
Με την καρδιά 
και µε το κόµµα        
Έχει ό,τι χρειάζεται και 
µόνο λίγο χρόνο για δράση, 
ο Στ. Αραχωβίτης. σελ. 50 
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Γέφυρες στην αγροτιά 
ρίχνει κι ο Μητσοτάκης 
Θέλουν δουλειά και όχι χρήµατα οι 
λύσεις για την κτηνοτροφία είπε από 
τα Γρεβενά ο πρόεδρος Ν∆. σελ. 46

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 23/8

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

230
192

82,52
2,76

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

30/8

230
191

82,97
2,78

 

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

225
182
84,76
2,93

ΕΝΘΕΤΟ 

Η μία και μοναδική επιλογή 
του νέου υπουργού Γεωργίας 
Να διώξει τ’ αγκάθια του ΟΣΔΕ και να διευκολύνει την αποκατάσταση της τάξης στους συνεταιρισμούς 

Συµφωνία των Γερµανών µε τον 
ελληνικό Όµιλο για τη διάθεση 
των παρελκόµενων στην Ελλάδα. 
∆εύτερο µεγάλο ντηλ για τον 
Κουιµτζή µετά τα Fendt. σελ. 20

Ψάχνουν επιλέξιµα βοσκοτόπια για 
να δώσουν περίπου 50 εκατ. ευρώ 
σε εξισωτικές αποζηµιώσεις των 
ετών 2013 και 2014, που κόπηκαν 
λόγω τεχνικής λύσης. σελ. 6

O Κουιµτζής έχει
τώρα και Lemken

Παλιές εξισωτικές  
εντός Νοεµβρίου

Αν αποτύχει η ΚΑΠ 
γκρεμίζεται η Ευρώπη
Να φέρει σε συµβιβασµό όλα τα 
κράτη-µέλη έως το τέλος του έ-
τους για το νέο αγροτικό µοντέ-
λο πολιτικής µετά το 2020, επι-
διώκει η αυστριακή προεδρία. 
Όπως δηλώνει στην Agrenda η 
υπεύθυνη για θέµατα γεωργί-
ας της Αυστρίας και υπουργός 

Τουρισµού, Ελίζαµπεθ Κοέστιν-
γκερ, πιθανή αµφισβήτηση του 
κοινού χαρακτήρα της ΚΑΠ ως 
θεσµού από κάποιες χώρες, ε-
πισείει τον κίνδυνο να «γκρεµι-
στεί» ολόκληρο το ευρωπαϊκό 
οικοδόµηµα και αυτό πρέπει πά-
ση θυσία να αποτραπεί. σελ. 42

Αυτό που µπορεί να κάνει ο νέ-
ος υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, εί-
ναι να προλάβει τα χειρότερα. 
∆ηλαδή, να σταµατήσει το πλιάτσι-
κο των συνεταιρισµών, να αποµα-

κρύνει τα αγκάθια του ΟΣ∆Ε και 
να συµβάλει στην αποκατάσταση 
της σύµπνοιας στον αγροτικό χώ-
ρο. Έχει τη γνώση, έχει την τόλ-
µη και µόνο λίγο χρόνο διαθέσι-
µο για δράση. σελ. 2, 8-11, 44-45

Άλλη µια φορά
∆υσκολίες µε το µηχανογραφικό 
πιθανώς να στείλουν τα Σχέδια 
µέχρι τέλη Σεπτεµβρίου. σελ. 4
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Με συµβολισµό 
οι αλλαγές στην 
πλατεία Βάθη 

σελ. 8-11

Χάνει σε επιρροή 
το ευρωπαϊκό 
αγροτικό λόµπι

σελ. 27-30, 44-45

Έρχονται δάνεια 
υψηλού ρίσκου 
µε εγγύηση ΕΤΕπ 

σελ. 18
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Ο Σταύρος Αραχωβίτης ξέρει ότι ο χρό-
νος δεν είναι µε το µέρος του. 
Ξέρει ακόµα ότι δύσκολα θα του 
δοθεί µια νέα ευκαιρία ηγεσίας στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ξέρει επίσης, πολύ καλά, πού πονάει 
αυτός ο χώρος. Αν κάτι µπορεί να 
διορθώσει στους λίγους µήνες που 
έχει µπροστά του σαν υπουργός, 
είναι να αποκαταστήσει το κλίµα 
συνεργασίας στις τάξεις των αγρο-
τών. Να αποµακρύνει τα «αγκά-
θια» που έχουν ξεφυτρώσει και α-
ποµυζούν τους συντελεστές της 
παραγωγής και µε το πολιτικό βά-
ρος που διαθέτει να διευκολύνει 
την ανασυγκρότηση του χώρου.

Όσο κι αν αµφισβητείται ο ρόλος της 
πολιτικής, η δύναµη που έχει ένας 
υπουργός, ειδικά όταν απευθύνε-
ται στις λαϊκές µάζες και εν προκει-
µένου στην κοινωνία της υπαίθρου, 
είναι µεγάλη. Ένας άφθαρτος µάλι-
στα πολιτικός, όπως είναι ο Σταύρος 
Αραχωβίτης, µπορεί να µετουσιώσει 
αυτή τη δύναµη σε πράξη.

Το ζητούµενο είναι ένα. Να µην χαθεί 
στα πολλά και διάφορα, όπως έκα-
νε ο προκάτοχός του Βαγγέλης Απο-
στόλου. Να µην λυγίσει υπό το βά-
ρος των κοµµατικών του καθηκό-
ντων και υποχρεώσεων, µιας και οι 
µέρες είναι ιδιαιτέρως απαιτητικές.

∆εν χρειάζονται πολλά και άσκοπα τα-
ξίδια, δεν χρειάζονται συνεχείς πα-
ρεµβάσεις του ιδίου επί παντός επι-
στητού, ας αφήσει για λίγο τον δι-
οικητικό µηχανισµό να κάνει, όπως 
ξέρει, τη δουλειά του. Εκείνος ας α-
σχοληθεί απερίσπαστος µε το ένα 
και µοναδικό µεγάλο θέµα που κα-
λείται να διαχειρισθεί. Την αποκα-
τάσταση της ενότητας στους συνε-
ταιρισµούς, την αποκατάστασης της 
σύµπνοιας µεταξύ των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής.

Σύντοµα οι αγρότες θα τον ευγνωµο-
νούν, σύντοµα η αγροτική οικονο-
µία θα βρει το ρυθµό της, σύντο-
µα η κοινωνία θα πιστώσει σ’ αυτόν 
και στην κυβέρνηση την επούλω-
ση µιας πληγής που τείνει να κακο-
φορµήσει. Το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης ξαναβρίσκει στο πρό-
σωπο του Σταύρου Αραχωβίτη τη 

       χαµένη φυσιογνωµία του. Agrenda

EDITORIAL
Ξαναβρίσκει 
τη φυσιογνωμία

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,16913

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,51138

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13526

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89774

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
130,55600 

• Χαρτοφυλάκιο δανείων υψηλού 
κινδύνου για επενδυτές αγρότες σελ. 18
• Μέσα στον Οκτώβρη µπορεί να βγουν 
δασικά Μέτρα λένε οι αρχές σελ. 19

• Στόχος να υπάρξει οµοφωνία για την 
ΚΑΠ µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου σελ. 42-43
• Τριετή συµβόλαια στους παραγωγούς 
τεύτλων υπόσχεται ο Φέκερ σελ. 32

• Εύκολα πληρώνεται το 20άρι στα αλώνια 
Θεσσαλίας για τα ποιοτικά σκληρά σελ. 35
• Με βοήθεια από το δολάριο το βαµβάκι 
µπορεί τα 60 λεπτά τον Οκτώβρη σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με καλύτερη τιµή από πέρυσι αναµένεται να ξεκινήσει η αγορά 
για το σπυρί καλαµποκιού τις επόµενες ηµέρες, λόγω αυξηµένης 
ζήτησης. Οριακή αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής 
δηµητριακών το 2018-2019 προβλέπει το IGC.Να σπάσει το 
εύρος των 80-84 σεντς ανά λίµπρα στο βαµβάκι περιµένουν 
οι αναλυτές, µε το εκκοκκισµένο να πιάνει σήµερα τιµή στα 54 
λεπτά το κιλό µε την τρέχουσα ισοτιµία ευρώ-δολαρίου. 

Μύγα Μεσογείου σε 
επιτραπέζια σταφύλια 
Υψηλοί πληθυσµοί Μύγας Μεσογείου 
καταγράφηκαν στο δίκτυο παγίδευσης 
των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές), 
σηµαντικές ζηµιές σε οπωροφόρα φρούτα 
(βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια, δαµάσκηνα 
κλπ) και διάσπαρτες προσβολές σε 
χονδρόρωγα επιτραπέζια σταφύλια, που 
βρίσκονταν κοντά σε προσβεβληµένα 
οπωροφόρα. πως αναφέρουν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου, λόγω µειωµένων 
επιδεκτικών ξενιστών-φρούτων της µύγας 
την περίοδο αυτή, υπάρχει αυξηµένος 
κίνδυνος προσβολών σε χονδρόρωγα 
σταφύλια και συνιστάται συνδυασµένη 
αντιµετώπιση µε την ευδεµίδα.

Καλλιεργητικά µέτρα
Οι καλλιεργητικές φροντίδες είναι η 
πρώτη γραµµή άµυνας φυτοπροστασίας. 
Η αποτελεσµατικότητα των χηµικών 
επεµβάσεων εξαρτάται άµεσα από αυτές. 
Η ζώνη των σταφυλιών πρέπει να 
διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει 
επαρκής αερισµός, αφού σταφύλια 
κρυµµένα και συµπαγή προσβάλλονται 
από έντοµο (ευδεµίδα, ψευδόκοκκο) ή 
µύκητα (βοτρύτη, όξινη σήψη) που δεν 
αντιµετωπίζονται εύκολα. Όσο πλησιάζει 
η συγκοµιδή οι καταπολεµήσεις πρέπει να 
περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 1-09-2018
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 02-09-2018 
Πρόσκαιρες νεφώσεις το 
µεσηµέρι και το απόγευµα στα 
δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, µε 
πιθανότητα τοπικών όµβρων. 
Άνεµοι βόρειοι µέτριοι και στα 
πελάγη τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

∆ευτέρα 03-09-2018
και Τρίτη 04-09-2018
Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 
µε κατά τόπους νεφώσεις στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά 
και πιθανότητα τοπικών βροχών 
από το απόγευµα. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοδυτικοί µέτριοι και 
στο Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολές.  

Τετάρτη 05-09-2018 
Στα δυτικά λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες, µε 
πιθανότητα σποραδικών βροχών. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά 
αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το 
µεσηµέρι και µετά. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
στο νότιο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Πέµπτη 06-09-2018 και
Παρασκευή 07-09-2018  
Αραιές νεφώσεις στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, µε πιθανότητα 
κατά τόπους όµβρων κυρίως στα 
δυτικά. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στο νότιο 
Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Πρόσκαιρες 
νεφώσεις, µε 
πιθανότητα βροχών 
το απόγευµα στα 
δυτικά και βόρεια 
ηπειρωτικά. Άνεµοι 
βόρειοι 3 µε 5 BF.

3-5Bf
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  douska@agronews.gr

Στην επικαιρότητα επανήλθε το 
θέµα της παράτασης στις οριστι-
κοποιήσεις των Σχεδίων Βελτίω-
σης µετακινώντας τη διορία αυ-
τή τη φορά µέχρι τα τέλη Σεπτεµ-
βρίου, ωστόσο οι διαχειριστικές 
αρχές από τη µία είναι αντίθετες 
στο να χρεωθούν ακόµη µία µε-
τακύλιση της ηµεροµηνίας, και α-
πό την άλλη, εµφανίζονται µε δε-
µένα τα χέρια σε περίπτωση που 
προκύψει άνωθεν εντολή. 

Θυµίζουµε ότι για να µετακι-
νηθεί το κλείσιµο των φακέλων 
στα Σχέδια Βελτίωσης µέχρι τις 
14 Σεπτεµβρίου (σηµερινή διο-
ρία) το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης είχε κάνει λόγο για αί-
τηµα του ΓΕΩΤΕΕ, µετά τις αντι-
δράσεις από την αγορά µηχανη-
µάτων και τους ίδιους τους αγρό-
τες, που έβλεπαν τις επενδύσεις 
τους να τραβάνε όλο και πιο πί-
σω. Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Σπυ-
ρίδον Μάµαλης θεωρούσε τότε ε-
πιβεβληµένη τόσο την παράταση 
της οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ 
του πρώτου και δεύτερου σταδί-
ου ηλεκτρονικής υποβολής µέχρι 
τις 30 Σεπτεµβρίου 2018, όσο και 

της προθεσµίας υποβολής του φυ-
σικού φακέλου στη οικεία ∆ΑΟΚ 
µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018, µε 
τις διαχειριστικές να του κάνουν 
το... µισό χατήρι.

Ακόµα ένας λόγος που ενδέχε-
ται να δοθεί κάποια παράταση, εί-
ναι το µηχανογραφικό σύστηµα 
(ΠΣΚΕ) το οποίο όπως είναι γνω-
στό εδώ και καιρό δεν µπορεί να 
αντέξει µεγάλο πλήθος «κλικ» 
και συνεχώς πέφτει, ειδικά τώρα 
που θα οριστικοποιηθεί σε µικρό 
χρονικό διάστηµα ένας µαζικός 
όγκος αιτήσεων.

Σηµειώνεται πως πρόβληµα προ-

έκυψε τις περασµένες ηµέρες λό-
γω του µπλακ άουτ στην Αττική, 
µε µελετητές να αναφέρουν στην 
Agrenda πως ήταν αδύνατον να 
προχωρήσουν στη δεύτερη ορι-
στικοποίηση φακέλων. Συγκε-
κριµένα, οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως µετά τη διακοπή ρεύµα-
τος, το σύστηµα δεν άφηνε τους 
µελετητές να κάνουν ανάκτηση 
στοιχείων του ΟΣ∆Ε, µία απαραί-
τητη διαδικασία για να κλείσει η 
αίτηση, γεγονός που πήγε πίσω 
των προγραµµατισµό σε αρκετές 
περιπτώσεις. 

Εν τω µεταξύ, από την πλευρά 
τους, οι γεωτεχνικοί του δηµοσί-
ου τόνιζαν ότι το έργο της αξιο-
λόγησης είναι πολύ δύσκολο να 
ολοκληρωθεί έγκαιρα εντός ω-
ραρίου των δηµοσίων υπηρεσι-
ών και ως εκ τούτου πρότειναν 
να προβλεφθεί επιλέξιµη δαπά-
νη για την υπερωριακή απασχό-
ληση του έργου αξιολόγησης των 
Σχεδίων Βελτίωσης από τις ∆Α-
ΟΚ. Σε πρόσφατη επιστολή της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γε-
ωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλή-
λων στον υπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης ζητείται επιπλέον να α-
νοίξει άµεσα το ηλεκτρονικό σύ-
στηµα αξιολόγησης για να ξεκι-
νήσουν οι αξιολογήσεις των φα-
κέλων των οποίων έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία κατάθεσης, 
δίνοντας τη δυνατότητα έως την 
1η Οκτωβρίου 2018 να έχει προ-
χωρήσει η αξιολόγηση σηµαντι-
κού αριθµού φακέλων από τους 
γεωτεχνικούς των ∆ΑΟΚ.
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Τελευταία παρά(σ)ταση 
με τα Σχέδια Βελτίωσης
Λίγο το μηχανογραφικό λίγο οι μελετητές, πάμε τέλος Σεπτεμβρίου

« Όχι άτυπα» υπογραμμίζει ο Τσιατούρας 

Μέχρι 1η Οκτωβρίου
Ως προθεσµία για την υποβολή 
του φυσικού φακέλου Σχεδίων 

Βελτίωσης στις ∆ΑΟΚ έχει οριστεί 
η 1η Οκτωβρίου 2018

Το θέµα είναι
οι εγκρίσεις
Όσο και να πάει παραπίσω η 
ηµεροµηνία της οριστικοποίησης 
των φακέλων, το µεγάλο εδώ 
ζήτηµα είναι πρώτον, το πότε θα 
υπάρξουν ηµεροµηνίες εγκρίσεων 
ώστε να µπορούν χωρίς ρίσκο οι 
παραγωγοί να αγοράσουν 
µηχανήµατα και δεύτερον, τι θα 
συµβεί τελικά µε την εκχώρηση 
ενίσχυσης και τα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία. Όσον αφορά ειδικά την 
εκχώρηση ενίσχυσης, οι 
διαχειριστικές αρχές αναφέρουν 
πως είναι θέµα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και άλλων υπουργείων, όπως το 
Οικονοµικών, για το αν θα γίνει 
δεκτή τελικά αυτή η ευεργετική 
διάταξη. 

Παρέµβαση στο Agronews έκανε 
ο προϊστάµενος της Μονάδας Ε-
πενδύσεων της ΕΥ∆ ΠΑΑ και καθ 
ύλην αρµόδιος για τα Σχέδια Βελ-
τίωσης, Ευθύµιος Τσιατούρας, ο 
οποίος πήρε θέση σχετικά µε το 
ρεπορτάζ περί ενδεχοµένου ά-
τυπης παράτασης αναφέροντας:

«Προκειµένου όσοι συντάσ-
σουν µελέτες να προγραµµατί-
σουν ορθά την εργασία τους, θα 
ήθελα να σας ενηµερώσω ότι δεν 
υφίσταται έννοια ή πράξη άτυπης 
παράτασης. Τα ηλεκτρονικά συ-

στήµατα κλειδώνουν και δεν δέ-
χονται αιτήσεις µετά την ηµερο-
µηνία που έχει οριστεί ως κατα-
ληκτική. Στην περίπτωση που υ-
πήρχε η θεωρητική δυνατότητα το 
σύστηµα να µένει ανοικτό µετά 
την ηµεροµηνία που προβλέπεται 
στο ΦΕΚ δηµιουργούνται προβλή-
µατα κατά τους ελέγχους που υ-
φίστανται οι Υπηρεσίες. Συνεπώς 
δεν είναι δυνατή η άτυπη παρά-
ταση καθώς οδηγεί σε δηµοσιο-
νοµικές προσαρµογές (πρόστιµα) 
εναντίον της Χώρας αλλά και σε 

προσφυγές όσων έχουν υποβά-
λει έγκαιρα εναντίον όλων των 
υπολοίπων.»

Όπως φαίνεται το υψηλόβαθ-
µο στέλεχος των διαχειριστικών 
αρχών µπορεί να απορρίπτει τα 
περί άτυπης, αλλά κρατάει απο-
στάσεις σχετικά µε το ενδεχόµε-
νο µίας τυπικής παράτασης µε υ-
πογραφή (του γενικού γραµµα-
τέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλα-
µπου Κασίµου εν προκειµένω) και 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

∆εν είναι δυνατή η «άτυπη παράταση» αναφέρει ο προϊστάµενος 
της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥ∆ ΠΑΑ, Ευθύµιος Τσιατούρας.

ΕΩΣ

14/9/2018
ΩΡΑ 1 µ.µ

ΕΩΣ

01/10/2018
ΩΡΑ 1 µ.µ

∆ΙΟΡΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΕΣMIA ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ	ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 10/9/2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΑΟΚ

ΑΡΙΘMΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΚΩ∆ΙΚΟ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΩΝ

23.496

316
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

333.532.710,91
ΕΥΡΩ
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Υπάρχουν λεφτά, βρίσκονται βοσκοτόπια 
για εξισωτικές ΄13 και ΄14 περί τα 50 εκατ. 
Βέβαια, για τον Νοέμβριο και μετά την προκαταβολή του τσεκ δρομολογείται η πληρωμή των κτηνοτρόφων

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τη λύση για να λάβουν χρήµατα για τις εξισωτικές 
αποζηµιώσεις των ετών 2013 και 2014 όσοι κτηνο-
τρόφοι είχαν «κοπεί» από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
λόγω της τεχνικής λύσης, που δόθηκε τότε για τα 
βοσκοτόπια φαίνεται πως βρήκαν στον Οργανισµό 
Πληρωµών. Οι πληροφορίες λένε ότι οι αρµόδιοι 
της πλατείας Βάθη (µε επικεφαλής τον µέχρι πρό-
τινος υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου) κατάφεραν να 
πάρουν πίσω το «πακέτο» που εστάλει στις αρµόδι-
ες κοινοτικές αρχές προς έλεγχο, προκειµένου να 
βρουν επιλέξιµες εκτάσεις που δεν έκαναν χρήση 
τότε για να ακουµπήσουν επάνω τους και να µπο-
ρέσουν να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι.

