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A
νήσυχο είναι μαζί με τις εταιρείες

που δραστηριοποιούνται στον κλά-

δο παραγωγής και εμπορίας των

αλκοολούχων ποτών το Δ.Σ της ΕΔΕΟΠ

Αθήνας, από τα νέα σενάρια που βλέπουν

το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες

ημέρες και τα οποία κάνουν λόγο για πι-

θανή αύξηση των φόρων στα ποτά, είτε

του ΦΠΑ είτε του Ειδικού Φόρου Κατα-

νάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦ-

ΚΟΠ). 

Κι αυτό διότι ο εν λόγω κλάδος έχει

ήδη υποστεί καθίζηση από τις προηγού-

μενες αυξήσεις των φόρων και συγκε-

κριμένα του ΕΦΚΟΠ κατά 125% την πε-

ρίοδο 2009-2010 και την αύξηση του

συντελεστή ΦΠΑ από το 19% στο 23%. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μελέτη

του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχα-

νικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον κλάδο των

αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα οι αυ-

ξήσεις στον ΕΦΚΟΠ και στον ΦΠΑ είχαν

εξαιρετικά αρνητικό αποτέλεσμα στην

εθνική οικονομία συνολικά και όχι μόνο

στα δημάσια έσοδα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι εκτιμώ-

μενες απώλειες από έσοδα ΕΦΚΟΠ υπο-

λογίζονται σε 55,1 εκ. ευρώ ετησίως κλι-

μακώνοντας ακόμα περισσότερο τις ετή-

σιες απώλειες που δημιουργούνται.

Ωστόσο, σύμφωνα με φορείς της αγο-

ράς εκτιμάται ότι το λαθρεμπόριο εκ-

φρασμένο σε φιάλες άγγιξε τα 8,2 εκ.

φιάλες για το 2012, οι οποίες διακινούν-

ται χωρίς την είσπραξη ΕΦΚΟΠ, ενώ οι

απώλειες που δημιουργούνται αφορούν

και τη μη είσπραξη ΦΠΑ (~70%). Η απώ-

λεια φορολογικών εσόδων από τη μη κα-

ταβολή του ΕΦΚΟΠ σε ποτά που διακινη-

θήκαν παράνομα προσεγγίζει τα 41,8 εκ.
ευρώ (χωρίς τα έσοδα από ΦΠΑ).

Σήμερα εκτιμάται ότι οι απώλειες είναι

πολύ μεγαλύτερες.

Όλοι οι μελετητές  καταλήγουν ότι θα

υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στα δη-

μοσιονομικά έσοδα για το σύνολο των

μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν

στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών

από τη(ν):

•σταδιακή αποκλιμάκωση συντελεστή

ΕΦΚΟΠ,

•εντατικοποίηση των ελέγχων στην

αγορά, (εισπραξιμότητα φόρων, διακί-

νηση φορτίων, και

•ελαχιστοποίηση κινήτρων για την

παράνομη εμπορία ποτών για οικιακή

χρήση (ή για εμπορική σε περιορισμένο

επίπεδο).

Συγκριμένα τα δημόσια έσοδα θα μπο-

ρούσαν συνολικά να βελτιωθούν πάνω

από 350 %

Υπενθυμίζουμε ότι η χαμηλότερη ζή-

τηση συνεπάγεται και χαμηλότερη πα-

ραγωγή, προστιθέμενη αξία, μισθοδοσία,

φορολογικά έσοδα και απασχόληση.

Η μείωση της απασχόλησης και του ει-

σοδήματος από εργασία με τη σειρά τους

οδηγούν σε περαιτέρω μείωση της ζήτη-

σης, επιβαρύνοντας το αποτέλεσμα πολ-

λαπλασιαστικά.

Το κοινωνικό επιχείρημα ότι η αυξηση

της τιμής καταπολεμά τον αλκοολισμό

δεν ευσταθεί αφού:

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς (Manning,

Blumberg, & Moulton, 1995) ότι η αύξηση

του φόρου σε ποτά ήδη επιβαρυμένα με

υψηλή φορολογία:

• επηρεάζει την κατανάλωση των μη

εξαρτημένων ατόμων από το ποτό (και

όχι των εθισμένων στο αλκοόλ), με απο-

τέλεσμα να μειώνονται τα φορολογικά

έσοδα, χωρίς ταυτόχρονα να αντιμετωπί-

ζεται το πρόβλημα του αλκοολισμού,

• δημιουργεί σημαντική υποκατάσταση

προς:

– φθηνότερα νόμιμα ποτά (κρασί ή

μπύρα)

– νόμιμα μη τυποποιημένα (π.χ. χύμα

τσίπουρο, τσικουδιά, κρασί)

– παράνομα (παράνομο εμπόριο ομο-

ειδών ποτών π.χ. αλκοολούχα)

Συνεπώς ο αυξημένος φόρος δεν μει-

ώνει την κατά κεφαλήν κατανάλωση

αλκοολούχωναλλά μετατοπίζει την κα-

τανάλωση προς φθηνότερα ή παράνομα

προϊόντα που μπορεί να έχουν αρνητικές

επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Συνάντηση της ΕΔΕΟΠ Αθηνών 

με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Σε συνάντηση του ΔΣ της ΕΔΕΟΠ Αθηνών με ανώτατα στελέχη

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας συζητήθηκαν θέματα εμπορικής πολιτικής

μετά τη αναμόρφωση της νέας τιμολογιακής πολιτικής της

εταιρείας. Έγιναν προτάσεις από το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ για θέματα

βελτίωσης της τιμολογιακής πολιτικής όπως της παλετοποίησης

και άλλων ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν συμφερότερη στη

σημερινή δύσκολη συγκυρία για τον χονδρεμπόριο.

Είναι γνωστό ότι η εταιρεία αποδίδει μεγάλη σημασία στη συ-

νεργασία με το κανάλι του χονδρεμπορίου και έτσι υιοθετεί

πολιτικές για τη στήριξη και προώθησή του. 

Νέα συσκευασία της 

Coca-Cola στην αγορά
Προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία

Η Coca Cola 3Ε κυκλοφόρησε στην

αγορά και νέα συσκευασία σε

κουτί των 375ml, διατηρώντας πα-

ράλληλα και το κουτί των 330ml

ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη

στην αγορά. Η απόφαση αυτή της

εταιρείας συμπίπτει με τις προτά-

σεις που είχε υποβάλει το Δ.Σ.

της ΕΔΕΟΠ Αθηνών προς την 3Ε

σε συναντήσεις που είχε με ανώ-

τατα στελέχη της εταιρείας.

Το «βαρύ πυροβολικό» του ΣΔΟΕ

στους δρόμους για ελέγχους
σελ. 4

Διακόσμηση και χρώμα στα καταστή-

ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
σελ. 10

Πώς πίνεται το τσίπουρο σελ. 16

Κραυγαλέα λανθασμένη
η πολιτική απέναντι στα αλκοολούχα ποτά 

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ



Ηδυνατότητα της τελικής διαμόρφω-

σης και ένταξης όλων των σημάτων

σε ένα "Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Με-

σογειακής Γαστρονομίας" και η επίσημη

πιστοποίηση, σε εθνικό επίπεδο υπό την

έγκριση και εποπτεία του υπουργείου

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Τουρισμού, σύμφωνα με το νομοθετικό

πλαίσιο του παραδοσιακού σήματος του

ΕΟΤ απασχολεί ιδιαίτερα τον εμπορικό

κόσμο.

Το θέμα, όπως αναφέρει ανακοίνωση

της ΕΣΕΕ, τέθηκε στη συνάντηση που

πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην ανα-

πληρώτρια υπουργό Τουρισμού Έλενα

Κουντουρά, τον γενικό γραμματέα Του-

ρισμού Γεράσιμο Ζαχαράτο με τον πρό-

εδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη τη Διευ-

θύντρια του ΙΝΕΜΥ Βάλια Αρανίτου, κα-

θώς και τον Αριστοτέλη Καρβέλλα, εκ-

πρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Ει-

σαγωγέων Τροφίμων-Ποτών Εξωτερικού

(Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε), οργάνωσης που εκπρο-

σωπεί 7500 επιχειρήσεις Ελλήνων σε

14 Ευρωπαϊκές χώρες και συνεργάζεται

από το 2013 με την ΕΣΕΕ.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ παρέδωσε στην

υπουργό μια σειρά ερευνών του Ινστι-

τούτου της ΕΣΕΕ, αναφορικά με τη σύν-

δεση του εμπορίου σε μεγάλες τουρι-

στικές περιοχές της χώρας, όπως τα Δω-

δεκάνησα και η Κρήτη, καθώς και της

τουριστικής διαδρομής και συγκέντρωσης

στην Αττική, προερχόμενης κυρίως από

την κρουαζιέρα. Επίσης, δόθηκαν δύο

μελέτες-εκθέσεις, επισημαίνοντας την

ανάγκη διατήρησης του ειδικού καθε-

στώτος ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου,

χωρίς εξαιρέσεις.
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΛΗΜΝΙΔΗΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 54 - ΜΟΣΧΑΤΟ

 

          Μήτσιος Ευάγγελος                      Πρόεδρος                                          210-8048357
          Mπέκας Θεμιστοκλής                    A’ Aντιπρόεδρος                              2310-793587
          Τσίχλας Τίτος                                B’ Aντιπρόεδρος                              2810-312247
          Κωσταντόπουλος Θεόδωρος        Γ. Γραμματέας                                  2610-640491
          Μανδρέκας Νικόλαος                    Tαμίας                                               210-4621077
          Γαλανάκης Αντώνης                      Έφορος Δημ. Σχέσεων                    28210-74554
          Θανασούλας Bασίλειος                 Mέλος                                               26410-50333
          Mελισσανίδης Δημήτριος             Mέλος                                               23840-22286
          Μουζακίτης Γρηγόριος                  Mέλος                                               26610-52888
          Kαλλιανίδης Θεόδωρος                Mέλος                                               23730-31381
          Mπακαλάρος Kων/νος                   Mέλος                                               2610-643777

          Mήτσιος Eυάγγελος                      Πρόεδρος                                         210-8048357

          Μανδρέκας Νικόλαος                   Aντιπρόεδρος                                   210-4621077

          Δανιήλ Παγώνα                             Γεν. Γραμματέας                               210-4934757

          Zαμπούρας Κωνσταντίνος            Tαμίας                                               210-2465788

          Γουργιώτης Γεώργιος                    Μέλος                                               22940-97176

          Δερμιτζάκης Χαράλαμπος            Μέλος                                               210-5779896

          Γεραρής Κων/νος                          Μέλος                                               210-2281583

          

          Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος    Πρόεδρος                                       2610-640491

          Κυριαζής Παντελής                     Aντιπρόεδρος                                2610-520692

          Μπακαλάρος Δημήτριος             Γεν. Γραμματέας                            2610-643777

          Κoκκοτής Ιωάννης                       Tαμίας                                            2610-522706

          Σπαλιάρας Γεώργιος                   Δημ. Σχέσεων                                26930-23524

          

          Χουλιάρας Παναγιώτης                 Πρόεδρος                                         24210-49576

          Μπάρδης Σπύρος                          Aντιπρόεδρος                                   24210-90230

          Αντωνίου Γεώργιος                       Γεν. Γραμματέας                               24210-46749

          Στρίγκος Βασίλειος                       Tαμίας                                               24210-81919

          Παπαργύρης Κων/νος                   Δημ. Σχέσεων                                  6936-736686

         Tσίχλας Tίτος                                Πρόεδρος                                          2810-312247
          Kαρφής Mιχαήλ                             Aντιπρόεδρος                                   2810-256921
          Θωμάς Mιχαήλ                               Γ. Γραμματέας                                  2810-360701
          Tζαμπουράκης Δημήτριος            Tαμίας                                               2810-255003
          Kεφαλούκος Λάμπρος                   Mέλος                                               2810-346931
          Xατζηγεωργίου Eυάγγελος           Mέλος                                               2810-238385

          Kουτσογκίλας Aθανάσιος             Πρόεδρος                                          27410 26802

          Mέλλιος Φίλιππος                         Aντιπρόεδρος                                   27430 24944

          Γιάννου Θεοφάνης                        Γ. Γραμματέας                                  27410 21862

          Kαραγκούνης Tαξιάρχης              Tαμίας                                               6946 331161

          Πρωτόπαππας Σπυρίδων              Mέλος                                               27410 33082

         Mελισσανίδης Δημήτριος             Πρόεδρος                                         23840-22286

          Παππάς Βασίλειος                        Aντιπρόεδρος                                   23810-23312

          Ανδρόνικος Χρύσανθος                Γ. Γραμματέας                                  23840-22810

          Xατζηγεωργίου Aναστάσιος         Tαμίας                                               23810-81050

          Tσάπας Xρήστος                           Δημ. Σχέσεων                                  23810-88894

          Mιχαηλίδης Xρήστος                     Πρόεδρος                                          25210-81093
          Kομπόλιας Xρήστος                      Aντιπρόεδρος                                   25210-45348
          Mελισσανίδης Παναγιώτης           Γ. Γραμματέας                                  25210-81591
          Πρέπος Hλίας                                Tαμίας                                               25210-22513
          Xουσμεκιάρης Θεόδωρος             Mέλος                                               6977-454671

          

          Γκινάτης Δημήτριος                      Πρόεδρος                                         23990-22833

          Mαργαρίτης Iωάννης                     Aντιπρόεδρος                                   23740-81555

          Kαλλιανίδης Θεόδωρος                Γεν. Γραμματέας                               23710-31381

          Κυριαφίνης Ιωάννης                      Tαμίας                                               23710-23291

