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Είναι µέχρι να πετύχει 
η κτηνίατρος το εµβόλιο     
Εξοικειωµένη µε τα κτηνοτροφικά 
θέµατα, η Ολυµπία Τελιγιορίδου δεν
δείχνει την απαραίτητη πυγµή. σελ. 50 

  
Ο Γιούνκερ δεν κάνει 
για πωλητής φέτας 
Οι ιστορίες παραγωγών προωθούν 
καλύτερα το ελεύθερο εµπόριο, λέει 
ο Φιλ Χόγκαν στην Agrenda. σελ. 12

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 19/10

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

222
178

78,05
2,60

25/10

222
178

77,07
2,62

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο      
Με πράξεις στα 4,10 ευρώ 
ανά κιλό συνεχίζεται η 
νέα ελαιοκοµική περίοδος.
Εµπορεύµατα σελ. 36

Το ελληνικό     
βαμβάκι κοντά
σε οίκους μόδας 
Η ελληνική σοδειά που εναρµονίζεται µε 
τα διεθνή πρότυπα έχει τις περγαµηνές 
για να χτυπήσει πιο απαιτητικές αγορές, 
έδειξε το ετήσιο συνέδριο διεθνούς ένω-
σης βάµβακος. Την ίδια ώρα κάποιοι µι-
λούν για τέλος εποχής σχετικά µε την α-
γορά της Τουρκίας, καθώς ακόµα κι αν ξε-
περαστούν τα πολιτικά τερτίπια, το τραπε-
ζικό σύστηµα δείχνει να δυσκολεύεται να 
στηρίξει την κλωστοϋφαντουργία της µε 
χαµηλά επιτόκια και πιστώσεις. σελ. 26, 31

Έπιασε σκουριά 
το ρολόι πληρωμών
Τσίµα τσίµα το πήγε το συνδικάτο 
του ΟΣ∆Ε για τις πιστώσεις του τσεκ 
ύψους 680 εκατ. ευρώ, στους λο-
γαριασµούς 536.000 παραγωγών. 
Την πρώτη απογοήτευση για την αναί-
τια καθυστέρηση ακολουθεί και δεύτε-
ρη σχετικά µε το ακατάσχετο και τους 
συµψηφισµούς, που αφήνουν µε ε-
λάχιστα χρήµατα ή και τελείως άφρα-
γκους, χιλιάδες παραγωγούς. σελ. 6

Την κρυφή δύναµη των µικρών πα-
ραγωγών που επέλεξαν να κινηθούν 
δραστήρια σε κάθετες δοµές περαιτέ-
ρω ανάπτυξης των αγροτικών προϊό-
ντων, έρχεται να επισφραγίσει η SIAL,  
το µεγάλο σαλόνι τροφίµων του Πα-
ρισιού, που αναδεικνύει εδώ και χρό-
νια τις παγκόσµιες τάσεις στον κλά-
δο. ∆ίπλα στις καταξιωµένες επιχει-
ρήσεις του κλάδου οι «µικροί παρα-
γωγοί» διεκδικούν το αύριο. σελ. 27-30

Ο κρύος πάγκος 
και η οδός SIAL 
Τα καινούργια μονοπάτια στην αγροτική παραγωγή 

Καθοριστική για τις ελληνικές επιχειρήσεις, 
µε εξαγωγικό πρόσηµο, η παρουσία στην 
διεθνή έκθεση τροφίµων και ποτών SIAL. Το 
ότι η Ελλάδα φέτος ανέβηκε στην 5η θέση 
των συµµετοχών λέει πολλά. σελ. 27-30

∆εν είσαι στη SIAL, 
δεν είσαι πουθενά  

Ο γαστρονοµικός χάρτης ανά περιοχή, 
παραδοσιακά πιάτα και πολλά ακόµα 
προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφής στο 
16ο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αδελφοτήτων 
Γαστρονοµίας & Οινολογίας. σελ. 39

Αγροδιατροφή σηµαίνει  
ταυτότητα παραγωγού 

Οι πρώτες εξαιρέσεις 
αγροτών από ΕΝΦΙΑ
Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ που φθάνει µέχρι 
και 100% µπορούν να εξασφαλίσουν οι 
κάτοχοι βοηθητικών αγροτικών κτισµάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση τα κτίσµατα να 
έχουν δηλωθεί σωστά στο έντυπο Ε9. σελ. 9

ΕΝΘΕΤΟ
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θέµατα, η Ολυµπία Τελιγιορίδου δεν
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Η βασική παράµετρος για τη διαµόρ-
φωση των τιµών είναι η ζήτηση. Ό-
σο περισσότερη ζήτηση έχουν τα α-
γροτικά προϊόντα και επίσης, όσο 
περισσότεροι είναι αυτοί που τα ζη-
τούν, τόσο οι τιµές παραγωγού βελ-
τιώνονται. 

Το καλό νέο των ηµερών, έχει να κάνει µε 
το γεγονός ότι µια νέα κατά βάση γε-
νιά παραγωγών, έχει αποφασίσει να 
εµπλακεί άµεσα µε πτυχές της µετα-
ποίησης, τυποποίησης ή ακόµα και 
απ’ ευθείας διάθεσης. Λίγο οι βοήθει-
ες που προσφέρονται από την εξέλι-
ξη της τεχνολογίας, λίγο οι ανάγκες 
των καιρών, όλο και περισσότεροι εί-
ναι οι παραγωγοί που εµπλέκονται 
και στα επόµενα στάδια διαχείρισης 
των προϊόντων, όλο και διευρύνεται 
ο αριθµός των ενδιαφερόµενων για 
την παραλαβή της πρώτης ύλης. 

Είναι µια παράµετρος η οποία, αργά ή 
γρήγορα, θα επιδράσει καταλυτικά 
στη ζήτηση µεγάλης γκάµας αγρο-
τικών προϊόντων, αλλάζοντας  α-
ντίστοιχα τις ισορροπίες προς όφε-
λος των παραγωγών. Ήδη το βλέ-
πουµε να συµβαίνει στο ελαιόλα-
δο, στα λεγόµενα super foods και 
σε γαλακτοκοµικά προϊόντα, µε ε-
ξαίρεση ίσως τη φέτα, όπου ακόµα 
το παιχνίδι παίζεται αλλιώς. 

Το κακό νέο έχει να κάνει βέβαια µε τον 
συγκεντρωτισµό στο λιανεµπόριο, 
µε την γιγάντωση των αλυσίδων 
super market, µε τον όλο και λιγό-
τερο χρόνο που έχουν στη διάθεσή 
τους οι καταναλωτές για τις καθηµε-
ρινές τους προµήθειες.  Εδώ οι δια-
πραγµατευτικές δυσκολίες παραµέ-
νουν ή για να το πούµε πιο καθαρά, 
έχει χαθεί σ’ αυτή τη φάση, κάθε έν-
νοια διαπραγµάτευσης.   Agrenda

EDITORIAL
Περισσότεροι
ενδιαφερόμενοι

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,14058

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48330

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13765

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88195

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
128,39050

• Σε κλίµα αβεβαιότητας διεθνώς, το 
βαµβάκι ψάχνει αγοραστές σελ. 26-31
• Γερµανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις 
σε ελληνικές µονάδες βιοαερίου σελ. 19

• Εξωτραπεζικό θεσµό µικροδανείων 
ετοιµάζει το Οικονοµίας σελ. 42-43
• Άµεσα η απόφαση σε διαβούλευση για 
τους ελέγχους στο γάλα σελ. 44

• Ξεκίνησαν δυναµικά οι εξαγωγές 
Κληµεντίνης µε καλή τιµή σελ. 21
• Το δολάριο λειτουργεί «σαν από µηχανής 
θεός» για το σκληρό σιτάρι σελ. 22

OIKONOMIA ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στις αγορές βγήκαν τα φρέσκα ελαιόλαδα στη Λακωνία, µε τους 
παραγωγούς να δηλώνουν πως η τιµή εκκίνησης, είναι ελαφρώς 
µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι. Ταυτόχρονα, µε καλύτερες τιµές σε 
σχέση µε πέρυσι διατίθενται στις αγορές οι Κληµεντίνες, οι οποίες 
φέτος ξεπερνούν σε ποιότητα την περσινή χρονιά ενώ διατηρούνται 
στα ίδια επίπεδα από άποψη παραγωγής. Εν τω µεταξύ στο σκληρό 
σιτάρι, παρατηρείται στασιµότητα στην εγχώρια αγορά.

Ανθράκωση στην καρυδιά
Σηµαντικές προσβολές έως και 
φυλλόπτωση, ιδιάιτερα σε δενδροκοµεία 
που δεν έγιναν επαρκείς ψεκασµοί ή δεν 
γινόταν σωστή κάλυψη των δέντρων µε 
το ψεκαστικό υγρό παρατηρούνται στις 
καρυδιές από την ανθράκωση (Gnomonia 
leptostyla), όπως επισηµαίνουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου. 
Τα συµπτώµατα είναι έντονα σε 
καρυδεώνες όπου τόσο το κλάδεµα 
όσο και ο τρόπος άρδευσης, ευνόησαν 
την ύπαρξη υψηλής σχετικής υγρασίας 
στην κόµη των δέντρων.

Λήψη µέτρων
Επειδή ο µύκητας διαχειµάζει στα 
προσβεβληµένα όργανα, που πέφτουν 
στο έδαφος, οι γεωπόνοι συνιστούν τη 
λήψη µέτρων για τον περιορισµό του 
πρωτογενούς µολύσµατος την επόµενη 
σεζόν. Πιο συγκεκριµένα προτείνουν:
 Αποµάκρυνση και κάψιµο των ξερών, 

πεσµένων στο έδαφος φύλλων ή 
ενσωµάτωσή τους µε ελαφρύ φρεζάρισµα.
 Σε περίπτωση µεγάλης προσβολής, 

ψεκασµός των φύλλων µε ένα χαλκούχο 
σκεύασµα, πριν ή µετά την πτώση τους 
στο έδαφος.
 Σωστό κλάδεµα ώστε να εξασφαλίζεται 

καλός αερισµός των δέντρων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 26-10-2018
Γενικά αίθριος καιρός. Στα δυτικά 
λίγες νεφώσεις που βαθµιαία θα 
αυξηθούν και θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις ισχυροί στα 
νοτιοανατολικά, ενώ στα υπόλοιπα 
ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο ως 
προς τις µέγιστες τιµές. 

Σάββατο 27-10-2018
Νεφώσεις στα δυτικά µε τοπικές 
βροχές και στο Ιόνιο σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο 
καιρός θα είναι γενικά αίθριος. 
Άνεµοι ασθενείς νότιοι και στα 
πελάγη πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω άνοδο.

Κυριακή 28-10-2018
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες στα δυτικά και βόρεια 
µε τοπικές βροχές στα δυτικά. 
Κατά τόπους περιορισµένη 
ορατότητα το πρωί και το βράδυ. 
Άνεµοι νοτιοανατολικοί, ασθενείς 
και στο Ιόνιο βαθµιαία πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 29-10-2018
µε Τετάρτη 31-10-2018
Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, θα 
σηµειωθούν λίγες νεφώσεις. Οι 
άνεµοι νότιοι νοτιοανατολικοί, 
ασθενείς. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Πέµπτη 01-11-2018 και
Παρασκευή 02-11-2018
Παροδικές νεφώσεις σε όλη τη 
χώρα, ενώ στα δυτικά, τα κεντρικά 
και τα βόρεια, θα σηµειωθούν 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές, που 
στα βορειοδυτικά θα εξελιχθούν 
σε σποραδικές καταιγίδες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν ασθενείς από 
νότιες διευθύνσεις. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Λίγες νεφώσεις 
που βαθµιαία θα 
αυξηθούν και τοπικές 
βροχές. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις 
5 µε 6 µποφόρ στα 
νοτιοανατολικά. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο.
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• Συνέδριο Γαστρονοµίας στο Ζάππειο µε 
έµφαση στην ελληνική παράδοση σελ. 39
• Ενιαίος φορέας κτηνοτρόφων λόγω 
πτώσης των τιµών στο γάλα σελ. 46

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ





ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Χαµηλό επίπεδο αξίας κεφαλαίου, 
αδυναµία αποθήκευσης παραγω-
γής και µηδενική σχεδόν χρηµα-
τοδότηση είναι τα χαρακτηριστικά 
των ελληνικών εκµεταλλεύσεων, 
σύµφωνα µε την επισκόπηση οι-
κονοµικών στοιχείων της γεωργί-
ας στην Ευρώπη, µε βάση τα δε-
δοµένα 2015 και 2016, η οποία 
µάλιστα εξαιρεί τον πολύ µικρό 
κλήρο από τα συµπεράσµατά της. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι 
οι επισκοπήσεις αυτές, που υλο-
ποιούνται από το ∆ίκτυο γεωργι-
κής λογιστικής πληροφόρησης 
(FADN) λαµβάνονται υπόψη α-
πό την Κοµισιόν για το σχεδια-
σµό και τις επιπτώσεις από την 
εφαρµογή της ΚΑΠ, αναδεικνύ-
οντας για τη χώρα µας τρία κύ-
ρια συµπεράσµατα:

Πρώτον, στη χώρα µας τα κεφά-
λαια των αγροτών αποτελούνται 
κυρίως από πάγια στοιχεία (γη, µη-
χανήµατα, κτίρια), παρά από άµε-
σα ρευστοποιήσιµα όπως τα απο-
θέµατα (πρώτη η Ελλάδα στη σχε-
τική κατάταξη που δείχνει την ανα-
λογία), καθώς όπως αναφέρουν οι 
ερευνητές αποφεύγουν το ρίσκο.

∆εύτερον, τα στοιχεία κατατάσ-
σουν τις ελληνικές εκµεταλλεύ-
σεις τελευταίες σε επίπεδα χρη-
µατοδότησης σε σχέση µε όλη 
την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι που 
είναι κοινό σε όλες τις Μεσογει-
ακές χώρες, που πέρασαν χρη-
µατοπιστωτική κρίση. Εδώ τα α-
ποτελέσµατα αυτά µπορεί να ο-
φείλονται παράλληλα και στις 
λογιστικές πρακτικές των αγρο-
τών, καθώς υπάρχουν περιπτώ-
σεις στις οποίες οι υποχρεώσεις 
τους αναγράφονται σε προσω-
πικούς λογαριασµούς κάτι που 
το FADN δεν λαµβάνει υπόψη. 

Τρίτον, στην έκθεση αναδει-

κνύεται ο, κατά τα άλλα γνωστός, 
σηµαντικός ρόλος των άµεσων 
ενισχύσεων στο αγροτικό εισό-
δηµα των Ελλήνων (17% συµµε-
τοχή σε αυτό κατά µέσο όρο) και 
ως αποτέλεσµα κάθε περικοπή 
σε αυτές θα έχει άµεσο αντίκτυ-
πο στις πιθανότητες βιωσιµότη-
τας. Να σηµειωθεί πως ο δείκτης 
που µετρά την Καθαρή Γεωργική 
Προστιθέµενη Αξία στη χώρα µας 
(αξία παραγωγής συν επιδοτή-
σεις, µείον φόροι και εισροές), 
διαµορφώνεται στα 12.940 ευ-
ρώ, µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο 
να φτάνει τα 28.100 ευρώ. Πα-
ράλληλα, η επισκόπηση αναφέ-
ρει πως το 2015 υπήρξε µείωση 
της γεωργικής παραγωγής (εκτός 
ζωικής) στην Ελλάδα κατά 7% σε 
σχέση µε το 2014.

Η καθαρή αξία των εκµεταλλεύ-
σεων, η οποία περιλαµβάνει κτί-
ρια, γη, µηχανήµατα, αποθέµατα 
παραγωγής, πολυετείς καλλιέρ-
γειες και ζωικό κεφάλαιο, φτάνει 
κατά µέσο όρο τα 122.859 ευρώ 
το 2015 στη χώρα µας, σηµειώ-
νοντας ελαφριά πτώση σε σχέ-
ση µε το 2014, κατατάσσοντας 
τη χώρα µας στην 23η θέση πα-
νευρωπαϊκά. Πρώτη βρίσκεται η 
Μεγάλη Βρετανία (1,8 εκατ. ευ-
ρώ), ενώ ακολουθούν η Ολλαν-
δία (1.56 εκατ. ευρώ) και η ∆α-
νία  (1 εκατ. ευρώ), λόγω των υ-
ψηλών ενοικίων γης και των ε-
πενδύσεων εντάσεως κεφαλαί-
ου, όπως είναι για παράδειγµα 
οι θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις 
και οι σταβλικές µονάδες.  
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Μηδενική χρηματοδότηση 
και φθηνός εξοπλισμός         
Χαμηλών προσδοκιών η οικονομικότητα της ελληνικής γεωργίας

Σε καλά επίπεδα οι αποδόσεις κεφαλαίου

Εξαίρεση µικρών
Για τη λήψη των στοιχείων 

από την Ελλάδα εξαιρέθηκαν 
οι εκµεταλλεύσεις µε τυπική 

απόδοση κάτω των 4.000 ευρώ

Μέσο ενοίκιο
γης 18,1 ευρώ
Στη χώρα µας σύµφωνα µε την 
επισκόπηση παρατηρείται ένα µέσο 
επίπεδο ενοικίου αγροτικής γης στα 
18,1 ευρώ το στρέµµα, ωστόσο 
όπως είναι γνωστό αυτό κυµαίνεται 
ανάλογα την καλλιέργεια αλλά και 
την Περιφέρεια, µε το υψηλότερο 
ποσό να καταγράφεται στη 
Θεσσαλία από τους Ευρωπαίους 
(άνω των 25 ευρώ το στρέµµα). 
Σηµειώνεται εδώ, ότι η αξία των 
ενοικίων αποτελεί ταυτόχρονα 
«δήλωση» ως προς την κερδοφορία 
της αγροτικής δραστηριότητας σε 
κάθε χώρα. Τα ενοίκια π.χ στην 
Ολλανδία διαµορφώνονται κατά 
µέσο όρο στα 86 ευρώ το στρέµµα. 

Αποτελεσµατικούς στη δηµιουρ-
γία εισοδήµατος σε σχέση µε την 
αξία των κεφαλαίων που χρησι-
µοποιούν, θεωρεί τους Έλληνες 
αγρότες η ευρωπαϊκή επισκόπη-
ση, γεγονός που οφείλεται κυρί-
ως στον αµπελοοινικό τοµέα της 
χώρας, αλλά και στα οπωροκηπευ-
τικά. Πιο απλά, δηλαδή, φαίνεται 
πως οι αγρότες στους συγκεκρι-
µένους κλάδους έχουν βρει τον 
τρόπο να αξιοποιούν µε βιώσι-
µο τρόπο τους όποιους πόρους 
τους, ενώ το αντίθετο δείχνει η 

επισκόπηση πως συµβαίνει στην 
αιγοπροβατοτροφία, όπου ο δεί-
κτης απόδοσης κεφαλαίου είναι 
αρνητικός. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
κτηνοτρόφοι έβαζαν χρήµατα και 
ταυτόχρονα έχαναν περισσότερα. 

Πιο αναλυτικά, ο συγκεκριµέ-
νος δείκτης διαµορφώθηκε στη 
χώρα µας το 2014 στο 6,2% και το 
2015 στο 6%, µε τον ευρωπαϊκό 
µέσο όρο να βρίσκεται στο 1,3%. 

Τα παραπάνω, ωστόσο, δεν ση-
µαίνουν και υψηλή κερδοφορία 
για τους Έλληνες αγρότες, εφό-

σον όπως γίνεται γνωστό από την 
επισκόπηση η αξία του κεφαλαί-
ου είναι σε χαµηλά επίπεδα. Πά-
νω σε αυτό, αξιοσηµείωτη είναι η 
«πρόοδος» της Βουλγαρίας που 
από το 2007 έως το 2015 η αξία 
του κεφαλαίου διπλασιάστηκε, 
λόγω των υψηλότερων ενοικίων 
γης που έφεραν οι επιδοτήσεις. 

Γενικότερα, πάντως, πανευρω-
παϊκά παρατηρούνται καλύτερα 
οικονοµικά αποτελέσµατα στους 
τοµείς των οπωροκηπευτικών και 
της αµπελουργίας (οίνος).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015 (ΕΛΛΑ∆Α)

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΜΕΙΚΤΕΣ

-1.0%

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΟΙΝΑΜΠΕΛΑ

∆ΕΝ∆ΡΩΝΕΣ

ΧΟΙΡΟΙ & ΠΤΗΝΑ

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0%

AΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο

2015 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ EE�28

AΠΟ∆ΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

12.940
ΕΥΡΩ

122.910
ΕΥΡΩ

18,18
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

6%

ΚΑΘΑΡΗ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

20%

57%

ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗΣ 
ΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ

Η επισκόπηση 
της ευρωπαϊκής 
αγροτικής 
οικονοµίας 
εξετάζει τα 
στοιχεία 
του 2015 
και του 2016.
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Λίγο πριν το μεγάλο ΟΧΙ τα πήρε όλα 
μέχρι να πει το ΝΑΙ για τις πληρωμές   
«Κόβουν» ενισχύσεις οι δασικοί χάρτες, μένει στα λόγια το αγροτικό ακατάσχετο των 15.000 ευρώ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Το στράγγιξε... το ηµερολόγιο η φατρία του ΟΣ∆Ε και 
αν δεν συµβεί κάτι χειρότερο, ώρα µε την ώρα, οι δι-
καιούχοι ενισχύσεων αγρότες  βλέπουν στους 536.000 
λογαριασµούς τους, µε τη µορφή προκαταβολής, το 
70% της βασικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 680 ε-
κατ. ευρώ. Σε πείσµα του συνδικάτου του ΟΣ∆Ε, αν 
και οι διαδικασίες θα µπορούσαν να είχαν ολοκλη-
ρωθεί µέρες νωρίτερα, οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ κα-
θίστανται εφικτές ανήµερα του Αγίου ∆ηµητρίου, ενώ 
στα γκισέ... τα βλέπουν από ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου. 
Την πρώτη απογοήτευση για την αναίτια καθυστέρηση 
ακολουθεί και δεύτερη αναφορικά µε τα ποσά που έ-
χουν λαµβάνειν οι δικαιούχοι. Από τη µία το ακατάσχε-
το, από την άλλη οι συµψηφισµοί και οι εκκρεµότητες 
µε τις δασικές εκτάσεις, αφήνουν µε ελάχιστα ή και τε-
λείως άφραγκους, χιλιάδες παραγωγούς. 

Και µπορεί η υπόσχεση για νοµοθέτηση του ακατά-
σχετου να έχει πέσει στο τραπέζι από το πρώτο έτος της 
υπουργίας του Βαγγέλη Αποστόλου στην πλατεία Βάθη, 
ωστόσο σήµερα τέσσερα χρόνια µετά, δεν έχει ακόµα θε-
σµοθετηθεί. «Το ακατάσχετο είναι κάτι που δουλεύου-
µε. ∆εν έχουµε να πούµε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγ-
µή», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Σταύρος Αραχω-
βίτης σε πρόσφατη συνάντησή του µε εκπροσώπους των 
κτηνοτρόφων. Αυτό σηµαίνει ότι τα χρήµατα που πιστώ-
θηκαν στους λογαριασµούς των δικαιούχων µε χρέη σε 
ταµεία και εφορία συνεχίζουν να µένουν «απροστάτευ-
τα». Η διαδικασία έχει ως εξής: ∆ίνεται εντολή δέσµευ-
σης λογαριασµού από την Εφορία, τον ΕΦΚΑ, το ∆ήµο 
και κάθε υπηρεσία στην οποία ένας αγρότης έχει οφει-
λή που δεν έχει καταβάλλει προς όλες τις τράπεζες. Με-
τά την κατάθεση των χρηµάτων της προκαταβολής της 
ενιαίας ενίσχυσης, τα «δεσµευµένα» χρήµατα δεν µπο-
ρούν να µετακινηθούν. Ο παραγωγός καλείται να πά-
ει στην τράπεζα και να ζητήσει να σταλούν στη ∆ΟΥ για 
µείωση του ποσού για το οποίο δόθηκε εντολή κατάσχε-
σης. Μετά την εξόφληση της εν λόγω οφειλής, ο ίδιος 
ο αγρότης πρέπει να αποδεσµεύσει το λογαριασµό του.

Σηµειωτέον ότι την αποδέσµευση της πληρωµής της 
προκαταβολής του τσεκ από κάθε κατάσχεση ζητούν εδώ 
και καιρό οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, ως αναφαίρετο 
δικαίωµά τους στα 1.200 ευρώ να είναι ακατάσχετος ο 
λογαριασµός τους, κάτι που δεν ισχύει γι’ αυτούς, αφού 
πληρώνονται µια φορά τις επιδοτήσεις και ακόµα µια 
φορά την παραγωγή τους, δηλαδή δύο φορές το χρόνο.

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί ακόµα και σχετικά 
µε τους δασικούς χάρτες. Μέχρι την ώρα που γράφο-
νταν αυτές οι γραµµές οι αρµόδιοι του υπουργείου 
και του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητούσαν τη φόρµουλα εκείνη 
που θα µπορούσε να «υπερπηδήσει» το νοµικό κοµ-
µάτι και να τρέξει η πληρωµή χωρίς να µείνουν έξω 
κάποια αγροτεµάχια εντός των νέων κυρωµένων δα-
σικών χαρτών. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, υπολο-
γίζεται ότι γύρω στα 500 άτοµα δεν θα πάρουν καθό-
λου χρήµατα, ενώ όλοι οι παραγωγοί έχουν από κά-
ποια στρέµµατα µεταξύ των εκτάσεων που δηλώνουν, 
για τα οποία δεν θα πληρωθούν.

Βιολογικά 
του 2018

Καταχώρηση 
ευρηµάτων για το 
έτος εφαρµογής 
2018 από τους 

Φορείς Πιστοποί-
ησης Βιολογικών 

έως τις 12 
Νοεµβρίου ενόψει 

της καταβολής 
προκαταβολών 

του έτους 

Παραστατικά
Μέχρι και την 

Κυριακή 4 
Νοεµβρίου τα 
παραστατικά 

συµµόρφωσης 
ειδικών διατά-

ξεων για το έτος 
εφαρµογής 2018 
της Απονιτροποί-

ησης

Εισφορές
Μέχρι τις 31 
Οκτωβρίου 

καταβάλλονται οι 
εισφορές Σεπτεµ-
βρίου 2018 από 

τους αγρότες στον 
ΕΦΚΑ

Με τον φόβο να µείνουν εκτός προκαταβολής χιλιάδες 
παραγωγοί µε εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν «δασικές»

Η πληρωµή του 70% της Ενιαίας Ενίσχυσης που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 26/10 θα 
επιφυλάσσει µια δυσάρεστη έκπληξη για τους παραγωγούς. Οι παραγωγοί των οποίων οι εκτάσεις είναι 
Αγροτεµάχια εντός των νέων κυρωµένων δασικών χαρτών µε χαρακτηρισµό ζώνης «Α∆», «∆Α», «∆∆», 
«Π∆», «ΠΧ», «ΧΑ», «ΧΧ», ΑΝ/Α∆, ΑΝ/∆Α, ΑΝ/∆∆, ΑΝ/Π∆, δεν πρόκειται να πληρωθούν για τις 
αντίστοιχες εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές δύναται να αποτελούν από ελάχιστα τετραγωνικά µέτρα κάποιου 
αγροτεµαχίου µέχρι και το σύνολο της εκµετάλλευσης.
Οι συγκεκριµένες εκτάσεις ουσιαστικά θα θεωρηθούν εκτός συστήµατος καθώς ανήκουν σύµφωνα µε 
τους ∆ασικούς Χάρτες σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Συνέπεια των παραπάνω θα αποτελέσει 
και η µη πληρωµή των συγκεκριµένων εκτάσεων και για τα αντίστοιχα Γεωργό-Περιβαλλοντικά 
Προγράµµατα όπως η «Βιολογική Καλλιέργεια» και η «Μείωση της Ρύπανσης Νερού». Το πιο σηµαντικό 
και ουσιαστικό όµως είναι ότι οι συγκεκριµένες εκτάσεις δεν πρόκειται να πληρωθούν µέχρι να γίνει η 
οποιαδήποτε αλλαγή στους ∆ασικούς Χάρτες από τα κατά τόπους ∆ασαρχεία σε συνεργασία µε τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι που µπορεί να διαρκέσει από µερικούς µήνες µέχρι και αρκετά έτη.
Εδώ θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι περισσότεροι πολίτες – παραγωγοί έχουν πραγµατοποιήσει 
αντιρρήσεις ή εξαγορά πολλές όµως εξ αυτών να µην έχουν έως και σήµερα εξεταστεί από τα ∆ασαρχεία 
λόγω µειωµένου προσωπικού και µεγάλης γραφειοκρατίας. Επίσης υπάρχει υπάρχουν περιπτώσεις 
πολιτών που είχαν κάνει αίτηση σε ∆ΑΟΚ για επικοιστικά, αναδασµούς, διανοµές οι ∆ΑΟΚ δεν έχουν 
αποστείλει την κατάλληλη ενηµέρωση στα ∆ασαρχεία µε συνέπεια πολλά εξ αυτών να έρχονται στους 
χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ ως ∆ασικά...!!! Τέλος υπάρχουν περιπτώσεις όπου παραγωγοί έχουν καταφύγει στο 
ΣΤΕ και το οποίο επίσης δεν έχει ακόµη γνωµοδοτήσει θετικά ή αρνητικά.
Συνεπώς σύµφωνα µε όλα τα προαναφερθέντα το σύνολο των εκτάσεων της χώρας επιµερίζεται σε 
εκτάσεις για τις οποίες µέχρι και σήµερα δεν έχει γίνει η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών, άλλες οι 
οποίες έχουν οριστικά χαρακτηριστεί και πολλές για τις οποίες οι πολίτες – παραγωγοί έχουν 
πραγµατοποιήσει αντιρρήσεις και εξαγορές. ∆ε γίνεται σε µια ευνοµούµενη χώρα οι πολίτες και οι 
εκτάσεις τους να διαχωρίζονται.
Για το σκοπό αυτό και για µην χαθούν χρήµατα από τις επιδοτήσεις που λαµβάνει η χώρα µας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συγκεκριµένα επιστραφούν πίσω, το γραφείο µας προτείνει να υπάρξει 
πρωτοβουλία από το ΥΠΑΑΤ µέσω Υπουργικής Απόφασης που να επιλύει το σύνολο των προβληµάτων 
που ανακύπτουν από την εφαρµογή των ∆ασικών Χαρτών».

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΤΕΛΗ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Έκτακτη εθνική ενίσχυση 30 εκατομμύρια 

Πέντε ευρώ ανά ζώο 
σε αιγοπροβατοτρόφους 
νησιωτικών και ορεινών 

 Εξαγγελίες Αραχωβίτη για ενίσχυση κρατικών μηχανισμών 
ώστε να βελτιωθεί η διαπραγματευτική θέση των κτηνοτρόφων 

 Ψήφιση της σχετικής απόφασης, που θα περιλαμβάνει 
ελέγχους ισοζυγίων σε όλη την αλυσίδα, έως 15 Νοεμβρίου

ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Έκτακτη εθνική ενίσχυση, η οποία 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες της 
εφηµερίδας Agrenda θα κυµανθεί 
πάνω από 5 ευρώ ανά αιγοπρόβα-
το, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχω-
βίτης µετά τη συνάντηση που είχε 
την περασµένη Τρίτη 23 Οκτωβρί-
ου µε τους εκπροσώπους των κτη-
νοτρόφων. Σύµφωνα µε όσα έγι-
ναν γνωστά, λόγω της κατάστασης 
που έχει διαµορφωθεί µε τις εξαιρε-
τικά χαµηλές τιµές στο γάλα, η κυ-
βέρνηση εξασφάλισε ένα κονδύλι 
ύψους 30 εκατ. ευρώ προκειµένου 
να στηριχθεί ο κλάδος, το οποίο θα 
καταβληθεί έως το τέλος του έτους. 

«Τα de minimis αφορούν τους 
κτηνοτρόφους της ορεινής κτηνο-
τροφίας µειονοτικών και νησιωτι-
κών περιοχών. Αυτή την ώρα είναι 
το ελάχιστο που µπορούµε να κά-
νουµε, προκειµένου οι άνθρωποι 
αφενός να µπορέσουν να διατη-
ρήσουν τις εκµεταλλεύσεις τους 
και αφετέρου να µπορέσουν να α-
ποδώσουν τα υπόλοιπα µέτρα, τα 
οποία σχεδιάζουµε έτσι ώστε να 
φέρουµε πραγµατικά αποτελέσµα-
τα για το εισόδηµά τους», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός, χω-
ρίς ωστόσο να δώσει επιπερισσό-
τερες λεπτοµέρειες.

Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε ό-
σα εξηγούν στελέχη του υπουρ-
γείου στην Agrenda, το ποσό της 
έκτακτης εθνικής ενίσχυσης (de 
minimis) θα είναι το ίδιο για κά-
θε δικαιούχο, χορηγείται κατ’ απο-
κοπή και είναι ανάλογο του αριθ-
µού των ζώων που έχει στην κατο-
χή του κατά την υποβολή της ενι-
αίας αίτησης ενίσχυσης.

Να σηµειωθεί ότι η αρχική σκέψη 

Στον εκσυγχρονισµό των Περιφε-
ρειακών Κέντρων Προστασίας Φυ-
τών και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγ-
χου είναι έτοιµο να προχωρήσει 
το υπουργείο αφού σύµφωνα µε 
όσα έγιναν γνωστά, οι ελεγκτές 
των συγκεκριµένων υπηρεσιών 
αναµένεται σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα να έχουν νέα εργαλεία 
στα χέρια τους όπως νέα αυτοκί-
νητα και τάµπλετ.

«Χρειάζεται ένας εκσυγχρονι-
σµός του ελεγκτικού µηχανισµού 
του υπουργείου για να έχουν οι 
υπάλληλοι τα µέσα να κάνουν 
τη δουλειά τους και τους ελέγ-
χους που χρειάζονται» ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις 
του ο γενικός γραµµατέας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, Νίκος Αντώ-
νογλου προσθέτοντας ότι «οι έ-
λεγχοι έχουν στόχο την προστα-
σία του καταναλωτή και τη δια-
σφάλιση της ποιότητας του τελι-
κού προϊόντος».

Παράλληλα θα βοηθήσει «στη 
βελτίωση και εντατικοποίηση των 

ποιοτικών και φυτοϋγειονοµικών 
ελέγχων, για την ιχνηλασιµότητα 
(προέλευση), την υγιεινή των τρο-
φίµων και την υπολλειµµατικότη-
τα των γεωργικών φαρµάκων» ό-
πως αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
το υπουργείο.

∆ηµόσια σύµβαση 5 ετών
Αναλυτικότερα, κατά τη διάρ-

κεια των επόµενων µηνών, το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
προβλέπεται να προµηθευτεί επι-
πλέον 54 αυτοκίνητα, µέσω χρη-

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι με

ήταν η έκτακτη αυτή ενίσχυση να κα-
ταβληθεί στο σύνολο των αιγοπροβα-
τοτρόφων, γεγονός που θα «έριχνε» 
το ποσό ανά ζώο στα 2 ευρώ, σύµφω-
να µε τους πρώτους υπολογισµούς. 
Ωστόσο, η πρόταση αυτή απορρίφθη-
κε, µε απόφαση Μαξίµου και στόχο 
να ενισχυθούν οι ορεινές και µειο-
νεκτικές περιοχές, κάτι που τελικά 
βρίσκει δυσαρεστηµένους τους κτη-
νοτρόφους των πεδινών περιοχών, 
δεδοµένου ότι και αυτοί έχουν αντί-
στοιχα προβλήµατα µε τις χαµηλές 
τιµές στο γάλα.  

Όπως έχει γίνει και σε ανάλογες 
περιπτώσεις στο παρελθόν το συνο-
λικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 
σηµασίας που θα χορηγηθεί στον ί-
διο δικαιούχο, δεν θα υπερβαίνει τις 
15.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικο-
νοµικών ετών υπολογιζόµενη σε κυ-
λιόµενη βάση (σε περίπτωση που και 
στο παρελθόν έχει λάβει de minimis).

Την ίδια στιγµή όσον αφορά την 
Κρήτη, µε απόφαση που δηµοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ θα καταβληθεί επιπλέ-
ον ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de 
minimis) σε κτηνοτρόφους αιγοπρο-
βάτων στους ∆ήµους Ανωγείων και 
Σφακίων, που εµφάνισαν πρόβληµα 
νεογνικής θνησιµότητας αιγοπροβά-
των. Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται 
στα 30 ευρώ ανά κεφάλι και χορηγεί-
ται ανάλογα µε τις µονάδες ζώων που 
έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος. 

Θα κριθούµε
«Θα είµαστε όλοι εδώ για να 

κριθούµε για αυτά που κάναµε 
και για αυτά που δεν κάναµε» 
ανέφερε στους κτηνοτρόφους 

ο υπουργός Στ. Αραχωβίτης

Έλεγχοι
Αφού πάρει ΦΕΚ η απόφαση, 
στη συνέχεια το υπουργείο θα 
προχωρήσει και σε προσλήψεις 
ώστε να ενισχύσει µε προσωπικό 
τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και τον 
ΕΦΕΤ, που θα εµπλέκονται µε 
τους συγκεκριµένους ελέγχους

Αλυσίδα
Θα υποχρεώνονται όσοι 
εµπλέκονται στην αλυσίδα, 
δηλαδή κτηνοτρόφοι, µεταποιητές 
και έµποροι, να τηρούν µηνιαίο 
ισοζύγιο παραγωγής, 
παραδόσεων και πωλήσεων

Παράβαση
Βάσει της υπό επεξεργασίας 
υπουργικής απόφασης θα αυστη-
ροποιηθούν και τα πρόστιµα 
σε περίπτωση παράβασης όσον 
αφορά τις γαλακτοβιοµηχανίες.
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νέο εξοπλισμό

Μηδέν ο ΕΝΦΙΑ 
στους αγροτικούς 
βοηθητικούς χώρους
Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ που φθά-
νει µέχρι και 100% µπορούν να 
εξασφαλίσουν οι φορολογού-
µενοι που έχουν στην κατοχή 
τους ηµιτελή κτίσµατα, βοηθη-
τικούς χώρους, κτίρια προ του 
1930 ή αγροτικής χρήσης. Σύµ-
φωνα µε όσα έχουν γίνει γνω-
στά απαραίτητη προϋπόθεση 
για να φορολογηθούν τα κτί-
σµατα µε έκπτωση είναι να έ-
χουν δηλωθεί σωστά στο έντυ-
πο Ε9, µε βάση τα στοιχεία του 
οποίου υπολογίζεται για κάθε 
ιδιοκτήτη ακινήτου ο φόρος α-
κινήτων.

Σε δύο φάσεις η µείωση
Η µείωση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει 

σε δυο φάσεις: η πρώτη 10% µε-
σοσταθµικά από 1ης Ιανουαρί-
ου του 2019 και 20% κατά µέ-
σο όρο η δεύτερη. Στο µεσοδι-
άστηµα θα υπάρξουν δύο ανα-
θεωρήσεις στις αντικειµενικές 
τιµές των ακινήτων για τις ο-
ποίες έχει δεσµευτεί η κυβέρ-

νηση στο πλαίσιο του µετα-
µνηµονιακού προγράµµατος 
εποπτείας. «Σε δύο χρόνια α-
πό σήµερα, ο ΕΝΦΙΑ, θα είναι 
ίδιος µε τον Φόρο Μεγάλης Α-
κίνητης περιουσίας» είχε πει ο 
πρωθυπουργός, λέγοντας πα-
ράλληλα πως θα αλλάξει και η 
δοµή του φόρου ώστε να γίνει 
πιο αναλογικός.

Ασφαλιστικές εισφορές 
Επιπλέον σε ό,τι αφορά τους 

αγρότες το επόµενο διάστηµα 
αναµένεται η θεσµοθέτηση στις 
µειώσεις στις ασφαλιστικές ει-
σφορές κατά 33,3%. Ειδικότερα 
σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει 
γνωστά από το υπουργείο Ερ-
γασίας η µείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών από το18% θα 
πάει στο 12% από την 1/1/2019 
(για τους αγρότες υπήρχε ένα µε-
ταβατικό διάστηµα το οποίο δι-
αµορφώνεται πλέον ως εξής: το 
2020 η εισφορά θα είναι 12,66%, 
το 2021 θα είναι 13% και το 
2022 θα είναι 13,33%). Πρακτι-
κά αυτό σηµαίνει ότι αγρότης 
µε ετήσιο εισόδηµα 6.022 ευ-
ρώ θα έχει όφελος 195,96 ευ-
ρώ τον χρόνο. Άρα το ποσοστό 
µείωσης της εισφοράς για κύ-
ρια σύνταξη φτάνει στο 18,1%. 
Στην περίπτωση που αγρότης έ-
χει ετήσιο εισόδηµα 49.022 ευ-
ρώ, τότε το ετήσιο όφελος θα εί-
ναι 2.941 ευρώ και το ποσοστό 
της µείωσης 33,3%.

∆ηµιουργία 
βάσης δεδοµένων 

Επίσης εγκρίθηκε από την αρµόδια 
υπηρεσία του υπουργείου 
Εσωτερικών το αίτηµα µίσθωσης 
5 επιβατικών αυτοκινήτων για 
διάστηµα δύο µηνών από το 
υπουργείο, έτσι ώστε να καλυφθούν 
οι άµεσες ανάγκες της τρέχουσας 
εµπορικής περιόδου. 
Επιπλέον, τα Περιφερειακά Κέντρα 
Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
εξοπλίστηκαν µε φορητές 
ηλεκτρονικές συσκευές (tablets), 
ώστε οι έλεγχοι που γίνονται να 
είναι αποτελεσµατικότεροι. 
Μέσω αυτών των συσκευών, 
οι ελεγκτικές αρχές θα µπορούν 
να έχουν πρόσβαση στις βάση 
δεδοµένων του ΥΠΑΑΤ, καθώς και 
σε άλλες άλλων υπηρεσιών. Τέλος 
έχει γίνει η προεργασία για να 
ξεκινήσει άµεσα ο εκσυγχρονισµός 
του νοµοθετικού πλαισίου των 
ελέγχων και µιας σειράς άλλων 
µέτρων τα οποία θα εξασφαλίζουν 
την ασφάλεια και σήµανση 
(δηλαδή την αναγνώριση από τους 
ελεγχόµενους) των ελεγκτών.

µατοδοτικής µίσθωσης (leasing). 
Ο ανοικτός διαγωνισµός βρίσκε-
ται σε εξέλιξη (σ.σ. εκπνέει την 
Πέµπτη 8 Νοεµβρίου) για τη σύ-
ναψη δηµόσιας σύµβασης διάρ-
κειας 5 ετών µε κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συµφέρουσα προ-
σφορά, βάσει τιµής.

«Πρόκειται για την οικονοµικό-
τερη λύση» υπογράµµισε ο κ. Α-
ντώνογλου σηµειώνοντας πως «τα 
νέα αυτά οχήµατα αναµένονται να 
βρίσκονται στη διάθεση των ελε-
γκτών στις αρχές του νέου έτους».

∆ήλωση στο Ε9
Απαραίτητη προϋπόθεση 
για να φορολογηθούν τα 

κτίσµατα µε έκπτωση είναι 
να έχουν δηλωθεί σωστά 

στο έντυπο Ε9

Οι χαµηλές τιµές 
στο γάλα και οι 
έλεγχοι στην αγορά 
κυριάρχησαν στην 
συνάντηση του κ. 
Αραχωβίτη µε τους 
κτηνοτρόφους.

Πρόστιµα 
σε κτηνιάτρους,
λιανέµπορους
χωρίς POS

Κτηνίατροι, λιανέµποροι 
φρούτων και λαχανικών σε 
εξειδικευµένα καταστήµατα, 
λιανέµποροι κρέατος, ψαριών 
συγκαταλέγονται µεταξύ των 
κλάδων που έχουν διορία 50 
ηµερών για να δηλώσουν στο 
Taxisnet τον επαγγελµατικό 
λογαριασµό. Σύµφωνα µε όσα 
έκανε γνωστά το υπουργείο 
Οικονοµικών, συνολικά 143 
κλάδοι, οι οποίοι είναι 
υποχρεωµένοι να δέχονται 
πληρωµές µε POS και 
ηλεκτρονικό χρήµα, θα 
πρέπει µέχρι τις 12 
∆εκεµβρίου του 2018 να 
δηλώσουν τον τραπεζικό 
επαγγελµατικό τους 
λογαριασµός. Αν δεν 
συµµορφωθούν τους 
περιµένει πρόστιµο 1.000 
ευρώ ενώ όσοι τον δηλώσουν 
εκπρόθεσµα θα πληρώσουν 
100 ευρώ. Αµέσως µετά τη 
λήξη της προθεσµίας η ΑΑ∆Ε 
µε όπλο το έντυπο Ε3, 
που υπέβαλαν φέτος οι 
φορολογούµενοι σχεδιάζει 
να προχωρήσει σε 
διασταυρώσεις για να 
εντοπίσει όσους δεν 
εφαρµόσουν το µέτρο. Να 
σηµειωθεί ότι µεταξύ των 
επαγγελµατικών 
συγκαταλέγονται ακόµα 
τα καταστήµατα λιανικού 
εµπορίου ποτών αλλά 
και αυτά του καπνού. 

ΕΝΦΙΑ  2019

Ιδιοκτήτης 
µε ατοµική περιουσία 

 60.000  100.000-150.000 100.000

30% 20% 10%

>150.000

-
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ΣοSIALισμός 
Η απόσταση από
το χωράφι στο ράφι 
και η λύση... Παρίσι  
Αποκάλυψη οι δυνατότητες των νέων παραγωγών 
με παρουσία σε όλα τα στάδια της εν λόγω αλυσίδας  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Εικόνες από το µέλλον της αγροτι-
κής παραγωγής και το ρόλο του πα-
ραγωγού στην αλυσίδα της αγρο-
διατροφής, ανέδειξε η µεγάλη διε-
θνής έκθεση SIAL, που γίνεται κά-
θε χρόνο αυτές τις µέρες στο Παρί-
σι (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 27-30). 
Για όλους εκείνους που ξέρουν να 
διαβάζουν παρόµοια γεγονότα, οι 
φετινές παρουσιάσεις στην έκθεση 
συναντιούνται κατά έναν διαβολικό 
τρόπο µε τα µηνύµατα που στέλνει 

αυτό το διάστηµα η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και ο αρµόδιος για τα αγρο-
τικά θέµατα Επίτροπος Φιλ Χόγκαν 
(συνέντευξη στις σελίδες 12-13) και 
µε βάση τα οποία, η «δικαίωση» των 
αγροτών επιτυγχάνεται µέσα από την 
γεφύρωση της σχέσης της παραγω-
ής µε την κατανάλωση. Αυτό σηµαί-
νει ενδυνάµωση της ταυτότητας των 
προϊόντων, για την οποία ο κατανα-
λωτής θα πρέπει να γνωρίζει µε τον 
καιρό όσο γίνεται περισσότερα. Αυ-
τό µάλιστα κατοχυρώνεται κατά τον 
καλύτερο τρόπο µέσα από την καθε-
τοποιηµένη παραγωγή, που εξασφα-
λίζει την ενεργή παρουσία του πα-
ραγωγού σε όλα τα στάδια ανάπτυ-
ξης ενός προϊόντος. Η εν λόγω δια-
δικασία, τονίζοντας την αυθεντικότη-
τα του παραγόµενου προϊόντος, ενι-
σχύει παράλληλα την ταυτότητά του.  