Το θέµα επιβεβαίωσε στην εφηµερίδα Agrenda, ο α-
ντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος, ο οποίος 
µίλησε για πιστώσεις µετά την πληρωµή της προκατα-
βολής της ενιαίας ενίσχυσης, πιθανότατα µέσα στον 
Νοέµβριο. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, πρόκειται 
για ένα ποσό περί τα 50 εκατ. ευρώ που οι κτηνοτρό-
φοι σε όλη την Επικράτεια δεν εισέπραξαν ποτέ και 
τα οποία θεωρούσαν ότι δεν θα τα πάρουν και ποτέ.

Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις του στην ΕΡΤ 
και το µέλος της διοίκησης του Οργανισµού Πλη-
ρωµών, κτηνοτρόφος ο ίδιος και πρόεδρος του συλ-
λόγου κτηνοτρόφων Αµπελώνα Λάρισας σχολίασε 
ότι «Καταβάλλεται µια τεράστια προσπάθεια στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ να δοθούν οι εξισωτικές αποζηµιώσεις 
των ετών αυτών, 2013 και 2014, βρισκόµαστε σε 
καλό δρόµο και εκτιµώ ότι µέχρι τέλη Σεπτεµβρί-
ου θα έχει βρεθεί ο τρόπος, ώστε να ξεκινήσουν 
οι πληρωµές αρχές Νοεµβρίου και να ολοκληρω-
θούν µέχρι τα Χριστούγεννα».

Μάλιστα, το δρόµο φαίνεται πως ανοίγει η απόφα-
ση για τη σύσταση πενταµελούς Οµάδας Εργασίας α-
πό τεχνοκράτες, προϊστάµενους ∆ιευθύνσεων του υ-
πουργείου και δύο του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε έργο της τη µε-
λέτη, επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων στον 
υπουργό σχετικά µε τον ορισµό των βοσκοτόπων του 
Κανονισµού 2017/2393/Καν. Omnibus.

Έργο της Οµάδας Εργασίας να εξετάσει τα ελάχιστα 
προβλεπόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον ορισµό 
των τεχνικών προδιαγραφών, τη συγκριτική έρευνα 
τεχνικών προδιαγραφών, τη συµβατότητα µε υπάρχο-
ντα χαρτογραφικά υπόβαθρα και τη συγκριτική έρευ-
να κόστους, µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2018.

Τα γυρνάνε τώρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
για τις πιστώσεις της Απονιτροποίησης 

Εκτός από την προκαταβολή του τσεκ, στην οποία 
έχουν ρίξει τώρα το βάρος διοικητικοί και υπηρεσι-
ακοί του Οργανισµού Πληρωµών, προκειµένου να 
πιστωθούν τα χρήµατα στους λογαριασµούς των δι-
καιούχων παραγωγών νωρίτερα φέτος και ει δυνα-
τόν κοντά στις 17 Οκτωβρίου, ανοιχτό παραµένει και 
το ζήτηµα της Απονιτροποίησης.

Μετά το δηµοσίευµα του προηγούµενου φύλλου 
της εφηµερίδας Αgrenda, µε τους αρµόδιους των ∆ι-

αχειριστικών Αρχών να εξηγούν πως πληρωµή της 
προκαταβολής της Απονιτροποίησης µέσα στον Σε-
πτέµβριο δεν µπορεί να γίνει θεσµικά, καθώς απαι-
τείται πρώτα να έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτι-
κοί έλεγχοι της ενιαίας ενίσχυσης, και παρά τις πλη-
ροφορίες που µιλούν για πιστώσεις εντός του µήνα, 
τώρα το ίδιο λένε και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο Γιώργο Κέντρο, «η 
προκαταβολή της Απονιτροποίησης δροµολογεί-
ται για µετά το τσεκ και κατά πάσα πιθανότητα µέσα 
στον Νοέµβριο». Όσον αφορά τώρα τα ποσά, υπεν-
θυµίζεται ότι στο µέτρο εντάχθηκαν 4.169 δικαιού-
χοι µε συνολική αιτούµενη έκταση 850.000 στρέµµα-
τα και συνολικό προϋπολογισµό της πενταετίας µε-
τά την υπερδέσµευση στα 254,6 εκατ. ευρώ και ελά-
χιστη βαθµολογία ένταξης τα 12,2 µόρια. Αυτό ση-
µαίνει ότι για το πρώτο έτος υπολογισµένο µε τον υ-
ψηλότερο συντελεστή που αφορά τα κηπευτικά και 
ανέρχεται στα 60 ευρώ το στρέµµα το ποσό που έχει 
δεσµευτεί ανέρχεται στα 51 εκατ. ευρώ. Από αυτά η 

προκαταβολή µπορεί να αφορά το 70% και να κυ-
µαίνεται περί τα 35-36 εκατ. ευρώ, ενώ οι τελευταί-
ες ανακοινώσεις της Κοµισιόν δίνουν τη δυνατότη-
τα στα κράτη µέλη και για προκαταβολή ύψους 86%  
που µεταφράζεται σε ποσό περίπου 43 εκατ. ευρώ.

Στη σειρά οι επιλαχόντες Νέοι ∆υτικής Ελλάδας 
και Κεντρικής Μακεδονίας 

Οι επιλαχόντες Νέοι Αγρότες της ∆υτικής Ελλάδας 
και της Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι επόµενοι που 
περιµένουν να δουν χρήµατα στους λογαριασµούς 
τους, µετά την πρώτη φουρνιά πληρωµών για Κρήτη, 
Θεσσαλία και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Εν τω µεταξύ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά και την εξόφληση 
υπολοίπων για τους Νέους Αγρότες που εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 
(2007-2013), όπως προκύπτει από την έγκριση απόφα-
σης κατανοµής πίστωσης που δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύ-
γεια και αφορά την καταβολή 9 εκατ. ευρώ για υπόλοι-
πα του προγράµµατος των Νέων Αγροτών.

Παλιά 
Μεταποίηση

Μέχρι 29 
Σεπτεµβρίου 
παρατείνεται 
η προθεσµία 
των τελικών 
αιτηµάτων 

πληρωµής των 
δικαιούχων του 
Μέτρου 123Α 

της παλιάς 
Μεταποίησης

Συντάξεις 
ΟΓΑ

Ο ΟΓΑ θα 
καταβάλλει 

τις συντάξεις 
Σεπτεµβρίου 2018 

τη ∆ευτέρα 3 
Σεπτεµβρίου 2018

Αποθέµατα 
οίνου

Ψηφιακά µέχρι τις 
10 Σεπτεµβρίου 

οι δηλώσεις 
αποθεµάτων οίνου 

και γλεύκους 
που διαθέτουν 
στις 31 Ιουλίου 
κάθε έτους οι 
παραγωγοί, οι 
µεταποιητές, οι 
εµφιαλωτές και 

οι έµποροι

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ηλεκτρονικά η δήλωση 
συγκομιδής οινοστάφυλων από αμπελουργούς 

Ξεκίνησε την 1η Σεπτεµβρίου και διαρκεί µέχρι τις 30 Νοεµβρίου η υποχρέωση υποβολής ∆ήλωσης 
Συγκοµιδής σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «∆ήλωση Συγκοµιδής 
Αµπελουργικών Προϊόντων» της επίσηµης ιστοσελίδας του υπουργείου. Οι παραγωγοί που κατέχουν 
ήδη λογαριασµό στις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από παλαιότερες 
δηλώσεις, µπορούν να τον χρησιµοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστηµα, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει 
να κάνουν νέα εγγραφή.  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκοµιδής:
α) οι αµπελουργοί των οποίων οι εκµεταλλεύσεις τους καταλαµβάνουν λιγότερο από 1 στρ. 
αµπελώνα και το παραγόµενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση 
και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εµπόριο µε οποιαδήποτε µορφή.
β) οι οινοποιοί κάτοχοι αµπελουργικής έκτασης, οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της 
παραγωγής τους (∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ). 
Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση µέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι 
αµπελουργικής εκµετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκοµιδής. 

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

35

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

50

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

700
ΑΠΟ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ 2013 ΚΑΙ 2014

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2018

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2018

ΑΠΟ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
Ή ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΠΕΡΙΠΟΥ
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Επίδοµα 
τέκνων
Στις 25-27 

Σεπτεµβρίου θα 
καταβληθεί η δ’ 
δόση επιδόµατος 

παιδιού 2018, 
σύµφωνα µε τον 

ΟΠΕΚΑ

Παλιά 
Leader

Μέχρι 28 Σεπτεµ-
βρίου έχουν 

δυνατότητα να 
υποβάλλουν οι 

ενδιαφερόµενοι 
το τελευταίο 

αίτηµα πληρωµής 
για τα παλιά 

Leader

Στην τελική φάση προετοιµασίας βρίσκονται 
οι δύο πρώτες υπουργικές αποφάσεις που 
θα εκδοθούν εντός του Σεπτεµβρίου από το 
υπουργείο Εργασίας ανοίγοντας έτσι το 
δρόµο µέσα στο φθινόπωρο για διαγραφή 
αµφισβητούµενων ασφαλιστικών οφειλών 
αγροτών, που υπάγονται στον πρώην ΟΓΑ.
Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Εργασίας 
Τάσο Πετρόπουλο, η διαγραφή των χρεών, 
θα είναι εφικτή, µε τις δύο πρώτες 
υπουργικές αποφάσεις, εφόσον υπάρχει 
«εύλογη αµφιβολία» για το εάν θα έπρεπε 
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες να είναι 
ασφαλισµένοι σε ένα ή σε περισσότερα 
Ταµεία. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν 
οι αγρότες είναι ότι θα απαλλάσσονται ή 
θα διαγράφονται τα χρέη όσων είτε έχουν 
δικαστικές αποφάσεις υπέρ τους, είτε 
υπάρχουν για περιπτώσεις όπως η δική 
τους αντικρουόµενες αποφάσεις 
δικαστηρίων λόγω διαφορετικής ερµηνείας 
του νόµου. Επίσης θα µπορούν να 
διαγράφονται και «αµφίβολα» χρέη που 
έχουν βεβαιωθεί έως τα τέλη του 2016.

Μένει το ΦΕΚ τώρα
για πληρωμή του 30% 
των αποζημιώσεων ‘17

Θέµα χρόνου θεωρείται πλέον, µετά 
και την υπογραφή της σχετικής 
απόφασης, η πληρωµή του υπολοίπου 
30% από τις αποζηµιώσεις του 
2017, µε ένα ποσό περί τα 40 εκατ. 
ευρώ, σε 75.000 δικαιούχους. 
Μικρή καθυστέρηση σηµειώθηκε 
λόγω ανασχηµατισµού, ωστόσο 
«µόλις βγει το ΦΕΚ, είµαστε έτοιµοι 
να πληρώσουµε άµεσα» λέει στην 
Agrenda o πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης 
Κουρεµπές και προσθέτει ότι το ποσό 
αυτό θα καταβληθεί µαζί µε κάποια 
άλλα υπόλοιπα αποζηµιώσεων για 
ζηµιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.

Με πέντε δικαιολογητικά 
μελισσοκομικό βιβλιάριο 

Με την κατάθεση πέντε δικαιολογητικών στις 
κατά τόπους ∆ΑΟΚ θα µπορούν να αποκτή-
σουν οι νέοι µελισσοκόµοι το απαραίτητο «µε-
λισσοκοµικό βιβλιάριο». Σύµφωνα µε όσα ορί-
ζει ο νόµος αρκεί µια αίτηση, υπεύθυνη ∆ήλω-
ση του Ν.1599/86, δύο φωτογραφίες, αποδει-
κτικά στοιχεία απόκτησης µελισσοσµηνών και 
ια βεβαίωση περί κατοχής µελισσοσµηνών, α-
πό Μελισσοκοµικό .

Αναλυτικά, ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται 
στη ∆ΑΟΚ του τόπου κατοικίας του και υποβάλ-
λει αίτηση-δήλωση, του χορηγείται ο Κωδικός 
Αριθµός και οφείλει να υποβάλλει τα παρακά-
τω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-∆ήλωση, εις διπλούν στη ∆ΑΟΚ.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 για την 

ακρίβεια των δηλουµένων στην Αίτηση-∆ήλω-
ση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υ-
πογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιον της 
αρµόδιας υπηρεσίας από τον αιτούντα).

3. ∆υο πρόσφατες φωτογραφίες.
4. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης µελισ-

σοσµηνών.
5. Βεβαίωση περί κατοχής µελισσοσµηνών, 

από Μελισσοκοµικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υ-
πάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής µό-
νιµης κατοικίας του ενδιαφερόµενου.

Διαγραφή οφειλών
ανάσα για αγρότες
από Σεπτέμβριο

1.091.379,11  

1.894.126,55  

424.601,45 

693.103,75 
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Ένα σχήμα που καλείται 
να υπηρετήσει αγρότες του 
μόχθου και της παραγωγής
Η ισχνή παρουσία υπαλλήλων στην τελετή παράδοσης-παραλαβής της Βάθη
σηματοδοτεί την «σχολάζουσα εμπιστοσύνη» γενικά προς την συγκυβέρνηση 

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
 panagos@agronews.gr

Μεγάλη δόση τόλµης και αποφασιστικότητας 
καλείται να επιδείξει το νέο ηγετικό σχήµα 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αν 
θέλει να δικαιώσει, στο λίγο χρόνο που έχει 
στη διάθεσή του, τις προσδοκίες των αγρο-
τών για βελτίωση της κατάστασης στο χώρο. 
Σταύρος Αραχωβίτης (Λακωνία) και Ολυ-
µπία Τελιγιορίδου (Καστοριά), µε την αρω-
γή του παραµένοντος Βασίλη Κόκκαλη (Λά-
ρισα), θα κληθούν να πουν το µεγάλο ναι ή 
το µεγάλο όχι στους αγύρτες του ΟΣ∆Ε και 
στα κάθε είδους συµφέροντα που έχουν βά-
λει στο µάτι την εναποµείνασα συνεταιρι-
στική περιουσία και παρασιτούν σε βάρος 
των αγροτών. Ο χρόνος που έχουν στη δι-
άθεσή τους δεν είναι πολύς, ωστόσο, η κρι-
σιµότητα της κατάστασης δεν αφηνει περι-
θώρια για αναβλητικότητα και παλινωδίες. 
Θέλετε γιατί το νέο ηγετικό σχήµα έρχεται 
να υπηρετήσει την εποµένη µέρα των µνη-

µονίων, θέλετε γιατί, τη νέα ηγεσία στελε-
χώνουν το σύνολό της άνθρωποι της νέας 
γενιάς, θέλετε ακόµη, γιατί, όλοι τους έ-
χουν σαφέστατη αναφορά στην ελληνική 
περιφέρεια και στον τοµέα της αγροτικής 
παραγωγής, στα πέριξ της πλατείας Βάθη, 
φαίνεται πως αυτή τη φορά, κάτι έχει αλ-
λάξει και κάνει το παιχνίδι ενδιαφέρον.

Τα λόγια που ακούσθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της τελετής, είναι µάλλον λίγα για να 
δώσουν το κλίµα ανανέωσης που υπήρχε, 
παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση µπαίνει 
στον τελευταίο χρόνο του τετραετούς της 
κύκλου και η αµφιβολία για τις δυνατότη-
τές της έχει φωλιάσει για τα καλά στην κοι-
νωνία. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και α-
πό την περιορισµένη συµµετοχή υπαλληλι-
κού κόσµου, στην εκδήλωση υποδοχής της 
νέας πολιτικής ηγεσίας, µε τους πολλούς 
να επενδύουν, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φά-
ση, στην προοπτική της «αλλαγής σκυτά-
λης» όχι σε επίπεδο υπουργών αλλά ευρύ-
τερα σε επίπεδο πολιτικών σχηµατισµών.

Νέα γενιά
Το νέο ηγετικό σχήµα 

στην πλατεία Βάθη που 
έρχεται να υπηρετήσει 
την µεταµνηµονιακή 

περίοδο, στελεχώνουν 
άφθαρτοι άνθρωποι της 

νέας γενιάς µε σαφή 
αναφορά στην ελληνική 

περιφέρεια Κούφιος... απολογισµός
Ο µακροσκελής απολογισµός Απο-
στόλου δεν έπεισε για το µέγεθος 
των πολιτικών παρεµβάσεων στην 

διάρκεια της τετραετίας

Οι νεοεισερχόµενοι, ο παραµένων & οι εγκαταλείψαντες

Σταύρος Αραχωβίτης 
Στόχος η αύξηση του 

αγροτικού εισοδήµατος

Γνωρίζω ότι αναλαµβάνω ένα 
Υπουργείο το οποίο οφείλει να υπηρετεί 
τους ανθρώπους του µόχθου και της 
παραγωγής. Το εισόδηµά τους 

συρρικνώθηκε όπως και όλων των 
Ελλήνων, τόσο µε την αποδιάρθρωση της 

παραγωγής όσο και µε την εφαρµογή των 
µνηµονίων και της βίαιης λιτότητας.  Αυτές οι 

µέρες ανήκουν στο παρελθόν και η νέα περίοδος θα 
µας δώσει χώρο να υλοποιήσουµε τους στόχους µας:
 στην αλιεία, να διαχειριστούµε τα ιχθυαποθέµατα µε 

τρόπο αειφορικό, 
 στην κτηνοτροφία, να αντιµετωπίσουµε το µεγάλο 

πρόβληµα του γάλακτος και των σταβλικών εγκαταστάσεων
 στη φυτική παραγωγή, να ενισχύσουµε περεταίρω την 

εξωστρέφεια.
∆ηλαδή στόχος πρωταρχικός είναι η αύξηση του διαθέσιµου 
εισοδήµατος του παραγωγού αγρότη από τον καρπό των 
κόπων τους. Τα προβλήµατα είναι γνωστά. Είναι η ώρα των 
λύσεων και όχι της καταγραφής. Όλοι όσοι έχουν να 
συµβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή, θα βρίσκουν την πόρτα 
του Υπουργείου ανοικτή.

