνεται από την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και την πολύωρη
παραμονή μπροστά από μια οθόνη, της τηλεόρασης
ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σε ποιά ηλικία πρέπει να μιλήσουμε
στα παιδιά για τους κινδύνους του αλκοόλ;

O

ι γονείς αναρωτιούνται
πότε πρέπει να πουν
στα παιδιά τους για τους
κινδύνους της υπερβολικής
κατανάλωσης αλκοόλ. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη,
πρέπει να το συζητήσου
όταν τα παιδιά γίνουν 9
ετών.
Τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν τις εντυπώσεις
για το αλκοόλ πριν φτάσουν
στην εφηβεία, και οι γονείς
πρέπει να αρχίσουν να το συζητούν μαζί τους α το
συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την μελέτη.
Η Δρ Lorena Siqueira, καθηγήτρια της Παιδιατρικής
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και συν-συγγραφέας της έκθεσης, δηλώνει: «Το αλκόολ είναι η
ουσία την οποία κάνουν πιο συχνά κατάχρηση τα
παιδιά και ιο έφηβοι, αλλά επειδή είναι νόμιμο για
τους ενήλικες , δεν τιμωρείται τόσο αυστηρά.
Επομένως, είναι καλύτερα για τους γονείς να παρέμβουν πριν οι αρνητικές συνήθειες αλκοόλ αρχίζουν
να αναπτύσσονται και οι επιστήμονες εκτιμούν αυτό
θα πρέπει να γίνει όταν το παιδί είναι γύρω στην

ηλικία των 9 ετών.
Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής αναφέρει επίσης ότι
το 50% των παιδιών που βρίσκονται στο λύκειο έχουν
δοκιμάσει αλκοόλ, και το
60% από αυτά ευκαιριακά
και άμετρα.
Ωστόσο, το πόσο πίνουν
οι έφηβοι είναι εξίσου ανησυχητικό. Σύμφωνα με την
έκθεση θεωρούν ότι έχουν πιεί πολύ μόνο μετά από
τα τρια πρώτα ποτά. Μόνο το 1% των παιδιών 12 έως
14 ετών που πίνει αλκοόλ θεωρεί το μισό ποτό ως
όριο για την υπερβολική κατανάλωση.
Η μελέτη συνιστά ότι οι γονείς πρέπει με κάθε
ευκαιρία να θέτουν επί τάπητος το θέμα του αλκοόλ
με τα παιδιά τους, για παράδειγμα την ώρα που
βλέπουν μια ταινία που δείχνει κάτι σχετικό. «Αν οδηγούμε και βλέπουμε κάποιον εκτός ορίου, μιλάμε
γι'αυτό. Αν το δούμε σε μια ταινία κάνουμε το ίδιο»,
συμβουλεύει η Δρ Siqueira.

Όλη η αλήθεια για το αλκοόλ
Όσο καταστροφική είναι η αλόγιστη κατανάλωσή του,
τόσο ευεργετική είναι μία μικρή δοσολογία σε καθημερινή βάση
Το «παν μέτρον άριστον» επινοήθηκε για το …αλκοόλ. Τα ερευνητικά δεδομένα, εδώ και χρόνια, επιμένουν ότι όποιος νοιάζεται για την υγεία του (και το
κάνει, ασφαλώς, κέφι), δεν πρέπει να το βγάζει εντελώς από τη ζωή του. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να του αντισταθεί, τα μαντάτα δεν είναι καθόλου
καλά.
Θα έχετε βαρεθεί να το ακούτε: δυο ποτηράκια
κρασί για τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες, σε καθημερινή βάση έχουν σχετιστεί με χαμηλότερη θνησιμότητα από εμφράγματα του μυοκαρδίου_ σε
σχέση ακόμη και με εκείνους που απέχουν τελείως
από το αλκοόλ.
Λίγο κόκκινο κρασί οδηγεί σε αύξηση της «καλής»
HDL χοληστερίνης στο αίμα, καθώς και σε οξείδωση

της «κακής» LDL χοληστερίνης, λόγω των αντιοξειδωτικών ουσιών που εμπεριέχει.
Αναλύσεις σημαντικών ερευνών, όπως αυτής της
Framingham, δείχνουν ότι η ήπια κατανάλωση οδηγεί στη μείωση των επιπέδων συγκεκριμένων παραγόντων στο αίμα που σχετίζονται με την πήξη, και
έτσι βοηθά στη μείωση του σχηματισμού θρόμβων
και της απόφραξης των αγγείων.
Αντιθέτως, με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, παρουσιάζεται αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των τριγλυκεριδίων. Τουτέστιν περισσότερα αγγειακάεγκεφαλικά επεισόδια. Και όχι μόνον: προκαλεί εκφύλιση του καρδιακού μυός, προκαλώντας σοβαρή
παθολογική κατάσταση που είναι γνωστή ως αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Δοκίμασαν με επιτυχία εμβόλιο κατά της χοληστερίνης

