
 

 Σεφχοσ 1ο, Ζτοσ 1ο  
 
 
 

Μινυμα προζδρου 
 
 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί,  
 
από ςιμερα εγκαινιάηουμε ζνα νζο τρόπο επικοινωνίασ. Θ ΠΟΒΑΚΩ 
αποφάςιςε τθ δθμιουργία ενόσ δεκαπενκθμζρου newsletter, ςτο οποίο κα 
καταγράφονται οι δράςεισ τθσ Ομοςπονδίασ, αλλά και των υλλόγων που 
βρίςκονται ςτουσ κόλπουσ τθσ. Επιπρόςκετα κα παρουςιάηονται κζματα που 
αφοροφν τθν αργυροχρυςοχοΐα, αλλά και ςυνεντεφξεισ, άρκρα και κζματα τθσ 
επικαιρότθτασ.  
 
τόχοσ είναι θ ΧΡΤΙΔΡΕΙΑ να αποτελζςει ζνα ακόμθ «παράκυρο» ςτθν 
ενθμζρωςθ για ηθτιματα που αφοροφν τον κλάδο μασ κακϊσ και το βιμα για 
τθν καταγραφι των απόψεων μασ. 
 
Θ επιλογι τθσ ςφνκετθσ λζξθσ χρυςόσ και ιδρεία δεν ιταν απλι. Θ λζξθ ιδρεία 
ςυναντάται ςτα ομθρικά ζπθ και ςθμαίνει γνϊςθ- εμπειρία - πείρα. Θ λζξθ 
είναι ιονικισ προελεφςεωσ και χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά αναφορικά 
με τθ γνϊςθ του πολζμου (ιδρεία πολζμου).  
Εμείσ τθν χρθςιμοποιοφμε για τθ γνϊςθ του χρυςοφ, του ςπάνιου μετάλλου 
που αποτελεί το εφαλτιριο για τθν ζκφραςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ 
καλλιτεχνίασ. 
 
Εφχομαι καλι ανάγνωςθ ςε όλουσ! 
 
Πζτροσ Καλπακίδθσ 
Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

                            ΛζκκαΑ 20 - 105 62 Ακινα, Σθλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

υνάντθςθ αντιπροςωπείασ ΠΟΒΑΚΩ με τ. Καλαφάτθ 
 

 
 
Για τα προβλιματα του κλάδου τθσ αργυροχρυςοχοΐασ και κυρίωσ για τθν 
αναγκαιότθτα τθσ κατάργθςθσ του φόρου πολυτελείασ ενθμζρωςαν τον γραμματζα 
τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, ταφρο Καλαφάτθ, ο 
πρόεδροσ, Πζτροσ Καλπακίδθσ και κλιμάκιο τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ 
Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν (ΠΟΒΑΚΩ), 
αποτελοφμενο από τον γενικό γραμματζα Σριαντάφυλλο Παπακαναςίου και το 
μζλοσ του Δ.. Νικόλαο Σςαουςίδθ. 
 