Το τετραήµερο (21-24 Οκτωβρίου) 
της SIAL υπήρξε αποκαλυπτικό της  
πληθώρας των προσπαθειών που εκ-
δηλώνονται σ’ αυτό το επίπεδο, ακό-
µα και από Έλληνες παραγωγούς, 
οι οποίοι κινούνται πεισµατικά στο 
δρόµο της αναζήτησης διεθνούς α-
ναγνώρισης, κάνοντας πράξη αυτό 
που λέµε... από το χωράφι στο ρά-
φι. Πρόκειται για µια εξαιρετικά σύν-
θετη, τουλάχιστον τις περισσότερες 
φορές, προσπάθεια, που απέχει πο-
λύ από την απλουστευτική διαδικα-
σία της «αυτοδιάθεσης» των προϊό-
ντων την οποία ακολουθούν συνή-

θως οι αγρότες των 
λαϊκών αγορών. Η 
νέα τάση δίνει τη θέ-
ση της στους αγρό-
τες - παραγωγούς, 
οι οποίοι ενδιαφέ-
ρονται το ίδιο µε-
θοδικά για την ε-
ξέλιξη των προϊό-
ντων τους και στα 
επόµενα στάδια (µε-
ταποίηση-τυποποί-
ηση-πιστοποίηση- 
διανοµή), χωρίς να 
χάνουν την επαφή 

µε την πρώτη ύλη και χωρίς να υπο-
τιµούν τις σύγχρονες απαιτήσεις του 
καταναλωτή για ασφαλή, ποιοτικά 
και αγνά τρόφιµα.

Προφανώς και τα χιλιάδες στρέµ-
µατα στεγασµένων χώρων, µε περί-
πτερα απ’ όλο τον κόσµο, της SIAL 
δεν περιορίζονται σ’ αυτή µόνο την 
πτυχή των παρεµβάσεων στο πεδίο 
της αγροδιατροφής. Η SΙAL, η µεγα-
λύτερη ίσως έκθεση τροφίµων στον 
κόσµο, είναι πολύ περισσότερα και 
κινείται σε όλα τα µήκη και πλάτη 
της εν λόγω δραστηριότητας διεθνώς. 
Αναδεικνύει τις προσπάθειες των 
Start Ups, παρουσιάζει τις νέες κα-
ταναλωτικές τάσεις, διευκολύνει τις 
B2B συναντήσεις των συντελεστών 
της αγοράς, ανοίγει τους ορίζοντες 
όσων ενδιαφέρονται πραγµατικά να 
γνωρίσουν πρώτοι... το καινούργιο.      

21-22, 36

Πριν καν 
βγει πωλείται 
το φρέσκο 
ελαιόλαδο
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Με αφετηρία τα 60 λεπτά το κιλό ξεκίνη-
σαν οι πρώτες κοπές και εξαγωγές µα-
νταρινιών της ποικιλίας Κληµεντίνης στις 
περιοχές ∆ρέπανο, Σκαφιδάκι και Τολό 
του νοµού Αργολίδας, δίνοντας τον τό-
νο της νέας εµπορικής σεζόν, η οποία 
αναµένεται καλύτερη από την περσινή. 

Σύµφωνα µε όσα µας αναφέρουν πα-
ραγωγοί από την περιοχή, η τιµή πέρυσι 
ξεκίνησε στα 45-50 λεπτά και στη συνέ-
χεια -παραδοσιακά- έπεσε στα 30 λεπτά. 

Όσον αφορά την παραγωγή αναµένε-
ται στα περσινά επίπεδα, ενώ η ποιότητα 
είναι πολύ καλή, δεδοµένου ότι οι καιρι-
κές συνθήκες το προηγούµενο διάστηµα 
δεν προκάλεσαν ζηµιές. Σχετικά µε τις ε-
ξαγωγές, αυτές τα τελευταία χρόνια έχουν 
αυξηθεί, µε πρώτο προορισµό τη Ρουµα-
νία. «Οι Ρουµάνοι, έµποροι εκτός του ό-
τι δίνουν καλές τιµές πληρώνουν αµέ-
σως», σηµειώνει στην Agrenda  ο παρα-
γωγός από την Αργολίδα Τάκης ∆ωρής.  

Με 60 λεπτά οι εξαγωγές Κληµεντίνης
 Πέρυσι η τιµή έναρξης δεν ξεπερνούσε τα 50 λεπτά και µετά µειώθηκε
Οι Ρουµάνοι έµποροι πληρώνουν καλά και άµεσα τα ελληνικά µανταρίνια  

Α1 |  21

Χ
ρηµατιστηριακά, η αγορά βάµβα-
κος προσπαθεί να κατακτήσει τα 
80 σεντς ανά λίµπρα λαµβάνοντας 
δυναµική από τα καιρικά προβλή-

µατα και τις απώλειες στη σοδειά των ΗΠΑ. 
Στην αγορά µας, σηµειώθηκαν µετρηµένες 
πωλήσεις για Πακιστάν και Αίγυπτο σε χα-
µηλές όµως τιµές. Το Πακιστάν αγόρασε στα 
6 σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18 
παραδοτέα, ενώ η Αίγυπτος στα 83,50 σεντς 
ανά λίµπρα παραδοτέα. Γενικότερα διανύ-
ουµε µια ήσυχη περίοδο εµπορικά και το 
βλέµµα των περισσοτέρων είναι στις φορ-
τώσεις, οι οποίες αργούν. 

  Στην αγορά µας βγαίνουν εµπορικά 
σιτάρια προς πώληση αλλά δεν βρίσκονται 
αγοραστές. Η τοπική αγορά δεν µπορεί να 
αγοράσει άλλα λόγω έλλειψης αποθηκευ-
τικών χώρων, ενώ η εξαγωγή ενδιαφέρεται 
µόνο για τα χαµηλής ποιότητας στα 200 ευ-
ρώ ο τόνος FOB. Ζητούµενο είναι τώρα το 
φτηνότερο ευρώ να µπορέσει να προσελ-
κύσει αγοραστές σε τρίτες χώρες. Στη Γαλ-
λία κρατιούνται ακόµα τα 200 ευρώ ο τό-
νος, αν και το θέµα είναι στα σκληρά τα ο-
ποία έχουν παραπλήσια τιµή.     

  Με 30 κοντέινερ, ήτοι 600 τόνους ακτι-
νίδιο κατακτά το Γιοχάνεσµπουργκ ο Αγροτι-
κός Συνεταιρισµός Μέσης στην Ηµαθία, φέρ-
νοντας ένα βήµα πιο κοντά τον εθνικό στόχο 
να εδραιωθεί στην αγορά της Νότιας Αφρι-
κής το ελληνικό ακτινίδιο. Σηµειώνεται ότι 
πέρυσι, ο  συνεταιρισµός κατάφερε να στεί-
λει µόλις 80 τόνους ακτινιδίων, δηλαδή τέσ-
σερα κοντέινερ, µε τον διευθυντή του, Θανά-
ση Μπρανιώτη, να ευελπιστεί πως η συνερ-
γασία θα επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα.

Στα 80 σεντς
ξανά το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/09 17/10 19/10 22/10 24/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

364,01363,86

370,55
368,67

364,05

Κρήτη
Στην Κρήτη, όπου παράγεται µικρή 

ποσότητα προς την εσωτερική 
κυρίως αγορά, η παραγωγή 

αναµένεται το επόµενο διάστηµα

Μονίλια 
Οι παραγωγοί δοκιµάζονται κάθε 

χρόνο από την ασθένεια της 
µονίλιας, που δεν καλύπτεται 
ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ

Ποικιλίες
Πριν την Κληµεντίνη συγκοµίστη-
καν οι πρώιµες Κλαουζελίνα και 

Σπινόζα σε τιµές που κυµάνθηκαν 
περί τα 60 λεπτά

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

20/9 27/9 04/10 11/10 18/10 24/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

181

192,2

2,73

334,2

826,2

16,11

60,20

113,40

83,08

230

179

189,9

2,74

311,40

853,4

15,98

61,85

113,15

84,10

230

179

189,9

2,70

340,60

861,4

15,77

67,50

113,37

82,59

222

179

189,9

2,67

364,60

849,2

15,80

68,60

116,55

80,56

222

179

186,5

2,60

379,60

879,2

15,60

54,62

117,57

83,32

222

178

186,5

2,64

380,00

854,2

15,48

54,67

117,35

84,00

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα 78,72 78,55

76,46 76,80

77,92

220

215 215 215

218 218

78,99

Τιμή Κλημεντίνης
(ευρω/κιλό)

2017 0,45 - 0,50

2018 0,60
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
Άγιοι Απόστολοι   4 – 4,10 

ευρώ / κιλό φρέσκο

Α.Σ Μολάων-Πακίων  3
ευρώ / κιλό περσινό

Πηγή: Agrenda

 Το ακριβό δολάριο 
τελευταία ευκαιρία για 
το ευρωπαϊκό σκληρό 

 Με καλύτερη βάση 
ξεκινούν τα μανταρίνια 
ποικιλίας Κλημεντίνη

Ραντεβού στο Hong 
Kong για το βαµβάκι
Χώρες µε µεγάλη παραγωγή και 
φθηνό νόµισµα, όπως η Τουρκία και η 
Βραζιλία, αλλάζουν φέτος τα δεδοµένα 
της αγοράς. Μέσα σε αυτό το νέο 
σκηνικό, το ελληνικό βαµβάκι ψάχνει 
και µπορεί να διεκδικήσει τη θέση του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το Σέσκλο  
και οι Nutlers  
µε όραµα 
«Είµαστε µια οικογενειακή επιχείρηση 
που δραστηριοποιείται στην 
επεξεργασία και εµπορία ξηρών 
καρπών», αναφέρει το φυλλάδιο µε το 
οποίο συστήνονται στο κοινό της SIAL 
δύο νέοι παραγωγοί από το χωριό 
Σέσκλο του Βόλου. «Η εµπειρία, η 
αφοσίωση και η αγάπη µας για τους 
ξηρούς καρπούς δηµιούργησαν τους 
Nutlers, που έχουν ως σκοπό την 
παραγωγή προϊόντων βουτύρου ξηρών 
καρπών και τη διάδοσή τους». 
Η οµάδα των Nutlers, µια από τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές όσων τονίζονται 
παραπλεύρως, είναι υπεύθυνη για όλα 
τα στάδια επεξεργασίας των πρώτων 
υλών, την επεξεργασία, την παραγωγή 
έως και τη διακίνηση στην αγορά. 
«Ως υπερήφανοι υποστηρικτές των 
ελληνικών προϊόντων και των τοπικών 
παραγωγών», τονίζουν, «φροντίζουµε, 
όλα τα στάδια παραγωγής να 
αναπτύσσονται στην Ελλάδα µε 
διαλεγµένες ελληνικές πρώτες ύλες».       

Στην έκθεση βρέθηκε 
και ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Βασίλης Κόκκαλης.

Η SΙAL, η 
µεγαλύ-
τερη ίσως 
έκθεση 
τροφί-
µων στον 
κόσµο, 
κινείται 
σε όλα τα 
µήκη και 
πλάτη της 
αγροδια-
τροφής.
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Την πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητη ε-
µπορικά στρατηγική των εταιρειών λι-
πασµάτων που διαφάνηκε στο συνέ-
δριο Argus Fertilizer Europe 2018, ε-
πιβεβαιώνει σχετικό δηµοσίευµα των 
New York Times. Συγκεκριµένα, ό-
πως αναφέρεται σε άρθρο της έγκρι-
της εφηµερίδας, µηνύµατα για υγιέ-
στερα διατροφικά προϊόντα µέσω νέ-
ας τεχνολογίας λιπασµάτων στέλνουν 
οργανισµοί που ασχολούνται µε τον 
κλάδο των αγροτικών εισροών. 

Αναλυτικότερα, περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση ζητά ο οργανισµός Safer 
Phosphates (Ασφαλέστερα Φωσφάτα), 
που υποστηρίζει πώς, µε «καθαρότε-
ρο χώµα», τα προϊόντα που κατανα-
λώνουµε θα είναι απόλυτα υγιή. Πί-
σω από αυτή τη στρατηγική βρίσκεται 
η Ρωσία, µία χώρα µε πλήθος κολοσ-
σιαίων εταιρειών λιπασµάτων, που ε-
πιθυµεί, επιδεικνύοντας µε τον παρ-
σπάνω τρόπο το καλό της πρόσωπο, 
να διευρύνει και άλλο την σφαίρα ε-
πιρροής της στην Ευρώπη, όπως επι-
σηµαίνεται στο δηµοσίευµα. 

Η µεγάλη ζήτηση πιέζει τις τιµές 
προς τα πάνω στο Άζωτο το τέταρ-
το τρίµηνο του 2018 λόγω περιο-
ρισµού προσφοράς από την Κίνα, 
ενώ ανοδικά φαίνεται πως θα κι-
νηθεί και η Αµµωνία ως αποτέλε-
σµα της εκτεταµένης συντήρησης 
κάποιων σηµαντικών εργοστασί-
ων, όπως υποστηρίζει στην επι-
σκόπησή τιµών η Argus και στη 
διµηνιαία της έκδοση, Fertilizer 
Focus. Παράλληλα υψηλή ζήτη-
ση και σφιχτή προσφορά εντοπί-
ζεται και στο Κάλιο, όπως λέει η 
Argus, που διοργανώνει αυτές της 
µέρες στο παγκόσµιο συνέδριο λι-
πασµάτων Argus Fertilizer Europe 
2018, που διεξάγεται στο ξενοδο-
χείο Intercontinental της Αθήνας 
(24-26 Οκτωβρίου). Σύµφωνα µε 
όσα διαφαίνονται από τις συζητή-
σεις µέσα στις αίθουσες του συνε-
δρίου, οι εταιρείες διεθνώς προ-
σπαθούν να ανταποκριθούν σε 
όλο αυτό, στρέφοντας όµως ταυ-
τόχρονα το βλέµµα ακόµη περισ-
σότερο στα περιβαλλοντικά ζητή-
µατα, κάτι που αν και είναι «γνω-
στό» ευρωπαϊκά (λόγω ΚΑΠ), λαµ-
βάνει διεθνείς διαστάσεις.

Εν τω µεταξύ, µεγάλος είναι ο α-
νταγωνισµός που αναδύεται µε τα  
specialty λιπάσµατα, δηλαδή αυτά 

που ενσωµατώνουν διάφορες τε-
χνολογίες (π.χ βραδείας αποδέ-
σµευσης, µε βιοδιεγέρτες κ.ο.κ). 
Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Παρα-
γωγών και Εµπόρων λιπασµάτων 
(ΣΠΕΛ), Νίκος Κουτσούγερας, µί-
λησε στην Agrenda, παρευρισκό-
µενος στο συνέδριο, τονίζοντας την 
πολύ σηµαντική εµπλοκή του Συν-
δέσµου στις διεθνείς εξελίξεις στο 
τοµέα της αγροδιατροφής.  «Αυτή 
η διοργάνωση, που γίνεται στην 
Ελλάδα για πρώτη φορά, αποτε-
λεί τιµή για την χώρα και βεβαί-
ως για τον Σύνδεσµο», σηµείωσε. 

Όπως αναφέρει, µέσα από τις 
παρουσιάσεις των νέων τεχνολο-
γιών στα προϊόντα δίνεται µια πο-
λύ σηµαντική ευκαιρία σε παραγω-
γούς και εµπόρους. Αρχικά οι πα-
ραγωγοί θα µπορέσουν να έχουν 
πλήρη γνώση των εξελίξεων σε 
παγκόσµιο επίπεδο και έπειτα οι 
έµποροι θα µπορέσουν να επικοι-
νωνήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες 
µε τους «µεγάλους παίκτες» του 
χώρου από όλο τον κόσµο. 

 «Είναι καλό να αναγνωριστεί 
ο Σύνδεσµός µας και για τις πρω-
τιές του σε πρακτικές λύσεις που 
έχει επιτύχει, µε 20 χρόνια ενερ-
γής παρουσίας», ανέφερε τέλος 
ο κ. Κουτσούγερας.

Η Ρωσία θέλει 
μεγαλύτερο 
μερίδιο αγοράς 
στην Ευρώπη

Εντείνεται ο ανταγωνισμός 
στα specialty λιπάσματα

Μετά το φυσικό αέριο και τα 
πυρηνικά καύσιµα, όπου επικρατεί 

ήδη στην ΕΕ, η Ρωσία εξετάζει 
τώρα και την διείσδυσή της στην 
ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή.

Το συνέδριο 
Argus Fertilizer 
Europe 2018, 
διεξάγεται για 
πρώτη φορά στη 
χώρα µας (δεξιά 
η διευθύντρια του 
ΣΠΕΛ, Φωτεινή 
Γιαννακοπούλου).

Στα υψηλής ποιότητας λιπάσµατα επενδύουν 
οι Ευρωπαίοι, στα low cost οι Βραζιλιάνοι, Αυστραλοί

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί λιπασµάτων ειδικεύονται σε προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, ενώ αντίθετα όπως αναφέρει η ειδική σε αναλύσεις του κλάδου 
Argus, στη Βόρεια Αµερική, τη Βραζιλία και την Αυστραλία, τείνουν να 
χρησιµοποιούν αναµεµειγµένο υλικό που δεν είναι τόσο δαπανηρό, ενώ η 
νοτιοανατολική Ασία κάνει χρήση NPK. 
Όσον αφορά το εξαγωγικό εµπόριο λιπασµάτων πάντως, η Ρωσία 
παραµένει ψηλά σε ποσοστό εξαγωγών, λόγω κυρίως της χαµηλού 
κόστους διαθεσιµότητας καλίου που επικρατεί. Τόσο η Ρωσία όσο και οι 
χώρες της δυτικής Ευρώπης συνεχίζουν να εξάγουν µε τη σειρά τους 
ποσότητες-ρεκόρ στην Κίνα, η οποία  κυριαρχεί στο παγκόσµιο εµπόριο και 
είναι η µεγαλύτερη αγορά σε εισαγωγές.  Τα πράγµατα στην Ευρώπη 
παραµένουν σχετικά σταθερά, αφού η γηραιά ήπειρος πρωταγωνιστεί ως 
κύριος εισαγωγέας λιπάσµατος τύπου NPK. Αυτό δείχνουν και τα στοιχεία 
που έρχονται από την Ρωσία και την Λευκορωσία, που έχουν αυξήσει τις 
εξαγωγές τους σε κεντρική, ανατολική και δυτική Ευρώπη, ύστερα από µια 
αύξηση του εισαγωγικού δασµού στο 6,5% το έτος 2014.

Κατανάλωση 2018
Στην Ελλάδα σύµφωνα 

µε εκτιµήσεις, µέχρι 
τον φετινό Ιούλιο η 

κατανάλωση λιπασµά-
των παρέµενε σταθερή 

αναλογικά µε τις 
αποδόσεις του 2017



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
 ΠΕΤΡΟ ΓΚΟΓΚΟ 

Με τη θητεία σας να πλησιάζει στο 
τέλος της, πως αξιολογείτε το 
χρόνο σας ως Επίτροπος Γεωργίας;

Μεγάλωσα σε µια οικογενειακή 
φάρµα στην Ιρλανδία και για αυτόν 
τον λόγο κατανοώ από πρώτο χέρι 
τις προκλήσεις και τις επιβραβεύ-
σεις της δουλειάς στον πρωτογενή 
τοµέα. Η πρώτη µου προτεραιότητα 
είναι να προστατεύσω το εισόδηµα 
των αγροτών και να κάνω την ΚΑΠ 

ποιο απλή, γιατί αν οι αγρότες δεν 
µπορούν να έχουν ένα δίκαιο µισθό 
από την δουλειά τους, δεν µπορού-
µε να περιµένουµε από αυτούς να 
συνεχίσουν την καλή δουλειά στην 
διασφάλιση της ποιότητας των τρο-
φίµων, ενώ παράλληλα να καταβά-
λουν περισσότερες προσπάθειες για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τρεις ερωτήσεις κάνω στον εαυτό 
µου όταν αξιολογώ την δουλειά µου: 
ενισχύει αυτή τους αγρότες; Προσφέ-
ρει µια καλή σχέση ποιότητας και τι-
µής για τους Ευρωπαίους φορολογού-
µενους; Και τέλος, συµβάλει  στην 
ανάπτυξη βιωσιµότητας τόσο για το 
µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα 
όσο  και  για το µέλλον του πλανήτη;

Κοιτάζοντας τις επιδόσεις µου σαν 
Επίτροπος, είµαι ικανοποιηµένος από 
το µεγαλύτερο κοµµάτι της δουλειάς 
µου, και η απάντηση σε αυτά τα τρία 
ερωτήµατα είναι  «ναι».

Ποιες ήταν µερικές από τις πιο 
δύσκολες καταστάσεις που 
χρειάστηκε να διαχειριστείτε;

Θα δώσω ένα παράδειγµα µιας αρ-
κετά δύσκολης κατάστασης που χρει-
άστηκε να διαχειριστώ. Όχι πολύ και-

ρό αφότου ανέλαβα τα καθήκοντα 
του Επιτρόπου, η Ρωσία απαγόρευ-
σε τις εισαγωγές αγροτικών προϊό-
ντων. Αυτό στην πράξη σήµαινε την 
απώλεια µιας πολύ σηµαντικής αγο-
ράς για τους αγρότες µας, και ειδικά 
για τους κτηνοτρόφους, αφού τα γα-
λακτοκοµικά και το χοιρινό κρέας ε-
πλήγησαν περισσότερο. Αντιδρώντας 
σε αυτό, καταφέραµε να συγκεντρώ-
σουµε πάνω από 1 δις ευρώ σε νέ-
ους πόρους για να στηρίξουµε τους 
αγρότες εκείνη την περίοδο.

Μια άλλη δυσκολία που αντιµετώ-
πισα ήταν η αδύναµη θέση στην ο-
ποία βρίσκονταν οι αγρότες στην α-
λυσίδα εφοδιασµού τροφίµων της ΕΕ. 
Αποφάσισα να αντιµετωπίσω αυτήν 
την πρόκληση από νωρίς, και κατα-
φέραµε να φτιάξουµε ένα νοµοθε-
τικό πλαίσιο που απαγορεύει ορι-
σµένες άδικες εµπορικές πρακτικές, 
προς όφελος των παραγωγών. Αυτή 
ήταν η πρώτη φορά που γίνεται κάτι 
τέτοιο σε επίπεδο ΕΕ.

Ποια είναι η πιο σηµαντική 
µεταρρύθµιση που κατά την 
κρίση σας αφήνετε πίσω;

Για την πρόταση για το µέλλον της 
ΚΑΠ, ακούσαµε µε µεγάλη προσο-
χή όλους τους αγρότες και τους φο-
ρείς και στη συνέχεια προχωρήσαµε 
σε µια πολύ ισορροπηµένη πρόταση 
για την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, µε 
έµφαση στην απλοποίηση, τον εκ-
µοντερνισµό και το περιβάλλον. Η 
πρόταση βρίσκεται αυτήν τη στιγµή 
στα χέρια των κρατών µελών και του 
Ευρωκοινοβουλίου και ελπίζω ότι οι 
συν-νοµοθέτες θα καταγράψουν µια 
σηµαντική πρόοδο προς την ψήφιση 
της πριν την λήξη της θητείας µου ως 
Ευρωπαίος Επίτροπος.

Αναφορικά µε αυτό, πιστεύετε πως 
θα καταφέρετε να προχωρήσετε σε 
µια συµφωνία πριν τις επερχόµενες 
εκλογές;

Είµαστε πρόθυµοι να ολοκληρώ-
σουµε την συµφωνία µε αυτήν την 
σύσταση της Επιτροπής, όσο υπάρ-
χει ακόµα «αέρας στα πανιά µας», 
για να παραθέσω τον Πρόεδρο Γι-
ούνκερ. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο πο-
λιτικό µοµέντουµ αλλά και πολιτική 
βούληση για να ετοιµάσουµε τα πά-
ντα πριν από τις ευρωεκλογές την ε-
πόµενη χρονιά. Άλλωστε κάτι τέτοιο 
θα προσφέρει µια σηµαντική σταθε-
ρότητα για τον µελλοντικό σχεδιασµό 
τόσο στους αγρότες, όσο και στις εθνι-
κές κυβερνήσεις και τους νοµοθέτες.

Σε συνέντευξή του ο πρώην 
επίτροπος Φραντζ Φίσλερ, 
υποστήριξε ότι το ψαλίδι στον 

Ως αντίδοτο στη λαϊκιστική ρητορική και στον αναχρονιστικό 
προστατευτισµό του εµπορίου προβάλει τις ιστορίες µικρών πα-
ραγωγών που βγάζουν τα προς το ζην τους χάρη στις διεθνείς 
εµπορικές συµφωνίες που υπογράφει η ΕΕ, ο Επίτροπος Γεωρ-
γίας Φιλ Χόγκαν, ο οποίος συστήνει µε συνέντευξή του στην 
Agrenda τον εαυτό του ως ένα αγροτόπαιδο που γνωρίζει από 
πρώτο χέρι τις αγωνίες, τον µόχθο και τις χαρές της ζωής της υ-
παίθρου και υποστηρίζει πως κάθε του πολιτική κίνηση ξεκινά 
και καταλήγει σε αυτό του το βίωµα. Ο ίδιος θεωρεί την ΚΑΠ έ-
να ευρωπαϊκό «success story» και διαφωνεί µε εκείνους που υ-
ποστηρίζουν είναι αδύναµη, ενώ δεσµεύεται στην αναζήτηση 
νέων και πιο έξυπνων τρόπων, ώστε η ΚΑΠ να διατηρήσει µια ι-
σχυρή γραµµή βάσης για την εισοδηµατική στήριξη των αγρο-
τών. Τέλος, για τη νέα ΚΑΠ δηλώνει βέβαιος ότι οι συζητήσεις 
θα ολοκληρωθούν πριν τις επερχόµενες ευρωεκλογές.

Ένας παραγωγός φέτας
πείθει περισσότερο 
απ’ ότι ο Γιούνκερ    
Αντίδοτο στον προστατευτισμό οι προσωπικές ιστορίες αγροτών

Φιλ Χόγκαν
Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
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δεύτερο πυλώνα είναι ένα λάθος. 
Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι ο δεύτερος 
πυλώνας ουσιαστικά καταργείται.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι απο-
λύτως απαραίτητος για την επιτυ-
χία αγροτικού τοµέα, για την επιτυ-
χία της οικονοµίας της υπαίθρου και 
για την επιτυχία της κλιµατικής και 
περιβαλλοντικής µας ατζέντας. Για 
τον λόγο αυτό, ο δεύτερος πυλώνας 
θα παραµείνει σε µεγάλο βαθµό κε-
ντρικό κοµµάτι της ΚΑΠ.

Πρέπει να βρούµε ευφυέστερους 
τρόπους για να ενδυναµώσουµε τις 
αγροτικές κοινότητες, δίνοντάς τους 
τα εργαλεία όχι µόνο να βελτιώσουν 
την ευηµερία των οικογενειών τους 
και των περιοχών τους, αλλά και για 
να προσφέρουν περισσότερα οφέλη 
στην κοινωνία στο σύνολό της.

Το νέο µοντέλο παράδοσης της 
ΚΑΠ υποστηρίζει αυτή την προσέγ-
γιση, βασισµένη στη ∆ιακήρυξη 2.0 
του Cork του 2016, η οποία υπογραµ-
µίζει την αναγκαιότητα µιας «καλύτε-
ρης ζωής στις αγροτικές περιοχές».

Για την επόµενη ΚΑΠ, 8 βασικοί 
τύποι παρεµβάσεων στην αγροτική 
ανάπτυξη καθορίζονται σε επίπεδο 
ΕΕ έναντι των σηµερινών 70 µέτρων 
και των διάφορων επιµέρους µέτρων. 
Αυτό θα είναι ένας απλούστερος και 
πιο αποτελεσµατικός τρόπος υποστή-
ριξης συνολικά και πολύπλευρα της 
αγροτικής ανάπτυξης.

Φαίνεται πως η ΚΑΠ 
αποδυναµώνεται. Την ίδια στιγµή, 
αρκετοί υποστηρίζουν πως είναι µια 
από τις ποιο σηµαντικές πολιτικές 
που µπόρεσε να κληροδοτήσει η ΕΕ 
από το ξεκίνηµά της.

∆ιαφωνώ απόλυτα µε τον ισχυρι-
σµό ότι η ΚΑΠ είναι αδύναµη. Στην 
πραγµατικότητα, εργαζόµαστε σκλη-
ρά για να την καταστήσουµε το πιο 
ισχυρό και το πιο επικεντρωµένο ερ-
γαλείο στο να φέρνει αποτελέσµα-
τα από ποτέ άλλοτε.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι 
µια πραγµατική ιστορία επιτυχίας της 
Ευρώπη και η συντριπτική πλειοψη-
φία των κυβερνήσεων της ΕΕ υπο-
στηρίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
ισχυρή και καλά χρηµατοδοτούµενη.

Φυσικά, είναι πιθανό ότι θα έχου-
µε ένα µετρίως µειωµένο προϋπολο-
γισµό στο µέλλον, αλλά αυτό δεν α-
ποδυναµώνει την ΚΑΠ. Αντ’ αυτού, 
θα βρούµε νέους και πιο έξυπνους 
τρόπους ώστε η πολιτική να διατη-
ρήσει µια γραµµή βάσης για ισχυρή 
εισοδηµατική στήριξη στους αγρό-
τες µας, ενώ παράλληλα θα αποφέ-
ρει περισσότερα οφέλη για την κοι-
νωνία στο σύνολό της. Οι νέες τεχνο-

λογίες, η χρήση της καινοτοµίας και 
η ενθάρρυνση µιας νέας γενιάς νε-
αρών γεωργών θα κάνουν τη σηµα-
ντική διαφορά.

Οι απλοποιήσεις που 
υποστηρίζεται πως θα φέρει η 
νέα ΚΑΠ, µεταφράζονται σε 
περισσότερη γραφειοκρατία για 
τα κράτη µέλη και πολλά από 
αυτά, ειδικά η Ελλάδα, δεν 
µπορούν να ανταπεξέλθουν σε 
αυτό. Ποιά είναι η γνώµη σας 
και πως µπορούν αυτές οι 
µεταρρυθµίσεις στην πράξη να 
κάνουν τη διαχείριση της νέας 
κατάστασης πιο απλή για τα 
κράτη µέλη;

Η απλοποίηση αποτέλεσε την πρώ-
τη και βασικότερη προτεραιότητα µου 
από τότε που διορίστηκα Επίτροπος 
και έχουµε ήδη επιτύχει την εφαρ-
µογή ορισµένων πολύ σηµαντικών 
αλλαγών απλοποίησης στην ΚΑΠ.

Και είµαι πεπεισµένος ότι το νέο 
µοντέλο παράδοσης της µελλοντικής 
ΚΑΠ µπορεί να προσφέρει απλούστευ-
ση µε τη µετατόπιση της εστίασης α-
πό τους κανόνες και τη συµµόρφωση 
στα αποτελέσµατα και τις επιδόσεις.

Τα κράτη µέλη θα έχουν την ευε-
λιξία να διαχειρίζονται και να στη-
ρίζουν την ΚΑΠ µε έναν απλούστε-
ρο τρόπο, αλλά εναπόκειται σε αυ-
τά να ανταποκριθούν σε αυτή την 
πρόκληση. Η Επιτροπή θα διατηρή-
σει ισότιµους όρους ανταγωνισµού 
και κοινό πλαίσιο, παρέχοντας πα-
ράλληλα τα εργαλεία που θα επιτρέ-
ψουν στα κράτη µέλη να επιτύχουν 
τους στόχους τους.

Για παράδειγµα, οι αγρότες θα έ-
χουν βελτιωµένη πρόσβαση σε αµε-
ρόληπτες συµβουλές για τις γεωργι-
κές τους εκµεταλλεύσεις, καθώς και 
βοήθεια στις αιτήσεις στήριξης ενώ 

ταυτόχρονα οι αναφορές υποβολής 
εκθέσεων στις διοικήσεις, θα εξορ-
θολογιστούν.

Η χρήση νέων τεχνολογιών θα α-
πλοποιήσει, θα επιταχύνει και θα αυ-
τοµατοποιήσει πολλές από τις διοι-
κητικές διαδικασίες των κρατών µε-
λών. Τα ελεύθερα διαθέσιµα δεδοµέ-
να γεωσκόπησης που συλλέγονται α-
πό τους δορυφόρους Copernicus και 
Sentinel, καθώς και άλλες καινοτό-
µες τεχνολογίες παρέχουν σηµαντι-
κές πληροφορίες για τις γεωργικές 
δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση. Η χρήση αυτών των τεχνολο-
γιών θα εκσυγχρονίσει τη διαχείρι-
ση, την παρακολούθηση και τη συ-
νολική λειτουργία της ΚΑΠ και θα έ-
χει πολλαπλά οφέλη για τους αγρότες 
και τις διοικήσεις των κρατών µελών.

Ποιά είναι η γνώµη σας για τον 
εµπορικό πόλεµο που εκτυλίσσεται; 
∆ηµιουργούνται µέσα από αυτήν τη 
νέα κατάσταση ευκαιρίες για τον 
ευρωπαϊκό αγροτικό κλάδο;

Πρέπει να δώσουµε ένα ισχυρό ε-
πιχείρηµα στους πολίτες της ΕΕ ότι το 
εµπόριο µπορεί να αποτελέσει µια δύ-
ναµη που θα βελτιώσει τις ζωές τους.

Η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος έµπορος 
αγροτικών προϊόντων διατροφής πα-
γκοσµίως, επειδή είναι το καλύτερο 
«µαγαζί» στον κόσµο µε τρόφιµα υ-
ψηλής ποιότητας. Το εµπορικό ισο-
ζύγιο της ΕΕ στα γεωργικά προϊόντα 
διατροφής είναι πλέον θετικό για ε-
φτά χρόνια στη σειρά. Αυτό έχει απο-
φέρει σηµαντικά οφέλη στον τοµέα 
µας και υπάρχει τεράστιο περιθώριο 
για να καταφέρουµε περισσότερα.

Πρέπει όµως να εξηγήσουµε αυτό 
το πράγµα καλύτερα στους ανθρώ-
πους µας. Για παράδειγµα, γνωρί-
ζουµε ότι κάθε 1 δισ. ευρώ σε εξα-
γωγές γεωργικών προϊόντων υπο-
στηρίζει 20.000 θέσεις εργασίας, 
πολλές από τις οποίες βρίσκονται 
στις αγροτικές περιοχές µας. Έτσι, 
αν µιλήσουµε για την ιστορία ενός 
µικρού παραγωγού φέτας στην Ελ-
λάδα, που κερδίζει περισσότερα χρή-
µατα για να στηρίξει την οικογένειά 
του χάρη στο διεθνές εµπόριο, νο-
µίζω ότι αυτό θα πείσει πολύ περισ-
σότερο κόσµο από οποιαδήποτε ε-
ντυπωσιακή στατιστική.

Υπάρχουν πολλές νέες ευκαιρίες 
στις παγκόσµιες αγορές. Η πρόσφα-
τα συναφθείσα συµφωνία ΕΕ-Ιαπωνί-
ας είναι οπωσδήποτε µια πολύ καλή 
είδηση. Είναι η πιο επιτυχηµένη συµ-
φωνία που επιτεύχθηκε ποτέ στο γε-
ωργικό εµπόριο της ΕΕ, παρέχοντας 
τεράστιες ευκαιρίες στους γεωργούς 
εξαγωγείς. Και θα υπάρξουν πολλές 
άλλες ευκαιρίες στα επόµενα χρόνια.

Γεννηµένος στις 4 Ιουλίου 
1960 στο Kilkenny µετά τις 
σπουδές του στο πανεπιστήµιο 
του Κόρκ ασχολήθηκε µε την 
οικογενειακή φάρµα (1981-
1983) και µετέπειτα διατέλεσε 
πρόεδρος του δηµοτικού 
συµβουλίου (1985) στο 
Kilkenny. Πολιτεύεται µε το 
κόµµα Fine Gael και είναι 
βουλευτής από το 1989. 
Μεταξύ των κρίσιµων 
χαρτοφυλακίων που ανέλαβε 
είναι αυτό του Υφυπουργού 
στο υπουργείο Οικονοµικών 
(1994-1995) και του υπουργού 
Περιβάλλοντος (2011-2014). 

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Κάθε 1 δισ. ευρώ σε εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 
υποστηρίζει 20.000 θέσεις εργασίας, πολλές από τις 
οποίες βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές, µας αναφέρει 
σχετικά µε τον εµπορικό πόλεµος ο κ. Χόγκαν.

Επιπτώσεις

Οι αγρότες θα έχουν βελτιωµένη πρόσβαση σε 
αµερόληπτες συµβουλές για τις γεωργικές τους 
εκµεταλλεύσεις, καθώς και βοήθεια στις αιτήσεις 
στήριξης, όπως αναφέρει ο Επίτροπος.

Ακούσαµε µε µεγάλη προσοχή όλους τους αγρότες και 
τους φορείς και στη συνέχεια προχωρήσαµε σε µια πολύ 
ισορροπηµένη πρόταση για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, 
µε έµφαση στην απλοποίηση και το περιβάλλον.

Αμεροληψία

Διαβούλευση
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Ευαίσθητες οι 
πατατοφυτείες 
Προληπτικές οι εφαρμογές για τον 
περονόσπορο και την αλτερνάρια 

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Σε ευπαθές στάδιο από τις 
προσβολές του περονόσπο-
ρου και της αλτενάριας βρί-
σκονται οι φθινοπωρινές πα-
τατοφυτείες στις περιοχές Αι-
τωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Η-
λείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλο-
νιάς και Ιθάκης, όπως τονί-
ζουν οι γεωπόνοι από το Πε-
ριφερειακό Κέντρο Προστασί-
ας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγ-
χου Αχαΐας µε το πρόσφατο 
τεχνικό δελτίο που εξέδωσαν.

Όπως διαπιστώνεται, σε ό-
λες τις περιοχές υπάρχουν 
πατατοφυτείες σε στάδιο ευ-
αίσθητο στις προσβολές από 

την ασθένεια µε τις καιρικές 
συνθήκες να είναι ευνοϊκές 
για προσβολές από τον πε-
ρονόσπορο. Η ασθένεια προ-
καλείται από τον ωοµύκητα 
Phytophthora infestans και 
θεωρείται από τις σοβαρότε-
ρες ασθένειες.

Με εξαίρεση τις ορεινές πε-
ριοχές, η ελάχιστη θερµοκρα-
σία παραµένει πάνω από τους 

10oC και η ατµοσφαιρική υ-
γρασία διατηρείται ψηλά υ-
ποβοηθούµενη από τις βρο-
χοπτώσεις, κάτι που επιβα-
ρύνει την κατάσταση. 

Οι γεωπόνοι συστήνουν τη 
συνέχεια των εφαρµογών προ-
στασίας για τη συγκεκριµένη 
ασθένεια. Η προστασία για 
τον περονόσπορο πρέπει να 
είναι προληπτική και στην ε-
πιλογή φυτοπροστατευτικού 
να ληφθεί υπόψη το στάδιο 
ανάπτυξης της καλλιέργειας. 
Επίσης, οι φυτείες πρέπει να 
προστατεύονται µε τακτικές ε-
πεµβάσεις, µεριµνώντας για 
την ανάγκη κάλυψης και του 
νέου φυλλώµατος. 

Υπαρκτή, αλλά σε µικρό-

τερο βαθµό είναι και η αλτε-
νάρια, µε εξαίρεση την ευ-
ρύτερη περιοχή της Μεσση-
νίας, όπου ο καιρός δεν ευ-
νοεί πολύ σοβαρές προσβο-
λές. Οι συστάσεις των γεωπό-
νων του νοµού εστιάζονται σε 
προληπτικές εφαρµογές ανά 
δεκαήµερο µόνο µε την εµ-
φάνιση τοπικών προσβολών. 

Ακόµη, οι γεωπόνοι προ-
τείνουν ξερίζωµα και κατα-
στροφή των φυτών µε ύπο-
πτα συµπτώµατα. Η ασφαλής 
διάγνωση και η επιλογή κα-
τάλληλων φυτοπροσταστευτι-
κών για τη συνδυασµένη αντι-
µετώπιση µε τον περονόσπο-
ρο να γίνει µε τον γεωπόνο-
σύµβουλο της καλλιέργειας.

Επιµένουν στην αµειψισπορά για το Diabrotica στα καλαµπόκια
Επεκτάθηκε φέτος σε όλες τις καλλιέργειες των περιφερειακών ενοτήτων 
της Θεσσαλίας το δίκτυο των φεροµονικών παγίδων για την 
παρακολούθηση του εντόµου Diabrotica virgifera Le Conte, το οποίο 
προσβάλλει τις καλλιέργειες αραβόσιτου, σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου. Για την αντιµετώπιση του εντόµου 

συνιστάται από τους γεωπόνους αµειψισπορά εκεί που ο αραβόσιτος καλλιεργείται 
εντατικά, καθαρισµός των γεωργικών µηχανηµάτων από υπολείµµατα φυτών και 
εδάφους όταν µετακινούνται σε µη µολυσµένα χωράφια, προσαρµογή της 
ηµεροµηνίας σποράς και αποφυγή µεταφοράς ενσιρώµατος από µολυσµένα χωράφια 
σε αµόλυντες περιοχές. Ακόµη, οι γεωπόνοι συστήνουν να γίνεται παρακολούθηση της 
παρουσίας του εντόµου και ξεχωριστός ψεκασµός σε προνύµφες και ενήλικα έντοµα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Μεσσηνία
Καλλιεργητικές εφαρµο-
γές ανά δεκαήµερο µετά 
την εµφάνιση τοπικών 

προσβολών

Βακτηριακό έλκος
στα πυρηνόκαρπα
Ιδιαίτερα επικίνδυνοι είναι οι περίοδοι του 
φθινοπώρου και του χειµώνα για την πρόκληση 
νέων µολύνσεων από το βακτηριακό έλκος 
στα πυρηνόκαρπα (ευπάθεια φυτικών ιστών, 
κατάλληλες καιρικές συνθήκες), τονίζουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Για την προστασία 
των δέντρων από το βακτήριο συνιστάται ένας 
ψεκασµός στην έναρξη και ένας στο 75% της 
φυλλόπτωσης, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για 
τις καλλιέργειες σκευάσµατα και στόχο τη 
µείωση και των άλλων µολυσµάτων από 
µυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, 
που έχουν αποµείνει στις καλλιέργειες. Με ξηρό 
καιρό και πριν τη διενέργεια του πρώτου 
ψεκασµού, είναι αναγκαία η αφαίρεση και η 
καύση των προσβεβληµένων κλάδων, καθώς και 
προστασία µε κατάλληλα σκευάσµατα πληγών 
και τοµών κλαδέµατος στα πυρηνόκαρπα. Αυτές 
οι επεµβάσεις θεωρούνται απαραίτητες.

Σκευάσµατα
ΒAYER: Luna Exper.
ELANCO HELLAS S.A.C.I.: Blue Shield HiBio 
25WG, Champ 36,3SC (νεκταρινιά, ροδακινιά).

Κορυφοξήρα στα εσπεριδοειδή
Η ασθένεια του ξύλου που προσβάλει ιδιαίτερα 
λεµονιές και κιτριές, αλλά και τα υπόλοιπα 
εσπεριδοειδή, παρατηρείται τις τελευταίες 
ηµέρες αρκετά έντονα, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Αχαΐας. Ο µύκητας της 
κορυφοξήρας εισέρχεται στο δέντρο από πληγές. 
Τα συµπτώµατα εµφανίζονται αρχικά µε τη 
µορφή απότοµου µαρασµού χλώρωσης και 
πτώσης των φύλλων, σταδιακή ξήρανση των 
ακραίων βλαστών που µπορεί να εξελιχθεί σε 
αποξήρανση χοντρών κλάδων ή ακόµα και 
αποπληξία του δέντρου. Ως καλλιεργητικά µέτρα 
προτείνονται η αφαίρεση και καταστροφή των 
ξερών βλαστών, κλαδίσκων, βραχιόνων και 
ξερών δέντρων και η αποφυγή δηµιουργίας 
πληγών ιδιαίτερα στο ριζικό σύστηµα. Επίσης, 
συστήνεται να λαµβάνονται µέτρα προστασίας 
από χαλάζι, παγετό και ανέµους. Συστήνονται 
προληπτικές επεµβάσεις (2-3 ψεκασµοί) µε την 
έναρξη των βροχών και επανάληψη αυτών µε 
έκτακτες επεµβάσεις µετά από παγετό ή χαλάζι.

Σκευάσµατα
BAYER: Copperfield 20WG
ELANCO HELLAS S.A.C.I.: Blue Shield HiBio 
25WG, Champ 36,3SC
VIORYL: Βορδιγάλειος πολτός Βιορύλ 20WP, 
Υδροξείδιο Χαλκού Βιορύλ 50WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ζωντανό πείραμα 
υπεραξίας, υπόσχεται 
το μέτρο Συνεργασίας   
Μπισκότα από αλεύρι κάστανου, χαβιάρι από σαλιγκάρια και 
πολλές ακόμα ιδέες έχουν υποβληθεί προς εξέταση για το Μέτρο 
16, το οποίο ανοίγει το δρόμο για το πάντρεμα της θεωρητικής 
γνώσης με την πράξη. Αιτήσεις δεκτές μέχρι τις 23 Νοεμβρίου

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα ζωντανό πείραµα στο χωράφι ή/
και στις µονάδες µεταποίησης απο-
τελεί το Μέτρο της «Συνεργασίας», 
αφού δεν αφορά µια χρηµατοδότη-
ση η οποία θα µπορέσει να στηρίξει 
την κάλυψη εµπορικής ζήτησης, αλ-
λά µια επένδυση η οποία θα επιτρέ-
ψει την πιλοτική εφαρµογή ενός σχε-
δίου δράσης, προκειµένου να περά-
σει αυτό από τα βιβλία στην πράξη. 
Με άλλα λόγια, να οδηγήσει σε µια 
ασφαλή διαπίστωση που θα προω-
θήσει την αγροτική παραγωγή, αλλά 
θα αποτρέψει τις λάθος επενδύσεις. 