          Καλλιανίδης Αργύριος                  Μέλος                                               23750-95229

         Mουζακίτης Γρηγόριος                    Πρόεδρος                                           26610-52888

           Moυζακίτης Αλέκος                         Aντιπρόεδρος                                     26610-52681

           Mπασιάς Γεώργιος                           Γεν. Γραμματέας                                 26620-23700

           Mανιάτος Σπυρίδων                         Tαμίας                                                 26610-35086

           Tζορτζάτος Σπυρίδων                      Δημ. Σχέσεων                                    26630-81543

             

 
             
             Γαλανάκης Αντώνης                        Πρόεδρος                                             28210-74554
           Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ             Aντιπρόεδρος                                      28210-76460
           Mαρμαριτσάκης Iωάννης                Γ. Γραμματέας                                     28210-81035
           Mπουρμπάκης Στυλιανός                Tαμίας                                                  28210-87243
           Tσιριντάνης Mάρκος                       Mέλος                                                  28250-91110

           Θανασούλας Bασίλειος                   Πρόεδρος                                             26410-50333
           Πασιόπουλος Iωάννης                     Aντιπρόεδρος                                      26310-22247
           Kαραφασούλης Γεώργιος               Γ. Γραμματέας                                     26420-23783
           Προύτζος Aπόστολος                      Tαμίας                                                  26470-22344
           Γκανιάτσος Aνδρέας                       Mέλος                                                  26310-26818

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 
Πανελλήνια Oμοσπονδία 

EΔEOΠ Aθηνών

EΔEOΠ Πάτρας

EΔEOΠ Bόλου

EΔEOΠ Hρακλείου

EΔEOΠ Kορίνθου

EΔEOΠ Πέλλας

EΔEOΠ Δράμας

EΔEOΠ Xαλκιδικής

EΔEOΠ Kέρκυρας

EΔEOΠ Xανίων

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας

Προωθήστε το νερό

το «δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ένωσης Διακινητών

Εμπόρων Οίνων Ποτών

Αθηνών, σας υπενθυμίζει

ότι έκλεισε συμφωνία με

την εταιρεία IQ BANDS

(BIKOΣ) για την αποκλει-

στική διάθεση του νερού

«Ζαγοροχώρια» από τα

μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών,

στην περιοχή της Αττικής.

Κατόπιν τούτου, οι πρα-

τηριούχοι-μέλη της ΕΔΕΟΠ

Αθηνών, μπορούν να επι-

κοινωνούν με το τμήμα

πωλήσεων της εταιρείας IQ BRANDS, προ-

κειμένου 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.

Η εκπαίδευση του Ε.Φ.Ε.Τ.
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 πα-

ρασκευής, 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 κά-

νω”.

Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, είναι η εκπαίδευση του επιχειρηματία και

του προσωπικού.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2108312351, 2108318221, 2103468268.

ΕΣΕΕ: Σήμα Ποιότητας Ελληνικής

Μεσογειακής Γαστρονομίας

Πάρτε πληροφορίες για να μην πάρετε... φέσια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους πρα-

τηριούχους να ζητούν οικονομικής φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες

τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 210-9659007 και 210-8929700,

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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650 εκατ. ευρώ χάθηκαν από το λαθρεμπόριο τσιγάρων

Πάνω από 650 εκατ. ευρώ σε φόρους

εκτιμάται ότι χάθηκαν από ελληνική

οικονομία το 2014 από το λαθρεμπόριο

τσιγάρων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της

καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος». 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

της εταιρείας Νικήτας Θεοφιλόπουλος,

μίλησε σε δημοσιογράφους με αφορμή

τη νέα επένδυση της καπνοβιομηχανίας

στον Ασπρόπυργο, σχολίασε θετικά τις

εξαγγελίες της κυβέρνησης για την πά-

ταξη του λαθρεμπορίου καπνού, λέγον-

τας πως το υπουργείο Οικονομικών έχει

δείξει μεγάλη διάθεση να αντιμετωπιστεί

το φαινόμενο που έχει λάβει μεγάλες

διαστάσεις στην Ελλάδα λόγω και της

υπερφορολόγησης (σ.σ. σήμερα το 84%

της τιμής ενός πακέτου τσιγάρων είναι

φόροι).

Η «Παπαστράτος» ολοκληρώνει το ερ-

χόμενο φθινόπωρο τη νέα επένδυση

ύψους 25 εκατ. ευρώ για την εγκατά-

σταση εφτά νέων γραμμών επεξεργα-

σίας καπνού.

Από το εργοστάσιο του Ασπρόπυργου

η θυγατρική της «Philip Morris», που

ελέγχει σήμερα το 40% της ελληνικής

αγοράς, πραγματοποιεί εξαγωγές που

αντιστοιχούν στο 60% της παραγωγής

της σε συνολικά 30 χώρες.

Τη σύγκριση μεταξύ της πολιτειακής δομής των ΗΠΑ

και της ένωσης κρατών της Ευρώπης επιχειρεί να

κάνει με άρθρο του στους Financial Times, ο επικεφα-

λής οικονομολόγος της βρετανικής HSBC, Stephen

King.

Όπως γράφει, ο καλύτερος τρόπος να αντιληφθούμε

την τοξική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας

– βορειοευρωπαίων δανειστών είναι να ξεχάσουμε εν-

τελώς την Ευρώπη και, αντ' αυτού, να σκεφτούμε τις

ΗΠΑ. Εάν έπαυε να υπάρχει η Ουάσινγκτον, εάν το ομο-

σπονδιακό δημοσιονομικό σύστημα κατέβαζε ρολά,

τότε δεν θα υπήρχαν ομοσπονδιακοί φόροι, ούτε πα-

ροχές κοινωνικής ασφάλισης, ούτε διακρατικά έργα

υποδομής χρηματοδοτούμενα από το κράτος.

Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία θα έδειχναν τότε τις

οικονομικές επιδόσεις της καθεμιάς πολιτείας ξεχωρι-

στά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά ΑΕΠ και και τον πληθωρι-

σμό, αλλά και για το ισοζύγιο πληρωμών. Θα γνωρίζαμε

τότε ποια κράτη θα είχαν πλεόνασμα στο ισοζύγιο πλη-

ρωμών και ποια θα είχαν ελλείμματα, αλλά και το ακρι-

βές ύψος αυτών.

Όπως εξηγεί ο King με το ομοσπονδιακό σύστημα,

το πλεόνασμα που εμφανίζει πχ η πλουσιότερη πολι-

τεία των ΗΠΑ (ήτοι Μασαχουσέτη), μειώνει το έλλειμμα

που εμφανίζει η φτωχότερη πολιτεία, ήτοι ο Μισισιπής,

μέσω των fiscal transfers.

Φανταστείτε τώρα τι θα γινόταν αν οι πλούσιοι κά-

τοικοι της Μασαχουσέτης ανακάλυπταν έντρομοι ότι οι

φόροι που πληρώνουν χρησιμοποιούνται για να υπο-

στηρίξουν τον μη παραγωγικό, άνεργο πληθυσμό του

Νότου και αποφάσιζαν να βάλουν ένα τέλος σε αυτό.

Τότε, θα ήταν θέμα χρόνου ο Μισισιπής να μετατραπεί

σε μια Ελλάδα της Αμερικής, ανίσχυρος απέναντι στην

αντίστοιχη... αμερικανική Γερμανία.

Αυτό, καθησυχάζει ο King, δεν πρόκειται να συμβεί,

γιατί η ύπαρξη της Ουάσινγκτον λειτουργεί ως φρου-

ρός ενάντια σε τέτοιους κινδύνους. Αυτό που θέλει να

καταδείξει είναι πως τα πλούσια κράτη που χορη-

γούν δάνεια στους "φτωχούς συγγενείς" αναπτύσ-

σουν μαζί τους μια σχέση εξάρτησης που πολύ

εύκολα καταλήγει σε δάκρυα. Κι όχι απαραίτητα

γιατί οι πλούσιοι είναι απαραίτητα "κακοί", αλλά γιατί

είναι πιθανό να ακολουθήσουν επιλογές που μπο-

ρούν να περιγραφούν ως ενθουσιώδης εφαρμογή

μιας βικτοριανής ηθικής.

Για την Ευρωζώνη, η απουσία παντός είδους δημο-

σιονομικής ένωσης απειλεί σε μόνιμη βάση να καταλή-

ξει σε κατάρρευση και διάλυση.

Όταν βρίσκονται εντός μια κοινής νομισματικής ένω-

σης, οι πιστωτές δεν επιτρέπεται να μπορούν να λει-

τουργούν ως δικτάτορες στους δανειζόμενους. Κι

όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευ-

ρωζώνη, καταλήγει το άρθρο.

Το «βαρύ πυροβολικό» του ΣΔΟΕ βγάζει

στους δρόμους για ελέγχους και πάλι

το υπουργείο Οικονομικών, σε μία προ-

σπάθεια να βάλει τέλος στην προεκλογική

«χαλάρωση» του εισπρακτικού μηχανισμού

αλλά και των φορολογουμένων.

Καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα του δη-

μοσίου βρίσκονται «στο κόκκινο» (τα έσοδα

Φεβρουαρίου δεν αναμένεται να ξεπερά-

σουν τα 2,8 δισ. και οι ανάγκες πληρωμών

αγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ) στο οικονομικό

επιτελείο θέτουν σε εφαρμογή έκτακτο

σχέδιο για να κερδίσουν τη «μάχη» εί-

σπραξης του ΦΠΑ και να ανακάμψουν τα

έσοδα που τον Δεκέμβριο σημείωσαν

υστέρηση 35% έναντι του στόχου στο Με-

σοπρόθεσμο και τα μηνύματα δείχνουν

ότι η «ζημιά» συνεχίστηκε και τον –επίσης

προεκλογικό- μήνα Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται

μεγάλες ανατροπές στο οργανωτικό σχήμα

των μηχανισμών. Αν και δεν έχει ξεκαθα-

ρίσει το μέλλον της Γενικής Γραμματείας

Δημοσίων Εσόδων, διαφαίνεται ότι μπορεί

να διατηρηθεί για να μην ανοίξει νέο μέ-

τωπο διαμάχης με τους δανειστές.

Ωστόσο το ΣΔΟΕ φαίνεται πως βγαίνει

ξανά στους δρόμους για ελέγχους, καθώς

σχεδιάζεται να αναλάβει πάλι την διενέρ-

γεια προληπτικών ελέγχων στην αγορά

κατά την διακίνηση προϊόντων και αγαθών,

με πρώτους στόχους την μεταφορά εμ-

πορευμάτων, τα κέντρα διασκέδασης και

την έκδοση αποδείξεων από γιατρούς, δι-

κηγόρους κλπ.

Επίσης αναμένεται να υπάρξει και νέα

σύσκεψη ως το τέλος της εβδομάδας, με

θέμα τις ελεγκτικές δράσεις για ελέγχους

σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου,

το λαθρεμπόριο καυσίμων κλπ.

Το σχέδιο για μετεκλογικό «rebound»

στα φορολογικά έσοδα περιλαμβάνει δρά-

σεις όπως:

- άμεση μετατροπή των πληροφοριακών

δελτίων από ελέγχους πόθεν έσχες του

ΣΔΟΕ σε εκθέσεις ελέγχου προκειμένου

να βεβαιωθούν άμεσα τα σχετικά ποσά

από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα

για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιου-

σίας.

- κινητοποίηση του φοροελεγκτικού και

φοροεισπρακτικού μηχανισμού με σαρω-

τικούς προληπτικούς ελέγχους για την

έκδοση αποδείξεων και την απόδοση του

παρακρατούμενου ΦΠΑ. Στον προληπτικό

έλεγχο θα εμπλακεί και πάλι το ΣΔΟΕ και

οι μηχανισμοί του.

- άμεση ενίσχυση με ελεγκτές των μο-

νάδων του υπουργείου Οικονομικών που

ασχολούνται με τις λίστες της φοροδια-

φυγής, όπως είναι το ΚΕΦΟΜΕΠ και το

ΣΔΟΕ.

- διορθωτικές παρεμβάσεις στη ρύθμιση

των 100 δόσεων για όσους έχουν ληξι-

πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Θα

δοθεί η δυνατότητα να μπουν στη ρύθμιση

ακόμη και φορολογούμενοι με πολύ χα-

μηλά εισοδήματα οι οποίοι αδυνατούν να

αντεπεξέλθουν ακόμη και στην προβλε-

πόμενη ελάχιστη δόση των 50 ευρώ.

Το «βαρύ πυροβολικό» του ΣΔΟΕ

στους δρόμους για ελέγχους

HSBC: Οι πιστωτές δεν επιτρέπεται να λειτουργούν

ως ...δικτάτορες τους δανειζόμενους
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Ανησυχία του ΙΟΒΕ για τις

διαπραγματεύσεις με τους δανειστές
Εκκληση σε δραματικούς τόνους για άρση της πα-

ρατεταμένης αβεβαιότητας απευθύνει για πρώτη

φορά το ΙΟΒΕ, εκφράζοντας την ανησυχία του για την

τροπή των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Απο-

τελεί παράδοξο να γίνεται επίκληση από οποιαδήποτε

πλευρά του ενδεχομένου εξόδου της χώρας από την

Ευρωζώνη, ακόμη και ως διαπραγματευτική απειλή,

σημειώνει το ΙΟΒΕ, περιγράφοντας τις δραματικές συ-

νέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης για τη χώρα. Αναφέρει

χαρακτηριστικά: «Η πρόβλεψη για επιπλέον μεγάλη

μείωση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας για

τουλάχιστον μία διετία δεν είναι παρακινδυνευμένη.

Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις, στις επόμενες γενιές, θα

ήταν βαριές. Η βλάβη για την Ευρωζώνη θα ήταν

επίσης σημαντική, αν και είναι πολύ πιθανόν ότι θα

προκαλούνταν επίσης η στενότερη ένωση ανάμεσα

μόνο στις περισσότερο ανταγωνιστικές οικονομίες της

ηπείρου». Το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι η επιλογή για την

επίτευξη συμφωνίας είναι αυτονόητη, με την Ελλάδα

να παραμένει σαφώς και αυστηρά στο πλαίσιο της νο-

μισματικής ένωσης και υπογραμμίζει ότι «κάθε εναλ-

λακτική καλώς απορρίπτεται ως ανεύθυνη και κατα-

στροφική».

Οι συνέπειες
Το ΙΟΒΕ υπογραμμίζει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να

αποτραπεί κάθε άλλη ρωγμή στη λειτουργία του οικο-

νομικού συστήματος στη χώρα, επισημαίνοντας ότι «η

εμπειρία δείχνει ότι όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, λόγω

μη προβλεπόμενων περιορισμών και άλλων μη ομαλών

εξελίξεων, οι συνέπειες έχουν αντίκτυπο στην οικονομία

για δεκαετίες». Η διαπραγμάτευση που εξελίσσεται

ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους

μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά θετικό αποτέλεσμα,

τονίζει, μόνο αν τεθεί

από όλους ως αδιαπραγ-

μάτευτος στόχος η επι-

στροφή της ελληνικής

οικονομίας, το συντομό-

τερο, σε υψηλούς ρυθ-

μούς ανάπτυξης με δια-

τηρήσιμο τρόπο. Αποτε-

λεί προϋπόθεση να κε-

φαλαιοποιήσουν όλες οι

πλευρές την πολύ ση-

μαντική οικονομική προ-

σαρμογή κατά τα τελευ-

ταία χρόνια, όπως και

την καταγραφή θετικής

ανάπτυξης το περασμένο

έτος, ακόμη και αν η τε-

λευταία στηρίχθηκε πε-

ρισσότερο σε βελτίωση

των προσδοκιών και λι-

γότερο σε ένα νέο πρό-

τυπο εξωστρεφούς παραγωγής, σημειώνει. Εξίσου ση-

μαντική προϋπόθεση, κατά το ΙΟΒΕ, είναι να διορθωθούν

οι αστοχίες που υπήρξαν και κυρίως οι αμφισημίες

στην εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών, η έλλειψη

ευρείας συναίνεσης και η κλιμακούμενη επιβάρυνση

όσων προσφέρουν την παραγωγή, εργαζομένων και

επιχειρήσεων.

Το ΙΟΒΕ αποδίδει τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οι-

κονομίας στην «καταβύθιση των επενδύσεων» και επι-

σημαίνει ότι «με επίπεδο περίπου στο μισό από το

απαραίτητο και με την εγχώρια αποταμίευση να έχει

στερέψει σε μεγάλο βαθμό, για να δημιουργηθούν

θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα είναι απαραίτητο να

υπάρξει ένα κύμα επενδύσεων, κάθε μορφής και

είδους, από το εξωτερικό». Χαρακτηρίζει μονόδρομο

τη βελτίωση των δομικών όρων λειτουργίας της οικο-

νομίας για να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση των

μισθών, αλλά αύξησή τους και επισημαίνει ότι πρέπει

άμεσα «να γίνει ουσιαστική άρση εμποδίων στις αγορές,

δραστική απλούστευση διαδικασιών στη δημόσια διοί-

κηση και ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος εκπαί-

δευσης και δικαιοσύνης». Οι ίδιες παρεμβάσεις, σημει-

ώνει, θα επιτρέψουν, ως επείγουσα προτεραιότητα,

την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ουσιαστική

προστασία των πραγματικά αδυνάμων. Θέτει θέμα

άρσης της παρατεταμένης αβεβαιότητας, επισημαίνοντας

ότι είναι απαραίτητη και για την ισότιμη συμμετοχή

της χώρας στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Ξεπέρασαν τα 20 εκατομ-

μύρια ευρώ τα έσοδα από

τις ρυθμίσεις οφειλών προς

τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα

στο πρώτο δεκαήμερο της

εφαρμογής του νέου μοντέ-

λου ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία

του υπουργείου Εργασίας

στο διάστημα αυτό, κατατέ-

θηκαν και εγκρίθηκαν 17.690

αιτήσεις, ενώ ρυθμίστηκαν

συνολικά 921 εκατομμύρια

ευρώ.

Στο μεταξύ έχουν τεθεί

από σήμερα σε λειτουργία,

οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω των

οποίων θα είναι στο εξής δυνατή η υπαγωγή

των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης μέσω

διαδικτύου.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι οφειλέτες

έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλε-

κτρονικά την αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση,

αφού πρώτα επιλέξουν τον επιθυμητό τύπο

ρύθμισης, τον τρόπο εξόφλησης (εφάπαξ ή

δόσεις) και τον αριθμό των δόσεων (όπου

απαιτείται). Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να

πληροφορηθούν το απαιτητό κάθε φορά

ποσό πληρωμής σε περίπτωση ρύθμισης ή το

συνολικό ποσό εξόφλησης της οφειλής τους.

Για τους οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι υπη-

ρεσίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του

Ιδρύματος στην ενότητα "Ηλεκτρονικές Υπη-

ρεσίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφει-

λέτες" .

Οι οφειλέτες, εργοδότες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

μπορούν να κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών

πρόσβασης που χρησιμοποιούν για να υποβά-

λουν ηλεκτρονικά την Αναλυτική Περιοδική

Δήλωση (ΑΠΔ).

Οι άλλες κατηγορίες οφειλετών του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ (π.χ. ασφαλισμένοι με οφειλές από πα-

ροχές ή συντάξεις, παλιοί εργοδότες κοινών

επιχειρήσεων ή εργοδότες οικοδομοτεχνικών

έργων που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονικά την

ΑΠΔ), και οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και

του ΕΤΑΑ, των οποίων οι οφειλές έχουν εν-

ταχθεί στο ΚΕΑΟ, μπορούν να πιστοποιηθούν

μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Πιστοποί-

ηση Οφειλετών ΚΕΑΟ"

Ξεπέρασαν τα 20 εκατ. ευρώ τα έσοδα

των Ταμείων από τις ρυθμίσεις οφειλών

Απόφαση που δικαιώνει την εταιρία Αλουμίνιον της Ελλάδος από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία βάζει τέλος στην αυθαιρεσία

της ΔΕΗ για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλείνοντας οριστικά το θέμα, απέρριψε και

δεύτερη, ανώνυμη προσφυγή της ΔΕΗ κατά της τιμής που είχε ορι-

στεί από τη διαιτησία, στην οποία η ίδια οικειοθελώς είχε προχωρή-

σει.

Αυτή είναι η

πολλοστή φορά

που η ΔΕΗ χάνει

σε κάποιο όρ-

γανο είτε εντός

είτε εκτός Ελλά-

δας στη διαμάχη

της με την ΑτΕ

καθώς μία

ακόμα απόφαση

της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής διέ-

ψευσε τους

ισχυρισμούς και

τις απαιτήσεις της σχετικά την τιμή των τιμολογίων που πρέπει να

προμηθεύει ρεύμα σε έναν από τους πιο μεγάλους καταναλωτές

ενέργειας της χώρας.

Όλα τα επιχειρήματα που πρόβαλε η ΔΕΗ, η οποία φαίνεται να κα-

τήγγειλε ως αθέμιτο πλεονέκτημα για την ελληνική βιομηχανία μια

τιμή η οποία βρίσκεται 45% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης,

απορροφήθηκαν από την απόφαση – καταπέλτη, ενώ τα συμπερά-

σματα της απόφασης είναι εξωφρενικά: Η ΔΕΗ κάνει κατάχρηση της

δεσπόζουσας θέσης της χωρίς ποτέ να κάνει διαπραγματεύσεις με

τους πελάτες της για τη διαμόρφωση των τιμολογίων τους.

Το βιομηχανικό ρεύμα

στην Ελλάδα ακριβότερο

κατά 45% σε σχέση

με την Ευρώπη
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ΑΚΙΝΗΤΑ

Με νέες στήλες στις οποίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων

θα κληθούν να αναγράψουν ακόμη περισσότερες

πληροφορίες αναμένεται να εμπλουτιστεί το έντυπο

Ε2 το οποίο συμπληρώνεται κάθε χρόνο από όσους

φορολογούμενους εισπράττουν εισοδήματα από ακί-

νητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο έντυπο πρόκειται να

προστεθούν δύο καινούργιες στήλες. Στην πρώτη, οι

ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό «δήλωσης

πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιου-

σίας». Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανα-

γραφεί ο αριθμός του μισθωτηρίου που κατατεθεί στην

εφορία μέσω ηλεκτρονικής οδού.

Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια είναι

πλέον υποχρεωτικά, η εφορία θα μπορεί να κάνει ηλε-

κτρονική διασταύρωση και να εντοπίζει αν το ενοίκιο

που δηλώνεται ως εισόδημα στο Ε2 (και το οποίο θα

μεταφέρεται πλέον αυτόματα στο Ε1) ταιριάζει με

αυτό που φαίνεται στο συμβόλαιο. Επίσης, με αυτό

τον τρόπο θα εντοπίζεται και αν έχει δηλωθεί το εισό-

δημα από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Η 2η καινούργια στήλη καλεί τους ιδιοκτήτες να δη-

λώσουν το είδος μίσθωσης χρήσης ακινήτου. Το τι θα

συμπληρωθεί και πώς θα φανεί από τις αναλυτικές

οδηγίες όταν αυτές δοθούν στη δημοσιότητα.

Όλες οι στήλες στο νέο Ε2 έχουν ως εξής (σε πα-

ρένθεση δίδεται ο αριθμός της κάθε στήλης):

1. Αύξων αριθμός (1)

2. Τοποθεσία (Οδός, αριθ-

μός, πόλη ή χωριό, θέση

και ταχυδρομικός κώδικας)

(2)

3. Θέση ακινήτου (ισόγειο,

1ος όροφος, 2ος όροφος

κλπ) (3)

4. Κατηγορία ακινήτου (οι-

κία, κατάστημα, γραφεία,

χώρος στάθμευσης κτλ) (4)

5. Επιφάνεια (σε τ.μ) (5)

6. Ονοματεπώνυμο (6)

7. Αριθμός Φορολογικού

Μητρώου (7)

8. Διάρκεια ενοικίασης (8-

10)

9. Πραγματικό ή τεκμαρτό

μηνιαίο μίσθωμα (11)

10. Ποσοστό συνιδιοκτησίας (12)

11. Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ξενοδοχείων,

κλινικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αιθουσών θεαμά-

των, καταστημάτων, γραφείων αποθηκών κτλ, γαιών,

εγκαταστάσεων ή κατασκευών (13)

12. Εκμίσθωση κατοικιών βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ

και κέντρων με ΦΠΑ, δωρεάν παραχώρηση κατοικιών,

ξενοδοχείων, αιθουσών θεαμάτων (14) 

13. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών,

υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση κοινό-

χρηστων χώρων – εκτός κατοικιών (15)

14. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επι-

γραφών, ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων, κλινικών,

σχολείων, αιθουσών κινηματογράφου κλπ (16)

15. Είδος μίσθωσης χρήση ακινήτου (17)

16. Αριθμός Παροχής Ρεύματος (εννέα πρώτα ψηφία)

(18)

17. Αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μί-

σθωσης ακίνητης περιουσίας (19)

Εντυπο Ε2: Νέες στήλες που θα συμπληρώσουν

ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων

Τον Ιανουάριο, η συνολική οικοδομική δραστηριό-

τητα ανήλθε σε 852 οικοδομικές άδειες, που αν-

τιστοιχούν σε 169,3 χιλιάδες τ.μ. επιφάνεια και 675

χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή

μείωση κατά 7,1% στον αριθμό των αδειών, αλλά

αύξηση 5,2% στην επιφάνεια και 7,6% στον όγκο,

συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Με θετικό τρόπο εκκίνησε το 2015 ο κλάδος της

οικοδομής, καθώς κατά τον πρώτο μήνα του έτους

σημειώθηκε βελτίωση της οικοδομικής δραστηριό-

τητας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον όγκο. Σύμφωνα

με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής, τον Ιανουάριο, η συνολική οικοδομική δρα-

στηριότητα ανήλθε σε 852 οικοδομικές άδειες, που

αντιστοιχούν σε 169,3 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και

675 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή

μείωση κατά 7,1% στον αριθμό των αδειών, αλλά

αύξηση 5,2% στην επιφάνεια και 7,6% στον όγκο,

συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Μάλιστα, ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός

ότι τα παραπάνω μεγέθη αφορούν αποκλειστικά την

ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, δεδομένου ότι

εν μέσω προεκλογικής περιόδου δεν εκδόθηκε καμία

άδεια που να αφορά δημόσια οικοδομική δραστη-

ριότητα. Αντίστοιχα, την περίοδο των τελευταίων 12

μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο του 2014 έως

τον Ιανουάριο του 2015, η συνολική οικοδομική

δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε 13.318 οικοδομικές

άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.598,9 χιλιάδες τ.μ.