«Ο κλάδοσ μασ πλιττεται λόγω τθσ υπερφορολόγθςθσ. Αγκάκι για τθν 
αργυροχρυςοχοΐα αποτελεί ο φόροσ πολυτελείασ, ο οποίοσ, μάλιςτα, δεν ζχει 
αποδϊςει τα αναμενόμενα δθμόςια ζςοδα. Αντικζτωσ επζφερε ςθμαντικό πλιγμα 
ςε μεγάλο αρικμό μικρομεςαίων επιχειριςεων» ανζφερε ο πρόεδροσ τθσ ΠΟΒΑΚΩ  
ηθτϊντασ τθν άμεςθ κατάργθςθ του αντιαναπτυξιακοφ φόρου, όπωσ τον 
χαρακτιριςε, για αντικείμενα κόςτουσ άνω των 1.000 ευρϊ, που κα είναι και το 
αποδοτικότερο για τον κλάδο.  
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Θ αντιπροςωπεία τθσ ΠΟΒΑΚΩ κατζκεςε το αίτθμα του κλάδου για τθν εξαίρεςθ του 
από τθν καταβολι του ΦΠΑ τθσ πρϊτθσ φλθσ, ηιτθςε τθν ενίςχυςθ τθσ 
αςτυνόμευςθσ, πρότεινε τθν ενςωμάτωςθ του ελλθνικοφ κοςμιματοσ ςτισ 
καμπάνιεσ προβολισ τθσ χϊρασ -δεδομζνου πωσ οι τουριςτικζσ ροζσ προσ τθ χϊρα 
ενιςχφονται ςυνεχϊσ - ενϊ αναφζρκθκε και ςτθ ςθμαςία ζνταξθσ τθσ 
αργυροχρυςοχοΐασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, προςδίδοντασ με τον τρόπο αυτό 
περαιτζρω αξία και αναγνωριςιμότθτα ςτθ μακρόχρονθ ιςτορία του ελλθνικοφ 
κοςμιματοσ. 
 

Γεφμα ςε δθμοςιογράφουσ από τθν ΠΟΒΑΚΩ 
 

 
 
Σθν ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχζσ ενόψει των εορτϊν, αλλά και να ενθμερωκοφν 
για τα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο κλάδοσ τθσ αργυροχρυςοχοΐασ είχαν 
δθμοςιογράφοι τθσ Θεςςαλονίκθσ κατά τθ διάρκεια γεφματοσ που παρζκεςε προσ 
τιμιν τουσ θ ΠΟΒΑΚΩ. 
  
Πιο ςυγκεκριμζνα, όπωσ αναφζρκθκε μετά από ερωτιςεισ δθμοςιογράφων, πιζςεισ 
από ςειρά παραγόντων δζχεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδοσ τθσ 
αργυροχρυςοχοΐασ ςτθν Ελλάδα. Θ παραγωγι 
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ςυρρικνϊνεται, οι ειςαγωγζσ, τυπικζσ και μθ, επθρεάηουν αρνθτικά, οι 
τθλεπωλιςεισ αποτελοφν διαχρονικι πλθγι, που ροκανίηει τουσ τηίρουσ των 
καταςτθμάτων, τθν ϊρα που ο κλάδοσ πλιττεται από τθν υπερφορολόγθςθ. 
  
«Ο κλάδοσ, μεταξφ άλλων, βάλλεται από τθν ειςαγωγι φκθνϊν, αμφιβόλου 
ποιότθτασ και ευτελοφσ αιςκθτικισ, κοςμθμάτων από τρίτεσ χϊρεσ, κυρίωσ από τθν 
Σουρκία και τθν Κίνα» τόνιςε ο πρόεδροσ τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν 
Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν και πρόεδροσ του υλλόγου 
Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν Θεςςαλονίκθσ Πζτροσ Καλπακίδθσ, 
υπογραμμίηοντασ πωσ θ αργυροχρυςοχοΐα βρίςκεται ςε φφεςθ, κακϊσ ζχει πλθγεί 
από τθ δεκαετι οικονομικι κρίςθ. 
 
Όπωσ τόνιςε θ β´ αντιπρόεδροσ τθσ ΠΟΒΑΚΩ και πρόεδροσ τθσ ΧΑΘ, Ελζνθ 
Σεηαψίδου τα εργαςτιρια αργυροχρυςοχοΐασ ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτισ αρχζσ του 
2000 άγγιηαν τα 500 για να φτάςουν ςιμερα να αρικμοφν περί τα 180 με 200. 
Αναγκαία χαρακτιριςε για το ελλθνικό κόςμθμα τθν εξωςτρζφεια θ κα. Σεηαψίδου, 
επιςθμαίνοντασ πωσ ςθμαντικι αγορά, αλλά με τισ δυςκολίεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ 
τθσ, είναι θ Ρωςία. 
  
