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οΣτηv οφ/αη οj!~vιις φωτιlς,
οήμcρο rrοιμοζόμaοτι να
αvοίξοuμι ένα νtο αφόλο10•
unογρομμ{ζει η κuρ4ο Ηρώ
Αθονοοrοu, η μοναδική

Η ΝΕΑ επικεφαλής της πολud!ν,κής Unileνer στην

Ελλάδο ιwρlα Ηρώ Αθαvaοiοιι μιλάει στο •Βήμα,,

yuνofι«i nρόιδρο(. θuγοτριιο\(

της υnileνerστην εuρώnη

Ηρθεηώρα

•
να περασουμε
•
σετροχια

ανάιιιυΕηs

~

οιιμβάλλει σιη μεfωοη 100 φ\<Ι(•·
οκο6 "6στουι:, 6μω( 6cv θα nρlnι,

n,oonnκu

Σ

===::~
οtι,χιτοι iιστtJ)(ιοn6ιι!νιι

)1)111,ο <η>ρ(ιο,οοης η ηο

λυε:θΥu:ή κσιαναλωnκών

να nαραβ.\Ι,,ι""-"" uς ιl;ι:λ!ξnς cmι;
τψtc; -των nρώtων u.\ών, onoiιc;
~C*OV\01 ΠΟ\~ ot CΙ\'Οδι•
•~ ,ροχιό. Εφt,ος ι:!δομ, uς ,ψt,;

:Σ-iο εfωιφικό

°'

·(M\lll\0\/\' ~\n\ΙΙΚό
.tλα1όλι1δι1

οορQ\ωγοο

ιιδών UnllMr στην ιλ.\φuι\ -

στην ooρcn"""1. Προοnαθήοομε
να. οι~ΟΟ4.Ιμt ιο enιnλtoν

ρ6. .JlplJε η ώρα"' ιπpάοοψεαε
ο,οmvξιο,ιιj rιιor,d. Ετην ιφ!ση

ο/Ιιf,<!Ι; """'4-, οήμφιι ει~

μασιι: να αvο,~οψ, iva νtο κρp6λΦοο δη.1<:>,:ι μcοισοοδοξ/α η νια
ι:nυα:φαλής της ηολuεθνuα\ι: στην

Ι;λ\όδα κυρία Ηρώ λθαναοiον,

δί""""'S"' oτrwo της οφιl!η\"<ι\ι:

την οnοι.ο θα αιcο.\ουθήα:ι η ειοι•
ρc[α. Εν μωω κρ(οης η tv ε\λι\δι
ηαp(J\~ τικ οο.\ιχθ\,κι\ς ουξfr
θηκ.e με όμcοο θmιcό αντiλ-τυnο
στις d,αvω\iς της. Πcφ(ιλληλο η
m1ρdαιφοχώρηοι:οeμdωοητων

•6οτος. 6μως η tξ/λιξη δε!Ι('<ι 6u
η διΟ)ΝμΟ,<οη τω-.ι nρώtων υλών
mηριάζtι 6μεοο uςuμtς...., nρο,
Ιιiνtων_ι,ας. Πmrιως nρojl.\tnoψt
ότι -το 2015 θα e(νοιμ10 ιω.Vι χρο
\,6 v,o την nQρα\(ι)Ιι,'j tλΟιιολ.όδοu

8 Η Un//ιw, 8σ μnοροdcπ
να ovμjldλu .,,...αιcmιοι

cmJV σ,j(ιιοιJ""" ~
- ιλιιιιw16οι•, ιΙnω( &μω,

σcιφ6σ • στσ:ιrφ6ιrιδροc;Τη(

.,_ιοc..,......,.

δα. Ι(Qι \'010V λσ,ο autιiν ιφοτι\

~--οοό4'11t'Ι"'~

"""' ""' αuξι\οαjJ< την nορεn,ωyι\,

,.., ιαnονολωιών010 εξοιιιρι<ό

c\λ\ες χώι><ς. /v; ξm-,jοοqιε οπό

<tl noι>O\'(;)l'i\ οτα φι«nόοι6 μα.;

ρι/σ y,σ nι; mιχιιριjcιι,ι;"""' Q .