Α

μερικανοί ερευνητές δοκίμασαν με επιτυχία σε
πειραματόζωα ένα εμβόλιο κατά της χοληστερίνης
και ανακοίνωσαν ότι μπορεί να την μειώσει περισσότερο
και από τις στατίνες, την κατηγορία φαρμάκων που
συνταγογραφούνται ευρέως γι' αυτόν τον σκοπό.
Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Νέο Μεξικό,
με επικεφαλής τον δρα Μπράις Τσακεριάν του Τμήματος
Μοριακής Γενετικής και Μικροβιολογίας, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "Vaccine"
(Εμβόλιο), σύμφωνα με τη βρετανική «Τέλεκραφ», χρησιμοποίησαν μια ανάλογη μέθοδο με αυτή που έχει
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εμβολίου κατά του
ιού HPV των θηλωμάτων.
Το εμβόλιο μπλοκάρει την πρωτεϊνη PCSK9, η οποία
υπό φυσιολογικές συνθήκες βοηθά την κυκλοφορία
της χοληστερόλης στο σώμα και εμποδίζει τον οργανισμό
να την αποβάλει. Η αναστολή της δράσης της εν λόγω
πρωτεϊνης, μέσω αντισωμάτων που «γεννά» το εμβόλιο,
διευκολύνει το σώμα να «διώξει» τη χοληστερόλη με
φυσικό τρόπο.
«Το νέο εμβόλιο δείχνει πολύ πιο αποτελεσματικό
σε σχέση με τις στατίνες» δήλωσε ο Τσακεριάν. Οι στατίνες είναι αποτελεσματικές σε πολλούς ανθρώπους,

αλλά όχι σε όλους, ενώ έχουν και παρενέργειες.
Προς το παρόν, το πειραματικό εμβόλιο έχει δοκιμαστεί
μόνο σε ποντίκια και μαϊμούδες και το θεραπευτικό
αποτέλεσμά του διαρκεί για περίπου τρεις μήνες. Τα
τεστ δείχνουν ότι μπορεί να ρίξει το επίπεδο της
«κακής» χοληστερόλης (LDL) έως 55% έναντι 30% των
στατινών.
Σύντομα αναμένεται να αρχίσουν οι κλινικές δοκιμές
και σε ανθρώπους. Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι
ανάλογα εμβόλια στο μέλλον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες χρόνιες παθήσεις.
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Κορυφαίοι λόγοι για να πιείς μπύρα
T
o αλκόολ είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα μεταξύ
πολλών. Και για να είμαστε δίκαιοι, είναι αλήθεια
ότι μερικοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με την
κατανάλωση αλκοόλ καταλήγουν σε τρομερές καταχρήσεις, συχνά με άσχημες συνέπειες. Για όλους
εμάς όμως που πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να φέρει μια μεγάλη χαρά στη
ζωή μας, η μπύρα είναι σημαντική. Το κρασί βέβαια
ακόμα πιο πολύ αλλά επειδή στο krasiagr.com
μιλάμε συνέχεια για το κρασί, αποφασίσαμε
να ασχοληθούμε λίγο και με την μπύρα!
Ποιοι είναι οι πέντε κορυφαίοι λόγοι για
τους οποίους πρέπει κανείς να πίνει μπύρα;

3. Ιστορικά, η αγορά της μπύρας βρίσκεται στα
καλύτερα της από πλευράς ποιότητας και ποικιλίας.
Τα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η μπύρα
στους αρχαίους χρόνους, δηλαδή πριν από χιλιάδες
χρόνια, ήταν βασικά ένα ρόφημα που παρασκευάζονταν
από σπόρους που έχουν υποστεί ζύμωση και μέλι.
Μπορεί να ήταν καλό αλλά δεν ήταν περίπλοκο. Στη
μεσαιωνική Ευρώπη, η μπύρα ήταν ουσιαστικά ζυμω-