Σόςο ο πρόεδροσ, όςο και θ β´ αντιπρόεδροσ και ο γενικόσ γραμματζασ τθσ 
Ομοςπονδίασ Σριαντάφυλλοσ Παπακαναςίου επιςιμαναν πωσ ιδιαίτερα 
ςθμαντικό βιμα, από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ κα ιταν θ ζνταξθ τθσ 
αργυροχρυςοχοΐασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, προςδίδοντασ με τον τρόπο αυτό 
περαιτζρω αξία και αναγνωριςιμότθτα ςτθ μακρόχρονθ ιςτορία του ελλθνικοφ 
κοςμιματοσ, θ οποία μετράει αδιάλειπτθ παρουςία 6.000 ετϊν. Όπωσ ενθμζρωςαν 
τουσ παριςτάμενουσ δθμοςιογράφουσ «ςτο πλαίςιο αυτό θ ΠΟΒΑΚΩ καταβάλει 
κάκε δυνατι προςπάκεια προκειμζνου να επιτευχκεί θ ειςαγωγι τθσ 
αργυροχρυςοχοΐασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ». 
  
Ιδιαίτερθ μνεία ζγινε και ςτο κζμα τθσ αςφάλειασ εξαιτίασ των επικζςεων ςε 
καταςτιματα ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ αλλά και τθσ Ακινασ από 
κουκουλοφόρουσ, ενϊ επιςθμάνκθκε πωσ το δθμόςιο αγακό τθσ αςφαλείασ πρζπει 
να διαςφαλιςτεί από τθν πολιτεία. 
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Ο ΧΩΜ ζκοψε τθ βαςιλόπιτα του 
 

 
 
 
Σθν κοπι τθσ πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ του ζκοψε ο φλλογοσ Χρυςοχόων και 
Ωρολογοποιϊν νομοφ Μαγνθςίασ ςε εορταςτικό κλίμα με μεγάλθ τθ 
ςυμμετοχι των μελϊν του.  
 
τθν εκδιλωςθ όπου ζγινε θ ανταλλαγι ευχϊν για μία εποικοδομθτικι νζα 
χρονιά παρευρζκθςαν ο πρόεδροσ τθσ ΟΕΒΕΜ Σρφφων Πλαςτάρασ και θ 
υπεφκυνθ ςπουδϊν του τμιματοσ κοςμιματοσ του ΙΙΕΚ διμου Βόλου Λζτα 
Αργυράκου.  
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Ζκοψε τθν πίτα του το ωματείο Ωρολογοποιϊν Θεςςαλονίκθσ 
 

 

 

Σθν ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχζσ είχαν τα μζλθ του ωματείου Ωρολογοποιϊν 
Θεςςαλονίκθσ, που ζκοψαν τθ βαςιλόπιτα τουσ για το καλό τθσ καινοφργιασ 
χρονιάσ.   
 
Ο πρόεδροσ του ωματείου, Αντϊνθσ Σρφφων ζκανε μία αποτίμθςθ τθσ χρονιάσ 
που πζραςε και ευχικθκε θ φετινι χρονιά να είναι εποικοδομθτικι και καλφτερθ 
από τθν προθγοφμενθ. 
 
Σο παρϊν ςτθν εκδιλωςθ ζδωςε ο πρόεδροσ τθσΠανελλινιασ Ομοςπονδίασ 
Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν και πρόεδροσ του υλλόγου 
Κοςμθματοπωλϊν, Ωρολογοπωλϊν Θεςςαλονίκθσ, Πζτροσ Καλπακίδθσ. 
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Ζκοψαν τθν πίτα τουσ οι Αργυροχρυςοχόοι τθσ Λάριςασ 

 

 
 
Σθν πίτα του ζκοψε ο φλλογοσ Αργυροχρυςοχόων Ωρολογοποιϊν Ν. 
Λάριςασ ςτο Επιμελθτιριο Λάριςασ.  
 