Ολυµπία Τελιγιορίδου
Όραµα το ξαναζωντάνεµα

της υπαίθρου

Αυτό που λένε ότι ο αγροτικός τοµέας 
είναι η ατµοµηχανή της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας, για εµάς 
δεν είναι απλά ένα σύνθηµα, αλλά είναι 

η πραγµατική ουσία. Είµαστε άνθρωποι 
του γεωτεχνικού χώρου, ο Σταύρος, 

γεωπόνος, και εγώ κτηνίατρος και µάλιστα 
άνθρωποι, που ασχολήθηκαν στον ιδιωτικό 

τοµέα µε την αγροτική παραγωγή.[...]. Θέλω να σας 
πω ότι εµείς πιστεύουµε βαθιά ότι µπορούµε να 
υλοποιήσουµε  ένα όραµα διαφορετικό, που θα βοηθήσει 
στο ξαναζωντάνεµα της υπαίθρου. Προτεραιότητα για µας, 
οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι αγρότες, να δηµιουργήσουµε όλο 
εκείνο το νοµικό πλαίσιο, που θα δώσει στην αγροτική 
παραγωγή µια άλλη προοπτική, που θα δώσει στον Έλληνα 
αγρότη τη δυνατότητά να αυξήσει το εισόδηµά του, την 
παραγωγή επώνυµων, ταυτοποιηµένων προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. Για εµάς αυτό είναι το µεγάλο 
στοίχηµα, στο νέο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα 
πρέπει να εκµεταλλευθούµε όλες τις δυνατότητες, που 
υπάρχουν, να προστρέξουµε ώστε να µη µειωθεί ο 
προϋπολογισµός (σ.σ. της νέας ΚΑΠ).
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Σταύρος Αραχωβίτης
Υπουργός
Γεννήθηκε το 1972 στο Ξηροκάµπι 
Λακωνίας, έχει σπουδάσει στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι γεωπόνος 
στο επάγγελµα. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
εξελέγη πρώτη φορά στις εκλογές του 
Μαΐου του 2012, επανεξελέγη τον 
Ιανουάριο και τον Σεπτέµβριο του 2015.
Ήταν συντονιστής της ΕΠ.Ε.Κ.Ε Αγροτικής 
Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ. ∆ιετέλεσε 
εξωτερικός συνεργάτης της ΑΤΕ µε 
αντικείµενο τις εκτιµήσεις εµπορικής αξίας 
αγροτεµαχίων, ενώ εργάσθηκε και ως 
τεχνικός σύµβουλος σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις παραγωγής, επεξεργασίας, 
τυποποίησης και προώθησης βιολογικών 
προϊόντων. Είναι τακτικό µέλος του ΓΕΩΤΕΕ, 
ενώ διετέλεσε και γραµµατέας του 
Συλλόγου Γεωπόνων. Είναι έγγαµος και έχει 
τρία παιδιά.

Ολυμπία Τελιγιορίδου
Υφυπουργός
Γεννήθηκε στη Καστοριά το 1966. 
Σπούδασε Κτηνιατρική (Α.Π.Θ.) και 
Ευρωπαϊκό Πολιτισµό και είναι κτηνίατρος 
στο επάγγελµα. Υπήρξε υποψήφια 
βουλευτής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης (1993, 
1996). Αποχώρησε το 1998. Εκλέχθηκε 
βουλευτής Καστοριάς στις εκλογές 2015.

Βιογραφικό
Οι νέοι υπουργοί

Υπάρχει γνώση, ζητείται τόλµη 
Σε κάθε περίπτωση, την παράσταση έ-

κλεψαν, αφενός ο νέος υπουργός Σταύ-
ρος Αραχωβίτης, µε την σταθερότητα του 
προσανατολισµού στις ανάγκες της αγρο-
τικής κοινωνίας και την αναφορά του ότι 
«τώρα είναι ώρα εξεύρεσης λύσεων και ό-
χι καταγραφής προβληµάτων», όσο και η 

νέα υφυπουργός Ολυµπία Τελιγιορίδου µε 
την επιµονή της στο «ξαναζωντάνεµα της 
υπαίθρου» και την αξιοποίηση του στελεχι-
ακού δυναµικού που έχει επιλέξει να βρί-
σκεται δίπλα στον αγρότη.

Θετική και η παρουσία του υφυπουργού 
Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος, δείχνει να έχει 
βρει τα πατήµατά του στην πλατεία Βάθη 

και έχει τον τρόπο να ισορροπεί ανάµεσα 
στον «απογαλακτισµό των αγροτών από τις 
επιδοτήσεις» και τις πρακτικές αναπαραγω-
γής του πελατειακού κράτους.

Οι ώρες που πέρασαν από την ανακοίνω-
ση του νέου κυβερνητικού σχήµατος φαί-
νεται πως δεν ήταν αρκετές να καταλαγιά-
σουν την ένταση και συγκινησιακή φόρτι-
ση του Βαγγέλη Αποστόλου, ο οποίος µε-
τά από τρία χρόνια και επτά µήνες υποχρε-
ώθηκε να εγκαταλείψει το στρατηγείο της 
πλατείας Βάθη. Έδειξε να κυριαρχείται α-
πό το άγχος και να προσπαθεί εναγωνίως 
να παρουσιάσει έναν απολογισµό, του ο-
ποίου οι υψηλοί τόνοι δεν αρκούσαν για 
να πείσουν για το µέγεθος των πολιτικών 
παρεµβάσεων.

Τέλος, µε συνθήµατα του τύπου «ούτε έ-
να ευρώ στον παρασιτισµό» και «ο πλου-
ραλισµός µας δίνει δύναµη», ο αναπληρω-
τής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιάν-
νης Τσιρώνης, προσπάθησε από την πλευ-
ρά του να καλύψει την πλήρη ασυµµετρία 
έργων και πράξεων στη διάρκεια της θη-
τείας του που έφεραν και την αποµάκρυν-
σή από το υπουργείο.

Βασίλης Κόκκαλης
Ποιος περίµενε 

τον νόµο των 60 
ηµερών;

Συγκρουστήκαµε µε τις 
παθογένειες του χώρου. Το 
έργο αυτού του υπουργείου 

αντικατοπτρίζει το έργο 
αυτής της κυβέρνησης. Το 

2015 πήραµε εντολή προσφορά. 
Σε αυτό το υπουργείο έχει γίνει 
τεράστιο έργο [...] Ποιος θα 
περίµενε ότι θα ψηφιστεί ο νόµος 
των 60 ηµερών που επί χρόνια 
περίµεναν οι κτηνοτρόφοι τον 
εκάστοτε υπουργό για να του 
ζητήσουν να εφαρµοστεί; [...].
Η γνώση είναι δύναµη και µόνο 
όταν γνωρίζεις µπορείς να 
αντιµετωπίσεις τα προβλήµατα. 
Και αυτό είναι κάτι που 
χαρακτήριζε τον Β. Αποστόλου 
και χαρακτηρίζει τόσο τον Σταύρο 
Αραχωβίτη όσο και την Ολυµπία 
Τελιγιορίδου.

Βαγγέλης Αποστόλου
∆υσάρεστες επιπτώσεις 

από αποφάσεις άλλων 

Άµεση προτεραιότητα ήταν να 
νοικοκυρέψουµε τις πληρωµές και να 
διασφαλίσουµε ότι ο αγρότης θα παίρνει τα 
λεφτά του έγκαιρα και προγραµµατισµένα 

[...].Αλλά και ως προς τις αποζηµιώσεις του 
ΕΛΓΑ, ο χρόνος έχει µειωθεί σηµαντικά, ενώ 

σύγχρονα φαινόµενα και κλιµατική αλλαγή µας 
υποχρέωσαν να προγραµµατίσουµε αναπροσαρµογή 

του κανονισµού του Φορέα και µάλιστα µέσα στο 2018. [...] 
Θεσµοθετήθηκε, η Κάρτα του Αγρότη, υλοποιήθηκε µε νόµο η πληρωµή 
των 60 ηµερών για τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα [...] Βέβαια 
υπάρχουν και δυσάρεστες επιπτώσεις στο χώρο που προέκυψαν από 
αποφάσεις, λόγω αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων. Εµείς αντιδράσαµε. 
Περιµένουµε, όπως εξάλλου έχει δεσµευτεί και ο Πρωθυπουργός 
σύντοµα να καταργηθεί ο φόρος του κρασιού. Όπως επίσης  να 
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των επιπτώσεων που έχει η κύρωση των 
δασικών χαρτών στις ενισχύσεις του αγροτικού χώρου. Σήµερα, ο 
αγροδιατροφικός τοµέας βρίσκεται µπροστά σε δύο µεγάλες προκλήσεις. 
Η πρώτη συνεπάγεται την αυστηρή στοχοθέτηση και άριστη αξιοποίηση 
των πόρων της ΚΑΠ και συνδέεται µε τις πιέσεις στον Προϋπολογισµό 
της Ένωσης. Η δεύτερη, µε τις αυξηµένες τάσεις της ζήτησης αγροτικών 
προϊόντων τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις διεθνείς αγορές.

Γιάννης Τσιρώνης
Εµβληµατικά έργα 

του υπουργείου

Επιτρέψτε µου να αναφερθώ 
επιγραµµατικά σε µερικά µόνο 
εµβληµατικά έργα του 
υπουργείου:  Σχολάζουσες 

Γαίες: Προχωρήσαµε σε πιλοτική 
διερεύνηση µε το υπουργείο 

Εργασίας και ΟΤΑ για την 
ολοκλήρωση πορίσµατος από την οµάδα 

εργασίας που έχει συσταθεί.  ∆ιαχειριστικά 
Σχέδια Βόσκησης: Αποτελεί κοµβικό έργο καθώς θα 
αποδώσουν πολλαπλάσιες επιλέξιµες εκτάσεις και θα 
αποτελέσουν την βάση για να πολλαπλασιασθεί η 
βοσκοϊκανόητα της χώρας και να έχουµε πιο φτηνή 
ζωοτροφή.  Υδατοκαλλιέργειες: Νοµοθετήσαµε το νέο 
θεσµικό πλαίσιο για τις µισθώσεις των λιµνοθαλασσών. 
 Σταβλικές Εγκαταστάσεις: Αφορά προδιαγραφές, 

ώστε να απλοποιηθεί όσο γίνεται η σηµερινή χρονοβόρα 
διαδικασία, η οποία επιβάρυνε επιπλέον τον κτηνοτρόφο 
σε χρόνο και χρήµα. Είναι στη διαβούλευση.  Βιολογική 
Γεωργία: Επανασχεδιάσαµε τα κριτήρια επιλογής των 
δικαιούχων ώστε να υπάρχει δίκαιη και ορολογική 
κατανοµή των πόρων.

Στάυρος Αραχωβίτης, Ολυµπία 
Τελιγιορίδου και Βασίλης 
Κόκκαλης, η νέα ηγετική 
τριάδα στην πλατεία Βάθη.
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Ήρθες αργά 
Ξέρει, μπορεί, 
όμως το ζήτημα 
είναι θα προκάμει;  
Στο λίγο χρόνο που απομένει, ο Σταύρος Αραχωβίτης 
καλείται να κάνει το εξής ένα: Χώρο στο συνεργατισμό 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την ύστατη ώρα, φαίνεται να ανα-
λαµβάνει την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ο Σταύρος Αραχωβίτης, µένει δε να 
αποδειχθεί, στον λίγο σχετικά χρό-
νο που µένει ως τις επόµενες εθνι-
κές εκλογές, ότι µπορεί να είναι αυ-
τό που λέµε «ο κατάλληλος άνθρω-
πος, στην κατάλληλη θέση». 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο χρό-
νος θα είναι πυκνός. Με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο ο Λάκωνας πολιτικός 

θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί αντίστοι-
χα, τη διάλυση του αγροτικού συνε-
ταιριστικού χώρου ή την αναγέννηση 
των συνεταιριστικών οργανώσεων. 

Για όσους παρακολουθούν στενά 
και χωρίς υστεροβουλία τις εξελίξεις 
στον πρωτογενή τοµεά, καθίσταται 
κάτι παραπάνω από σαφές ότι αγρο-
τική ανάπτυξη χωρίς συνεργατισµό 
και συνεργασίες δεν δύναται να υ-
πάρξει. Απαιτείται επειγόντως η α-
πελευθέρωση των διαδικασιών που 
θα ξαναφέρουν τους αγρότες σε έ-
να κοινό τραπέζι. Είναι αναγκαία µια 
µαζική εξόρµηση σε κάθε χωριό και 
σε κάθε κεφαλοχώρι, ώστε να επου-
λωθούν οι πληγές του παρελθόντος 
-πρώτο ζητούµενο είναι η αποκα-
τάσταση της εµπιστοσύνης- και να 
µπουν τα θεµέλια µιας ανοικοδόµη-
σης της συνεταιριστικής δράσης, σε 

υγιείς βάσεις, µε γνώµονα την παρα-
γωγή και τον προσανατολισµό στις 
πραγµατικές ανάγκες της αγοράς. Η 
αλήθεια είναι πως η αναζήτηση αυ-
τή δεν γίνεται στην κατάλληλη επο-
χή. Οι δεκαετίες της επίπλαστης ευ-
µάρειας και τα χρόνια της ελεγχόµε-
νης χρεοκοπίας, πήγαν πίσω αυτά 
τα οποία, στις αναπτυγµένες ευρω-
παϊκές χώρες έγιναν στην ώρα τους. 
Πολλοί πίστεψαν τον τελευταίο και-
ρό ότι τα θέµατα θα τα λύσει η ίδια 
η αγορά. Κάνουν λάθος. 

Η δοµή του κλήρου και των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων στη χώ-

ρα µας είναι τέτοια 
που καµιά λύση δεν 
µπορεί να προκύ-
ψει χωρίς τη συλ-
λογική έκφραση α-
πό την πλευρά των 
παραγωγών. Η κα-
θαρά εξατοµικευµέ-
νη λειτουργία των 
αγροτικών µονά-
δων, ακόµα και στις 
καλές περιπτώσεις 
αυτών, έχει αποδει-
χθεί «παγίδα», συ-
χνά δε, αξιοποιεί-

ται ως άλλοθι από τους έχοντες δι-
αφορετικές στοχεύσεις.

 Σε τελευταία ανάλυση, αυτό που 
προκύπτει ως εικόνα αγροτικών επι-
χειρήσεων µέσα από τα διαφηµιστι-
κά φιλµ των σούπερ µάρκετ και των 
τραπεζών στις περισσότερες των πε-
ριπτώσεων δεν έχει καµιά σχέση µε 
την πραγµατικότητα. Η δύναµη της 
αγροτικής παραγωγής στη χώρα µας 
είναι στην ευελιξία και την ικανότη-
τα των µικρών να συνεργάζονται. 
Να συνεργάζονται για την κατάκτη-
ση της γνώσης, να συνεργάζονται 
για την προµήθεια των εισροών, να 
συνεργάζονται για τη χρήση του τε-
χνολογικού τους εξοπλισµού, να συ-
νεργάζονται για τη διαχείριση και δι-
άθεση της παραγωγής τους. Αυτή τη 
δύναµη καλείται να αναδείξει ο νέ-
ος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. 

21-22, 35-36

Αν και αργά,  
ανοδικά
το σκληρό 
σιτάρι 

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018

Ξεκινούν αυτές τις µέρες την παραλαβή κα-
λαµποκιού η µία µετά την άλλη οι κατά τό-
πους Ενώσεις, χωρίς ακόµα να ανακοινώ-
νουν τιµή, µε την αγορά ωστόσο να ψιθυ-
ρίζει αύξηση από πέρυσι. Αιτία, η υψηλό-
τερη ζήτηση διεθνώς, µε αφορµή την ξη-
ρασία στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι καλλιερ-
γητές ελπίζουν ότι η µείωση της παραγω-
γής σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης θα τις 
ωθήσει να απορροφήσουν τις σοδειές των 
Βαλκανίων, ανοίγοντας πεδίο στο ελληνι-
κό καλαµπόκι και ελπίδες στους παραγω-

γούς για καλύτερα επίπεδα τιµών.
Για τιµή τουλάχιστον στα περσινά επίπε-

δα, µε έναρξη περί τα 17-18 λεπτά, κάνει λό-
γο στην Agrenda ο πρόεδρος της Ένωσης 
Βόλου Νικήτας Πρίντζος, που πέρυσι έδωσε 
µία από τις υψηλότερες τιµές στη χώρα. Ω-
στόσο, όπως εξηγεί, «ακόµα είναι νωρίς για 
τιµή». Πρόθεση του Βολιώτη συνεταιριστή 
είναι η τιµή που θα κοπεί να κρατά ισορρο-
πία µεταξύ των καλλιεργητών αλλά και των 
κτηνοτρόφων που δεν θα µπορούσαν να α-
ντέξουν ένα αυξηµένο κόστος ζωοτροφών.

Εύκολα για το καλαµπόκι τα 18 λεπτά
 Υψηλότερη τιµή από πέρυσι λόγω αυξηµένης ζήτησης περιµένει το καλαµπόκι
 Ζητούµενο η ισορροπία παραγωγού που πουλά και κτηνοτρόφου που αγοράζει 
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Τ 
έλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρί-
ου, πιο πρώιµα φέτος, θα βγουν στην 
αγορά τα καινούργια αγουρέλαια, τα 
οποία και παραδοσιακά πιάνουν υ-

ψηλότερη τιµή ακόµα και 1 ευρώ πάνω από τα 
συµβατικά που έπονται χρονικά. Όσον αφορά 
τις εναποµείνασες ποσότητες από τα περσινά 
ελαιόλαδα εντός των ηµερών αναµένεται κινη-
τικότητα, µετά από ένα µήνα στασιµότητα, και 
τις τιµές στα 3,15-3,20 ευρώ το κιλό, σύµφωνα 
µε τον διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Μολάων – Πακίων, Παναγιώτη Ντανάκα.

 Χρηµατιστηριακά, οι τιµές βάµβακος επι-
µένουν στο εύρος 80-84 σεντς ανά λίµπρα, ε-
νώ αναµένεται κάποιο νέο που θα σπάσει ένα 
από τα δύο άκρα. Υπάρχουν παράγοντες που 
θα στηρίξουν το βαµβάκι σε περίπτωση πτώσης 
όµως εξακολουθεί η γενικότερη εικόνα για τη 
νέα σεζόν να είναι θετική για τις τιµές. Εντού-
τοις, οι αναλυτές δεν αποκλείουν βραχυπρόθε-
σµα µια δοκιµή των χαµηλών. Στην αγορά µας, 
έχει µειωθεί σηµαντικά η ζήτηση και οι εµπορι-
κοί οίκοι τονίζουν την πτώση του πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών για όλες τις σοδειές. 

 Στη Θεσσαλία οι τιµές για τα ποιοτικά σκλη-
ρά σιτάρια έπιασαν εύκολα στα αλώνια τα 20 
λεπτά το κιλό στον παραγωγό. Αναµένεται πλέ-
ον το επόµενο tender της Τυνησίας το οποίο α-
κούγεται πως θα είναι περίπου για 50.000 τό-
νους, ενώ για την ώρα δεν υπάρχουν νέα στον 
τοµέα της εξαγωγής µετά τη φόρτωση πλοίου 
για Τυνησία. Στα µαλακά οι τιµές έπιασαν ση-
µεία στήριξης και δείχνουν σηµάδια ανάκαµ-
ψης µε τη βοήθεια της φυσικής αγοράς, ενώ 
η Αίγυπτος αγόρασε µαλακά και λέγεται πως 
θα ακολουθήσουν και άλλοι καθώς τα επίπεδα 
που βρισκόµαστε θεωρούνται ανταγωνιστικά. 