επιφάνειας και 11.212,4 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση κατά 16,1% στον

αριθμό των αδειών, κατά 11,7% στην επιφάνεια και

κατά 5,2% στον όγκο, συγκριτικά με την αντίστοιχη

περίοδο Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014. Το

ίδιο 12μηνο διάστημα, η ιδιωτική οικοδομική δρα-

στηριότητα εμφανίζει μείωση 15,7% στον αριθμό

των οικοδομικών αδειών, 8,5% στην επιφάνεια και

1,6% στον όγκο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ για

την πορεία των επιχειρηματικών προσδοκιών, είναι

πιθανό η σταθεροποιητική αυτή πορεία της οικοδο-

μικής δραστηριότητας να συνεχίστηκε ιδίως κατά

τον μήνα Μάρτιο. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, κατά τον

φετινό Μάρτιο αυξήθηκαν οι επιχειρηματικές προσ-

δοκίες στον κλάδο των ιδιωτικών κατασκευών, από

τις 40,2 μονάδες τον Φεβρουάριο, σε 52,9 μονάδες

τον Μάρτιο.

Με θετικό τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί και το

2014, καθώς η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας

με βάση τον όγκο περιορίστηκε στο 5,8%, έναντι

πτώσης της τάξεως του 25,6% το 2013. Παρ’ όλα

αυτά, συνολικά την περίοδο 2007-2014, η ιδιωτική

οικοδομική δραστηριότητα, με βάση τον όγκο των

οικοδομών, μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 22%,

ενώ από το 2010 έως το 2014, υπέστη σωρευτική

πτώση της τάξεως του 69,7%.

Σε κάθε περίπτωση, δύσκολα θα υπάρξει σημαντική

ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας το 2015,

δεδομένου ότι το απόθεμα των απούλητων ακινήτων

δεν έχει περιοριστεί ιδιαίτερα, καθώς η πτώση

που έχει καταγραφεί στις νέες επενδύσεις στην

αγορά ακινήτων κατά το διάστημα από το 2007

μέχρι και το 2014, είναι ανάλογη της πτώσης που

έχει καταγραφεί στον αριθμό των αγοραπωλησιών

ακινήτων.

Με θετικό τρόπο εκκίνησε το 2015 η οικοδομή

Τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ των υπόλοιπων

χωρών της Μεσογείου προσφέρουν οι εξοχικές κα-

τοικίες στην Ελλάδα, για όσους αποζητούν όχι μόνο

ένα πολυτελές ακίνητο για τις διακοπές τους, αλλά

και ένα επενδυτικό «εργαλείο» που να παράγει εισό-

δημα, όπως γράφει η Καθημερινή. Ειδικότερα, σύμ-

φωνα με σχετική έρευνα της εταιρείας παροχής

υπηρεσιών ακινήτων Algean Property, οι πολυτελείς

κατοικίες σε περιοχές όπως η Μύκονος, η Ελούντα, η

Ρόδος και η Χαλκιδική προσφέρουν κατά σειρά τις

υψηλότερες αποδόσεις στην αγορά.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική πτώση των

τιμών αγοράς εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα τα τε-

λευταία χρόνια και στην πολύ μικρότερη κάμψη των

τιμών ενοικίασης το ίδιο διάστημα. Είναι χαρακτηρι-

στικό ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών οι

τιμές πώλησης εξοχικών έχουν υποχωρήσει έως 40%,

ως αποτέλεσμα της έλλειψης ζήτησης και της οικο-

νομικής κρίσης. Ως εκ τούτου, έχουν καταστεί πολύ

πιο ελκυστικές για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές

ακινήτων.

Συγκεκριμένα, οι κατοικίες στη Μύκονο προσφέ-

ρουν ετήσια μεικτή απόδοση της τάξεως του 7,4%,

στην Ελούντα οι αποδόσεις διαμορφώνονται σε 5,8%,

στη Ρόδο σε 5,6% και στη Χαλκιδική σε 5,5%. Οι εν

λόγω προορισμοί καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις τέσ-

σερις πρώτες θέσεις της κατάταξης, με την πέμπτη

θέση να ανήκει στις Δαλματικές Ακτές (Κροατία), όπου

η εκμετάλλευση εξοχικών κατοικιών προσφέρει μει-

κτή απόδοση της τάξεως του 5,4%, ενώ έπονται δύο

ακόμη περιοχές της Ελλάδας, η Κέρκυρα με αποδό-

σεις 4,8% και το Πόρτο Χέλι με αποδόσεις 4,8%. Οι

αποδόσεις υπολογίζονται, λαμβάνοντας υπόψη την

αρχική τιμή κτήσης και το εκτιμώμενο ετήσιο εισό-

δημα από ενοίκια (υπολογίζονται συνολικά 12 εβδο-

μάδες ενοικίασης ή τρεις μήνες).

Τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ των υπόλοιπων χωρών της

Μεσογείου προσφέρουν οι εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ξεπέρασαν τα

22 εκατ. οι

αφίξεις ξένων

τουριστών (χωρίς

να περιλαμβάνον-

ται οι επισκέπτες

με κρουαζιέρα) το

2014 παρουσιά-

ζοντας αύξηση

κατά 23%, σύμφω-

να με στοιχεία της

έρευνας συνόρων

που διενεργεί η

Τράπεζα της Ελ-

λάδος και δημοσιοποίησε, η Ελληνική

Στατιστική Αρχή.

Τις δύο πρώτες θέσεις σε επίπεδο

αριθμού αφίξεων διατήρησαν η Γερ-

μανία (2,46 εκατ.) και η Βρετανία

(2,09 εκατ.), με αύξηση 8,5% και

13,2% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή αύ-

ξηση της τάξεως του 121,8% παρου-

σίασαν οι αφίξεις από τη Βουλγαρία,

φθάνοντας το 1,53 εκατ. Ακολούθη-

σαν οι αφίξεις από τη Γαλλία (1,46

εκατ.) με αύξηση κατά 27%, οι αφίξεις

από τη Ρωσία (1,25 εκατ.) με πτώση

7,6% και από την Ιταλία (1,2 εκατ.)

με αύξηση 15,9%. Επίσης, με αύξηση

κατά 17,5% οι αφίξεις από την Τουρκία

έφθασαν για πρώτη φορά πέρυσι

στον αριθμό ρεκόρ των 976.758. Ση-

μαντική άνοδο της τάξεως του 26,9%

παρουσίασαν και οι αφίξεις από τις

ΗΠΑ φθάνοντας τις 591.853.

Στον αντίποδα, πέραν της μείωσης

των επισκεπτών από τη Ρωσία, πτω-

τικά κινήθηκε ο αριθμός των αφίξεων

από τη Σουηδία (-8,4%), από τη Νορ-

βηγία (-7,1%), από το Ισραήλ (-7,3%)

και από τον Καναδά (-21,9%).

Εξάλλου, έντονα ανοδική ήταν η

εξέλιξη των αφίξεων το 2014 και

από ανερχόμενες ή αναδυόμενες για

την Ελλάδα αγορές άντλησης επι-

σκεπτών. Ετσι, από την Κίνα οι αφίξεις

αυξήθηκαν κατά 67,6% φθάνοντας

τις 47.482, από τη Ν. Κορέα κατά

83,2% φθάνοντας τις 13.388 και από

τη Βραζιλία κατά 90,9% φθάνοντας

τις 52.217.

Στα χαρακτηριστικά της περυσινής

περιόδου ήταν η μεγάλη αύξηση

κατά 51,1% των οδικών αφίξεων, οι

οποίες έφθασαν τα 7,3 από 4,8 εκατ.

το 2013. Αυτό σημαίνει ότι ένας

στους τρεις τουρίστες ήρθε πέρυσι

οδικώς στη χώρα μας. Την υψηλότερη

αύξηση, κατά 164,3%, κατέγραψαν

οι αφίξεις μέσω του Προμαχώνα (1,49

εκατ.).

Οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν

κατά 14,3% ξεπερνώντας τα 14 εκατ.

Παρά την άνοδο η αναλογία των αε-

ροπορικών αφίξεων επί του συνόλου

περιορίστηκε πέρυσι στο 63,8% από

68,7% που ήταν το 2013. Τις υψηλό-

τερες αυξήσεις σε επίπεδο αεροπο-

ρικών αφίξεων μεταξύ των ανεπτυγ-

μένων προορισμών της χώρας πα-

ρουσίασαν τα αεροδρόμια της Σαν-

τορίνης (26,3%) και της Αθήνας

(24,6%).

Οι θετικές τάσεις που καταγράφη-

καν πέρυσι από βασικές αγορές για

τον ελληνικό τουρισμό όπως είναι η

Γερμανία, η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η

Γαλλία φαίνεται, με βάση την τε-

λευταία εικόνα των κρατήσεων, ότι

διατηρούνται και τη φετινή σεζόν

αλλά με μικρότερους ρυθμούς ανά-

πτυξης.

Αρνητική πορεία εξακολουθεί να

έχει η ροή των κρατήσεων από τη

Ρωσία, κυρίως λόγω της μεγάλης

πτώσης του ρουβλίου έναντι του

ευρώ και άλλων βασικών νομισμάτων,

μια εξέλιξη που έχει καταστήσει ακρι-

βότερα τα ταξίδια των Ρώσων στο

εξωτερικό.

Οι Γερμανοί και Βρετανοί
πρώτοι στις αφίξεις

τουριστών

Κερδίζουν έδαφος

οι on line κρατήσεις στον τουρισμό

Ητελευταία έκθεση της Phocuswright προβλέπει μία αύξηση στις online

τουριστικές κρατήσεις το 2015 στην Ευρώπη σε ποσοστό κοντά στο 7%

Μέρα με τη μέρα κερδίζουν έδαφος οι οnline κρατήσεις στον τουρισμό με

τις προβλέψεις για περαιτέρω άνοδο να αναπροσαρμόζονται συνεχώς, ενώ

γίνεται ολοένα και πιο έντονη η κινητικότητα ως προς τη συγκέντρωση

εταιρειών του κλάδου.

Η τελευταία έκθεση της Phocuswright προβλέπει μία αύξηση στις online

τουριστικές κρατήσεις το 2015 στην Ευρώπη σε ποσοστό κοντά στο 7%. Την

ίδια στιγμή, μόλις πριν από πέντε χρόνια, το top 4 των ευρωπαϊκών on line

τουριστικών γραφείων είχε ένα μερίδιο στο 45% της αγοράς, ποσοστό το

οποίο ανέβηκε στο 70% το 2014.

Η ίδια έρευνα επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει κατακερματι-

σμένη, με πολλούς παίκτες σε διαφορετικούς κλάδους ανά χώρα, σε αντίθεση

με την αγορά των ΗΠΑ, όπου μόλις η Expedia ολοκληρώσει την εξαγορά της

Orbitz, θα διεκδικήσει περισσότερα από τα τρία τέταρτα των οn line κρατήσεων

στις ΗΠΑ, με την Priceline ως βασικό της ανταγωνιστή.

Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει

στη διάθεση και τη διακίνηση

τροφίμων και ποτών που πολλοί

συνάδελφοι δεν γνωρίζουν. Αλλα-

γές που μεταξύ άλλων αφορούν

στην υποχρεωτική ζύγιση του ψω-

μιού, τη διακίνηση ελαιολάδου,

καυσίμων κ.λπ.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται  η

επέκταση των ανώτατων τιμών για

εμφιαλωμένο νερό, καφέδες, τοστ

κ.λπ. στις οργανωμένες παραλίες

με εισιτήριο εισόδου (ανώτατες τι-

μές ισχύουν ήδη σε αεροδρόμια,

πλοία, γήπεδα, αρχαιολογικούς χώ-

ρους, κινηματογράφους, θέατρα κ.α. για όρ-

θιους πελάτες).  

- Επαναλαμβάνεται η ρύθμιση για υπο-

χρεωτική ζύγιση του ψωμιού και δίνεται η

δυνατότητα στους φούρνους να έχουν τρα-

πεζάκια εξυπηρέτησης των πελατών τους

με προϊόντα αρτοποιίας και πρόχειρα γεύματα

(σάντουιτς), για τα οποία θα αναγράφονται

οι τιμές.

-Θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης Βιβλίου

Ιχνηλασιμότητας οπωροκηπευτικών για την

προστασία των καταναλωτών.

-Προστέθηκαν σημεία πώλησης έτοιμου

φαγητού εντός καταστημάτων (π.χ. σούπερ

μάρκετ).

-Στα προϊόντα από δέρμα δίνεται η δυνα-

τότητα χρήσης εικονογραμμάτων, όπως στα

υποδήματα, αντί των όρων «Δέρμα» και «Πλα-

στικό», με την προϋπόθεση ταυτόχρονης

υποχρέωσης για ανάρτηση πίνακα εντός του

καταστήματος που να εξηγεί τα σύμβολα.

-Διαγράφηκε η υποχρέωση αναγραφής

στους τιμοκαταλόγους βάρους ή ποσότητας

στις μερίδες των εστιατορίων.

-Προστίθενται ρυθμίσεις για τη σφράγιση

και τον έλεγχο των αντλιών καυσίμων.

-Αναδιαμορφώνονται ανώτατα όρια στο

βάρος του χαρτιού, σακούλες κ.λπ. που

χρησιμοποιούνσται κατά τη διάθεση στο κα-

ταναλωτικό κοινό ειδών με μικτοβαρή ζύγιση,

παρουσία του πελάτη.

-Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται

από τις υφιστάμενες διατάξεις οι αντλίες

φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα, ενώ προ-

στέθηκε η υποχρεωτική ύπαρξη αθροιστή

καταγραφής του συνολικού όγκου καυσίμων

(totalizer).

Αλλαγές σε 

τρόφιμα - ποτά - καύσιμα

Οσχεδιασμός των χώρων ενός καταστή-

ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προ-

σαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του.

Σε μια ανακαίνιση αυτό που προκαλεί εν-

τύπωση στους πελάτες είναι η διακόσμηση

και η επίπλωση του.

