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Κ

άποιες φορτώσεις παλαιότερων συµβολαίων σκληρού σίτου στα 270 ευρώ ο τόνος FOB
λιµάνι µας εκτελούνται αυτές
τις µέρες στην αγορά µας. Οι τιµές παραγωγού κατά κύριο λόγο βρίσκονται στα 25 λεπτά το κιλό, ενώ γενικότερα φαίνεται να υπάρχει η πεποίθηση πως σύντοµα θα δούµε
και λίγο υψηλότερα επίπεδα. Εν τω µεταξύ
στη νέα λίστα της Φότζια ανέβηκαν εκ νέου
οι τιµές κατά 7 ευρώ ο τόνος ανά κατηγορία
σκληρού σίτου, ενώ στη Γαλλία οι τιµές κράτησαν τη δυναµική των 275 ευρώ ο τόνος.
Στην αγορά µας, έχουµε επιλεκτικές
πωλήσεις βάµβακος µόνο όταν η τιµή είναι
δελεαστική για τους εκκοκκιστές και κυµαίνεται περί τα 72 σεντς ανά λίµπρα. ∆ιαφορετικά λόγω της εύθραυστης κατάστασης προτιµούν να περιµένουν µέχρι να ξεκαθαρίσει
το τοπίο χρηµατιστηριακά, αλλά και τοπικά
όσον αφορά τις ποσότητες, ποιότητες και τιµές σύσπορου. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι το
βαµβάκι εξακολουθεί να θεωρείται υπερ-αγορασµένο µε τους κερδοσκόπους να είναι
βαριά τοποθετηµένοι στην άνοδο.
Μειωµένη πάνω από 20% εµφανίζεται η φετινή παραγωγή αραχίδας (αράπικο
φιστίκι) στις περιοχές της Μεσσηνίας (στον
Μπουρνιά και στη Μπούκα), µε τη συγκοµιδή να βρίσκεται αυτές τις µέρες σε εξέλιξη.
Οι χαµηλές αποδόσεις οφείλονται, σύµφωνα µε τους παραγωγούς, στη χρήση µη αποτελεσµατικού σπόρου και στις καιρικές συνθήκες που δεν βοήθησαν την καλλιέργεια.
Πρόκειται για µια έκταση περί τα 1.000 µε
1.200 στρέµµατα, µε τις τιµές παραγωγού
στα 0,90 µε 1 ευρώ το κιλό.
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Μέχρι 45 λεπτά πρώιµες Ναβελίνες
Περαιτέρω βελτίωση τιµών παραγωγού καταγράφεται φέτος στα πορτοκάλια
Αργολίδα και Σκάλα Λακωνίας δίνουν τόνο στην αγορά µε τις πρώτες κοπές
Με τιµή 10 λεπτά περίπου πάνω από πέρυσι και ζήτηση ιδιαίτερα έντονη τόσο από το εξωτερικό (Βαλκάνια και Ιταλία) όσο
και από την εσωτερική αγορά, προχωρά
αυτές τις ηµέρες η συγκοµιδή των πορτοκαλιών ποικιλίας Ναβελίνες.
Στην Αργολίδα, όπου και παράγεται ο
µεγαλύτερος όγκος του προϊόντος, η τιµή βάσης για την εξαγωγή κυµαίνεται στα
35 λεπτά το κιλό, ενώ οι πρώτες πρώιµες
κοπές για πολύ ποιοτικό εξαγόµενο πορτοκάλι έπιασαν και 45 λεπτά.
Αντίστοιχα, στην κεντρική Ελλάδα, τα

Τιμές παραγωγού
για πορτοκάλια
Ναβελίνες
(σε λεπτά το κιλό)

δέντρα είναι φορτωµένα και η ζήτηση υψηλή, µε τις τιµές παραγωγού αυτό το διάστηµα να είναι 8 µε 10 λεπτά παραπάνω από τις περσινές και να κυµαίνονται
περί τα 29 µε 32 λεπτά το κιλό.
Όσον αφορά τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Εσπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας
«Sparta Orange», εκεί µε δεδοµένη την
πολύ καλή ποιότητα και την αυξηµένη
ζήτηση, οι τιµές παραγωγού αγγίζουν τα
35-40 λεπτά, δηλαδή 10 λεπτά πάνω από πέρυσι, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της
οργάνωσης Πέτρο Μπλέτα.
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∆εκαπέντε ηµέρες πίσω έχει
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Πανδημία

∆ιατεθειµένοι να πληρώσουν
καλύτερα φέτος τις Ναβελίνες
οι έµποροι λόγω αυξηµένης
ζήτησης από την πανδηµία