1. Η μπύρα έχει ωραία γεύση.
Η μπύρα παρασκευάζεται από σπόρους
που είναι φαγώσιμοι και η γεύση της περιλαμβάνει πολύπλοκα στοιχεία, όπως αυτά
που παράγονται από την ζύμωση της μαγιάς,
τα οποία πολλές φορές αξίζουν βραβείο! Επίσης, η μπύρα έχει μια τέτοια ποικιλία γεύσεων
- από ελαφριές lager, μέχρι φρουτώδεις βελγικές- που μπορείτε να βρείτε ακριβώς την
γεύση που σας ταιριάζει. Ξέρετε ποια χώρα
αγαπάει περισσότερο από όλες στο κόσμο
την γεύση της μπύρας; Δείτε εδώ!
2. Η μπύρα κάνει να νιώθεις καλά.
Η μπύρα κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλά
και να είναι πιο κοινωνικοί και ομιλητικοί. Η διαδικασία
της μέθης, σε φυσιολογικά πλαίσια είναι μια ακίνδυνη
εμπειρία που βοηθά τα περισσότερα άτομα να χαλαρώσουν, να απολαύσουν τη ζωή και να είναι κοινωνικά.
Πολλοί πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο αποστάζεται η αλκοόλη έχει άλλη επίδραση στον ανθρώπινο
εγκέφαλο. Για παράδειγμα, ένα ελαφρύ μεθύσι από
μπύρα, είναι διαφορετικό από ένα ελαφρύ μεθύσι
από κρασί ή ουίσκι.

μένος χυμός κριθαριού. Στη συνέχεια, μετά τον 11ο
αι. προστέθηκε ο λυκίσκος στη μπύρα, αρχικά στην
Αγγλία. Ο λυκίσκος όχι μόνο ενήργησε ως ένα μεγάλο
συντηρητικό, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία παλαιωμένης μπύρας, αλλά αύξησε και την πολυπλοκότητα των γεύσεων και των αρωμάτων που η μπύρα
μπορεί να προσφέρει. Και στη σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία έχει μετατρέψει την παραγωγή μπύρας
ακριβή τέχνη και επιστήμη.
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4. Η μπύρα είναι υγιές προιόν.
Μπορεί πολλοί να διαμαρτύρονται με αυτή τη πρόταση αλλά είναι γεγονός. Οι πρόσφατες μελέτες
έχουν δείξει ότι αυτοί που πίνουν με μέτρο ζουν περισσότερο από αυτούς που δεν πίνουν καθόλου! Ο
λόγος δεν είναι απολύτως σαφής ακόμη, αλλά η
έρευνα υπάρχει. Μια απλή και μη επιστημονική
εξήγηση θα ήταν ότι οι άνθρωποι που πίνουν μπύρα,
κρασί και αλκοολούχα ποτά, τείνουν να απολαμβάνουν
περισσότερο τη ζωή και να είναι πιο κοινωνικοί. Γνωρίζουμε ότι, σε γενικές γραμμές, οι χαρούμενοι άνθρωποι ζουν περισσότερο και είναι πιο υγιείς από
τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Το να πιούμε μια μπύρα μας ηρεμεί και μας κάνει
πιο ευτυχισμένους, γεγονός που απελευθερώνει πολλές υγιεινές ορμόνες
για το σώμα και μειώνει τις επιβλαβείς
επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες. Επίσης
όπως διαβάζουμε εδώ βοηθάει στην ενίσχυση της μνήμης και της γνωστικής λειτουργίας!
5. Η μπύρα είναι οικονομική.
Φυσικά πολλοί άνθρωποι βλέπουν την
μπύρα ως πολυτέλεια, και όχι αναγκαιότητα,
της ζωής, αλλά πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι
της ιστορίας έχουν διαφωνήσει! Μπορεί μερικές μπύρες να είναι ακριβές, ειδικά οι
σπάνιες μπύρες ή αυτές που είναι υψηλής
ποιότητας. Αλλά σε γενικές γραμμές,
μπορείτε να βρείτε μερικές πολύ καλές
μπύρες σε πολύ λογικές τιμές. Το να
μάθεις να πίνεις, πίνοντας μπύρα είναι πιο εύκολο να
γίνει, γιατί η μπύρα είναι οικονομική. Για να μάθεις να
πίνεις κρασί πρέπει να πιείς αρκετό κρασί αλλά αυτό
το σπορ είναι συνήθως ακριβότερο. Βρείτε μια μπύρα
που σας αρέσει, για να συνοδεύετε με αυτή το
φαγητό σας. Ή, πειραματιστείτε με διαφορετικές
μπύρες και βρείτε το στυλ που σας ταιριάζει. Στη συνέχεια, ανακαλύψτε την εγχώρια ζυθοποιία και τους
ζυθοποιούς της χώρας σας. Έτσι σιγά σιγά θα μάθετε
τα πάντα για την μπύρα.
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Επτά χόμπι που θα σας
κάνουν εξυπνότερους