Σο όραμα τθσ για το φλλογοσ περιζγραψε κατά τθν ομιλία τθσ πρόεδροσ Άννα 
Γάτςα υπογραμμίηοντασ πωσ «ο φλλογοσ κα πρζπει να είναι ανοιχτόσ και 
δραςτιριοσ ςτθν κοινωνία τθσ νζασ εποχισ με μζλθ ενθμερωμζνα για τισ 
τελευταίεσ μεκόδουσ και τα υλικά τθσ αργυροχρυςοχοΐασ, προκειμζνου να 
είναι ςε κζςθ να εκμεταλλευτοφν όλεσ τισ ςφγχρονων τεχνολογίεσ». 
 
Από τθν πλευρά του ο ταμίασ του υλλόγου κ. Κατςιοφλασ παρουςίαςε τον 
Οικονομικό απολογιςμό του 2019 και τον Προχπολογιςμό του 2020, ενϊ 
αναγνϊςτθκε θ ζκκεςθ ελεγκτικισ επιτροπισ και τα μζλθ ψιφιςαν τθν 
απαλλαγι του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Συχερόσ ιταν ο Κ. Ραχμανίδθσ. 
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υςπείρωςθ και το 2020 για τθ ΧΑΘ 
 

 
 

ε κλίμα ςυναδελφικό και ευχάριςτο θ διοίκθςθ τθσ υντεχνίασ Χρυςοχόων 
Αργυροχόων Θεςςαλονίκθσ ζκοψε τθν βαςιλόπιτα για το καλό του 2020 παρουςία 
μελϊν τθσ, με τθν ευχι και τθν ελπίδα για μία χρονιά με υγεία, ειρινθ, 
αποδοτικότθτα για τισ οικογζνειεσ των μελϊν τθσ, για ζνα ζτοσ καλφτερο από τα 
προθγοφμενα για τουσ επαγγελματίεσ και τον κλάδο μασ. 
 
Θ πρόεδροσ του ΧΑΘ, Ελζνθ Σεηαψίδου κατά τον χαιρετιςμό τθσ ευχικθκε 
εγκάρδια ςε όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ τονίηοντασ παράλλθλα τθ 
ςπουδαιότθτα τθσ ενότθτασ των μελϊν και τθσ ςυςπείρωςθσ γφρω από τθ διοίκθςθ. 
«Μόνον όλοι μαηί μποροφμε να ςυνεχίςουμε τθν επιτυχθμζνθ πορεία του ιςτορικοφ 
μασ ςυλλόγου, τθ δυναμικι μασ εκπροςϊπθςθ ςτουσ ανϊτερουσ ςυνδικαλιςτικοφσ 
φορείσ και τον ςυνεχι μασ αγϊνα για τθν ανάκαμψθ του κλάδου μασ» ανζφερε 
χαρακτθριςτικά θ κα. Σεηαψίδου.  
 
Σθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο πρόεδροσ του ΒΕΘ, Αναςτάςιοσ 
Καπνοπϊλθσ, ο αναπλθρωτισ πρόεδροσ Σμιματοσ Βιοτεχνϊν, Χριςτοσ 
Μαρμαρινόσ, ο γενικόσ γραμματζασ τθσ ΓΕΒΕΕ και πρόεδροσ τθσ ΟΒΘ, Ακανάςιοσ 
Νικολόπουλοσ, ο πρόεδροσ του ΩΘ, Αντϊνθσ Σρφφων και ο γενικόσ γραμματζασ 
του ωματείου Αδειοφχων Βιοτεχνϊν Φανοποιϊν Βαφζων Αυτοκινιτων Ν. 
Θεςςαλονίκθσ, Σθλζμαχοσ Μαυρίδθσ. 
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ΚΩΘ: Προσ κατάργθςθ ο φόροσ πολυτελείασ ςτα κοςμιματα 
 

 
  
Σθν κατάργθςθ του φόρου πολυτελείασ ςτα κοςμιματα, πάγιο αίτθμα των 
ανκρϊπων του κλάδου τθσ αργυροχρυςοχοΐασ, φζρεται να εξετάηει θ κυβζρνθςθ. 
  