Βασικό ρόλο

στη διακόσμηση

του θα παίξει το

θέμα, αλλά και το

χρώμα.

Η επιλογή του

θέματος για την

διακόσμηση του

καταστήματος

μπορεί να έχει

σχέση με την πε-

ριοχή, την κουζίνα

του μαγαζιού, κά-

ποια ιστορική πε-

ρίοδο ή και κάποιο

μνημείο ή αξιοθέατο της πόλης. Όλα αυτά

βέβαια πρέπει να είναι συνυφασμένα με τις

ηλικίες που θέλει να προσεγγίσει το μαγαζί.

Όσον αφορά την επίπλωση για να μην

υπάρχει μονοτονία, αλλά ούτε και χρωματικό

χάος, μια λύση είναι η δημιουργία ενός

γκρουπ από τραπέζια ανά χρώμα ή ως εναλ-

λακτική διαφορετικά σχέδια και σχήματα

στις καρέκλες και στα τραπέζια ώστε να

υπάρχει ποικιλία.

Είναι αναγκαίο να υπάρχει το αίσθημα της

οπτικής χρωματικής ισορροπίας, δηλαδή

ένας κυρίαρχος χρωματικός τόνος που θα

ορίζει την ατμόσφαιρα και στη συνέχεια οι

δευτερεύοντες, οι οποίοι θα συμπληρώνουν

τον πρώτο και θα προσφέρουν ένα ολοκλη-

ρωμένο αποτέλεσμα.

Τα χρώματα που θα ήταν συνετό να χρη-

σιμοποιηθούν είναι το πορτοκαλί, το οποίο

τραβάει την προσοχή, προκαλεί έντονα συ-

ναισθήματα, οξύνει τη δημιουργικότητα και

ανοίγει την όρεξη και ως επακόλουθα το κί-

τρινο και το κόκκινο, αλλά σε μικρότερη

ποσότητα.

Το μπλε και οι

αποχρώσεις του

προκαλώντας αι-

σθήματα ασφάλει-

ας και εξουσίας

μειώνουν την διά-

θεση για φαγητό,

γι’ αυτό καλό θα

ήταν να τα απο-

φύγετε. Το μοβ εί-

ναι ένα χρώμα

που θα αποδώσει

σοβαρότητα, κύ-

ρος και κομψότη-

τα στο μαγαζί,

οπότε θα πρέπει η επιλογή του να σχετίζεται

με το ύφος που θέλετε να προσδώσετε στο

κατάστημα. Από την άλλη, το πράσινο και

οι γήινοι τόνοι θα συνδέσουν το μαγαζί σας

με την φύση και την οικολογία και θα δημι-

ουργήσουν ένα χαλαρό περιβάλλον.

Ανάλογα με τον χώρο που διαθέτετε οι

θερμοί χρωματικοί τόνοι δημιουργούν κλειστή

αντίληψη, ενώ οι ψυχροί διευρύνουν τον

χώρο. Οι οροφές ανάλογα με την απόχρωση

δείχνουν ελαφρότερες όταν έχουν ανοικτούς

χρωματικούς τόνους και χαμηλότερες όταν

είναι σκούρες. Ο σωστός συνδυασμός όλων

αυτών θα οδηγήσει τελικά στη δημιουργία

ενός ισορροπημένου και κατάλληλου χώρου

για τους πελάτες σας.

Όλγα Ψάρρη, 

Φ. Αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ.

Διακόσμηση και χρώμα στα καταστήματα

υγειονομικού ενδιαφέροντος
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Κάπου άκουσα για τ ον γεωπόνο - οινολόγο Δημήτρη

Κυρίτση, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Καρδί-

τσα. «Στην Καρδίτσα;» απόρησα. Έχει κρασιά η Καρδί-

τσα; Έχει και παραέχει κι έχει και παράδοση. Ο

οινολόγος επιμένει ότι η περιοχή συγκεντρώνει όλες

τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει περαιτέρω την αμ-

πελοκαλλιέργεια, την παραγωγή κρασιού αλλά και τον

οινοτουρισμό καθώς, εκτός από το ιδιαίτερο ανάγλυφο

(ορεινή - ημιορεινή ζώνη) στις ζώνες αμπελοκαλλιέρ-

γειας, υπάρχουν και τοποθεσίες, όπως η μαγευτική

λίμνη Πλαστήρα, που μπορούν να προσελκύσουν και

να κρατήσουν τον επισκέπτη όσο το δυνατόν περισσό-

τερο.

Εκεί, στη λίμνη Πλαστήρα, βρίσκεται η μια από τις

δυο ζώνες ΠΟΠ ερυθρού οίνου. Στο χωριό Μεσενικό-

λας. Και ξέρετε γιατί το λένε έτσι το χωριό; Επειδή πριν

πολλές δεκαετίες κάποιoς μεσιέ Νικολά έφερε στην

περιοχή μερικές ποικιλίες αμπελιού και φτιάχτηκαν

κρασιά. Απ’ τον μεσιέ Νικολά ονομάστηκε το χωριό Με-

σενικόλας, που σήμερα δίνει την ποικιλία «μαύρο με-

σενικόλα» μαζί με τις «Syrah» και «Carignan». Μάλιστα

στον Μεσενικόλα γίνεται και «Γιορτή Κρασιού» τον Αύ-

γουστο.

Αμπέλια εντοπίζονται επίσης σε όλο τον νομό Καρ-

δίτσας με τις συνολικές καταγεγραμμένες εκτάσεις να

φτάνουν τα 5.500 στρέμματα. Μια δεύτερη περιοχή

στην Καρδίτσα με παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια

και στην οινοποίηση είναι το χωριό Δαφνοσπηλιά, όπου

έχει καθιερωθεί η «Γιορτή του Σταφυλιού». Οι οινοποι-

ήσιμες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Καρδίτσα

είναι κυρίως το Μοσχάτο Αμβούργου (μεγαλύτερο πο-

σοστό), το Μπατίκι, ο Ροδίτης, η Λημνιώνα, το Ασύρτικο

καθώς και αρκετές άλλες ελληνικές και ξενικές ποικι-

λίες (Carignan, Syrah, C. Sauvignon, Merlot, Chardon-

nay).

Στην περιοχή παράγονται οίνοι ΠΓΕ Καρδίτσα (Τοπι-

κός οίνος Καρδίτσας) ενώ υπάρχει παράδοση και στο

τσίπουρο. Ο κύριος Κυρίτσης βλέπει με ικανοποίηση ότι

υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από νέους που τελείωσαν

τις σπουδές τους και αναζητούν απασχόληση για καλ-

λιέργεια αμπέλου και οινοποίηση. Κι είναι σίγουρο ότι

υπάρχει πρόσφορο έδαφος - κυριολεκτικά - για κάτι τέ-

τοιο.

Aν αναρωτιέστε τι γεύση έχει μια

μπύρα 170 χρόνων που βρέθηκε

σφραγισμένη σε ένα ναυάγιο πλοίου σας

έχουμε την απάντηση: έχει ξυδάτη

γεύση, με λίγο από γάλα κατσίκας και ξι-

νόγαλα.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της

ερευνητικής ομάδας, με επικε-

φαλής τον John Londesborough

του Τεχνικού Κέντρου Ερευνών

της Φινλανδίας, η οποία άνοιξε

δύο μπουκάλια που βρέθηκαν σε

ένα ναυάγιο στα ανοικτά των

ακτών της Φινλανδίας το 2010.

Το ναυάγιο χρονολογείται από τη

δεκαετία του 1840 και οι επιστή-

μονες ήλπιζαν να ανακαλύψουν

τι γεύση είχε μια μπύρα του 19ου

αιώνα και κάποια στοιχεία για την

παραγωγή της.

Οι μπύρες 02.08 - 03.02% αλκοολικών

βαθμών, είχε ένα εκπληκτικά «φωτεινό κί-

τρινο χρυσό χρώμα, λίγο θολό» και ήταν

αραιωμένη με θαλασσινό νερό με έως και

30%, πράγμα που σημαίνει ότι η αρχική

περιεκτικότητα σε αλκοόλη θα μπορούσε

να ήταν πολύ υψηλότερο όταν εμφιαλώ-

θηκε. Η ίδια η μπύρα είχε αναπτύξει κά-

ποιες δυσάρεστες μυρωδιές, που θύμιζαν

εκχύλισμα μαγιάς, λάχανο, πλαστικό, κα-

μένα ελαστικά, υπερώριμο τυρί, κατσικί-

σιο τυρί και θείο. Όλες αυτές ενδέχεται

να δημιουργήθηκαν από βακτήρια που

αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό των φια-

λών για δεκαετίες.

Ωστόσο, παρά την βακτηριακή αποικο-

δόμηση και την αραίωση με θαλασσινό

νερό, οι επιστήμονες ήταν σε θέση να

αναλύσουν την μπύρα και να εξακριβώ-

σουν την αρχική της σύσταση. Αποκάλυ-

ψαν ότι περιείχε γεύση από κάποιο

πράσινο φύλλο και τριαντάφυλλο. Η

γεύση της ομοίαζε με τις σύγχρονες lager

παρά με τις ale και τις stouts.

Τα ευρήματα της ομάδας δημοσιεύθη-

καν στο επιστημονικό περιοδικό Agricul-

tural & Food Chemistry τον περασμένο

μήνα. Σύμφωνα με αυτά, οι δύο φιάλες

περιείχαν διαφορετικές μπύρες. Το πρώτο

μπουκάλι είχε χαμηλότερη πικράδα κάτι

σαν μια σύγχρονη lager και η δεύτερη πε-

ρισσότερη.

"Σε σύγκριση με τις σύγχρονες μπύρες,

οι μπύρες του ναυαγίου περιείχαν παρό-

μοια επίπεδα καλίου, αλλά 15 έως 60

φορές περισσότερο νάτριο,που κατά

πάσα πιθανότητα προέρχεται από το θα-

λασσινό νερό. Αυτό μπορεί να προκάλεσε

την αραίωση στις μπύρες μέχρι και 30%,

"έγραψαν οι επιστήμονες. "Η περιεκτικό-

τητα σε αιθανόλη ήταν χαμηλή (2,8-3,2%)

σε σύγκριση με το τυπικό σύγχρονο

τύπου lager και μπίρες. Οι αναλογίες

μάζας γλυκερόλης και αιθανόλης ήταν

4,5% και για τις δυο μπύρες του ναυαγίου,

κάτι που δείχνει ότι ήταν τυπικά προιόντα

ζύμωσης.

Από τότε που ανακαλύφθηκαν αυτές οι

μπύρες, ένα ζυθοποιείο στη Φινλανδία

αναδημιούργησε μια μπύρα σύμφωνα με

αυτό που πιστεύει ότι είναι πιο κοντά στις

μπύρες που βρέθηκαν. Ονομάζεται Stall-

hagen 1843 «Ιστορική Μπύρα 1843», και

είναι ένα προιόν αυθόρμητης ζύμωσης

από βύνη και σιτάρι.

Οι φιάλες ανακαλύφθηκαν σε μια

σκούνα που ναυάγησε στη θάλασσα της

Βαλτικής , 50 μέτρα βαθιά στα ανοικτά

των ακτών των νήσων Åland στη Φινλαν-

δία, μαζί με αρκετά μπουκάλια σαμπάνιας

Piper-Heidsieck και Veuve Clicquot, 11 εκ

των οποίων βγήκαν σε πλειστηριασμό στο

Παρίσι το 2012.

Αρχαιοελληνικό δοχείο

κρασιού βρέθηκε

στην Καμπανία

Ένα ελληνικό δοχείο κρασιού από τον 5ο αι. π.Χ. βρέθηκε στον τόπο

ταφής ενός κέλτη πρίγκηπα στη περιοχή Aube στη νότια Καμπανία. Οι

αρχαιολόγοι από το Εθνικό Ινστιτούτο National de Recherches Archéologiques

Préventives (INRAP) κάνουν ανασκαφή στη περιοχή στο νότιο τμήμα της

Καμπανίας από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Ο ηγεμονικός τά-

φος που χρονολο-

γείται στην περίφημη

περίοδο Hallstatt εί-

ναι ένας από τους

μεγαλύτερους που

βρέθηκαν ποτέ στο

είδος τους και όχι

μόνο αυτό. Είναι επί-

σης η βορειότερη πε-

ριοχή της Ευρώπης

στην οποία έχουν

βρεθεί ποτέ ελληνι-

κά αντικείμενα.

Το σώμα του πρίγκιπα και το άρμα του που ήρθαν στο φως βρίσκονταν στο

κέντρο ενός αναχώματος 40 μέτρων. Ήταν περιτριγυρισμένα από είδη πο-

λυτελείας όπως για παράδειγμα ένα χάλκινο καζάνι ετρούσκικης ή ελληνικής

καταγωγής και μέσα στο καζάνι, βρέθηκε μια ανέπαφη αττική κεραμική

κανάτα κρασιού - αλλιώς γνωστή ως οινοχόη.

Η κανάτα απεικονίζει τον Διόνυσο σε μια σκηνή δεξιώσεων, να ξαπλώνει

σε ένα ανάκλιντρο κάτω από ένα αμπέλι, κοιτάζοντας μια γυναίκα. Το

καζάνι, διαμέτρου ενός μέτρου, είναι διακοσμημένο με το κεφάλι του γενει-

οφόρου και κερατοφόρου θεού Αχελώοου και τα κεφάλια οκτώ λεόντων.

Ελληνικά και ετρουσκικά αντικείμενα βρίσκονται συχνά σε τάφους Κελτών

ευγενών και παρόμοια αντικείμενα έχουν βρεθεί σε τόπους στη Γερμανία,

την Ελβετία και στο Vix στην Côte-d'Or. Τα πρόσφατα ευρήματα όμως είναι

τα πρώτα που βρέθηκαν σε τόσο βόρειο σημείο της Ευρώπης που γίνεται

γνωστή η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού.