Για παράδειγµα, ένα από τα σχέδια 
που έχει ήδη κατατεθεί, αφορά την πα-
ραγωγή µπισκότων από αλεύρι κάστα-
νου. Το όφελος από κάτι τέτοιο θα εί-
ναι τεράστιο αφού όσα κάστανα δεν πά-
νε στην αγορά, θα µεταποιηθούν µε έ-
ναν πρωτότυπο τρόπο που συµβάλει 
στη βελτίωση της οικονοµικής αποδο-
τικότητας σχετικών εκµεταλλεύσεων. 
Όπως ενηµέρωσε την Agrenda o πρόε-
δρος και διευθύνων σύµβουλος της Γε-
ωργικής Ανάπτυξης ΑΕ Ντίνος Μπλιά-
τσιος «υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέ-
ρον από τα πανεπιστήµια. Και µπορούν 
να το τρέξουν, γιατί δεν υπάρχει καθη-
γητής ΤΕΙ και Πανεπιστηµίου που δεν 
έχει πέντε παραγωγούς, µε τους οποί-
ους µπορεί να συνεργαστεί και να ε-
φαρµόσει την ιδέα του. Ο παραγωγός 
δεν έχει τίποτα να χάσει, παρά µόνο 
να κερδίσει από αυτό το πάντρεµα της 

γνώσης µε την εφαρµογή».  
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα το ο-

ποίο χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο µέ-
ρη και δίνει τη δυνατότητα τα διάφο-
ρα ερευνητικά προγράµµατα που τρέ-
χουν στα πανεπιστήµια, τα τεχνολογι-
κά ιδρύµατα αλλά και τα διάφορα ε-
ρευνητικά κέντρα της χώρας, να γί-
νουν πραγµατικότητα ή έστω να δοκι-
µαστεί στην πράξη η λειτουργικότητα 
και η καινοτοµία την οποία επικαλού-
νται στη θεωρία τους. Η χρηµατοδότη-
ση του «πειράµατος» θα αγγίξει συνο-
λικά για όλες τις δράσεις και όλα τα 
σκέλη, τα 64.000.000 ευρώ, είναι δη-
µόσια δαπάνη και συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Μάλι-
στα, η προθεσµία αιτήσεων για το πρώ-
το του σκέλος, πήρε παράταση έως τις 
23 Νοεµβρίου. Να σηµειωθεί ότι λόγω 
των ερωτηµάτων σχετικά µε τη διαδικα-
σία συµµετοχής του προγράµµατος, το 
υπουργείο προχώρησε στην έκδοση 
συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, 
προκειµένου να διευκολύνει τους εν-
διαφερόµενους, που έχουν ως εξής:

Ποιο είναι το πεδίο εφαρµογής;
Το µέτρο χωρίζεται, ανάλογα µε το 

πεδίο εφαρµογής της αρχικής ιδέας σε 
δυο Υποµέτρα, το πρώτο (16.1-16.2), 
το οποίο αφορά επιχειρησιακά σχέδια 
για την παραγωγικότητα και την βιω-
σιµότητα της γεωργίας, και το δεύτερο 
(16.1-16.5), το οποίο αφορά σχέδια, έρ-
γα και πρακτικές µε φιλοπεριβαλλο-

ντικό χαρακτήρα. Τόσο η διαδικασία 
υλοποίησης όσο και η χρηµατοδότη-
ση, χωρίζονται σε δυο δράσεις και στα 
δύο περιπτώσεις Υποµέτρων. Η πρώτη 
δράση αφορά την ίδρυση Επιχειρησια-
κών Οµάδων, οι οποίες συνιστούν µια 
οµάδα φορέων που συνεργάζονται για 
την επίλυση του προβλήµατος που ο-
ρίζει το σχέδιό τους. Οι Οµάδες αυτές 
αποτελούνται από µεµονωµένους πα-
ραγωγούς ή Οµάδες Παραγωγών, α-
πό ερευνητές και συµβούλους, καθώς 
και από ανθρώπους του επιχειρείν, αλ-
λά και άλλους φορείς όπως για παρά-
δειγµα ΜΚΟ ή ενώσεις καταναλωτών. 

Ποιες είναι οι περιοχές εστίασης;
Το πεδίο εφαρµογής της ιδέας απο-

τελεί την περιοχή εστίασης, οι οποίες 
προκύπτουν µε βάση τις προτεραιότη-
τες της κοινής αγροτικής ανάπτυξης ό-
πως αυτή µε τη σειρά της ορίζεται από 
την ΕΕ. Το Υποµέτρο 16.1-16.2 συµβά-
λει στη βελτίωση της οικονοµικής απο-
δοτικότητας όλων των γεωργικών εκµε-
ταλλεύσεων και στη διευκόλυνση της 
αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονι-
σµού των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων, προκειµένου κυρίως να αυξηθεί η 
συµµετοχή και η επικέντρωση στην α-
γορά, καθώς επίσης και η διαφοροποί-
ηση της γεωργίας. Εναλλακτικά µπορεί 
να συµβάλει στη βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας αγροτών µε την καλύτερη 
ένταξή τους στην αλυσίδα γεωργικών 
προϊόντων διατροφής µέσω συστηµά-
των ποιότητας και την προσθήκη αξί-

∆ιάρκεια
Η ελάχιστη διάρκεια 

επιχειρησιακού σχεδίου 
είναι το ένα έτος και η 

µέγιστη τα τρία έτη

Προθεσµία
Η προθεσµία αιτήσεων 
για το πρώτο σκέλος, 
πήρε παράταση µέχρι 
και τις 23 Νοεµβρίου 

Επενδύσεις
Το Μέτρο Συνεργασία 
µπορεί να οδηγήσει σε 

µια ασφαλή διαπίστωση, 
η οποία θα προωθήσει την 
αγροτική παραγωγή, αλλά 

θα αποτρέψει τις λάθος 
επενδύσεις στο µέλλον

Η χρηµατοδότηση του 
«πειράµατος» θα αγγίξει 
συνολικά για όλες τις 
δράσεις και όλα τα σκέλη, 
τα 64 εκατ. ευρώ.
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ας στα γεωργικά προϊόντα, µε προώθη-
ση σε τοπικές αγορές και βραχείες α-
λυσίδες εφοδιασµού, Οµάδες Παραγω-
γών και διεπαγγελµατικές οργανώσεις.

Το δεύτερο Υποµέτρο µπορεί να συµ-
βάλει στην αποκατάσταση, διατήρηση 
και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συ-
µπεριλαµβανοµένων των περιοχών του 
δικτύου Natura 2000. ∆ιαφορετικά θα 
µπορούσε να αφορά µια ιδέα η οποία 
βελτιώνει τις πρακτικές διαχείρισης 
των υδάτων, συµπεριλαµβανοµένης 
της διαχείρισης των λιπασµάτων και 
των φυτοφαρµάκων. Η πρόληψη της 
διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση 
της διαχείρισης του εδάφους ή αύξη-
ση της αποδοτικότητας της χρήσης νε-
ρού στη γεωργία, αποτελούν και αυτά 
περιοχές εστίασης. Περιοχές εστίασης 
που εµπίπτουν στο Υποµέτρο αυτό εί-
ναι τέλος η διευκόλυνση της παροχής 
και χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπο-
λειµµάτων και λοιπών πρώτων υλών ε-
κτός των τροφίµων για τους σκοπούς 
της βιο-οικονοµίας, καθώς και η µείω-
ση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 
και αµµωνίας από τη γεωργία.

Ποια είναι η διάρκεια του 
επιχειρησιακού σχεδίου; 
Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του 

επιχειρησιακού σχεδίου είναι το ένα έ-
τος και η µέγιστη τα τρία έτη από την η-
µεροµηνία έκδοσης της απόφασης έ-
νταξης. Η Επιχειρησιακή Οµάδα πρέπει 
να διατηρήσει την οντότητά της καθ’ 

όλη τη διάρκεια υλοποίησης του συ-
γκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου.

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ανά 
∆ράση από τον συνολικό 
προϋπολογισµό;
Η χρηµατοδότηση για την πρώτη δρά-

ση δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 5.000 
ευρώ, τα οποία αποτελούν κατ’ αποκο-
πή ενίσχυση, από το σύνολο του προ-
γράµµατος και δεν συνδέεται µε επι-
λέξιµες δαπάνες. Το ποσό θα λάβει το 
µέρος που από το συµφωνητικό φαί-
νεται πως έχει αναλάβει τη συγκρότη-
ση της Οµάδας. «Το ποσό αυτό, τις πε-
ρισσότερες φορές απευθύνεται στον 
ερευνητικό φορέα, τα πανεπιστήµια 
δηλαδή, που είχαν την έµπνευση της 
ιδέας προς υλοποίηση» εξηγεί στην 
Agrenda ο κ. Μπλιάτσιος, προσθέτο-
ντας πως δεν θα χρηµατοδοτηθούν ό-
λοι όσοι κάνουν αίτηση στο πρόγραµ-
µα, αλλά µόνο όσοι εγκριθούν, δηλα-
δή όσων η αίτηση συγκεντρώσει την ε-
λάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία που 
ορίζεται, η οποία «δεν είναι εύκολο να 
την πάρεις», όπως ο ίδιος σηµείωσε.

Για την δεύτερη δράση, όταν η  υλο-
ποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου µί-
ας συνεργασίας αφορά σε µία ∆ιοικητι-
κή Περιφέρεια ή έχει  τοπικό χαρακτή-
ρα, τότε το όριο χρηµατοδότησης φτάνει 
τα 145.000 ευρώ. Όταν το επιχειρησια-
κό σχέδιο αφορά το σύνολο της χώρας, 
η χρηµατοδότηση αγγίζει τα 295.000 
ευρώ, και όταν αφορά µια διακρατική 
συνεργασία, τα 445.000 ευρώ.

Βαθµολογία
Οι ιδέες που θα εγκρι-
θούν και θα λάβουν 
τη χρηµατοδότηση 

θα πρέπει να συλλέξουν 
µια ελάχιστη βαθµολογία, 

κάτι που θεωρείται 
αρκετά δύσκολο  

Ενδιαφέρον 
Μεγάλα πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα και ερευνητικά 
κέντρα έχουν εκδηλώσει 

έντονο ενδιαφέρον 
για τη συµµετοχή τους 

στο Μέτρο 16

Πρόταση
Οι προτάσεις για το 

επιχειρησιακό σχέδιο µπορεί 
να αφορούν είτε την αύξηση 

της παραγωγικότητας 
είτε την προστασία 
του περιβάλλοντος

Ο αγροτικός εξοπλισµός 
επιδοτείται σε δεύτερη 
φάση από το Μέτρο.

Πώς επιλέγεται η 
περιοχή εστίασης,  
στην οποία συµβάλλει 
το σχέδιο δράσης 
και το επιχειρησιακό 
σχέδιο στη συνέχεια;
Η περιοχή εστίασης 
επιλέγεται από το δικαιούχο,  
λαµβάνοντας υπόψη το 
αντικείµενο που αφορά και 
το στόχο που θέτει το σχέδιο 
δράσης, το οποίο πιο 
αναλυτικά θα τεθεί στο 
επιχειρησιακό σχέδιο. Αν 
για παράδειγµα το σχέδιο 
δράσης αφορά ενέργειες 
που θα δοκιµαστούν πιλοτικά 
µε στόχο τη µείωση της 
κατανάλωσης νερού για 
την ενίσχυση της 
βιωσιµότητας της γεωργικής 
εκµετάλλευσης, τότε αυτό 
εµπίπτει στο πρώτο 
Υποµέτρο. Αν όµως οι 
ενέργειες που θα 
δοκιµαστούν πιλοτικά 
αφορούν µεν τη µείωση της 
κατανάλωσης νερού αλλά 
µε στόχο τη βελτίωση της 
ποσότητας του νερού στην 
ευρύτερη περιοχή 
εφαρµογής, καθώς 
αντιµετωπίζεται σοβαρό 
πρόβληµα, τότε η πρόταση 
εµπίπτει στο δεύτερο 
Υποµέτρο.

Τέσσερις αγροτικοί 
συνεταιρισµοί, ένα 
κέντρο ερευνών και 
το τµήµα Γεωπονικών 
Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου της 
Μπολόνια ένωσαν τις 
δυνάµεις τους για την 
αντιµετώπιση της 
µείωσης της 
παραγωγής, λόγω 
των απρόβλεπτων 
καιρικών συνθηκών 
σε οπωρώνες 
κερασιών, όπως είναι 
ο πάγος, το χαλάζι και 
η έντονη βροχόπτωση, στην επαρχία Φορλί-
Τσεζένα. Η ιδέα αφορούσε την εφαρµογή 
πλήρως αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
κάλυψης σε οπωρώνες κερασιών µε χρήση 
διχτυών, λαµβάνοντας υπόψη τις καιρικές 
συνθήκες, την φυτοπροστασία, το κόστος του 
συστήµατος κάλυψης και την ωρίµανση των 
φρούτων. Τα αποτελέσµατα του επιχειρήµατος 
ήταν η αύξηση της προστιθέµενης αξίας 
των κερασιών, η οποία και δεν επηρεάζεται 
από τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία 
καιρικά φαινόµενα που επικρατούν.

Σε µια προσπάθεια να 
βελτιωθεί η ποιότητα του 
χοιρινού και βόειου και 
των πουλερικών µέσω 
της διατροφής των 
ζώων, συνεργάστηκαν 
τρεις συνεταιρισµοί 
κτηνοτρόφων- 
γαλακτοπαραγωγών, 
δύο ενώσεις 
βιοκαλλιεργητών, το 
Γαλλικό ∆ίκτυο αειφόρου 
γεωργίας, το Νοµαρχιακό 
και Περιφερειακό 
Επιµελητήριο Γεωργίας 
και Κτηνοτροφίας, µια 
εταιρεία παραγωγής 
ζωοτροφών, µια εταιρεία παραγωγής τροφίµων 
και δύο Ερευνητικά Ιδρύµατα στο Λουάρ 
Ατλαντίκ, κοντά στην πόλη Νάντη της Γαλλίας. 
Η ιδέα τους ήταν η παρασκευή ζωοτροφής 
µε καινοτόµες πρακτικές για την καλύτερη 
αφοµοίωση της πρωτεΐνης σε τρία είδη ζώων: 
χοίρους, πουλερικά, βοοειδή καθώς και η 
προσαρµογή της απαιτούµενης ποσότητας 
στις ανάγκες  κάθε ζώου. Αυτό που κατάφεραν 
ήταν η αύξηση της προστιθέµενης αξίας 
του παραγόµενου προϊόντος.

Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα προστασίας 
σε οπωρώνες κερασιών στην Ιταλία

Παρασκευή ζωοτροφών µε καινοτόµες
πρακτικές από Γάλλους κτηνοτρόφους

Φορλί-Τσεζένα

Λουάρ Ατλαντίκ

Παραδείγματα χωρών 



N έες επενδύσεις, συνολικού ύψους 
άνω των 50 εκατ. ευρώ, αναµέ-
νεται να προσελκύσει στα αµέ-

σως επόµενα χρόνια στην Ελλάδα ο το-
µέας της αξιοποίησης λυµάτων και ορ-
γανικών αποβλήτων αγροτοβιοµηχανι-
κών εκµεταλλεύσεων, για την παραγω-
γή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας 
µε χρήση τεχνολογίας καύσης βιοαερί-
ου, που κεντρίζει το ενδιαφέρον και ε-
πιχειρήσεων από τη Γερµανία, όπου εί-
ναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος.

Την εκτίµηση αυτή, για τη δυνα-
µική που έχει αρχίσει και ανα-
πτύσσεται στον κλάδο, διατύ-

πωσε στην Agrenda ο αντιπρόεδρος 
του Ελληνικού Συνδέσµου Παραγω-
γών Βιοαερίου Σπύρος Τζιάκας, απο-
καλύπτοντας πως αυτή τη χρονική πε-
ρίοδο υπάρχουν πολλές άδειες σε εκ-
κρεµότητα για έγκριση από τις αρµό-
διες αρχές, µε τους επενδυτές να βρί-
σκονται σε αναζήτηση κεφαλαίων για 
να προχωρήσουν στην υλοποίηση.

Συναντήσαµε τον θεσµικό εκπρό-
σωπο του νεοσύστατου φορέα 
κατά τη διάρκεια της ειδικής εκ-

δήλωσης για την «Εξοικονόµηση Ενέρ-

γειας και Εκµετάλλευση Οργανικών Α-
πορριµµάτων στην Ελληνική Βιοµηχα-
νία Τροφίµων», που οργάνωσε την Τρίτη 
16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, το Ελ-
ληνογερµανικό Εµπορικό Επιµελητήριο 
και όπως µας ανέφερε το διαδικαστικό 
κοµµάτι για να αδειοδοτηθεί µια µονά-
δα εξακολουθεί να είναι προβληµατικό, 
παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί.

«Απαιτείται αρκετός χρόνος για 
να καταλήξει ένας επενδυ-
τής να πάρει όλες τις απαι-

τούµενες άδειες και στο τέλος πρέπει 
να λύσει και το θέµα της χρηµατοδό-
τησης. Ειδικά µέσα στην κρίση είχαµε 
µεγάλο πρόβληµα στην πρόσβαση σε 
ρευστότητα», σηµείωσε χαρακτηριστικά 
ο κ. Τζιάκας, αν και παραδέχθηκε πως 
«προοδευτικά ο τραπεζικός τοµέας άρ-
χισε να εµπιστεύεται τις επενδύσεις στο 
χώρο της ενέργειας και βλέπει µε καλό 
µάτι, πλέον, τις µονάδες βιοαερίου».

Ήδη, τα 22 µέλη του Συνδέ-
σµου έχουν κατασκευάσει 
και λειτουργούν 26 µονάδες 

βιοαερίου, µε συνολική εγκατεστηµέ-
νη δυναµικότητα που προσεγγίζει τα 30 
MW, οι οποίες ξεκινούν από τα 300 κι-

Γερμανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις 
στις εγχώριες μονάδες βιοαερίου 
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Νέο ασφαλιστικό 
καθεστώς με βάση 
τις ενισχύσεις 
Στην αξιολόγηση του αγροτικού ασφαλιστικού ανά 
τομέα προχωρούν οι διαχειριστικές αρχές, για την 
ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέτρων βραχυπρόθεσμης 
ενίσχυσης ή αποζημίωσης μέσω του Β’ Πυλώνα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην αποτύπωση των κινδύνων των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων ανά τοµέα α-
ναµένεται να προχωρήσουν οι διαχειρι-
στικές αρχές των Προγραµµάτων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης µαζί µε τον ΕΛΓΑ, µε στό-

χο τη διαµόρφωση του ε-
θνικού φακέλου για την 
υιοθέτηση των λεγόµε-
νων «εργαλείων διαχεί-
ρισης κινδύνων» στη νέα 
ΚΑΠ. Οι τρεις άξονες πά-
νω στους οποίους έχουν 
περιθώριο να κινηθούν 
οι αρχές βάσει των κα-
νόνων είναι: 

 Πρώτον η δηµιουρ-
γία ενός µηχανισµού ά-

µεσης βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότη-
σης αγροτών, που έχουν ανάγκη ρευστό-
τητας, λόγω µίας απροσδόκητης κρίσης 
είτε είναι τιµολογιακή είτε αφορά φυσι-
κή καταστροφή.

 ∆εύτερον, η υποστήριξη καλλιεργη-
τικών πρακτικών που µειώνουν το ρίσκο 
προσβολής από εχθρούς ή ενεργειών 
όπως για παράδειγµα η αµειψισπορά.

 Τρίτον, η επιδότηση του ασφαλίστρου 
για κινδύνους που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ 
και η δηµιουργία ασφαλιστικών Ταµεί-
ων ανά κλάδο ή περιοχή καλλιέργειας.

Η συγκεκριµένη µελέτη θα ανατεθεί 
σε εξωτερικό φορέα και αναµένεται να 
ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2019. 
Αναλυτικά, στη σχετική απόφαση µε θέ-
µα «Μελέτη για το σχεδιασµό και την ω-
ρίµανση µέτρων διαχείρισης κινδύνων 

στο γεωργικό τοµέα», αναφέρονται τα ε-
ξής: ∆εδοµένου ότι η µεγάλη µεταβλη-
τότητα στον γεωργικό τοµέα τον καθι-
στά απρόβλεπτο και ευάλωτο και ως εκ 
τούτου υπάρχει η ανάγκη για παροχή 
στους γεωργούς µέτρων, τα οποία θα ε-
ξασφαλίζουν ετοιµότητα για τις κρίσεις 
και θα συµβάλλουν στην αύξηση της α-
νταγωνιστικότητάς τους στην ανοιχτή 
αγορά και ότι κατά την περίοδο 2014-
2020 δεν υλοποιήθηκαν τα προβλεπό-
µενα, από τον καν. 1305/2013, σχετικά 
µέτρα λόγω µη ωριµότητάς τους θεωρεί-
ται αναγκαία η υλοποίηση µελέτης, η ο-
ποία θα τεκµηριώνει και θα προτείνει τα 
κατάλληλα (ανά τοµέα) καινοτόµα εργα-
λεία διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία. 

Το φυσικό αντικείµενο αφορά τα εξής:
 Μελέτη του ασφαλιστικού τοµέα του 

συνόλου της γεωργίας (δηλαδή γεωργία 
και κτηνοτροφία).

 Αποτύπωση των κινδύνων στη γε-
ωργία, ανά τοµέα.

 Πρόταση του καλύτερου µίγµατος 
καινοτόµων εργαλείων διαχείρισης κιν-
δύνων ανά τοµέα και αξιολόγηση των α-
ναγκών σχετικά µε τον ειδικό στόχο για 
τη στήριξη βιώσιµων γεωργικών εισοδη-
µάτων και ανθεκτικότητας.

 Τεκµηρίωση προτάσεων ωρίµανσης 
των µελλοντικών µέτρων διαχείρισης κιν-
δύνων στη γεωργία, για την προγραµµα-
τική περίοδο µετά το 2020, µέσω του Β’ 
Πυλώνα της ΚΑΠ και προετοιµασία τους.

 Παροχή των αναγκαίων στοιχείων 
για την διαπραγµάτευση, στο επίπεδο 
της ΕΕ, του αποτελεσµατικότερου τρόπου  
φαρµογής των µέτρων διαχείρισης κιν-
δύνων του γεωργικού τοµέα.

Αδυναµία
Κατά την περίοδο 

2014-2020 δεν υλο-
ποιήθηκαν τα σχετικά 

εργαλεία λόγω µη 
ωριµότητάς τους

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
Κλαδικά
Ταµεία 
Ασφάλισης
Αγροτών

Βραχυχρόνια 
χρηµατοδότηση 
πληγέντων αγροτών

Eπιδότηση 
ασφαλίστρου 
για κινδύνους εκτός 
κάλυψης ΕΛΓΑ
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λοβάτ και είναι σε επίπεδο κτηνο-
τροφικής µονάδας και φτάνουν µέ-
χρι τα 5,5 MW που είναι η µεγαλύ-
τερη στην Ελλάδα. «Υπάρχουν και 
κάποιες άλλες επενδυτικές προσπά-
θειες που είναι στο στάδιο της κα-
τασκευής και θα γίνουν µέλη του 
Συνδέσµου µόλις συνδεθούν µε το 
σύστηµα», εξήγησε ο συνοµιλητής 
µας, προσθέτοντας πως αρκετές ε-
πενδύσεις που είναι σε τροχιά υλο-
ποίησης αφορούν επέκταση της υ-
φιστάµενης δυναµικότητας.

Το «έδαφος», παρόλα αυτά, 
σε µεγάλο βαθµό παραµέ-
νει «παρθένο» αν κρίνει κα-

νείς από την πρώτη ύλη που υπάρ-
χει διαθέσιµη στην ελληνική ύπαι-
θρο, αλλά δεν αξιοποιείται. «Είναι 
πολύ µεγάλες οι ποσότητες. Θα σας 
πω µόνο το εξής: Αν τυχόν όλα τα 
λύµατα που υπάρχουν σήµερα στη 
χώρα µας, από πηγές όπως βου-
στάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφία, 
ελαιοτριβεία, οινοποιεία, τυροκο-
µεία και βιοµηχανίες επεξεργασί-
ας φρούτων, λαχανικών ή τροφί-
µων εν γένει, οδηγούνταν οργα-
νωµένα σε µονάδες, θα µπορού-
σαν να τροφοδοτούνται και να λει-
τουργούν χωρίς κανένα πρόσκοµ-
µα πάνω από 100 µονάδες βιοαε-
ρίου», υποστήριξε ο κ. Τζιάκας, υ-
πενθυµίζοντας πως µε µια µονάδα 

δυναµικότητας 1 MW το ισοδύναµο 
ηλεκτρικού που παράγεται θα µπο-
ρούσε να ηλεκτροδοτήσει ένα χωριό 
µε 1.000-1.500 κατοίκους και ταυτό-
χρονα να βελτιώσει το περιβαλλοντι-
κό αποτύπωµα των πηγών προέλευ-
σης των λυµάτων, που αξιοποιεί και 
να τα επιστρέψει ως φυσικό λίπασµα 
ή εδαφοβελτιωτικό.

Την κινητικότητα που καταγρά-
φεται στον κλάδο επιβεβαίωσε 
και ο πρόεδρος του Κέντρου Α-

νανεώσιµων Πηγών Ενέργεια (ΚΑΠΕ) 
Βασίλης Τσολακίδης, τονίζοντας πως 
«τώρα που άνοιξε σιγά σιγά ο δρόµος 
για τη χρηµατοδότηση ενεργειακών 
επενδύσεων από τον τραπεζικό το-
µέα, υπάρχει µια δυναµική, κυρίως α-
πό εγχώρια επενδυτικά κεφάλαια, αλ-
λά και ξένα, τα οποία έρχονται και θέ-
λουν να επενδύσουν στην Ελλάδα ό-
χι µόνο γιατί υπάρχει πολύ διαθέσιµη 
βιοµάζα, αλλά και γιατί η χώρα µας έ-
χει τις καλύτερες τιµές σε όλη την Ευ-
ρώπη για το ηλεκτρικό ρεύµα που ρί-
χνουν οι µονάδες βιοαερίου».

Στο ζωηρό ενδιαφέρον που υ-
πάρχει για την υλοποίηση ε-
πενδύσεων στον κλάδο ανα-

φέρθηκε κι ο Achim Kaiser, µέλος του 
∆.Σ. του German Biogas & Bioenergy, 
που συµµετείχε στη γερµανική επι-

χειρηµατική αποστολή, µαζί µε άλλες 
επτά γερµανικές επιχειρήσεις, τις ο-
ποίες προσκάλεσε στη Θεσσαλονίκη 
το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο.

«Η Ελλάδα για εµάς έχει µε-
γάλο ενδιαφέρον και ιδι-
αίτερα τον τελευταίο ενά-

µιση χρόνο, καθώς στο διάστηµα αυ-
τό διαπιστώνουµε πως πολλοί Έλλη-
νες επενδυτές απευθύνονται σε µέ-
λη µας και ζητούν συνεργασία στην 
κατασκευή µονάδων βιοαερίου και 
για µεταφορά τεχνογνωσίας», είπε 
ο κ. Kaiser, ενώ η κ. Laura Eras, σύµ-
βουλος πωλήσεων της PlanET Biogas 
Global BmbH σηµείωσε πως «ιδιαίτε-
ρα στο βιοαέριο η Ελλάδα αποτελεί έ-
ναν γοητευτικό προορισµό για επεν-
δύσεις» και πως αυτό ισχύει και «και 
για εταιρείες σαν και τη δική µας.

∆εν έκρυψε ακόµη πως η ίδια 
βρίσκεται για δεύτερη φορά 
στην Ελλάδα και πως µετέβη 

στη Θεσσαλονίκη, µε σκοπό να δηµι-
ουργήσει ένα δίκτυο επαφών µε το-
πικούς συνεργάτες προσβλέποντας 
πως στα επόµενα δύο χρόνια θα έ-
χει ωριµάσει κάποια από αυτές και 
«θα µπορούµε πλέον να συζητήσου-
µε την ανάπτυξη συγκεκριµένων έρ-
γων», όπως η ίδια είπε στην Agrenda.

Ενεργειακές 
Κοινότητες 
Αγρινίου 

Με µεγάλη προσέλευση 
συνεχίζεται η ενηµέρωση των 
υποψήφιων επενδυτών-
µελών των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων «Ένωση 
Αγρινίου» και «Ανεµόεσσα 
Ακαρνανία», για την 
υλοποίηση των 34 συνολικά 
αιολικών έργων συνολικής 
ισχύος 168Mw.
Με δεδοµένη τη συµµετοχή 
σε βαθµό που καλύπτει τους 
στόχους και σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό που εξ 
αρχής είχε ανακοινωθεί, όσοι 
επιθυµούν να ενταχθούν στις 
Ενεργειακές Κοινότητες θα 
πρέπει να υποβάλουν τη 
σχετική αίτηση µέχρι και την 
ερχόµενη Παρασκευή 26 
Οκτωβρίου
Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν 
να ενηµερώνονται για το 
διαδικαστικό σκέλος και να 
υποβάλουν την αίτηση 
εγγραφής τους στα κεντρικά 
γραφεία της Ένωσης 
Αγρινίου, στην οδό 
Παπαϊωάννου 23, 
καθηµερινά από 8:00 το 
πρωί έως 15.30 το µεσηµέρι 
και από 17:30 το απόγευµα 
έως 21:00 το βράδυ.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σχέδια Βελτίωσης 
(παλιές εντάξεις)
Καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων 
ολοκλήρωσης για όσα 
επενδυτικά σχέδια δεν 
υποβλήθηκαν αιτήµατα 
αποπληρωµής µέχρι και την 
3η Οκτωβρίου 2018 
ορίστηκε η 5η Νοεµβρίου 
για όσα Σχέδια Βελτίωσης 
εκκρεµεί η καταβολή 
οικονοµικής ενίσχυσης 
ενδιάµεσης πληρωµής 
και η 3η ∆εκεµβρίου για τα 
υπόλοιπα Σχέδια Βελτίωσης.

 
Συνεργασία
Μέχρι τις 23 Νοεµβρίου 
παρατείνονται οι αιτήσεις για 
το πρώτο µέρος του Μέτρου 
16 «Συνεργασία» που 
αφορά τη σύσταση 
Επιχειρησιακών Οµάδων 
(ΕΣΚ) αγροτών και άλλων 
φορέων.

 
Απονιτροποίηση
Έως 4 Νοεµβρίου πρέπει να 
υποβάλουν τα παραστατικά 
για την κατάρτιση του 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Εισροών, οι δικαιούχοι 
Απονιτροποίησης.

O Achim Kaiser, 
µέλος του 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του 
German Biogas 
& Bioenergy.
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Νέα σελίδα στην 
έρευνα στο χωράφι 
από την Syngenta
Μεγάλη ανταπόκριση από παραγωγούς και γεωπόνους της Κρή-
της είχε η πρωτοποριακή εκδήλωση της Syngenta στον πρότυπο 
πειραµατικό σταθµό της εταιρείας στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Σκοπός της εταιρείας, είναι να παρουσιάζει καινοτόµες λύσεις 
και νέα προϊόντα σε πραγµατικές συνθήκες αγρού προσαρµοσµέ-
νες σε τοπικές συνθήκες, επισκέψιµα από όλους τους ενδιαφερό-
µενους. Στη συγκεκριµένη εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτε-
λέσµατα επεµβάσεων στις καλλιέργειες τοµάτας και πιπεριάς ένα-
ντι των πολύ σηµαντικών εχθρών όπως η Tuta Absoluta, ο Θρίπας 
και οι αλευρώδεις αλλά και η προστασία των φυτών από σηµαντι-
κές ιώσεις όπως ο TSWV και TYLCV.

Παράλληλα παρουσιάστηκε το νέο πολυδύναµο εντοµοκτόνο 
µείγµα και εξετάστηκε η αποτελεσµατικότητα αλλά και τα οφέλη 
που δίνει στον παραγωγό. Το ευρύ φάσµα δράσης του σε αλευρώ-

δεις, θρίπα και Tuta Absoluta αλλά και το ιδιαίτερα συµβατό προ-
φίλ του µε ωφέλιµους οργανισµούς και βοµβίνους θα το καταστή-
σουν, πολύτιµο εργαλείο του σύγχρονου παράγωγού στα πλαίσια 
και της ολοκληρωµένης καταπολέµησης. Παράλληλα το δεύτερο 
δραστικό του δρα ως βιοδιεγέρτης που προστατεύει τις καλλιέργει-
ες από ιολογικές προσβολές προστατεύοντας τα φυτά καθόλη τη 
διάρκεια της καλλιέργειας.

Η Syngenta διαθέτοντας πλήρες χαρτοφυλάκιο στη φυτοπρο-
στασία των κηπευτικών καλλιεργειών προσφέρει ολοκληρωµέ-
να προγράµµατα (crop programs), προσαρµοσµένα στις ανάγκες 
κάθε περιοχής αλλά και πλήρως συµβατά µε τις υψηλές απαιτή-
σεις τόσο της γεωργικής παραγωγής αλλά και της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Η µεγάλη συµµετοχή, τόσο των παραγωγών όσο και των 
γεωπόνων, µας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουµε να βρισκόµαστε 
στο πλευρό όλων δίνοντας πρωτοποριακές και καινοτόµες λύσεις 

H Syngenta ευχαριστεί όλους για τη συµµετοχή αλλά και το ενδι-
αφέρον ώστε να ανεβάσουν τη γεωργία ακόµα ψηλότερα.

∆ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ∆ΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
CAMPAIGN MANAGER ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επιλεκτική συγκοµιδή στην κορύφωση της 
ποιότητας αποτρέποντας τον παραγωγό α-
πό λάθος αποφάσεις, που µπορεί να λάβει 
στηριζόµενος σε υποκειµενικές παρατηρή-
σεις, και εντέλει να το «πληρώσει» στην τι-
µή, που θα καταφέρει να πιάσει το προϊόν, 
δίνει τη δυνατότητα η εισαγωγή της νέας 
τεχνολογίας των «photonics», στην καλλι-
έργεια του αµπελιού.

Η καινοτόµα τεχνολογία εφαρµόστηκε 

φέτος το καλοκαίρι σε κτήµατα µε σταφύ-
λια της ποικιλίας Crimson, στην Καβάλα, 
το Κιλκίς και την Πιερία, από οµάδα γεω-
πόνων της Αµερικανικής Γεωργικής Σχο-
λής, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Νέα 
Γεωργία για τη Νέα Γενιά», το οποίο χρηµα-
τοδοτείται από το ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 
για να εκπαιδεύσει τους νέους (και όχι µό-
νο) αγρότες, σε αποδοτικότερες και τεχνο-
λογικά αρτιότερες καλλιεργητικές τεχνικές.

Τα πρώτα αποτελέσµατα, µάλιστα, κρί-
νονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς, ό-
πως αναφέρει ο project leader, Ηλίας Κάλ-

Τα Photonics που 
ανεβάζουν την αξία 
των σταφυλιών
Θερμικές κάμερες «διαβάζουν» την ποιότητα του 
αμπελιού και μετά παρέχουν χρήσιμες συμβουλές

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα 
επεµβάσεων στις καλλιέργειες τοµάτας και πιπεριάς.
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Στην καινοτομία 
επενδύει η εταιρεία 
Alfa Seeds

Η Alfa Seeds συµµετέχει στη ∆ράση Εθνικής Εµβέ-
λειας «Ερευνώ-∆ηµιουργώ-Καινοτοµώ» σε συνεργα-
σία µε το Ινστιτούτο Βιοµηχανικών & Κτηνοτροφικών 
Φυτών, την Σχολή Επιστηµών Γεωπονίας και ∆ασολο-
γίας (∆ΠΘ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λονίκης, µε την ποικιλία φακής ΣΑΜΟΣ. 

Βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι η αξιολό-
γηση και βελτίωση γηγενών πληθυσµών και ποικιλι-
ών φακής για ιδιαίτερα αγροκοµικά, φυσιολογικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, συµβάλλοντας στην ανάδει-
ξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών και ενι-
σχύοντας τις δυνατότητες για πιστοποίηση προϊόντων 
µε ποικιλιακή ταυτότητα που θα προσφέρουν µεγαλύ-
τερο κέρδος στους παραγωγούς και περισσότερες επι-
λογές στους καταναλωτές. 

Στρατηγικός στόχος άλλωστε της Alfa Seeds είναι η 
παραγωγή προϊό-
ντων υψηλής ποι-
ότητας που θα α-
πολαµβάνουν την 
εµπιστοσύνη της 
ελληνικής και ξέ-
νης αγοράς, έχο-
ντας πλέον ηγετι-
κή θέση στον το-
µέα δραστηριότη-
τάς της, την παρα-
γωγή και εµπορία 
πολλαπλασιαστι-
κού υλικού σιτη-
ρών, ψυχανθών, 
αραβόσιτου, βάµ-

βακος και οσπρίων. 
Σήµερα µέρος των προϊόντων που διαθέτει η εται-

ρεία, χρησιµοποιείται από τις πιο αναγνωρισµένες ε-
ταιρείες ζυµαρικών παγκοσµίως, από µεγάλες κτηνο-
τροφικές µονάδες καθώς και επιχειρήσεις τροφίµων.

 Οι ποικιλίες που αντιπροσωπεύει προέρχονται από 
αξιόλογες συνεργασίες µε εταιρίες του εξωτερικού αλ-
λά και µε ελληνικά ερευνητικά ιδρύµατα και πανεπιστή-
µια µε στόχο την συνεχή βελτίωση αλλά και την ανά-
πτυξη νέων ποικιλιών δίνοντας µεγάλη βαρύτητα στα 
οφέλη ,από την χρήση ελληνικών βελτιωµένων ποικι-
λιών και ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο , την αντα-
γωνιστικότητα της Ελληνικής Γεωργίας.

Υβριδικό Carraro
Με το όνοµα «Ibrido» που σηµαίνει στα ιταλικά υβρι-
δικό, η Carraro ετοιµάζεται να φέρει στην έκθεση ΕΙ-
ΜΑ στην Μπολόνια (7-11 Νοεµβρίου) το πρώτο της τρα-
κτέρ µε δύο κινητήρες, έναν ντίζελ και έναν ηλεκτρικό. 
Οι διαστάσεις και τα χειριστήρια είναι όπως αυτά ενός 
τυπικού τρακτέρ και το Ibrido χρησιµοποιεί την δοκι-
µασµένη και αξιόπιστη συγχρονισµένη µηχανική µε-
τάδοση Carraro 24 x 24.

 Η κύρια διαφορά είναι ότι το τρακτέρ µπορεί να κι-
νείται 100% ηλεκτρικά ή µόνο µε τον κινητήρα ντίζελ. 
Είναι επίσης δυνατή η χρήση του ηλεκτροκινητήρα ως 
power boost για την υποστήριξη του κινητήρα ντίζελ 
για το ρυµουλκούµενο και το pto. Όλα τα βοηθητικά 
συστήµατα τροφοδοτούνται επίσης ηλεκτρικά.

φας, υπήρξαν πολύ ελπιδοφόρα σχόλια α-
πό τους εµπόρους και τους εισαγωγείς, οι 
οποίοι αγόρασαν το προϊόν και το διέθεσαν 
στις αγορές του εξωτερικού.

«Πρόκειται για µια φορητή συσκευή που 
εκµεταλλεύεται διάφορα µήκη κύµατος και 
επιτρέπει στο χρήστη της να «διαβάσει» πα-
ραµέτρους όπως τα επίπεδα χλωροφύλλης 
του καρπού και του βαθµού ωρίµανσης 
των σταφυλιών, µε ακρίβεια µάλιστα τσα-
µπιού, χωρίς να τα καταστρέψει», αναφέ-
ρει ο κ. Κάλφας και εξηγεί ότι «η συσκευή 
δουλεύει στη λογική της θερµικής κάµε-
ρας, αλλά πιο πολύπλοκες διατάξεις. Είναι 
σαν να φωτογραφίζεις το σταφύλι και µε 
τον τρόπο αυτό παράγεις χάρτες, οι οποί-
οι απεικονίζουν σε πραγµατικό χρόνο την 
κατάσταση που επικρατεί µέσα στο αµπέ-
λι, σε σχέση µε την πορεία ωρίµανσης των 

σταφυλιών. Έτσι, ο παραγωγός µπορεί να 
γνωρίζει την ακριβή θέση όσων σταφυλιών 
έχουν πιάσει τα σωστά σάκχαρα και είναι 
έτοιµα να τρυγηθούν στην κορύφωση της 
ποιότητάς τους, όπως και εκείνων που θα 
πρέπει να τα περιµένει λίγο για να ωριµά-
σουν. Και την πληροφορία αυτή µπορεί να 
την έχει ακόµη και στο κινητό του».

Εκτός από την παρακολούθηση του βαθ-
µού ωρίµανσης των σταφυλιών, η τεχνολο-
γία των «photonics», µπορεί να αξιοποιηθεί 
στην ανίχνευση κι άλλων χαρακτηριστικών, 
όπως η γεύση και το άρωµα του σταφυλιού. 

Όσο για τη τιµή ο κ. Κάλφας είπε ότι: 
«Είναι κάτω από 20.000 ευρώ, αλλά δεν 
τα δίνεις αν πρόκειται να το χρησιµοποι-
ήσεις µόνο για κάποιες ώρες το χρόνο. Ε-
φόσον, όµως µιλάµε για µια Οµάδα Παρα-
γωγών, είναι εύκολο να αποκτηθεί, µε τον 
επιµερισµό της δαπάνης και σίγουρα αξί-
ζει τον κόπο, πολλώ δε µάλλον που η ποι-
κιλία Crimson εµφανίζει µεγάλη δυναµική 
στη Βόρεια Ελλάδα και µπορεί να εξασφα-
λίσει βιωσιµότητα σε µια εκµετάλλευση».

Ο κ. Κάλφας προϊδέασε για εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών τύπου photonics και σε 
άλλες καλλιέργειες, όπως για παράδειγµα 
η ελιά και το ακτινίδιο, δύο προϊόντα τα ο-
ποία χαίρουν εξαγωγικής δραστηριότητας.

Στην ίδια λογική
Η Αµερικανική Γεωργική Σχολή 

έφτιαξε µια νέα µεθοδολογία που 
δίνει δεδοµένα, δηµιουργώντας έναν 
«χάρτη προτιµήσεων καταναλωτή»
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Από τι πάσχουμε 
κυρίως, άραγε; 

 Οδυσσέας Ελύτης: Από τι 
πάσχουµε κυρίως; Θα σας το πω 
αµέσως: από µια µόνιµη, πλήρη και 
κακοήθη ασυµφωνία µεταξύ του 
πνεύµατος της εκάστοτε ηγεσίας 
µας και του ήθους που χαρακτηρίζει 
τον βαθύτερο ψυχικό πολιτισµό του 
ελληνικού λαού στο σύνολό του. 

 Χάτσικο: «Έφυγε» από τη ζωή ο 
«Χάτσικο» της Κρήτης. Επί οχτώ 
χρόνια, κάθε πρωί πήγαινε έξω 
από σούπερ µάρκετ, στην περιοχή 
Πατελλών στην Κρήτη, 
περιµένοντας το αφεντικό του, που 
είχε όµως φύγει από τη ζωή, λόγω 
ανακοπής, µέσα στο σούπερ µάρκετ. 
Ο σκύλος µε το θλιµµένο βλέµµα, 
που έγινε γνωστός ως «Χάτσικο» 
της Κρήτης, δεν έχανε την ελπίδα 
να ξαναδεί τον καλύτερο φίλο του. 

Το βράδυ, 
έφευγε από το 
σούπερ µάρκετ 
και επέστρεφε 
στο σπίτι στο 
οποίο διέµενε ο 
ιδιοκτήτης του. 
«Το πρόσωπο 
του σκυλιού 

ήταν πάντα στραµµένο προς το 
σούπερ µάρκετ. Ο Χάτσικο αποτελεί 
ένα τρανό παράδειγµα της σχέσης 
του τετράποδου µε τον άνθρωπο. 
Είναι και ένα κοινωνικό µήνυµα 
προς όλους τους ανθρώπους». 
[iefimerida.gr, 7/10/2018] 

 

 Κλιµατική Αλλαγή: Το 
ελληνικό ΑΕΠ (184 δις ευρώ 
σήµερα) µπορεί να µειώνεται 2% 
ετησίως µέχρι το 2050, λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής, ενώ το 
σωρευτικό κόστος µέχρι το τέλος 
του αιώνα µπορεί να φθάσει για 
την Ελλάδα στα 700 δις ευρώ. Ο 
τοµέας που θα πληγεί περισσότερο 
από την κλιµατική αλλαγή στην 
Ελλάδα είναι η γεωργία, ενώ 
ακολουθούν όσοι ασχολούνται 
µε τον τουρισµό και τα παράκτια 
συστήµατα. Γ. Στουρνάρας, 2ο 
Συνέδριο Economist για τη 
βιωσιµότητα στη ΝΑ Ευρώπη 
και Μεσόγειο, ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ, 
6/10/2018. (σσ αν σκεφθείς ότι η 
ονοµαστική συµβολή της γεωργίας 
στο ΑΕΠ είναι περίπου 4%, 
φαίνεται ότι στη γεωργία θα 
συµβούν συγκλονιστικές αλλαγές 
και όλοι … «κοιµούνται».)

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στα φθηνότερα όσπρια, συγγενικά ό-
µως ως προς τη λήψη πρωτεϊνών, έ-
ναντι του κρέατος στράφηκε ένα µε-
γάλο κοµµάτων των Ελλήνων κατα-
ναλωτών την τελευταία 8ετία, µε τους 
µετασχηµατισµούς στις διατροφικές 
προτιµήσεις να δείχνουν επίσης ότι 
οι νέοι κάτω των 35 ετών προτιµούν  
διαφορετικές κουζίνες, µε το ποσοστό 
που επιλέγει τη µεσογειακή να πέφτει 
κάτω του 50%. Στις αρνητικές κατευ-
θύνσεις καταγράφεται τόσο η µείω-
ση σε φρούτα και λαχανικά κατά 23% 
και 20% αντίστοιχα, όσο και στα γα-
λακτοκοµικά (-14% γάλα, -24% τυρί) 
και στο ελαιόλαδο κατά 18%.

Αυτό δείχνει σχετική µελέτη του ΙΕΛ-
ΚΑ για τις διατροφικές και καταναλωτές 
τάσεις των Ελλήνων την περίοδο 2010-
2017, βάσει της οποίας προκύπτει πα-
ράλληλα ότι τα social media και το δια-
δίκτυο αποτελούν τη βασική πηγή ενη-
µέρωσης των νέων ως προς τη διατρο-
φή. Γενικότερα, τα στοιχεία δείχνουν 
ότι το 50% προσέχει τη διατροφή του 
και ψάχνει πληροφορίες για τις ευερ-
γετικές ιδιότητες των τροφών, ωστόσο 
η βασική παράµετρος ως προς τις επι-
λογές είναι η µέση τιµή του προϊόντος. 

Οι αλλαγές στις µέσες τιµές των τρο-
φίµων ξεκαθαρίζουν σε ένα βαθµό το 
τοπίο αν κάποια αλλαγή οφείλεται σε 

διατροφική τάση ή αγοραστική τάση 
λόγω π.χ. µειωµένου εισοδήµατος. Έ-
τσι καταγράφεται ότι η µείωση στις α-
γορές φρούτων και λαχανικών είναι 
περισσότερο διατροφική τάση, καθώς 
η µέση τιµή παρουσιάζει µείωση κατά 
5% και 8% αντίστοιχα. Πρακτικά δηλα-
δή οι καταναλωτές µείωσαν τις αγορές 
αυτών των προϊόντων από επιλογή και 
όχι λόγω τιµής, είτε λόγω αλλαγών στη 
διατροφή, είτε λόγω περικοπής σπατά-
λης πιθανώς. Συγκεκριµένα συνολικά 
καταγράφεται µία µείωση στην αξία των 
αγορών κατά 21%, ενώ η εκτίµηση για 
τη µείωση του όγκου-ποσότητας των α-
γορών είναι της τάξης του 15%. 