Αυτό τόνιςε, μεταξφ άλλων, ο πρόεδροσ τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν 
Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν και πρόεδροσ του υλλόγου 
Κοςμθματοπωλϊν, Ωρολογοπωλϊν Θεςςαλονίκθσ, Πζτροσ Καλπακίδθσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ομιλίασ του ςτθν εκδιλωςθ του υλλόγου για τον εορταςμό τθσ 
καινοφργιασ χρονιάσ. 
 
«το κατϊφλι τθσ νζασ δεκαετίασ, εδραιϊνεται ςτθν αγορά και ςτθν κοινωνία θ 
αιςιοδοξία ότι θ Ελλάδα γυρίηει ςελίδα. Σο 2020 είναι θ χρονιά που πρζπει να 
προχωριςουμε ταχφτατα ςτθν ολοκλιρωςθ των μεταρρυκμίςεων που ζχουν ιδθ 
ξεκινιςει και να διαμορφϊςουμε τισ προχποκζςεισ για τθ ριηικι αλλαγι του 
παραγωγικοφ μοντζλου τθσ χϊρασ» ανζφερε ο πρόεδροσ τθσ ΠΟΒΑΚΩ 
επιςθμαίνοντασ πωσ «ηοφμε ςε μια εποχι ραγδαίων αλλαγϊν. Σο μόνο βζβαιο 
είναι, ότι θ ανάπτυξθ κα εξακολουκιςει να ζχει πρωταγωνιςτζσ τισ τολμθρζσ και 
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διορατικζσ επιχειριςεισ κάκε μεγζκουσ. Όλοι μασ πρζπει να δθλϊςουμε παρόντεσ 
ςτθν επόμενθ θμζρα». Μάλιςτα ζκανε ιδιαίτερθ μνεία ςτθν επιηιμια υμφωνία των 
Πρεςπϊν, κακϊσ πριν λίγεσ θμζρεσ ςυμπλθρϊκθκε ζνασ χρόνοσ από τθν υπογραφι 
τθσ, ενϊ προζτρεψε τα μζλθ του υλλόγου να δϊςουν το παρϊν ςτισ επερχόμενεσ 
εκλογζσ του ΚΩΘ. 
  
τθν εκδιλωςθ παρεβρζκθκαν θ αντιδιμαρχοσ Παιδείασ, Διμθτρα Ακριτίδου, ο 
εκπρόςωποσ τθσ Περιφζρειασ, Θόδωροσ Αγγελίδθσ, ο πρϊθν υπουργόσ 
Μακεδονίασ Θράκθσ και επικεφαλισ τθσ δθμοτικισ παράταξθσ «Θ Θεςςαλονίκθ 
είναι το μζλλον», Γιϊργοσ Ορφανόσ,  πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνικϊν 
ωματείων Θεςςαλονίκθσ, Ακανάςιοσ Νικολόπουλοσ, ο πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ 
Επαγγελματιϊν Εμπόρων Θεςςαλονίκθσ, Κωνςταντίνοσ Ιακϊβου, θ πρόεδροσ τθσ 
υντεχνίασ Χρυςοχόων Αργυροχόων Θεςςαλονίκθσ και β´ αντιπρόεδροσ τθσ 
ΠΟΒΑΚΩ, Ελζνθ Σεηαψίδου, ο πρόεδροσ του ωματείου Ωρολογοποιϊν 
Θεςςαλονίκθσ Αντϊνθσ Σρφφων, ο πρόεδροσ του ωματείου Καταςτθματαρχϊν 
Ηαχαροπλαςτϊν Θεςςαλονίκθσ, Μάριοσ Παπαδόπουλοσ και ο αναπλθρωτισ 
πρόεδροσ του τμιματοσ βιοτεχνϊν του  Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Θεςςαλονίκθσ, 
Χριςτοσ Μαρμαρινόσ. 
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Ξεκινά θ μεγαλφτερθ διεκνισ ζκκεςθ κοςμιματοσ ςτθν Ελλάδα 
 