Βαρύς ο φάκελος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα κυκλώματα
που νέμονται βοσκοτόπια και Εθνικό Απόθεμα

Βαλέντσια

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Αυξηµένη δυναµική για την
ποικιλία Ναβαλίνες, µετά και το
πολύ καλό τελείωµα των Βαλέντσια µε υψηλές τιµές

panagos@agronews.gr

Σε βάρος των πραγµατικών παραγωγών και των προσπαθειών τους για
ενδυνάµωση της οικονοµικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, αποβαίνουν, όπως όλα δείχνουν, οι
καταστρατηγήσεις στην κατανοµή
των βοσκοτόπων οι οποίες βλέπουν
τον τελευταίο καιρό το φως της δηµοσιότητας και το «βαθύ χέρι» επιτήδειων στο Εθνικό Απόθεµα, όπως
αποδεικνύεται µε κάθε επισηµότητα
από τις αναφορές του αρµόδιου φο-

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό)
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Φιξαρίσματα
στο βαμβάκι με
ευμετάβλητη αγορά
Πάνε με 45 λεπτά
εξαγωγή οι πρώτες
Ναβελίνες

Επικυρώνουν ανοδικό κύκλο
τα σκληρά σιτάρια
Στην ελληνική αγορά σηµειώνονται
φορτώσεις παλιότερων συµβολαίων
εξαγωγής σκληρού σίτου στα επίπεδα των
270 ευρώ ο τόνος FOB για τις µέτριες
ποιότητες. Η τάση είναι ανοδική και οι έµποροι
/ εξαγωγείς περιµένουν το κάτι καλύτερο
ώστε να προβούν σε νέες πωλήσεις.

Η διαχρονική
απάτη,
υπονοµεύει συστηµατικά
αξιόλογες
επενδυτικές
πρωτοβουλίες στον
τοµέα της
κτηνοτροφίας.

ρέα πληρωµών, δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη δικαιοσύνη.
Οι εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι
η διαχρονική και διακοµµατική απ’
ότι φαίνεται απάτη στο συγκεκριµένο ζήτηµα, υπερβαίνει τα στενά
όρια των ποινικά κολάσιµων πράξεων, καθώς έρχεται να υπονοµεύσει συστηµατικά και σε µόνιµη βάση αξιόλογες επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τοµέα της κτηνοτροφίας και στον χώρο της αγροτικής
παραγωγής.
Αυτό που φαίνεται καθαρά, είναι
ότι η επαναλαµβανόµενη σε πολλές
περιοχές της χώρας λαθροχειρία, στερεί από τους πραγµατικούς αγρότες
- κτηνοτρόφους αυτής της χώρας ακριβώς αυτό που χρειάζονται. ∆ηλαδή, τόπο και χρήµα. Με άλλα λόγια,
βοσκήσιµες εκτάσεις και οικονοµι-

κή υποστήριξη για την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας στο συγκεκριµένο κλάδο (κτηνοτροφία).
Αντί αυτού, ο τόπος παραµένει
χέρσος και αναξιοποίητος, ενώ το
κοινοτικό χρήµα µεταφέρεται σε αστικής προέλευσης κυκλώµατα τα οποία το µόνο που βλέπουν είναι ευκαιρίες για παράνοµο πλουτισµό.

Η κορυφή του παγόβουνου
Έτσι, τα δέκα χιλιάδες στρέµµατα
για τα οποία γίνεται λόγος στους πρώτους φακέλους του ΟΠΕΚΕΠΕ προς
τη δικαιοσύνη (αναλυτικό ρεπορτάζ
σελ. 12-13) µπορεί
να µην είναι πολλά
µπροστά στα 36 εκατοµµύρια στρέµµατα
που έχει εντάξει η
χώρα στο καθεστώς
των άµεσων ενισχύσεων, είναι ωστόσο, αρκετά για να
αποκαλύψουν την
κορυφή του παγόβουνου και να ξεσκεπάσουν την καλοστηµένη απάτη
που είχε στηθεί εδώ και καιρό µε την ένοχη σιωπή ή
και τη βοήθεια σε κάποιες περιπτώσεις των αρµόδιων αρχών.
Οι έγγραφες καταγγελίες καθιστούν σαφές ότι πρόκειται για δηµόσια γη, βάσει της οποίας κατοχυρώνονται δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σε
µόλις 10 ανθρώπους, οι οποίοι µάλιστα στο σύνολο των περιπτώσεων
δεν έχουν καµιά απολύτως σχέση µε
το αγροτικό επάγγελµα.
Να αναφερθεί επιπροσθέτως ότι
τα δικαιώµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από το λεγόµενο Εθνικό Απόθεµα, κάτι που στερεί επί της ουσίας τη δυνατότητα σε νέους και πραγµατικούς αγρότες να εντάσσουν τις
παραγωγικές τους προσπάθειες σε
ένα πιο ευνοϊκό και θεσµικά κατοχυρωµένο θεσµικό πλαίσιο.
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Μετά από τις
ζυμώσεις στον
ΟΠΕΚΕΠΕ ο
Φάνης Παπάς