τον ΦΠΑ. Στο ράφ101ων σοοηε~
μ6ι,ι<πστην0.\λαιiiiα,α,ρ6φψο
mιβαρ<Λ'ΙΜΟΙ με ΦΠΑ 411, στην

χωρών, Σw φιοοτlιοιοτηςΓοοrο,;.

μι:οοσιοθ\a •

τολλtοtοο~ιι. rωνrωι;, ~δη ,a

κά, αλλά 11':αt συιν ει.οαyωvι\ νfrι.w
nιd(Μω>.ι oe n10 ηροσπtc; 1ιμt!ς.
416,.-ος μος ιnια; να σvξήοιοψt
rην nοp,α)'ω)Ιή, a.U6 απαJΤdται
να 6Jιπηρήοοuμε oνrayω,ιJOTJκd
κ6οτη, "10\'ρομμfζcι η μο.<ιδιιο\

nορc,yq,ινα στην Ε.\λάδα προ,
'ίόvτ:a μος και κυρ(ως:10 eλοι~
ελαι\\.\ά;δ μας,,., Solon, ι!νcu

n mo οrιμaνπ~ ,,_ιο rλ·

μtοω μιας 6μcοης σνν,ιρισ,1ς με

...,-.....,_

Μ6σ 8ο αwιχmτ1 ~ ΙΙΙΝΙ,χοw

,11 ι.t"Ι',ισ\ οι•ΟΥΟμ!ο φα[,..,, cm

σtaθερonoιtftcu, εξtλιΕ,ι η όnοίο
a,-αμ4'ιουμι ό"n θο eηηρεάοει θε·
""6uιν οyορ(ι, Ο 6"κτηςqιnιο,ο.

""' της μαρφο.Ιο\(α.;..,. ιδόφοuς.

ρfως στη αφ6. Κnοιτ, ΑνdοτΟΙΧQ.
στο Φι~άοιο 100 ΡΜη ηορά\'0ν,α, ιφοΤόvτο ι:οΟαρ,ομοο 1,0 την
Ελλόδα, α,\λδ ιι:αι νια cυρωncιίκt(

ματος και mηρlααι 6ρσραπd

nq,ιθώjιιαΟ\~...:~ννι,ων

c\λ\ες λ'ώρες. ο.Ιλό anou,\d θ<n·

ΤΙ( (ΜΙJ\ιιιιίζ Q!ΙΧορήιmς. -

ο\αιο.\6&ωνονΜj!οι.\JιιΜΙ"1

6n 45,000-rο\'Οι ιι:ινούνtαι εtη•

,ο\ tν!ί<tξη. θ<ωροιjιJεόi, ήρθε η
ώρa ,-ο 11tt)6οοι~ιι οιa,'Ωt'm.Ιξιαια1

σύνης 1ou κσtα\'Ο.\ιιπfι tχει αρχ(•
οtι νο ον,/3Q!,'ΕΙ. Mnoι,d η ό\,χiος

νο γ!νειαι με δ<ι.\6 β~ματο ""' "'

1Μ1Αοyη η πορ<Ισ της Un//,wr
αrηvΕUάδσ;
,Η nορι{α της naφcιaς ,a 'tt.λΝ
uψ, χρόΥια ήu)νπαιn\λη.~ιμcτην
ελλη\,ις~ οι.ΚQ\'ΟίΙ!ο. Ιlι.ι>,\ι'tΟεl( ιrοι

σr.ως μtοω 1ου naρqιnoρ(ou,

sροχιό, νιι ανιιmύf,pψε ιn>δο\,tς.