Τσίπουρο - Ελληνική,
αυθεντική, καθαρή απόλαυση

Ε

Π

δώ και πολύ καιρό, θεωρείτο ότι
κάθε άνθρωπος γεννιέται με ένα
δεδομένο επίπεδο ευφυΐας κι ότι το
καλύτερο που έχουμε να κάνουμε
είναι να ζούμε βάσει των δυνατοτήτων
μας. Πλέον, οι επιστήμονες έχουν
αποδείξει ότι μπορούμε να αυξήσουμε
το δυναμικό μας και να το απολαμβάνουμε κιόλας. Ξέρουμε, δηλαδή,
ότι μαθαίνοντας νέες δεξιότητες, το
μυαλό δημιουργεί νέους νευρικούς
διαδρόμους που το κάνουν να εργάζεται ταχύτερα και καλύτερα.
Ιδού λοιπόν εφτά χόμπι που θα σας
κάνουν εξυπνότερους:
1. Παίξτε ένα μουσικό όργανο
Το παίξιμο μουσικής βοηθά με τη
δημιουργικότητα, τις αναλυτικές δεξιότητες, τη γλώσσα, τα μαθηματικά,
και άλλα. Αυτά τα πλεονεκτήματα
είναι λίγο πολύ
γνωστά, και κάποιοι ίσως πουν
ότι ένα ομαδικό
άθλημα μπορεί να
έχει την ίδια επίδραση. Αυτό που
κάνει το παίξιμο
ενός μουσικού
οργάνου πολύ
χρήσιμο και που
δεν συναντάται
αλλού είναι η ενδυνάμωση της
σύνδεσης των
ημισφαιρίων του εγκεφάλου, μέσω
της δημιουργίας νέων διασυνδέσεων.
Έτσι, εξασφαλίζουμε καλύτερες εκτελεστικές δεξιότητες, μνήμη, δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και συνολική εγκεφαλική λειτουργία, ανεξάρτητα από την ηλικία μας.

2. Διαβάστε οτιδήποτε
Τα πλεονεκτήματα της ανάγνωσης
είναι τα ίδια είτε διαβάζεται Game of
Thrones και Harry Potter, είτε το τελευταίο τεύχος της Wall Street Journal.
Η ανάγνωση μειώνει το στρες, κάνοντάς σας έτσι να νοιώθετε καλύτερα
με τον εαυτό σας. Επίσης, αυξάνει
όλα τα είδη νοημοσύνης – την αποκρυσταλλωμένη, την περιρρέουσα
και τη συναισθηματική. Αυτό συμβάλει
στην επίλυση προβλημάτων, την κατανόηση διαδικασιών, και την ακριβή
ερμηνεία των συναισθημάτων των
άλλων. Στη δουλειά, αυτό μεταφράζεται σε καλύτερες διευθυντικές δεξιότητες και επίγνωση του πώς μπορούν να υλοποιηθούν πράγματα.
3. Ασκηθείτε τακτικά
Η σωματική άσκηση εδώ κι εκεί δεν
βοηθά. Η τακτική άσκηση είναι πολύ
πιο αποτελεσματική από την σκληρή
άσκηση που δεν πραγματοποιείται
όμως σε τακτικά διαστήματα. Όταν
ασκήστε τακτικά, τα κύτταρά σας
πλημμυρίζουν με την πρωτεΐνη BDNF
που βοηθά με τη μνήμη, την εστίαση,
τη συγκέντρωση και την κατανόηση.
Κάποιοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι
το παρατεταμένο καθισιό έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και ουσιαστικά
παρεμποδίζει το μυαλό μας απ’ το να
εργαστεί όσο καλά θα μπορούσε.