Χαρακτηριστικές είναι οι αλλαγές 
που καταγράφονται σε συγγενικές 

οµάδες τροφίµων µε φθηνότερες ε-
πιλογές για πρόσληψη πρωτεϊνών, 
όπως τα όσπρια που παρουσιάζουν 
αύξηση κατά 10% από 15 σε 16,6 κι-
λά, και τα πουλερικά αύξηση κατά 9% 
από 36,4 σε 39,5 κιλά, ενώ ακριβότε-
ρες επιλογές παρουσιάζουν µείωση, 
όπως π.χ. το µοσχάρι κατά 24% από 
47,6 κιλά σε 35,9 και το αρνί-κατσίκι 
κατά 25% από 13,5 κιλά σε 10,2 κιλά.  
Παράλληλα σηµαντική αύξηση στην 
πρόσληψη υδατανθράκων τόσο από 
ζυµαρικά όσο και από ρύζι κατά 14% 
και 8% αντίστοιχα, ενώ σε κατηγορί-
ες όπως π.χ. τα ζυµαρικά η οποία κα-
τέγραψε αύξηση κατά 14% στην αγο-
ρασθείσα ποσότητα, η µέση τιµή α-
γοράς παρουσίασε µείωση κατά 13%.

Η μεσογειακή κουζίνα
πέφτει... κάπως βαριά 
για το στομάχι των νέων 
στην Ελλάδα Δεν είναι μόνο η κρίση που άλλαξε 

τα διατροφικά πρότυπα, αλλά και το 
διαδίκτυο και οι multi ethnic επιλογές

Βάσει της έκθεσης ένα µεγάλο ποσοστό 
των καταναλωτών έχει νέες συνήθειες.

Το 2017 άλλαξαν την διατροφή τους 4 στους 10 
καταναλωτές, καταγράφει η έκθεση του ΙΕΛΚΑ

Στις θετικές κατευθύνσεις προς πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, 
σύµφωνα µε την έκθεση του ΙΕΛΚΑ, καταγράφεται µείωση 44% στην 
πρόσληψη ζάχαρης και 43% αναψυκτικών. Παράλληλα, προκύπτει ότι 4 
στους 10 καταναλωτές άλλαξαν τη διατροφή τους µέσα στο 2017. Πρόκειται 
για τάση, η οποία είναι εντονότερη στις µικρότερες ηλικίες. Τέλος, σύµφωνα 
µε τα ευρήµατα της έκθεσης, περίπου ένας στους δύο εµπιστεύεται τους 
γονείς-οικογένεια ως πηγή πληροφόρησης, ενώ ακολουθεί η τηλεόραση µε 
ποσοστό 24%. Τα social media µε 16% και σε άλλες πηγές του διαδικτύου 
µε 11% καταγράφουν τη σηµασία των ψηφιακών µέσων. Να σηµειωθεί ότι 
το 69% επιλέγει εποχικά φρούτα και λαχανικά, το 56% του κοινού επιλέγει 
τροφές µε ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του και το 57% ψάχνει 
ενεργά για πληροφορίες σε σχέση µε τις τροφές.

Το ψάχνει
Το 50% των 

καταναλωτών 
ψάχνει πληρο-
φορίες για τις 
ευεργετικές 

ιδιότητες των 
τροφών

Κρέας
Ακριβότερες 

επιλογές, 
όπως µοσχάρι, 
παρουσιάζουν 

µείωση 
κατανάλωσης 

Τάση
Η µείωση 

στις αγορές 
φρούτων και 
λαχανικών 

δεν έχει σχέση 
µε την τιµή

ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ 
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ;

 62%38%

ΝΑΙ ΟΧΙ
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Η ελληνική αγροδιατροφή και ο του-
ρισµός βρέθηκαν στο επίκεντρο του 
16ου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αδελ-
φοτήτων Γαστρονοµίας και Οινολογί-
ας, CEUCO που πραγµατοποιήθηκε 
στην Αθήνα 19-21 Οκτωβρίου. 

Τις εργασίες του 16ου Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονο-
µίας και Οινολογίας, CEUCO άνοιξε η 
υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντου-
ρά, ενώ ο πρόεδρος της CEUCO, Carlos 
Martin Cosme απένειµε στην υπουρ-
γό δύο βραβεία, ένα για το έργο του υ-
πουργείου στην προώθηση του τουρι-
σµού και της γαστρονοµίας για το 2018 
µε τον τίτλο «Best European Institution 
in Tourism and Gastronomy» και ειδι-
κή τιµητική διάκριση προσωπικά στην 
ίδια µε το «Aurum for Honor 2018». 

Η υπουργός επεσήµανε ότι στηρίζει 
κάθε πρωτοβουλία στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη για τη βιώσιµη τουριστι-
κή ανάπτυξη, που προβάλλει τον πολι-
τισµό και την πολιτιστική κληρονοµιά, 
και εµπλουτίζει το τουριστικό προϊόν, 
µε επίκεντρο τις αυθεντικές εµπειρίες 
διακοπών που απολαµβάνουν οι επι-
σκέπτες σε κάθε προορισµό.

Σε ό,τι αφορά τις περιοχές που εκπρο-
σωπήθηκαν, ενδεικτικά σταχυολογούµε 
το συνέδριο «Ηµαθία Quality». Ο πρό-
εδρος της Αναπτυξιακής Ηµαθίας, Θε-
όφιλος Τεληγιαννίδης σηµείωσε ότι α-
πό την Ηµαθία προέρχεται το µεγαλύτε-
ρο ποσοστό παραγωγής βοδινού κρέα-
τος της χώρας, αλλά και κρέατος µε ω3.

Η διοίκηση και η πρόεδρος του Επι-
µελητηρίου Εύβοιας Βούλα Αγιοστρα-
τίτη παρουσίασαν τον Γαστρονοµικό 
Χάρτη της Εύβοιας και της Σκύρου, 
έναν ιδιαίτερο οδηγό γαστρονοµίας 
και τουρισµού που δηµιούργησε το Ε-
πιµελητήριο Εύβοιας σε συνεργασία 

µε την κ. Σίσσυ Νίκα.  Πλούσιο και το 
πρόγραµµα των εκδηλώσεων στα περί-
πτερα  του ∆ήµου Λευκάδας και του Ε-
πιµελητήριου Λευκάδας που περιλάµ-
βανε µεταξύ άλλων, παρουσίαση πα-
ραδοσιακών λευκαδίτικων πιάτων από 
τη Λέσχη Γαστρονοµίας Λευκάδας και 
την οµιλία «Η Λευκάδα και τα Κρασιά 
της» από τον κ. Άρη Σκλαβενίτη, οινο-
λόγο-sommelier. Σε συνέδριο µε θέµα 
τον Γαστρονοµικό Τουρισµό, ο πρόε-
δρος του Επιµελητηρίου Λευκάδας Σω-
τήρης Σκιαδαρέσης έθεσε το πρόβλη-
µα της υπερφορολόγησης στον κλά-
δο της οινοποιίας, ζητώντας την κα-
τάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί.

Από την Ελευσίνα, ο κύριος στό-
χος της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου, όπως τον είχε περιγρά-
ψει η κα. Κωνσταντίνα Μαρούγκα, ή-
ταν να αναδείξει την πολιτιστική δυ-
ναµική της Ελευσίνας, όπως αποδει-
κνύουν και τα Αισχύλεια. 

Παραδοσιακά προϊόντα 
ελληνικής αγροδιατροφής
στο 16ο Συνέδριο Γαστρονομίας 

Το πιο αρχαίο δοχείο ελαιολάδου είναι 
2.000 ετών και βρίσκεται στη Νάπολη 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νά-
πολης θα φιλοξενήσει σύντοµα έ-
να έκθεµα που πιθανώς να αποτε-
λεί το πιο αρχαίο µπουκάλι ελαιο-
λάδου, που έχει διατηρηθεί ανέπα-
φο στο πέρας των αιώνων. 

Πρόκειται για ένα ντελικάτο γυά-
λινο δοχείο, µισογεµάτο µε κάτι που 
κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί ε-
λαιόλαδο σε στέρεα µορφή και προ-
έρχεται από µια εκ των ρωµαϊκών 
πόλεων, κατά πάσα πιθανότητα το 
Ερκουλάνεουµ ή Ερκολάνο πλέον 
και Ηράκλειον στα αρχαία ελληνι-
κά, πόλη που καταστράφηκε το 79 
µ.Χ µε την έκρηξη του Βεζούβιου.  

Το οργανικό υλικό, που περιέχε-
ται στη φιάλη, έχει τη µορφή ενός 
σπειράµατος µε κηρώδη σύσταση 
και λευκό κιτρινωπό, καφέ και σε 
ορισµένα σηµεία µαύρο χρώµα, και 
υποβλήθηκε σε χηµικές αναλυτι-
κές εξετάσεις οι οποίες αποκαλύ-
πτουν πως η σύστασή του προσεγ-
γίζει σε µεγάλο βαθµό αυτή του ε-
λαιολάδου. Σε αυτό το σηµείο, το 
ενδιαφέρον των ερευνητών πέφτει 
πάνω στο µέρος στο οποίο φυλασ-
σόταν, αφού θα µπορούσε να µαρ-
τυρήσει ή έστω να δώσει περισσό-
τερες πληροφορίες αναφορικά µε 

τη χρήση του ελαιολάδου εκείνη 
την εποχή. Προηγούµενες έρευ-
νες έχουν δείξει πως αρχικά χρη-
σιµοποιήθηκε ως καύσιµο φωτι-
σµού και ως καλλυντικό, ενώ ξε-
κίνησε να χρησιµοποιείται ως φα-
γητό αρκετά αργότερα.

Σε παλιότερες έρευνες από α-
ντίστοιχα δοχεία, είχε αποδειχθεί 
πως σε γυάλινα σκεύη µικρότερα 
από το συγκεκριµένο, φυλάσσο-
νταν στους αρχαίους ρωµαϊκούς 
χρόνους ένα αρωµατισµένο υγρό 
το οποίο σύµφωνα µε αναλύσεις 
ήταν ένα φυτικό εκχύλισµα και 
κατά πάσα πιθανότητα ελαιόλα-
δο, το οποίο χρησιµοποιούταν για 
καλλωπιστικούς σκοπούς. «Στην 
περίπτωσή µας, όµως, έχουµε ένα 
πολύ καλύτερα διατηρηµένο δο-
χείο, µε µια µεγάλη ποσότητα από 
αυτήν την ύλη, η οποία σχεδόν α-
µέσως αποδείχθηκε πως συνιστά 
βρώσιµο έλαιο, κάτι που µαρτυ-
ρά και το σχήµα του µπουκαλιού 
που µοιάζει άλλωστε µε σύγχρο-
νο δοχείο ελαιολάδου», υποστη-
ρίζει ο Ραφαέλε Σάτσι, καθηγητής 
Επιστήµης Τροφίµων στο Τµήµα 
Γεωπονικών Επιστηµών του Πα-
νεπιστηµίου της Νάπολης. 

Κρασιά Αιγαίου 
από γηγενείς 
ποικιλίες 
στο Ζάππειο
Τα κρασιά των νησιών 
του Αιγαίου 
παρουσίασαν στο 
αθηναϊκό κοινό 
οι παραγωγοί τους, 
την Κυριακή 21 
Οκτωβρίου, στην 
Αίγλη Ζαππείου. Στη 
εκδήλωση βρέθηκαν 
στο επίκεντρο κρασιά 
από 12 νησιά (Ικαρία, 
Κω, Λέσβο, Λήµνο, 
Μήλο, Πάρο, Σάµο, 
Σαντορίνη, Σίκινο, 
Ρόδο, Τήνο και Χίο) 
και 30 οινοποιεία, 
µικρά ή µεγαλύτερα, 
νέα ή καθιερωµένα. 
Επιπλέον υπήρχαν 
κρασιά από σπάνιες, 
γηγενείς ποικιλίες 
αµπέλου, τα οποία και 
αποτελούν ένα από 
τα πιο δυνατά χαρτιά 
του νησιωτικού 
αµπελώνα της χώρας.

Ο πρόεδρος της CEUCO Carlos Martin Cosme µε τον γ.γ. του υπουργείου Νίκο 
Αντώνογλου στο 16ο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αδελφοτήτων Γαστρονοµίας. 

Χρήση
Αρχικά 

χρησιµοποιήθηκε ως 
καύσιµο φωτισµού 
και ως καλλυντικό 

και αρκετά αργότερα 
ως φαγητό

ΕΤΩΝ
2000

ΕΤΩΝ
2000

ΝΑΠΟΛΗ
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Τυροκομείο Μπαμπούνης

Ο πρωτότοκος γιος 
έμεινε πίσω για να 
στηρίξει το κοπάδι
Με 500 κατσίκες και 500 πρόβατα ο Ναξιώτης κτηνοτρόφος 
φτιάχνει μερικά από τα πιο νόστιμα τυριά της Ελλάδας

Ζωικό κεφάλαιο
Η προσπάθεια του κ. 

Μπαµπούνη ξεκίνησε 
µε 650 πρόβατα και 
κατσίκες, τα οποία 

σήµερα φτάνουν τα 
1000 κεφάλια, 500 

από το κάθε είδος, τα 
οποία παράγουν περί 

τα 700 κιλά γάλα 
ηµερησίως Τα προϊόντα του τυροκοµείου 

έχουν ως ναυαρχίδα το 
Αρσενικό, ωστόσο υπάρχουν 
και άλλα τυριά, όπως η µυζήθρα 
που έχει κατανάλωση.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τυροκοµούσε επί 4 γενιές δυο βήµατα από 
τη θάλασσα της Αγιασού στη Νάξο η οικο-
γένεια Μπαµπούνη, πάντα µε παραδοσιακό 
τρόπο, δηλαδή καζάνι και φλόγιστρο, όµως 
µε τη στροφή του αιώ-
να αλλά και λόγω νοµο-
θεσίας, τα τυριά της δεν 
«έφταναν» στις αγορές. 
«Μετά από ένα σεµινά-
ριο που παρακολούθησα µου ήρθε η ιδέα 
να αναβαθµίσω το τυροκοµείο και να τυ-
ποποιήσω τα προϊόντα. Έπρεπε είτε να κά-
νω αυτό είτε να φύγω από τη δουλειά», α-
φηγείται στην εφηµερίδα Agrenda ο Γιώρ-
γος Μπαµπούνης, εξηγώντας στη συνέχεια 
πως η δεύτερη επιλογή του θα ήταν µια πο-
λύ δύσκολη απόφαση, αφού «από όταν θυ-
µάµαι τον εαυτό µου είµαι κοντά στα ζώα, 
τα οποία τα έχουµε από πάππου προς πάπ-
που και εδώ πάντα το πρώτο αγόρι µένει πί-

σω για να τα κρατήσει, γιατί είναι κοµµάτι 
της οικογένειας και αυτά». 

Το 2009, λοιπόν, αφού µπήκε σε ένα α-
ναπτυξιακό πρόγραµµα και µε δανεισµό α-
πό την τράπεζα, ο κ. Μπαµπούνης κατάφε-
ρε να συγκεντρώσει περίπου 450.000 ευρώ, 
ποσό απαραίτητο για να αναβαθµίσει το τυ-

ροκοµείο µε καινού-
ριο εξοπλισµό, µετα-
ξύ των οποίων ψυγεία, 
καζάνια, ατµολέβητες 
και ψύκτες εναλλά-

κτες, αλλά και να µεγαλώσει το ζωικό του 
κεφάλαιο, όπως επίσης και τους στάβλους. 
ενώ µπόρεσε να αγοράσει και αρµεκτήρια. 

Το βασικό προϊόν του κ. Μπαµπούνη είναι 
το Αρσενικό Νάξου, ένα σκληρό τυρί που θυ-
µίζει γραβιέρα, αλλά και το ανθότυρο φρέ-
σκο και ξηρό. Αναλόγως την εποχή, ωστόσο, 
παρασκευάζει στο τυροκοµείο του µυζήθρα, 
ξινοτύρι και τουλουµοτύρι. Η δυναµικότητα 
του τυροκοµείου είναι περίπου 16 τόνοι Αρ-
σενικό και άλλοι 9 τόνοι ανθότυρο.

Ο Γιώργος Μπαµπούνης παράγει διάφορα είδη τυριών από κατσικίσιο και  
πρόβειο γάλα στην Αγιασό της Νάξου. Το Αρσενικό Νάξου είναι το βασικό 
του προϊόν, το οποίο εξάγει στις αγορές της Αγγλίας και της Γερµανίας.

Γιώργος Μπαµπούνης

Ζωικό κεφάλαιο
Η προσπάθεια του κ. 

Μπαµπούνη ξεκίνησε 
µε 650 πρόβατα και 
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Το 2016 το Αρσενικό Νάξου του κ. 
Μπαµπούνη ξεχώρισε ανάµεσα σε 
300 τυριά και πήρε το δεύτερο βρα-
βείο στο Φεστιβάλ Γάλακτος στο ΣΕΦ. 
Ο ίδιος υποστηρίζει πως είναι από 
τα καλύτερα τυριά της Ελλάδας, ενώ 
πίσω από αυτό κρύβεται ο καθηµε-
ρινός µόχθος τόσο εκείνου, όσο και 
του 67χρονου πατέρα του, ο οποί-
ος επίσης κτηνοτρόφος τον βοηθά-
ει µε τα ζώα, αλλά και της γυναίκας 
του και της µητέρας του που του «δί-
νουν ένα χεράκι» στο τυροκοµείο. Ο 
αδερφός του κ. Μπαµπούνη, Μάνος, 
βρίσκεται στην Αθήνα και τον βοη-
θά από εκεί µε τις πωλήσεις, ενώ η 
αδερφή του και ο σύζυγός της δια-
θέτουν κρεοπωλείο στη Νάξο, στο 
οποίο µπορεί κανείς να βρει και τα 
τυριά του κ. Μπαµπούνη.

Την πρώτη χρονιά ο τζίρος της επι-
χείρησης ήταν περί τα 60.000 ευρώ, 
ενώ σήµερα αγγίζει τα 200.000 ευ-
ρώ. Σηµειωτέον ότι εδώ και ένα χρό-
νο περίπου άνοιξε και ο δρόµος των 
εξαγωγών για το Τυροκοµείο Μπα-
µπούνη, µε αποστολές σε Γερµανία, 
Αγγλία, Νορβηγία και Νέα Υόρκη, 
ωστόσο πρόκειται για ένα πολύ µι-

κρό κοµµάτι των πωλήσεων, µε τον 
µεγαλύτερο όγκο της παραγωγής να 
κατευθύνεται στις µεγάλες πόλης της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, µέσω της συ-
νεργασίας του µε ορισµένες αλυσί-
δες σούπερ µάρκετ. «Την προηγού-
µενη εβδοµάδα είχαµε πολλές επα-
φές µε Κίνα, Ισραήλ και Γαλλία. Αυ-
τό δείχνει πως χτίζουµε συνέχεια το 
όνοµά µας και τη φήµη του προϊό-
ντος», αναφέρει ο κ. Μπαµπούνης, 
εξηγώντας πως ο επόµενος στόχος 
του είναι να µεγαλώσει κι άλλο την 
επιχείρηση. «Θέλουµε να µεγαλώ-
σουµε τη δυναµικότητα του τυροκο-
µείου και να αυξήσουµε τα ζώα ώστε 
να αυξηθούν και οι πωλήσεις. Ήδη 
έχουν αυξηθεί οι παραγγελίες από 
το εξωτερικό», είπε χαρακτηριστικά.

Σε όλη την πορεία µας από το 
2009 µέχρι σήµερα, η µεγαλύτερη 
δυσκολία ήταν φυσικά η χρηµατο-
δότηση. «Αντιµετωπίσαµε οικονοµι-
κές δυσκολίες, γιατί είχαµε άγνοια 
πραγµάτων, άγνοια της αγοράς και 
δεν γνωρίζαµε και πολλά για τον 
εξοπλισµό» αναφέρει, εξηγώντας 
πως αρχικά υπολόγιζε το έργο να 
µην ξεπερνούσε τα 180.000 ευρώ. 

Οι πωλήσεις θα αυξηθούν περαιτέρω, 
ενώ τώρα φορτσάρουν και οι εξαγωγές 

ΝΑΞΟΣ

Οι αρχαίοι συγγραφείς επαινούσαν τα προϊόντα της 
Νάξου όπως τον οίνο, τα σύκα, τα αµύγδαλα, τις 

κατσίκες και τα ελάφια που υπήρχαν τότε στη νήσο. 
Μάλιστα, στα κρασιά της Νάξου ιδιαίτερους επαίνους 

αποδίδουν οι Αρχίλοχος και ο Αθήναιος. Κάτοικος 
της Νάξου ήταν και ο µυθικός Κηδαλίων, που δίδαξε 

στο θεό Ήφαιστο την τέχνη της µεταλλουργίας.

Coca-Cola 
Νέος πρόεδρος 
ομίλου ΕΜΕΑ
Η εταιρεία Coca-Cola Company 
ανακοίνωσε ότι ο Νίκος Κουµέττης 
αντικαθιστά τον Brian Smith, 
αναλαµβάνοντας  τη θέση του 
προέδρου Ευρώπης, Μέσης 
Ανατολής και Αφρικής (όµιλος 
ΕΜΕΑ) που κατείχε το τελευταίος. 
Ο Νίκος Κουµέττης ήταν για χρόνια 
πρόεδρος της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης (CEE), 
έχοντας υπό την επίβλεψή του 
περί τις 26 χώρες.

Καραμολέγκος
Αλλαγή 
διεύθυνσης
Η εταιρεία «Αρτοβιοµηχανία 
Καραµολέγκος ΑΕ» ενηµερώνει, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας και το άρθρο 
4.1.3.6 του Κανονισµού του ΧΑ, 
ότι από 12/10/2018 καθήκοντα 
∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του οµίλου αναλαµβάνει 
ο Πέτρος Θάνος του Νικήτα. 

Tulip 
O Cracknell CEO 
Ο Andrew Cracknell αναλαµβάνει 
άµεσα καθήκοντα CEO στην Tulip 
Ltd, τη µεγάλη βιοµηχανία 
στον χώρο των τροφίµων και 
συγκεκριµένα του κρέατος από τη 
∆ανία µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. 
Ο διορισµός του κ. Cracknell έρχεται 
µετά από  την παραίτηση του 
προκατόχου του Steve Francis. 
Να σηµειωθεί ότι ο κ. Cracknell 
εκτελούσε χρέη εµπορικού 
διευθυντή από το 2009.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον
Το Αρσενικό Νάξου του 

κ. Μπαµπούνη πρόσφατα 
απέκτησε ενδιαφέρον από 

την Κίνα, το Ισραήλ και 
την Γαλλία

ΑΓΙΑΣΟΣ
ΝΑΞΟΣ



Διαθέσιμα 
μικροδάνεια 
για αγρότες 
αρκεί να μην έχει
λόγο ο Τειρεσίας
Σε συνεννόηση με εξωτραπεζικούς φορείς 
είναι διαθέσιμες πιστώσεις έως 25.000 
ευρώ, με το θεσμό αυτό να επισημοποιείται 
με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επιτόκιο 7%, χρονική διάρκεια δανείου 4 έτη, αποπλη-
ρωµή σε µηνιαία βάση, χωρίς περίοδο χάριτος, καµία 
εµπράγµατη εξασφάληση και ύπαρξη ενός εγγυητή. 
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που προς το παρόν παί-
ζουν στην ελληνική αγορά για τις λεγόµενες «Μικρο-
πιστώσεις» έως 25.000 ευρώ, τις οποίες προσφέρουν 
εξωτραπεζικοί φορείς, όπως είναι για παράδειγµα η 
AFI και το ΚΕΠΑ (τα παραπάνω νούµερα «παίζουν» α-
νάλογα τον πάροχο), οι οποίοι ωστόσο ελλείψει πλαι-
σίου, είναι υποχρεωµένοι να συνεργάζονται µε τις ε-
µπορικές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, στέλνοντας 
στα γκισέ όσους απευθύνονται σε αυτούς, καθώς δεν 
µπορούν να χορηγήσουν δάνειο οι ίδιοι, εν αντιθέσει 
µε ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το καθεστώς αυτό ουσιαστικά ωφελούνται 
οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι νέοι επι-
χειρηµατίες, οι αγρότες, οι άνεργοι κ.ο.κ., οι οποί-
οι δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, 
αφού µε βάση τα τραπεζικά κριτήρια θεωρούνται 
αφερέγγυοι, καθώς δεν µπορούν να παρέχουν ε-
µπράγµατες εξασφαλίσεις.

Η συγκεκριµένη εξωτραπεζική παράλληλη αγορά 
αναµένεται να καλυφθεί και θεσµικά µέχρι τέλος του 
έτους, από τη δηµιουργία του Ταµείου Μικροπιστώ-
σεων το οποίο θα θεσµοθετηθεί πριν την εκπνοή του 
2018 από το υπουργείο Οικονοµίας, σύµφωνα µε τα 
όσα ειπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, κατά την εκδήλωση 

για τις µικροπιστώσεις, που διοργάνωσαν τα Κέντρα 
Υπηρεσιών Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης microSTARS 
του Κέντρου Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυ-
ξης (ΚΕΠΑ) και το Οικοσύστηµα Καινοτοµίας OK!Thess.

Η σχέση µε τον αγροτικό τοµέα
Με τον πρωτογενή τοµέα σχετίζονται σχεδόν οι µι-

σές από τις περίπου 35 συµβάσεις χορήγησης µικροπι-
στώσεων, που έχουν συναφθεί µέχρι σήµερα στην Κε-
ντρική Μακεδονία, µέσω του προγράµµατος Microstars 
του ΚΕΠΑ, ενώ εξίσου δυναµική είναι η παρουσία του 
κλάδου και στο χαρτοφυλάκιο της Αστικής Μη Κερδο-
σκοπικής εταιρείας Action Finance Initiative, που έ-
χουν «στήσει» η ActionAid Hellas και η γαλλική ADIE.

Το έδαφος για την ανάπτυξη των µικροπιστώσεων 
στον αγροτικό τοµέα δείχνει ιδιαίτερα πρόσφορο σε 
οικοτεχνίες και µικρές εκµεταλλεύσεις, που δυσκο-
λεύονται να εξασφαλίσουν µικροχρηµατοδοτήσεις α-
πό άλλες πηγές, ενώ το ενδιαφέρον που όπως τονίζε-
ται από τους εµπλεκόµενους, τέµνει ήδη µια µεγάλη 
γκάµα από δραστηριότητες, εκτιµάται πως θα αυξηθεί 
περαιτέρω µετά την ψήφιση του θεσµικού πλαισίου, 
που αναµένεται µέχρι το τέλος του έτους.

Αιτήµατα κάλυψης Σχεδίων Βελτίωσης
«Έχουµε χρηµατοδοτήσει, µεταξύ άλλων, µια οικο-

τεχνία τυποποίησης σύκου, ένα οινοποιείο για την α-
γορά νέων βαρελιών, κάποιους αγρότες από τη Γου-
µένισσα για να αποκτήσουν νέο εξοπλισµό, έναν πα-
ραγωγό ο οποίος ήθελε να εγκαταστήσει φωτοβολτα-

Tο εργαλείο µικροδανείων 
που ετοιµάζουν οι διαχειριστικές 

αρχές των Προγραµµάτων µόνο για 
αγρότες και µικρές µεταποιητικές 

γεωργικών προϊόντων δεν αναµένεται 
να ενταχθεί στο Ταµείο Μικροπιστώσεων 

του υπουργείου Οικονοµίας.
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ϊκό πάνω από την ποµόνα του κι έναν άλλο από ένα 
χωριό της Πέλλας που σχεδιάζει να ασχοληθεί µε τον 
αγροτουρισµό, ενώ το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν 
αιτήµατα για την κάλυψη, µέσω δανείου µικροπίστω-
σης, της συµµετοχής τους στα Σχέδια Βελτίωσης», λέει 
στην Agrenda, ο Νεοκλής Στάµκος, project manager 
του έργου Microstars, προσθέτοντας πως κατά µέσο 
όρο τα 35 δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Κεντρι-
κή Μακεδονία κυµαίνονται στα 19.000 µε 20.000 ευ-
ρώ και το συνολικό ποσό φτάνει τα 500.000 ευρώ.

Παραδείγµατα χρηµατοδότησης
Ζωηρό ενδιαφέρον από τον πρωτογενή τοµέα κα-

ταγράφουν και στην Αστική µη κερδοσκοπική Εται-
ρεία Action Finance Initiative (AFI), όπως µας ανέφε-
ρε η υπεύθυνη του γραφείου Θεσσαλονίκης, Ελένη 
Φαρίνη. Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις του 
χαρτοφυλακίου της AFI, που σχετίζονται µε τον αγρο-
τικό χώρο, όπως µας περιέγραψε, είναι η χρηµατοδό-
τηση της «Olea Tree», από τη Χαλκιδική η οποία ασχο-
λείται µε την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών και άντλησε 12.500 ευρώ για να 
αποκτήσει νέο εξοπλισµό, καθώς και ενός ανειδίκευ-
του εργάτη από την πόλη της Θεσσαλονίκης, ο οποί-
ος έλαβε µικροχρηµατοδότηση ύψους 12.500 ευρώ, 
την οποία χρησιµοποίησε ως µερίδιο για την αγορά, 
µαζί µε έναν συνέταιρο, αλιευτικού σκάφους και σή-
µερα ασκεί το επάγγελµα του ψαρά.

Οι σχετικές αναφορές έγιναν στο πλαίσιο ηµερί-
δας που διοργάνωσαν το Κέντρο Υπηρεσιών Επιχει-

ρηµατικής Ανάπτυξης microSTARS του ΚΕΠΑ και το 
Οικοσύστηµα Καινοτοµίας OK!Thess, µε τον κ. Στάµ-
κο να τονίζει επίσης ότι ο φορέας µικροπιστώσεων 
που εκπροσωπεί έχει δεχθεί έως τώρα 532 αιτήσεις, 
και πως σχεδόν καθηµερινά υπάρχει τουλάχιστον έ-
νας που ξεκινά να καταθέσει ηλεκτρονικά την αίτηση. 

Το πλεονέκτηµα, όπως είπε, στην περίπτωση των 
µικροπιστώσεων, που φτάνουν µέχρι το ποσό των 
25.000 ευρώ, είναι πως δεν προϋποθέτουν κανε-
νός είδους εµπράγµατης εξασφάλισης (π.χ. υπο-
θήκη τρακτέρ, εξοπλισµού ή ακόµη και γης), παρά 
µόνο την ύπαρξη ενός εγγυητή.

Το επιτόκιο είναι στο 7% (σ. σ. στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη είναι κατά µέσο όρο στο 10%-12%, είπε ο κ. Στάµ-
κος), η χρονική διάρκεια του δανείου 4 έτη και η απο-
πληρωµή γίνεται σε µηνιαία βάση, χωρίς περίοδο χά-
ριτος. Μέχρι στιγµής δε, όπως ανέφερε ο κ. Στάµκος, 
το ποσοστό επισφάλειας είναι µηδενικό.

∆ιαφορετικά θα είναι τα µικροδάνεια
που θα χορηγούνται µόνο σε αγρότες

Να σηµειωθεί εδώ ότι το εργαλείο Μικροδανείων 
που ετοιµάζουν οι διαχειριστικές αρχές των Προγραµ-
µάτων για αγρότες και µικρές µεταποιητικές γεωργι-
κών προϊόντων θα είναι διαφορετικά. Πρώτον θα α-
φορούν δάνεια που προσφέρουν αποκλειστικά οι ε-
µπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες, δεύτερον το 
επιτόκιο κατά το ήµισυ θα επιδοτείται από πόρους των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και τρίτον δια-
χειριστής τους θα είναι το ΕΤΕΑΝ. 

Από αριστερά: Ο εκπρόσωπος από την ΕΕ ∆. Νιάφας, ο project manager του έργου 
Microstars Ν. Στάµκος και η γ.γ. ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΕΣΠΑ Κ. Μανωλοπούλου.

∆ικαιούχοι
Το έδαφος για 
την ανάπτυξη 
των µικροπι-

στώσεων στον 
αγροτικό τοµέα 
δείχνει ιδιαίτερα 

πρόσφορο σε 
οικοτεχνίες και 
µικρές εκµεταλ-

λεύσεις

Οι επιλογές
µέσω του EaSI 
από 6 τράπεζες
Ο εκπρόσωπος της αρµόδιας διεύθυνσης 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ∆ηµήτρης 
Νιάφας (σ.σ. Programme Officer–EU 
Policies DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion), ανέφερε ότι µέσω του 
προγράµµατος EaSI, έχουν υπογραφεί, 
µέχρι τώρα στην Ελλάδα, έξι συµφωνίες, 
µε ισάριθµα τραπεζικά ιδρύµατα (Εθνική 
Τράπεζα, Eurobank, και τις 
συνεταιριστικές Παγκρήτια, Καρδίτσας, 
Ηπείρου και Θεσσαλίας), στις οποίες 
παρέχονται ευρωπαϊκές εγγυήσεις 9,3 
εκατ. ευρώ, µε το οποίο θα διαµορφωθεί 
ένα χαρτοφυλάκιο δυνητικών 
δανειοδοτήσεων µέσω µικροπιστώσεων 
της τάξεως των 73 εκατ. ευρώ. Σε 
επίπεδο ΕΕ και συνεργαζόµενων χωρών 

(πΓ∆Μ, Τουρκία, 
Σερβία και 
Μαυροβούνιο) 
έχουν συναφθεί 
συµφωνίες 
συνολικού ύψους 
108 εκατ. ευρώ, 
από τις οποίες 
υπολογίζεται πως 
θα µοχλευθούν 
κεφάλαια της τάξης 
των 1,3 δισ. ευρώ.
«Μέχρι το τέλος του 

2018 αναµένεται η εκταµίευση ακόµη 
200 εκατ. ευρώ από το λεγόµενο Ταµείο 
Γιούνκερ. Εάν καταφέρουµε έως το 
2020 να απορροφήσουµε όλο το ποσό 
που έχουµε στη διάθεσή µας, τότε τα 
συνολικά προϊόντα εγγυήσεων θα 
ανέλθουν στα 396 εκατ. ευρώ», είπε 
ο κ. Νιάφας και εκτίµησε πως για τη νέα 
προγραµµατική περίοδο 2021-2027 
θα διατεθούν ως εγγυήσεις στους 
χρηµατοικονοµικούς µηχανισµούς για 
µικροπιστώσεις κεφάλαια της τάξης 
των 400-500 εκατ. ευρώ.
Εκ µέρους του ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Φορέων Μικροχρηµατοδότησης, 
Microfinance Centre (MFC), η 
αναπληρώτρια διευθύντρια Καταρζίνα 
Πόλακ παρουσίασε τα αποτελέσµατα της 
έκθεσης του MFC και του European 
Micofinance Network (EMN), βάσει των 
οποίων, 993.182 δικαιούχοι έλαβαν το 
2017 µικροδάνεια συνολικής αξίας 3,2 
δισ. ευρώ, όταν ο αντίστοιχος αριθµός 
των δικαιούχων το 2014 ήταν 662.753 
και έλαβαν µικροχρηµατοδοτήσεις 
ύψους 2,2 δισ. ευρώ. 
Ως προς τις κατηγορίες πελατών, 
ανέφερε η κ. Πόλακ, η µελέτη έδειξε 
πως µεγάλη ανταπόκριση στις 
παρεχόµενες υπηρεσίες από τα MFIs, 
υπάρχει από το γυναικείο κοινό και 
ακολουθούν όσοι ασχολούνται µε τον 
αγροτικό τοµέα προερχόµενοι από µη 
αστικές περιοχές, οι άνεργοι και οι νέοι.

ΕΞΩΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Το 80% των δανείων πάνε 
μόνο σε επιχειρηματικά πλάνα
Στην παρέµβασή της, η συνεργάτιδα της γενικής γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
του ΕΣΠΑ, Κυριακή Μανωλοπούλου, επεσήµανε πως η δηµιουργία του Ταµείου Μικροπι-
στώσεων βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία κι εκτός απροόπτου το νέο θεσµικό πλαίσιο 
που θα διέπει τη λειτουργία αυτής της παράλληλης αγοράς, θα έχει ψηφιστεί πριν την 
εκπνοή του 2018. Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε η ίδια, σύµφωνα µε το κείµενο 
που θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση στο αµέσως επόµενο διάστηµα, για να δοθεί άδεια 
λειτουργίας σε ίδρυµα µικροπιστώσεων θα απαιτείται κεφάλαιο τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ 
(πιθανότατα θα µειωθεί λιγάκι για να µπορούν να δραστηριοποιηθούν περισσότεροι, αλλά 
όχι τόσο που να επιτρέπει να το αξιοποιήσουν αφερέγγυοι). Ωστόσο το τελικό ποσό θα 
οριστικοποιηθεί µετά τη διαβούλευση, ενώ εποπτεύουσα αρχή θα είναι η Τράπεζα της 
Ελλάδος. «Ωφελούµενοι από τα µικροδάνεια έως 25.000 ευρώ θα είναι τα άτοµα και 
οι επιχειρήσεις που είναι αποκλεισµένοι από τη συνήθη τραπεζική χρηµατοδότηση, όπως 
άνεργοι, αυτοαπασχολούµενοι, νέοι 18-25 ετών κ.α.», ανέφερε η κ. Μανολωπούλου και 
πρόσθεσε ότι ποσοστό 70-80% των µικροπιστώσεων αφορούν επιχειρηµατικά δάνεια 
και το 20-30% σε προσωπικά και καταναλωτικά.

Συµβάσεις
Για το EaSI 

χουν υπογρα-
φτεί, µέχρι 
τώρα στην 
Ελλάδα, έξι 

συµφωνίες µε 
τράπεζες
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Πριν τον 
πάτο κοινή 
φωνή για 
αυστηρούς 
ελέγχους 

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Χωρίς τέλος µοιάζει τους τελευταίους µήνες η κατρα-
κύλα στις τιµές του αιγοπρόβειου γάλακτος, οι οποίες 
σύµφωνα µε τους παραγωγούς διαµορφώνεται κάτω α-
πό 70 λεπτά το λίτρο. Παρά το γεγονός ότι το πρόβλη-
µα έχει ταυτοποιηθεί όπως και οι συνέπειές του στον 
κλάδο της κτηνοτροφίας, δεν έχει υπάρξει καµιά ου-
σιαστική παρέµβαση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η 
αποτυχηµένη προσπάθεια δηµιουργίας της ∆ιεπαγ-
γελµατικής Οργάνωσης Φέτας, που τους προηγούµε-
νους µήνες αποτέλεσε το κεντρικό πολιτικό αφήγηµα 
Αποστόλου, για τη στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων. 

Με την αλλαγή της ηγεσίας στην πλατεία Βάθη και το 
πρόβληµα να παραµένει, το βάρος φαίνεται ότι πέφτει 
πλέον στο θέµα των ελέγχων, κάτι που αποτελεί και πά-
γιο αίτηµα των παραγωγών. Για το λόγο αυτό και η νέα 
πολική ηγεσία του υπουργείου φαίνεται ότι έχει αφήσει 
-προς το παρόν τουλάχιστον - την ελπίδα σύστασης µιας 
διαεπαγγελµατικής οργάνωσης, αφού γνωρίζει καλά ό-
τι είναι εξαιρετικά δύσκολο στην παρούσα φάση οι κτη-
νοτρόφοι να τα βρουν µε τις βιοµηχανίες. 

Για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά 
µετά τη σύσκεψη της περασµένης Τρίτης 23 Οκτω-
βρίου, είναι έτοιµη και πρόκειται να βγει σε διαβού-
λευση Υπουργική Απόφαση για τους ελέγχους στο 
γάλα, η οποία όπως τόνισε ο υπουργός Σταύρος Α-
ραχωβίτης θα προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις, α-
κόµα και κλείσιµο/αφαίρεση της άδειας επιχειρήσε-
ων σε περιπτώσεις υποτροπής σοβαρών παραβάσε-
ων. Επίσης, στόχος είναι και η ποιοτική αναβάθµιση 
των ελέγχων στο φρέσκο γάλα και στη µεταποίηση. 
Αν και δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία, πηγές α-
πό το υπουργείο αναφέρουν στην Agrenda ότι για 
την ενίσχυση των υπηρεσιών (ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και Ε-
ΦΕΤ), που θα διεξάγουν τους ελέγχους έχει προβλε-
φθεί ακόµα και η πρόσληψη προσωπικού, ενώ σε 
αυτούς θα συνδράµουν και κάποια από τα 54 αυτο-
κίνητα που πρόκειται να αγοραστούν και προορίζο-
νται για τους φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους.

«Ο κλάδος των κτηνοτρόφων περνά δύσκολες εποχές 

λόγω της µειωµένης τιµής του γάλακτος από τη µια και 
από την άλλη λόγω των ειδικών συνθηκών τα τελευταία 
χρόνια έχει επιδεινώσει την κατάσταση, ειδικά για την 
ποιµενική κτηνοτροφία», ανέφερε ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης µετά τη συνάντησή του µε τους κτηνοτρό-
φους. Και συµπλήρωσε ότι «για το λόγο αυτό το επόµε-
νο διάστηµα βγαίνει σε διαβούλευση η Υπουργική Από-
φαση για το γάλα που αυστηροποιεί τις ποινές για τους 
παραβάτες, όσον αφορά τη γαλακτοβιοµηχανία, αλλά 
και µια σειρά άλλα µέτρα τα οποία επεξεργαζόµαστε».

Παρά τη ζήτηση, το αιγοπρόβειο δεν πιάνει τιµή
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας 

των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας Νίκος Παλάσκας ανέφερε ότι «πρέπει να γίνουν από 
όλους εξονυχιστικοί έλεγχοι από την παραγωγή µέχρι 
και τα σηµεία πώλησης, διαφορετικά η κατρακύλα δε 
θα σταµατήσει εδώ. Ο κλάδος ξεκληρίζεται και πρέπει 
να παρθούν αυστηρά µέτρα, µε µπροστάρη το υπουρ-
γείο». Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι δηλώσεις του πρό-
εδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Στέργι-
ου Κύρτσιου, ο οποίος σηµείωσε ότι «Βασικό πρόβλη-
µά µας είναι οι έλεγχοι και η πάταξη των ελληνοποι-
ήσεων. Σήµερα για το προϊόν που παράγουµε ουσια-
στικά δεν υπάρχουν τιµές. Το παράδοξο είναι ότι ενώ 
καταγράφεται µεγάλη ζήτηση στο αιγοπρόβειο γάλα 
για τη φέτα οι τιµές έχουν πέσει πρωτοφανή επίπεδα».

Μετά την αποτυχία της Διεπαγγελματικής Φέτας συμφωνήθηκε κοινή 
γραμμή προκειμένου να ανακοπεί η πτωτική πορεία στις τιμές γάλακτος

Η απόφαση για τους 
ελέγχους θα έχει 
υπογραφεί, σύµφωνα 
µε τον προγραµµατισµό, 
µέχρι τις 15 Νοέµβρη.
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Ο βουλευτής 
της Ν∆, Θ. 
Καράογλου 
έφερε εκ νέου 
το θέµα στη 
Βουλή, τονί-
ζοντας πως 
οι τιµές στο 
γάλα είναι οι 
χαµηλότερες 
από το 2002.

Η βουλευτής 
αναφέρει ότι η 

πτωτική πορεία της 
τιµής για το πρόβειο 

και το γίδινο γάλα, 
για τρίτη συνεχόµενη 
χρονιά, οδήγησε τον 
συγκεκριµένο κλάδο 
της κτηνοτροφίας σε 
οικονοµικό αδιέξοδο.

Χιλιάδες εκμεταλλεύσεις αδυνατούν
να επιβιώσουν οικονομικά στην Ελλάδα 
Στη Βουλή φέρνει ο κ. Θεόδωρος 
Καράογλου το οικονοµικό αδιέξοδο 
στο οποίο έχουν περιέλθει οι Έλλη-
νες κτηνοτρόφοι εξαιτίας της µείω-
σης της τιµής του γάλακτος, µε ε-
ρώτηση που κατέθεσε στους συναρ-
µόδιους υπουργούς Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Οικονοµίας.

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της 
Νέας ∆ηµοκρατίας καλεί την κυ-
βέρνηση να εντατικοποιήσει τους 
ελέγχους ώστε να σταµατήσουν οι 
ελληνοποιήσεις εισαγόµενου γά-
λακτος και ζητά να πληροφορηθεί 
τους λόγους για τους οποίους µειώ-
νεται συνεχώς η τιµή του αιγοπρό-
βειου γάλακτος, µε αποτέλεσµα χι-
λιάδες κτηνοτρόφοι παραγωγοί να 
αδυνατούν να επιβιώσουν οικονο-
µικά, να συντηρήσουν τις µονάδες 
τους και κατ’ επέκταση τις οικογέ-
νειές τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, που επικαλεί-
ται ο κ. Καράογλου, ο µέσος όρος 

τιµής του πρόβειου γάλακτος τα έ-
τη 2015 και 2016 ήταν 0,96 ευρώ. 
Το 2017 µειώθηκε στα 0,93 ευρώ 
για να φτάσει φέτος, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις του Συνδέσµου Ελλη-
νικής Κτηνοτροφίας, στα 0,81 λε-
πτά του ευρώ. Πρόκειται για τη χα-
µηλότερη τιµή που έχει σηµειωθεί 
από το 2002 µέχρι σήµερα. Την ί-
δια στιγµή σηµειώνονται συνεχείς 
µειώσεις και στο γίδινο γάλα, µε 
τον µέσο όρο τιµής να πέφτει πλέ-
ον κάτω από τα 0,50 λεπτά του ευ-
ρώ για το 2018.

Οι παραπάνω τιµές καθορίζονται, 
ωστόσο και από άλλους παράγο-
ντες, όπως η συνολική ποσότητα 
παραγωγής που µπορεί να διαθέ-
σει ο κάθε κτηνοτρόφος σε τόνους, 
αλλά και η περιεκτικότητα του γά-
λακτος σε λιπαρά και πρωτεΐνες, 
παράγοντες που µπορεί να ρίξουν 
ακόµα περισσότερο την τελική τι-
µή ανά λίτρο.

Πρόβειο
Ο µέσος όρος τιµής 
του πρόβειου γάλα-

κτος τα έτη 2015 
και 2016 ήταν 0,96 
ευρώ, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, που επικα-

λείται ο κ. Καράογλου  

Ποσόστωση
στην παραγωγή 
φέτας προτείνει 
η Βράντζα

Την άµεση εφαρµογή ποσόστωσης 
στην παραγωγή φέτας, µε βάση το 
παραγόµενο γάλα, σε συνδυασµό 
φυσικά µε το ζωικό κεφάλαιο της 
χώρας, για πεπερασµένο χρονικό δι-
άστηµα (2-5 έτη) ή µέχρι να εξοµα-
λυνθεί η κατάσταση µε τις τιµές στο 
γάλα προτείνει η βουλευτής Καρδί-
τσας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτα Βράντζα. 