Με φόρα 
τα αγουρέλαια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

14/08 16/08 17/08 20/08 22/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

361, 38
368,66369, 02 370,41 372,56

Κομισιόν
Γαλλία, Ισπανία και βόρεια Ιταλία 
«χτυπήθηκαν» από τον καύσωνα 
και Γερµανία, Κάτω Χώρες και 
δυτική Πολωνία είχαν ξηρασία

7,57 τόνοι
Οι µέσες στρεµµατικές αποδόσεις 
κυµάνθηκαν στους 7,57 τόνους το 

εκτάριο, πάνω από το µέσο όρο των 
πέντε ετών στους 7,30 τόνους 

Βόλος 
Μέχρι και 90 ευρώ το στρέµµα το 
κόστος της ενέργειας για το πότι-

σµα στο νοµό Μαγνησίας, όπου 
βγάζουν νερό από γεωτρήσεις

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

26/7 02/8 09/8 14/8 23/8 30/8

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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

185

87,97

2,88

325,9

877,2

14,13

53,85

111,225

111,41

230

188

88,34

2,73

314,1

879,2

15,61

60,12

109,12

104,37

230

192

87,18

2,73

319,5

894,4

15,81

54,97

111,075

95,90

230

192

85,86

2,76

314,8

838,1

15,06

54,81

108,25

89,88

230

192

82,52

2,76

306,1

856,4

15,01

53,53

108,25

86,13

230

191

82,97

2,78

319,3

827,4

16,47

51,55

109,17

82,52

ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος) 164 164

168,1 168,1 168,1
177,5

207 207
215

208208208

Τιμές παραγωγού 
πέρυσι (ευρώ ο τόνος) 
Βόλος  17,5 

Αγρίνιο  19 

Ηλεία  18 

Σέρρες  16  

Τρίκαλα  17

∆ράµα  16
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Tιμές πράξεων 
(ευρώ ο τόνος)
Ιταλία   220-225

Γαλλία   225 

 Στο δρόμο για το 
60άρι το βαμβάκι με 
βοήθεια από το δολάριο 

 Η αυξημένη ζήτηση 
στρώνει το έδαφος
για τιμή στο καλαμπόκι

Μετά την πίεση έρχεται 
άνοδος στο αγελαδινό 
Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες που 
επικράτησαν στην Ευρώπη και οδήγησαν 
στη µείωση της παραγωγής του 
αγελαδινού γάλακτος προδιαγράφουν 
µια αύξηση στην τιµή παραγωγού στη 
χώρα µας, η οποία αναµένεται από τα 
µέσα Σεπτεµβρίου και θα αποτυπωθεί στα 
τιµολόγια του Οκτωβρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η ευχάριστη
νότα της
Τελιγιορίδου
Στα καλά του τελευταίου 
ανασχηµατισµού θα πρέπει να λογίζεται 
και η ανάδειξη της Ολυµπίας 
Τελιγιορίδου στη θέση της υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ιδιότητα της 
κτηνιάτρου της εξασφαλίζει εκ 
προοιµίου τις αρµοδιότητες που 
σχετίζονται µε τη ζωική παραγωγή, 
ωστόσο ενδιαφέροντες κρίνονται 
οι κατασταλαγµένες απόψεις που 
φαίνεται να έχει η Καστοριανή 
πολιτικός για τα ευρύτερα θέµατα 
που συνδέονται µε την περιφερειακή 
ανάπτυξη και την οικονοµία της 
υπαίθρου. Άλλωστε, σε όλο το 
διάστηµα της θητείας της ως 
βουλευτής έχει διακριθεί για 
τις παρεµβάσεις στα θέµατα, που 
συνδέονται µε την αγροτική παραγωγή. 
Για µας, τόνισε, κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων της, το επάγγελµα του 
αγρότη είναι ένα επάγγελµα πολύ 
σοβαρό, που χωρίς αυτό, δεν µπορούµε 
να µιλήσουµε για µια άλλη Ελλάδα, 
έξω από την οικονοµική κρίση.

Το φρέσκο δίδυµο 
Αραχωβίτη-Τελιγιορίδου 
αφήνει υποσχέσεις για 
τον επόµενο, λίγο χρόνο, 
δράσης στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η δύναµη 
της αγροτι-
κής παρα-
γωγής στη 
χώρα µας 
είναι στην 
ευελιξία 
και την ικα-
νότητα των 
µικρών να 
συνεργά-
ζονται.
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Oύτε µέρα ανοχής δεν φαίνεται να δί-
νουν στην νέα πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι α-
γρότες, οι οποίοι προετοιµάζονται για 
συλλαλητήριο στο πλαίσιο της 83ης 
∆ΕΘ,  στις 8 Σεπτεµβρίου, επιµένο-
ντας σε ουσιαστικές λύσεις και όχι 
σε «υποσχετικές» εξαγγελίες για την 
µεταµνηµονιακή περίοδο. 

Εκπρόσωποι αγροτικών και κτηνο-
τροφικών συλλόγων από τη Λάρισα, 
τη ∆υτική, Κεντρική και την Ανατολι-
κή Μακεδονία και Θράκη, που συντάσ-
σονται µε την Πανελλαδική Επιτροπή 
των Μπλόκων απηύθυναν κάλεσµα 
σε όλους τους συναδέλφους τους να 
δώσουν το παρόν στο συλλαλητήριο. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Οµο-
σπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρι-
σας, Ρίζο Μαρούδα «ο ΕΦΚΑ αυξάνει, 
το αφορολόγητο είναι ψηφισµένο να 
µειωθεί από τον Ιανουάριο του 2020, 
το ηλεκτρικό ρεύµα και το πετρέλαιο 
είναι στα ύψη, ενώ οι εξαιρετικά χα-
µηλές τιµές διώχνουν κόσµο από τις 
καλλιέργειες».

∆εν είναι ώρα κριτικής γι’ αυ-
τά που δεν µπόρεσε να κάνει ο 
Βαγγέλης Αποστόλου. Σηµειω-
τέον ότι, µαζί µε τον Κώστα Ση-
µίτη, την πρώτη περίοδο του ΠΑ-
ΣΟΚ, είναι ο µακροβιότερος υ-
πουργός Γεωργίας της Μεταπο-
λίτευσης. Ο Ευβοιώτης πολιτικός 
έµεινε στο τιµόνι του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης τρία 
χρόνια και επτά µήνες. 

Υπάρχει φόβος ο ιστορικός 
του µέλλοντος, στην αναζήτησή 
του για τα πεπραγµένα της περι-
όδου Αποστόλου να µη βρει πολ-
λά πράγµατα, πέραν κάποιων α-
δύναµων νοµοθετηµάτων, δηλα-
δή διορθώσεις στο νοµοθετικό 
πλαίσιο των συνεταιρισµών και 
µέτρα για τη λειτουργία της αγο-
ράς. Έριξε, λέει, το βάρος στους 
καταλογισµούς των κοινοτικών 
αρχών και στην αντιµετώπισή 
τους. Όµως κι εκεί τα πράγµα-
τα κινήθηκαν αργά, η δουλειά 
έχει µείνει στη µέση, χωρίς κα-
νείς να ξέρει πως θα ξεκαθαρί-
σουν τα πράγµατα. 

Η αναθεώρηση του Κανονι-
σµού του ΕΛΓΑ δεν έγινε ποτέ, 
η Κάρτα του Αγρότη που πολύ 
διαφήµισε αποδείχθηκε δώρον 
άδωρο, η διαχείριση των κοι-

νοτικών πόρων παραµένει κά-
κιστη. Το ΟΣ∆Ε που ευαγγελί-
στηκε δεν επέστρεψε σπίτι του 
ποτέ, αντίθετα στην τελευταία 
φάση της υπουργείας του υπο-
τάχθηκε ολοκληρωτικά στα κε-
λεύσµατα της «µηχανοπαρέας», 
ανταλλάσσοντας, όπως τελικά 
προκύπτει, αυτή την υποταγή, 
µε λίγους ακόµα µήνες στο δι-
οικητήριο της πλατείας Βάθη. 
Λέµε «διοικητήριο», γιατί, από 
13ο τη τάξει υπουργείο που το 
παρέλαβε, το παρέδωσε, σύµφω-
να µε την τελευταία απόφαση 
του πρωθυπουργού 18ο, δηλα-
δή προτελευταίο πριν από το υ-
πουργείο Τουρισµού (τελευταίο). 

Το γεγονός ότι διετέλεσε υ-
πουργός στα δύσκολα µνηµο-
νιακά χρόνια δεν αποτελεί κα-
νενός είδους άλλοθι. Άλλωστε 
αυτό που χρειάζονταν και χρει-
άζεται ο αγροτικός τοµέας δεν 
ήταν και δεν είναι περισσότερα 
χρήµατα. Αυτό το οποίο απαιτεί-
ται είναι οργανωτικό πνεύµα, ξε-
καθάρισµα των όρων λειτουρ-
γίας της αγοράς και αναπτυξι-
ακός προσανατολισµός χωρίς 
πελατειακές αγκυλώσεις. ∆εν 
µπορούσε ο ίδιος δεν είχε ό-
µως και καλούς συµβούλους. 

Δεν χαρίζουν 
μέρα στον 
Αραχωβίτη 
οι αγρότες

Η υποβάθμιση του υπουργείου 
σε προτελευταίο κάτι δείχνει 

Στα εγκαίνεια της 83ης ∆ΕΘ 
θα...περιµένουν τον νέο υπουργό 

οι αγρότες, µε αιτήµατα  
αφορολογήτο στα 12.000 ευρώ, 
ακατάσχετο λογαριασµό 15.000 

ευρώ και αποζηµιώσεις στα 
πυρηνόκαρπα. 

Το ∆Σ της 
εταιρείας σε 
αποφάσισε να 
παρέχει ετήσια 
υποτροφία «Ηλίας 
Κουρούδης» σε 
παιδί αγροτικής 
οικογένειας που 
θα εισάγεται σε 
Γεωπονική σχολή.

Έφυγε ο Ηλίας Κουρούδης, που έβαλε το βαµβάκι 
στο κέντρο του παραγωγικού χάρτη της Θράκης

«Έφυγε» στις 27 Αυγούστου ο ιδρυτής της εταιρείας «Θρακικά 
Εκκοκκιστήρια» και για πολλά χρόνια πρόεδρος της, Ηλίας Κουρούδης 
(1929-2018), ο Σουφλιώτης που συνέβαλε τα µέγιστα ώστε η 
βαµβακοκαλλιέργεια να γίνει η βασική καλλιέργεια της περιοχής. Το 1972, 
σε συνεργασία µε τον επιχειρηµατία Θανάση Κίτσιο, ίδρυσε τα Θρακικά 
Εκκοκιστήρια Α.Ε., το πρώτο στην ανατολική Μακεδονία-Θράκη που επί 
των ηµερών του έγιναν µια από τις υγιέστερες επιχειρήσεις στην περιοχή. 
Ενδεικτικό, είναι ότι ο γνωστός οίκος αξιολόγησης Grant Thornton 
κατέταξε τα Θρακικά εκκοκκιστήρια µέσα στις 175 εταιρείες που θα 
αποτελέσουν τον βασικό µοχλό για την επιστροφή της Ελλάδας στον 
ενάρετο κύκλο της οικονοµίας. Σήµερα η εταιρεία του αείµνηστου Ηλία 
Κουρούδη λειτουργεί 3 µεγάλα υπερσύγχρονα εκκοκκιστήρια σε Έβρο και 
Ροδόπη, έχει ειδικευτεί στο ποιοτικό βαµβάκι (π.χ. βιολογικό, έγχρωµο), 
διαθέτει και σπορελαιουργείο, ενώ τα ηνία της κρατούν ο γιός του 
Σταµάτης Κουρούδης και ο εγγονός του Ηλίας. Σηµειώνεται εδώ, πως το 
∆Σ της εταιρείας αποφάσισε να προσφέρει υποτροφία µε το όνοµά του.

Ανεξεταστέοι
Από 13ο τη τάξει 

υπουργείο το Αγροτι-
κής Ανάπτυξης έχει 

υποβαθµισθεί σε 18ο, 
δηλαδή προτελευταίο 
πριν από το Τουρισµού 
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Από 1η Ιανουαρίου 2019

Δύο αλλαγές φέρνουν 
νέες επιπλέον αυξήσεις 
στις εισφορές αγροτών 

 Καταργείται η έκπτωση 15% που ισχύει κατ’ εξαίρεση για το 
2018 και οι εισφορές θα είναι άθροισμα του καθαρού δηλωτέου 
εισοδήματος και των καταβλητέων εισφορών

 Αυξάνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες η εισφορά σύνταξης, 
από το 16% στο 18%, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Από δύο πλευρές αναµένεται να 
έρθουν µε το νέο έτος τα βέλη της 
αύξησης των ασφαλιστικών εισφο-
ρών που καλούνται να πληρώσουν 
οι αγρότες. Πιο συγκεκριµένα, από 
την 1η Ιανουαρίου 2019, οι εισφο-
ρές όλων των µη µισθωτών, κατά 
συνέπεια και των αγροτών, θα υ-
πολογίζονται µε βάση το 100% του 
ασφαλιστέου εισοδήµατος, που ση-
µαίνει ότι καταργείται η έκπτωση 
15% που ισχύει κατ’ εξαίρεση για 
το 2018 και η βάση υπολογισµού 
των εισφορών θα είναι το άθροισµα 
του καθαρού δηλωτέου εισοδήµα-
τος συν τις καταβλητέες εισφορές.

Επιπλέον, αυξάνεται βάσει του 
νόµου Κατρούγκαλου κατά δύο 
ποσοστιαίες µονάδες η εισφορά 
σύνταξης από 16% στο 18%, µε α-
ποτέλεσµα η συνολική ασφαλι-
στική επιβάρυνση να ανεβαίνει 
στο 25,2% του εισοδήµατος από 
23,2% που είναι φέτος (και από 
21,2% που ήταν το 2017). 

Με δύο απλά παραδείγµατα, η 
κατάργηση της έκπτωσης 15% και 
η νοµοθετηµένη αύξηση εισφορών 
θα επιφέρουν τα εξής αποτελέσµα-
τα στους 620.000 αγρότες που εί-
ναι υπόχρεοι εισφορών στον ΕΦΚΑ:

Παράδειγµα 1 Έστω αγρότης 
µε εισόδηµα 3.900 ευρώ πληρώ-
νει την κατώτατη εισφορά που υ-
πολογίζεται επί τεκµαρτού εισοδή-
µατος 4.923 ευρώ. Η ετήσια εισφο-
ρά του για το 2017 ήταν 1.044 ευ-
ρώ (87 ευρώ το µήνα). Φέτος λόγω 
της αλλαγής στον υπολογισµό, οι 
εισφορές του 2017 προστίθενται 
στο εισόδηµα και µετά την έκπτω-
ση 15% το ποσό παραµένει κάτω 
από 4.923 ευρώ, αλλά η εισφορά 

Είτε εφάπαξ µέχρι τις 28 Σεπτεµβρίου 
είτε σε 5 µηνιαίες δόσεις, µε την πρώ-
τη έως 28 Σεπτεµβρίου και την τελευ-
ταία έως 31 Ιανουαρίου 2019 καλού-
νται να εξοφλήσουν τα νέα εκκαθα-
ριστικά ΕΝΦΙΑ 2018 οι ιδιοκτήτες α-
κινήτων και αγροτεµαχίων. Μάλιστα, 
υπενθυµίζεται ότι για το 2018 τα α-
γροτεµάχια εξαιρέθηκαν από την επι-
βολή του συµπληρωµατικού φόρου, 
ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει για 
το 2019 µε βάση τα τωρινά δεδοµένα.

Όσον αφορά την εκκαθάριση του 
φόρου αγροτεµαχίων λαµβάνεται υ-
πόψη αν η γεωγραφική θέση του χω-
ραφιού προσδιορίζεται µόνο από το 
νοµό, καθώς λαµβάνεται η µεγαλύ-
τερη Αρχική Βασική Αξία  του νοµού 
για τον κύριο φόρο φυσικών και νο-
µικών προσώπων και, κατά περίπτω-
ση, η µεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική 
Αξία για τον συµπληρωµατικό φόρο.

Σε περίπτωση κατά την οποία η γε-
ωγραφική θέση του αγροτεµαχίου 
προσδιορίζεται µόνο από νοµό και 
δήµο, λαµβάνεται κατά περίπτωση 
η µεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήµου 
για τον συµπληρωµατικό φόρο των 

φυσικών και των νοµικών προσώπων.
Σε περίπτωση κατά την οποία η 

γεωγραφική θέση του αγροτεµαχί-
ου προσδιορίζεται µόνο από τον νο-
µό, λαµβάνεται η µεγαλύτερη το αρ-
χικό του νοµού και αν η γεωγραφι-
κή θέση του αγροτεµαχίου προσδιο-
ρίζεται µόνο από τον νοµό και δήµο, 
λαµβάνεται η µεγαλύτερη το αρχικό 
του δήµου για τον συµπληρωµατικό 
φόρο των φυσικών και των νοµικών 
προσώπων. Προκειµένου για περι-
πτώσεις κτισµάτων εντός αγροτεµα-

Ως 5 δόσεις EΝΦΙΑ ακινήτων

αυξάνεται στα 1.142 ευρώ, διότι το 
ποσοστό εισφοράς πήγε στο 23,2% 
από 21,2% πέρυσι. Από τη µεταβολή 
του ποσοστού εισφοράς προκύπτει 
αύξηση επιβάρυνσης κατά 11,3%, 
καθώς πληρώνει 98 ευρώ παραπά-
νω από πέρυσι. Τα 2019 όµως που 
καταργείται η έκπτωση 15% και α-
νεβαίνει κι άλλο το ποσοστό εισφο-
ράς στο 25,2%, ο ίδιος αγρότης µε 
το ίδιο εισόδηµα των 3.900 ευρώ θα 
πληρώνει 1.271 ευρώ, δηλαδή 129 
ευρώ παραπάνω ή 11,3% επιπλέον.

Παράδειγµα 2 Έστω αγρότης 
µε εισόδηµα 4.900 ευρώ πλήρωνε 
την κατώτατη εισφορά το 2017, µε 
1.044 ευρώ ετησίως (87 ευρώ το µή-
να). Φέτος, λόγω της αλλαγής στον 
υπολογισµό, πληρώνει εισφορά ε-
πί τεκµαρτού εισοδήµατος 5.052 ευ-
ρώ και ας έχει δηλώσει 4.900 ευ-
ρώ. Η επιβάρυνση για το 2018 είναι 
1.172 ευρώ µε αύξηση 12,3% από 
το 2017. Το 2019 όµως θα πληρώ-
σει εισφορές επί εισοδήµατος 6.072 
ευρώ διότι στις 4.900 ευρώ που δη-
λώνει θα προστεθούν και οι εισφο-
ρές των 1.172 ευρώ, χωρίς καµία έκ-
πτωση, οπότε οι νέες εισφορές του 
2019 θα υπολογιστούν µε αυξηµέ-
νο ποσοστό 25,2% επί αυξηµένου 
τεκµαρτού εισοδήµατος. Η επιβά-
ρυνση θα είναι 1.530 ευρώ, µε αύ-
ξηση 30,5%. από το 2018.

Φορολογικό έτος
Ως καταβλητέες ασφαλιστικές 
εισφορές θεωρούνται οι εισφο-

ρές που είχε υποχρέωση να 
καταβάλλει ο αγρότης κατά το 
προηγούµενο φορολογικό έτος

Από του χρόνου, 
καταργείται η 
«έκπτωση» 15% 
για τον υπολογισµό 
των ασφαλιστικών 
εισφορών, που 
ισχύει το 2018.

Έκπτωση 
Για φέτος οι εισφορές του 
προηγούµενου έτους (2017) 
µπαίνουν στο καθαρό εισόδηµα, 
αλλά το συνολικό ποσό 
(εισόδηµα και εισφορές) έχει 
έκπτωση 15%, κάτι που δεν θα 
ισχύει για το 2019 

Κατώτατη 
Αναµένεται αύξηση της 
κατώτατης εισφοράς των 168 
ευρώ, καθώς λόγω της µη 
αφαίρεσης των εισφορών από 
το εισόδηµα, η βάση 
υπολογισµού των εισφορών του 
ΕΦΚΑ θα είναι µεγαλύτερη

Εισόδημα 
Από την 1η Ιανουαρίου του 
2019 οι εισφορές όλων των µη 
µισθωτών, αγροτών και 
υπόλοιπων ελεύθερων 
επαγγελµατιών θα υπολογίζονται 
µε βάση το 100% του 
ασφαλιστέου εισοδήµατος
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και χωραφιών

Online μισθωτήριο
χωραφιών με νοίκι
πάνω από 80 ευρώ 
Οι εκµισθωτές αγροτικών εκτάσε-
ων δεν υποχρεούνται σε υποβολή 
«∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοι-
χείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιου-
σίας», εφόσον το µηνιαίο µίσθωµα 
δεν υπερβαίνει το ποσό 80 ευρώ.

Τα παραπάνω ξεκαθαρίζει η νέα 
εγκύκλιος (ΠΟΛ.1162/2018) της Α-
νεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσό-
δων σχετικά µε την υποβολή ∆ήλω-
σης Πληροφοριακών Στοιχείων Μί-
σθωσης Ακίνητης Περιουσίας µε τη 
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επι-
κοινωνίας µέσω διαδικτύου.