 

 
Ανοίγει τισ πφλεσ τθσ ςτισ 21 Φεβρουαρίου θ ATHENS INTERNATIONAL 
JEWELLERY SHOW που αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ ετιςια ςυνάντθςθ των 
επαγγελματιϊν του κλάδου τθσ αργυροχρυςοχοΐασ. 
 
Με μια εντυπωςιακι δυναμικι, θ διοργάνωςθ που φζτοσ κα διαρκζςει μζχρι τισ 24 
του τρζχοντοσ μινα, κα παρουςιάςει τισ νζεσ τάςεισ του κοςμιματοσ ςε χρυςό και 
αςιμι, αναδεικνφοντασ τα πιο ςφγχρονα υλικά και τισ τεχνοτροπίεσ που επικρατοφν 
ςτο χϊρο.  
 
Θ φετινι διοργάνωςθ φιλοξενεί ςθμαντικζσ ελλθνικζσ και διεκνείσ παρουςίεσ. 
Ενδεικτικι του ενδιαφζροντοσ είναι θ ςυμμετοχι ςτθ φετινι διοργάνωςθ 270 και 
πλζον εκκετϊν, μεταξφ αυτϊν καταςκευαςτζσ, εργαςτιρια, ςχεδιαςτζσ, ειςαγωγείσ 
και αντιπρόςωποι κοςμθμάτων και ωρολογίων. 
 
 Θ Athens International Jewellery Show 2020 αναπτφςςεται ςυνολικά ςε 12.000 
τετραγωνικά μζτρα. 
 
Θ Πανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν 
Ωρολογοπωλϊν δθλϊνει πάντα δυναμικά παροφςα ςτθν ATHENS INTERNATIONAL 
JEWELLERY SHOW, ςυνδιοργανϊνοντασ τθν με τθ ΔΕΘ -Helexpo. 
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Θ διοίκθςθ τθσ ΠΟΒΑΚΩ ςασ προςκαλεί να τθν παρακολουκιςετε κακϊσ και  
εποικοδομθτικζσ ςυνεργαςίεσ ςε όςουσ ςυμμετζχουν. 
 
 

Επιδότθςθ ςυμμετεχόντων ςτθν Kosmima 2019 και  ςτθν ATHENS 
INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW2019 

 

 
 
Ποςό άνω των 14.000 ευρϊ εκταμιεφτθκε, πρόςφατα, για τουσ  υλλόγουσ Ακινασ, 
Θεςςαλονίκθσ, Καβάλασ και Θρακλείου προκειμζνου να επιδοτθκοφν τα μζλθ των 
παραπάνω υλλόγων που ςυμμετείχαν ςτθν Kosmima 2019 και  ςτθν ATHENS 
INTERNATIONAL JEWELLERY 2019. 
  
Θ ΠΟΒΑΚΩ αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία των δφο εκκζςεων και πριμοδότθςε μζλθ 
των υλλόγων που βρίςκονται ςτουσ κόλπουσ τθσ και ςυμμετείχαν ςτισ δφο 
διοργανϊςεισ. 
  
Ωςτόςο, φζτοσ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ΠΟΒΑΚΩ ζλαβε τθν  απόφαςθ, 
αντιλαμβανόμενο πωσ θ Κosmima, χριηει μεγαλφτερθσ βοικειασ και όντασ θ πρϊτθ 
ζκκεςθ του κλάδου, να επιδοτθκοφν, αποκλειςτικά μζλθ υλλόγων που κα 
ςυμμετζχουν ςτθν ζκκεςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 
Σο ςυνολικό ποςό τθσ επιδότθςθσ αγγίηει τα 12.000 ευρϊ με ανϊτατο όριο ανά 
ςυμμετζχοντα, μζλοσ υλλόγου που ανικει ςτο δυναμικό τθσ ΠΟΒΑΚΩ, τα 400 
ευρϊ. Αφορά τουσ εκκζτεσ εκτόσ Θεςςαλονίκθσ. 
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υμμετοχι τθσ ΠΟΒΑΚΩ ςτον εορταςμό για τθν εκνικι παλιγγενεςία 
 