10 οnοιο <ιna\ιοpιιόεtοt βdoa

οι οοοιες

ι<tρδιJ μι:Ιώθη""'aJl(IVW<II. πtρυ,

οδιn!\οeι οι ~οομ6-.ων

"'""1'!>6,q,,

σι
'1).τJ;l,,ι5" μεiωοη
,ων ιιω,\ι\«.ωv. Ωστ6οο ΟΙΑ<ιδιτώ
cnιλέ(04~ε \'Ο nροοcιρμ6σοιιμt τις
1ψtς σuι \ώ δεδc)μtνα ~ης (λλrι\1·
,a\c 0\1'ι,Q( ώοτt ,.. διστηρι\οοψc
χαι \'Ο βελnώόοψε τη Οtοη μος

χο, ,ο μeρfδιά μας.

An6 10 2008

ω< ο~μφο οι ,ψtς στο ορο16Υτο
της ειαιρεlαι; tχοννι,,ιωθd μωο.
σια~ικά κοτό 1l'Κι \'10 \'<I ε(νοι
npoc:ιnδ σε ιr:ιiθe οολfτη. Μά.'1στα
οε opt~ κοτηγορ(ες, ~nωc: το
tλοιόι\οδο κοι 10 οηορροοοναι;ό.,
η μείωc.η σnς τψfς tφθοοε ως και

1020'JI. Εnίιη,:δημ~,..
εςuεψ/ςrφΟ!όντων, mο πι-,tς

σtον κσw,ΙQ.\ωtή, ενώ

°'

nροοφο

ρtς, οιοι,ο(ι,ς6λλωσιt 1(νοvιΦ on6
nοι\\οός nαr..-u:ς της αyορδς.ι:ίνα1
οuν,χεlς. Οι Μ\'ΟΙ αιnοi οδι\\'1QΟΥ

οι ).'C:Ιμη.\άιίρο nοοοστdι χιρδών.

Ωοtόοοσιά,(οςτης Unilaτr εiνm η
ιιοκpοχρό,.,α noρouc,l'o αuιν ΕλλΔ-

,ων tυρωηαίκών ΚάνΟνιόμών,
ο °"'1,6ς..,. θα μrιc,ροοοε

-·

,..

eo μος οδ'11*"""' σε .,.

ροπtρω °'σοπι>Ι;1, Στηνφ<>1 ~

"'< φωπ!ς. ~ εισιμαζόμαοιι

,,. ο,'Ι)(ξοuι,ι tνο ~ κεφάλα.,,

nω.VιοεωvΊ\ΙΟΟnιΟΙημt-~οuελιn·

εχονιaς nερ<ψρουρήοι\ τη θ/οη
μας την e.\λιr,1"~ Q\'Ορά. β(Ιλομι
σrοfχημο νο κcnογρ6ψοψt 6\'0-

Οι ιφοσmιιιh; σιπt,; 8ο ,Sώ.
...., δοu.\ιιά σι ιιιp,οο6π•

δο ιω\ι\(χων uιν ι:φπι\1\ χρονι6•

-αyp6,ις

θnuαjς ω<•ιJι>ο πορι!ος <Οι 1δίω(

•

,Ηδη

10.00001'1)6,tc Ο\J\-φνι\•

ζο,,τιιι εμμtοως μι την UnllMr
'f'O την ιφομ(ιθειο t.\αιολόδου
ιν<:, στη Γaσιοννη 100 av,,6ttς aο,ιο-Ιοwιaι μι τη οομβο,

σtόχ'ος noo uλοnο1εrτο1 βάσει της
<στ6 ΊΟ πρώτο εξfφη,ο. ΤΟ γ0ρ,qια
Ottι.:6 ηρόσηpο c(,'Qι σrιιονn·
ια\, δι6u dμοστι οον μια ομδδα η
onofo όταν fl,όζeι '\:Ο πρώτο \'ΙCΟλ
αλλ6ζcι ΨUΙ(ο.\οι(ο. Α,'6ιm,ξη προ,

d,-o,

Μ, ~τηςδ1cmοc,αι:,ωv,,pι;,,

Εmn\fοvηΕλλάδο ε(νω μια μuφή

Ι(<,>ρο

αλλdι οncιιτdται να δt~

«Αnότο zοοβ ως σήμερα
οι τιμtς στα προϊόντα της

ετα,ρεiος tχονν μLιωθεl
μLσοσταθμιιαl κατά τι% για
να dναι ηροοπά οε ιαlθε
nώ.Ιτη και οεορισμtνες κα
τηγορίες. όnως το ελαιόλα·
δο και τα αnορρunαντιιαl,
η μείωση σπς τιμές
ίφθαοε ως και το zο%ιι