Στην περίπτωση ωστόσο το µί-
σθωµα υπερβαίνει το όριο των 80 
ευρώ οι εκµισθωτές ακίνητης περι-
ουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν 
όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των 
αρχικών ή τροποποιητικών µισθώ-
σεων, µέχρι το τέλος του επόµενου 
µήνα από την έναρξη της µίσθωσης 
ή την ηµεροµηνία που λαµβάνει χώ-
ρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα 
αν πρόκειται για γραπτή ή προφο-
ρική συµφωνία. Σε περίπτωση λύ-
σης της µίσθωσης, ο εκµισθωτής 
µπορεί να δηλώσει τη λύση της µί-
σθωσης µέχρι το τέλος του επόµε-

νου µήνα από την λύση. Η δυνατό-
τητα του προηγούµενου εδαφίου ε-
φαρµόζεται για µισθώσεις που λύ-
νονται µετά την 1.10.2018.

Το σχετικό άρθρο της εγκυκλίου 
της ΑΑ∆Ε έχει ως εξής:  

Άρθρο 2: Μη υπόχρεοι σε υποβολή 
«∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχεί-
ων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

1. Οι εκµισθωτές αγροτικών εκτά-
σεων δεν υποχρεούνται σε υποβο-
λή «∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοι-
χείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσί-
ας», εφόσον το µηνιαίο µίσθωµα δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώ.

2. Οι Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης 
(ή ∆ηµοσίου ή Κράτους), όπως αυτοί 
ορίζονται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 14 του ν.4270/2014, δεν υ-
ποχρεούνται σε υποβολή «∆ήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω-
σης Ακίνητης Περιουσίας».

3. ∆εν υποχρεούνται σε υποβολή 
«∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχεί-
ων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσί-
ας» για τις βραχυχρόνιες µισθώσεις 
που συνάπτονται στο πλαίσιο των δι-
ατάξεων του άρθρου 111 του νόµου 
4446/2016 οι «∆ιαχειριστές Ακινή-
των Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», ανε-
ξαρτήτως αν έχουν την ιδιότητα του 
εκµισθωτή, υπεκµισθωτή ή τρίτου 
που λειτουργεί ως «∆ιαχειριστής Α-
κινήτου», σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) του Α-
Α∆Ε σχετικά µε τη βραχυχρόνια µί-
σθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οι-
κονοµίας του διαµοιρασµού. 

Μια κι έξω µέχρι
τις 28 Σεπτεµβρίου 

Τα νέα εκκαθαριστικά θα 
µπορούν να τα βρουν οι 
φορολογούµενοι -µεταξύ των 
οποίων και οι αγρότες- στους 
προσωπικούς τους 
λογαριασµούς στο TAXISnet 
από τις 31 Αυγούστου. 
Οι προθεσµίες πληρωµής 
των πέντε δόσεων του 
ΕΝΦΙΑ 2018 έχουν ως εξής:
 Η 1η δόση πρέπει να 

πληρωθεί έως τις 28-09-
2018
 Η 2η δόση πρέπει να 

πληρωθεί έως τις 31-10-
2018
 Η 3η δόση πρέπει να 

πληρωθεί έως τις 30-11-
2018
 Η 4η δόση πρέπει να 

πληρωθεί έως τις 31-12-
2018
 Η 5η δόση πρέπει να 

πληρωθεί έως τις 31-01-
2019

χίου, σε περίπτωση κατά την οποία έ-
χει συµπληρωθεί η στήλη της συνο-
λικής επιφάνειας κτισµάτων που βρί-
σκονται στο αγροτεµάχιο αλλά δεν έ-
χει συµπληρωθεί η κατηγορία του α-
κινήτου, θεωρείται ότι επί του αγρο-
τεµαχίου βρίσκεται κατοικία.

Αν, τέλος, δεν έχουν συµπληρωθεί 
τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεµα-
χίου ή έχουν συµπληρωθεί λανθα-
σµένα, για τον συµπληρωµατικό φό-
ρο θεωρείται ότι η έκταση έχει πρό-
σοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.

Συνιδιοκτήτες
Σε περίπτωση συνιδιοκτη-

σίας, αν ένας εξ αυτών 
ορίζεται «∆ιαχειριστής 

Ακινήτου», δεν υποχρεού-
νται σε υποβολή δήλωσης 

οι άλλοι συνιδιοκτήτες

Τώρα η ώρα
για κατάργηση
του ΕΦΚ οίνου 
Το γεγονός ότι οι οινοποιητικοί 
συνεταιρισµοί έχουν φθάσει 
σε οριακό σηµείο 
βιωσιµότητας, αλλά και η 
χαµηλή απόδοση του ΕΦΚ στα 
δηµόσια έσοδα, φέρνουν την 
κατάλληλη στιγµή κι ενόψει 
των επιλογών της κυβέρνησης 
για φοροελαφρύνσεις, την 
ανάγκη µηδενισµού του 
συντελεστή του ΕΦΚ οίνου.
Αυτό τονίζει µε επιστολή της 
προς τον υπουργό 
Οικονοµικών η ΚΕΟΣΟΕ, 
ζητώντας από την κυβέρνηση 
να µείνει συνεπής στις 
δεσµεύσεις και τις εξαγγελίες 
της, προκειµένου να περισωθεί 
ο παραγωγικός ιστός των 
οινοπαραγωγών περιοχών.

Ειδικότερα, στην επιστολή 
αναφέρονται τα εξής:
Η 21η Αυγούστου αποτελεί 
ηµεροµηνία ορόσηµο για τη 
χώρα µας αφού πλέον οι 
αποφάσεις της κυβέρνησης 
δεν διέπονται από 
υποχρεώσεις που απορρέουν 
από δανειακές συµβάσεις. Ο 
αµπελοοινικός τοµέας είναι ο 
µόνος της ελληνικής 
οικονοµίας για τον οποίο 
ελήφθησαν φορολογικά µέτρα, 
εν µέσω οικονοµικής κρίσης, 
µε την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, 
για κάλυψη των υποχρεώσεων 
της κυβέρνησης προς τους 
δανειστές. To µέτρο επιβολής 
ΕΦΚ στο κρασί όχι µόνο 
απέτυχε παταγωδώς ως προς 
τα προϋπολογισθέντα µεγέθη, 
αλλά επέφερε και την έξαρση 
της παραοικονοµίας σε 
ποσοστό 70% των 
διακινούµενων σταφυλιών και 
οίνων. Αυτόµατα η αδυναµία 
του κράτους να επιβάλει τον 
ΕΦΚ στο κρασί µε όρους 
ισόνοµους και ισότιµους σε 
όλες τις επιχειρήσεις, έχει 
δηµιουργήσει οινοποιεία δυο 
κατηγοριών, προκαλώντας 
µεγαλύτερη απώλεια εσόδων 
στο ελληνικό ∆ηµόσιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

3.900 
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

1.0442017

+ 98 2018

2019 + 129



Υψηλή υγρασία 
πειράζει την ελιά
Το γλοιοσπόριο και το κυκλοκόνιο 
μειώνουν αποδόσεις στα δέντρα 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Από τις αρχές Σεπτεµβρίου, λό-
γω αυξηµένης υγρασίας, ιδιαί-
τερα στους σχετικά πυκνοφυτε-
µένους και µε κακό αερισµό ε-
λαιώνες, αναµένεται να εµφανι-
στούν δύο φυτοπαθογόνοι µύ-
κητες, το κυκλοκόνιο που προ-
σβάλλει κυρίως φύλλα και το 
γλοιοσπόριο που προσβάλλει 
τον ελαιόκαρπο, ιδιαίτερα όταν 
αυτός πλησιάζει την ωρίµανση. 

Τα παραπάνω παθογόνα µπο-
ρούν να αντιµετωπισθούν συγ-
χρόνως µε τα ίδια καλλιεργητι-
κά και καταπολέµησης µέτρα. 

Γλοιοσπόριο: Οφείλεται στο 
µύκητα Gloeosporium olivarum, 

που προσβάλλει κυρίως τους καρ-
πούς όταν πλησιάζουν στην ω-
ρίµανση ή όταν είναι ώριµοι και 
αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλη-
µα για την παραγωγή, προκα-
λώντας χαρακτηριστική σήψη. 
Οι «χτυπηµένες» ελιές πέφτουν 
πρόωρα µειώνοντας την απόδο-
ση της συγκοµιδής και στο στά-
διο της ελαιοπαραγωγής παρά-
γουν ένα κοκκινωπό ελαιόλαδο 

χαµηλής ποιότητας, πολύ θολό 
και µε υψηλό βαθµό οξύτητας. 

Επιβάλλεται οπωσδήποτε η 
συλλογή-αποµάκρυνση του πε-
σµένου στο έδαφος καρπού, γιατί 
αποτελεί πολύ σηµαντική πηγή 
µόλυνσης για το επόµενο έτος. 

Κυκλοκόνιο: Οφείλεται στο 
µύκητα Spilocaea oleagina, που 
προσβάλλει κυρίως τα φύλλα κα-
θώς και τους µίσχους και τους 
ποδίσκους των ανθέων, µε χα-
ρακτηριστικό σύµπτωµα την εµ-
φάνιση κυκλικών κηλίδων (µά-
τια παγωνιού) στην επάνω επι-
φάνεια των φύλλων της ελιάς, 
οι οποίες στη συνέχεια περιβάλ-
λονται και από χλωρωτική άλω. 

Σε περιοχές µε υγρό κλίµα η 
προσβολή µπορεί να επιφέρει 

µέχρι και καθολική φυλλόπτω-
ση στα ελαιόδενδρα, η οποία 
οδηγεί σε µεγάλη εξασθένιση 
των δέντρων, σε µείωση της πα-
ραγωγής αλλά και σε ακαρπία.

Αντιµετώπιση 
και των δύο παθογόνων 

 Μείωση της σχετικής υγρασί-
ας στο περιβάλλον των δέντρων 
µε κατάλληλο κλάδεµα για αε-
ρισµό της κόµης (κυκλοκόνιο, 
γλοιοσπόριο)

 Προληπτικοί ψεκασµοί µε 
χαλκούχα µυκητοκτόνα, τις βρο-
χερές περιόδους (κυκλοκόνιο)

 Ψεκασµός µέχρι απορροής 
µε χαλκούχο µυκητοκτόνο αµέ-
σως µετά τη συγκοµιδή µε ράβδι-
σµα (κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο).

∆εύτερη γενιά της πυραλίδας επιτίθεται στις πιπεριές
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτό το διάστηµα η δεύτερη γενιά της πυραλίδας στις 
καλλιέργειες µε πιπεριές στη Μακεδονία και τη Θράκη, σύµφωνα µε τις 
επιτόπιες παρατηρήσεις και την καταγραφή των συλλήψεων στις φεροµονικές 
παγίδες. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας 
διαπίστωσαν προσβολές από πυραλίδα σε καρπούς πιπεριάς, ιδιαίτερα στις 
πρώιµες φυτείες οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ωρίµανσης του καρπού. 

Πρόκειται για έναν κατεξοχήν εχθρό του καλαµποκιού, αλλά παρατηρούνται αρκετές 
προσβολές και στην πιπεριά από τις κάµπιες που επιτίθενται στο στέλεχος είτε στον καρπό. 
Οι γεωπόνοι συστήνουν στους παραγωγούς αµειψισπορά της πιπεριάς µε καλλιέργεια 
σιταριού ή κριθαριού, πρώιµη ή κανονική σπορά ώστε η ανάπτυξη του φυτού να µη 
συµπίπτει µε τη δεύτερη γενιά του εντόµου, καλή αντιµετώπιση των ζιζανίων και 
καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας, διότι το έντοµο διαχειµάζει σε αυτά.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Προληπτικά 
Η αντιµετώπιση για το 
κυκλοκόνιο βασίζεται 

σε προληπτικούς 
ψεκασµούς µε χαλκούχα 

σκευάσµατα

Κόκκινος τετράνυχος 
στα εσπεριδοειδή 
Όπου υπάρχει έντονη χρήση εντοµοκτόνων στα 
περιβόλια µε εσπεριδοειδή αναπτύσσονται πληθυσµοί 
ακάρεων λόγω καταστροφής των φυσικών τους 
εχθρών. Τα κυριότερα ακάρεα που συναντώνται είναι 
τα Panonychus citri (κόκκινος τεράνυχος), 
Tetranychus urticae (κίτρινος τεράνυχος), Aculus 
pelekasii (παραµορφωτικό άκαρι). Περισσότερο 
απειλητικός είναι ο κόκκινος τετράνυχος, ο οποίος 
δίνει ορειχάλκινη όψη στα φύλλα και στους καρπούς 
προκαλεί υπόφαιες κηλίδες καθιστώντας τους µη 
εµπορεύσιµους. Οι γεωπόνοι τονίζουν ότι χηµική 
παρέµβαση επιβάλλεται όταν οι πληθυσµοί του άκαρι 
δείχνουν αυξητική τάση.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Apollo 50 SC, Invert 
1,8 EC 
ARYSTA: Acramite 48SC
BASF: Μasai 20 WP, Triona 96 EC
BAYER: Envidor 240SC
FMC: Zoro EW, Cal-EX 1,8 EW (Abamectin 1.8%), 
Mojante 96,8 EC (Parafinic oil)
SIPCAM: Vargas Ultra 
SYNGENTA: Vertimec 1.8 EC, Vertimec Pro 1.8 SC
VIORYL: Acaridoil 13SL

Κλαδοσπόριο στην
υπαίθρια ντοµάτα 
Την εµφάνισή του έκανε το κλαδοσπόριο στις 
όψιµες υπαίθριες καλλιέργειες µε ντοµάτες στον 
θεσσαλικό κάµπο. Οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και τη 
µετάδοση του µύκητα, τονίζουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Όσον αφορά τα συµπτώµατα, εµφανίζονται 
πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή 
κίτρινες κηλίδες, οι οποίες σε προχωρηµένο στάδιο 
γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην 
κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται 
από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει 
χρώµα ανοιχτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή 
βελούδου. Οι ειδικοί συστήνουν στους παραγωγούς 
που διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών, να 
προστατεύσουν την καλλιέργειά τους µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.    

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Cuprofix Ultra 40 
WG, Mavita 250 EC
ARYSTA: Xydrocoure 40 WG
BAYER: Copperfield 20WG, Antracol Blau 65WP, 
Antracol 70WP
SIPCAM: Clortosip 
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, Ortiva Top 
20/12.5 SC
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50WP

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ζηµιές στην παραγωγή µήλων και 
µεγάλη καταστροφή στο αγροτικό οδικό 
δίκτυο της τοπικής κοινότητας των 
Πύργων Εορδαίας προκάλεσαν οι 
έντονες βροχοπτώσεις αλλά και η 
χαλαζόπτωση που υπήρξε στην περιοχή. 
Οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν τη ∆ευτέρα 
27 Αυγούστου από τις 6 το πρωί και 
ήδη οι παραγωγοί διενεργούν αυτοψίες 
στα κτήµατα τους, για να έχουν µία 
πρώτη εικόνα της καταστροφής και 
αν απαιτηθεί να προχωρήσουν και οι 
προβλεπόµενες διαδικασίες από τον 
ΕΛΓΑ. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Πύργων Εορδαίας 
∆ηµήτρης Σαµπακίδης ανέφερε ότι 
εκτός από τις ζηµιές στα µήλα, έχει 
καταστραφεί το 80% του αγροτικού 
οδικού δικτύου.

Μεγάλη ζηµιά
και στα µήλα 
της Εορδαίας

Βούλιαξε στη λάσπη ο Τύρναβος
Ο χείμαρρος σάρωσε αμπέλια, ελιές και ροδακινιές σε Αργυροπούλι, Λυγαριά

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ- 
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Kαταστροφή σε σχεδόν 5.000 στρέµ-
µατα καλλιεργειών τους από τα ί-
δια καιρικά φαινόµενα για δεύτερη 
συνεχή χρονιά, βιώνουν οι περιο-
χές του Τυρνάβου, Αργυροπουλί-
ου και της Λυγαριάς στο νοµό Λά-
ρισας, µε τον τρύγο να διακόπτε-
ται βία σε κάποια αµπελοχώραφά 
τους, καθώς τρυγητές και τρακτέρ 
βουλιάζουν στην λάσπη.  
    Αµπέλια, ελιές, ροδακινιές και 
άλλες δεντροκαλλιέργειες επλήγη-
σαν για µία ακόµη φορά από την 
καταιγίδα της περασµένης ∆ευτέ-
ρας 27 Αυγούστου, µε τον Προϊστά-
µενο του γραφείου του ΕΛΓΑ στην 
Λάρισα Μιχάλη Λιόντο και τον ε-
πόπτη του ΕΛΓΑ στο νοµό Σπύρο 
Σπυρόπουλο να αναφέρουν στην 
Agrenda ότι η καταστροφή δηµι-
ουργήθηκε λόγω της µεγάλης πο-
σότητας νερού που έπεσε στις περι-
οχές και των χείµαρρων που φού-

σκωσαν παρασέρνοντας φερτά υ-
λικά, τα οποία µπάζωσαν τις καλ-
λιέργειες. Σηµειώνεται εδώ πως το 
νερό και οι λάσπες δηµιουργούν 
ένα επιπλέον πρόβληµα στους α-
µπελουργούς της περιοχής, καθώς 
τώρα είναι η περίοδος του τρύγου 
και δύσκολα θα µπορεί αυτός να 
γίνει µέσα στα αµπελοχώραφα, τα 
οποία έχουν µετατραπεί σε λίµνες

Όπως υπογραµµίζει ο κ. Σπυ-
ρόπουλος το φυτικό κεφάλαιο 
είναι αντικείµενο των κρατικών 
οικονοµικών ενισχύσεων και η 
παραγωγή που υπάρχει στα χω-
ράφια είναι αντικείµενο του ΕΛ-
ΓΑ, τα  οποία θα εξεταστούν κα-
τά περίπτωση. Έχουν ήδη γίνει οι 
αναγγελίες ζηµιών και αναµένο-
νται οι πρώτες εκτιµήσεις.   

Επόπτης ΕΛΓΑ 
Το φυτικό κεφάλαιο είναι 
αντικείµενο των κρατικών 
οικονοµικών ενισχύσεων 

και η παραγωγή που 
υπάρχει στα χωράφια είναι 

αντικείµενο του ΕΛΓΑ, 
λέει ο κ. Σπυρόπουλος

Αµπέλια, ελιές, ροδακινιές και άλλες δεντροκαλλιέργειες επλήγησαν για ακόµη µία φορά στις 27 Αυγούστου.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Να αποζηµιωθούν χωρίς αστερί-
σκους και παραθυράκια βροντο-
φώναξαν οι ντοµατοπαραγωγοί της 
χώρας από το κέντρο της Ελλάδας 
τη Λάρισα, παρουσιάζοντας την ει-
κόνα καταστροφής, πανελλαδικής 
και καθολικής, της φετινής καλλι-
εργητικής περιόδου.

Εκπέµποντας SOS για το παρόν 
και το µέλλον της καλλιέργειας, οι 

Οµάδες Παραγωγών βιοµηχανικής 
ντοµάτας και οι εκπρόσωποι- καλ-
λιεργητές  ζήτησαν επιτακτικά αλ-
λαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ και 
ραντεβού µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, προκειµένου να δοθεί 
λύση διαχρονική. 