 
 
ε ζναν χρόνο θ Ελλάδα κα γιορτάςει τα 200 χρόνια από τθν εκνικι τθσ 
παλιγγενεςία, γεγονόσ που κα ςθματοδοτθκεί από ςειρά εκδθλϊςεων και 
εκκζςεων. το πλαίςιο αυτό κα πραγματοποιθκεί θ περιοδικι ζκκεςθ «Forms 
Follows Function, 200 + 200» του Μουςείου Κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ.   
 
Θ ζκκεςθ ςτοχεφει ςτθν παρουςίαςθ ευρωπαϊκϊν ζργων διακοςμθτικϊν και 
εφαρμοςμζνων τεχνϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτθ γεωγραφικι περιοχι του 
ςθμερινοφ ελλαδικοφ χϊρου και βρίςκονται ωσ επί το πλείςτον ςε ελλθνικζσ 
ςυλλογζσ μουςείων και ιδιωτϊν. 
 
Θ ΠΟΒΑΚΩ δεν κα μποροφςε να απουςιάηει από ζνα τζτοιο ςθμαντικό γεγονόσ. το 

πλαίςιο αυτό θ διοίκθςθ τθσ Ομοςπονδίασ αποφάςιςε να ςυμμετζχει ωσ 
χορθγόσ ςτθν περιοδικι ζκκεςθ του Μουςείου Κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ, με το 
χρθματικό ποςό των 2.000 ευρϊ. 
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Κερδίηει ζδαφοσ θ επζνδυςθ ςτον χρυςό 
 

 
 
Αςφαλζσ επενδυτικό καταφφγιο ςε περιόδουσ αβεβαιότθτασ ι χρθματοοικονομικϊν 
κρίςεων, το οποίο αφορά όχι μόνο τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, αλλά και τον απλό 
ιδιϊτθ, ο χρυςόσ δεν χάνει ποτζ τθ λάμψθ του.  
Σο 2019 θ τιμι του χρυςοφ ενιςχφκθκε κατά 65%, με τισ Κεντρικζσ Σράπεηεσ να 
ςυμπλθρϊνουν δζκα χρόνια ςυνεχϊν τοποκετιςεων ςε χρυςό. 
Προκειμζνου να πάρουν τισ αποδόςεισ τουσ από τθν άνοδο τθσ τιμισ, επενδυτζσ 
ςτθν Ελλάδα ποφλθςαν το 2019 ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςχεδόν 100.000 χρυςζσ 
λίρεσ (99.744 τεμάχια), το υψθλότερο ποςό από το 2015. 
 
Παρά τθν μεγάλθ άνοδο τθσ τιμισ του χρυςοφ, ωςτόςο, πζρυςι, οι τιμζσ του 
κυμαίνονται ακόμθ ςτο 50% των τιμϊν που ςθμείωςε τισ χρονιζσ –  
ρεκόρ 2012/2013, με τουσ ειδικοφσ να προβλζπουν ςυνζχεια τθσ ανοδικισ τάςθσ 
τουσ επόμενουσ 12 - 18 μινεσ.  
 