Οι Κέλτες, που θριάμβευαν την εποχή του Σιδήρου είναι γνωστό ότι αξιο-

λογούσαν υψηλά το κρασί και το χρησιμοποιούσαν ως στοιχείο διαπραγμά-

τευσης και η άρχουσα ελίτ έπινε άφθονες ποσότητες στις μεγάλες γιορτές.

Όταν οι Έλληνες και οι Ετρούσκοι ίδρυσαν τα κράτη-μέλη στη νότια

Γαλλία, τη βόρεια Ιταλία και την Ισπανία από το 600 π.Χ. και μετά, επιδίωξαν

να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με τους ντόπιους Κέλτες και αντάλλαζαν

εξαιρετικά πολύτιμα προϊόντα όπως κρασί και κεραμικά για σκλάβους ή

μέταλλα. Οι Κέλτες ήταν γνωστοί μεταλλωρύχοι, όπως φαίνεται από τα ευ-

ρήματα που άφησαν πίσω τους.

Είναι πιθανό ότι η κανάτα και το κρασί που περιείχε θα μπορούσε να προ-

έρχεται από την ελληνική πόλη της Μασσαλίας. Επίσης είναι πιθανό να προ-

έρχεται από τις φυλές κατά μήκος του Λίγηρα, του Σηκουάνα, του Ρήνου και

του Δούναβη, αφού μέσω του εμπορίου μπορεί να έπεσαν στα χέρια τους

ελληνικά αντικείμενα από πολέμους, δωρεές κτλ.

Ο μεσιέ Νικολά και τα κρασιά της Καρδίτσας

Η γεύση μπύρας 170 ετών

που βρέθηκε σε ναυάγιο πλοίου
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Ποιος είπε ότι θεωρείται αντιεπαγγελματικό το να

καταναλώνεις αλκοόλ εν ώρα εργασίας. Ίσα ίσα

που σε κάποιες περιπτώσεις ένα ποτό ή ακόμα και δύο,

κατά τη διάρκεια της ημέρας ή στο τέλος της εργασίας

είναι απαραίτητο αφού αποδεικνύεται ιδιαίτερα χαλα-

ρωτικό.

Πλέον θα μπορούσε να θεωρηθεί μάλιστα και ως μια

συνήθεια σε διάφορους χώρους εργασίας. Δείτε λοιπόν

σε ποια επαγγέλματα η κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα

εργασίας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και μάλιστα επιβάλ-

λεται σε κάποιες εταιρείες.

Διαφημιστικές εταιρείες
Σε ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες η κατανάλωση

ενός ποτού δεν αρκεί. Για το λόγο αυτό δημιουργούν

ολόκληρα event στα οποία συγκεντρώνονται οι εργαζό-

μενοι και έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν διαφόρων

ειδών ποτά.

Ένας εκπρόσωπος της διαφημιστικής εταιρείας J. Wal-

ter Thomson, μιλώντας στο ABC News ανέφερε:

«Πιστεύουμε ότι γεμίζει με ενθουσιασμό τους εργαζό-

μενους. Τις περισσότερες φορές πίνουν μετά το τέλος

της εργασίας τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κα-

ταναλώνουν αλκοόλ και κατά τη διάρκεια του ωραρίου

τους».

Τεχνολογικές εταιρείες και startups
Μετά την ανάπτυξη του dot-com, ο τεχνολογικός το-

μέας έχει γίνει ιδιαίτερα απαιτητικός και αγχωτικός για

όσους εργάζονται σε αυτόν. Για το λόγο αυτό, πολλές

εταιρείες προσφέρουν συχνά στους εργαζομένους τους

δωρεάν ποτά.

Για παράδειγμα, ο δικτυακός τόπος ανταλλαγής αρ-

χείων Dropbox διαθέτει Happy Hour για τους εργαζομέ-

νους τους στις οποίες κάθε Παρασκευή προσφέρει

δωρεάν ουσίσκι.

Άλλες εταιρείες που κινούνται στο ίδιο μοτίβο είναι η

Twitter, η CrowdFlower, και η Yammer.

Mιντιακές εταιρείες
Όσοι εργάζονται επίσης σε μιντιακές εταιρείες νιώ-

θουν την ανάγκη να καταναλώσουν αλκοόλ. Έτσι

δεν θα πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση πως το

περιοδικό Modern Drunkard διαθέτει επίσης Happy

Hour ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους της να

πιουν αλκοόλ.

Ο Todd Haug, συν-ιδρυτής του περιοδικού Beer

Advocate έγραψε το 2013, «Αυτή τη στιγμή έχουμε

επτά υπαλλήλους που απασχολούνται πλήρως και

η εταιρεία τους ενθαρρύνει να καταναλώνουν

μπύρα, ως κάτι απαραίτητο εν ώρα εργασίας».

Σε κάποιες δουλειές η κατανάλωση αλκοόλ είναι ...απαραίτητη!

Oι διοργανωτές της 6ης Παγκόσμιας Έκθεσης Bulk

Wine, που έγινε τον Νοέμβριο στο Άμστερνταμ

εκτίμησαν ότι το 43% του συνόλου της παραγωγής

κρασιού διανέμεται με αυτό τον τρόπο. Σε ορισμένες

χώρες το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Το 2008, μόνο το 20% του κρασιού της Αυστραλίας

που εισήχθη στην Αγγλία ήταν χύμα. Σήμερα, αυτά

τα στοιχεία αντιστρέφονται, όπως δηλώνει ο Mark

Rowley, αυστραλός αναλυτής της αγοράς κρασιού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξαγωγές του χύμα κρα-

σιού της Αυστραλίας αυξάνονται 7% κάθε χρόνο.

Μπορεί οι υπέρμαχοι του εμφιαλωμένου κρασιού

να είναι συγκλονισμένοι από αυτές τις στατιστικές,

αλλά οποιοσδήποτε γνωρίζει ελάχιστα την ιστορία

του κρασιού δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι μέχρι

πολύ πρόσφατα αυτή ήταν η νόρμα. Το κρασί διανέ-

μονταν κυρίως χύμα. Ακόμα και 150 χρόνια πριν, το

concept ότι ο οινοποιός εμφιαλώνει και πουλάει ο

ίδιος το κρασί του είναι αδιανόητο. Τόσο αδιανόητο,

όσο το να διασχίσει κάποιος τον Ατλαντικό πετώντας

με αεροπλάνο!

Επίσης, μέχρι το 1980 στην Αγγλία ήταν παράνομο

να πωλείται κρασί σε φιάλες, λόγω του ότι υπήρχαν

πολλά διαφορετικά μπουκάλια και δεν μπορούσε να

ζυγιστεί εύκολα το κρασί. Έτσι το κρασί μετρούνταν

στο βαρέλι και έμπαινε σε μπουκάλια που έφερναν

οι ίδιοι οι αγοραστές.

Το 1924, ο Philippe de Rothschild, της γνωστής διά-

σημης οικογένειας οινοποιών, αντιμετωπίστηκε ως

τρελός επαναστάτης, γιατί αποφάσισε να εμφιαλώσει

ο ίδιος το κρασί του στο οινοποιείο Mouton Roth-

schild και να αποδεσμευτεί από τους εμπόρους του

Μπορντό. 50 χρόνια αργότερα, υπάρχουν ακόμα οι-

νοποιεία που μοιράζουν το κρασί τους σε βαρέλια,

όπως το Meerlust στη Νότια Αφρική.

Το 1980 και 1990 ήταν πολύ αγαπητό το κρασί σε

γυάλινη φιάλη, η σημερινή εποχή όμως που επιβάλ-

λει μείωση του κόστους αλλά και η εφεύρεση της συ-

σκευασίας bag-in-box αύξησε την δημοφιλία του

χύμα κρασιού. Γιατί αυξάνεται το χύμα κρασί στις

μέρες μας;

Η τεχνολογία εξελίσσεται από τη μια και η ιδιωτική

ετικέτα αυξάνεται από την άλλη. Σύμφωνα με τις

στατιστικές, οι πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετι-

κέτας αυξήθηκαν κατά 12% μέσα σε ένα χρόνο και

αντιπροσωπεύουν σήμερα το 35% της αγοράς, στην

Αγγλία.

Και έπειτα, υπάρχει και η Κίνα! Πολλές αλυσίδες

λιανικής άνοιξαν πρόσφατα, που θέλουν να προσφέ-

ρουν εισαγόμενο κρασί. Αλλά αν οι παραγωγοί ονει-

ρεύονται να δουν τις ετικέτες τους στα ράφια της

Κίνας, μάλλον θα συνεχίσουν να ονειρεύονται αφού

οι Κινέζοι προτιμούν τα δικά τους ονόματα και γι’

αυτό βάζουν δικά τους εμπορικά σήματα.

Το μέλλον του χύμα κρασιού

Κ
άτω από τους Ιερούς Βράχους των Μετεώρων βρίσκεται το οινοποιείο της οικογένειας του

Βασιλείου Τσίνα σε ιδιόκτητους αμπελώνες 150 στρεμμάτων. Από το 2008 μέχρι και σή-

μερα με πολύ μεράκι και σεβασμό στην παράδοση φτιάχνουμε το δικό μας κρασί και τσίπουρο,

όπου από το 2010 βραβεύεται σε εθνικούς και διεθνής διαγωνισμούς.

Κύριο μέλημά μας είναι η ικανοποίηση των γευστικών απαιτήσεων των φίλων του κρασιού και

υπόσχεσή μας είναι η διατήρηση της ποιότητας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24320 72083



Στην Ευρώπη η διαμάχη για τις επι-

πτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτι-

νοβολίας στον οργανισμό μας έχει «φουν-

τώσει». Μπορεί το κινητό ή ο φορητός

υπολογιστής μας να εκπέμπουν τέτοιας

έκτασης ακτινοβολία ώστε να προκαλούν

ακόμη και καρκίνο: «Ναι», απαντούν κά-

ποιοι, «δεν υπάρχουν αποδείξεις» υπο-

στηρίζουν άλλοι.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις

αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει

στην υγεία μας η χρήση της ευρύτατα

πια διαδεδομένης ασύρματης τεχνολο-

γίας (κινητά και ασύρματα τηλέφωνα,

φορητοί υπολογιστές). Μπορεί το κινητό

τηλέφωνο, για παράδειγμα, να άλλαξε

τον τρόπο ζωής και δουλειάς δισεκα-

τομμυρίων ανθρώπων, τους οποίους κα-

τέστησε ανά πάσα ώρα και στιγμή εντο-

πίσιμους.

Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε στην

αγορά, κανείς δεν φανταζόταν ότι η

χρήση του θα ενοχοποιούνταν από μια

σειρά ερευνών για πρόκληση ανεπα-

νόρθωτων βλαβών στον ανθρώπινο ορ-

γανισμό.

Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις

πολλών επιστημόνων, τα όρια που έχει

θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

που επιτρέπεται να εκπέμπουν οι ασύρ-

ματες συσκευές δεν παρέχουν ασφάλεια

στους χρήστες και πρέπει να αναθεω-

ρηθούν. 

Όχι στο κινητό το βράδυ 
Η χρήση κινητού τηλεφώνου το βράδυ

διαταράσσει σοβαρά τον ύπνο και προ-

καλεί πονοκεφάλους και σύγχυση, σύμ-

φωνα με έρευνα που διεξήχθη από το

Πανεπιστήμιο της Oυψάλα, το Ινστιτούτο

Καρολίνσκα της Σουηδίας και από το

Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Wayne του Μί-

σιγκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα

χρηματοδοτήθηκε από το Φόρουμ Κα-

τασκευαστών Κινητών Τηλεφώνων (Mo-

bile Manufacturers Forum). Όπως δια-

πιστώθηκε, εκείνοι που χρησιμοποιούν

το κινητό τους πριν πέσουν για ύπνο

αργούν να φτάσουν στα βαθύτερα στάδια

του ύπνου και παραμένουν λιγότερο

χρόνο σε αυτά, γεγονός που περιορίζει

την ικανότητα του οργανισμού να ανα-

συντάσσει τις δυνάμεις του. Τα ευρήματα

αυτά είναι πολύ ανησυχητικά για τους

εφήβους, που χρησιμοποιούν συχνά τα

κινητά τους τη νύχτα.

Aσύρματες συσκευές

και ηλεκτρομαγνητική

ακτινοβολία
Κινητά τηλέφωνα: Η ολοένα αυξανό-

μενη χρήση του κινητού τηλεφώνου

στο εσωτερικό σπιτιών και γραφείων

έχει το εξής μειονέκτημα: Σε αντίθεση

με το εξωτερικό περιβάλλον, οι εσωτε-

ρικοί χώροι αναγκάζουν το κινητό τηλέ-

φωνο να εκπέμπει μεγάλη ισχύ, ώστε η

εκπεμπόμενη ακτινοβολία να φτάσει

στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

Ασύρματα τηλέφωνα: Τα σύγχρονα

ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα DECT (Dig-

ital Enhanced Cordless Telephones) εκ-

πέμπουν συνεχώς (δηλαδή ανεξάρτητα

εάν υπάρχει κλήση ή όχι) ηλεκτρομα-

γνητική ακτινοβολία στην περιοχή συ-

χνοτήτων της κινητής τηλεφωνίας. Η

ακτινοβολία αυτή είναι πολύ διεισδυτική

και μπορεί να περάσει ακόμα και τους

τοίχους των διαμερισμάτων. Έχουν γίνει

μελέτες που έχουν δείξει ότι η μόνιμη

ακτινοβόληση των ανθρώπων με τη συ-

σκευή βάσης του ασύρματου ψηφιακού

τηλεφώνου είναι υπεύθυνη για την πα-

ρατηρούμενη διαταραχή ύπνου, αφού

επηρεάζονται τα επίπεδα της μελατονί-

νης, μιας ορμόνης που παράγεται στον

εγκέφαλο και βοηθά τον οργανισμό μας

να γνωρίζει πότε είναι ώρα για ύπνο και

πότε είναι η ώρα για να ξυπνήσουμε. Η

μελατονίνη προστατεύει επίσης τον εγ-

κέφαλο από νευροεκφυλιστικές ασθέ-

νειες.