Στην πολύωρη σύσκεψη που πραγ-
µατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 27 Αυγού-
στου στα γραφεία του ΘΕΣΤΟ, παρευ-
ρέθηκαν ο πρόεδρος του ΘΕΣΤΟ και 
συντονιστής της σύσκεψης Χρήστος 
Σουλιώτης, ο αντιπρόεδρος του ΘΕΣ-
ΤΟ Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ο δι-

ευθυντής Αστέριος Σαπουνάς, σύσσω-
µο το ∆Σ του ΘΕΣΤΟ (Χριστίνα Κου-
τσαµπέλα, Νίκος Κυρίτσης, Γεώργιος 
∆ρόσος, Απόστολος Καουνάς, ∆ηµή-
τρης Γκαραγκούνης, Μιχάλης Τσιού-
πρας), καθώς και εκπρόσωποι από τον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Λαρισαίων Α-
γροτών Παναγιώτης Καλογιάννης και 
Κωνσταντίνα Γκανιάτσα, από τον Α-
γροτικό Συνεταιρισµό Κιλελέρ Από-
στολος Μούσιος και Ευάγγελος Μα-
ραγγούλης, από τον ΑΣΟΠ ∆ήµητρα 
Καρδίτσας Κωνσταντίνος Αλεξίου, α-
πό ΑΣΟΠ Μαγνησίας Παρίσης Πρασ-

σάς και Άγγελος Κολοκύθας, από την 
ΟΠ «Τοµάτας γη» Βοιωτίας Νικόλα-
ος Καρανάσιος και ο εκπρόσωπος α-
πό τις Σέρρες γεωπόνος και τοµατο-
παραγωγός Σταµάτης Κανάκης. Ση-

µειωτέον ότι πολλοί εκπρόσωποι Ο-
µάδων της χώρας δεν κατάφεραν να 
παραστούν λόγω της απότοµης και 
ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού.  

Τα αιτήµατα και οι απόψεις όλων 
συνέκλιναν στο ότι για δεύτερη συ-
νεχή χρονιά οι ντοµατοπαραγωγοί 
χτυπήθηκαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα που συνοδεύονταν από 
χαλάζι και πληµµύρες, καλώντας 
τον ΕΛΓΑ να σκύψει στο πρόβλη-
µα, δίνοντας άµεσα λύση.

«Εδώ υπάρχει ζηµιογόνο αίτιο έ-
ντονης βροχόπτωσης και πληµµυ-

Αν δεν αλλάξει 
ο κανονισμός ΕΛΓΑ 
δεν σώζεται η ντομάτα  
Ο οργανισμός κλείνει την πόρτα για αποζημιώσεις στους παραγωγούς 

Απανωτά χτυπήµατα
Για δεύτερη συνεχή χρονιά 

οι ντοµατοπαραγωγοί χτυπή-
θηκαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα που συνοδεύονταν 

από χαλάζι και πληµµύρες

Στη σύσκεψη οι Καλογιάννης Παναγιώτης (ΑΣΛΑ), Τσιούπρας Μιχάλης 
(Ε.Σ. ΘΕΣΤΟ), Κανάκης Σταµάτης (Σερραίοι Αγρότες), Κουτσαµπέλα 
Χριστίνα (µέλος ∆.Σ. ΘΕΣΤΟ), Αλεξίου Κώστας (ΑΣΟΠ ∆ΗΜΗΤΡΑ).

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του ΘΕΣΤΟ Καουνάς Απόστολος, 
Κυρίτσης Νίκος και Κωνσταντίνα Γκανιάτσα στην πολύωρη σύσκεψη 
που πραγµατοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου, στα γραφεία της οργάνωσης.

Μεταξύ 
άλλων δηµι-
ουργήθηκε 
το εύλογο 
ερώτηµα γιατί 
πέρυσι δέχτη-
κε ο ΕΛΓΑ να 
αποζηµιώσει 
τις έντονες 
βροχοπτώσεις 
και τα πληµ-
µυρικά φαι-
νόµενα. Εδώ, 
η γεωπόνος 
του ΘΕΣΤΟ 
Χρύσα Παπα-
γιαννούλη µε 
τον Άγγελο 
Κολοκύθα του 
ΑΣΟΠ Μαγνη-
σίας.
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ρών χωρίς αστερίσκους και παρα-
θυράκια του νόµου», τόνισε ο πρό-
εδρος του ΘΕΣΤΟ Χρήστος Σουλιώ-
της και σε αυτό πρέπει να εστιάσουν 
οι αρµόδιοι του ΕΛΓΑ και να βρουν 
τρόπο να ανοίξουν την οµπρέλα 
προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί 
το αύριο της καλλιέργειας, καθώς η 
φτώχεια φέρνει γκρίνια και η γκρί-
νια αλλαγή καλλιέργειας.

Μεταξύ άλλων δηµιουργήθηκε το 
εύλογο ερώτηµα γιατί πέρυσι δέχτη-
κε ο ΕΛΓΑ να αποζηµιώσει τις έντο-
νες βροχοπτώσεις και τα πληµµυρικά 

φαινόµενα, ενώ φέτος στα ίδια προ-
βλήµατα κλείνει την πόρτα των απο-
ζηµιώσεων στους ντοµατοπαραγω-
γούς και στην ουσία τους δείχνει την 
πόρτα εξόδου από την καλλιέργεια.

Με αποδόσεις κάτω των 5 τόνων 
αμφίβολη και η συνδεδεμένη 
Ζητείται ραντεβού με τη νέα πολιτική ηγεσία της Βάθη

Χωρίς αστερίσκους
Ντοµαταπαραγωγοί από όλη 

τη χώρα επιµένουν 
ότι υπάρχει ζηµιογόνο αίτιο, 

χωρίς αστερίσκους και 
παραθυράκια του νόµου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτερο πρόβληµα που παρου-
σιάζεται σε µεγάλο ποσοστό των 
καλλιεργητών βιοµηχανικής ντο-
µάτας είναι η χαµηλή παραγωγή 
κάτω των 5 τόνων το στρέµµα, γε-
γονός που τους φέρνει εκτός της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης. 

«Με κοινή γραµµή στα προβλή-
µατα κατεβαίνουµε στην Αθήνα», 
αναφέρει στην εφηµερίδα Agrenda 
o πρόεδρος του ΘΕΣΤΟ και συντο-
νιστής της σύσκεψης Χρήστος Σου-
λιώτης, ζητώντας διαχρονική λύ-
ση, καθώς οι κλιµατικές συνθή-
κες µε τα ραγδαία και έντονα και-
ρικά φαινόµενα που επιφέρουν 
πρέπει να οδηγήσουν σε αλλαγή 
του απαρχαιωµένου κανονισµού 
του ΕΛΓΑ. «Ένας τέτοιος κανονι-
σµός µε ζωή σχεδόν 3 δεκαετίες 
δεν µπορεί να δώσει λύση στα ση-
µερινά προβλήµατα που συνεχίζο-
νται και σήµερα, καθώς τώρα που 
µιλάµε βρέχει καρεκλοπόδαρα και 
υπάρχει ντοµάτα έξω, σε εκατοντά-
δες στρέµµατα χωραφιών» τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Σουλιώτης.

Αίτηµα των ντοµατοπαραγωγών, 
που παραβρέθηκαν στη σύσκεψη της 
Λάρισας, ο νέος κανονισµός να εί-
ναι προϊόν όχι µόνο των τεχνοκρα-
τών των αρµόδιων υπηρεσιών, αλ-
λά και των συλλογικών οργάνων 
πανελλαδικά, καθώς οι καλλιερ-
γητές είναι αυτοί που βιώνουν τα 
προβλήµατα και µπορούν να απο-
τυπώσουν την πραγµατική εικόνα 
της ντοµατοκαλλιέργειας, όπως α-

ναφέρθηκε. Μάλιστα, αποφασίστη-
κε να δηµιουργηθούν άµεσα οµάδες 
εργασίας µε εκπροσώπους από κά-
θε περιοχή της χώρας για ενηµέρω-
ση, διεκδίκηση και λύση των προ-
βληµάτων των παραγωγών, µε πα-
ράλληλη ενηµέρωση των τοπικών 
βουλευτών ώστε να πάρουν θέση 
και να συνδράµουν σε λύση, κα-
θώς στην παρούσα φάση χρειάζεται 
και η πολιτική βούληση. Μάλιστα, 
όπως αναφέρθηκε, µε τη λήξη της 

φετινής καλλιεργητικής περιόδου 
που θα δώσει και την πλήρη εικό-
να της κατάστασης και το µέγεθος 
της ζηµιάς, θα ζητηθεί ραντεβού µε 
τη νέα ηγεσία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ 
στην Αθήνα, προκειµένου να πά-
ρει αίσιο τέλος ο Γολγοθάς που α-
νεβαίνουν οι καλλιεργητές.

Απουσία των Οµάδων της Ηλείας, 
χωρίς ωστόσο να λείπει η στήριξη 

Στο πλευρό των ντοµατοπαραγω-
γών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλά-
δας δηλώνουν οι συνάδερφοί τους 
από την Ηλεία, εκπρόσωποι των ο-
ποίων δεν παραβρέθηκαν στη σύ-
σκεψη της Λάρισας, λόγω τεχνικών 
δυσκολιών. Μάλιστα, όπως αναφέ-
ρουν παραγωγοί από τη ∆υτική Ελ-
λάδα, τα προβλήµατα των καλλιερ-
γητών της Ηλείας δεν είναι ίδια µε 
αυτά των Θεσσαλών, ωστόσο θα στη-
ρίξουν µε κάθε τρόπο την προσπά-
θειά που ξεκίνησε, προκειµένου να 
υπάρξει µέλλον στην καλλιέργεια , 
που φθίνει χρόνο µε το χρόνο. 

Σηµειωτέον ότι στην Ηλεία οι επι-
τόπιοι έλεγχοι των γεωπόνων του 
ΕΛΓΑ διαπίστωσαν την ύπαρξη ζη-
µιάς λόγω των βροχοπτώσεων, που 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Ορ-
γανισµού αποζηµιώνεται κανονικά, 
σε αντίθεση µε την αντίστοιχη κατά-
σταση στον θεσσαλικό κάµπο, όπου 
οι ζηµιές στη βιοµηχανική ντοµάτα 
οφείλονται σε δευτερογενή αίτια, ό-
πως απεφάνθη ο ΕΛΓΑ.  

Απαρχαιωµένος
Ο κανονισµός του ΕΛΓΑ, µε 
ζωή σχεδόν τρεις δεκαετίες, 

δεν µπορεί να δώσει λύση 
στα σηµερινά προβλήµατα, 
λέει ο πρόεδρος του ΘΕΣΤΟ

Από αριστερά: ∆. Καραγκούνης (ΘΕΣΤΟ), Α. Καουνάς (ΘΕΣΤΟ), Χ. Κουτσαµπέλα (ΘΕΣΤΟ), Α. Μούσιος (ΑΣ Κιλελέρ), Ε. Μαραγκούλης (ΑΣ Κιλελέρ), 
Χρ. Σουλώτης (πρόεδρος ΘΕΣΤΟ), Γ. ∆ρόσσος (ΘΕΣΤΟ), Μ. Τσιούπρας (ΘΕΣΤΟ), Ν. Κυρίτσης (ΘΕΣΤΟ), Π. Καλογιάννης (ΑΣΛΑ), Κ. Γκανιάτσα (ΑΣΛΑ), 
Σ. Κανάκης από την υπό σύσταση ΟΠ ντοµατοπαραγωγών Σερρών και Ν. Καρανάσιος από την οργάνωση «Τοµάτας γη» Βοιωτίας. 



Ακόµα και µέσα στον Οκτώβριο 
µπορούν να ξεκινήσουν οι προ-
κηρύξεις για κάποια ∆ασικά 

Μέτρα, ισχυρίζονται οι αρµόδιες αρ-
χές από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
µιλώντας στην Agrenda, µε τη διαδι-
κασία κατάρτισης των προσκλήσεων 
να έχει πάρει το δρόµο της, αναµένο-
ντας φυσικά και τη συµβολή του τεχνι-
κού συµβούλου από τις διαχειριστικές. 

«Είµαστε στη φάση που έχει 
ξεκινήσει η διαδικασία α-
πό την κεντρική αρχή του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για 
να µας παρέχει τεχνικό σύµβουλο. Ευ-
ελπιστούµε πως ακόµα και µέσα στον 
Οκτώβριο θα έχουµε κάποιες προκηρύ-
ξεις», µας ανέφερε συγκεκριµένα ο δι-
ευθυντής της διεύθυνσης ∆ασικών Έρ-
γων και Υποδοµών του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ζαχαρίας Πρωιµάκης. Ο κ. 
Πρωιµάκης, η διεύθυνση του οποίου δι-
αχειρίζεται το Μέτρο 8.1 «Στήριξη για δά-
σωση/δηµιουργία δασικών εκτάσεων» 
(πρώην Μ221 Πρώτη ∆άσωση), ωστόσο 
απέφυγε να ξεκαθαρίσει αν στις πρώτες 
δράσεις που θα βγουν θα είναι και αυ-
τή που εποπτεύει, η οποία ενδιαφέρει ι-
διαίτερα τον αγροτικό κόσµο. 

Σηµειώνεται εδώ, πως οι διαχει-
ριστικές αρχές είχαν εκφράσει 
ανοιχτά τη σκέψη να «πάρουν 

πίσω» και να τρέξουν οι ίδιες κάποια 
από τα δασικά µέτρα, εφόσον οι διευ-
θύνσεις από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος δεν ήταν σε θέση να επιταγχύ-
νουν τις διαδικασίες. Όπως και να έ-
χει πάντως τα συγκεκριµένα προγράµ-
µατα είναι θεσµικά πολύ δύσκολο να 
µην προκηρυχθούν εφόσον υπάρχει 
από πάνω και η εποπτεία των ευρωπα-
ϊκών αρχών σχετικά µε τις επιδόσεις 
που θα πρέπει να πετύχει το ελληνι-
κό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
κύρια στοιχεία του Μέτρου 8.1 
«Στήριξη για δάσωση/δηµιουρ-

γία δασικών εκτάσεων» όπως αυτά έ-
χουν διαµορφωθεί στο φάκελο των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Οι επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι 
διαχειριστές δηµόσιας γης ή 
ιδιωτικής γης και ενώσεις δι-

αχειριστών ιδιωτικής ή δηµόσιας γης. 
Για τους ιδιοκτήτες γης θα καλύπτε-
ται το κόστος εγκατάστασης δέντρων, 

Τον Οκτώβρη θα μπορούσε να βγει 
η Δάσωση ψελίζουν στο Περιβάλλοντος
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Υψηλού ρίσκου 
δάνεια αν πουν 
το ναι οι τράπεζες    
Ο δοκιμαστικός έλεγχος της αγοράς βρήκε καταρχήν 
πρόθυμες τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για την 
έκδοση δανείων σε αγρότες με χαμηλά επιτόκια έχοντας 
ως εγγύηση μέχρι 110 εκατ. ευρώ από τα Προγράμματα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το έντονο ενδιαφέρον τους για να ανα-
πτύξουν χαρτοφυλάκιο δανείων σχετικά 
υψηλού ρίσκου για αγρότες και µεταποι-
ητικές επιχειρήσεις, εφόσον υπάρξουν 
οι κατάλληλες εγγυήσεις από τα Προ-

γράµµατα Αγροτικής Α-
νάπτυξης, έχουν εκφρά-
σει οι τέσσερις µεγαλύτε-
ρες τράπεζες της χώρας.

Το πλάνο των διαχει-
ριστικών αρχών είναι να 
υπάρξει µέχρι τέλος του 
έτους µία τελική συµφω-
νία µε τις τράπεζες που θα 
συνεπενδύσουν τουλάχι-
στον στα δύο κύρια χρη-
µατοδοτικά εργαλεία που 

σχεδιάζουν να βγάλουν στον αέρα: Το 
µοντέλο µικροδανείων µέχρι 25.000 ευ-
ρώ µε µισό εµπορικό επιτόκιο και ελάχι-
στες εξασφαλίσεις, αλλά και του µέσου 
εγγύησης πρώτης ζηµίας χαρτοφυλακί-
ου για εκείνους που στερούνται των α-
παραίτητων εγγυήσεων ή εξασφαλίσε-
ων για τη λήψη δανείου άνω των 25.000 
ευρώ µε ευνοϊκό επιτόκιο.

Η κοινή συνιστώσα και των δύο αυτών 
εργαλείων είναι πως εγγυητής για ένα 
σηµαντικό µέρος του δανείου θα µπαί-
νει το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει πρώ-
τα να καταλήξουν οι αρχές για το ποια 
µορφή θα χρησιµοποιήσουν για να τα 
βγάλουν στον αέρα και το ποιος θα εί-
ναι ο διαχειριστής τους. 

Αν πάντως κάποιος θέλει να δει ένα 

παράδειγµα για την τελική µορφή αυ-
τών των εργαλείων, µε παρόµοιο τρό-
πο δουλεύει το Ταµείο Επιχειρηµατικό-
τητας (ΤΕΠΙΧ), το οποίο αφορά µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις και συνεπενδύουν σε 
αυτό συνολικά 10 τραπεζικά ιδρύµατα. 

Ανοιχτά ακόµα για αιτήσεις 
τρία προγράµµατα

Εν τω µεταξύ, όσον αφορά τα Προγράµ-
µατα Αγροτικής Ανάπτυξης, παραµένουν 
ανοιχτά για αιτήσεις τρία Μέτρα: Της Συ-
νεργασίας (έως 22 Οκτωβρίου), της Σύ-
στασης Οµάδων Παραγωγών (µέχρι 7 
Σεπτεµβρίου) και η δράση ενίσχυσης α-
ντιχαλαζικής και αντιβρόχινης προστα-
σίας (µέχρι 18 Σεπτεµβρίου). 

Υπενθυµίζεται ότι το µέτρο της αντι-
χαλαζικής προστασίας επιδοτεί δαπά-
νες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστα-
σης σύγχρονων συστηµάτων ενεργητι-
κής προστασίας των καλλιεργειών από 
τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή στο 
80% για φυσικά πρόσωπο και εξολοκλή-
ρου σε συλλογικούς φορείς.  Η βασική 
διαφορά µε τα αντίστοιχα προγράµµατα 
του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση 
από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% 
για τους µεµονωµένους αγρότες και στο 
100% για τα συλλογικά σχήµατα.

Όσον αφορά το Μέτρο της Συνεργασίας 
προς το παρόν καλύπτονται µόνο τα έξο-
δα µέχρι 5.000 ευρώ για την ίδρυση συλ-
λογικού σχήµατος µεταξύ αγροτών και 
άλλων φορέων που θα κατεβάσουν ένα 
«καινοτόµο» επιχειρηµατικό σχέδιο. Για 
τις δαπάνες που θα προκύψουν από την 
επένδυση αναµένεται να βγει πρόσκληση 
ώστε να καλυφθούν κατά ένα ποσοστό. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

40�70 ΕΚ. ΕΥΡΩ 40�70 ΕΚ. ΕΥΡΩ 25�40 ΕΚ. ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΑ

Για όλους
Τα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία θα είναι 
ανοιχτά για όλους 
τους αγρότες, και 

εκτός ΠΑΑ



η απώλεια γεωργικού εισοδήµα-
τος και οι δαπάνες συντήρησης. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες πε-
ριλαµβάνουν τρεις κατη-
γορίες δαπανών: Τις ερ-

γασίες δάσωσης στις οποίες συ-
γκαταλέγονται η προµήθεια του 
πολλαπλασιαστικού υλικού, η σύ-
νταξη µελέτης δάσωσης, η λίπαν-
ση, άρδευση και φύτευση δέντρων 
κ.α. Στην κατηγορία των εργασιών 
συντήρησης περιλαµβάνονται οι 
καλλιεργητικές φροντίδες, φρε-
ζαρίσµατα, η επαναφύτευση φυ-
ταρίων που η φύτευσή τους απέ-
τυχε λόγω ξηροθερµικών συνθη-
κών ή άλλων αντίξοων κλιµατικών 
συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, 
ή άλλες καταστροφές) έως ποσο-
στό 20% κ.α. Το κόστος συντήρη-
σης δίνεται για χρονική περίοδο 
έως οκτώ έτη.

Τέλος, για τους αγρότες, κα-
λύπτεται το κόστος απώ-
λειας εισοδήµατος µε τη 

µορφή ετήσιας πριµοδότησης α-
νά εκτάριο για δώδεκα έτη. Η πρι-
µοδότηση αναλόγως αν το χωρά-
φι είναι αρδευόµενο ή όχι για κά-
ποιες δηµοφιλείς καλλιέργειες έ-
χει ως εξής:

Για αντικατάσταση σκληρού σίτου 
25,3 έως 37,5 ευρώ το στρέµµα, 
καλαµπόκι 13,5 έως 35,1 ευρώ 

το στρέµµα, µηδική (σανός) 24,8 έως 
60 ευρώ το στρέµµα, καπνός 60 ευρώ 
το στρέµµα, βαµβάκι 20,6 έως 51,8 
ευρώ το στρέµµα και ηλίανθος 19,2 
έως 30,2 ευρώ το στρέµµα.