4. Μάθετε μια ξένη γλώσσα
Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι μιλούν δύο γλώσσες είναι καλύτεροι
στην επίλυση γρίφων σε σχέση μ’
αυτούς που μιλούν μία γλώσσα μόνο.
Η επιτυχής εκμάθηση νέων γλωσσών
επιτρέπει στον εγκέφαλό σας να επιτελεί καλύτερα οποιοδήποτε καθήκον
απαιτεί πνευματική λειτουργία. Σε
αυτά περιλαμβάνονται συνήθεις εκτελεστικές δεξιότητες όπως ο σχεδιασμός και η επίλυση προβλημάτων.
5. Τεστάρετε τη σωρευτική
σας μάθηση
Πολλοί έξυπνοι μαθητές στο σχολείο
και το πανεπιστήμιο τα καταφέρνουν
στις εξετάσεις έχοντας μάθει απ’ έξω
τα κρίσιμα θέματα. Το πρόβλημα είναι
ότι τείνουμε να ξεχνάμε πολύ εύκολα
ό,τι μαθαίνουμε απ’ έξω, επειδή σπάνια
απαιτείται να επαναφέρουμε αυτή τη
γνώση. Ένας λόγος
που η εκμάθηση μιας
ξένης γλώσσας μας
κάνει εξυπνότερους
είναι επειδή αυτό
απαιτεί σωρευτική μάθηση – την επανάληψη της γραμματικής
και του λεξιλογίου
που
μαθαίνουμε.
Εφαρμόστε την έννοια της σωρευτικής
μάθησης στην καθημερινή σας ζωή σημειώνοντας στοιχεία
γνώσης που μαθαίνετε, π.χ. γράφοντάς
τα σε ένα σημειωματάριο. Ενσωματώστε τη σωρευτική μάθηση στο πρόγραμμα αυτό-βελτίωσής σας.
6. Εξασκήστε το μυαλό σας
Σουντόκου, παζλ, γρίφοι, επιτραπέζια, βίντεο-παιχνίδια, παιχνίδια με
τράπουλα και άλλες δραστηριότητες
αυξάνουν την πλαστικότητα των νεύρων σας. Έτσι, ενισχύεται η δυνατότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνεται από μόνος του, και αποκτούμε
επίγνωση των αιτιών και των αποτελεσμάτων συμπεριφορών και συναισθημάτων. Επιπλέον, βελτιώνονται οι
γνωστικές μας ικανότητες.
7. Διαλογιστείτε
Το 1992, ο Δαλάι Λάμα προσκάλεσε
τον επιστήμονα Ρίτσαρντ Ντάβιντσον
να μελετήσει τα εγκεφαλικά του κύματα κατά τη διάρκεια του διαλογισμού, για να εξετάσει κατά πόσο θα
μπορούσε να παράγει συγκεκριμένα
εγκεφαλικά κύματα κατόπιν απαίτησης. Τελικά, αποδείχθηκε ότι όταν ο
Δαλάι Λάμα κι άλλοι μοναχοί καλούντο
να διαλογιστούν και να εστιάσουν
στη συμπόνια, τα εγκεφαλικά τους
κύματα έδειξαν ότι βρίσκονταν πράγματι σε μια κατάσταση που ευνοούσε
το συγκεκριμένο αίσθημα. Η μελέτη
έδειξε ότι μπορούμε να ελέγξουμε
τα εγκεφαλικά μας κύματα και να νοιώθουμε ό,τι θέλουμε όποτε το θέλουμε. Κι αυτό σημαίνει ότι μπορούμε
να νοιώσουμε πιο ισχυροί πριν από
μια διαπραγμάτευση, πιο άνετοι όταν
ζητάμε αύξηση, και πιο πειστικοί όταν
κάνουμε τηλεφωνικές πωλήσεις.