Ειδικότερα η βουλευτής αναφέρει 
ότι η πτωτική πορεία της τιµής για 
το πρόβειο και το γίδινο γάλα, για 
τρίτη συνεχόµενη χρονιά, οδήγησε 
τον συγκεκριµένο κλάδο της κτηνο-
τροφίας σε οικονοµικό αδιέξοδο. Η 
τελευταία περίοδος, σύµφωνα µε ό-
σα αναφέρει η κα. Βράντζα, έκλεισε 
µε τιµές πολύ χαµηλές για τον πα-
ραγωγό, κάτω από τα 90 έως και 70 
λεπτά το λίτρο για το πρόβειο και 50 

λεπτά για το γίδινο γάλα. 
«Με βάση το σηµερινό κόστος πα-

ραγωγής, οι συγκεκριµένες τιµές 
καθιστούν τη συντριπτική πλειοψη-
φία των εκµεταλλεύσεων ζηµιογό-
νες. Συνέπεια αυτού, είναι η συνε-
χής και σηµαντική µείωση του ζω-
ικού κεφαλαίου», υπογραµίζει η ί-
δια και προσθέτει τα εξής: «Η έντα-
ση του ανταγωνισµού των µεταποι-
ητών -παραγωγών φέτας στο επίπε-
δο της τιµής του προϊόντος και µό-
νο, οδηγεί στη συνολική απαξίωση 
ενός πολύ σηµαντικού ΠΟΠ προϊό-
ντος. Είναι προφανές ότι το υπάρ-
χον θεσµικό πλαίσιο, σε συνδυα-
σµό µε την αδυναµία τήρησης αξιό-
πιστων στοιχείων από τις εµπλεκό-
µενες υπηρεσίες, δεν είναι σε θέση 
να ανακόψει την καταστροφική πο-

ρεία για το γάλα και τη φέτα. Ούτε 
και ο πρόσφατος νόµος  για την υ-
ποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
προέλευσης στο γάλα και στα προϊ-
όντα γάλακτος φαίνεται να συνέβα-
λε σε κάτι, αφού και η φετινή χρο-
νιά ξεκίνησε µε τιµές ακόµη χαµη-
λότερες, αλλά και πάρα πολλές πε-
ριπτώσεις αδυναµίας διάθεσης του 
προϊόντος, σε οποιαδήποτε τιµή». 

Εννοείται, ότι για να επιτευχθούν 
όλα τα παραπάνω, αναφέρει η βου-
λευτής, πρέπει να φροντίσει το κρά-
τος µέσω των υπηρεσιών του να µά-
θει: α) τον πραγµατικό αριθµό των ε-
κτρεφόµενων ζώων στη χώρα, β) την 
ποσότητα γάλακτος που παράγεται και 
αυτήν που εισάγεται, γ) την ποσότητα 
της φέτας που παράγεται και διατίθε-
ται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Αλλαγές
«Το υπάρχον θεσµικό 

πλαίσιο δεν είναι ικανό 
να ανακόψει την κακή 
πορεία του κλάδου», 

λεει η Π. Βράντζα
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Σε 15 μέρες με καταστατικό   
ενιαίος φορέας κτηνοτρόφων 
Η κατάρρευση των τιμών στο γάλα δεν άφησε σε κανέναν το περιθώριο διαφωνιών 
αφού όπως ανέφεραν οι παραγωγοί «ή προχωράμε όλοι μαζί ή εξαφανιζόμαστε» 

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Τη διάθεση να αφήσουν κατά µέρους τις 
προσωπικές στρατηγικές που προτάσσουν 
συγκεκριµένοι... καθοδηγητές έδειξαν α-
κόµα πιο συντεταγµένα, µετά την αρχική 
συνάντηση της 7ης Σεπτεµβρίου στα Κα-
λάβρυτα, οι κτηνοτρόφοι προκειµένου 
να προχωρήσει το φιλόδοξο εγχείρηµα 
της ενιαίας εκπροσώπησης του κλάδου. 

Μετά τη σύσκεψη της Τρίτης 23 Οκτω-
βρίου, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, υπό τον Σταύρο Αραχωβίτη οι κτηνο-
τρόφοι δήλωσαν έτοιµοι να ολοκληρώ-
σουν  άµεσα (το επόµενο 15νθηµερο) και 
να καταθέσουν το καταστατικό του νέου Ε-
θνικού Οργανισµού Κτηνοτροφίας Ελλά-
δας,  το οποίο έχει προετοιµάσει ο έµπει-
ρος σύµβουλος-µελετητής Ντίνος Μπλιά-
τσιος (ο οποίος επίσης συµµετείχε στη συ-
νάντηση στη Βάθη), προκειµένου η υπό-
θεση να προχωρήσει και να µην έχει την 
κατάληξη της ∆ιεπαγγελµατικής Φέτας. 

Μάλιστα, µετά την κεκλισµένων των θυ-
ρών συζήτηση µε τους επικεφαλής της Βά-
θη, οι κτηνοτρόφοι παρέµειναν στην αί-
θουσα του 6ου ορόφου προκειµένου -ό-
πως ανέφεραν στην Agrenda- να συζητή-
σουν επί των όρων. Βάση του νέου σωµα-
τείου, όπως έγινε γνωστό, θα αποτελούν 

οι δευτεροβάθµιες οργανώσεις των κτηνο-
τρόφων (ΠΕΚ, ΣΕΚ και Κλαδικός Συνεται-
ρισµό Αιγοπροβατοτρόφων), αλλά και ό-
λοι οι σύλλογοι που υπάγονται σε αυτούς. 

Αν και από την πλευρά της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων σηµει-
ώθηκαν απουσίες (κάτι που είχε κά-
νει γνωστό µε ανακοινώσεις των εκ-
προσώπων), η απόφαση που ελήφθη, 
υπό τα βάρος των χαµηλών τιµών στο 
αιγοπρόβειο γάλα, δεν άφησε πολλά 
περιθώρια για άλλους τακτικισµούς.  

«Είναι µια ξεχωριστή µέρα γιατί σήµερα 
η κτηνοτροφία αποφάσισε να εκφραστεί 
ενιαία. Κάτω από έναν φορέα που δηµι-
ουργούµε, τον φορέα της κτηνοτροφίας. 
Αποφασίσαµε να έχουµε µια ενιαία έκ-
φραση για τα προβλήµατα που κλάδου 
που είναι πολλά. Οι τιµές του γάλακτος 
και άλλα προβλήµατα µας έφεραν να συ-
ζητήσουµε µε τον υπουργό. Ευελπιστού-
µε ότι µεγάλο µέρος των προβληµάτων 
να πάνε προς λύση», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά λίγο µετά τη συνάντηση στη Βά-
θη ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρι-
σµού Καλαβρύτων και πρόεδρος της Νέ-
ας ΠΑΣΕΓΕΣ, Παύλος Σατολιάς.

Εν τω µεταξύ οι συνεταιριστές του κτη-
νοτροφικού κλάδου εµφανίζονται αποφα-
σισµένοι να επανεκκινήσουν το θέµα της 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας σε 

νέες βάσεις, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο 
Νίκος Παλάσκας πρόεδρος της Οµοσπον-
δίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλί-
ας. Μετά το ναυάγιο που σηµειώθηκε επί 
υπουργίας Αποστόλου οι κτηνοτρόφοι µε-
τά τη δηµιουργία της κοινής οργάνωσης 
έχουν στα σχέδια τους να θέσουν στον 
Σταύρο Αραχωβίτη το θέµα της ∆ιεπαγγελ-
µατικής, υπό νέο πρίσµα κάτι που όµως 
όπως όλα δείχνουν θα χρειαστεί χρόνο.

Η υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Ολυµπία Τελιγιορίδου 

θα συνυπογράψει την απόφαση 
για τους ελέγχους στο γάλα. 

Οι παρόντες 
και οι τρεις
απόντες 
Στη σύσκεψη που έλαβε χώρα στο 
υπουργείο συµµετείχαν περίπου 15 
εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων. Το 
παρών έδωσε ο πρόεδρος της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ και του συνεταιρισµού 
Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς και 
τέσσερα άτοµα από τον Σύνδεσµο 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ). 
Επίσης, ο Λαρισαίος Μιχάλης 
Τζιότζιος, ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών 
Συλλόγων Θεσσαλίας Νίκος 
Παλάσκας και ο Γιάννης Γκρίνιας  
από την ΠΕΚ. Στη συνάντηση δεν 
παραβρέθηκε, όπως γνωστοποίησε 
µε σχετική επιστολή του, ο πρώην 
πρόεδρος της ΠΕΚ και µέλος του 
τωρινού ∆Σ ∆ηµήτρης Καµπούρης, 
σε «ένδειξη διαµαρτυρίας», όπως 
αναφέρει «για τη συνεχιζόµενη 
κακή κατάσταση στην κτηνοτροφία». 
Επίσης, απουσία και για τον 
Χαράλαµπο Ματενίδη, από το 
νεοσύστατο Κλαδικό Συνεταιρισµό 
Αιγοπροβατοτρόφων, αλλά και για 
την αντιπρόεδρο της ΠΕΚ και 
πρόεδρο του Συλλόγου 
Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας Μυρτώ 
Λύκα, η οποία µε ανοιχτή επιστολή 
εξηγεί τους λόγους της απουσίας 
της, σηµειώνοντας µεταξύ άλλων 
ότι: «Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα 
στηµένο παιχνίδι στις πλάτες του 
Έλληνα κτηνοτρόφου για να 
ικανοποιήσουν κάποιοι το εγώ τους 
και την προσωπική τους εικόνα και 
τίποτα παρά πάνω».
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Στη Νίκαια 9 Δεκεμβρίου  
η πρώτη πανελλαδική 
σύσκεψη των αγροτών   
Τα αιτήματα των παραγωγών αφορούν θέματα για τα οποία 
η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πως θα υλοποιήσει άμεσα, όπως 
η επαναχάραξη του χάρτη των εξισωτικών αποζημιώσεων   

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Η µείωση της τιµής στο γάλα, ο νέος 
χάρτης της εξισωτικής αποζηµίωσης, η 
συνεχόµενη αύξηση της τιµής του πε-
τρελαίου κίνησης, το ακατάσχετο των 
15.000 ευρώ και τα προβλήµατα στην 
εφαρµογή του φετινού προγράµµατος 
δακοκτονίας, αποτέλεσαν τους κύριους 
άξονες της συνάντησης που πραγµατο-
ποίησαν οι αγρότες της Πανελλαδικής Ε-
πιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ) την περασµέ-
νη Κυριακή 21 Οκτωβρίου στη Λάρισα.

∆εδοµένων των δυσκολιών που αντι-
µετωπίζουν οι παραγωγοί και προκειµέ-
νου να σταχυολογηθούν οι απόψεις ό-
λων των αγροτών ώστε να καθοριστεί το 
φετινό διεκδικητικό πλαίσιο, οι αγρότες 
ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 9 
∆εκεµβρίου στη Νίκαια, όπου θα πραγ-
µατοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη.

Εκτός των παραπάνω, στη Λάρισα 
συζητήθηκαν γενικότερα προβλήµατα 
σχετικά µε την καθυστέρηση των προ-
γραµµάτων του Β’ Πυλώνα, τα προβλή-
µατα που παρουσιάζονται σε διάφορες 
περιοχές µε τον ασφαλιστικό φορέα των 
αγροτών αλλά και των αγροτεµαχίων ( 

ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ). Επίσης, οι αγρότες α-
ναφέρθηκαν στο ζήτηµα της εµπορίας 
των αγροτικών προϊόντων και την πο-
λυδιάσπαση των αγροτών, η οποία  -ό-
πως ανέφεραν- έχει ως αποτέλεσµα την 
εκµετάλλευσή τους από µεσίτες - µεσά-
ζοντες και µεταπράτες αγροτικών προ-
ϊόντων «που στην κυριολεξία ανθούν 
τα τελευταία χρόνια σε όλη την ελλη-
νική ύπαιθρο».

Ιδιαίτερα τονίσθηκαν:
  Η φοροληστεία, οι ασφαλιστικές 

εισφορές, τα κάθε είδους χαράτσια που 
παίρνουν πάνω από το 50% του εισοδή-
µατος από τις τσέπες αγροτών και κτη-
νοτρόφων και θα χειροτερέψει µε την 
µείωση του αφορολόγητου -που κατα-
κτήσαµε στα µπλόκα µας- κατά 3000 
ευρώ από το 2020.

 Γενικεύονται οι «ανοιχτές τιµές» 
σε όλα τα προϊόντα από τους εµπόρους 
και τις βιοµηχανίες µε την κυβέρνηση 
να κάνει πλάτες σε αυτό το απαράδεκτο 
φαινόµενο, στηρίζοντας την ασυδοσία 
ενάντια στους παραγωγούς.

  Οι τιµές πώλησης των προϊόντων 
µας είναι χαµηλές ενώ φτάνουν πολ-
λαπλάσια αυξηµένες στην λαϊκή κα-
τανάλωση κερδοσκοπώντας σε βά-
ρος αγροτών και παραγωγών. Την ί-
δια στιγµή το κόστος παραγωγής αυ-
ξάνει καθηµερινά κάνοντας δύσκολη 
ως αδύνατη την επιβίωση µας. Το πε-
τρέλαιο κυµαίνεται από 1,45-1,50 ευ-
ρώ το λίτρο την ίδια ώρα που στους ε-
φοπλιστές δίνεται 44 λεπτά και στις 
χώρες της ΕΕ η µέση τιµή είναι 60 λε-
πτά. Το ίδιο συµβαίνει στα µέσα και 
εφόδια, στο ρεύµα και το νερό.

  Εντείνονται οι κατασχέσεις και οι 
πλειστηριασµοί. ∆εν προχωράνε στην ά-
µεση θεσµοθέτηση του ακατάσχετου των 
τραπεζικών λογαριασµών στις 15.000 
ευρώ, παρά τις δεσµεύσεις τους γιατί 
θέλουν τα χρήµατα της πρώτης δόσης 
της ενιαίας ενίσχυσης να τα πάρουν οι 
τράπεζες, οι εφορίες κ.α. 

  ∆εν καταργούν-αν και πολλές φό-
ρες έχει εξαγγείλει- τον ειδικό φόρο στο 
κρασί που αφορά παραγωγούς αλλά και 
καταναλωτές.

  Σοβαρό πρόβληµα προκύπτει σε 
πολλές περιοχές της χώρας από ζηµιές 

στην παραγωγή που είτε δεν καλύπτει 
ο ΕΛΓΑ είτε αποζηµιώνει µε ψίχουλα.

Αποφασίστηκαν, επίσης, τα εξής:
  Συµµετοχή αγροτών και κτηνο-

τρόφων µε τα αιτήµατα µας, ξεχωρι-
στό µπλοκ και µε αγροτικά µηχανήµα-
τα στις απεργιακές συγκεντρώσεις που 
διοργανώνουν ταξικά Εργατικά Κέντρα, 
Οµοσπονδίες, Σωµατεία σε όλη την χώ-
ρα την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου. Η κοινή 
δράση, συµπόρευση και συµµαχία µε 
τους εργαζόµενους και τους αυτοαπα-
σχολούµενους των πόλεων µπορεί να 
δώσει δύναµη, προοπτική και αποτελε-
σµατικότητα στους αγώνες µας.

  Πανελλαδική σύσκεψη στην Βέροια 
των περιοχών παραγωγής ροδάκινου 
που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλή-
µατα µείωσης του εισοδήµατος τους α-
πό φυσικές καταστροφές στην παραγω-
γή και το εµπάργκο στη Ρωσία.

 Περιφερειακές συσκέψεις σε όλες 
τις περιοχές για τις ζηµιές από το δά-
κο στην ελαιοκαλλιέργεια της χώρας.

  Αντίστοιχες πρωτοβουλίες και α-
γωνιστικές κινητοποιήσεις των κτηνο-
τρόφων για τις εξευτελιστικές τιµές στο 
γάλα και το κρέας.

  Ανάδειξη τοπικών προβληµάτων µε 
δράσεις σε κάθε νοµό και περιοχή που 
αφορούν τον ΕΛΓΑ και άλλα ζητήµατα.

Ασυδοσία ενάντια 
στον παραγωγό
Εις βάρος των παρα-
γωγών οι «ανοιχτές 

τιµές» σε όλα τα 
προϊόντα από εµπό-

ρους και βιοµηχανίες 
µε την κυβέρνηση 
να κάνει πλάτες

Κανονισµοί 
του ΕΛΓΑ

Οι αγρότες ζητούν 
να προχωρήσουν σε 
άµεση εκτίµηση των 
ζηµιών από το δάκο 
στα ελαιόδεντρα και 
κάλυψη του χαµένου 

εισοδήµατός τους

Προστασία από 
το ακατάσχετο

Στα βασικά αιτήµατα 
των αγροτών η άµεση 

θεσµοθέτηση του 
ακατάσχετου των τρα-
πεζικών λογαριασµών 

στις 15.000 ευρώ

Το φετινό 
διεκδικητικό πλαίσιο  

Σύµφωνα µε όσα έκανα γνωστά 
οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής 
Επιτροπής Μπλόκων, οι αγρότες 
διεκδικούν τη χορήγηση των 
εξισωτικών ενισχύσεων, µε βάση 
την πραγµατική παραγωγή και το 
ζωικό κεφάλαιο, στους χιλιάδες 
αυτοαπασχολούµενους 
αγροτοκτηνοτρόφους που τις 
χάνουν επειδή µε την 
επαναχάραξη των µειονεκτικών 
περιοχών που προωθεί η 
κυβέρνηση, στο πλαίσιο της 
εφαρµογής των κανονισµών 
της ΕΕ, ολόκληρες περιοχές 
απεντάσσονται από αυτές. Να 
σταµατήσουν οι κατασχέσεις 
και οι πλειστηριασµοί. Άµεση 
θεσµοθέτηση του ακατάσχετου 
των τραπεζικών λογαριασµών 
στις 15.000 ευρώ. Την άµεση 
αλλαγή του κανονισµού του 
ΕΛΓΑ. Να προχωρήσουν σε 
άµεση εκτίµηση των ζηµιών από 
το δάκο στα ελαιόδεντρα και 
κάλυψη του χαµένου 
εισοδήµατος των πληγέντων 
ελαιοπαραγωγών. Κατάργηση 
του χαρατσιού του 2%, 
δακοκτονία µε πλήρη ευθύνη 
του κράτους, έγκαιρα και έγκυρα.

Ο επικεφαλής της ΠΕΜ, Ρίζος 
Μαρούδας κάλεσε τους αγρότες 
να µην επαναπαύονται 

Η πρόεδρος του ΑΣ Αµυνταίου, 
∆. Κρητικού σε παλιότερη δράση. 
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KΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ESM 
«Παρόλο που υπάρχει 
δηµοσιονοµικός χώρος 
στην Ελλάδα φέτος, δεν 
θα είναι αρκετά µεγάλος 
για να µην εφαρµοστούν 
τελείως οι περικοπές των 
συντάξεων που έχουν 
συµφωνηθεί. Γι’ αυτό το 
λόγο ακριβώς, πρέπει να 
δούµε τα περιθώρια που 
υπάρχουν».

ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΡΟΣΕΛΙΝΙ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ 
«Όπως η Αγκάθα Κρίστι 
γράφει για εγκλήµατα µε 
τρόπο διασκεδαστικό, έτσι 
κι εγώ εµπνέοµαι από τη 
βιολογία και γράφω τις 
ιστορίες µου, που έχουν 
όµως επιστηµονική βάση. 
Συµβουλεύοµαι πάντα 
τους ειδικούς που εδώ και 
αιώνες ασχολούνται και 
ερευνούν τη φύση».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
«Τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν 
ήταν κόµµα, αλλά ούτε 
κίνηµα. Ήταν ένα κύµα. 
Ένα ιστορικό και πολιτικό 
κύµα µιας κοινωνικής, 
προοδευτικής αντίδρασης. 
της εποχής εκείνης.
Μιας συντελεσµένης 
προοδευτικής παράταξης, η 
οποία προσπάθησε µε το 
ΠΑΣΟΚ να αναπτυχθεί».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΑΦΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Ο δασολόγος µέσα του
Ξαναξύπνησε ο δασολόγος 
Βαγγέλης, πρώην υπουργός 
της πλατείας, που εργάζεται 
όπως φαίνεται για να περάσει 
τροπολογία, ώστε οι διαχειριστές 
των δασών να συµµετέχουν 
στην αντιµετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών. Κακώς, αναφέρει 
συγκεκριµένα, αποµακρύνθηκε 
το 1998 η ∆ασική Υπηρεσία 
από τη δασοπυρόσβεση και 
θεοποιήθηκε η καταστολή της 
εναέριας. 

 

Parisien
Από τη χαρά του που βρέθηκε 
στο Παρίσι, ο υφυπουργός της 
πλατείας Βασίλης, ανέβασε 
πέντε θέσεις την ελληνική 
συµµετοχή στη διεθνή έκθεση 
τροφίµων. Σηµειωτέο ότι η 
διεθνής έκθεση SIAL γίνεται 
κάθε δύο χρόνια, ως εκ τούτου 
η 10η θέση πέρυσι δεν 
υφίσταται, καθόσον ισχύει το 8η 
πρόπερσι βάσει των λεγόµενων 
της Ελληνίδας πρέσβεως!

 

Κάµπριο µε leasing
Εντάξει, αφού είναι µε leasing, 
αλλάζει το πράγµα, για τους 
«ράµπο» της πλατείας που 
χάριν των φυτοϋγειονοµικών 
ελέγχων θα εξοπλιστούν µε 54 
αυτοκίνητα για να εξορµήσουν 
σε λιµάνια, σταθµούς, οδικούς 
άξονες, µονάδες παραγωγής 
τροφίµων, πολλαπλασιαστικού 
υλικού και λιπασµάτων. Με το 
λεωφορείο πήγαιναν τόσο καιρό 
και χώλαιναν οι έλεγχοι;

Άρτος και θεάµατα στην κτηνοτροφία

Για να δούµε τι θα δούµε µε αυτή την πολυθρύλητη Υπουργική 
Απόφαση για το γάλα που θα αυστηροποιεί τις ποινές για τους 
παραβάτες. Στην οδό Νιρβάνας τις προάλλες ανακοίνωσαν απ’έ-
ξω-απ’έξω πρόστιµα σε 11 επιχειρήσεις για µη ισοζύγια στο α’ ε-
ξάµηνο το 2018, χωρίς καµία αναφορά στο ύψος τους αλλά και 
στο ποιες αφορούν. Τέτοια εχεµύθεια. Κατά τα λοιπά, η συνά-
ντηση στη Βάθη µε τους κτηνοτρόφους ήταν, λέει, για τις µακρο-
πρόθεσµες πολιτικές. Όσο για τα de minimis, το συνδικαλιστικό 
νόµο, την ποιοτική αναβάθµιση των ελέγχων και τις κυρώσεις, 
µοιάζουν µε άρτο και θεάµατα και η ∆ιαµάντω δεν πείθεται...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Φουρτούνα οι 
επαφές των Ελλήνων 
επιχειρηµατιών στο 
Παρίσι. Ελαιοκοµικά, 
γαλακτοκοµικά, 
κοµπόστες κλπ είχαν 
την τιµητική τους. Τα 
ντηλ κλείστηκαν πριν 
στήσουν τα περίπτερα 
στη Sial, που τους 
µαθαίνει κάθε φορά 
να γίνονται καλύτεροι.

Αλήθεια, όλος αυτός 
ο θόρυβος µε το έργο 
προβολής της Φέτας, 
έγινε για να δουν 
στη Sial, δισκάκια µε 
ελληνικά σηµαιάκια 
σε κυβάκια, λευκού 
τυριού; Το εθνικό 
περίπτερο πάντως, 
σίγουρα δεν έκλεψε 
της εντυπώσεις.

Υβρίδια
 Ο αγροτικός κόσµος 

αποδεκατίζεται µε µορφή 
πογκρόµ, λέει ο πρόεδρος 
Βάκης µε επιστολή στον 
υπουργό της πλατείας, 
τονίζοντας ότι δεν έχει ακόµη 
θεσπιστεί η...εξαγγελία για 
ακατάσχετο 15.000 ευρώ για 
αγρότες και ήδη 250.000 
οδηγήθηκαν εκτός παραγωγής.

 Ό,τι και να λένε ή να µη 
λένε ο φόρος στο κρασί 
παραµένει και στη Ριανκουρ 
όπως και στο σύνδεσµο 
συνεχίζουν τις προσπάθειες 
ακύρωσής του, παρότι το ΣτΕ 
έχει αποφανθεί από καιρό. Στα 
αρµόδια υπουργεία τη νήσσαν!

 Τα ίδια και χειρότερα στη 
ζάχαρη. Οι αοριστίες της 
διοίκησης θέτουν σε κίνδυνο τα 
µόλις 4.500 στρέµµατα που 
σπάρθηκαν φέτος. Αλήθεια τα 
100.000 στρέµµατα και βάλε 
που λέγανε τι απέγιναν;

;

KΡΙΣΤΙΑΝ ΚΑΡΕΜΠΕ
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
«Η οικονοµική κρίση έκανε 
το ποδόσφαιρο πολύ 
δύσκολο. Όµως βλέπουµε 
βελτίωση, έχουµε πολλούς 
νέους παίκτες στο 
πρωτάθληµα, οι οποίοι 
µπορούν να το κάνουν πιο 
ελκυστικό και να δείξουν 
ότι µε το ταλέντο τους 
µπορούν να γίνουν 
καλύτερα τα πράγµατα».

Με τριάντα 
εκατοµµύρια 
σας βλέπω 
να βγάζετε
µέχρι και... 
περιφερειάρχη!

Ασχολείσαι µε τις υδατοκαλλιέργειες; Ρώτησε ο 
υπουργός της πλατείας, χαριτολογώντας 
εµφανώς, κτηνοτρόφο από τη Θεσσαλία σε 
κάποιο από τα πηγαδάκια µετά τη συνάντηση στη 
Βάθη. Εµφανώς σαστισµένος από την ερώτηση 
ο κτηνοτρόφος απάντησε αρνητικά για να έρθει η 
απάντηση του Σταύρου: Αφού δεν ασχολείσαι µε 
τα ψάρια γιατί ψαρώνεις τόσο εύκολα; Σε τέτοιο 
ευχάριστο κλίµα ολοκληρώθηκε η συνάντηση. 
Μένει να δούµε αν τα χαµόγελα θα συνεχιστούν 
και φυσικά αν οι υποσχέσεις του υπουργείου θα 
πραγµατοποιηθούν.

Κτηνοτρόφοι από την Εύβοια επισηµαίνουν ένα 
ακόµα ζήτηµα που έχει να κάνει µε τον κλάδο και 
δεν συζητήθηκε στο υπουργείο. Αναρωτιούνται 
γιατί όταν για παράδειγµα ένας στάβλος είναι 
µισακός και κάποιος κατέχει πάνω από το 50% 
της εκµετάλλευσης δεν µπορεί να αιτηθεί-και να 
λάβει-άδεια νοµιµοποίησης, αλλά πρέπει να 
κάνουν την ίδια διαδικασία και οι υπόλοιποι, µε 
µικρότερο ποσοστό ιδιοκτήτες; Μάλιστα, ζητούν 
µε την ισχύ του νέου νοµοσχεδίου να 
επανεξεταστεί το θέµα που θα γλυτώσει από 
πολύ χρόνο και κόπο τους παραγωγούς.    

Μετά την πίστωση χρόνου που ζητούσε ο 
υπουργός, µε δηλώσεις του στην Agrenda, για τη 
θέσπιση του ακατάσχετου των 15.000 ευρώ, 
ήρθε η επόµενη δήλωση, µια εβδοµάδα µετά που 
λέει «Το ακατάσχετο είναι κάτι που δουλεύουµε . 
∆εν έχουµε να πούµε κάτι παραπάνω αυτή τη 
στιγµή». Τελικά η συγκριµένη ρύθµιση φαίνεται 
ότι δυσκολεύει πολύ την κυβέρνηση, αφού 
τέσσερα χρόνια τώρα µόνο υποσχέσεις 
ακούγονται. Το θέµα είναι ότι και φέτος το 
στοίχηµα να περάσει η διάταξη πριν την πληρωµή 
του τσεκ χάθηκε, οπότε µαζί µε αυτό θα χαθεί και 
µεγάλο ποσοστό των αγροτικών ενισχύσεων. 

Ο χειµώνας φθάνει και οι αγρότες σκέφτονται 
τις κινήσεις τους σχετικά τις κινητοποιήσεις, σε 
µια προεκλογική χρονιά. Αν δεν διεκδικήσουν 
τώρα πότε; Γι’ αυτό από ό,τι µαθαίνουµε στις 9 
∆εκέµβρη θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη µαζική 
σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια, στην οποία θα 
συγκεντρωθούν αγρότες από όλοι τη χώρα. Τα 
αιτήµατα πολλά, όπως κάθε χρόνο, µένει να 
δούµε πως θα είναι και η διάθεση; Έχουµε, 
πάντως, χρόνο µπροστά µας προκειµένου να 
ερµηνεύσουµε τους νέους συσχετισµούς. 

Ο Οκτώβριος περνά και όπως όλα δείχνουν 
ούτε κι αυτό το µήνα θα εξοφληθούν οι 
αποζηµιώσεις του 2017 από τον αρµόδιο 
οργανισµό. Και µπορεί ο ΕΛΓΑ να έχει ξεχάσει 
τις υποχρεώσεις του, οι παραγωγοί όµως δεν 
ξεχνούν κι αυτό αποδεικνείεται από τα 
καθηµερινά τους τηλέφωνα στα γραφεία της 
Agrenda. Από τη Μεσογείων όµως, σιγή ιχθύος. 
∆εν ξέρουν τι να πουν κι αυτοί, παρά µόνο ότι τα 
λεφτά υπάρχουν και το θέµα είναι διαδικαστικό. 
Εµείς όµως δικαιούµαστε να αναρωτιόµαστε. 
Υπάρχουν όντως;  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ 
ο γεγονός ότι επικράτη-
σαν ωριµότερες σκέψεις 
και δεν βρέθηκε ο πρό-
εδρος στη δύσκολη θέ-

ση να... σφυχταγκαλιάζεται µε τον 
Μαλάµη των ΚΝΑΤ και τους αγύρ-
τες του ΟΣ∆Ε, είναι κι αυτό µια κά-
ποια πρόοδος. 

 

 Επί Ησίοδου
Η ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ή γεωργία 
ακριβείας καλύτερα όπως την α-
νέφερε σε άρθρο του πρόσφατα 
στην Agrenda ο πανεπιστηµιακός 
κ.∆αλέζιος είναι χωρίς αµφιβολία 
η νέα µεγάλη πρόκληση που µπο-
ρεί να καταστήσει αποδοτικότερες 
και µε µικρότερο κόστος τις καλλι-
έργειες συµβάλλοντας ταυτόχρο-
να στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Η ιδέα ακούγεται καινούρ-
για, αλλά µάλλον έρχεται από το 
πολύ µακρινό παρελθόν. Οι έχο-
ντες γερή µνήµη ίσως θυµούνται 
ακόµα από τα σχολικά χρόνια τον 
Ησίοδο και τις συµβουλές του για 
τον χρόνο και τον τρόπο της σπο-
ράς (ώστε να µην τρώει τον σπό-
ρο το πουλί) και  για το όργωµα 
( από το είδος του αρότρου µέχρι 
την υφή του εδάφους και  την ηλι-
κία  των βοδιών-9χρονα- αλλά και 
του ζευγολάτη -σαραντάρης που 
πριν ξεκινήσει την εργασία έχει 
φάει απ το καρβέλι-  για να αντέ-
ξουν  τη δύσκολη δουλειά). Αυτό 
που περιγράφουν σαν κρίσιµες 
µεταβλητές σήµερα στις καλλιέρ-
γειες οι ειδικοί, το  έλεγε µε τον 
δικό του εµπειρικό τρόπο ο Βοιω-
τός ποιητής στο «Έργα και Ηµέ-
ραι».Το concept είναι παλιό, 
η  τεχνολογία καινούργια… 

 Σοβαρά;
ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ αρκε-
τές φορές και δυστυχώς ε-
πιβεβαιώνεται από τα γεγο-
νότα ότι τα κόµµατα, παρά 
τις κόντρες τους για τα αγρο-
τικά, στην πραγµατικότητα 
κατά κάποιο τρόπο τα υποτι-
µούν. Λένε µεγάλα λόγια όσο 
είναι στην αντιπολίτευση που τα 

ξεχνούν όταν γίνουν κυβέρνηση. 
Υπάρχουν περιπτώσεις ωστόσο που 
η υποτίµηση προσλαµβάνει χαρα-
κτηριστικά περιφρόνησης. Ένα πρό-
σφατο περιστατικό: πριν από λίγες 
µέρες , ο βουλευτής της Ν∆  Μάξι-
µος Χαρακόπουλος άσκησε κριτική 
µε αφορµή µια επίθεση του Ρουβί-
κωνα. Απαντώντας η υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη κ.Παπακώ-
στα τον επιτίµησε αυστηρά, καλώ-
ντας τον να αφήσει τα σοβαρά θέ-
µατα και να ασχοληθεί µε το γάλα!

 Μαρκησία
ΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ , όπως όλοι εξ εµπει-
ρίας γνωρίζουµε, δεν έρχονται κα-
τόπιν παραγγελίας αλλά γεννώνται 
µε κάθε ευκαιρία ,είτε σηµαντική για 
κάποιο λόγο είτε  ασήµαντη. Από τη 
δήλωση της υφυπουργού για το γά-
λα λοιπόν , που ως προϊόν έχει τιµή 
που ρυθµίζεται από την αγορά, πή-
γα στη Νάπολη του 16ου αιώνα, µια 
χρονική  στιγµή  που κατέρρευσαν 
οι τιµές των τίτλων ευγενείας. Λό-
γω της αφθονίας του  εµπορεύµα-
τος   που είχαν πουλήσει οι τοπικοί 
ηγεµόνες, οι τίτλοι έχασαν την  α-
ξία τους  και υποβιβάστηκαν µε α-
ποτέλεσµα το να είσαι µαρκήσιος  
ή  µαρκησία να µη σηµαίνει απο-
λύτως τίποτα.
  

 Με ολίγα ξύλα
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ τα ευρήµατα µιας έ-
ρευνας που είδαν προ ηµερών το φως 
της δηµοσιότητας , ένα από τα  επαγ-
γέλµατα µε αυξηµένη ζήτηση στην 
Ελλάδα της κρίσης είναι το αγροτικό. 

Πάνω κάτω η ίδια αντίληψη που 
επικρατούσε στα µέσα του προ-

προηγούµενου αιώνα , στις δύ-
σκολες συνθήκες κάπου γύ-
ρω στο 1850. « Με ολίγα ξύ-
λα, κοπτόµενα από το δάσος, 
µην έχοντα όλα µεγαλυτέραν 
των οκτώ δραχµών αξία, και 
µε ζεύγος βοών µικράς επί-
σης τιµής, δύναται έκαστος 
να γείνη γεωργός και να πα-
ράξη τον άρτον του». Ίσως να 
έχουν αλλάξει λιγότερα απ΄ 
όσα νοµίζουµε….

Τα κόµµατα 
παρά τις κόντρες 
τους για τα 
αγροτικά, στην 
πραγµατικότητα 
τα υποτιµούν. 
Λένε µεγάλα λόγια 
όσο είναι στην 
αντιπολίτευση που 
τα ξεχνούν όταν 
γίνουν κυβέρνηση

Σ
ε µια ήσυχη γωνιά στο επαρχιακό 
Hampshire ένα ροµπότ που ονοµάζε-
ται Ρέιτσελ περιηγείται σε ένα χωρά-
φι. Με επένδυση σε ανοιχτό πορτοκα-

λί και ένα smartphone ενσωµατωµένο στο πί-
σω µέρος της µοιάζει µε διασταύρωση ακριβού 
παιχνιδιού και του είδους ρόβερ που χρησιµο-
ποιείται στις διαστηµικές αποστολές. Έχει τέσ-
σερις USB υποδοχές, GPS σε µορφή δίσκου και 
τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος Lidar 
που της επιτρέπει να προσανατολίζεται χρησιµο-
ποιώντας ακτίνες λέιζερ. Το κόστος κατασκευής 
της υπολογίζεται στις 2.000 λίρες αγγλίας. Κά-
θε τρία δευτερόλεπτα η Ρέιτσελ βγάζει κοντινή 
φωτογραφία της καλλιέργειας και του εδάφους 
που θα βοηθήσει στην παρασκευή ενός χάρτη 
του χωραφιού και της φάρµας. Στο µέλλον, ε-
ξηγούν οι δηµιουργοί της, τα ροµπότ ενδέχεται 
να αναλάβουν τη φροντίδα κάθε σταδίου της 
παραγωγικής διαδικασίας: τη χαρτογράφηση 
της γης, τη φύτευση σπόρων, την επιµέλεια της 
καλλιέργειας, το ξεχορτάριασµα, τη συγκοµιδή.

Ο Βen Scott-Robinson συνιδρυτής της εταιρείας 
Small Robot Company σηµειώνει «Θα µπορούσα-
µε να δούµε ολόκληρες εκτάσεις στις ΗΠΑ χωρίς 
ανθρώπους να δουλεύουν σε αυτές.».  Στη Βρετα-
νία πολλές ιδέες πίσω από τη ροµποτική γεωργία 
προήλθαν από το Πανεπιστήµιo Harper Adams, 

στα όρια του Newport 
στο Shropshire. Ο 
Καθηγητής Simon 
Blackmore πιστεύει 
ότι η γεωργία είναι 
ακόµα κολληµένη 
στη νοοτροπία του 
20ου αιώνα ότι το 
µέγεθος µετράει. Η 

συγκοµιδή διεξάγεται σε βιοµηχανοποιηµένη βά-
ση που δεν αφήνει χώρο να αξιολογηθούν φυ-
τό προς φυτό οι ανάγκες της καλλιέργειας και 
η ετοιµότητα για συγκοµιδή. Για τον Καθηγητή 
Blackmore είναι ώρα να χρησιµοποιηθεί στη γε-
ωργία, το παράδειγµα της αυτοκινητοβιοµηχα-
νίας. Ο Καθηγητής µιλά ακόµα για το πρότζεκτ 
«εκτάρια χωρίς χέρια» που βρίσκεται στον δεύ-
τερο χρόνο λειτουργίας και έχει επιτυχώς καλ-
λιεργήσει κριθάρι χωρίς άµεση ανθρώπινη πα-
ρέµβαση, µε τη χρήση ροµπότ – ανιχνευτών που 
ελέγχουν την καλλιέργεια και το έδαφος και θε-
ριζοαλωνιστικές µηχανές χωρίς οδηγό. Η επόµε-
νη εφαρµογή θα είναι στο στάρι. «Οι περισσό-
τεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα είναι ακριβό, 
ότι θα οδηγήσει ανθρώπους εκτός επαγγέλµα-
τος και ότι θα ωφελήσει τις µεγάλες φάρµες και 
όχι τις µικρές. Το ακριβώς αντίθετο. Οι µεγάλες 
φάρµες έχουν να κάνουν µε οικονοµίες κλίµα-
κας: µεγάλες εκτάσεις, µεγάλα τρακτέρ. Εµείς 
αναπτύσσουµε µικρές µηχανές. Πιστεύω ότι η 
έξτρα παραγωγή που χρειαζόµαστε για να θρέ-
ψουµε τον πλανήτη θα προέλθει από τις µικρές 
φάρµες που δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
οικονοµίες κλίµακας.» . 

 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ, THEGUARDIAN.COM

Η έλευση του 
αγρότη-ρομπότ 

ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΧΑΡΙΣ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Όπου µπαίνει γυναικείο χέρι έχει 
αποδειχθεί πως υπάρχει συµµά-
ζεµα και αποκατάσταση, ειδικά ό-
ταν αυτό έχει µάθει και στις… ενέ-
σεις. Ίσως µε αυτό το σκεπτικό ο 
πρωθυπουργός επέλεξε να τοπο-
θετήσει στην Βάθη την «ευαίσθη-
τη» Ολυµπία Τελιγιορίδου, κτη-
νίατρο στο επάγγελµα. Η Καστο-
ριανή  µπορεί να µην ξέρει πολ-
λά από τα θεσµικά ζητήµατα της 
κτηνοτροφίας ως φρέσκια µάλι-
στα στη Βουλή (εκλέχθηκε πρώτη 
φορά τον Σεπτέµβριο του 2015) ό-
µως όπως αποδεικνύεται δείχνει 
θέληση τουλάχιστον για να ακού-
σει αν λάβει κανείς υπ’ όψη του 
τις αλλεπάλληλες συναντήσεις 
µε φορείς του κλάδου. 

Μπορεί τα δελτία τύπου που εκ-
δίδονται στην συνέχεια να είναι 
όλα στο ίδιο µοτίβο της «αγαστής 
συνεργασίας και του καλού κλί-
µατος», ωστόσο, αυτό που καλεί-
ται να αποδείξει στη συνέχεια, η 
υφυπουργός, είναι, τι από αυτά 
κρατάει στο πίσω µέρος του µυα-
λού της και τι πετάει, όπως λέµε, 
στον κάλαθο των αχρήστων. 

Άλλωστε τα ανοιχτά θέµατα της 
κτηνοτροφίας είναι αυτά που πραγ-
µατικά καίνε αυτή την περίοδο: τι-
µές γάλακτος, χάρτης εξισωτικών, 
νοµοσχέδιο στάβλων, βοσκοτό-
πια κ.α. Η αλήθεια είναι ότι δεν 
φαίνεται να έχει αφήσει το απο-
τύπωµά της στον λίγο καιρό που 
έχει την ευθύνη πολιτικής διαχεί-
ρισης των πραγµάτων. Θα έλεγε 
κανείς ότι µάλλον απαντά αόρι-
στα στα καίρια ζητήµατα που τα-
λαιπωρούν αυτό το διάστηµα τον 
κρίσιµο τοµέα της κτηνοτροφίας-
και δεν δείχνει την απαραίτητη 
πυγµή, τουλάχιστον πολιτικά, για 
να αλλάξει το ρου της ιστορίας. 

«Γυναίκα- δικό µου πρόβατο δεν 
θα εµβολιάσει» θυµάται η ίδια να 
της λέει κτηνοτρόφος στην αρχή 
της καριέρα της και ίσως γι’ αυ-
τό είναι πεπεισµένη πως µε κά-
ποιον τρόπο θα πρέπει να δείξει 
την αξία της, η οποία πάντως δεν 
αποτυπώνεται από τη σειρά συνε-
ντεύξεων που έχει δώσει. Όπως 
και να έχει, το επόµενο διάστη-
µα η Ολυµπία, µετά τις διερευνη-
τικές επαφές, που οµολογουµέ-
νως έχουν κρατήσει πέραν του δέ-
οντος, θα κληθεί εκ των πραγµά-
των να πάρει αποφάσεις. Συγκε-
κριµένα την περιµένουν στα συρ-
τάρια της, η απόφαση για τους ε-
λέγχους στο ισοζύγιο γάλακτος 
και ένα νοµοσχέδιο για τους στά-
βλους που βγήκε σε διαβούλευ-
ση και… µάλλον ξεχάστηκε. Η 
πιο «καυτή» πατάτα πάντως είναι 
ο χάρτης της εξισωτικής (πρέπει 
να οριστικοποιηθεί µέχρι τέλος 
του 2018) που εκεί φαίνεται να 
της έχει πάρει το πάνω χέρι ο υ-
πουργός, ο οποίος µέχρι και τη-
λεφωνικά διαβεβαιώνει πως δεν 
θα αδικηθεί κανείς. 

Η εθελόντρια σε σταθµούς πε-
ρίθαλψης ζώων, που είναι κάτι α-
ξιέπαινο, καλό είναι λοιπόν να ε-
πιδείξει την ίδια ευαισθησία για 
τα κτηνοτροφικά θέµατα.  

Μέχρι να πιάσει το εμβόλιο
Προς το παρόν υπερισχύει το κομματικό καθήκον και ο πελατειακός προσανατολισμός 

Η Ολυµπία Τελιγιορίδου έχει 
γεννηθεί στην Καστοριά το 1966, 
σπούδασε Κτηνιατρική (Α.Π.Θ.) και 
Ευρωπαϊκό Πολιτισµό (Ε.Α.Π.) και 
είναι ιδιώτης κτηνίατρος. Υπήρξε 
εθελόντρια Σταθµού Περίθαλψης 
Άγριων Ζώων και Πτηνών ∆υτικής 
Μακεδονίας, Κυνοκοµείου 
Καστοριάς, Αρκτούρου και 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας. 
Ήταν υποψήφια βουλευτής ΠΑΣΟΚ 
Α’ Θεσσαλονίκης (1993, 1996), 
ωστόσο αποχώρησε το 1998. 
Εκλέχθηκε το 2015 βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ στην Καρδίτσα, ενώ είναι 
µέλος Νοµαρχιακής Επιτροπής, 
Συντονιστικής Επιτροπής και 
Γραφείου Τύπου ΣΥΡΙΖΑ 
Καστοριάς. Σήµερα είναι 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Καστοριανή  µπορεί να µην ξέρει πολλά από τα θεσµικά ζητήµατα 
της κτηνοτροφίας ως φρέσκια µάλιστα στη Βουλή (εκλέχθηκε 
πρώτη φορά τον Σεπτέµβριο του 2015) όµως όπως αποδεικνύεται 
δείχνει θέληση τουλάχιστον για να ακούσει αν λάβει κανείς υπ’ όψη 
του τις αλλεπάλληλες συναντήσεις µε φορείς του κλάδου. 

Ολυμπία Τελιγιορίδου

Έλλειψη πυγµής
Η αλήθεια είναι ότι δεν 

φαίνεται να έχει αφήσει 
το αποτύπωµά της στον 

λίγο καιρό που έχει 
την ευθύνη πολιτικής 

διαχείρισης

Άρωµα γυναίκας
 Όπου µπαίνει γυναικείο 

χέρι έχει αποδειχθεί 
πως υπάρχει συµµάζεµα 

και αποκατάσταση, 
ειδικά όταν αυτό έχει 

µάθει και στις… ενέσεις

Πάνω χέρι 
Η πιο «καυτή» πατάτα 
πάντως είναι ο χάρτης 
της εξισωτικής (πρέπει 

να οριστικοποιηθεί 
µέχρι τέλος του 2018) 
που εκεί φαίνεται να 

της έχει πάρει το πάνω 
χέρι ο υπουργός

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Θρέψη και λίπανση 
των οπωροφόρων 
δέντρων από ΕΛΓΟ

Το κέντρο κατάρτισης αγροτικού 
πληθυσµού του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
θα πραγµατοποιήσει 
εκπαιδευτική δράση µε θέµα: 
«Θρέψη και λίπανση των 
οπωροφόρων δέντρων» στις 
εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα Σκύδρας (2ο χιλ. 
Μαυροβούνι–Έδεσσας) την 
Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2018 
και ώρα 17:00. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν 
θέµατα όπως: η συµβολή της 
ορθολογικής λίπανσης στη 
βελτίωση της παραγωγής 
και την προστασία του 
περιβάλλοντος, ο ρόλος και η 
χρησιµότητα των αναλύσεων 
εδάφους και φύλλων, η θρέψη – 
λίπανση των κυριότερων 
οπωροφόρων δέντρων, οι νέες 
τεχνολογίες στη λίπανση των 
καλλιεργειών. 

 Έως 4 Νοεµβρίου πρέπει να 
υποβάλουν τα παραστατικά για 
την κατάρτιση του Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Εισροών, οι 
δικαιούχοι Απονιτροποίησης.
 Μέχρι 5 Νοεµβρίου αιτήσεις 

ολοκλήρωσης δικαιούχων 
Σχεδίων Βελτίωσης του 2011 
για ενδιάµεση πληρωµή. Έως 
τις 3 ∆εκεµβρίου έχουν διορία 
τα υπόλοιπα Σχέδια Βελτίωσης.
 Παρατείνεται µέχρι τις 15 

Νοεµβρίου η προθεσµία υποβολής 
συµµετοχών στον διαγωνισµό 
καινοτοµίας του αµπελοοινικού 
κλάδου Viti Vini Lab.
 Παράταση ως 23 Νοεµβρίου 

για το Μέτρο της Συνεργασίας 
που αφορά τη σύσταση 
Επιχειρησιακών Οµάδων 
αγροτών και άλλων φορέων.
 Μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 

οι αιτήσεις για αντικατάσταση 
κυψελών, εφόσον το 
µελισσοκοµικό βιβλιάριο έχει 
θεωρηθεί από 1η Σεπτεµβρίου 
έως και 31η ∆εκεµβρίου 2018.
 «Οικονοµική στήριξη της 

νοµαδικής µελισσοκοµίας» για 
τη µετακίνηση των µελισσιών 
των «νοµάδων και 
επαγγελµατιών µελισσοκόµων», 
το χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης συµµετοχής στη δράση 
έως και την 1η Ιουλίου 2019.