Επαναλαμβανόμενη
λαθροχειρία στερεί
τόπο και χρήμα

Συγχρωτισμός
εμπόρων για
το ακτινίδιο
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκ των έσω;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Άλλα 7 ευρώ για το
σκληρό στη Φότζια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η υπόθεση απάτης µε τα
10.000 στρέµµατα που
παραπέµφθηκε για έλεγχο
στην δικαιοσύνη είναι
άκρως αποκαλυπτική των
κυκλωµάτων που βασιλεύουν.

Οικονοµική
και κοινωνική
δικαιοσύνη
Τα 10.000 στρέµµατα των δέκα πρώτων
που αποκαλύφθηκαν µετά από αγωνιώδεις
προσπάθειες του µέχρι χθες προέδρου του
ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα (η αιφνίδια
αντικατάστασή του γεννά νέες απορίες),
δεν είναι παρά η άκρη του νήµατος στην
αµαρτωλή υπόθεση της κακοδιαχείρισης
των βοσκοτόπων. Είναι αυτά για τα οποία
ήδη η διοίκηση του Οργανισµού έχει
καταθέσει σε δύο δόσεις (23/10 και 3/11)
σχετικές αναφορές στον εισαγγελέα. Το
ρεπορτάζ πάντως λέει ότι υπάρχουν
αρκετές καταγγελίες στα χέρια των
αρµόδιων αρχών οι οποίες και ελέγχονται
(Κύθηρα, ∆οµοκός, Τζια κ.α.), ενώ
πυκνώνει τον τελευταίο καιρό η σχετική
αρθρογραφία και σε δηµοσιεύµατα του
τύπου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι
αντικείµενο του συγκεκριµένου άρθρου
δεν είναι η αποκάλυψη της εκτεταµένης
απάτης που γίνεται µε τα βοσκοτόπια, η
συγκεκριµένη ανάλυση επικεντρώνεται
στην ανάδειξη της οικονοµικής και
κοινωνικής πτυχής του θέµατος. Άλλωστε,
όλα τ’ άλλα, είναι δουλειά των αρµόδιων
αρχών και υπόθεση της δικαιοσύνης.

Ανέπαφοι με κτηνοτροφία
αλλά με καλές διασυνδέσεις
Αυτό το οποίο κάθε αγρότης οφείλει να γνωρίζει, είναι ότι,
την ίδια ώρα που οι κοινοτικές
ενισχύσεις λιγοστεύουν, την ίδια στιγµή που η αξία των δικαιωµάτων συρρικνώνεται, κάποιοι, των οποίων η ταυτότητα
παραµένει αστική, βρίσκουν τον
τρόπο να βάζουν χέρι στο καλάθι των κοινοτικών ενισχύσεων
και να απολαµβάνουν τη µερίδα του λέγοντος.
Κι όπως ήδη αναφέρθηκε, στις
περισσότερες των περιπτώσεων,
οι ευνοηµένοι δεν έχουν καµιά
σχέση µε το αγροτικό επάγγελµα, δεν διαθέτουν ούτε µονάδα
ζωικού κεφαλαίου, δεν έχουν
µπει ποτέ σε µαντρί, αυτό το οποίο διαθέτουν είναι «διασύνδεση» ικανή να τους εξασφαλίσει αµέσως ή εµµέσως µεγάλα
ποσά επιδοτήσεων.
Η τελευταία και πιο σοβαρή
φάση αυτού του δράµατος εκτυλίσσεται την τελευταία τριετία και παίρνει αφορµή από τον
Κανονισµό OMNIBUS του 2017
ο οποίος δίνει στη χώρα µας το
δικαίωµα να εντάξει στο καθεστώς των άµεσων ενισχύσεων,
επιπροσθέτως 9,6 εκατοµµύρια
στρέµµατα (βοσκήσιµες γαίες).