 

Πϊσ μπορεί να επενδφςει κάποιοσ ςε χρυςό 
 
Για κάποιον που ενδιαφζρεται να επενδφςει ςτον χρυςό, ο πιο απλόσ τρόποσ είναι 
να αγοράςει χρυςζσ λίρεσ Αγγλίασ. Μία λίρα Αγγλίασ 22 καρατίων ηυγίηει 7,988 
γραμμάρια, ενϊ θ μιςι χρυςι λίρα ηυγίηει 3,99 γραμμάρια. Επίςθσ, υπάρχουν και οι 
ράβδοι χρυςοφ, που διατίκενται ςε μεγζκθ  από 5 ζωσ 1.000 γραμμάρια. 
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Θ μοναδικι εμπορικι τράπεηα ςτθν Ελλάδα που δραςτθριοποιείται ςε προϊόντα και 
υπθρεςίεσ χρυςοφ είναι θ Σράπεηα Πειραιϊσ και είναι επίςθμοσ αντιπρόςωποσ και 
διανομζασ του Βαςιλικοφ Νομιςματοκοπείου τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ για τθ 
διάκεςθ Χρυςϊν Λιρϊν Αγγλίασ ςτθ χϊρα μασ. το κζντρο τθσ Ακινασ, ςτθν οδό 
Πανεπιςτθμίου 16 και ςτο Θράκλειο Κριτθσ, 25θσ Αυγοφςτου 62 & Κορωναίου,  θ 
Σράπεηα Πειραιϊσ ζχει δθμιουργιςει το PIRAEUS GOLD, ενϊ ςφντομα πρόκειται να 
ανοίξει ακόμα ζνα PIRAEUS GOLD ςτθ Θεςςαλονίκθ. 
 

Σι προςφζρει θ επζνδυςθ ςε χρυςό 
 
Ωσ ςτρατθγικό περιουςιακό ςτοιχείο, ο επενδυτικόσ χρυςόσ είναι πθγι 
μακροπρόκεςμων αποδόςεων. Θ τιμι του χρυςοφ ενιςχφεται κατά μζςο όρο 10% 
ετθςίωσ από το 1971, όταν ο χρυςόσ άρχιςε να διαπραγματεφεται ελεφκερα μετά 
τθν κατάρρευςθ του ςυςτιματοσ Bretton Woods. 
Θ επζνδυςθ ςε χρυςό είναι επίςθσ ςτοιχείο διαφοροποίθςθσ ενόσ επενδυτικοφ 
χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτικόσ χρυςόσ είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικόσ ςε 
περιόδουσ χρθματοοικονομικϊν κρίςεων, κατά τισ οποίεσ οι επενδυτζσ αποςφρουν 
κεφάλαια από αγορζσ υψθλοφ επενδυτικοφ ρίςκου. 
 
Θ επζνδυςθ ςε χρυςό δεν ζχει επίςθσ πιςτωτικό κίνδυνο και προςφζρει  υψθλι 
εμπορευςιμότθτα. Ο χρυςόσ δεν ενζχει κίνδυνο αντιςυμβαλλόμενου όπωσ οι 
υπόλοιπεσ μορφζσ επζνδυςθσ, ενϊ προςφζρει υψθλι εμπορευςιμότθτα κακϊσ 
εκτιμάται, ότι θ αξία του φυςικοφ χρυςοφ που διακατζχεται από κεντρικζσ τράπεηεσ 
και επενδυτζσ ξεπερνά τα 3 τρισ. δολάρια. 
 
φμφωνα με μελζτεσ, θ φπαρξθ επενδυτικοφ χρυςοφ ςε ποςοςτό από 2% ζωσ και 
5% ςτο μζςο χαρτοφυλάκιο ςυνταξιοδοτικϊν ταμείων τθν τελευταία 10ετία, κα 
επιτφγχανε μεγαλφτερεσ αποδόςεισ ςε ςυνδυαςμό με μειωμζνο ρίςκο. 
Όςο υψθλότερο το ρίςκο ενόσ χαρτοφυλακίου –ςε όρουσ μεταβλθτότθτασ, 
ρευςτότθτασ ι ςυγκζντρωςθσ επενδφςεων– τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ποςότθτα 
χρυςοφ που απαιτείται για να αντιςτακμίςει το ρίςκο. 
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Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τςιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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