ΣΚΥ∆ΡΑ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 Agrenda 51ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Γιορτή Κάστανου
Γιορτή Κάστανου το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 
διοργανώνει ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός 
Σύλλογος Καστανιτσιωτών στην πλατεία Σωτηρίου 
Κουρούνη στην τοποθεσία «Μάνα», στα 200µ. από 
τη νότια είσοδο του χωριού. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει παρουσιάσεις σχετικές µε το κάστανο, 
παιχνίδια για παιδιά, χιουµοριστικό σκετσάκι στην 
τσακώνικη διάλεκτο, χορευτικά συγκροτήµατα 
πολιτιστικών συλλόγων συνοδεία τοπικών 
ακουσµάτων, κλήρωση για παραδοσιακά δώρα. Οι 
επισκέπτες θα µπορούν να ξεναγηθούν στην έκθεση 
των Παραδοσιακών Επαγγελµάτων, το ανανεωµένο 
Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα ∆ιαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα-Μουστού, το µεσαιωνικό Κάστρο. 
Για την ενίσχυση του Συλλόγου, θα υπάρχει είσοδος 
στη συµβολική τιµή των δύο ευρώ. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 ∆ωρεάν η είσοδος σε 

αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία 
και µουσεία την 28η Οκτωβρίου. 
Ακόµη, από 1η Νοεµβρίου έως 
και 31 Μαρτίου 2019, η είσοδος 
θα γίνεται µε µειωµένη τιµή, ενώ 
η πρώτη Κυριακή κάθε µήνα θα 
είναι ηµέρα ελεύθερης εισόδου

 Όλοι οι Οινοποιοί της Κρήτης 
στην έκθεση κρητικού κρασιού 
ΟιΝοτικά, στις 5 Νοεµβρίου στον 
Πολυχώρο Πολιτισµού Αθηναΐς, 
στον Βοτανικό. Πάνω από 25 
οινοποιεία και από 250 ετικέτες 
διαθέσιµα για δοκιµή. 

 Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα 
Οινοτουρισµού θα γιορταστεί την 

Κυριακή 11 Νοεµβρίου µεταξύ 
άλλων > α) στο Κτήµα 
Χατζηµιχάλη στην Κοιλάδα 
Αταλάντης, από τις 11:00 πµ µε 
ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες 
στο τηλ. 210 80 75 512 και β) 
στο Κτήµα Πόρτο Καρράς από 
10.30 – 16:30, µε ξενάγηση, τρία 
workshops και ειδικές 
προσφορές. Για κρατήσεις: κα 
Σπανού στο τηλ. 210 99 77 200. 

 Tρεις θεµατικές στο εκθεσιακό 
κέντρο Metropolitan Expo στις 
10-12 Νοεµβρίου, στα πλαίσια του 
Meat&Grill Days, όπου θα 
παρουσιαστεί όλη η αλυσίδα της 
αγοράς κρέατος. Παράλληλα, τις 
ίδιες ηµεροµηνίες σε 

διαφορετικές αίθουσες, µε την 
ίδια πρόσκληση: η Dairy Expo, 
µοναδική επαγγελµατική έκθεση 
για τη γαλακτοκοµία και 
τυροκοµία και η Frozen Food, µε 
υπηρεσίες food logistics και 
διανοµής τροφίµων, εξοπλισµό 
βιοµηχανικής ψύξης και 
κατεψυγµένα τρόφιµα.

 Πέµπτη χρονιά για τα Μεγάλα 
Κόκκινα Κρασιά στο ξενοδοχείο 
Μεγάλη Βρετανία, την Κυριακή 
18 Νοεµβρίου. Το ταξίδι θα 
ολοκληρωθεί µε ένα diner de 
gala τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου

 Χορήγηση δύο υποτροφιών 
µεταπτυχιακών σπουδών 

προκηρύσσει η Εντοµολογική 
Εταιρεία Ελλάδος για το 2018-
2019. Η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων λήγει στις 15 /11 
Νοεµβρίου 2018. Πληροφορίες 
στην ενότητα «Υποτροφίες - 
Βραβεία», www.entsoc.gr 

 Με θέµα «Ζιζανιολογία: 
προβλήµατα, τάσεις και 
σύγχρονες προκλήσεις» στο 
Αγρίνιο το 20ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ζιζανιολογικής 
Εταιρείας 4-6 Απριλίου. 

 Στις 07-08 Απριλίου στο 
Λονδίνο η έκθεση Natural & 
Organic Products Europe.
Πληροφορίες: Tηλ. 231-231 5310. 

Για την εφαρµοσµένη
ιχθυολογία στο Βόλο
Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, αν και ξεκίνησε το 
1980 µε λίγες πειραµατικές µονάδες και ετήσια 
παραγωγή µόλις πέντε τόνων, είδε κατακόρυφη 
ανάπτυξη στη συνέχεια, διευρύνοντας συνεχώς την 
παραγωγή. Το τµήµα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας, το τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, o Πανελλήνιος Σύλλογος 
Τεχνολόγων Ιχθυολογίας, το τµήµα Τεχνολογίας 
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ ∆υτικής 
Ελλάδας και το ΓΕΩΤΕΕ συνδιοργανώνουν στο 
Βόλο το τρίτo διεθνές συνέδριο HydroMediT για 
την εφαρµοσµένη ιχθυολογία, στις 8-11 Νοεµβρίου.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Για την Οινική 
Πελοπόννησο 
η συνάντηση 
του Wine Club 
Thessaloniki ’96 
Στην Πελοπόννησο, θα είναι 
αφιερωµένη η προσεχής 
συνάντηση του Wine Club 
Thessaloniki ’96. Την 
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στις 
20.00 τους συµµετέχοντες 
θα περιµένουν κλασσικές 
ετικέτες και πειραµατικές 
οινοποιήσεις. Η πρόκληση 
αυτής της γευστικής δοκιµής 
είναι να διηγηθεί την 
ποικιλοµορφία των οινικών 
στυλ της Πελοποννήσου 
µόνο µέσα από 12 κρασιά. Η 
βραδιά θα ξεκινήσει µε την 
εισήγηση της χηµικού-
οινολόγου-δηµοσιογράφου 
οίνου Μ. Νέτσικα. Μαζί της, 
ο οινολόγος-οινοποιός Γ. 
Παρασκευόπουλος από τη 
Γαία Οινοποιητική και ο 
αναπληρωτής καθηγητής του 
του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
Στέφανος Κουνδουράς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ

«Γνωρίζοντας τη 
βιοµηχανία µας», 
µε το ΤΕΙ Κρήτης

Ξεκινά την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 
ένας κύκλος παρουσιάσεων 
επιχειρήσεων τόσο του ιδιωτικού 
όσο και του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα στην αίθουσα Σεµιναρίων 
της Σχολής ∆ιοίκησης Οικονοµίας 
του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και 
ώρα 11:00. Στόχος είναι να 
ενηµερώσουν οι εταιρείες για τις 
παραγωγικές τους δραστηριότητες, 
τα σχέδια, τις ανάγκες και τους 
περιορισµούς που αντιµετωπίζουν. 
Στη συνέχεια, το επιστηµονικό 
δυναµικό του Ιδρύµατος και τα 
στελέχη των παραγωγικών 
επιχειρήσεων θα συνθέτουν ιδέες 
και λύσεις που θα οδηγούν σε 
κοινές ερευνητικές προτάσεις ή 
σε δράσεις «παροχής υπηρεσιών» 
ή ακόµα και σε κοινές νέες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 
Η πρώτη επιχείρηση που θα 
φιλοξενηθεί στο ΤΕΙ Κρήτης είναι 
η «Χαλκιαδάκης ΑΕ». 

ΑΘΗΝΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τάσεις και ευκαιρίες 
ανάπτυξης επώνυµων 
προϊόντων κρέατος 
σε ηµερίδα του ΣΕΒΕΚ 
Ηµερίδα µε θέµα τα «Επώνυµα 
προϊόντα κρέατος: Τάσεις και 
ευκαιρίες ανάπτυξης» διοργανώνει 
ο Σύνδεσµος Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Επεξεργασίας 
Κρέατος - ΣΕΒΕΚ, τη ∆ευτέρα 29 
Οκτωβρίου και ώρα 16:00, στο 
ξενοδοχείο Athens Hilton. Στόχος 
της διοργάνωσης είναι η 
ενηµέρωση για όλες τις τελευταίες 
εξελίξεις, καθώς και η διερεύνηση 
και καταγραφή των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης. Όσον αφορά τη 
θεµατολογία της ηµερίδας, στο 
πρώτο µέρος, θα συζητηθούν 
επιστηµονικά θέµατα, ενώ στο 
δεύτερο µέρος ζητήµατα γενικού 
ενδιαφέροντος, όπως οι προοπτικές 
για τη βιοµηχανία στην Ελλάδα και 
διεθνώς, η διαθρεπτική αξία των 
προϊόντων κρέατος κ.α.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 160 γίδια εγχώρια, 
στρωµένα στο άρµεγµα, σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή Παρνασσός. 
Τηλ.6932/381822.

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπα-
ραγωγής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε 
Λιµουζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή 
Πρέβεζα.  Τηλ.6945/449493.

Πωλούνται 2 κατσίκες ∆αµασκού, 
έγκυες. Τηλ.6930/448503.

Πωλούνται αρνάδες Ασάφ και κα-
τσίκια Μούρθια. Περιοχή Αρκαδία. 
Τηλ.6974/875833.

Πωλούνται 70 πρόβατα ετοιµόγεννα 
στις 5 Νοεµβρίου. Θα επιλεγούν από 
κοπάδι 140 προβάτων. Τιµή 120€ έκα-
στο. Τηλ.6940/700974. 

Πωλούνται 15 γίδες νέες Μούρθια, 15 
γίδια Αγγλονούµπια και 15 πρόβατα κα-
θαρά Ασάφ. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 75 πρόβατα Λακόν, Γερ-
µανιικά, Χιώτικα σε κατάσταση εγκυµο-
σύνης, έχουν αρχίσει να γεννούν και 3 
αρσενικά Λακόν. Περιοχή Κερκίνη Σερ-
ρών. Τηλ.6985/978192.

Πωλείται γάιδαρος 6 ετών. Τιµή 200€. 
Τηλ.6978/740083.

Πωλούνται 190 γίδια Ντρένια Τσού-
λα, νέα ζώα άριστης γαλακτοπαραγω-
γής, γεννούν Γενάρη. Τιµή 60€ έκαστο. 
Τηλ.6979/969159.

Πωλούνται 90 γίδια σε τιµή ευκαι-
ρίας. Περιοχή Λάκκα Γιαννιτσών. 
Τηλ.6907/601232.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέ-
ρας βοσκής µε τα δικαιώµατά τους. 
Τηλ.6943/582893.

Πωλούνται 100 γίδια διασταύρωση 
Αγγλονούµπια, ∆αµασκού  και Ζάνε, 12 
γεννηµένα µε 25 κατσίκια, υψηλής πρω-
τεΐνης και γαλακτοπαραγωγής, µαζί και 
τα δικαιώµατα τους. Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και 
άλογο παραγωγικό. Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται 20 πρόβατα διασταύρω-
ση Χιώτικο µε Γαλλικό. Περιοχή ∆ράµα. 
Τηλ.6945/793246.

Πωλούνται ή ανταλλάσσονται 15 πρό-
βατα µε κατσίκες. Περιοχή Αρκαδίας. 
Τηλ.6985/603508.

Πωλούνται 100 αίγες, υψηλή γαλακτο-
παραγωγής. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή 
Πιερία. Τηλ.6947/866465.

Πωλούνται 70 γίδες ήµερες σε κατάστα-
ση εγκυµοσύνης 3 µηνών και 200 πρό-
βατα σε κατάσταση εγκυµοσύνης 4 µη-
νών. Τηλ.6940/914011, 6945/871123, 
2382/026090.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέ-
ψιµο από 20 έως 100 κιλά. 
Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 20 µοσχάρια κρεατοπαρα-
γωγής  Λιµουζίν και Σβιτς, 5-8 µηνών. 
Περιοχή Βοιωτία. Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 500 κατσίκια ή και 
τα µισά. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6984/359722. 

Πωλούνται 10 αγελάδες µε 10 µοσχά-
ρια, 19 αγελάδες ετοιµόγεννες και 1 
ταύρος, όλα κρεατοπαραγωγής, ελευ-
θέρας βοσκής. Περιοχή Ιωαννίνων. 
Τηλ.6937/101239.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος για 
οποιαδήποτε χρήση. Περιοχή Φαρσά-
λων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος 
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή 
λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα 
ζώα. Τηλ.6948/423151, 6981/088747.

Πωλείται βίκος πολύ παραγωγικός 
για σανό και καρπό, ποικιλία Μαριάν-
να, από παραγωγό, καθαρισµένος. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας, 
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτρο-
φή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, 
πρωτοετές σποροπαραγωγής, σε άρι-
στη ποιότητα. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άρι-
στα για ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά 
και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται φακή Σάµος Ρ2 . 
Τηλ.6934/405572.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0.16€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0.22€ το κιλό. Περι-
οχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται βίκος και µπιζέ-
λι για σπόρο. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/804870.

Πωλείται βίκος σπόρος Αλέξανδρος 
για σποροπαραγωγή, µε µεγάλη απόδο-
ση. Τηλ.2491/051585.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός, 
νέας εσοδείας. Αποστολή σε όλη την Ελ-
λάδα. Τηλ.6937/253885.

Πωλούνται τριφύλλι σε πέλλετ κα-
ταπράσινο και καλαµπόκι από εταιρία 
ζωοτροφών. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6943/916331.

Πωλείται καλαµπόκι για ποπ κορν, 20 
τόνοι, τριορισµένο και απολυµασµέ-
νο. Περιοχή γέφυρα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6937/436309.

Πωλούνται 1.000 µπάλες τριφύλλι σε 
καλή τιµή. Περιοχή Κερκίνη Σερρών. 
Τηλ.6985/978192.

Πωλούνται άχυρα σε µπάλες µικρού 
µεγέθους (25-30 κιλά). Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6937/313613.

Πωλούνται οριστικά δικαιώµα-
τα για δενδρώδης καλλιέργειες. 
Τηλ.6976/413663.

Πωλούνται τριφύλλι σε µι-
κρές µπάλες και τριφυλλόσπορος. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται άχυρο από µαλακό σι-
τάρι, άβρεχο. Περιοχή Γρεβενών. 
Τηλ.6946/632527.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυ-
ρα, τριφύλλι και αραποσιτιά, εξαιρετι-
κής ποιότητας, σε προσιτή τιµή. Περι-
οχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλείται βίκος Ζέφυρος, Αλέξανδρος 
και σιτάρι Σιµέτο Ρ2. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6932/372280.

Πωλούνται φυτά λεβάντας µε πιστοποί-
ηση . Η επένδυση έχει άριστη απόδοση. 
Τηλ.6944/366777.

Πωλείται µπιζέλι κτηνοτροφικό κα-
θαρισµένο. Περιοχή Καρδίτσας. 
Τηλ.6971/874310.

Πωλείται φακή Σάµου, βραστερή και κα-
τάλληλη για σπόρο. Τηλ.6932/372270.

Πωλούνται για σπορά κτηνοτρο-
φικό µπιζέλι Όλυµπος, κριθάρι ∆ή-
µητρα, βρώµη Κασσάνδρα, λούπινο 
multiitalia, κτηνοτροφικό λαθούρι και 
κεχρί, τριορισµένα, βιολογικής γεωργί-
ας. Τηλ.6972/802670.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτήµα 24 στρεµµάτων 
(600τ.µ.) σε κεντρικό δρόµο, οικοδοµή-
σιµο. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρεµµά-
των, 300 µέτρα από το χωριό. Τιµή 
80.000€. Τηλ.6942/505876.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτη-
νοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς 
χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές 
χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κο-
ντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, µε 
όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφό-
µενο, σχεδόν καινούργιο. Τιµή 19.000€. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα 
και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά 
και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες 
για ζώα, αυτόµατες, µε 60 µέτρα µά-
κρος, σχεδόν καινούργιες µε ένα µίξερ 
15 κυβικών σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα 
µπουκαλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά 
και µεγάλα σε προσιτές τιµές. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 
6981/533172.

Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουρ-
γικό-δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε 
καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίπ-
πων, 4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Fiat δενδρο-
κοµικό 4Χ4, 60-86 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ New Holland, µο-
ντέλο 2012, 90 ίππων, 4Χ4,  τ ύ π ο ς 
4040F. Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται 2 αρµεκτικές µηχανές, 1 
8άρα, 1 διπλή µε κάδο και 1 παγίδα για 
6 ζώα. Τιµή 1.300€. Τηλ.6979/893533.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος 
για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 
6979/169426.

Πωλείται ραντιστικό ενός τόνου, σχε-
δόν αµεταχείριστο. Τιµή 700€. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, 
αµεταχείριστος.  Τιµή 1.500€.

Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται βυτίο αµεταχείριστο για όλες 
τις χρήσεις, χωρητικότητας 4 τόνων. 
Τιµή 500€. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται ραντιστικό Ταταρίδη αναρτώ-
µενο 1.000 λίτρων. Τηλ.6942/226598.

Πωλείται φρέζα 1,85 σκαπτικό, 7 σει-
ρές µαχαίρια, βαρέως τύπου, µοντέλο 
2002, µάρκα Πυθαγόρα. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6937/253885.

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 
200 µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, 
σχεδόν καινούργια. Τηλ.6971/675531.

Πωλείται πρέσα Welger 730, µοντέ-
λο 2009, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 
15.000€. Τηλ.6944/416025. 

Πωλείται παλιός ισοπεδωτής µε πλάτος 
2,85. Τηλ.6972/687368.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρα-
σινισµού για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, 
λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για µπρό-
κολα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτι-
νίδιο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6936/589801.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρό-
δια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6989/777700.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τρι-
όρι ανατολικής Γερµανίας διπλό). 
Τηλ.6937/313613.

Πωλούνται αντλία 340 κυβικά µε µη-
χανή Deutsch και αντλία 2 ιντσών µε µο-
τέρ. Τηλ.6972/687368.

Πωλείται τρακτέρ John Deer 80 ίπ-
πων, τετρακύλινδρο, 4 Χ 2, µε µπά-
ρα ασφαλείας, µαζί µε ένα καλλιερ-
γητή 9άρι, υδραυλικό τιµόνι, σε άρι-
στη κατάσταση, δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.6946/062106.

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από 
κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. 
∆ιαθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέρ-
γεια και έχει επιπλέον σταβλικές εγκα-
ταστάσεις, αποθήκες, οικία, φως και νε-
ρό. Περιοχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη 
Θεσσαλονίκη.  Τηλ.6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συ-
νεργασία, για καλλιέργεια αρωµατι-
κών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτι-
στικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νο-
µού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων 
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, 
ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσε-
ων. Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 2 χορτοδετικές µηχανές 
Welger. Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται 9 κλουβιά τοκετού για χοι-
ριµητέρες και 8 ταΐστρες για απογαλα-
κτισµό. Τιµή 600€. Τηλ.2353/023580, 
6986/077326.

Πωλείται  τρακτέρ ερπυστριοφό-
ρο αµπελουργικό µε χειριστήριο πολλα-
πλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins 55 
ίππων, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, δια-
στάσεις πλάτος 0,90εκ. - µήκος 3µ. Τηλ. 
6939/075721.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116 

Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806 

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Υπήρξε λατρευτικό κέντρο του ∆ία 
και της ∆ιώνης και διάσηµο µαντείο 
του αρχαίου ελληνικού κόσµου. Ο 
λόγος, φυσικά, για τη ∆ωδώνη, η 
µοναδικότητα της οποίας έστειλε τη 
φήµη της Ηπείρου στα πέρατα της 
Γης. Μέχρι σήµερα, βέβαια, που η 
επίµονη ιστορική έρευνα έρχεται 
να αποδείξει ότι µια δεύτερη ∆ω-
δώνη έλαµψε στον Ελλαδικό χώρο, 
αυτή τη φορά όµως στα γεωγραφι-
κά όρια της Θεσσαλίας. 

Όπως, µεταξύ άλλων, αναφέρει 
ο ερευνητής Θωµάς Β. Παπακων-
σταντίνου στο νέο του βιβλίο, στο 
ερώτηµα εάν υπήρξε η πόλη Κύ-
φος και η Περραιβική-Θεσσαλική 
∆ωδώνη, ο πρώτος ιστορικός-ποι-
ητής της αρχαίας Ελλάδας, ο Όµη-
ρος µας πληροφορεί ότι ναι υπήρ-
χε και Κύφος και «δυσχείµερος ∆ω-
δώνη», στα Καµβούνια όρη της αρ-
χαίας Περραιβίας, εκεί που οι κά-
τοικοί τους όργωναν τα χωράφια 

τους δίπλα στον Τιταρήσιο ποταµό.
Την ύπαρξη της Θεσσαλικής ∆ω-

δώνης επιβεβαιώνει και ο Θεσσαλός 
φιλόσοφος Σουίδας, µε τη διαφορά 
ότι την τοποθέτησε στη Σκοτούσσα της 
Θεσσαλίας κι από εκεί µεταφέρθηκε 
στη ∆ωδώνη της Ηπείρου. Ο Θεσ-
σαλός φιλόσοφος Κινέας, µας δια-
βεβαιώνει ότι και Μαντείο της Θεσ-
σαλικής ∆ωδώνης και πόλη µε το 
όνοµα ∆ωδώνη υπήρξε. Φυσικά οι 
πηγές που αναφέρονται διεξοδικά 
στο βιβλίο είναι πάρα πολλές, ενώ 

δίνονται στοιχεία και για ανασκαφι-
κά δεδοµένα που συνάδουν µε την 
ύπαρξη της Περραιβικής ∆ωδώνης, 
η οποία κατά πάσα πιθανότητα είτε 
καταστράφηκε κατά των εισβολή του 
φύλου των Θεσσαλών, οι οποίοι ή-

ταν νοµάδες και έφεραν τη λατρεία 
του ∆ωδεκάθεου, στη θέση του προ-
ϊστορικού Πελασγικού ∆ία, είτε κα-
ταστράφηκε από κάποιο τυχαίο γε-
γονός, όπως πυρκαγιά.

Ανασκαφές
Το µόνο που µένει είναι η 

αρχαιολογική σκαπάνη να επι-
βεβαιώσει την ύπαρξη µαντείου 

της Περραιβικής ∆ωδώνης

Η Θεσσαλία βραβεύεται
για τη λίµνη Κάρλα
Για το έργο της επανασύστασης της 
Λίµνης Κάρλα βραβεύθηκε την 
Τετάρτη 24/10 στο αµφιθέατρο του 
Πολεµικού Μουσείου η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας κατά την 7η Τελετή 
Απονοµής των Ευρωπαϊκών 
Βραβείων Επιχειρήσεων για το 
Περιβάλλον, µε διοργάνωση της 
Γενικής ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων Προστασίας 
Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Πορτογάλος ο καλύτερος
νέος Ευρωπαίος αγρότης 
Ο πέµπτος διαγωνισµός για τον 
καλύτερο νέο αγρότη που έγινε 
στις Βρυξέλλες βρήκε νικητή τον 
29χρονο Πορτογάλο Manuel 
Grave, που µεταµόρφωσε µια 
ακαλλιέργητη και χωρίς άρδευση 
γη 70 εκταρίων σε αµυγδαλεώνα 
πυκνής φύτευσης, µε αειφορική 
χρήση. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο 
νικητής του διαγωνισµού της ΠΕΝΑ, 
Λάζαρος Σεµερτζίδης. Να 
σηµειωθεί ότι στο διαγωνισµό 
πήραν µέρος 300 αγρότες.

14η Γιορτή Ακτινιδίου 
Πυργετού Αιγάνης
Την επιθυµία να γίνει το ακτινίδιο 
προϊόν ΠΟΠ εξέφρασαν όσοι φορείς 
παρευρέθησαν στην 14η γιορτή 
ακτινιδίου Πυργετού Αιγάνης  που 
πραγµατοποιήθηκε το διήµερο 20-21 
Οκτωβρίου στην διασταύρωση 
Πυργετού µε εθνική οδό. Όσοι 
βρέθηκαν εκεί, ξεναγήθηκαν στον 
χώρο εκθέσεων τοπικών προϊόντων 
και εδεσµάτων µε βάση το τιµώµενο 
προϊόν, ενώ την πρώτη µέρα 
ενηµερώθηκαν για επίκαιρα θέµατα 
καλλιέργειας της ακτινιδιάς.

Μουσείο Προσφυγικού
Ελληνισµού στην Καβάλα 
Συνολικά 96 χρόνια µετά την 
αποβίβαση Μικρασιατών και 
Ποντίων προσφύγων στο λιµάνι της 
Καβάλας και σχεδόν τρία χρόνια 
από την άφιξη χιλίων περίπου τον 
Φεβρουάριο του 2016 στην πόλη, 
όταν είχαν κλείσει τα σύνορα στην 
Ειδοµένη, ένας χώρος θυµίζει όσα 
άφησαν πίσω και όσα έφεραν µαζί 
τους. Πρόκειται για το Μουσείο 
Προσφυγικού Ελληνισµού του 
Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας 
που εγκαινιάσθηκε στις 21 Οκτώβρη.

Υπαίθριο µε ένα δέντρο ήταν το µαντείο της Θεσσαλίας, όπως 
αναφέρεται ότι ήταν πριν τον 5ο αιώνα και η ∆ωδώνη της Ηπείρου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Για τη δική της Δωδώνη
καυχιέται πια η Θεσσαλία 
Την ύπαρξη της Περραιβικής - Θεσσαλικής Δωδώνης 
τεκμηριώνει το νέο βιβλίο του Θωμά Β. Παπακωνσταντίνου

Πωλείται αλέτρι Vogel & noot 4υνο 

ανοιγοκλεινόµενο. Τηλ.6908/385524.

Πωλείται φρέζα 70αρα, βαρέως τύπου 

µάρκας Κωνσταντινίδη, σε πολύ καλή κα-

τάσταση. Τηλ.6972/892028.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος, λυόµενος 

διατάσεων 4 Χ 4 Χ 2 ύψος,  χωρισµένος 

σε δυο θαλάµους µε εσωτερική πορτα , 

2 εξωτερικές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχα-

νήµατα και µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο 

θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε προδια-

γραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. 

Τηλ.6939075721.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσε-

ων 3 Χ 3 Χ 6 µήκος, αποτελείται από πά-

νελ ολοκαίνουργιο, ψυκτικό µηχάνηµα 

4hp, αεροψυκτήρα, πόρτα ανοιγόµενη, 

παραδίδεται λυµένο στην έδρα µου. Τιµή 

3.300€ πλέον ΦΠΑ. Τηλ.6980/448670.

email: Jathelas@otenet.gr

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελληνι-

κής κατασκευής, 2009, πολύρρηκτο τρο-

ποποιηµένο, τοξωτό, από σωλήνα Φ60 

γαλβάνιζε, 2,5 χιλιοστά πάχος, σε άψο-

γη κατάσταση, µε ηλεκτροκίνητα παρά-

θυρα οροφής και πλευρικά. Έχει άνοιγ-

µα 8 µέτρα, ύψος ορθοστάτη 3 µέτρα και 

ύψος κορυφής 5 µέτρα. Συνολική έκταση 

8.300τ.µ. Παραδίδεται λυµένο και πακε-

ταρισµένο στο κτήµα µου. Περιοχή Αττι-

κή. Τιµή 70.000€. Τηλ.6980/448670. 

Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται τρακτέρ John Deer 2130, 80 

ίππων, µπάρα ασφαλείας, πινακίδες, σε 

άριστη κατάσταση, µαζί και καλλιεργητής. 

Τηλ.6946/062106.

Πωλείται άροτρο 4υνο   Pietro Moro 

ανοιγοκλειόµενο,  αζώτου, µε δυνατότη-

τα 5υνο. Τηλ.6977/524520. 

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 

Deutz Fahr 1630. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 

8080. Τηλ.6944/144762.

Πωλείται αρµεκτίριο µε αντλία κε-

νού 12-48 θέσεις, αυτόµατο πλυντήριο, 

γραµµή γάλακτος µε ανοξείδωτο δοχείο, 

ηλεκτρονικό πίνακα, χωρίς παγίδες. Τιµή 

7.000€ συζητήσιµη. Τηλ.6944/873112.

Πωλούνται 6 ντεπόζιτα λαδιού 600 λί-

τρων το καθένα. Τιµή 350€. Περιοχή Κυ-

παρισσία. Τηλ.6947/909200.

Πωλείται καζάνι απόσταξης ανοξείδωτο 

60 λίτρων. Τιµή 550€. Περιοχή Σέρρες. 

Τηλ.6978/740083.

Πωλούνται πάσαλα για στήριξη νέων 

δέντρων από καστανιά. Περιοχή Χαλκι-

δικής. Τηλ.6948/883488.
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Πιο σπέσιαλ από 
ποτέ το Κλάσικο
Χωρίς Μέσι και Ρονάλντο το φετινό ντέρμπι 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ντέρµπι Κλάσικο χωρίς Κριστιάνο 
Ρονάλντο και Μέσι, αλλά και µε τη 
Ρεάλ Μαδρίτης στην 7η θέση της 
κατάταξης, θα είναι σίγουρα κάτι 
το διαφορετικό. Οπότε το Σάββατο 
27 Οκτωβρίου θα είναι η ευκαιρία 
στο σπουδαίο αυτό µατς, που διε-
ξάγεται στο Καµπ Νου, να αναδει-
χθούν νέοι πρωταγωνιστές. 

Η Μπαρτσελόνα από την άλλη 
αν και βρίσκεται στην πρώτη θέση, 
δεν έχει ξεφύγει ιδιαίτερα βαθµο-
λογικά και οποιαδήποτε απώλεια 
µπορεί να φέρει ακόµα και την.... 
Αλαβές στην κορυφή. Ματς κορυ-
φής και στην Αγγλία αυτή την Κυ-

ριακή, µε τη Μάντσεστερ Σίτι να φι-
λοξενείται στην έδρα της Τότεναµ, 
η οποία φέτος δεν πείθει τουλάχι-
στον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στο µπάσκετ τώρα, σε ρυθµούς 
Ζάλγκιρις βρίσκεται ο Παναθη-
ναϊκός που θα αγωνιστεί χωρίς 
τον Μαρκ Λοτζέσκι στις 26 Οκτω-
βρίου. Από εκεί και πέρα, ο Τσά-
βι Πασκουάλ έχει όλους τους υπό-
λοιπους παίκτες στη διάθεσή του 
µε µοναδικό στόχο την τρίτη νίκη 
σε τέσσερα µατς της EuroLeague. 

Τέλος, στον µηχανοκίνητο α-
θλητισµό, δεσπόζει το γκραν πρι 
στο Μεξικό αυτό το Σαββατοκύρια-
κο, µε τον τίτλο, πάντως, τρεις α-
γώνες πριν το τέλος, να φαίνεται 
πως έχει κριθεί υπέρ του Χάµιλτον. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει τον πρώτο 
τίτλο της καριέρας του και παρέµεινε, αυτή την 
εβδοµάδα, στην 16η θέση της παγκόσµιας κατάταξης. 
Ο 20χρονος πρωταθλητής έχει 2.155 βαθµούς, ενώ 
στην κορυφή της κατάταξης που διατηρεί η ATP, ο 
Ισπανός Ράφα Ναδάλ, παραµένει στην κορυφή, αν 
και τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής ο Τζόκοβιτς.

Στην 16η θέση
του τένις ο Τσιτσιπάς  

Κυριακή 28 Οκτωβρίου

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου

Σάββατο 27 Οκτωβρίου

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις 21.00 Novasports 2

Γκραν Κανάρια – ΤΣΣΚΑ 22.30 Novasports 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ - ΟΦΗ 17.15 Novasports 2

Λαµία – Λεβαδειακός 19.00 ΕΡΤ 1

Formula 1 (Μεξικό)

Κατατακτήριες δοκιµές 20.50 COSMOTE SPORT 5

Τένις (ATP 500 Erste Bank Open)

Τελικός 15.00 COSMOTE SPORT 8

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης - Ολυµπιακός 17.00 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK - Άρης 19.30 Novasports 1

Formula 1 (Μεξικό)

Αγώνας 20.45 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 21.30 Novasports 1

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις 21.00 Novasports 2

Γκραν Κανάρια – ΤΣΣΚΑ 22.30 Novasports 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ - ΟΦΗ 17.15 Novasports 2

Λαµία – Λεβαδειακός 19.00 ΕΡΤ 1

Formula 1 (Μεξικό)

Κατατακτήριες δοκιµές 20.50 COSMOTE SPORT 5

Τένις (ATP 500 Erste Bank Open)

Τελικός 15.00 COSMOTE SPORT 8

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης - Ολυµπιακός 17.00 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK - Άρης 19.30 Novasports 1

Formula 1 (Μεξικό)

Αγώνας 20.45 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 21.30 Novasports 1

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα λιπάσµατα, 
ο νέος κανονισμός,  
τα λόμπυ και η 
ρωσική ίντριγκα

Στις διεθνείς το 
ελληνικό ακτινίδιο 
με τους Ιταλούς 
παρόντες

Ο πυρήνας   
της γεωργίας μπορεί 
να έχει ακαδημαϊκό 
πρόσωπο

Μικραίνει η Γιουνάιτεντ
∆εν προκαλεί πλέον φόβο η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι που 
φάνηκε και στο Τσάµπιονς Λιγκ, 
όπου έχασε στην έδρα της από την 
Γιουβέντους σχετικά εύκολα µε 
0-1. Η αγγλική οµάδα αν και προς 
το παρόν δεν φαίνεται να 
κινδυνεύει να µείνει εκτός 
συνέχειας στη διοργάνωση, στην 
τέταρτη αγωνιστική στις 7 
Νοεµβρίου δίνει τη ρεβάνς 
µε τη «Μεγάλη Κυρία».

.
Ο κορυφαίος της χρονιάς
Η IAAF ανακοίνωσε τους 10 
άνδρες αθλητές που είναι 
υποψήφιοι για τον τίτλο του 
κορυφαίου της χρονιάς. 
Υποψήφιοι αθλητές, µεταξύ 
άλλων, είναι οι: Τίµοθι Τσερούιγιοτ 
(Κένυα, 1.500µ, µίλι), Κρίστιαν 
Κόουλµαν (ΗΠΑ, σπριντ), Άρµαντ 
Ντουπλάντις (Σουηδία, επί κοντώ), 
Κέβιν Μαγέρ (Γαλλία, σύνθετα).

∆ύο κρίσιµα µατς
Τον ανεβασµένο ψυχολογικά ΟΦΗ 
υποδέχεται στην έδρα της για την 
8η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ η 
ΑΕΛ το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 
διαθέτοντας για το µατς αυτό 500 
εισιτήρια έναντι ενός ευρώ κατά 
την προπώλησή τους. Οι «βυσσινί», 
που δεν έχουν βρει ακόµα για 
φέτος τα πατήµατά τους, 
προετοιµάζονται παράλληλα και 
για τον αγώνα Κυπέλλου που θα 
δώσουν µε τον Ηρόδοτο στις 30 
Οκτωβρίου, µε µόνο στόχο τη 
νίκη για την πρόκριση.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Αφιέρωµα γεωργία ακριβείας: 

Εξοπλισµός για υπεραξία

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ένα µεγάλο αφιέρωµα για τις νέες τεχνολογίες στο τοµέα της γεωργίας ακριβείας φιλοξενεί
το Profi Νοεµβρίου, µε εξοπλισµό για όλους τους τύπους γεωργικών µηχανηµάτων.  
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Με βάρκα 
στο γήπεδο
Έχουµε δει κατά 
καιρούς πολλά «όµορφα» 
σκηνικά στα γήπεδα των τοπικών 
πρωταθληµάτων, όπως για 
παράδειγµα η πόρτα που έγινε 
φορείο κ.ο.κ.. Σε κάθε περίπτωση 
πάντα ένα από τα προβλήµατα 
είναι η µετακίνηση για τις 
νησιωτικές οµάδες. Για 
παράδειγµα, την περασµένη 
Κυριακή ήταν προγραµµατισµένη 
η αναµέτρηση της ΑΠΣ Κύθνου 
µε τον Μαρπησσαϊκό. Η οµάδα 
της Κύθνου χρησιµοποιεί ως 
έδρα το γήπεδο της Σερίφου και 
έτσι έπρεπε να ταξιδέψει για να 
παίξει το εντός έδρας παιχνίδι 
της. Γι’ αυτό το λόγο οι παίκτες, 
οι φίλαθλοι και οι άνθρωποι της 
οµάδας ταξίδεψαν µε βάρκα για 
να φτάσουν στο γειτονικό νησί. 
Μάλιστα, για να γλιτώσουν µία 
ώρα ταξιδιού πήγαν σε παραλία 
στο βόρειο τµήµα της Σερίφου 
και από εκεί πήγαν µε αµάξια 
στο γήπεδο που βρίσκεται στο 
νότιο τµήµα του. Μεγαλεία!

  

Ο Τζόρνταν του 
διεθνούς στίβου 
Η Σιµόν Μπάιλς είναι το µεγάλο 
αστέρι της ενόργανης. H 21χρονη 
µικροσκοπική Αµερικανίδα έχει 
ύψος µόλις 1,42µ. αλλά τα άλµατα 
της φτάνουν στα 2,84µ., γι’ αυτό 
και οι Αµερικανοί την αποκαλούν 
«το κορίτσι που γεννήθηκε για 
να πετάει». Μάλιστα, πρόσφατα 
έγινε η πρώτη Αφροαµερικανή 
που κατέλαβε την πρώτη θέση 
στο σύνθετο ατοµικό της 
ενόργανης, σε τρία διαδοχικά 
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα µε 
άλµατα πρωτοφανή για τον 
γυναικείο στίβο.

   Η υφυπουργός Ολυ-
µπία σωστά λέει ότι το υπουρ-
γείο δεν µπορεί να διαµορφώ-

σει τις τιµές του γάλακτος, µπορεί ό-
µως να κάνει και έχει ξεκινήσει εκτετα-
µένους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα και 
η νέα Υπουργική απόφαση για το γάλα 
θα είναι το πρώτο βήµα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Την ίδια ώρα η βουλευ-
τής Παναγιώτα, υποστηρίζει ότι κανέ-
νας µέχρι τώρα νόµος δεν έχει ανακό-
ψει την καταστροφική πορεία στο γά-
λα και τη φέτα και ως εκ τούτου προ-
τείνει «ποσοστώσεις» ως ότου εξοµα-
λυνθεί η κατάσταση. Το θέµα είναι ότι 
θα εξοµαλυνθεί ή θα αποτελειωθεί... ο 
κλάδος.    Πάντως η υφυπουργός 
low profile, µετά την συνάντηση µε τους 
εκπροσώπους του κλάδου τις προάλλες 
στο υπουργείο της πλατείας, δεν θέλησε 
να κάνει δηλώσεις στο κρατικό κανάλι µε-
τά τον υπουργό, καθώς της αρκούσε που 
ήταν δίπλα του.    Το χιουµουράκι,  
πάντως του υπουργού (ξέρω τα προβλή-
µατα και έχω τις λύσεις), στον Παλάσκα 
κοµµατάκι black, όταν του είπε αν έχει 
σχέση µε τις ιχθυοκαλλιέργειες επειδή 
ψαρώνει...εύκολα. Μήπως ασχολείται ο 

ίδιος κάτι παραπάνω µε τον συγκεκρι-
µένο κλάδο;    Αλήθεια, ακόµη το 
κράτος δεν έχει µάθει µέσω των υπηρεσι-
ών α) τον πραγµατικό αριθµό των εκτρε-
φόµενων ζώων στη χώρα, β) την ποσότη-
τα γάλακτος που παράγεται και αυτήν που 
εισάγεται, γ) την ποσότητα της φέτας που 
παράγεται και διατίθεται στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά; Αν όχι τα πράγµατα είναι ό-
ντως πολύ ανησυχητικά.    Ο δασο-
λόγος, πρώην υπουργός, θέλει στο σχέ-
διο που έχει για την δασοπροστασία και 
στον επανασχεδιασµό για οργάνωση σε 
νέα βάση για την πρόληψη αγροτοδα-
σικών πυρκαγιών να αξιοποιηθούν λι-
µνάζοντα 250 εκατ. του ΠΑΑ για επενδύ-
σεις στα δάση, που αν δεν χρησιµοποι-
ηθούν για άλλο σκοπό. Θα είναι τουλά-
χιστον αγροτικός;    Με φανουρό-
πιτες, µελάσα, µαλλί της γριάς και µελο-
µακάρονα προς αναζήτηση ρευστού δεν 
σώζεται η καµπάνια στα τεύτλα και το ζα-
χαρουργείο.  Για το οποίο όλοι «βάζουν 
πλάτη», αλλά στο τέλος οι παραγωγοί εί-
ναι µε την πλάτη στον τοίχο. Πάντως και 
αυτά τα Χριστούγεννα, οι εναποµείναντες 
παραγωγοί  βλέπουν ότι θα τη βγάλουν 
αζαχάρωτα...   O ΓΥΛΟΣ

Χωρίς Μέσι και Ρονάλντο το Ελ Κλάσικο µετά από 11 χρόνια σελ. 54 • Για την 3η νίκη ο ΠΑΟ απέναντι στη Ζαλγκίρις σελ. 54

Έχεις δέμα
Με το Powerbale 14 «φορτώνεις και 
φεύγεις», αφού µαζί µε τις τεχνολογίες 
που ενσωµατώνει η πλατφόρµα, κουβαλάει 
µε ασφάλεια και γρήγορα 10 ολόκληρα 
δεµάτια. Τύλιγµα σε ντάνες, λοιπόν, µε 
την πλατφόρµα αυτόµατης φόρτωσης 
της Power Precision Engineering. 
Περισσότερα στο Profi Οκτωβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Στη σπηλιά ο Μαλάµης
µόνος και απαρηγόρητος 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΞΕΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΤΟΥ MANLY EDWARD MACDONALD
Ο Καναδός ιµπρεσιονιστής Manly E. MacDonald (1889-1971) απεικονίζει αγρότισσες στην περιοχή του Νιαγάρα. Τη χρονιά που δηµιουργήθηκε 
ο παραπάνω πίνακας, δηλαδή το 1918, στα χωράφια του Νιαγάρα εργάστηκαν 2.400 γυναίκες, βοηθώντας στις καλλιεργητικές εργασίες.
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Με αφετηρία τα 60 λεπτά το κιλό ξεκίνη-
σαν οι πρώτες κοπές και εξαγωγές µα-
νταρινιών της ποικιλίας Κληµεντίνης στις 
περιοχές ∆ρέπανο, Σκαφιδάκι και Τολό 
του νοµού Αργολίδας, δίνοντας τον τό-
νο της νέας εµπορικής σεζόν, η οποία 
αναµένεται καλύτερη από την περσινή. 

Σύµφωνα µε όσα µας αναφέρουν πα-
ραγωγοί από την περιοχή, η τιµή πέρυσι 
ξεκίνησε στα 45-50 λεπτά και στη συνέ-
χεια -παραδοσιακά- έπεσε στα 30 λεπτά. 

Όσον αφορά την παραγωγή αναµένε-
ται στα περσινά επίπεδα, ενώ η ποιότητα 
είναι πολύ καλή, δεδοµένου ότι οι καιρι-
κές συνθήκες το προηγούµενο διάστηµα 
δεν προκάλεσαν ζηµιές. Σχετικά µε τις ε-
ξαγωγές, αυτές τα τελευταία χρόνια έχουν 
αυξηθεί, µε πρώτο προορισµό τη Ρουµα-
νία. «Οι Ρουµάνοι, έµποροι εκτός του ό-
τι δίνουν καλές τιµές πληρώνουν αµέ-
σως», σηµειώνει στην Agrenda  ο παρα-
γωγός από την Αργολίδα Τάκης ∆ωρής.  

Με 60 λεπτά οι εξαγωγές Κληµεντίνης
 Πέρυσι η τιµή έναρξης δεν ξεπερνούσε τα 50 λεπτά και µετά µειώθηκε
Οι Ρουµάνοι έµποροι πληρώνουν καλά και άµεσα τα ελληνικά µανταρίνια  
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Χ
ρηµατιστηριακά, η αγορά βάµβα-
κος προσπαθεί να κατακτήσει τα 
80 σεντς ανά λίµπρα λαµβάνοντας 
δυναµική από τα καιρικά προβλή-

µατα και τις απώλειες στη σοδειά των ΗΠΑ. 
Στην αγορά µας, σηµειώθηκαν µετρηµένες 
πωλήσεις για Πακιστάν και Αίγυπτο σε χα-
µηλές όµως τιµές. Το Πακιστάν αγόρασε στα 
6 σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18 
παραδοτέα, ενώ η Αίγυπτος στα 83,50 σεντς 
ανά λίµπρα παραδοτέα. Γενικότερα διανύ-
ουµε µια ήσυχη περίοδο εµπορικά και το 
βλέµµα των περισσοτέρων είναι στις φορ-
τώσεις, οι οποίες αργούν. 

  Στην αγορά µας βγαίνουν εµπορικά 
σιτάρια προς πώληση αλλά δεν βρίσκονται 
αγοραστές. Η τοπική αγορά δεν µπορεί να 
αγοράσει άλλα λόγω έλλειψης αποθηκευ-
τικών χώρων, ενώ η εξαγωγή ενδιαφέρεται 
µόνο για τα χαµηλής ποιότητας στα 200 ευ-
ρώ ο τόνος FOB. Ζητούµενο είναι τώρα το 
φτηνότερο ευρώ να µπορέσει να προσελ-
κύσει αγοραστές σε τρίτες χώρες. Στη Γαλ-
λία κρατιούνται ακόµα τα 200 ευρώ ο τό-
νος, αν και το θέµα είναι στα σκληρά τα ο-
ποία έχουν παραπλήσια τιµή.     

  Με 30 κοντέινερ, ήτοι 600 τόνους ακτι-
νίδιο κατακτά το Γιοχάνεσµπουργκ ο Αγροτι-
κός Συνεταιρισµός Μέσης στην Ηµαθία, φέρ-
νοντας ένα βήµα πιο κοντά τον εθνικό στόχο 
να εδραιωθεί στην αγορά της Νότιας Αφρι-
κής το ελληνικό ακτινίδιο. Σηµειώνεται ότι 
πέρυσι, ο  συνεταιρισµός κατάφερε να στεί-
λει µόλις 80 τόνους ακτινιδίων, δηλαδή τέσ-
σερα κοντέινερ, µε τον διευθυντή του, Θανά-
ση Μπρανιώτη, να ευελπιστεί πως η συνερ-
γασία θα επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα.