Για τις εργασίες δάσωσης σε φυ-
τεύσεις 900 τεµαχίων ανά 10 
στρέµµατα δίνονται µέχρι 9090 

ευρώ και για τη συντήρησή τους στην 
8ετία µέχρι 5.380 ευρώ. Για πυκνό-
τητα τώρα φύτευσης 250 τεµαχίων 
ανά 10 στρέµµατα, οι ενισχυόµενες 
δαπάνες δάσωσης µπορούν να φτά-
σουν τα 5.630 ευρώ και για τη συ-
ντήρηση στην 8ετία τα 2.130 ευρώ.  

Ηαίτηση του ενδιαφεροµένου 
θα γίνεται δεκτή εφόσον γί-
νει η υποβολή µελέτης δάσω-

σης ενώ ελάχιστο επιλέξιµο µέγεθος 
της έκτασης για την ένταξη στο υπο-
µέτρο ορίζονται τα 5 στρέµµατα µε ε-
ξαίρεση τις περιοχές του Αιγαίου (Πε-
ριφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαί-
ου) που ορίζεται στα 2 στρέµµατα. Ε-
πιπλέον απαγορεύεται ρητά η φύτευ-
ση σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000 που έχουν χαρακτηριστεί ως α-
πόλυτης προστασίας της φύσης. Στις 
υπόλοιπες περιοχές Natura απαιτεί-

ται έγκριση από τις αρµόδιες αρχές.  

Στο Μέτρο 8.1, δηλαδή την πρώ-
ην «Πρώτη ∆άσωση», ο ενδια-
φερόµενος θα επιτρέπεται να 

διαλέξει παραπάνω από ένα είδος δέ-
ντρων από έναν κατάλογο µε 108 εί-
δη, ανάλογα µε τη ζώνη βλάστησης 
που βρίσκεται. Μάλιστα όσα περισσό-
τερα είδη διαλέξει, τόσο µεγαλύτερη 
βαθµολογία θα έχει ο φάκελός του. 
Όσον αφορά τις ζώνες βλάστησης, 
αυτές χωρίζονται σε 5 είδη: Α. Ευµε-
σογειακή (παραλιακή, λοφώδης, υ-
ποορεινή), Β. Παραµεσογειακή (λο-
φώδης, υποορεινή), Γ. Ζώνη δασών 
οξυάς-ελάτης και ορεινών παραµεσο-
γειακών κωνοφόρων (ορεινή-υπαλ-
πική), ∆. Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφό-
ρων (ορεινή υπαλπική), Ε. Εξωδασι-
κή ζώνη υψηλών ορέων. 

Αν τώρα ξεπεράσει ένα κατώτα-
το όριο (θα ορίζεται στην πρό-
σκληση) η φυτευόµενη έκτα-

ση, ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρε-
ωµένος να φυτεύσει ένα µείγµα τρι-
ών ειδών το οποίο περιλαµβάνει εί-
τε: τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα 
δέντρα ανά περιοχή, ή τουλάχιστον 
τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων, όπου 
η ελάχιστη έκταση ανά είδος είναι ί-
ση µε το 10 % της περιοχής. 

Στη λίστα 
109 δέντρα 

Τα 109 θα φτάσουν τα είδη 
δέντρων και θάµνων που θα 
περιλαµβάνει ο κατάλογος 
των επιλέξιµων ειδών στο 
Μέτρο 8.1 «∆άσωση και 
δηµιουργία δασικών 
εκτάσεων» σύµφωνα µε την 
επίσηµη λίστα η οποία 
αυξάνεται κατά 50 είδη σε 
σχέση µε το Πρόγραµµα του 
«Μπαλτατζή». Ο κατάλογος 
δεν περιλαµβάνει είδη που 
χρησιµοποιήθηκαν ευρέως 
κατά το παρελθόν όπως η 
Ψευδακακία και οι 
Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp, 
καθώς και την Παυλώνια 
(Paulownia spp). Ωστόσο, στα 
επιλέξιµα είδη συνεχίζουν να 
βρίσκονται η βελανιδιά, η 
καρυδιά, η καστανιά και τα 
µαστιχόνδεντρα, ενώ νέα στη 
λίστα είναι η αγριελιά και η 
κρανιά. Σηµειώνεται ότι για 
όσους ενταχθούν στο 
Υποµέτρο 8.2 που αφορά τα 
∆ασολιβαδικά Συστήµατα ο 
κατάλογος των δέντρων είναι 
διαφοροποιηµένος 
περιλαµβάνοντας 40 είδη 
δέντρων και θάµνων όπως: 
αχλαδια, καρυδιά, καστανιά, 
κερασιά, συκιές, κρανιά, 
µηλιά, χαρουπιά, δρύ, 
σφένδαµο, λεύκη (όλους τους 
κλώνους και τα υβρίδια).
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σχέδια Βελτίωσης
Η τελική διορία για την 
ηλεκτρονική οριστικοποίηση 
πρώτου και δευτέρου 
σταδίου της αίτησης στα 
Σχέδια Βελτίωσης έχει 
οριστεί η 14η Σεπτεµβρίου 
και ώρα 13:00, τα αιτήµατα 
από-οριστικοποίησης θα 
γίνονται δεκτά έως τις 10 
Σεπτεµβρίου και ο φυσικός 
φάκελος υποβάλλεται στις 
∆ΑΟΚ µέχρι την 1η 
Οκτωβρίου.

 
Συνεργασία
Ενάµιση µήνα επιπλέον 
περιθώριο δίνει η παράταση 
έως τις 22 Οκτωβρίου στην 
προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων για το µέτρο 16 
της Συνεργασίας, η οποία 
έληγε στις 3 Σεπτεµβρίου, 
για όσους ενδιαφέρονται να 
στήσουν µία επιχειρησιακή 
οµάδα µε 5.000 ευρώ.

 
Αντιχαλαζικά
Έως τις 18 Σεπτεµβρίου 
αιτήσεις για το Μέτρο 5.1 
που αφορά την ενίσχυση για 
αντιχαλαζική προστασία, µε 
ποσοστό 80% για φυσικά 
πρόσωπα και 100% για 
συλλογικές επενδύσεις.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε συµφωνία µε τη γερµανική εταιρεία Lemken 
ήρθε ο Όµιλος Κουιµτζή για την εισαγωγή και 
διανοµή των µηχανηµάτων της στην Ελλάδα, 
σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda. Το deal 
αυτό έρχεται να εξελίξει τον ελληνικό όµιλο σε 
έναν «full liner» αγροτικού εξοπλισµού, καθώς 
µετά τα τρακτέρ Fendt, τώρα θα δίνει και παρελ-
κόµενα µε τη σφραγίδα της Lemken. Θυµίζουµε 
πως το δικαίωµα εισαγωγής και διανοµής των 
τρακτέρ της Fendt, περιήλθε και επίσηµα στον 

όµιλο Κουιµτζή στις αρχές του 2018, µε τα ε-
γκαίνια των νέων ελληνικών εγκαταστάσεων 
να πραγµατοποιούνται τον περασµένο Απρίλη.

Για όποιον ρίξει πάντως µία µατιά στο εταιρι-
κό προφίλ του Οµίλου Κουιµτζή, η συµφωνία 
µε την γερµανική συµφερόντων εταιρεία δεν 
θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη, καθώς ο Όµι-
λος διαθέτει εγκαταστάσεις και στην Κολωνία 
ενώ έχει φτιάξει καλό όνοµα διεθνώς, µε τις 
δραστηρίοτητές του.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Οµίλου, Θα-
νάσης Κουιµτζής µιλώντας στην Αgrenda µετά 
το κλείσιµο της συµφωνίας µε τη Fendt, είχε δη-

Τα μηχανήματα της 
Lemken θα φέρνει 
ο Όμιλος Κουιμτζή  
Τις άριστες σχέσεις του με τη γερμανική βιομηχανία 
συνεχίζει μετά τη Fendt να αξιοποιεί ο Θ. Κουιμτζής 

Εξ αποστάσεως 
έλεγχος τρακτέρ

Η AGCO είναι  έτοιµη να 
κάνει ευρέως διαθέσιµο ένα 
πλήρες συστήµα 
τηλεµετρίας για τις τρεις 
φίρµες του οµίλου, Valtra, 
Fendt και Massey Ferguson. 
Η νέα υπηρεσία θα µπορεί 
να δίνει πληροφορίες στους 
χρήστες όσον αφορά τη 
βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης του στόλου, την 
κατανάλωση καυσίµου κ.α.

Φιλόδοξη για 
το 2020 η Fendt
«Αναµένουµε να 
κατασκευάσουµε 16.800 
τρακτέρ το 2018, 
αγγίζοντας τα 20.000 
τρακτέρ το έτος 2020», 
λέει ο διευθυντής της 
Fendt, Πίτερ Πάφεν. Η 
υψηλή φιλοδοξία του κ. 
Πάφεν προκύπτει από τα 
σηµερινά µεγάλα κέρδη 
της εταιρείας ειδικά στη 
Βόρεια Αµερική αλλά και 
την Αυστραλία.

Νέοι φορτωτές 
από την Kramer 
Η Kramer πρόσθεσε δύο 
νέους τηλεσκοπικούς 
φορτωτές στη γκάµα, τα 
µοντέλα της οποίας 
πωλούνται µέσω των 
διανοµέων της John 
Deere. Το πρώτο είναι το 
KT407, ένα συµπαγές 
µηχάνηµα µε κινητήρα 
Deutz, µε ικανότητα 
ανύψωσης τα 4 µέτρα και 
επέκταση τα 7 µέτρα ώστε 
να καλύψει το «εµπορικό 
κενό» που υπήρχε. 
Παρόµοιες ικανότητες έχει 
και το µικρότερο KT429.

Εργαλεία ακριβείας 
από την Case IH
Η Case IH επεκτείνει τη 
γκάµα των τεχνολογικών 
προϊόντων αγρονοµικού 
ελέγχου AFS Soil 
Command. Πέρα από τις 
υπάρχουσες δυνατότητες 

Ελαστικά τρακτέρ 
για… κολύµπι;
Ο κατασκευαστής 
ελαστικών Mitas 
διοργάνωσε µια 
ασυνήθιστη αλλά 
εντυπωσιακή «επίδειξη 
δύναµης». Τοποθέτησε σε 
τρακτέρ ελαστικά που 
επιπλέουν στο νερό, µε το 
τρακτέρ να κινείται επάνω 
στην επιφάνεια 
απροβληµάτιστα. 
Πρόκειται βέβαια για 
µέρος διαφηµιστικού τρικ 
το οποίο η εταιρεία 
χρησιµοποιεί συχνά για να 
δείξει τις τεχνολογίες που 
κρύβει στη φαρέτρα της.

τεχνολογίας ανίχνευσης 
σποράς, το AFS Soil 
Command θα βοηθήσει 
επιπλέον τους 
παραγωγούς αροτραίων 
καλλιεργειών στο να 
συντονίζουν µε ακρίβεια 
τον έλεγχο του εξοπλισµού 
τους από την καµπίνα του 
τρακτέρ τους.

Το deal µε την 
Lemken έρχεται να 
εξελίξει τον ελληνικό 
όµιλο σε έναν «full 
liner» αγροτικού 
εξοπλισµού, 
προσφέροντας πολλές 
επιλογές.
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Έκθεση Χρηστίδη 
για γεωργικά εφόδια 
και μηχανήματα 
Για 7η συνεχόµενη χρονιά τα Γεωργικά Εφόδια Χρη-
στίδης διοργανώνουν στο χώρο τους, στην Πτολεµαΐ-
δα, την καθιερωµένη πλέον έκθεση γεωργικών µηχα-
νηµάτων, εξοπλισµού και εφοδίων.

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το σαββατοκύρια-
κο 8 και 9 Σεπτεµβρίου στο χώρο του καταστήµατος.

Πρόκειται για µια γιορτή η οποία πλέον καθιερώθη-
κε και γίνεται κάθε χρόνο µε τη βοήθεια των εταιρειών 
που συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει η εταιρεία Χρη-
στίδη, µε σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους πελάτες 
της να ενηµερωθούν πάνω σε νέες τάσεις και προοπτι-
κές στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και 
να υπάρξει µια ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέµατα 
κοινού γεωργικού ενδιαφέροντος.

Οι εταιρείες γεωργικών µηχανηµάτων που θα δώσουν 
δυναµικό παρόν στη φετινή έκθεση  είναι οι John Deere 
(Agrotech SA), Amazone (Αντωνάκης AE), Kverneland 
(Terra AE), Ideal (Αφοί Κόττη και ΣΙΑ ΟΕ), Ovlac (Μιχα-
λόπουλος), Ζορµπάς κ.α.

Επίσης την έκθεση Χρηστίδη θα πλαισιώσουν και 
γνωστές  εταιρείες από τον χώρο των αγροεφοδίων ό-
πως Bayer, Syngenta, BASF, Yara, Eurochem, Pioner, 
Κ+N Ευθυµιάδης, Χελλαφάρµ, Ελάνκο, Προφάρµ και 
Nature οι οποίες θα παρουσιάσουν νέες τεχνολογί-
ες στην φυτοπροστασία και θρέψη των καλλιεργειών.

Παγκόσμια πρεμιέρα 
του Renault Arkana 
Στη ∆ιεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Μόσχας που 
διεξάγεται αυτές τις µέρες, η Renault παρουσιάζει, 
σε παγκόσµια πρώτη, το νέο Arkana, ένα ξεχωριστό 
κουπέ – crossover, που φιλοδοξεί να επιτύχει διε-
θνή καριέρα, διαθέτοντας έναν µοναδικό σχεδια-
σµό για την κατηγορία του, αυτή των µικροµεσαίων 
(C segment) SUVs. 

Οι ανάγκες των καταναλωτών γίνονται ολοένα και 
πιο ετερόκλητες και το Arkana δηµιουργήθηκε ακρι-
βώς για να ικανοποιήσει αυτές τις νέες απαιτήσεις ό-
πως δηλώνουν εκπρόσωποι της εταιρείας. Έτσι προ-
βάλει ένα διττό χαρακτήρα που συνδυάζει την κοµ-
ψότητα ενός σεντάν µε τη στιβαρότητα ενός SUV. 

Ο πολύπλευρος χαρακτήρας του Arkana που θα βρί-
σκεται στην έκθεση έως 9 Σεπτεµβρίου αποτυπώνεται 
στη µεγάλη απόσταση από το έδαφος και τα πληθω-
ρικά φτερά που φιλοξενούν τους µεγάλους τροχούς 
των 19 ιντσών, δηλαδή µερικά από τα στοιχεία που 
υπόσχονται ευχέρεια κίνησης σε ποικιλία εδαφών. 

λώσει µε νόηµα πως θα έρθουν κι άλλες παρό-
µοιες κινήσεις χωρίς να αποκαλύπτει περισσό-
τερα, οπότε µία από αυτές που είχε στο νου του 
ο έµπειρος επιχειρηµατίας, ίσως να είναι και αυ-
τή µε τη Lemken. Στις προθέσεις του κ. Κουιµτζή 
µετά την κίνηση αυτή είναι να καλύψει τις α-
νάγκες της ελληνικής αγοράς σε παρελκόµενα 
ποιότητας και νέας τεχνολογίας, καθώς η γκά-
µα των Γερµανών περιλαµβάνει ψεκαστικά, ά-
ροτρα, δισκοσβάρνες και σπαρτικές, αξιοποιώ-
ντας το όλο και πιο ευρύ δίκτυο πωλήσεών του. 

Παράλληλα η Lemken έχει εξελίξει αρκετά 
τον τοµέα της γεωργίας ακριβείας. Μάλιστα η 
σπαρτική Azurit είχε κερδίσει και τον τίτλο «Μη-
χάνηµα της Χρονιάς 2018». 

Αναφορικά τώρα µε τα σχέδια του ελληνικού 
οµίλου για την ανάπτυξη των πωλήσεων της 
Fendt στην εγχώρια αγορά, ο κ. Κουιµτζής εί-
χε υπογραµµίσει στα εγκαίνια των νέων εγκα-
ταστάσεων πως για τον ίδιο και την οµάδα που 
τον πλαισιώνει εκείνο που προέχει είναι να συ-
στηθεί η φίρµα σωστά στο κοινό.

«Το πρώτο µας µέληµα είναι να καλύψουµε 
το κενό ενηµέρωσης που υπήρχε γύρω από 
τη Fendt. Η παρεξηγηµένη αυτή αντίληψη ό-
τι είναι ένα µηχάνηµα απαγορευµένο για τον 
Έλληνα αγρότη. Θέλουµε να καταρρίψουµε 
αυτό τον µύθο, βοηθούσης και της τιµολογια-
κής µας πολιτικής, αλλά και µέσα από υγιείς 
συνεργασίες να δείξουµε στον παραγωγό τί 
επιλογές έχει. Αν συµβούν αυτά, τότε θα έρ-
θουν και τα εµπορικά αποτελέσµατα», σηµεί-
ωσε, ενώ προανάγγειλε πως από το τέλος του 
2018 θα έρθουν στις εγκαταστάσεις της Θεσ-
σαλονίκης τα χορτοκοπτικά και οι πρέσσες 
και στις αρχές του 2019 η αλωνιστική µηχα-
νή Ideal, που απέσπασε µεγάλες διακρίσεις 
το 2018 και αυτή τη στιγµή τεστάρεται σε ένα 
δίκτυο µε 20 εξειδικευµένους dealers.

Πλήρης εξοπλισµός
Η Lemken διαθέτει εξοπλισµό που 
µπορεί να ικανοποιήσει πλήρως 

τις όποιες ανάγκες στις αροτραίες 
καλλιέργειες
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Διαμάντι 
ή χαλίκι;

 ∆ιαχρονικό: Καλύτερα ένα 
διαµάντι µε ένα ελάττωµα παρά 
ένα χαλίκι χωρίς κανένα. 
Κοµφούκιος

 Πάντα ζωντανό: Το µικρό 
αµάραντο κίτρινο λουλούδι 
«sempre» που σηµαίνει πάντα 
ζωντανό, φύεται στα Κύθηρα, την 
Αµοργό (Helichrysum 
amorginum) όπου υπάρχει και ένα 
σπάνιο είδος µε υπόλευκο χρώµα, 
αλλά και στα ορεινά πετρώδη 
εδάφη της Ηπείρου. 
Χρησιµοποιήθηκε και σαν ένα είδος 
φυσικού σκωροαπωθητικού. Στην 
ίδια κατηγορία είναι και ο 
αµάραντος. mixanitouxronou.gr, 
17/8/2018

 Μέλισσα: Η αυστραλιανή 
µέλισσα Hylaeus nubilosus, θα 
µπορούσε να βοηθήσει ώστε να 

τεθεί τέλος 
στην παγκόσµια 
εξάρτηση από 
τα πλαστικά 
µιας χρήσης, 
καθόσον 
παράγει ένα 
προϊόν «τύπου 

σελοφάν» για τις φωλιές της, το 
οποίο είναι µη τοξικό, αδιάβροχο, 
ανθεκτικό στη φλόγα και ικανό για 
να αντέξει στη θερµότητα. Η 
εταιρία Humble Bee (Νέα 
Ζηλανδία) προσπαθεί να 
αξιοποιήσει το υλικό αυτό, κατ 
αρχήν για αδιάβροχα. Η εταιρεία 
θέλει να πωλεί το βιοπλαστικό σε 
πέντε χρόνια. Sydney Morning 
Herald. ΑΠΕ – ΜΠΕ. presspublica.
gr, 20/8/2018.