Aσύρματα δικτυα: Τα ασύρματα δίκτυα

γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, είτε σε

οικιακούς είτε σε επαγγελματικούς χώ-

ρους. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από

τις συσκευές πρόσβασης και τον υπο-

λογιστή. Oι συσκευές πρόσβασης (access

point) με ή χωρίς εμφανή κεραία εκ-

πέμπουν ακτινοβολία στη ζώνη συνήθως

των 2,5 GHz, και πρέπει να βρίσκονται

μακριά από τα ζωτικά όργανα του σώ-

ματος.

H ακτινοβολία που εκπέμπεται από

την ασύρματη κάρτα δικτύου -που είναι

ενσωματωμένη στον φορητό υπολογι-

στή- σε μικρή απόσταση (π.χ. 40-50 εκ.),

θεωρείται επικίνδυνη.

Μπορεί το φαγητό που καταναλώνουμε να επιδρά στη

διάθεση, τη μνήμη και τη συγκέντρωση; Η απάντηση

των ειδικών είναι θετική. Μια πληθώρα ερευνών αποδεικνύει

ότι οι τροφές που επιλέγουμε επιδρούν όχι μόνο στο σώμα,

αλλά και στο μυαλό μας.

«Αυτή την εβδομάδα θα τρως καθημερινά σαρδέλες ή σο-

λομό και από μια χούφτα καρύδια κάθε απόγευμα. Επικοι-

νώνησε μαζί μου μόλις δεις τα συμπτώματά σου να

βελτιώνονται». Η ημέρα που ο γιατρός θα μας συνταγογρα-

φεί συγκεκριμένο διαιτολόγιο για την αντιμετώπιση προβλη-

μάτων όπως η κατάθλιψη, η αδύναμη μνήμη ή ακόμη και η

άνοια ίσως δεν είναι και τόσο μακριά. Ο αριθμός των ειδικών

που πιστεύουν ότι το μυστικό για την καλύτερη λειτουργία

του εγκεφάλου βρίσκεται στο πιάτο μας ολοένα και αυξάνε-

ται. Άλλωστε, μια πληθώρα ερευνών, κυρίως για την ευερ-

γετική δράση των ω-3 λιπαρών οξέων, ενισχύει αυτήν τους

την πεποίθηση. Είναι πλέον φανερό ότι οι τροφές που κα-

ταναλώνουμε επιδρούν στις σκέψεις, τη συμπεριφορά,

ακόμη και τη διάθεσή μας. Μπορεί, βέβαια, να μην παίζουν

τον αποκλειστικό ρόλο, ωστόσο η συμβολή τους δεν είναι

αμελητέα. Τα τελευταία χρόνια διενεργούνται έρευνες -

τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε ανθρώπους- που αποδει-

κνύουν ότι συγκεκριμένες ουσίες και συστατικά των

τροφίμων μπορούν να τονώσουν τη μνήμη και να καταπο-

λεμήσουν το στρες, ακόμη και την άνοια. Ας δούμε, λοιπόν,

τι μας προτείνουν οι ειδικοί να συμπεριλάβουμε στο μενού

μας προκειμένου να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας, να ενι-

σχύσουμε τη συγκέντρωση, ακόμη και να αυξήσουμε το IQ

μας. 

Που κρύβονται τα ω-3 

Στα λιπαρά ψάρια Καλό είναι να καταναλώνουμε ψάρια

όπως η σαρδέλα, ο σολομός, ο γαύρος και το σκουμπρί, 2-3

φορές την εβδομάδα. Επίσης, τα καβούρια, το χταπόδι, τα

καλαμαράκια, τα μύδια και τα στρείδια περιέχουν ω-3 λιπαρά

οξέα, αλλά σε μικρότερη αναλογία από τα λιπαρά ψάρια,

επειδή και το ολικό τους λίπος είναι λιγότερο. Τα ω-3 που

παρέχουν στον οργανισμό μας τα παχιά ψάρια και τα θαλασ-

σινά είναι με τη μορφή του εικοσιπεντανοϊκού οξέος (EPA)

και του δοκοσαεξανοϊκού οξέος (DHA). 

Στα καρύδια Τα καρύδια, ο λιναρόσπορος και το έλαιο από

λιναρόσπορο, καθώς και ορισμένα άγρια χόρτα, όπως η αν-

τράκλα (γλιστρίδα), αποτελούν πρόσθετες πηγές των πολύ-

τιμων ω-3 λιπαρών οξέων, κυρίως με τη μορφή του

α-λινολενικού οξέος (ALA). 

Τα πολύτιμα ω-3 λιπαρά οξέα 
Για τη μνήμη Μια πληθώρα ερευνών υποστηρίζει ότι η κα-

τανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων ενδυναμώνει τη μνήμη. Πρό-

σφατα, ερευνητές του τμήματος Επιδημιολογίας από τη

Σχολή Υγιεινής του Λονδίνου, σε μελέτη τους που δημοσι-

εύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Nutrition

Health and Aging», εκτίμησαν τη σχέση μεταξύ της κατανά-

λωσης ψαριών -που αποτελούν τις κυριότερες διατροφικές

πηγές ω-3 λιπαρών οξέων- και της ικανότητας απομνημό-

νευσης 867 ατόμων 70-79 ετών. Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι

όσοι κατανάλωναν τα περισσότερα ψάρια, είχαν σημαντικά

καλύτερη απόδοση στα τεστ απομνημόνευσης σε σύγκριση

με τους υπόλοιπους. 

Κατά της άνοιας Σε μελέτη του Πανεπιστημίου Tufts εξε-

τάστηκε κατά πόσον η περιεκτικότητα των κυτταρικών μεμ-

βρανών σε DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ, που ανήκει στα ω-3

λιπαρά οξέα) σχετίζεται με την εμφάνιση άνοιας σε 899 άν-

δρες και γυναίκες. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν είχαν

άνοια στην αρχή της έρευνας, παρακολουθήθηκαν για 9 χρό-

νια. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, παρατηρήθηκε ότι

εκείνοι που είχαν την υψηλότερη συγκέντρωση DHA στο

αίμα τους κατά την έναρξη της μελέτης, είχαν 47% μικρό-

τερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια. Διόλου τυχαία, οι άν-

δρες και οι γυναίκες με τις μεγαλύτερες τιμές DHA

κατανάλωναν ψάρια κατά μέσο όρο 3 φορές την εβδομάδα. 

Για τη διάθεση Στα ω-3 λιπαρά οξέα αποδίδεται και αντι-

καταθλιπτική δράση. Σύμφωνα με γαλλική έρευνα, που δη-

μοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «American

Journal of Clinical Nutrition», παρατηρήθηκε ότι τα άτομα με

την υψηλότερη συγκέντρωση EPA (εικοσιπεντανοϊκό οξύ)

στο αίμα τους εμφάνιζαν ηπιότερα συμπτώματα κατάθλιψης

σε σύγκριση με εκείνους που είχαν χαμηλότερες τιμές EPA. 
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ΥΓΕΙΑ

Κινητό ή φορητός υπολογιστής:

Μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο;

Τι να «ταΐσω» το μυαλό μου;
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Στην Ελλάδα της κρίσης, της αποβιομηχάνισης και

της χαοτικής απόστασης από τις παγκόσμιες τεχνο-

λογικές εξελίξεις, ένα τέτοιο εγχείρημα ακουγόταν

μέχρι πριν από λίγα χρόνια κάτι σαν σύντομο ανέκδο-

το.

Τον Ιούλιο του 2012, μια δυναμική εταιρεία υψηλής

τεχνολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τόλμησε να

κοιτάξει στα μάτια τους πολυεθνικούς κολοσσούς και

να λανσάρει στην αγορά το πρώτο ελληνικό «έξυπνο»

κινητό τηλέφωνο που αλληλεπιδρά με τον κάτοχό

του, ενώ έναν χρόνο μετά εισήγαγε και το πρώτο ελ-

ληνικό tablet.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η MLS, δημιούργημα

του Ιωάννη Καματάκη, βρίσκεται στην πρώτη θέση

των πωλήσεων tablet στην Ελλάδα, με το εντυπω-

σιακό μερίδιο αγοράς 17%, ξεπερνώντας γίγαντες

όπως η Apple και η Samsung, ενώ ικανοποιητικά πο-

σοστά με ανοδικές τάσεις παρουσιάζουν και οι πω-

λήσεις κινητών τηλεφώνων. Πολλοί από τους κατό-

χους MLS smartphones και tablets δεν γνωρίζουν

πως η συσκευή που έχουν στα χέρια τους είναι ελ-

ληνικό προϊόν.

Τα παραπάνω είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης 26

χρόνων, ενός ελληνικού success story, που ξεκίνησε

το 1989 ένας 19χρονος ανήσυχος νέος, δευτεροετής

φοιτητής τότε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του

ΑΠΘ. Γόνος οικογένειας που κατείχε μια από τις μεγα-

λύτερες τεχνικές εταιρείες της Βόρειας Ελλάδας, ο

Ιωάννης Καματάκης αποφάσισε να κάνει τη δική του

«επανάσταση» και να χαράξει διαφορετική πορεία, στον

κόσμο της υψηλής τεχνολογίας.

Σε μια εποχή που δεν υπήρχε Διαδίκτυο και κινητή

τηλεφωνία, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε

πρωτόλεια μορφή ακόμα, διέβλεψε το επερχόμενο

τεχνολογικό «μπαμ» και ίδρυσε τη δική του εταιρεία,

με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων καινοτομίας που

θα κάνουν «τη ζωή πιο απλή» (Making Life Simple).

Με μότο το «think positive» (σκέψου θετικά) και επι-

μονή στην καινοτομία, η μικρή ομάδα ανθρώπων που

ξεκίνησε την MLS Πληροφορική Α.Ε. επένδυσε στην

έρευνα και έδρεψε σχετικά γρήγορα τους πρώτους

καρπούς. Τα πρώτα projects κινήθηκαν προς το εκπαι-

δευτικό software και το 1995 εκδόθηκε η πρώτη ελ-

ληνική ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια.

Χρυσό βραβείο 
Το 1999 η εταιρεία κατέκτησε το Χρυσό Πανευρωπαϊκό

Βραβείο Τεχνολογίας, ανάμεσα σε 249 συμμετέχοντες,

με το LaserLock, ένα καινοτόμο σύστημα προστασίας

των CD-ROM από επίδοξους αντιγραφείς, το 2001 ει-

σήχθη στο Χ.Α.Α. και έναν χρόνο μετά κυκλοφόρησε

την πρώτη εφαρμογή αυτόματης μετάφρασης από ελ-

ληνικά σε αγγλικά και αντίστροφα, καθώς και την

πρώτη εφαρμογή αναγνώρισης φωνής. Το 2003 κυ-

κλοφορεί το πρώτο σύστημα αυτόματης πλοήγησης

για αυτοκίνητα, ένα προϊόν που με την εξέλιξή του τα

επόμενα χρόνια ανέδειξε την εταιρεία σε leader της

ελληνικής αγοράς και όχι μόνο. Σήμερα 6 στους 10

Ελληνες αγοραστές πλοηγών προτιμούν MLS Destinator,

που ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία αναγνώ-

ρισης φωνής στην ελληνική γλώσσα. Η συγκεκριμένη

τεχνολογία, που εισήχθη το 2006, αποτέλεσε την

αιχμή του δόρατος για το μετέπειτα «άλμα» της εταιρείας

και την εισαγωγή της στην αγορά των κινητών τηλε-

φώνων και ταμπλετών.

Η ημερομηνία-ορόσημο είναι η 4η Ιουλίου 2012,

όταν κυκλοφόρησε το MLS IQTalk. Το πρώτο ελληνικό

smartphone έδινε για πρώτη φορά τη δυνατότητα

στον Ελληνα χρήστη να πραγματοποιεί κλήσεις με

φωνητική εντολή στη γλώσσα του, ενώ είχε ενσωμα-

τωμένο και τον ήδη καθιερωμένο πλοηγό Talk&Drive.

Στα επόμενα μοντέλα προστέθηκε η δυνατότητα φω-

νητικής υπαγόρευσης κειμένου για μηνύματα SMS, e-

mails, ακόμα και post στο Facebook.

Η εξέλιξη όλων των παραπάνω «γέννησε» τη MAIC,

το τελευταίο «παιδί» της εταιρείας, που παρουσιάστηκε

το 2014. Μια προσωπική βοηθός που ενσωματώνεται

πλέον σε όλες τις συσκευές smartphones και tablets.

Πραγματοποιεί κλήσεις, γράφει μηνύματα, βρίσκει ανοι-

χτά φαρμακεία, βενζινάδικα, καταστήματα τραπεζών,

ψάχνει πληροφορίες στο google, βρίσκει βίντεο στο

YouTube, ανοίγει εφαρμογές, και όλα αυτά με φωνητικές

εντολές στα ελληνικά.