Στα 80 σεντς
ξανά το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/09 17/10 19/10 22/10 24/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

364,01363,86

370,55
368,67

364,05

Κρήτη
Στην Κρήτη, όπου παράγεται µικρή 

ποσότητα προς την εσωτερική 
κυρίως αγορά, η παραγωγή 

αναµένεται το επόµενο διάστηµα

Μονίλια 
Οι παραγωγοί δοκιµάζονται κάθε 

χρόνο από την ασθένεια της 
µονίλιας, που δεν καλύπτεται 
ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ

Ποικιλίες
Πριν την Κληµεντίνη συγκοµίστη-
καν οι πρώιµες Κλαουζελίνα και 

Σπινόζα σε τιµές που κυµάνθηκαν 
περί τα 60 λεπτά

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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2,60
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2,64

380,00

854,2
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ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα 78,72 78,55

76,46 76,80

77,92

220

215 215 215

218 218

78,99

Τιμή Κλημεντίνης
(ευρω/κιλό)

2017 0,45 - 0,50

2018 0,60
ΠΗΓΗ: AGRENDA



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΠαρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018AgrendaA2 | 22

Συγκρατηµένα ανοδικά οι χρηµατιστηριακές τιµές βάµβακος 
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΙ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ

Οι αγορές παλεύουν να κατακτήσουν 
τα 80 σεντς ανά λίµπρα, µε τις 
απώλειες στην σοδειά των ΗΠΑ 
λόγω τυφώνα να αβαντάρουν.

Σταθερή η τιµή του σκληρού 
σιταριού στη λίστα της Φότζια, 
δείχνοντας σηµάδια 
σταθεροποίησης.

Με υποχώρηση κατά ένα ευρώ ανά 
τόνο, το καλαµπόκι στις αγορές της 
Ευρώπης, δείχνει να προσαρµόζεται 
στις τιµές του σκληρού.

Αµετάβλητη η τιµή στο κριθάρι 
βυνοποίησης µετά την 
υποχώρηση που σηµείωσε την 
προηγούµενη εβδοµάδα.

Μικρές ανακατατάξεις ως προς την 
τιµή σηµειώνει  αγορά ελαιολάδου 
στην Ευρώπη, µε τα αποθέµατα να 
εξακολουθούν να πιέζουν.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μια καλή ευκαιρία από το διεθνές ε-
µπόριο, όσο ακριβαίνει το δολάριο έ-
ναντι του ευρώ και οι σοδειές της Ευ-
ρώπης γίνονται πιο ελκυστικές περι-
µένει το ελληνικό σκληρό σιτάρι. Σε 
µια χρονιά µε πολλές καλές ποιότη-
τες, η ελληνική παραγωγή στρέφει τώ-
ρα το βλέµµα σε αγοραστές από τρί-
τες χώρες, καθώς η τοπική αγορά δεν 
µπορεί να απορροφήσει άλλες ποσό-
τητες, αφού τόσο οι µύλοι όσο και οι 
µεσίτες είναι καλυµµένοι. 

Το τελευταίο διάστηµα επικρατεί στα-
σιµότητα, µε την εξαγωγή να ενδιαφέ-
ρεται µόνο για µέτριες ποιότητες στην 
τιµή των 200 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας, ενώ δεν υπάρχει ιδιαίτερο αγορα-
στικό ενδιαφέρον για τα ποιοτικά µας 
σιτάρια. Χαρακτηριστικό είναι το γεγο-
νός ότι στον τοµέα της εξαγωγής αυ-
τό το διάστηµα γίνονται µόνο κουβέ-
ντες, ενώ δεν υπάρχουν συµβόλαια έ-
στω για εκτέλεση αυτό ή τον επόµενο 

µήνα, γεγονός που «φρενάρει» την α-
γορά, ενώ πιέζει και τους παραγωγούς 
που κρατούν ακόµα στις αποθήκες τους 
το προϊόν, καθώς ακόµα αδυνατούν να 
«χωνέψουν» τις χαµηλές τιµές.

∆ύσκολη είναι η κατάσταση και στην 
Ιταλία, που επιλέγει να αγοράσει φθη-
νότερο καναδέζικο σιτάρι, στις περιπτώ-
σεις που δεν επαρκεί το τοπικό προϊ-
όν, σε µια προσπάθεια να στηριχθούν 
οι παραγωγοί και οι συνεταιρισµοί της 
χώρας, καθιστώντας ωστόσο το ελληνι-
κό προϊόν µη διαπραγµατεύσιµο εµπο-
ρικά. Πάντως, οι τιµές παραγωγού στη 
γείτονα χώρα για τα καλά σιτάρια κυ-
µαίνονται στα 217 µε 222 ευρώ ο τό-
νος, ενώ οι καλές ποιότητες του Κανα-
δά προσφέρονται στα 250 µε 255 ευ-
ρώ ο τόνος στο λιµάνι. Την ίδια ώρα, 
στη Γαλλία η πίεση της προηγούµενης 
εβδοµάδας παραµένει, µε τις τιµές να 
ισορροπούν στα 205 ευρώ ο τόνος πα-
ραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές βλέ-
πουν την αγορά να κινείται υποτονικά 
µέχρι να βγουν νέα από τον Καναδά ή 

τις νέες σπορές. Ενδεικτικό είναι το γε-
γονός ότι όσο προχωράµε προς τη νέα 
σοδειά, εκτιµάται ότι θα αποτυπωθεί 
στην αγορά η µείωση των στρεµµάτων 
που αναµένεται, δεδοµένου ότι οι πα-
ραγωγοί δεν ικανοποιήθηκαν για τρί-
τη συνεχόµενη χρόνια. Κάτι, που όπως 
λένε οι αναλυτές, θα φανεί σε µια ανο-
δική πορεία των τιµών, αλλά όχι άµε-
σα και µάλλον πιο κοντά στο νέο έτος. 

Πάντως, ενδεικτική είναι η πρώτη 
εικόνα για τη νέα σεζόν που δίνουν οι 
εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Συµβουλί-
ου Σιτηρών (IGC), σύµφωνα µε τις ο-
ποίες η παγκόσµια παραγωγή σιταριού 
για την περίοδο 2018-2019 αναµένε-
ται να µειωθεί κατά 41 εκατ. τόνους 
και να φτάσει τους 717 εκατ. τόνους.

Το ακριβό δολάριο από µηχανής θεός στο σκληρό 
Τα αποθέµατα πιέζουν τους σιτοπαραγωγούς και τους οδηγούν σε βιαστικές πωλήσεις 
Κρατάει τα 200 ευρώ ο τόνος η εξαγωγή, µε τα βλέµµατα τώρα στις τρίτες χώρες 

Στασιµότητα στην ελληνική 
αγορά σκληρού µε τις τιµές 
εξαγωγής για µέτρια ποιότητα 
να µένουν προσκολληµένες 
στα 200 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας. Τα ποιοτικά σιτάρια 
ακόµα δεν κουβεντιάζονται σε 
καλές τιµές και ψάχνουν να 
βρουν αγοραστή στην τοπική 
αγορά. Όσο φθηναίνει το 
ευρώ έναντι του δολαρίου οι 
ευρωπαϊκές σοδειές µπορεί 
και να γίνονται πιο ελκυστικές, 
εντούτοις ακόµα το διεθνές 
εµπόριο δεν έχει δώσει καλές 
ευκαιρίες. Στη νέα λίστα της 
Φότζια για ποιοτικά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 
12,5% η τιµή παραγωγού είναι 
στα 217-222 ευρώ ο τόνος. 
Οι καλές ποιότητες του 
Καναδά προσφέρονται στα 
250-255 ευρώ ο τόνος στο 
λιµάνι, αλλά πολύ δύσκολα 
βρίσκεται Ιταλός αγοραστής. 
Στη Γαλλία η πίεση της 
προηγούµενης εβδοµάδας 
παραµένει, µε τις τιµές να 
ισορροπούν στα 205 ευρώ 
παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

Οι τιµές έκαναν µια δοκιµή προς τα 80 σεντς και 
τώρα οι αναλυτές περιµένουν να δουν αν θα τα 
κρατήσει. Ο βασικός λόγος της πρόσφατης ανόδου 
είναι τα ποιοτικά προβλήµατα που επιβεβαιώνονται 
στις ΗΠΑ κατόπιν των βροχοπτώσεων και του 
κυκλώνα. Λογικά φέτος θα λείψουν οι λευκές 
ποιότητες και ενδέχεται να αυξηθεί το πριµ τους. 
Γενικότερα στη φυσική αγορά υπάρχει πολύ βαµβάκι 
για το οποίο πρέπει να βρεθούν αγοραστές. Ο 
εµπορικός πόλεµος για την ώρα µπλοκάρει τη 
δυναµικότητα της Κίνας, µε αποτέλεσµα να µη 
λαµβάνονται εύκολα αποφάσεις αγοράς. 

ΝEA ΥOΡKH
Μετρηµένες ήταν οι πωλήσεις σοδειάς µας την 
τελευταία εβδοµάδα. Κάποιες ποσότητες αγόρασε το 
Πακιστάν και η Αίγυπτος, αλλά οι τιµές δεν ήταν 
υποσχόµενες. Οι εκκοκκιστές προετοιµάζονται για τις 
φορτώσεις της Κίνας, ενώ το ενδιαφέρον για πώληση 
µετατοπίζεται στον επόµενο διαπραγµατευόµενο 
µήνα, για τον Μάρτιο ‘19. Τα µεταβροχικά βαµβάκια 
για την ώρα δυσκολεύονται να βρουν αγοραστή, 
εκτός αν η έκπτωση είναι γενναία. Η τουρκική αγορά 
παρά την άνοδο της λίρας δεν έχει ακόµα αντιδράσει, 
ενώ η Αίγυπτος αγόρασε µέσω διαγωνισµού µόνο 
1.000 τόνους στα 83 σεντς ανά λίµπρα παραδοτέα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μείωση της παγκόσµιας παραγωγής 
το 2018-2019 «βλέπει το IGC.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΟ∆ΕΙΑ
Οι τιµές παραγωγού στην 

Ιταλία για τα καλά σκληρά 

σιτάρια κυµαίνονται στα 217 

µε 222 ευρώ ο τόνος

16/10/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 78,33 -0,39

Μάρτιος '19 79,78 -0,06

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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Ένα καλό ξεκίνηµα δείχνει να έχει σηµειώσει το φρέσκο ελαιόλαδο σε περιοχές της Λακωνίας, όπου οι τιµές κυµαίνονται ανάµεσα στα 4 µε 4,10 ευρώ το 
κιλό, ενώ έχουν προηγηθεί και πράξεις στα 4,30 ευρώ. Εν τω µεταξύ έχουν ήδη κλειστεί κάποια συµβόλαια για ελαιόλαδα, που δεν έχουν ακόµα παραχθεί.

Τέταρτη σε εξαγωγές ελαιολάδου στον Καναδά είναι η Ελ-
λάδα, η οποία έχασε το 2017 δυο θέσεις από την Ισπανία 
και την Τυνησία, αφού µέχρι το 2016 ήταν δεύτερη, ακο-
λουθώντας την Ιταλία, σύµφωνα µε ενηµερωτικό έγγραφο 
του γενικού προξενείου της χώρας στο Τορόντο, στο οποίο 
υπογραµµίζεται ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για αύ-
ξηση των ελληνικών εξαγωγών στη συγκεκριµένη αγορά. 

Ένας λόγος της κάµψης των εξαγωγών του ελληνικού ε-
λαιολάδου στον Καναδά είναι, εκτός των εγγενών προβλη-
µάτων που έχουν προκύψει από τη δηµοσιονοµική κρίση και 
αναγκάζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναζητούν πιο κο-

ντινές και µε µικρότερο κόστος αγορές, είναι η µη συστηµατι-
κή και µε στοχευµένες προωθητικές ενέργειες προβολή του.

Προκειµένου το ελληνικό ελαιόλαδο να µπορέσει να εκ-
µεταλλευτεί πλήρως τις ευνοϊκές συγκυρίες που δηµιουρ-
γούνται στην καναδική αγορά από την αύξηση του ενδια-
φέροντος των καταναλωτών για την υγιεινή και µεσογεια-
κή διατροφή, απαιτούνται συστηµατικές και σταθερές προ-
ωθητικές ενέργειες, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της 
Τυνησίας. Η Τυνησία, προσπαθώντας να στραφεί από τις 
πωλήσεις σε χύµα στην εµφιάλωση και τυποποίηση τυνη-
σιακών µαρκών, και εκµεταλλευόµενη το γεγονός ότι οι λά-
τρεις του καλού φαγητού και της εκλεκτικότητας των τρο-
φίµων αναζητούν ελαιόλαδα από λιγότερο γνωστές ελαι-
οπαραγωγικές περιοχές, έχει καταφέρει τα τελευταία χρό-
νια να αποκτήσει το δικό της όνοµα στην αγορά, ξεπερνώ-
ντας την Ελλάδα το 2017. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ παραγωγού στα 3 ευρώ το 
κιλό, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μο-
λάων-Πακίων κατάφερε να πουλή-
σει όλα τα αποθέµατά του από την 
περσινή χρονιά, περί τους 330 τό-
νους. Από αυτούς, οι 220 τόνοι αγο-
ράστηκαν από την εταιρεία Χελιώ-
της ΑΕ, ενώ οι υπόλοιποι 110 τόνοι 
από µια ιταλική εταιρεία, σύµφωνα 

µε τον διευθυντή της οργάνωσης 
Παναγιώτη Ντανάκα. Όπως εξήγη-
σε ο ίδιος στην Agrenda, «τα απο-
θέµατα παραµένουν ακόµα σεβα-
στά για τα δεδοµένα της περιόδου 
και θα έπρεπε να µην υπάρχουν», 
ενώ οι τιµές κυµαίνονται από τα 
2,75 ευρώ µέχρι τα 3 ευρώ για την 
περιοχή της Λακωνίας.

Η∆Η ΠΑΝΩ από 360 τόνους αγουρέ-
λαιο έχει πουλήσει ο Α.Σ Αγίων Α-
ποστόλων, εκ των οποίων οι 200 τό-
νοι δόθηκαν µε τιµή παραγωγού στα 
4,30 ευρώ το λεπτό, ενώ οι υπόλοι-
ποι στα 4,10 ευρώ, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του συνεταιρισµού Πανα-
γιώτη Μπατσάκη. Ο ίδιος δηλώνει ι-

κανοποιηµένος από το φετινό ξεκί-
νηµα, σηµειώνοντας ωστόσο ότι «το 
µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η πρό-
ωρη ωρίµανση, η οποία ανεβάζει τις 
οξύτητες, αλλά και το γλοιοσπόριο». 
Πάντως όπως ανέφερε «µέχρι τώρα 
τα έχουµε καταφέρει και δεν έχουµε 
υπερβεί του 0,4 βαθµούς οξύτητας».

 ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ, τα ελαιοτριβεία άνοι-
ξαν την προηγούµενη εβδοµάδα, µε 
τα πρώτα δείγµατα γραφής να δεί-
χνουν υψηλές οξύτητες, σύµφωνα 
µε τον παραγωγό ∆ηµήτρη Αναγνω-
στόπουλο. Σε ό,τι αφορά τα περσι-
νά ελαιόλαδα, πράξεις γίνονται στα 

2,70 ευρώ το κιλό περίπου. Όπως συ-
µπλήρωσε ο ίδιος ο καλλιεργητής, 
«οι αποδόσεις ανά σακί είναι καλύ-
τερες από πέρυσι», όµως τόνισε πως 
«οι ελιές πρέπει να µαζευτούν άµε-
σα, για να αποφευχθούν περαιτέρω 
προσβολές από τον δάκο». 

ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ελαιόλαδο, από την ποι-
κιλία αθηνολιάς, κυµαίνεται την 
περίοδο αυτή στα 4 µε 4,10 ευρώ 
το κιλό. Ήδη έχουν γίνει πράξεις 
στους Αγίους Αποστόλους και στο 
συνεταιρισµό του Αγίου ∆ηµητρί-
ου, µε 4,30 και 4,20 ευρώ το κιλό. 
Ωστόσο, «οι µεγάλες επώνυµες ι-
ταλικές εταιρείες δεν έχουν µπει α-

κόµα για τα καλά στη Λακωνία» ό-
πως αναφέρει ο κ. Ντανάκας, εξη-
γώντας ότι «όποτε εµφανίζονται, 
παίρνουν κανένα βυτίο, γιατί φέ-
τος δεν είναι µεγάλη η παραγωγή, 
γεγονός που δεν επιτρέπει κάποια 
µεγάλη προσφορά. Πάντως ό,τι 
βγαίνει από φρέσκο ελαιόλαδο 
φεύγει, γιατί έχει ζήτηση».

 Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ στο Ηράκλειο της 
Κρήτης δεν έχει ξεκινήσει ακόµα, 
ενώ οι τιµές για τα περσινά ελαιό-
λαδα δεν ξεπερνούν τα 2,75 ευρώ 
το κιλό, σύµφωνα µε τον παραγω-
γό Μιχάλη Τσαγκαράκη. Για την 
φετινή παραγωγή, ο κ. Τσαγκα-
ράκης ανέφερε ότι «προς το πα-

ρόν είµαστε ακόµα καλά», κρα-
τώντας επιφυλάξεις για το τι µέλ-
λει γενέσθαι τις επόµενες ηµέρες. 
«Πράξεις γίνονται µε 2,60 έως και 
2,75 ευρώ, ανάλογα µε τον έµπο-
ρο, όµως το ελαιόλαδο µε τιµή κά-
τω από τα 3 ευρώ το κιλό δεν συµ-
φέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, δηµοσιεύµατα της 
Daily Mail και του CBS, αναφέρουν 
ότι η τιµή του ελαιολάδου θα εκτο-
ξευθεί στο αµέσως επόµενο διάστη-
µα. Ειδικότερα, οι κακές καιρικές 
συνθήκες στην Ιταλία, η οποία α-
ντιµετώπισε και προβλήµατα πυρ-

καγιών στην Τοσκάνη, καθώς και 
η µικρή παραγωγή σε Ελλάδα και 
Τυνησία, αναµένεται ακόµα και να 
διπλασιάσουν τις τιµές χονδρικής 
στο ΗΒ. Από την άλλη, και η Καλι-
φόρνια αντιµετωπίζει προβλήµατα 
µε την φετινή παραγωγή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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Όσο ελαιόλαδο βγαίνει από τα λιοτρίβια, φεύγει αµέσως 



Προς τη δοκιµασία των 650 
µονάδων οδεύει η αγορά
Φαίνεται πως ήρθε η σταθεροποίηση που εδώ και ένα 
δίµηνο αποζητούσε το Χρηµατιστήριο Αθηνών, παρά το 
γεγονός ότι η συναλλακτική δραστηριότητα παραµένει 
πεισµατικά χαµηλή, αφού µια αύξηση της θα βελτίωνε 
και δοµικά την τεχνική εικόνα της αγοράς. Πάντως το 
ανοδικό  ξέσπασµα του τραπεζικού κλάδου το 
απόγευµα της Τετάρτης, σε συνδυασµό µε τo ελαφρώς 
βελτιωµένο διεθνές κλίµα, επανέφερε το ΧΑ πάνω 
από τα επίπεδα των 630 µονάδων. Εφόσον αυτή η 
αντίδραση έχει πραγµατικά ερείσµατα τότε το επόµενο 
στοίχηµα για το ΧΑ είναι οι 650 µονάδες.

REMY COINTEAU: Αυξήθηκαν οι 
πωλήσεις της Remy Cointreau 
στο β΄ τρίµηνο, υποβοηθούµενη 

από τις ισχυρές τάσεις στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η εταιρεία 
παραγωγής premium ποτών εµφάνισε 
πωλήσεις 304,7 εκατ. ευρώ (350 εκατ. 
δολαρίων) στο β΄ τρίµηνο της χρήσης 
που έληξε το Μάρτιο, µε την εφαρµογή 
των λογιστικών προτύπων IFRS 15. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Συµφωνία 
χρηµατοδότησης ύψους 40 εκατ. ευρώ 
υπέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς µε την 
Thomas Cook Hotel Investments (TCHI), 
η οποία αποτελεί joint venture µεταξύ της 
Thomas Cook plc και της LMEY 
Investments. Η Τράπεζα Πειραιώς θα 
είναι η κύρια Τράπεζα της TCHI στην 
Ελλάδα και η χρηµατοδότηση που παρέχει 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για νέες 
επενδύσεις στον εγχώριο ξενοδοχειακό 
κλάδο.

CARREFOUR SA: Μικρή πτώση 
σηµείωσαν το γ΄ τρίµηνο οι παγκόσµιες 
πωλήσεις της Carrefour SA λόγω και 
της επιβάρυνσης από συναλλαγµατικές 
διακυµάνσεις. Ειδικότερα, οι πωλήσεις 
για το τρίµηνο υποχώρησαν 2,8% στα 
21,09 δισ. δολ. λόγω της υποτίµησης 
του βραζιλιάνικου ρεάλ και του 
αργεντίνικου πέσο.

AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ» 
θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 22 
Νοεµβρίου 2018 µε αντικείµενο, µεταξύ 
άλλων, την εκλογή νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τον ορισµό µελών 
Επιτροπής Ελέγχου. Σε περίπτωση µη 
επίτευξης της απαιτούµενης απαρτίας, η 
τυχόν Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση θα συνέλθει την 6η  
∆εκεµβρίου 2018.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Όταν ο Ντόναλντ Τραµπ µίλησε στον Ο-
ΗΕ τον περασµένο µήνα, το κοινό γέλασε 
µαζί του. Ήταν µια πρωτοφανής προσβο-
λή για έναν Αµερικανό πρόεδρο. Αλλά έ-
χω τη δυσάρεστη υποψία ότι ο κ. Τραµπ 
µπορεί να είναι αυτός που θα γελάσει τε-
λευταίος. Ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ µπο-
ρεί να µείνει γνωστός ως ένας ηγέτης που 
άλλαξε το ρου της ιστορίας και ενσάρκω-
σε το πνεύµα της εποχής», γράφει στους 
Financial Times o Γκίντεον Ράχµαν υπο-
στηρίζοντας µεταξύ άλλων ότι όποιο κι 
αν είναι το αποτέλεσµα των ενδιάµεσων 
εκλογών τον επόµενο µήνα, ο κ. Τραµπ 
έχει πολλές πιθανότητες να επανεκλεγεί 
το 2020, γιατί ενσαρκώνει το πνεύµα της 
εποχής και επικοινωνεί µε τις µάζες και 
γιατί οι εξελίξεις είναι µε το µέρος του. 

Στη γειτονική Ιταλία, διορία τριών εβδο-
µάδων δόθηκε από την Κοµισιόν προκει-
µένου η ιταλική κυβέρνηση να προχωρή-
σει σε αλλαγές στο προσχέδιο προϋπολο-
γισµού. Πάντως, όπως εκτίµησε µιλώντας 
προς τη Γερµανική Ραδιοφωνία, o Γερµα-
νός οικονοµολόγος Γενς Ζύντεκουµ: «Η 
παρούσα κατάσταση στην Ιταλία δεν εί-
ναι τόσο προβληµατική όσο ενδεχοµέ-
νως φαίνεται και δεν συγκρίνεται µε αυ-
τή στην Ελλάδα πριν από δέκα χρόνια». 

Ο ίδιος συνέστησε πιο νηφάλια προ-
σέγγιση και να µην τονίζεται ο κίνδυνο 
κρίσης, που στην παρούσα φάση δεν υ-
φίσταται. Στην περίπτωση, ωστόσο, που η 
Ιταλία δεν κάνει πίσω το οπλοστάσιο της 
ΕΕ είναι περιορισµένο, καθώς ο ESM δεν 
διαθέτει τα κεφάλαια για τη διάσωσή της. 

Επένδυση  
για την Κίνα
Η JBS SA, η µεγαλύτερη εταιρεία 
συσκευασίας κρέατος στον κόσµο 
ανακοίνωσε πως θα διευρύνει την 
παραγωγική της ισχύ σε δύο από τις 
µονάδες της στη Βραζιλία, καθώς η 
ζήτηση από την Κίνα για µοσχάρι 
παραµένει αρκετά υψηλή, σύµφωνα 
µε τον επικεφαλής Renato Costa.

Ο Τραμπ μπορεί να 
γράψει και ιστορία 

 Ο Αμερικανός πρόεδρος παίζει να επανεκλεγεί 
 Η ιταλική κρίση ίσως δεν είναι προβληματική
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΙΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡ. Α.Ε. 1,6200 +15,71%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,2060 +12,71%

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜ. Α.Ε 0,1900 +11,76%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,1550 +10,71%

ALPHA BANK Α.Ε. 1,2630 +9,73%

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5750 - 10,16%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2520 -10,00%

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 3,0000 -7,41%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,1050 - 6,25%

ΕΜΠ.ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ ,∆ΙΤΡ. & ΜΗΧ ΘΑ 8500- 5,56%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24.987,16 - 0,81%
 NASDAQ Comp 7.331,62 - 1,46% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.155,98 +0,48%
Λονδίνο FTSE 100 6.958,72 + 0,050%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.271,29 -0,027%
Παρίσι CAC-40 4.990,43 + 0,46%
Ζυρίχη SMI 8.772,16 + 0,035%
Τόκιο NIKKEI-225 22.091,18 +0,37%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Βραδιά 
Heineken 
Μια βραδιά καινοτόµου 
επιχειρηµατικότητας αφιερωµένη στη 
βιώσιµη ανάπτυξη υπό το πρίσµα της 
κυκλικής οικονοµίας και του 
µετασχηµατισµού της βιοµηχανίας, 
ετοιµάζει η Heineken µε την 
επιστροφή των Heineken Growth 
Makers Nights.
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Κατασχέσεις λογαριασμών, ρυθμίσεις
και δεσμεύσεις με αφορμή τις πληρωμές

Μ
ε αφορµή την αναµενόµενη καταβολή της 
βασικής επιδότησης των αγροτών, ήρθε 
στο µυαλό µου µία συνέντευξη της υφυ-
πουργού Οικονοµικών Κατερίνας Παπα-

νάτσιου πριν καιρό, η οποία σε ερώτηση που της έγινε 
σχετικά µε τις κατασχέσεις λογαρια-
σµών, απάντησε ότι δεν γίνονται για 
µικροποσά. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ι-
σχύει αφού έχουµε δει δέσµευση λο-
γαριασµών για ποσά ακόµη και 300 
ευρώ. Τι άλλο είχε πει; Ότι πλέον οι 
ρυθµίσεις γίνονται ηλεκτρονικά, ότι 
καλό είναι να κάνει ρυθµίσεις ο κό-
σµος, για να µην ταλαιπωρείται µε 
κατασχέσεις λογαριασµών. 
ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 
Ρυθµίσεις: Αυτές δεν ξεκίνησαν τώ-
ρα, γίνονται χρόνια. Το γεγονός ό-
τι δεν τηρούνται είναι άλλο πράγµα. 
Το γιατί δεν µπορούν να τηρηθούν 
οι ρυθµίσεις, αν ψάξουν λίγο καλύ-
τερα θα το βρουν, είναι πολύ εύκο-
λο ως διαπίστωση.
Κατασχέσεις: Να ξεκαθαρίσουµε 
πρώτα για τι πράγµα µιλάµε: κατά-
σχεση λογαριασµού ή αφαίρεση χρη-
µάτων; Για την ακρίβεια πρόκειται 
για δέσµευση λογαριασµού. Η εντο-

λή δίνεται από την Εφορία, από τον ΕΦΚΑ, από το ∆ή-
µο, από οποιαδήποτε Υπηρεσία έχει λαµβάνειν οφει-
λές και δεν πάει κάποιος να τις καταβάλλει. Μπορεί η 
κατάσταση µε τα ονόµατα των φορολογουµένων και 
τους υπό δέσµευση λογαριασµούς να αποστέλλεται α-
πό την ΑΑ∆Ε, όµως το κουµπί της εντολής το πατάνε οι 
κατά τόπους ∆.Ο.Υ., αφού προηγουµένως ελέγξουν σε 
τοπικό επίπεδο αν έχει τακτοποιηθεί το υπόλοιπο της 
οφειλής, αν έχει ρυθµιστεί κλπ.

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
∆ίνεται η εντολή δέσµευσης, η 

οποία πάει σε όλες τις τράπεζες, 

µέσω του συστήµατος ∆ΙΑΣ. Έτσι, έστω π.χ. ότι οφείλω 
1.000 ευρώ, δίνεται η εντολή από τη ∆.Ο.Υ. και µπλο-
κάρεται ο λογαριασµός µου. Έστω ότι την εποµένη η-
µέρα κατατίθενται στο λογαριασµό µου 500 ευρώ. Τα 
χρήµατα αυτά -δεσµευµένα καθώς είναι- δεν µπορώ να 
τα µετακινήσω, δεν µπορώ να τα κάνω τίποτε. Θα πε-
ρίµενε κανείς την αυτόµατη µεταφορά τους στη ∆.Ο.Υ. 
για µείωση της οφειλής µου στο δηµόσιο ταµείο. Η α-
λήθεια είναι ότι παραµένουν δεσµευµένα στον τραπε-
ζικό µου λογαριασµό, µέχρι να πάω εγώ από την τρά-
πεζα και να ζητήσω να σταλούν στη ∆.Ο.Υ. για µείω-
ση του ποσού για το οποίο αυτή (η ∆.Ο.Υ.) έδωσε εντο-
λής κατάσχεσης των χρηµάτων του λογαριασµού µου. 

Αφού κάνω όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτού-
νται και εξοφλήσω την οφειλή µου που αντιστοιχεί στο 
ποσό που ζήτησε η ∆.Ο.Υ., πρέπει να αποδεσµεύσω το 
λογαριασµό µου. Η λογική λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει 
αυτόµατα. Γίνεται µεν, αλλά όχι στο σωστό χρόνο. Εξη-
γώ: η δέσµευση γίνεται στο «φτερό», δόθηκε η εντολή 

σήµερα; Αύριο το πρωί τα πάντα είναι µπλοκαρισµένα.
Η αποδέσµευση; Για να ολοκληρωθεί, θα πρέπει:
 Να ενηµερωθεί η ∆.Ο.Υ. ότι το ποσό που ζήτησε 

έχει µεταφερθεί στο δηµόσιο ταµείο και έχει εξοφλη-
θεί η οφειλή µου.

Αυτό προϋποθέτει την αποστολή των χρηµάτων από 
την τράπεζα, αλλά…

 Η τράπεζα για να στείλει τα χρήµατα στη ∆.Ο.Υ. θα 
πρέπει να πάω εγώ και να της το πω, όµως…

 Αφού ολοκληρωθεί η µεταφορά των χρηµάτων, η 
∆.Ο.Υ. θα στείλει υπηρεσιακά την επόµενη ηµέρα το 
πρωί της διαπίστωσης εξόφλησης της οφειλής µου, τη 
σχετική βεβαίωση της αποδέσµευσης του λογαριασµού 
µου σε όλες τις τράπεζες.

∆εν τελειώνουµε όµως εδώ: οι τράπεζες θα το στεί-
λουν εν ευθέτω χρόνο στα κεντρικά τους, ανάλογα µε 
το πόσες δουλειές έχουν να διεκπεραιώσουν. 

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Φυσικά στην άµεση προτεραιότητα τους δεν συµπερι-

λαµβάνεται η αποδέσµευση  του δικού µου λογαριασµού.
Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι πρέπει µε κάθε 

τρόπο να αποφεύγουµε τη δέσµευση των λογαριασµών 
µας, γιατί η αποδέσµευση τους είναι µαρτύριο και τρα-
βάει σε µάκρος. Θα πει κάποιος: «τι ρύθµιση να κάνω 
ρε φίλε, δεν υπάρχει σάλιο». Λέω τούτο: κάνεις ρύθµι-
ση, πληρώνεις την πρώτη δόση, ενεργοποιείται η ρύθ-
µιση και µετά για λίγο καιρό ησυχάζεις από την κίνδυ-
νο της κατάσχεσης. Και µετά πάλι από την αρχή. ∆εν 
είναι λύση αυτή, αλλά κάτι προσωρινό, µέχρι να βρεις 
χρήµατα να εξοφλήσεις ή να τηρείς την όποια ρύθµιση 
κάνεις. Καλό είναι να δουν όλοι άµεσα αν και πόσα ο-
φείλουν και να φροντίσουν τουλάχιστον να κρατήσουν 
µακριά το χέρι του ∆ικαστικού τµήµατος της ∆.Ο.Υ, µέ-
χρι να µπουν οι επιδοτήσεις, ώστε να µπορέσουν να 
εισπράξουν και να πληρώσουν και καµιά υποχρέωση. 

Ο ίδιος
Τα χρήµατα µένουν 

δεσµευµένα στο λογαρια-
σµό του αγρότη µέχρι να 
πάει ο ίδιος στην τράπεζα 

Ενεργοποίηση
Με ρύθµιση, ο παραγω-

γός πληρώνει την πρώτη 
δόση και για λίγο καιρό 

δεν κινδυνεύει 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

«ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ: 
ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟ 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ»
Απασχολώ εργάτες στο χωράφι µου; Τους 

πληρώνω µε εργόσηµο. Κάποιο πουλάκι µου 
είπε ότι ένας αρρωστηµένος νους, θέλει να 

εφαρµόσει τις ηλεκτρονικές προσλήψεις και 
στους εργάτες γης. Αν αληθεύει κάτι τέτοιο, 

τότε θα πρόκειται για συνειδητή 
καταστροφή του πρωτογενούς τοµέα. 

Εύχοµαι να µου µεταφέρθηκαν 
λάθος πληροφορίες.

Υπενθύµιση για το ν. 4492/17: 
Εξόφληση µέσα σε 60 ηµερες

Οι παραγωγοί που πουλάνε τα νωπά και 
ευαλλοίωτα προϊόντα θα πρέπει να εξοφλούνται 
εντός 60 ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου. 
Το γεγονός ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η 
πλατφόρµα ανάρτησης των παραστατικών 
πώλησης και των αποδεικτικών εξόφλησης, δεν 
αναιρεί την υποχρέωση εξόφλησης εντός 60 
ηµερών. Φροντίστε να τηρείτε τα προβλεπόµενα 
γιατί µετά το Πάσχα θα έχουνε εκπλήξεις.
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ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Το σηµαντικά ανερχόµενο ενδι-
αφέρον της Βραζιλίας στην αγο-
ρά του συµπύρηνου ροδάκινου, 
που τα επόµενα χρόνια αναµένε-
ται να επιφέρει αλλαγές στον ε-
µπορικό χάρτη του κλάδου, επε-
σήµαναν µεταξύ άλλων τα στε-
λέχη της βιοµηχανίας που συµ-
µετείχαν στο 14ο Παγκόσµιο Συ-
νέδριο Μεταποιηµένων Φρούτων 
(CANCON14) που πραγµατοποι-
ήθηκε στην Μούρθια της Ισπανί-
ας από τις 16 έως 19 Οκτωβρίου. 

Επιπλέον τις συζητήσεις του συ-
νεδρίου απασχόλησαν ζητήµατα ό-
πως: α) οι πιθανές επιπτώσεις των 
αλλαγών στον καιρό, τόσο στον 
όγκο όσο και στην ποιότητα της 
παραγωγής, β) η παύση λειτουρ-
γίας των εργοστασίων κοµπόστας 
της µιας από τις τρεις µεταποιη-
τικές εταιρίες των ΗΠΑ, γ) οι συ-
νέπειες του BREXIT που ανατρέ-
πουν συγκεκριµένες χρόνιες ι-
σορροπίες στον κλάδο, δ) η ανά-
πτυξη συµπύρηνων φυτειών α-
πό τους ίδιους τους µεταποιητές 
ιδίως στην Λατινική Αµερική αλ-
λά και ε) οι συνέπειες στην εµπο-
ρία της κοµπόστας, τόσο από επι-
τυχείς διαπραγµατεύσεις της Ε.Ε. 
µε πολλές περιοχές του κόσµου, 
όσο και αντίστροφα από τον «ε-
µπορικό πόλεµο» που κυρίως οι 
ΗΠΑ προωθούν. 

Σύµφωνα µε όσα έκανε γνω-

στά µε ανακοίνωσή της η Ένωση 
Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ), 
στην διάρκεια του συνεδρίου κα-
τατέθηκαν οι εκθέσεις των 8 χω-
ρών που αναφέρονται στην εξέλι-
ξη της παραγωγής τους τα τελευ-
ταία χρόνια.  Πιο συγκεκριµένα, 
έγινε αναφορά στις καλλιεργού-
µενες εκτάσεις, τις ποικιλίες, την 
παραγωγή συµπύρηνου ροδακί-
νου, βερυκόκου και αχλαδιού, τις 
ποσότητες που παρήχθησαν από 
τα παραπάνω προϊόντα, τόσο σε 
µορφή κοµπόστας, όσο και χυµού 
ή κατεψυγµένων προϊόντων.  Α-
κόµη έγινε αναφορά στο κόστος 
της α’ ύλης, του κουτιού, της ζά-
χαρης, της εργασίας κ.τ.λ. 

Θεαµατική η κινεζική παραγωγή
Κοινή διαπίστωση όλων ότι την 

περίοδο που µεσολάβησε από 
το 13ο στο 14ο Συνέδριο, η πα-
ραγωγή της κοµπόστας ήταν σε 
παγκόσµιο επίπεδο υψηλή, παρά 
την ουσιαστική µείωσή της στην 
Καλιφόρνια των ΗΠΑ και τον πε-
ριορισµό της στην Ελλάδα, γεγο-
νός που οφείλεται κυρίως στην 
θεαµατικών µεγεθών παραγωγή 
της Κίνας. Την ίδια περίοδο η κα-
τανάλωση, ιδίως στις µικρές συ-
σκευασίες, βαίνει µειούµενη στις 
σηµαντικές αγορές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης  και των ΗΠΑ. Η πίε-
ση, συνεπώς, στις αγορές ήταν έ-
ντονη ιδίως από πλευράς των Κι-
νέζων για την κοµπόστα και των 
Χιλιάνων για το χυµό.

Κανονικά θα εισπραχθεί και αυ-
τόν το µήνα ο Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης στο κρασί, σύµφωνα µε 
όσα κάνει γνωστά η ΚΕΟΣΟΕ, πα-
ρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνη-
σης για το αντίθετο αλλά και της 
ακυρωτικής απόφασης του ΣΤΕ. 
Συγκεκριµένα την Πέµπτη 25 Ο-
κτωβρίου ήταν προγραµµατισµέ-
νη η είσπραξη του φόρου για τον 
Σεπτέµβριο, η οποία δεν απετρά-
πει για ακόµα µια φορά παρά τα 
όσα έχουν εξαγγελθεί το τελευ-
ταίο διάστηµα. 

Έφερε έσοδα
Σύµφωνα µε όσα εξηγούν οι α-

µπελουργοί µέλης της Κεντρικής 
Συνεταιριστικής Ενωσης Αµπελο-
οινικών Προιόντων, σε σχετική α-
νακοίνωσή τους: «η ΚΕΟΣΟΕ διε-
ρευνώντας το θέµα διαπίστωσε ό-
τι στο προσχέδιο του προϋπολογι-
σµού που έχει κατατεθεί στην Βου-
λή δεν υπάρχει ανάλυση ειδικών 

κατηγοριών εσόδων ενώ στη γε-
νική προβλεπόµενη κατηγορία ε-
σόδων από ΦΠΑ και εσόδων από 
Ειδικούς Φόρους κατανάλωσης έ-
χουν εγγραφεί αυξηµένα έσοδα 
για το 2019 έναντι του 2018». Ε-
πιπλέον τονίζεται ότι: «από το υ-
πουργείο Οικονοµικών η ΚΕΟΣΟΕ 
λαµβάνει αντικρουόµενες πληρο-
φορίες για την εγγραφή ή µη ε-
σόδων στον κωδικό του προϋπο-
λογισµού από τον ΕΦΚ στο κρασί, 
παρ’ ότι ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης στις 
4/10/2018 διαβεβαίωσε την ΚΕ-
ΟΣΟΕ, ότι τα προβλεπόµενα έσο-
δα είναι µηδενικά. Μετά τις πρώ-
τες αντιδράσεις και τα αυθαίρετα 
συµπεράσµατα, που ανακοινώθη-
καν µε την έκδοση ακυρωτικής α-
ποφάσεως άρθρων από το ΣΤΕ, ο 
ΕΦΚ στο κρασί εξακολουθεί να εί-
ναι εν ισχύ και η ΚΕΟΣΟΕ θα συ-
νεχίσει τις προσπάθειες µηδενι-
σµού του άδικου φόρου».

Στη Λατινική Αµερική οι µεταποιητές προωθούν την αύξηση των φυτειών συµπύρηνων ροδάκινων.

Εν ισχύ ο φόρος κρασιού 
παρά την ακυρωτική ΣτΕ

Αλλάζει το χάρτη 
στο συμπύρηνο 
η Βραζιλία  

 Η κατανάλωση, ιδίως σε μικρές συσκευασίες, 
βαίνει μειούμενη στις αγορές ΕΕ και ΗΠΑ

Προγραµµατισµός
Την Πέµπτη 25 

Οκτωβρίου ήταν 
προγραµµατισµένη η 

είσπραξη του φόρου στο 
κρασί για τον Σεπτέµβριο



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@agronews.gr 

Το ετήσιο συνέδριο και γεύµα της διεθνούς 
ένωσης βάµβακος (ICA-International 
Cotton Association) αποτελεί το σπου-
δαιότερο γεγονός του κλάδου κάθε 
σεζόν. Παράγοντες του παγκόσµιου 
εµπορίου, από όλους τους τοµείς, δί-
νουν το παρόν, συµµετέχουν στο συ-
νέδριο, εκφράζουν τις απόψεις τους, 
µοιράζονται τα νέα από την κάθε χώ-
ρα και φυσικά κουβεντιάζουν για α-
γοροπωλησίες. Σε ένα τέτοιο περιβάλ-
λον δεν λείπουν οι προβλέψεις ανα-
φορικά µε το τι επιφυλάσσει η χρηµα-
τιστηριακή αλλά και η φυσική αγορά. 

Φέτος, το συνέδριο έλαβε χώρα στο 
Χονγκ Κονγκ και η συµµετοχή ήταν 
πολύ ικανοποιητική. Ενδεχοµένως οι 
κλώστες (εκτός Κίνας) να ήταν κάπως 
λιγότεροι, ενώ φυσικά λόγω της χώ-
ρας διοργάνωσης οι Κινέζοι ήταν φέ-
τος αυξηµένοι. Εδώ και αρκετό και-
ρό όλοι οι εµπορικοί οίκοι µιλούν και 
στοχεύουν στις πωλήσεις στην Κίνα. 
Εντούτοις, παρά την ανακοίνωση των 
ποσοστώσεων εισαγωγής, οι εν λό-
γω κλώστες δεν έχουν αγοράσει τις 
αναµενόµενες ποσότητες. 

Σύµφωνα µε τους αναλυτές, η βασι-
κή αιτία της αναποφασιστικότητας των 
κινεζικών κλωστηρίων είναι η νευρι-
κότητα που κυριαρχεί στην αγορά και 
η αδυναµία των κλωστηρίων για µελ-
λοντικές δεσµεύσεις. Μην ξεχνάµε ό-

τι φέτος υπάρχει ένας νέος αστάθµη-
τος παράγοντας, ο εµπορικός πόλε-
µος ΗΠΑ-Κίνας, η πορεία του οποίου 
µπορεί εύκολα να αλλάξει τη ροή της 
αγοράς, ακόµα και µέσα σε µια µέρα. 

Εντελώς διαφορετική η σεζόν
Η Κίνα για χρόνια αποτελεί τον µε-

γαλύτερο αγοραστή ίνας για τη σοδειά 
των ΗΠΑ και εποµένως οι κλώστες εί-
ναι συνηθισµένοι να χρησιµοποιούν 
στο χαρµάνι τους αµερικανικά βαµβά-
κια. Εποµένως, φέτος βιώνουµε µια ε-
ντελώς διαφορετική σεζόν µε ανακα-
τατάξεις παραγωγών ανά χώρα κατα-
νάλωσης. Για να ισορροπήσει η αγο-
ρά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Συζη-
τήθηκε ότι ίσως υπάρξει µια προσπά-
θεια µείωσης των δασµών από πλευ-
ράς των Κινέζων, ούτως ώστε να προ-
χωρήσει κάπως το εµπόριο βάµβακος 
ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, αλλά ακό-
µα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσηµα. 

Επικρατεί η άποψη ότι η Κίνα θα πρέ-
πει να αυξήσει τα κρατικά της αποθέ-
µατα, αλλά µε την «απαγόρευση» της 
αµερικανικής σοδειάς, κάτι τέτοιο θα 
είναι εξαιρετικά δύσκολο. Επιπρόσθε-
τα τα γνωστά καιρικά προβλήµατα υ-
ποβαθµίζουν το χρώµα στις ΗΠΑ και 
οι εναλλακτικές για βαµβάκι µηχα-
νοσυλλογής δεν είναι τόσες πολλές. 

Υπό τις τωρινές συνθήκες, ενώ οι 
ποσοστώσεις είναι διαθέσιµες, τα κι-
νεζικά κλωστήρια δεν τις χρησιµοποι-
ούν. ∆εν δείχνουν να βιάζονται, ενώ 
παράλληλα τα εµπορικά στοκ στην Κί-
να κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα µε-
ταξύ 250.000-300.000 τόνους. Η δε το-
πική παραγωγή δείχνει καλή ποσοτι-
κά, αλλά και ποιοτικά. Φυσικά οι ποσο-
στώσεις λήγουν στα τέλη Φεβρουαρί-
ου, δηλαδή θα πρέπει να φτάσουν τα 
βαµβάκια εισαγωγής µέχρι τότε, ώστε 
να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα. 

Σηµείο αναφοράς στο συνέδριο α-
ποτέλεσε η παραγωγή της Βραζιλίας, 
η οποία κατά πολλούς αναλυτές ευ-
θύνεται για τη δραστική µείωση του 
basis (πριµ επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών). Η εν λόγω χώρα πάει για ρε-
κόρ παραγωγής, πάνω από 2 εκατ. τό-
νους, ενώ το φτηνό της νόµισµα βοη-
θάει στο να προσφέρει πολύ ανταγω-
νιστικές τιµές. Υστερεί σηµαντικά στις 
υποδοµές για εξαγωγές και δεν είναι 
λίγες οι φορές που η εκτέλεση µιας 
φόρτωσης αποτελεί σηµαντικό πονο-
κέφαλο για τον πωλητή. 

ICA meeting Hong Kong 
Ψάχνοντας αγοραστές 
σε κλίμα αβεβαιότητας 
διεθνώς 

Βαριές οι θέσεις των

Σηµείο αναφοράς στο 
συνέδριο η παραγωγή 
της Βραζιλίας, η 
οποία κατά πολλούς 
αναλυτές ευθύνεται 
για τη δραστική 
µείωση του πριµ.

Τέλος εποχής στην Τουρκία 
και όχι απλά διαφορετική χρονιά, 
ενώ η Κίνα βλέπει μείωση δασμών

Μερίδιο από τη 
ζήτηση στη Βραζιλία

Η Ελληνική σοδειά είναι 
σε θέση να πάρει ένα 
µερίδιο από τις 
Βραζιλιάνικες ζητήσεις, 
µόνο όµως όταν έχουµε 
να προσφέρουµε καλές 
ποιότητες. Τελευταία 
απόδειξη αποτελούν οι 
αγορές των εµπορικών 
οίκων σοδειάς µας µε 
σκοπό την φόρτωση τους 
στην αγορά της Κίνας. 
Ήδη οι φορτώσεις έχουν 
ξεκινήσει και λογικά θα 
ενταθούν τις επόµενες 
εβδοµάδες. Παροµοίως 
οι εκκοκκιστές της 
Τουρκίας θέλοντας να 
λάβουν δολάρια, αντί για 
τουρκικές λίρες οι 
οποίες έχαναν κάθε 
µέρα την αξία τους, αντί 
να πωλούν την σοδειά 
τους στα τοπικά 
κλωστήρια προτίµησαν 
να προβούν σε πωλήσεις 
σε εµπορικούς οίκους. 