μc οτw οaφ6ροuι: Ιi<β6δοuι:
οαρο;wγ,\(,,

..,

Οι~ 6l;ιovroι ιφιnιαj
6,ι _...,,.η

μιι,.,ιφι.

οι,c οιφιj16πpσ arηv εΑΜ6ο ΟΙΙ6
d,π«dλΑες~

OOUUJ<M1.

την ανταyΙϊΜσα.:6τ111α οτα ιι:άnη

μας. 6nωc της nροοωnυα\C n/ριοο(,

• Η CΜiιπu{η 8ιιwιι6uσtm/..,

δ(Ιο χι*•• πιι,1.

fι\<ιι>ψε nεραπtρω την nοι>Ονω\ι\.

~~και,,0 102015. ~

μι ιrqιοπtpω μιΙωση,..,"'"'""

Q\ορ/ς. Εδώ

10\\\ιο της ιρwδο,ιιαjς αοφορδς

.. ~-[εςnραiόνιωΥ

ησης. ιιιlόpχοον "'"''"" nφW.,.α

ι\λl.ι,y,,ιφο\όν,ωντηςmφdος..,,.

,'6μινες άιtωαις aοφορtςm=
ι<ιρδών. Φvοu<ό η μεfωοη αnόιον

•αν ιnuι\έοlι αn6 ,u; εnανο.\αμβα

oe

ο,'llmυξηι:, .

nαΡQ\όμενη nοοότηω ε.ξά\-εtαι οε
όλλις nαιρdt( τηc; Unk\ιer kΟι
χρησψοnοιd1αι \10 την ηαραyω\,\

της nαρα1"""1c στη λ'ώι><ι μας, η
οrιο(ο δe:\• γ(mοι μόνο στα δcκό
μας Φ't()(Π6σι.α., cιλ.\6 κcιι σt<Ν J1α..
τη Φαμ6ρ και τη ~\κD,
c-,-G) στο φ,«π.δσιο Φιλfmοο σων
Τούρο nορδγονιcυ ιχτός από 'fα
mr'A 1<0ι nο\-ωιό τηςλlιjtο\,α·τι)Υ
Εuρωnη. Σ16χ:α; μας tfvo.ι w α.•

nρομηθaίονιος την ιταΊρcfο ικ
45.00016'-οuι; νιομ/nις nηof,
μας ι(,-αι αι !Μηνις oyp/nr.ς
\'Ο μυηθούν αιt νιες μεθόδους
mλλ.1#.cνιι<ι.c: και ξικιν6:μe με
τη νfο εοοδtfc:ι tλcιιeι.\άδοuοι
σuι,.'φ\ιοσ(α με 15 ηαpα\'W\'Οιiς,

αλΜ ωιnόχρονα ο,ιεδιiν η μι~

,
"°' οο6Ρ)ιιι nολuδι-ι. '°" η Ur.leνer••μεwφι:ρc
•oμp6u

η οnοιο διν δ(νt~ τη διΝaιάιιtια
δημιουp.~ας αιι~ώΥ κλίμαχος.
Εn!οης ο, φορολοννιίς εnιβαψ.•
σιις εί\'Ο.Ι διοφορc:πιctς. Ας μ1\ν
f;εχ\'(\μι 6τι ,ο nρώτσ ΧJ)όνια της
φοηςο, tπl)(Ορ,\οι,ς ιπιβαρ(Μ)η,

Ασιακ:.ή και βι c1κΑ:μ·η νιωργ(ο

ως. λn6 ~""' ntρα mιδlωι,\

~ για nαρόδαγμο, παράγεται

CLν.ό mι w ιι:όιποςμιτοφορόςutl,η

τcn(ο και τη r_,;α. κ.. στην

οt\ι]\\~Ο\~ 6μω(οο6ρχοον

"'°"'"ιο\c ΟΙ<)ρ6ς οΜ,Ι ••, c\λ\ων

ιωμαfνnαι αχόμη oe εξα1ρenις6
χοιιηλό mfntδa οι 0\1\,φιοη μe

• Η ιφίοη ο&πηο-ι αι κcιemι

6-.,,,,.,., ιια,,&f

, r_,,.