Από το 2011, με αιχμή του δόρατος το πρωτοποριακό

σύστημα αναγνώρισης φωνής που η ίδια ανέπτυξε, η

MLS έχει εισέλθει στις αγορές της Τουρκίας, της Χιλής,

του Μαρόκου, της Νιγηρίας, της Σαουδικής Αραβίας,

της Ιορδανίας και της Κύπρου.

Η εισηγμένη έχει κεφαλαιοποίηση 50 εκατ. ευρώ,

ενώ θεσμικοί επενδυτές κατέχουν περί το 20% των

μετοχών. Μεταξύ αυτών ο σεΐχης του Κατάρ Καλίντ

μπιν Γιασίμ αλ Θάνι, ο οποίος στα τέλη του 2014

αύξησε σε 5,1% τη συμμετοχή του, μέσω της εταιρείας

KM CO Ltd συμφερόντων του, και έγινε βασικός μέτοχος,

με μελλοντική εκπροσώπηση και στο ΔΣ.

Η εταιρεία στεγάζεται στις νέες υπερσύγχρονες εγ-

καταστάσεις της, στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και

απασχολεί προσωπικό 100 ατόμων, στην πλειονότητά

τους νέους επιστήμονες που στελεχώνουν το τμήμα

έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει,

η εταιρεία παρέχει, επίσσης, εξειδικευμένες υπηρεσίες

στην υποστήριξη εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Σε μια εποχή που δεν υπήρχε Διαδίκτυο ο Ι. Καματάκης

διέβλεψε το επερχόμενο τεχνολογικό «μπαμ», ίδρυσε

τη δική του εταιρεία, με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων

καινοτομίας που θα κάνουν «τη ζωή πιο απλή» (Making

Life Simple), και δικαιώθηκε.

Ελληνικό smartphone - Ελληνικό tablet

Σε μια εποχή που δεν υπήρχε Διαδίκτυο ο Ι. Καματάκης διέ-

βλεψε το επερχόμενο τεχνολογικό «μπαμ», ίδρυσε τη δική

του εταιρεία, με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων καινοτο-

μίας που θα κάνουν «τη ζωή πιο απλή» (Making Life Simple),

και δικαιώθηκε.
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Φίλοι καταστηματάρχες...

Όπως θα γνωρίζετε έχει δημοσιευθεί και

ισχύει, από 8-10-2012 το ΦΕΚ 2718/Τ.Β.

Σύμφωνα με την Διάταξη οι υπεύθυνοι των

επιχειρήσεων υποχρεούνται να τηρούν τα πα-

ρακάτω αρχεία σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. 

Αρχεία: 

Προσωπικού, Καθαρισμού - Απολύμαν-

σης, Απεντόμωσης - Μυοκτονίας, Νε-

ρού, Θερμοκρασιών, Ιχνηλασιμότητας 

Η Δ.Ε.Υ.Ε (Διασφάλιση Επιχειρήσεων Υγει-

ονομικού Ενδιαφέροντος) με το Τμήμα των έμ-

πειρων επιστημόνων της ανταποκρίνεται στην

ανάγκη οργάνωσης της επιχείρησής σας και

σας παρουσιάζει την πλήρη, έγκυρη, εύκολη

και οικονομικότερη μέθοδο αυτοελέγχου που

τώρα την παίρνετε δωρεάν με ένα συμβόλαιο

μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας 

επισκεφτείτε το www.deye.gr

ή τηλεφωνήστε στo: 2103468268

Ζητήστε να σας επισκεφθεί 

σύμβουλός μας (δωρεάν)

Καταστηματάρχες

ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ η ψηφιακή μέθοδος 

αυτοελέγχου με ένα απλό συμβόλαιο 

μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Ήδη έχουν εξυπηρετηθεί πολλοί συνεργάτες της ΕΔΕΟΠ. 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα 

2108318221 - 2108312351 κ. Παυλίδου στην ΕΔΕΟΠ ή 

επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ  www.deye.gr - Τηλ. 2103468268

Νέα εφεύρεση

που μπορεί

να δώσει λύση

στο παγκόσμιο

πρόβλημα της

μόλυνσης του

περιβάλλοντος.

Στο μέλλον

μπορεί το νερό

να μην προσφέ-

ρεται στο γνωστό

πλαστικό μπου-

κάλι, αλλά σε μία

μπάλα νερού που

θα μοιάζει με μεγάλη σταγόνα, την

οποία ο καταναλωτής θα μπορεί να

πάρει μαζί του.

Μάλιστα στο Skipping Rocks Lab,

του Λονδίνου, κατάφεραν να φτιά-

ξουν την "σταγόνα" νερού με υλικά

που μπορεί να βρει κανείς στο σπίτι

του. Το μυστικό είναι μία ζελατίνη

κατασκευασμένη από φύκια που

συγκρατεί το νερό.

Οι καταναλωτές μπορούν να πιέ-

σουν τις μπαλίτσες νερού, δαγκώ-

νοντας τες και ρουφώντας το νερό

που περιέχουν.

Οι μπαλίτσες νερού ονομάζονται

Ooho.

Η νέα αυτή εφεύρεση μπορεί να

δώσει λύση στο παγκόσμιο πρό-

βλημα της μόλυνσης του περιβάλ-

λοντος, ειδικά με υπολείμματα πλα-

στικού, που κατακλύζουν τον πλα-

νήτη.

Όταν πίνουμε νερό σε πλαστικό

μπουκάλι, το πετάμε και το 80%

αυτών δεν ανακυκλώνεται.

Το “εμφιαλωμένο” νερό

του μέλλοντος

Τ
ο τσίπουρο στην Ελλάδα για χρόνια πί-

νονταν χωρίς συνοδεία φαγητού,  είτε

ξεροσφύρι, είτε συντροφιά με στραγά-

λια, με ψητό καλαμπόκι, με κάστανα. Στην

περίοδο της κατοχής (όπως μας διηγήθηκαν

παλιότεροι) πίνανε τσίπουρο με μεζέ γροθιά

(έγλειφαν τη γροθιά τους, δεν είχαν τίποτε

άλλο).

Την συνήθεια να συνοδεύεται το τσίπουρο

από φαγητά την έφεραν στην Ελλάδα οι Μι-

κρασιάτες με την πλούσια παράδοση

σε γευστικές συνθέσεις. 

Το τσίπουρο αντίθετα με το κρασί

έχει μια έντονη, κυριαρχική επίδραση

στη γεύση. Με τον υψηλό αλκοολικό

βαθμό που έχει, σχεδόν ναρκώνει τα

αισθητήρια της γεύσης (προκαλεί

αφυδάτωση στις γευστικές θηλές)

για απαλές αποχρώσεις. Βέβαια ο

γλυκάνισος απαλύνει με την γλυκί-

ζουσα και αρωματική του συμπερι-

φορά  λίγο την κατάσταση. 

Για τον λόγο αυτό οι μεζέδες του

τσίπουρου συνήθως είναι τροφές με

επίσης έντονη παρουσία (αλμυρές,

ξινές ) ώστε να μπορούν να γίνονται

αντιληπτές.  Μια άλλη κατηγορία είναι τροφές

με λιπαρή και αλοιφώδη σύσταση που και

αυτές καλύπτουν το κάψιμο της αλκοόλης

(παχιά τυριά, τζατζίκι). Το ζεστό ψητό κρέας

δεν ταιριάζει με το τσίπουρο  γιατί και

τα δυο στεγνώνουν το στόμα. Ταιριά-

ζουν όμως κάποια λιπαρά κρεατικά ή

λουκάνικα σε μικρές ποσότητες και

φυσικά τα θαλασσινά και τα ψιλά τη-

γανητά ψάρια.

Επίσης το τσίπουρο μπορεί να είναι,

ένα στα γρήγορα ή στο πόδι, σαν ένα

διάλειμμα από την δουλειά με ελάχιστο

μεζέ ή πολλά  και  σιγανά με απολαυ-

στική μεζεδολαγνεία.        

Όπως και να το πιεις όμως βοηθάει

να χαλαρώσεις, να ανοίξεις την καρδιά

σου και να λυτρωθείς από τις αρνητικές

σκέψεις. Ο Διόνυσος λατρεύτηκε γι’ αυτό το

δώρο στους δυστυχείς θνητούς.

Πως πίνεται

Το ποτήρι: 

Πρώτα απ’όλα να δούμε σε τι ποτήρι σερ-

βίρεται το τσίπουρο. Παλιότερα, (αλλά και

σήμερα στις περιπτώσεις του ξεροσφύρι),

το τσίπουρο σερβίρονταν σε μικρά ποτηράκια

σαν μεγάλες δαχτυλήθρες. Αυτό γιατί δεν

το αραίωναν με νερό ή πάγο και το πίναν

μονορούφι. Κάτι αντίστοιχο με τα σημερινά

σφηνάκια. Σήμερα  που το τσίπουρο συμμε-

τέχει σε «τραπέζια» σερβίρεται κυρίως σε

ποτήρια που σερβίρεται και το ουίσκυ. Δηλαδή

ή ψηλό και στενό ή χαμηλό και φαρδύ. Και

καθιερώνεται αυτή η χρήση μετά την συνή-

θεια να αραιώνεται με πάγο. Πάντως και

στην περίπτωση αυτή λέμε ότι «περί ορέξεως,

ουδείς λόγος». Εκείνο όμως που θεωρούμε

απαραίτητο είναι ότι το ποτήρι πρέπει να

είναι διάφανο. 

Θερμοκρασία, θέλει πάγο ή όχι; 

Η ιδανική θερμοκρασία για να γευτείς

ένα τσίπουρο είναι η θερμοκρασία που η

στιγμή το απαιτεί. Αυτή την απάντηση

θα παίρναμε από τους λάτρεις του πο-

τού. Εμείς όμως ας είμαστε λίγο τυπικοί.

Έτσι λοιπόν  ένα ζεστό τσίπουρο δεν

είναι καλό γιατί σε υψηλή θερμοκρασία

κυριαρχεί η γεύση και η οσμή της αλ-

κοόλης (αψάδα) που πνίγει τον πότη

και σκεπάζει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία

της απόσταξης. Επίσης ένα παγωμένο

τσίπουρο δεν επιτρέπει  τα αρώματα

να εξατμιστούν και επιπλέον η χαμηλή

θερμοκρασία νεκρώνει τα αισθητήρια

της γεύσης. Αν εξαιρέσουμε αυτές τις

ακραίες συνθήκες  τότε πράγματι το

τσίπουρο μπορούμε να το πιούμε σε

όποια θερμοκρασία η περίσταση το

απαιτεί. Αν το πιούμε ως ορεκτικό, ιδιαίτερα

αυτό με το γλυκάνισο,  καλή είναι η θερμο-

κρασία γύρω στους 10 -15 βαθμούς δηλαδή

δροσερό, αν το πιούμε σκέτο μπορούμε να

το πιούμε σε υψηλότερη θερμοκρασία

20-25 βαθμούς.  

Τώρα τι ταιριάζει με το τσίπουρο;

Περί ορέξεως ουδείς λόγος.

Εμείς την γνώμη μας θα πούμε κι ακού-

στε την σαν κουβέντα που γίνεται σ’ένα

τραπέζι με τσίπουρο, έτσι για να περνάει

η ώρα. Βέβαια πάντα έχουμε στο νου

μας αυτό που λέγονταν στην Κρήτη «ο

καλύτερος μεζές για την τσικουδιά είναι

ο καλός ο λόγος» 

Πάντως θεωρούμε ότι το τσίπουρο, ως

λαϊκό ποτό μπορεί  να ταιριάσει απόλυτα

με απλούς «φτωχικούς» μεζέδες όπως μια

ψητή πατάτα, ψητά μανιτάρια, λίγες ελιές,

τουρσί αλλά  και ως ευγενές απόσταγμα

συνδυάζεται περίφημα  με εκλεκτότερα εδέ-

σματα όπως καπνιστό σολωμό και χαβιάρι. 

Πώς πίνεται το τσίπουρο

«Άγιο μου τσιπουράκι

Σε γυάλινο κορμάκι

Ονειρομπερδεμένα

Και ψυχοτυλιγμένα

Καημούς παρηγοράτε

Τους έρωτες ξυπνάτε»

Σε αυτό το πρωτότυπο είδος

τέχνης μας έδωσε ραντεβού ο

γνωστός δημοσιογράφος Θανά-

σης Λάλας. Αυτή τη φορά όμως

όχι μέσω κάποιας εκπομπής ή

εφημερίδας, αλλά στη Γκαλερί

Σκουφά όπου φιλοξενήθηκε η

πρώτη έκθεση ζωγραφικής του

με τίτλο «Tableart».

Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι ο

Θανάσης Λάλας θα έκρυβε τέτοια

ευαισθησία και ταλέντο, αλλά

εν τέλει διαψεύστηκα. Το σύνολο

των συγκινήσεων και των βιω-

μάτων του αποθηκεύονται σε

αυτά τα έργα του. Όπως αναφέ-

ρει ο ίδιος «μιλώντας και πίνοντας

με φίλους σε εστιατόρια και τα-

βέρνες, εντός και εκτός Ελλάδας,

έχω τη συνήθεια συγχρόνως να

σχεδιάζω πάνω στα χάρτινα τρα-

πεζομάντηλα και τις λευκές χαρ-

τοπετσέτες με ακριλικά, υδατο-

χρώματα, κραγιόνια ακόμα και

λάδια» Το ταξίδι μέσα στα χάρτινα

τραπεζομάντηλα του Θανάση

Λάλα είναι αποτέλεσμα μιας αυ-

τόματης γραφής, ή αλλιώς μια

σουρεαλιστική ταινία ή θεατρικό

που πρωταγωνιστής είναι αυτός

και η παρέα του. 

Η τέχνη σε 

τραπεζομάντηλο