Ένα σηµαντικό βαρίδι της αγοράς, 
το οποίο επισηµάνθηκε για άλλη 
µια φορά στο συνέδριο του Χονγκ 
Κονγκ, είναι οι µεγάλες ανοδικές θέ-
σεις σε φυσικό προϊόν από πλευράς 
εµπορικών οίκων. Η δουλειά αυτών 
των εταιρειών είναι να προαγοράζουν 
ποσότητες από σοδειές και αντιστοί-
χως να προπωλούν ή απλά να πωλούν 
κατά τη διάρκεια της σεζόν τις θέσεις 
τους σε κλωστήρια ανά τον κόσµο. 
Παράλληλα, κάνουν διάφορες κινή-
σεις χρηµατιστηριακά.

Εδώ και αρκετούς µήνες οι έµποροι 
είναι µόνιµα αγοραστές σε πολλές ε-
ξαγωγικές σοδειές, µεταξύ των οποί-
ων και τη δική µας. Φυσικά έχουν α-
γοράσει κατά κύριο λόγο σε ανοιχτά 
συµβόλαια βάση τιµών ∆εκεµβρίου 
’18 και το πριµ που έχει πληρωθεί εί-
ναι σηµαντικά υψηλότερο από αυτό 
που πληρώνει σήµερα η αγορά. Με 
πιο απλά λόγια προαγόρασαν ακρι-
βά, ευελπιστώντας πως το πριµ (η βά-
ση δηλαδή) θα συνεχίσει να αυξάνε-
ται, αλλά δεν τους βγήκε. Αντιθέτως 
ήδη από τους καλοκαιρινούς µήνες η 
αποκαλούµενη βάση για τις σοδειές 
άρχισε να µειώνεται και όσο πλησι-
άζαµε προς τη συγκοµιδή του βόρει-
ου ηµισφαιρίου η πίεση εντεινόταν. 
Ως αποτέλεσµα τα πριµ στις χρηµα-
τιστηριακές τιµές µειώθηκαν κατά 4 
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Η ελληνική σοδειά έχει τις περγαµηνές 
για να χτυπήσει πιο απαιτητικές αγορές. 
Παράλληλα, οι υποδοµές για εξαγωγή 
είναι σηµαντικά καλύτερες σε σχέση µε 
ανταγωνιστικές χώρες, ενώ η διάρκεια 
παράδοσης των εµπορευµάτων είναι µι-
κρότερη. Ποιοτικά είµαστε ανεβασµένοι 
όσον αφορά το µήκος της ίνας, την αντο-
χή και το µικρονέρ. Το πρόβληµα έγκει-
ται στο χρώµα της ίνας, το οποίο πολλές 
φορές φεύγει από τις λευκές αποχρώ-
σεις λόγω των υγρασιών. Παράλληλα, 
στα βρεγµένα βαµβάκια το φύλλο δεν 
καθαρίζεται εύκολα και αρκετές φορές 
η ποιότητα υποβαθµίζεται.  

Όπως είδαµε ακόµα και η δύσκολη 
αγορά της Κίνας είναι ανοιχτή να αγο-
ράσει τη σοδειά µας, µε την προϋπόθε-
ση πως θα φορτώσουµε λευκά και ποι-
οτικά βαµβάκια. Ζούµε σε ένα διεθνές 
περιβάλλον και θα πρέπει να εναρµονι-
στούµε στα διεθνή πρότυπα, προκειµέ-
νου να µπορέσουµε να ανταγωνιστού-
µε τα βραζιλιάνικα ή και τα αµερικανι-
κά βαµβάκια. Οι αγορές της Άπω Ανα-
τολής έχουν δείξει πως επιθυµούν να έ-
χουν το βαµβάκι µας στο χαρµάνι τους. 

Όσον αφορά τον νούµερο ένα πελά-
τη µας εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή 
την Τουρκία, αρκετοί µιλούν για τέλος 
εποχής και όχι απλά για µια διαφορετι-
κή χρονιά. Ακόµα κι αν ξεπεραστούν τα 
πολιτικά τερτίπια, το τραπεζικό σύστη-
µα της γειτονικής µας χώρας δείχνει να 
δυσκολεύεται να στηρίξει την κλωστοϋ-
φαντουργία της µε χαµηλά επιτόκια και 
πιστώσεις. Για τη φετινή σεζόν, οι περισ-
σότεροι έµποροι αναµένουν τους Τούρ-
κους κλώστες να µπουν δυναµικά στην 
αγορά µας από το νέο έτος και µάλλον 
προς την άνοιξη. Θα πρέπει βέβαια να 
σηµειωθεί ότι όσο οι Τούρκοι εκκοκκι-
στές προχωρούν σε εξαγωγές της σο-
δειάς τους (πρόσφατα πωλούν στο Πα-
κιστάν), λογικά τόσο πιο γρήγορα θα α-

ναγκαστούν τα κλωστήρια να προβούν 
σε εισαγωγές, καθώς παραµένουν ελ-
λειµµατικοί σε βαµβάκι. Για τη χώρα 
µας οι τουρκικές εξελίξεις προκαλούν 
τις εξής επιπλοκές: Από τη µια µεριά 
οι Τούρκοι κλώστες δεν αγοράζουν τα 
βαµβάκια µας µε τη δυναµική του πα-
ρελθόντος, γεγονός το οποίο δυσκο-
λεύει τις φορτώσεις και τη ρευστότητα 
στην αρχή της σεζόν. Από την άλλη, οι 
φτηνές προσφορές τουρκικής σοδειάς  
πιέζουν την αγορά του φυσικού προϊό-
ντος σε χώρες της Ανατολής. 

Για να δώσουµε ένα παράδειγµα η α-
γορά της τουρκικής σοδειάς καλής ποιό-
τητας, διαφορετικής βέβαια εκκόκκισης, 
µπορεί να κυµαίνεται στα 4-5 σεντς ανά 
λίµπρα κάτω από τις αντίστοιχες χρηµα-
τιστηριακές τιµές ∆εκεµβρίου ‘18, όταν 
για τη σοδειά µας σήµερα ζητάµε 3 σεντς 
πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18. Η δι-
αφορά των 7-8 σεντς ανά λίµπρα είναι 
αρκετή για να πειστεί ένας κλώστης να 
δοκιµάσει την τουρκική σοδειά. 

Προκλήσεις και προοπτικές
για το ελληνικό βαμβάκι

Οι αγορές της Άπω Ανατολής θέλουν 
το ελληνικό βαµβάκι στο χαρµάνι τους.

Ένα ιστορικό γράφηµα τιµών για το βαµβάκι, µε εξαίρεση την υπερβολή 
της περιόδου 2010-2011, δείχνει ότι αυτές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

 ξένων εμπορικών οίκων

σεντς ανά λίµπρα και οι εµπορικοί 
οίκοι είναι πλέον εγκλωβισµένοι 
σε υψηλά κοστολόγια. Γι’αυτό το 
λόγο οι φορτώσεις έχουν πάει πί-
σω, ενώ οι πωλήσεις για τη σοδειά 
µας είναι σηµαντικά µειωµένες.

Οι κλώστες από τη µεριά τους, 
γνωρίζοντας την κατάσταση των 
εµπόρων, κρατούν στάση αναµο-
νής και αγοράζουν τα απαραίτητα, 
επικαλούµενοι πως είναι γεµάτοι 
νήµα το οποίο δεν µπορεί να εύκο-
λα πουληθεί. Ο εγκλωβισµός των 
εµπόρων σε υψηλές τιµές αγοράς 
προκαλεί στρες πώλησης, µε απο-
τέλεσµα όλοι να ψάχνουν αγορα-
στές σε αβέβαιο περιβάλλον. 

Στη διάρκεια του συνεδρίου ση-
µειώθηκαν κάποιες δουλειές και 
για τη σοδειά µας, αν και όχι σε ι-
διαίτερα υποσχόµενες τιµές. Που-
λήθηκε ποσότητα λευκής ποιότη-
τας παραδοτέα στο Πακιστάν στα 
6 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
τιµές ∆εκεµβρίου ‘18. Αυτή η τιµή 
φυσικά περιλαµβάνει τη µεταφορά, 
αλλά και την προµήθεια πώλησης. 

Χρηµατιστηριακές προβλέψεις
Ως γνωστό, κανείς δεν µπορεί 

ουσιαστικά να προβλέψει τη χρη-
µατιστηριακή αγορά, εντούτοις οι 
γνώµες των ειδικών είναι άξιες 

αναφοράς. Η πλειονότητα των α-
ναλυτών στέκεται στην αντίσταση 
των 75 σεντς ανά λίµπρα και την 
ανοδική αντίδραση των τιµών. Με-
σοπρόθεσµα µπορεί οι τιµές αφού 
κατακτήσουν τα 80 σεντς ανά λί-
µπρα να δοκιµάσουν και κάτι πε-
ρισσότερο, αλλά τονίζουν πως δεν 

πρέπει να περιµένουµε θαύµατα, 
καθώς τα βαµβάκια στη φυσική α-
γορά είναι πάρα πολλά και οι αγο-
ραστές διστακτικοί. Μπορεί χρηµα-
τιστηριακά να µην έχουµε µεγάλες 
κινήσεις, αλλά ενδεχοµένως να έ-
χουµε ευµετάβλητο basis (βάση ε-
πί των χρηµατιστηριακών τιµών) 
ανάλογα της σοδειάς και της ποι-
ότητας. Φαίνεται να υπάρχει ένα 
έλλειµµα λευκών ποιοτήτων, το 
οποίο µπορεί να συνεπάγεται δυ-
νατό πριµ έναντι των µεταβροχι-
κών. Σε βάθος επόµενων ετών το-
νίζεται ξανά η αυξηµένη κατανά-
λωση φυσικής ίνας και η προτίµη-
ση έναντι των συνθετικών ινών. 
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στάση αναµονή
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Ο γίγαντας τροφίμων Cargill 
βουτά στις υδατοκαλλιέργειες

 Ήδη η δραστηριότητά της αποδίδει κέρδη περί τα 300 εκατ. δολάρια
 Στόχος τρόφιμα που μπορούν να ανταγωνιστούν σε δημοφιλία την πίτσα

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Περίπου 50 χιλιόµετρα έξω από τη Μινεάπολις, οι 
µοναδικές υποδοµές που ξεφυτρώνουν ανάµεσα 
στα ατελείωτα καλαµποκοχώραφα, ανήκουν στο 
γίγαντα της αγροδιατροφής, την εταιρεία Cargill, 
και φιλοξενούν ένα από τα πιο φιλόδοξα και ση-
µαντικά πρότζεκτ του κολοσσού. Μέσα τους θα 
δει κανείς σειρές δεξαµενών µε υφάλµυρο νερό 
και ψάρια του είδους τιλάπια ή γαρίδες. Η Cargill 
αναζητά εκεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο υδατο-
καλλιέργειας των ειδών αυτών, µε τις δεξαµενές 
να προσοµοιώνουν διαφορετικές συνθήκες δια-
βίωσης, προκειµένου να εξεταστούν  σε διαφορε-
τικές θερµοκρασίες νερού η ανάπτυξή τους και 
οι διατροφικές τους απαιτήσεις.

Ήδη από το 2015 η εταιρεία έχει επενδύσει 
δισεκατοµµύρια δολαρίων στον τοµέα των υδα-
τοκαλλιεργειών, µια βιοµηχανία την οποία προ-
σεγγίζει µε πολύ µεγάλη σοβαρότητα, στα πλαί-
σια της γενικότερης φιλοσοφίας των ιδιοκτητών 

της να επανεπενδύεται το 80% της ετήσιας ρευ-
στότητας, που σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 
άγγιξε τα 4,2 δις δολάρια, επιτρέποντάς της να 
κυνηγά δεκάδες νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 

Έτσι, οι τροφές για ψάρια αποδίδουν ήδη στην 
Cargill περί  τα 300 εκατ. ευρώ κέρδος, ενώ πλέ-
ον η εταιρεία σκέφτεται σοβαρά να ξεκινήσει τις 
δικές της ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτά τα πειράµατα, 
λοιπόν, στο Ελκ Ρίβερ της Μινεσότα, αφορούν α-
ποκλειστικά στη δηµιουργία βιώσιµων και κερ-
δοφόρων ιχθυοτροφείων. «Η υδατοκαλλιέργεια 
συνιστά µια τεράστια ευκαιρία για την Cargill», 
αναφέρει ο CEO της εταιρείας, Ντέιβιντ ΜακΛέ-
ναν, συµπληρώνοντας ότι «µάλιστα η µεγάλη 
εµπειρία και η ευρεία εξειδίκευση που έχουµε, 
µας δίνουν ένα µοναδικό προβάδισµα σε αυτήν 
την ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά». 

«Έχουµε µια µοναδική ευκαιρία στα χέρια 
µας, να δηµιουργήσουµε τρόφιµα που µπορούν 
να ανταγωνιστούν σε δηµοφιλία ακόµα και την 
πίτσα», αναφέρει από την πλευρά του ο Έιναρ 
Γουάθνε, επικεφαλής θαλασσινών της Cargill.

Τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος Συµβολαιακής Γεωργίας, ανακοίνωσαν 
η Τράπεζα Πειραιώς και ο Αγροτικός Συνεται-
ρισµός «ΣΥΚΙΚΗ». Στόχος της συνεργασίας αυ-
τής είναι η άµεση και ενεργός υποστήριξη όλων 
των εµπλεκόµενων στην παραγωγική διαδικα-
σία της καλλιέργειας σύκων, αλλά και την αξιο-
ποίηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος. 

Η ΣΥΚΙΚΗ  ιδρύθηκε το 1953 µε έδρα το ∆η-
µοτικό διαµέρισµα Σπερχογείας Καλαµάτας και 
παραλαµβάνει άνω του 90% της παραγόµενης 
ποσότητας όλων των συκοπαραγωγών της Νο-
τίου Πελοποννήσου (Μεσσηνία, Λακωνία, Αρ-
καδία). Η ΣΥΚΙΚΗ διαθέτει σύγχρονο εργοστά-

σιο συσκευασίας και επεξεργασίας ξηρών σύ-
κων στη ΒΙ.ΠΕ. Καλαµάτας µε ετήσια δυναµικό-
τητα άνω των 4.000 τόνων. Οι εγκαταστάσεις 
της αποτελούνται από συγκρότηµα υγιεινής 
συντηρήσεως τυποποιηµένων σύκων και συ-
κόπαστας. Επίσης υπάρχουν γεωγραφικά κα-
τανεµηµένες µονάδες παραλαβής και συντή-
ρησης σύκων στις συκοπαραγωγικές περιοχές 
των νοµών Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας. 

Με ιδιαίτερη έµφαση στον εµπορικό τοµέα 
και έντονο το στοιχείο της εξωστρέφειας η συ-
νεταιριστική οργάνωση διοχετεύει την παρα-
γωγή της κυρίως στη διεθνή αγορά (περίπου το 
95%) και δευτερευόντως στην εγχώρια. 

Στην ομπρέλα της συμβολαιακής γεωργίας
με την τράπεζα Πειραιώς και η ΣΥΚΙΚΗ 

Στην APC ΑΕ ο σχεδιασµός 
ενίσχυσης υδατοκαλλιεργειών   

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
ανέθεσε µετά από διαγωνισµό στην 

εταιρεία συµβούλων APC Α.Ε. το έργο της 
υποστήριξης για την προετοιµασία προσκλήσεων 
χρηµατοδότησης σχεδίων παραγωγής και 
εµπορίας Οµάδων Παραγωγών ή Ενώσεων, 
αλλά και εµπορίας-προώθησης προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών. Έτσι, µεταξύ 
άλλων, προϊόντα θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας 
θα έχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης 50-100 %. 

H Mondelêz επιµορφώνει 
επαγγελµατικά τους νέους
Η Mondelêz, µέσω του προγράµµατος 
«Top2Top Challenge», προσέφερε τη 
δυνατότητα σε 22 απόφοιτους και τελειόφοιτους 
Μεταπτυχιακών προγραµµάτων να 
συµµετάσχουν σε µια πρωτοβουλία της 
εταιρείας που έχει στόχο την ενεργή υποστήριξη 
σε νέους ανθρώπους που βρίσκονται στην 
αφετηρία της σταδιοδροµίας τους.  

Άλλο ένα µέλος στη Νέα 
Οµοσπονδία Xοιροτρόφων 
Ο Σύλλογος Χοιροτρόφων Ηπείρου προστέθηκε 
στα µέλη της Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτροφικών 
Συλλόγων Ελλάδος. Όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση της Οµοσπονδίας, η 
προσχώρηση της Ένωσης της Ηπείρου 
στη Νέα Οµοσπονδία, θα ενδυναµώσει και 
σίγουρα θα βοηθήσει στην προάσπιση των 
συµφερόντων συνολικά του κλάδου.

Η φιλοσοφία των 
ιδιοκτητών της 
εταιρείας είναι να 
επανεπενδύεται το 
80% της ετήσιας 
ρευστότητάς της. 

Ο συνεταιρισµός εξάγει 
σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
ΗΠΑ, τον Καναδά, την 

Αυστραλία, καθώς και σε 
άλλες χώρες.

ΝΕΑ

Ο πρόεδρος 
και CEO 
της Cargill, 
Ντέιβιντ 
ΜακΛέναν.
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Στιγμιαία ροφήματα
από αρωματικά φυτά   

  Τέσσερις κωδικοί ετοιμάζονται να βγουν στην αγορά από την εταιρεία 
Μάρκος Μπαγκατζούνης σε συνεργασία με τη φαρμακευτική του ΕΚΠΑ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην παραγωγή τεσσάρων κωδικών στιγ-
µιαίων ροφηµάτων, ισάριθµων επιλογών 
ζωοτροφής για οικόσιτα ζώα και τουλάχι-
στον δύο ελαιολάδων, όλα παρασκευασµέ-
να ή εµπλουτισµένα µε ελληνικά αρωµα-
τικά φυτά, και µε καινοτοµία στη σύνθε-
ση και τη συσκευασία του περιεχοµένου 
τους, προχωρούν τρεις βορειοελλαδικές ε-
πιχειρήσεις. Το εγχείρηµα υλοποιείται από 
τις εταιρείες «Μάρκος Μπαγκατζούνης και 
Υιοί ΑΕΒΕ», «ΕΛΒΙΖ ΑΕ» και «Pellas Nature 
SA», έχει το διακριτικό τίτλο «FeedMAP - 
Ολιστική προσέγγιση της αειφορικής α-
ξιοποίησης των εγχώριων αρωµατικών 
φυτών µε σκοπό την παραγωγή βιοενερ-
γών προϊόντων για τη διατροφή ανθρώ-
πων και ζώων» και έχει ενταχθεί για χρη-
µατοδότηση στο πρόγραµµα «Ερευνώ-∆η-
µιουργώ-Καινοτοµώ», µε προϋπολογισµό 
400.000 ευρώ και τριετή διάρκεια υλοποί-
ησης. «Το έργο υλοποιείται από το Νοέµ-
βριο του 2017 και ήδη η πρόοδος που έχει 
καταγραφεί στο ερευνητικό κοµµάτι είναι 
σηµαντική», επεσήµανε στην εφηµερίδα 
Agrenda η επιστηµονική υπεύθυνος του 
«FeedMAP», δρ Κατερίνα Γρηγοριάδου, γε-
ωπόνος-βιοτεχνολόγος και εντεταλµένη ε-
ρευνήτρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτί-
ωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα στη Θεσσαλονίκη.

Ζωοτροφές µε υπολείµµατα 
αρωµατικών φυτών

Αναφερόµενη στο κοµµάτι του προγράµ-
µατος που σχετίζεται µε την παραγωγή ζω-
οτροφών µε πρώτες ύλες από ελληνικά 
αρωµατικά φυτά και έχει και την επιστη-
µονική συνδροµή της κτηνιατρικής σχο-
λής του Αc εξήγησε πως η ιδέα βασίστηκε 
στη διαπίστωση ότι ένα µεγάλο µέρος της 

παραγωγής αρωµα-
τικών φυτών πετιέται.  
«Μετρήσαµε για πρώτη 
φορά και είδαµε πως σχε-
δόν το 62% έως 65% της συ-
νολικής παραγωγής των αρωµα-
τικών φυτών απορρίπτεται, αν και η δι-
ατροφική του αξία είναι παρόµοια αν ό-
χι εφάµιλλη µε το µέρος του φυτού που 
χρησιµοποιείται για κατανάλωση». Η και-
νοτοµία εν προκειµένω είναι ότι το προ-
ϊόν που θα παραχθεί θα είναι για ευρεία 
κατανάλωση, µέσω της βιοµηχανίας ΕΛ-
ΒΙΖ, αφού ως µέθοδος η χρήση αρωµατι-
κών φυτών για ζωοτροφή ήδη εφαρµόζε-
ται πλην όµως µόνο σε καθετοποιηµένες 
µονάδες κρεοπαραγωγής.

Ροφήµατα αρωµατικών φυτών 
σε δισκία ή κόκκους

Ο δεύτερος βραχίονας του προγράµµα-
τος προσβλέπει σε αξιοποίηση των ελλη-
νικών αρωµατικών φυτών για την παρα-
γωγή πόσιµων προϊόντων, προσπάθεια 
στην οποία συµµετέχει και η φαρµακευ-
τική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο κοµµάτι αυ-
τό η «Μάρκος Μπαγκατζούνης & Υιοί ΑΕ-
ΒΕ» σχεδιάζει την παρασκευή τεσσάρων 
κωδικών ροφηµάτων αρωµατικών φυ-
τών µε την καινοτοµία να µην περιορίζε-
ται στο µείγµα της σύνθεσής τους αλλά 
να αφορά και τον τρόπο λήψης τους από 
τον καταναλωτή, όπως και στη συσκευα-
σία τους, η οποία δεν θα είναι στο κλασ-
σικό εµβάπτισµα. «Θα είναι στιγµιαία ρο-
φήµατα σε µορφή δισκίου, είτε κόκκων, 
για να µπορεί ο καθένας να τα µεταφέ-
ρει εύκολα στη δουλειά του και να τα δι-
αλύει σε ζεστό ή κρύο νερό για να τα κα-
ταναλώσει», διευκρίνισε η δρ Γρηγοριά-
δου, αλλά σηµείωσε πως ακόµη η διαδι-
κασία βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο.

Στα πλάνα ορχιδέα
για σαλέπι και κρόκος
Στα σχέδια της «Μάρκος Μπαγκατζούνης & Υιοί 
ΑΕΒΕ», εν τω µεταξύ, όπως είπε στην Agrenda ο  
Πάνος Μπαγκατζούνης, είναι να µετάσχει και σε δύο 
άλλα ερευνητικά προγράµµατα, που έχουν υποβληθεί 
και είναι σε αναµονή έγκρισης. Το πρώτο αφορά την 
καλλιέργεια του αυτόχθονου είδους της ορχιδέας, το 
οποίο χρησιµοποιείται για το γνωστό ρόφηµα σαλέπι 
και έχει υποβληθεί από την Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας στη δράση «Έξυπνη Εξειδίκευση». Το 
έτερο -εν αναµονή έγκρισης- πρόγραµµα είναι 
πολυεθνικό (σ. σ. µε εταίρους και από Ιταλία, Ισπανία,  
Μαρόκο και Ιράν) µε την ελληνική συµµετοχή να 
απαρτίζεται από την Μ. Μπαγκατζούνης», το ΓΠΑ και 
τον Αναγκαστικό Συνεταιρισµό Κροκοπαραγωγών 
Κοζάνης. «Στόχος του είναι να γίνει καταρχάς µια 
ολική καταγραφή των ποσοτήτων κρόκου, που 
κυκλοφορεί διεθνώς και στη συνέχεια να προταθούν 
τρόποι για την καταπολέµηση της νοθείας του» εξηγεί.

Από την εταιρεία Pellas Nature 
προωθείται η παραγωγή 
δύο ειδών ελαιολάδου, τα 
οποία είναι εµπλουτισµένα µε 
αρωµατικά φυτά.

H ιδέα ήταν να αξιοποιηθoύν τα 
υπολείµµατα αρωµατικών φυτών 
για τη διατροφή των ζώων, 
καθώς θα βοηθήσουν στην ευζωία 
τους, µέσω των αντιοξειδωτικών 
και άλλων χαρακτηριστικών τους.

Ελαιόλαδο

Αξιοποίηση 

Το πλάνο προβλέπει αρχικά να 
παραχθούν τροφές για οικόσιτα 
ζώα, κατόπιν για ζώα συντροφιάς 
και τέλος για εκτροφές µεγάλης 
κλίµακας. Στην τελευταία περίπτωση 
πρέπει να επιτευχθεί εκµηχάνιση 
της καλλιέργειας των αρωµατικών 
φυτών, ώστε να περιοριστεί το 
κόστος παραγωγής.

FeedMap



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

«Στην Ελλάδα έχει γίνει δουλειά και νοµίζω 
πως θα µπορούσαµε τα επόµενα χρόνια να 
διευρύνουµε σηµαντικά τις προµήθειες σε 
αγροτικά προϊόντα για τα οποία µέχρι σή-
µερα τον πρώτο λόγο είχε η Ιταλία». 

Οι παραπάνω επισηµάνσεις ανήκουν σε 
Aµερικανίδα εκπρόσωπο προµηθειών µε-
γάλης εισαγωγικής εταιρείας, ακούσθη-
καν, αρχές τις εβδοµάδας, στα λαµπερά σα-
λόνια της SIAL και δείχνουν το µέγεθος των 
δυνατοτήτων της εγχώριας παραγωγής, ό-
πως αυτό αποτιµάται από τους πλέον ισχυ-
ρούς παίκτες στον τοµέα των προµηθειών. 
Αναµφίβολα, η φετινή παρουσία των ελλη-

νικών επιχειρήσεων στην παριζιάνικη ∆ι-
εθνή Έκθεση Τροφίµων, έχει σαφή τα ση-
µάδια µιας νέας αρχής, η οποία χαρακτη-
ρίζεται από τη δύναµη των µικρών και την 
ελκυστικότητα του καινούργιου και καινο-
τόµου. Έτσι, δίπλα στα γνωστά και µεγάλα 
για τα ελληνικά δεδοµένα ονόµατα εταιρει-
ών και οµίλων επιχειρήσεων όπως ο Όλυ-
µπος (Ελληνικά Γαλακτοκοµεία), η ΦΑΓΕ, η 
∆ΕΛΤΑ, η MEBΓΑΛ, ο Kronos, η Intercomm 
Foods, η Olymp, η AGROVIM, κάνουν αυτό 
τον καιρό αισθητή την παρουσία τους µια γε-
νιά από καινούργιες επιχειρηµατικές πρω-
τοβουλίες, οι οποίες, µπορεί να µην διαθέ-
τουν προς το παρόν το µέγεθος, βασίζονται 
ωστόσο σε ενδιαφέρουσες ιδέες και έχουν 
έντονο το στοιχείο της καινοτοµίας. Ανάµε-

σά τους ξεχωρίζουν οι προσπάθειες όπως 
των Nutlers, Αeolikos, Meligyris, KOMINIS 
BIO HERBS, KATSAROS DISTILLERY, KTHMA 
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ κ.α. Πρόκειται για παρουσί-
ες µε αξιώσεις και µε σαφές το αποτύπωµα 
µιας Ελλάδας που αλλάζει µετά την οικονο-
µική ταλαιπωρία των τελευταίων ετών. Σε 
κάθε περίπτωση, αυτό που χρειάζεται είναι 
µια µεγαλύτερη αναζήτηση στον πεδίο της 
συνεργασίας, µια σαφέστερη έµφαση στην 
παραγωγική διαδικασία, λιγότερος δανει-
σµός και περισσότερη ευρηµατικότητα. Η 
εικόνα της ελληνικής παρουσίας στην φε-
τινή SIAL αποτελεί αδιάψευστο µάρτυρα ό-
τι οι αρχές οφείλουν να εµπιστεύονται τις 
επιχειρήσεις, όπως και οι επιχειρήσεις δεν 
θα πρέπει να κλείνονται... στο καβούκι τους. 

Αν δεν έχεις κλείσει θέση 
στη SIAL, δεν είσαι πουθενά 
Η φετινή έντονη παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στη SIAL αφήνει υποσχέσεις, 
ειδικά, όταν δίπλα στους μεγάλους της αγροδιατροφής χωράει και η δύναμη των μικρών  

Στην Ελλάδα 
έχει γίνει 

σηµαντική δουλειά
Αναπτύσσονται αξιόλογες 

επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες οι οποίες 
µπορεί να µην διαθέτουν 
προς το παρόν µέγεθος, 
ξεχωρίζουν ωστόσο για 

το concept και την 
καινοτοµία
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Αν δεν είσαι στη SIAL, δεν είσαι που-
θενά». Η φράση αυτή ειπώθηκε κατά 
κόρον τόσο από Έλληνες όσο και α-
πό ξένους εµπορικούς εταίρους της βι-
οµηχανίας τροφίµων, που βρέθηκαν 
το πενθήµερο 21-25 Οκτωβρίου στο 
Παρίσι, για να δηλώσουν µε περίπτε-
ρο ή και ως απλοί επισκέπτες το πα-
ρόν στο κορυφαίο εκθεσιακό δίκτυο 
παγκοσµίως, που αναγνωρίζεται επί-

σης ως παρατηρητής «πρώτης γραµ-
µής» των τάσεων και των καινοτοµι-
ών σε κάθε γωνιά της υφηλίου. Εξάλ-
λου, το γεγονός ότι από την έκθεση 
πέρασαν πάνω από 160.000 επισκέ-
πτες σηµαίνει πολλά, µε τα επιχειρη-
µατικά ντηλ, να δίνουν ακόµη µεγα-
λύτερη ζωντάνια στους 7.000 εκθέτες. 
Η SIAL, που διοργανώνεται κάθε δύο 
χρόνια στο Παρίσι, θεωρείται ως η πα-
γκόσµια βιτρίνα της βιοµηχανίας τρο-
φίµων που φέρνει κοντά παραγωγούς 
και αγοραστές από όλο τον κόσµο. Α-

ποκαλύπτει τις τάσεις και τις καινοτο-
µίες που διαµορφώνουν τη βιοµηχα-
νία τροφίµων του αύριο ενεργώντας 
ως παγκόσµιο επιχειρηµατικό κέντρο.

Στις τάσεις η «σπιτική κουζίνα»
Στη φετινή έκθεση, κυρίαρχο µή-

νυµα στα events και ενηµερωτικά πά-
νελ που διοργανώθηκαν ήταν «η µε-
γάλη επιστροφή της γεύσης». Μάλι-
στα, διακεκριµένοι οµιλητές από το 
χώρο της έρευνας και της καινοτοµί-
ας όπως οι Pascal Grelot, (Kantar TNS), 

Xavier Terlef (XTC World Innovation), 
Bernard Bootball (Gira Couseil) επιχεί-
ρησαν να δώσουν το περίγραµµα των 
νέων τάσεων που θα πρέπει να λάβει 
ή λαµβάνει ήδη υπόψη της η βιοµη-
χανία τροφίµων:

 Το 66% των καταναλωτών δίνει 
µεγάλη προσοχή στην επιλογή ποιο-
τικών προϊόντων χάριν ευχαρίστησης 
(ιδιαίτερα στην Ευρώπη).

 Το 62% θέλει να ανακαλύπτει νέα 
προϊόντα.

 Η καινοτοµία εκφράζει την ισχυ-
ρή τάση για διατήρηση της γεύσης και 
της ποιότητας.

 Σε παγκόσµια κλίµακα, επιστρέ-
φει η τάση «σπιτική κουζίνα».

 Σήµερα σε όλες τις πρωτεύουσες 
του κόσµου, εκπροσωπείται κάθε κου-

Η μεγάλη επιστροφή 
της γεύσης κρύβει 
κι αυτή καινοτομία
Αγαπημένος συνεργάτης της βιομηχανίας τροφίμων η SIAL

«Σπιτικό»
Σε παγκόσµια κλίµακα, στην 
εστίαση επιστρέφει η τάση 

«σπιτικό», «πραγµατικά 
σπιτική κουζίνα»

Καθοριστική η παρουσία στην SIAL, για τις επιχειρήσεις πρώτης γραµµής 
µε εξαγωγικό πρόσηµο όπως η Οlymp, λέει ο διευθύνων της εταιρείας 
(αριστερά) κ. Πρ. Κωνσταντόπουλος στον εκδότη της Agrenda κ. Γ. Πανάγο.

Ως η µεγαλύτερη εµπορική διοργάνωση B2B παγκοσµίως θεωρείται για 
τον κόσµο της αγροδιατροφής η SIAL, ενώ συνολικά 125 αποστολές 
αξιωµατούχων από διάφορες χώρες έδωσαν το παρών. 

Τα προϊόντα 
της Kronos, 
τα ζητούν 
πλέον έντονα 
οι αγορές, 
µε κριτήριο 
υπεροχής την 
ποιότητα που 
τα διακρίνει.
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ζίνα, τάση που επεκτείνεται.
 Για τον καταναλωτή το καλό φα-

γητό βασίζεται σε δείκτες όπως: υγι-
εινή διατροφή, ισορροπηµένη δια-
τροφή, διατήρηση απόλαυσης-γεύ-
σης. Σε κάθε χώρα, αυτοί οι δείκτες 
διαφέρουν, για παράδειγµα στην Α-
σία, Αµερική, Ισπανία, δίνουν έµφα-
ση στην «υγιεινή», «ισορροπηµένη» 
διατροφή, ενώ στην Γαλλία και τη Γερ-
µανία προτεραιότητα δίνεται στην «α-
πόλαυση» και «γεύση».

 Eννέα στους 10 καταναλωτές στον 

κόσµο εκφράζουν την ανάγκη για δι-
αφάνεια στα τρόφιµα.

 Το 66% των Κινέζων καταναλωτών 
και 78% των πολιτών της Νοτιοανατο-
λικής Ασίας τρώνε βιολογικά προϊό-
ντα όταν µπορούν.

 Για τη βιοµηχανία τρόφιµων, τα βι-
ολογικά αναπτύσσονται παγκοσµίως.

 Οι Αµερικανοί καταναλωτές δί-
νουν πολύ λιγότερη προσοχή από ό, 
τι αλλού στην προέλευση των προϊό-
ντων που αγοράζουν ή στην παρου-
σία ή απουσία ετικετών ποιότητας.

Στην 5η θέση με 270 επιχειρήσεις 
η Ελλάδα «μάγεψε» το Παρίσι
Μεταποιημένα προϊόντα με στόχο τη νέα γενιά καταναλωτών

Στη SIAL Paris, φέτος σε ότι αφορά 
την ελληνική συµµετοχή δεν κερ-
δήθηκε µόνο το στοίχηµα των α-
ριθµών, ήτοι έδωσαν το παρόν πε-
ρισσότερες από 270 επιχειρήσεις, 
αλλά και αυτό της ποιότητας και 
του µάρκετινγκ. ∆εν µπορεί, µά-
λιστα, να παραγνωριστεί το γεγο-
νός η Ελλάδα κατετάγη στην πέ-
µπτη θέση-από 8η την προηγού-
µενη φορά-σε παρουσία, µεταξύ 
110 χωρών, µε πρώτη να είναι η 
διοργανώτρια Γαλλία.

Αυτό, εξάλλου, επιβεβαίωσε και 
η Ελληνίδα πρέσβης στο Παρίσι, 
Αγλαΐα Μπαλτά, που πέρασε από 
όλα τα ελληνικά περίπτερα, κατα-
γράφοντας τη δυναµική παρουσία 
των εκθετών, οι οποίοι ενισχύθη-
καν µέσω και µιας σειράς προωθη-
τικών ενεργειών, όπως για παρά-
δειγµα µε tasting & live cooking 
sessions από τον διεθνώς διακε-
κριµένο executive chef Κωνσταντί-
νο Βασάλο. Σχετικά µε τις ελληνι-
κές εξαγωγές στην απαιτητική α-
γορά της Γαλλίας, η κα Μπαλτά α-
νέφερε µεταξύ άλλων ότι «αντιµε-
τωπίζουν την Ελλάδα µε πολύ πιο 
θετικό µάτι και πιστεύουν πλέον 
ότι µπορούν να γίνουν δουλειές 
και συνεργασίες µε τη χώρα µας».

Αναφορικά µε τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν το µεγαλύτερο εξα-
γωγικό ενδιαφέρον, παρατήρησε-
ότι πρόκειται για τα κλασσικά προ-
ϊόντα, το ελαιόλαδο και τις ελιές, 
τονίζοντας ότι «Εµείς προσπαθού-

µε να αυξήσουµε αυτή τη γκάµα 
προϊόντων. Επιδίωξή µας είναι να 
έχουµε πλέον και µεταποιηµένα, 
όπως και αυτά που απευθύνονται 
στις νέες γενιές. Απευθυνόµαστε 
σε ανθρώπους που θέλουν την κα-
λή διατροφή, που γυµνάζονται και 
προσέχουν τον εαυτό τους. Σε αυ-
τή την οµάδα ανθρώπων στοχεύ-
ουµε πλέον».

Να σηµειωθεί ότι ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκ-

καλης εκπροσωπώντας την ελληνι-
κή κυβέρνηση στη διεθνή έκθεση 
SIAL 2018 βρέθηκε την Κυριακή 
21 Οκτωβρίου δίπλα στο Γάλλο ο-
µόλογό του Ντιντιέ Γκιγιόµ, δηλώ-
νοντας έκπληκτος µε την πολύ µε-
γάλη συµµετοχή των ελληνικών ε-
πιχειρήσεων, υποσχόµενος µεγα-
λύτερη εξωστρέφεια και  συνθήκες 
για δηµιουργία προστιθέµενης αξί-
ας των ελληνικών προϊόντων. Ο κ. 
Κόκκαλης επισκέφτηκε τα περισσό-
τερα περίπτερα των Ελλήνων εξα-
γωγέων, ενώ πέρασε αρκετό χρό-
νο σε αυτά της ιδιαίτερης πατρίδας 
του, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναφερόµενος στις επιχειρηµα-
τικές ευκαιρίες που δηµιουργεί η 
εν λόγω έκθεση ο Αντώνης Γρα-
βάνης, διευθυντής του Enterprise 
Greece παρατήρησε µια αύξηση 10% 
στους συµµετέχοντες, που συµβα-
δίζει µε αυτή των ελληνικών εξα-
γωγών. «Το µεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον από πλευράς ξένων συγκεντρώ-
νει η ελιά. Η Ελλάδα έχει ίσως την 
καλύτερη ελιά στον κόσµο κι αυ-
τό φαίνεται στα εξαγωγές που αυ-
ξάνονται συνέχεια. Ακολουθούν 
άλλα προϊόντα, όπως η κονσέρβα 
ροδάκινο και το ελαιόλαδο». Κα-
τά τον ίδιο, η προετοιµασία σε τέ-
τοιες εκθέσεις είναι το Α και το Ω. 
«Ο σωστά προετοιµασµένος εκθέ-
της θα κάνει µέχρι και 100 επαφές 
στις 5 ηµέρες. Οι δέκα να µείνουν 
από αυτές, θα πρόκειται για µεγά-
λη επιτυχία» υπογράµµισε.

Νέα οπτική
Οι Γάλλοι, βλέπουν την 

Ελλάδα µε πολύ πιο 
θετικό µάτι και πιστεύ-
ουν πλέον ότι µπορούν 

να γίνουν δουλειές

Οι ελληνικές γαλακτοβιοµηχανίες, ανάµεσα και η Όλυµπος είχαν έντονη 
παρουσία στην έκθεση, µε στόχο την ανάδειξη εξαγώµενων προϊόντων όπως 
το γιαούρτι, η φέτα και άλλα µε πρώτη ύλη το αιγοπρόβειο γάλα.

Οι όµορφες συσκευασίες, µε σύγχρονο ντιζάιν έκλεψαν τις µατιές 
των εµπορικών επισκεπτών, στην έκθεση του Παρισίου. Εξάλλου, η 
βιοµηχανία τροφίµων ξέρει καλά πόσο µετράει η υπόθεση «ετικέτα».



AgrendaB8 | 30 Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 ΕΚΘΕΣΗ SIAL2018

7,200 ΕΚΘΕΤΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ

70% ΑΠΟ 194
ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΑΠΟ 119 ΧΩΡΕΣ, 87% ∆ΙΕΘΝΕιΣ

  

250,000 m² 

10 ΑΙΘΟΥΣΕΣ
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3 15

9  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

5 ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ

 

 

 
 

 

2.355

125

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΠΟ 1.193 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ 2018 KANTAR TNS,
XTC WORLD
INNOVATION
ΚΑΙ GIRA CONSEIL
WORLDWIDE
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΩΝ

Ε∆ΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΩΝ

801
∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΙΑΝΙΚΗ/ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

55%

ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

23%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

16%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ

6%

 
 

Τα Βραβεία Καινοτοµίας της SIAL απονέµονται σε όσους συµβάλλουν στη διαµόρφωση των διατροφικών τάσεων της επόµενης ηµέρας. Τα κριτήρια της 
επιλογής περιλαµβάνουν εκτός από τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα οφέλη για τους καταναλωτές. Οι τέσσερις κατηγορίες που 
εξετάζονται, αφορούν αγαθά µαζικής παραγωγής και κατανάλωσης, catering/παροχή γευµάτων, ηµικατεργασµένα υλικά και εξοπλισµό-τεχνολογίες. 

Mε βραβείο οι διαμορφωτές τάσεων στα τρόφιμα

Χρυσό Βραβείο
NAMASTE κεφίρ νερού σε 
γεύσεις τζίντζερ και µέντας

Πρόκειται για βέγκαν κεφίρ νερού 
µε φρούτα, χωρίς γλουτένη και 
χωρίς γαλακτοκοµικά, 100% φυσικό. 
Κυκλοφορεί σε γεύσεις τζίντζερ 
και µέντας. Επιλέχθηκε για την 
καινούρια πρόταση του κεφίρ νερού 
και φρούτων. Κυκλοφόρησε στην 
Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2017 
από την εταιρεία του Ιορδάνη 
Παπαδόπουλου. Το ίδιο προϊόν 
βραβεύθηκε και στις κατηγορίες του 
Εναλλακτικού Φαγητού & ∆ιανοµής. 

Ασηµένιο Βραβείο
Κατεψυγµένα λαχανικά σε 
βιοδιασπώµενη σακούλα 

Πρόκειται b για κατεψυγµένα 
λαχανικά από οικολογικά βιώσιµη 
αλυσίδα σε βιοδιασπώµενη σακούλα 
µε πολύ καλής ποιότητας αρακά, 
πράσινα φασόλια, µινεστρόνε, 
κολοκυθάκια, κουνουπίδι, 
µπρόκολο, IQF σπανάκι, καρδιές 
αγκινάρας, ψητές µελιτζάνες. Χωρίς 
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων µε 
χρήση τεχνικών που έχουν µικρή 
επιβάρυνση στον αέρα, τη γη, το 
νερό. Θα κυκλοφορήσει στην Ιταλία 
τον Ιανουάριο του 2019.

Χάλκινο Βραβείο 
Αποξηραµένα φρούτα 
σε ξυλάκι BeKIDS 

Αποξηραµένα µέσω ψύξεως 
φρούτα (καρπούζι, µάνγκο, ανανάς 
Αµαζονίου, µπανάνα) σε ξυλάκι στο 
χέρι για τα παιδιά. Το βρίσκουµε 
µέσα σε σακουλάκι µε χαρούµενα 
σχέδια, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. 
Επιλέχθηκε για την πρακτική 
προσφορά αποξηραµένων µέσω 
ψύξεως φρούτων για τα παιδιά 
Παρασκευάζεται στις ΗΠΑ (Betters 
International) και θα κυκλοφορήσει 
το Νοέµβριο του 2018. 

Μεγάλο Βραβείο εξοπλισµού
Αναµίκτης Super Dali 
για υγρά προϊόντα

Πρόκειται για ένα µηχάνηµα ανάµεσα 
στο τυπικό Dali (10-15 cpm) και το 
Shaka (150 cpm). Ό,τι περιέχεται 
στο εσωτερικό του κλίβανου 
αποστείρωσης ανακινείται περίπου 
45 φορές το λεπτό. Αναµειγνύει 
συσκευασµένα προϊόντα (υγρά, 
ηµιπαχύρρευστα). Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε έτοιµα γεύµατα, 
κοµπόστες/κονσέρβες, εκλεκτά 
προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, παγωτό, 
αναψυκτικά και γαλακτοκοµικά.

Οι κουζίνες της υδρογείου, 
οι βέγκαν και οι«ελαστικοί»
«Σήµερα σε όλες τις πρωτεύου-
σες του κόσµου εκπροσωπεί-
ται σχεδόν κάθε κουζίνα, τάση 
που επεκτείνεται», τονίσθηκε 
στο πλαίσιο των ενηµερωτικών 
events, στην έκθεση του Παρι-
σιού, υπογραµµίζοντας παράλ-
ληλα την ανάγκη για νέα προϊ-
όντα, καθώς πλέον το 62% των 
καταναλωτών θέλει να ανακα-
λύπτει καινούργιες γεύσεις, α-
νάµεσα και η φρενίτιδα «vegan» 
και των «ελαστικών». Με βάση 
τα όσα ειπώθηκαν στην έκθεση 
διαπιστώνονται, τα εξής:

 Παγκόσµια τάση η ιδιοπα-
ραγωγή, ισχυρότερη στη Νοτι-
οανατολική Ασία, την Αµερική 
και την Ευρώπη. 

  Σε όλη την ιστορία της SIAL, 
η φυτική παραγωγή ποτέ δεν υ-
πόκειτο σε τέτοια φρενίτιδα...
καινοτοµίας. Την τελευταία διε-
τία το φαινόµενο έχει επιταχυν-
θεί σηµαντικά, µε προσφορά ό-

χι µόνο σε χορτοφάγους αλλά 
και σε αυτή τη νέα κατηγορία 
καταναλωτών, που αποκαλού-
νται «ελαστικοί», οι οποίοι εί-
ναι έτοιµοι να δεχθούν τα χορ-
τοφαγικά συστατικά ως κύριο 
πιάτο τους, και χωρίς να εγκα-
ταλείψουν το κρέας και τα ψά-
ρια, τα οποία τείνουν να κατα-
ναλώνουν λιγότερο συχνά, ε-
νώ επιλέγουν καλύτερη ποιότη-
τα. Παραδείγµατα από φυτικές 
«απολαύσεις» το πλήθος παρα-
σκευασµάτων µε βάση φυτικό 
γάλα (σόγια,αµύγδαλο, φου-
ντούκι, καρύδα, κλπ.).

 Στο όνοµα της «σπιτικής» 
κουζίνας βρίσκεται η επιθυµία 
των καταναλωτών για διαφά-
νεια στην επιλογή των συστατι-
κών. Κερδίζει έδαφος η live µε-
τάδοση παρασκευής ενός γεύ-
µατος από µεγάλες αλυσίδες 
τροφίµων, όπως µια διάσηµη 
διεθνής αλυσίδα πίτσας.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