Σάπιο βασίλειο
Η διοίκηση Βάρρα
έδωσε τα πειστήρια που
επιβεβαιώνουν ότι κάτι
πολύ σάπιο υπάρχει
στο βασίλειο
της ∆ανιµαρκίας

Να αναφερθεί εδώ ότι στην επιτυχία του εν λόγω Κανονισµού συνέβαλαν, µεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέκος Καχριµάνης, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου και
ο πρώην γ.γ. Αγροτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Πόρων,
Χαράλαµπος Κασίµης. Το πως
υλοποιείται έκτοτε η συγκεκριµένη απόφαση είναι κάτι που
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Η διοίκηση Βάρρα έδωσε τα
πειστήρια που επιβεβαιώνουν
ότι κάτι πολύ σάπιο υπάρχει
στο βασίλειο της ∆ανιµαρκίας.
«Η εµφάνιση τέτοιων περιπτώσεων σε όλες τις Περιφέρειες
της χώρας µαρτυρά ότι υπήρξε
κάποιος συντονισµός και τόσο
διαφορετικοί παραγωγοί εφάρµοσαν την ίδια µέθοδο για την
απόσπαση κοινοτικών επιδοτήσεων παράνοµα και για αυτό έγινε και η αναφορά στην αρµόδια εισαγγελική αρχή. Ο έλεγχος θα συνεχισθεί για να εξακριβωθεί µε ποιο τρόπο εντόπισαν αυτές τις µεγάλες εκτάσεις
οι συγκεκριµένοι παραγωγοί και
εάν υπήρξε κέντρο καθοδήγησης», προειδοποιεί η διοίκηση.

Νέος πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων αναλαµβάνει ο Θεοφάνης Παπάς, στη θέση του απερχόµενου προέδρου του Οργανισµού, Γρηγορίου Βάρρα. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση στις 2 Νοεµβρίου
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
στην οποία δεν εξηγούνται οι λόγοι αποµάκρυνσης του κ. Βάρρα.
Κατά τα λοιπά, ο Θεοφάνης Παπάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Είναι
πτυχιούχος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής» Σερρών, µε Μεταπτυχιακές
Σπουδές στην «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και ∆ιακυβέρνηση» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Από το 2002 είναι ιδιοκτήτης πρότυπης βιοτεχνικής επιχείρησης του αγροδιατροφικού τοµέα, η οποία ασχολείται µε την πιστοποιηµένη επεξεργασία και παραγωγή ενζύµων τυροκόµησης, µε έδρα το Σοχό Θεσσαλονίκης. Επίσης, σύµφωνα µε το βιογραφικό
του, την περίοδο 2016-2018 διετέλεσε Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Θεοφάνης Παπάς το 2019
(Ιούλιος) ήταν πρώτος επιλαχών
Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας
στη Β’ εκλογική περιφέρεια
Θεσσαλονίκης, µε 21.686 ψήφους.

Ο πρόεδρος της
Matrix Pack Λ.
Πολυχρονόπουλος
και ο Γενικός
∆/ντης Corporate
και Investment
Banking της
Τράπεζας
Πειραιώς
Θ. Βλαχόπουλος.

H Τράπεζα Πειραιώς στην προσπάθεια αποπλαστικοποίησης
χρηµατοδοτεί επενδύσεις ελληνικών βιοµηχανιών
Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονοµίας και της
µείωσης του αποτυπώµατος πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ενέταξε
στα κριτήρια χρηµατοδότησης της εταιρείας MATRIΧ PACΚ ΑΕ, κριτήρια
που αφορούν θέµατα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
(Environmental, Social and Governance –ESG). Η χρηµατοδότηση αρχικού
ποσού 6 εκατ. ευρώ, αφορά επενδύσεις της MATRIX PACK ΑΕ στην Ελλάδα
για τη µετατροπή της παραγωγής της, από πλαστικά καλαµάκια, σε
βιοδιασπώµενα και χάρτινα. Tα κριτήρια αυτά προάγουν τη βιώσιµη ανάπτυξη
και αφορούν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Εναρµόνιση της παραγωγής της µε τις απαιτήσεις αποπλαστικοποίησης της
Οδηγίας 2019/904 του ΕΚ και τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από την
εφαρµογή της Οδηγίας στο Εθνικό ∆ίκαιο έως και την 30η Ιουνίου 2021.
Χρήση 90%, πρώτης ύλης πιστοποιηµένης ως βιοαποδοµήσιµη στο έδαφος.
∆ιατήρηση και ανανέωση όλων των πιστοποιήσεων συµµόρφωσης του FSC.
Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς προάγει την κυκλική οικονοµία,
ενισχύοντας την ηγετική της θέση στη χρηµατοδότηση της βιοµηχανίας.