δεν ιtολύιπει μ6\'Ο uς ανό\α:ς tι)C;

Vto,,/no \\Ο την ιmωννμ(ο Pumoιo.

1"'"'
""πρόεδρος θιι,οτρuαjς της
Unlle>'<T στην Ε""'1ι'σ\.
ιπQΟη -

ΕΜ6δα μc ι:ι,;. Η διαφορc\

lhlHMra,ηvEW6o;

ΟΙJΙΚΜΟΟ\. Εnlσης,a ιαΙστη naρo,
νω11\c σιην Ελ.\ό6α, 0000 nαρόιw,
μι10 ~,ων nροtόι.,ων nou&o·
ια,οψε οτηνε.\.~ ονορ(ι .:οι 10
70% τωv φοφl'μωv, d,'OI w.η.\ό. Η
.,-ι.,,γ,,ο
ορκm\-β6ιrρη.

λιr,,κο6 λαιδιοίι αιον Κο,'άδd.
Εξονωιιtς κάνοιιμe ακόμη σε
Α.ύ<n:ρολr<ι ιι:οι ot οριcιτt( eo,.

ι,ωι,οiι<Ις~. 6nωc τη Βρε

\'(Ιk()Κορός,,,

• Πραβ\b.ιιι 6n η ιcιι8οδισ1 ιιο

ο:λοι6.\αδα. Την mια,ρ[ο αυtι\
mοχe(ιοuμι σιοδtακό. ,ιο εηι~

1,άiοπω/,οu\/ιαι οο I S ~ Το

μt θa1,ο\ επiδραοη - - της
8\όιό,χοwιrφιβupσ""ιιύ(η
""τηc~ rwιφοίονπ,ιν

m~οεw,ςα,ι;wJ(,.
αις ιν μtοω ιι;ρ(ΟΙ)(>.

11"

•Τοζmηι101ωvτΨ6w εfνο.1 no.\~
δcόσιmο ι.αι unό4)).'0UY ηολλοC ηο
ι>ό\,>\ΙUC nou εμnοδ(ζονν τηνcξα-

1"""1 "-""'" """"'ροομιhων

οι οηο(οι ονcιζη:το6ν ιλληνικ6

uμών της κατ6

.., ε.\οι6.\αδο να ..,.

\;<MMot Μ\ωU'ις rοθετηςmώοηι;

κοι την ηcΜότηtα οι <JWl(ρ4cη μι
6.\λα ωρωncϊι,:6 tPIO(r<cloιO, 01.t<
οι μοmδες nαρα'\'W\ής υκ Unik:-.w
o(l.o.\o\'OVVtαt 101Ct"Ckά κα, 0\-αλό
~ ιrνολαιιβlΜ)W \ftς ΟΟ;Ρο)ω
\'!ς~ <\""10λdΟΟΙΝ mόl)Xo<X>(<>•

• Η 6ισ);dpιαη ιv μtιιω οφ(cιης
σ&jyηοι οι σnα!ιίαιΗ;
,Αι,ολύσεις δ&v Ι\1''0ν, Υn~ρξcιv
nακέιοαnοχωρή(Ιεων,ινώ δενμει~

ώοομe 1ις nοροχtς οmι wυc; μι

οθοi,ς. Ανdθna, ,"~uς μη
μΙQθολοyιχtς nαροχtς .:σι σε oρ1 IJIJ/w;nεριrnώoe,ςen1~
uς,_-ις._~.,,...