ρωταγωνιστεί στο τραπέζι με καλή παρέα
και τους απαραίτητους μεζέδες. Ξέρει να συνοδεύει
μικρές και μεγάλες χαρές
και ενίοτε και λύπες.
Αποτελεί σήμα κατατεθέν της ελληνικής φιλοξενίας και του κεράσματος,
της πλέον χαρακτηριστικής έκφρασής της.
Ο αυθεντικός του χαρακτήρας, η καθαρή και δυνατή του γεύση καθιστούν
το τσίπουρο ένα απόσταγμα ξεχωριστό, ιδιαιτέρως απολαυστικό και
άκρως ελληνικό!
Η πρώτη αναφορά σε απόσταγμα
στέμφυλων γίνεται στην Αρχαία Ελλάδα. Ωστόσο η τέχνη της απόσταξης
αναπτύσσεται, κατά τους Βυζαντινούς
χρόνους, στις μονές του Αγίου Όρους,
στη χερσόνησο του Άθω. Και είναι οι
μοναχοί του Αγίου Όρους, που μυούν
τους μοναχούς των Μετεώρων στα
μυστικά της απόσταξης.
Μυστικά που στη συνέχεια ταξιδεύουν και στις γύρω περιοχές: στην
Ήπειρο, τη Μακεδονία, την υπόλοιπη
Θεσσαλία, αλλά και στην Κρήτη καθώς
και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας.
Αρχικά και για πολλούς αιώνες το
τσίπουρο παραγόταν ερασιτεχνικά
από τους χωρικούς, ως ένα μέσο αξιοποίησης των στέμφυλων, τα οποία
διαφορετικά θα απορρίπτονταν.
Η παραγωγή του γίνονταν σε μικρούς χάλκινους άμβυκες, παλαιάς τεχνολογίας.
Επιτρεπόταν μικρή εμπορία μέσα
στο νομό παραγωγής του και στους
όμορους νομούς, πάντα σε χύμα
μορφή, αφού κάθε είδους τυποποίηση
ήταν απαγορευμένη.
Το 1989, με την αντίστοιχη θέσπιση
της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα αποστάγματα, επιτρέπεται
για πρώτη φορά η παραγωγή και εμφιάλωση τσίπουρου γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη
της «αποστακτικής» κουλτούρας και

έδωσε στο τσίπουρο μία θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα διεθνή αποστάγματα.
Το τσίπουρο, ανάλογα με το αν θα
αρωματισθεί με ανηθόλη η όχι διακρίνεται σε α) τσίπουρο με γλυκάνισο και
β) τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.
Το τσίπουρο με γλυκάνισο παράγεται με τη απόσταξη στέμφυλων παρουσία μάραθου και, πιο σπάνια,
γλυκάνισου που είναι αρωματικά φυτά
με κύρια αρωματική ένωση την ανηθόλη. Στο τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο
τα στέμφυλα αποστάζονται χωρίς την
πρόσθεση μάραθου η γλυκάνισου
στον αποστακτήρα.
Έτσι το τσίπουρο παραμένει διαυγές
με την πρόσθεση νερού σ’ αυτό.
Αυτό το ξεχωριστό απόσταγμα αποτελεί άξιο πρεσβευτή της Ελλάδας
στις διεθνείς αγορές αφού ο κανονισμός για τα αλκοολούχα ποτά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχύρωσε το
προϊόν ως αποκλειστικά ελληνικό.
Και δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι
διαφορετικό αφού το τσίπουρο αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο
την κουλτούρα μας, τις ζεστές συνήθειες μας γύρω από το τραπέζι.
Με παρέα, με πιάτα πολλά που πάνε
και έρχονται και που θέλουμε πάντα
να μοιραζόμαστε, με ήχους δυνατούς
από τα πιρούνια και τις καθαρές κουβέντες μας, με τσούγκρισμα των ποτηριών, με ευχές για υγεία πάνω από
όλα και με την σκέψη στο τραπέζωμα
της επόμενης ημέρας!

Κοκτέιλ με μαστίχα
Curaçao, προσέχοντας να μείνει στην
επιφάνεια.

Δεν φαντάζεσαι πόσο ευρεία είναι η
γκάμα των κοκτέιλ που μπορούμε να
φτιάξουμε με μαστίχα! Εμείς επιλέξαμε 3 αγαπημένα κοκτέιλ με μαστίχα
και σου τα παρουσιάζουμε!
Blue mastic
3 μεζούρες Mαστίχα
1 μεζούρα βότκα
2 μεζούρες χυμό φράουλας φρέσκο
1 μεζούρα Blue Curaçao
1 μεζούρα χυμό ανανά
Aνακατεύουμε καλά τα ποτά στο
mixing glass. Σερβίρουμε σε ποτήρι
σωλήνα. Τελειώνουμε με λίγο Blue

Grandpa is mastic
1 ½ μεζούρα Mαστίχα
1 μεζούρα Kahlua
1 μεζούρα Amaretto
πάγο
Σε ένα σφηνάκι στρώνουμε τον πάγο,
βάζουμε στη μέση το Kahlua, το
Amaretto και από πάνω τη Mαστίχα.
Mαστίχα Martini
1 ½ μεζούρα Mαστίχα
½ μεζούρα χυμό φρέσκου lime
2 σταγόνες Tabasco
3 φύλλα φρέσκο δυόσμο
Γεμίζουμε με τριμμένο πάγο ένα ποτήρι του μαρτίνι. Ρίχνουμε τον χυμό
lime, τη Mαστίχα και το Tabasco. Γαρνίρουμε με τον δυόσμο.