 Νέα δέντρα: Ένα 
δισεκατοµµύριο νέα δέντρα 
κόστους µισού δισεκατοµµυρίου $ 
για τα επόµενα τρία χρόνια 
αποφάσισε να φυτεύσει η Νέα 
Ζηλανδία, µε πρόγραµµα 
επιχορηγήσεων & εταιρικής 
ευθύνης και να δηµιουργηθούν 
ευκαιρίες κατάρτισης και 
απασχόλησης. Θα δηµιουργήσει 
1.000 νέες θέσεις εργασίας, θα 
συνεισφέρει σηµαντικά στους 
στόχους για την κλιµατική αλλαγή, 
θα αναβιώσει τοπία, θα µετατρέψει 
µη παραγωγικές εκτάσεις σε δάση, 
και θα βοηθήσει επίσης την 
ανάπτυξη. naftemporiki.gr, 
21/8/2018.   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Οι δεσµοί ανάµεσα στην αναδυό-
µενη αγορά κάνναβης και της βιο-
µηχανίας αλκοολούχων ποτών δεί-
χνει να  ενισχύονται όλο και περισ-
σότερο το τελευταίο διάστηµα και ή-
δη γίγαντες του χώρου µελετούν το 
χώρο και ετοιµάζονται να αξιοποι-
ήσουν τις δυνατότητες που δίνει η 
νοµοθεσία του Καναδά.  

Ενδεικτικό είναι ότι ο βρετανικός κο-
λοσσός αλκοολούχων ποτών Diageo 
βρίσκεται, σύµφωνα µε δηµοσιεύµα-
τα, σε συζητήσεις µε τουλάχιστον τρεις 
µεγάλες εταιρείες παραγωγής κάννα-
βης στον Καναδά, καθώς διερευνά την 
προοπτική παραγωγής ποτών µε εκχύ-
λισµα κάνναβης. Σύµφωνα µε το Κανα-
δικό πρακτορείο BNN Bloomberg, επί 
του παρόντος δεν είναι γνωστό πόσο 
προχωρηµένο είναι το επίπεδο των ε-
παφών, µε εκπροσώπους της αγοράς 
κάνναβης να εκτιµούν ότι η Diageo θα 
πάρει τον απαραίτητο χρόνο για να ε-
κτιµήσει την αγορά, µετά και τις ανα-
µενόµενες ρυθµιστικές εξελίξεις στον 
Καναδά από τον Οκτώβριο. 

Η ενδεχόµενη είσοδος της Diageo 

στη συγκεκριµένη αγορά θα αποτε-
λέσει ακόµη ένα δείγµα µιας ανερχό-
µενης και δυναµικής τάσης, καθώς ή-
δη κι άλλοι µεγάλοι παίκτες αλκοο-
λούχων έχουν κάνει ανάλογο βήµα. 

Πρόσφατα, η Molson Coors ανακοί-
νωσε ότι δηµιουργεί joint venture µε 
την Hydropothecary Corp. για την α-
νάπτυξη ποτών µε εκχύλισµα κάννα-
βης, ενώ και η Constellation Brands, 
που παράγει ανάµεσα σε άλλα και την 
µπύρα Corona, αύξησε τη συµµετοχή 
της στην Canopy Growth Corp., ανα-
κοινώνοντας επένδυση 3,8 δις. δο-
λάρια (5 δισ. καναδέζικα δολάρια). 

Η συναλλαγή αναµένεται να κλεί-
σει τον Οκτώβριο του 2018 – τον ίδιο 
µήνα που ο Καναδάς νοµιµοποιεί την 

ευφορική χρήση του φυτού -και µπο-
ρεί να είναι και το «πρελούδιο για τελι-
κή πλήρη ιδιοκτησία της µιας εταιρεί-
ας από την άλλη», όπως αναφέρουν 
οι αναλυτές του Bloomberg.

Μάλιστα, σύµφωνα µε το πρακτο-
ρείο, η Constellation, η εταιρεία που 
παράγει αλκοολούχα ποτά στις ΗΠΑ, 
τον Καναδά, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλαν-
δία και την Ιταλία πιστεύει ότι ολοένα 
και περισσότερες χώρες ανά τον κόσµο 
θα νοµιµοποιούν την χρήση κάννα-
βης τα επόµενα χρόνια. Και αυτό ση-
µαίνει πως τα περιθώρια ανάπτυξης 
είναι τεράστια. Εξάλλου, η αγορά της 
κάνναβης αναµένεται να αντιστοιχεί 
σε 75 δισ. δολάρια σε παγκόσµιες πω-
λήσεις έως το 2030. 

Ποτά με εκχύλισμα
κάνναβης στα πλάνα
των μεγάλων της βιομηχανίας
αλκοολούχων Ο βρετανικός κολοσσός Diageo 

βρίσκεται σε συζητήσεις με τρεις 
μεγάλες εταιρείες παραγωγής

Με 4 αστέρια η E-LA-WON  στα Great Taste του Λονδίνου

Τέσσερα χρυσά αστέρια απέσπασε η E-LA-WON στον παγκόσµιο διαγωνισµό 
γεύσης µεταξύ 12.634 προϊόντων. Οι 500 και πλέον κριτές-δοκιµαστές από το 
Μάρτιο έως και Ιούλιο αξιολόγησαν µε «τυφλή» γευσιγνωσία τα προϊόντα και 
απένειµαν τίτλους στο 36% των συµµετοχών.
Έτσι στο διεθνή γαστρονοµικό διαγωνισµό «Great Taste Awards»: 
  το µέλι Βανίλια βραβεύθηκε µε 2 Χρυσά αστέρια, σύµφωνα µε τους κριτές 

θεωρείται: «ένα µέλι µε απαλή υφή και πολυπλοκότητα στη γεύση µε νότες 
µαστίχας και διαρκή επίγευση».
 Το µέλι θυµάρι απέσπασε χρυσό αστέρι: «κεχριµπαρένιο, διαυγές χρώµα, µε 

αρώµατα εσπεριδοειδών και εξαιρετικά αρωµατική και βουτυράτη γεύση» όπως 
καταλήγουν οι δοκιµαστές.
 Το ελαιόλαδο Special Blend τιµήθηκε επίσης µε χρυσό αστέρι: «απαλό 

φρουτώδες, µε καλή ισορροπία, ήπια πικάντικο µε καθαρή γεύση.

∆οκιµαστές
Πάνω από 500 
κριτές από το 
Μάρτιο έως 
και Ιούλιο 

αξιολόγησαν 
µε «τυφλή» 
γευσιγνωσία

Πωλήσεις
Η κάνναβη 
αναµένεται 

να αντιστοιχεί 
σε 75 δισ. 

δολάρια σε 
παγκόσµιες 

πωλήσεις έως 
το 2030

Brands
H Diageo έχει 
brands όπως: 

Guinness, 
Haig, Johnnie 

Walker, 
J&B, Dimple, 

Cardhu, 
Gordon’s, κτλ 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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«Πράσινο» για διορθώσεις στους 
οίνους «Μαντινεία» από Κομισιόν
Αποδεκτή έκανε η Κοµισιόν την 
αίτηση που είχε υποβάλει προ 
διετίας η Ελλάδα για την τροπο-
ποίηση των προδιαγραφών για 
τον λευκό ξηρό και τον αφρώ-
δη λευκό οίνο ποιότητας ποι-
ότητας της ονοµασίας «Μαντι-
νεία» (Mantinia). Η Επιτροπή ε-
ξέτασε την αίτηση και διαπίστω-
σε, στην απόφαση που υπογρά-
φει το µέλος Πιερ Μοσκοβισί ό-
τι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στα σχετικά 
άρθρα (93 έως 96, στο άρθρο 
97 παράγραφος 1 και στα άρ-
θρα 100, 101 και 102 του κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013) 
και ως εκ τούτου, για να κατα-
στεί δυνατή η υποβολή ενστά-
σεων θα πρέπει να δηµοσιευ-
θεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ΕΕ η αίτηση τροποποίησης 
των προδιαγραφών προϊόντος 
για την ονοµασία «Μαντινεία». 

Στην αιτιολόγηση της τροπο-
ποίησης αναφέρονται τα εξής:

 ∆ιόρθωση στον αφρώδη 
λευκό οίνο ποιότητας του ελά-
χιστου φυσικού αλκοολικού 
τίτλου: Η τροποποίηση, αφο-
ρά στη διόρθωση στον αφρώδη 
λευκό οίνο ποιότητας µε τις εν-

δείξεις brut nature, extra brut, 
brut, extra sec, sec, demi sec, 
doux του ελάχιστου φυσικού αλ-
κοολικού τίτλου από 11% vol. σε 
9,5% vol., καθώς εκ παραδροµής 
καταχωρίστηκε 11% vol. κατά τη 
σύνταξη του τεχνικού φακέλου. 
H οινολογική πρακτική που α-
κολουθείται για την παραγωγή 
του αφρώδους οίνου ποιότητας 
(ΠΟΠ) Μαντινεία, προϋποθέτει 
ότι ο ελάχιστος φυσικός αλκοο-
λικός τίτλος του οίνου βάσης θα  
είναι 9,5% vol. ώστε µετά το πέ-
ρας της δεύτερης ζύµωσης, να 
φτάσει στο 11 % vol. 

 ∆ιόρθωση της µέγιστης 
απόδοσης σε εκατόλιτρα τε-
λικού προϊόντος ανά εκτάριο 
για τον λευκό ξηρό και τον α-
φρώδη λευκό οίνο ποιότητας: 
Η τροποποίηση αφορά τη διόρ-
θωση της µέγιστης απόδοσης για 
τον λευκό ξηρό και τον αφρώδη 
λευκό οίνο ποιότητας από 66 hl 
σε 82,5 hl καθώς εκ παραδρο-
µής καταχωρήθηκε 66 hl κατά τη 
σύνταξη του τεχνικού φακέλου. 
Η οινοποίηση οδηγεί την απόδο-
ση από σταφύλι σε απολασπωµέ-
νο οίνο να υπερβαίνει το 74% ε-
νώ µπορεί να φτάσει και το 78%. 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ 
ΞΗΡΟ &ΑΦΡΩ∆Η 
ΛΕΥΚΟ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

 9,5 % vol

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΒΑΣΗΣ 

Ανοίγουν... 
σαµπάνιες 
οι αµπελουργοί 
στην Γαλλία 
Στη λοφώδη περιοχή που 
παράγεται η σαµπάνια 
στην ανατολική Γαλλία, 
οι αµπελοκαλλιεργητές 
συγκοµίζουν τα σταφύλια 
νωρίτερα αναµένοντας 
µια από τις καλύτερες 
χρονιές της δεκαετίας. Η 
συγκοµιδή άρχισε στα 
τέλη Αυγούστου, αντί για 
το Σεπτέµβριο ως είθιστε. 
Οι οίνοι σαµπάνιας 
αναµένεται να 
παρουσιάσουν µεγάλη 
άνοδο παραγωγής κατά 
56% από πέρυσι ( 3,5 
εκατ. εκατόλιτρα). Ο 
αµπελοκαλλιεργητής 
Έρικ Ροντέζ, ο οποίος 
διαχειρίζεται τους 
αµπελώνες του και 
εκµεταλλεύεται έναν 
παραδοσιακό τύπο του 
1936, θεωρεί ότι η 
αλλαγή του κλίµατος 
κάνει τις πρώιµες 
συγκοµιδές τον κανόνα.

Λάθος απόδοση
Η απόδοση 66 hl για 

τον λευκό ξηρό και τον 
αφρώδη λευκό είναι 

πολύ χαµηλή και εκτός 
προδιαγραφών της 

οινοποίησης
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Συκεώνες Παπασωτηρίου

Το σύκο είναι 
οικογενειακή 
υπόθεση
Η πρωτότυπη μεταποίηση ενός προϊόντος με μεγάλη 
ζήτηση φρέσκο, είναι  το κλειδί  για τις μακρινές αγορές 

 Εξαγωγές
Η επιχείρηση έχει 
συµµετάσχει µέχρι 

τώρα σε δυο εκθέσεις, 
προκειµένου να αυξή-
σει τη δραστηριότητά 
της στο εξωτερικό, 

ενώ από τον χειµώνα 
θα το κυνηγήσει 

περισσότερο
Όταν τα σύκα φτάνουν 
στο συσκευαστήριο γίνεται 
χειροδιαλογή από άτοµα της 
οικογένειας, γιατί χρειάζεται 
εµπειρία για να αναγνωρίσει 
κανείς ποιο σύκο είναι καλό.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εδώ και ένα χρόνο περί-
που κυκλοφορεί σε διάφο-
ρα ντελικατέσεν της χώρας 
µια µαρµελάδα από σύκα, 
η οποία ωστόσο φαίνεται πε-
ρισσότερο ενδιαφέρουσα στους 
καταναλωτές στις αγορές της κε-
ντρικής και της βόρειας Ευρώπης, των 
ΗΠΑ και του Καναδά. Πρόκειται για την χειροποί-
ητη σύκου, την πρώτη από τα φηµισµένα από τα 
αρχαία χρόνια σύκα της Αττικής, τα βασιλικά σύ-
κα Μαρκοπούλου, που παράγονται από 600 δέ-
ντρα στους συκεώνες 45 στρεµµάτων της οικο-
γένειας Παπασωτηρίου, στη ∆ρίβλια στο Πόρτο 
Ράφτη και στους πρόποδες του όρους Μερέντα.   
«Είναι κάτι που κάναµε στο σπίτι και έτσι απο-
φασίσαµε να εκµεταλλευτούµε αυτό που φτιά-
χναµε στην κουζίνα. Πλέον είναι ένα προϊόν 
που µπορεί να βγει στην αγορά» αναφέρει  στην 
Agrenda ο 36χρονος Σωτήρης Παπασωτηρίου, 

που αποτελεί την τρίτη γενιά στην 
οικογένεια που ασχολείται µε την 
συγκεκριµένη καλλιέργεια. Παίρ-
νοντας την ιστορία από την αρχή, 
ήταν στα µέσα του 20ού αιώνα ό-
ταν τα αδέρφια Σωτήρης και Πε-

ρικλής Παπασωτηρίου ανέλαβαν 
τη φροντίδα ενός µικρού συκεώνα 

στο Πόρτο Ράφτη, και πήγαιναν στην 
λαχαναγορά για να διαθέσουν τα σύκα 

τους. Ο συκεώνας στο Πόρτο Ράφτη επεκτά-
θηκε µε την συµβολή του γιού του Σωτήρη, Χρή-
στου Παπασωτηρίου, ο οποίος εφάρµοσε µηχα-
νικές µεθόδους καλλιέργειας, βελτίωσε την τυ-
ποποίηση γύρω στο 1990 και συνέβαλε στην α-
νάδειξη των βασιλικών σύκων Μαρκοπούλου 
στην εγχώρια αγορά. Σήµερα ο συκεώνας πα-
ράγει περί τους 90 τόνους σύκων, εκ των οποί-
ων οι 10 πάνε για µεταποίηση, ενώ οι υπόλοι-
ποι τυποποιούνται και διατίθενται σε αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ, µε την χονδρική να παραµένει 
στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας της εταιρείας.

Το 1955 ο Σωτήρης Παπασωτηρίου ξεκίνησε να ασχολείται µε την 
καλλιέργεια σύκου στο Πόρτο Ράφτη. Σήµερα ο εγγονός του Σωτήρης, 
ξεκίνησε να το µεταποιεί µε στόχο να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές.

Σωτήρης Παπασωτηρίου



Agrenda 41Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018ΒUSINESSSTORY

«Βρισκόµαστε ακόµα στα πρώτα 
βήµατα» εξηγεί ο Σωτήρης Παπα-
σωτηρίου προσθέτοντας ωστόσο 
πως το πλάνο της µεταποίησης ή-
ταν κάτι που απασχολούσε για αρ-
κετό καιρό την οικογένεια, «αλλά 
ήταν ακριβό και η κρίση δεν µας 
άφησε» προσέθεσε. 

«Πριν από δυο χρόνια περίπου 
αρχίσαµε να βγάζουµε άδειες προ-
κειµένου να προχωρήσουµε στην 
παραγωγή προϊόντων µεταποίη-
σης. ∆ιαµορφώσαµε το εργαστή-
ριό µας στο Μαρκόπουλο Μεσο-
γαίας, όπου τηρώντας όλες τις α-
παιτούµενες διαδικασίες υγιεινής 
και ασφάλειας, πραγµατοποιείται 
η συσκευασία των φρέσκων σύ-
κων και η παραγωγή της µαρµε-
λάδας µας», αναφέρει ο Σωτήρης. 

Οι επενδύσεις που έγιναν δεν ξε-
περνούν τα 50.000 ευρώ, όµως α-
φορούν τόσο στην παραγωγή όσο 
και στην διαδικασία της µεταποίη-
σης. «Η επένδυση συµπεριλάµβα-
νε το να φτιαχτεί συσκευαστήριο 
µε άδεια ειδικά για τα σύκα, οπό-
τε το κόστος µοιράζεται και µε το 
εµπόριο φρέσκων σύκων που κά-

νουµε αλλά και µε την παραγωγή. 
Μεταξύ άλλων πιστοποιήσαµε και 
τα σύκα ως ΠΓΕ». Τα έξοδα για τον 
βραστήρα και τον υπόλοιπο εξοπλι-
σµό, δηλαδή το κοµµάτι που αφο-
ρά στην µεταποίηση δεν είναι κά-
τι το οποίο θα είχε αποσβεστεί αν 
τα έσοδα της επιχείρησης προέρ-
χονταν µόνο από την µαρµελάδα, 
όπως εξήγησε ο Σωτήρης. 

Το γεγονός αυτό ωστόσο φαίνε-
ται πως δεν πτοεί τον νεαρό παρα-
γωγό ο οποίος αναφέρει: «Το πλά-
νο που είχα πριν από δέκα χρόνια 
µάλλον θα αργήσει να γίνει πραγ-
µατικότητα, ωστόσο το σηµαντικό 
τώρα είναι να έχουµε µια σταθε-
ρή παραγωγή που θα µας επιτρέ-
ψει να δηµιουργήσουµε και άλλα 
νέα προϊόντα χρήσιµα για τον κα-
ναναλωτή». Ο λόγος για τον οποίο 
ο Σωτήρης παραµένει συγκρατη-
µένος όµως έγκειται στο γεγονός 
πως «η µαρµελάδα είναι ένα προϊ-
όν που επειδή υπάρχει αρκετός α-
νταγωνισµός, και επειδή η ελλη-
νική αγορά δεν µπορεί να απορ-
ροφήσει εύκολα, θέλει τον χρόνο 
της για να καθιερωθεί». 

Σταθερή παραγωγή, υπομονή και φαντασία 
για νέα προϊόντα στο πλάνο της επιχείρησης

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΣΥΚΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Φηµισµένα από την αρχαιότητα, ως τα σύκα της Αττικής, τα 
Βασιλικά Σύκα Μαρκοπούλου Μεσογαίας (προϊόν Π.Γ.Ε.) 

ξεχωρίζουν για την εξαιρετική τους ποιότητα και την 
γλυκιά τους γεύση. Πρόκειται για την ποικιλία σύκων που 

φύεται σε πολλά σηµεία της πρωτεύουσας και συχνά 
συναντάται σε αυλές σπιτιών και πεζοδρόµια. 

Tetra Pak
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη

Τον Guillaume Latourrette όρισε η 
Tetra Pak ως νέο διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις δραστηριότητες 
της εταιρείας στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Ο κ. Latourrette 
αντικαθιστά τον κ. Francesco Faella, 
ο οποίος ανέλαβε τη θέση του 
διευθύνοντα συµβούλου για την 
Tetra Pak Ιταλίας, όπως 
ανακοίνωσε η εταιρεία. 

Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία 
Νέος οικονομικός 
διευθυντής 
Καθήκοντα οικονοµικού διευθυντή 
(Finance Director) στην Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία ΑΕ ανέλαβε από την 1η 
Ιουνίου 2018, ο Bent Plougmand 
Andersen, σύµφωνα µε ανακοίνωση 
του οµίλου. Προέρχεται από τα 
κεντρικά του Οµίλου Carlsberg, όπου 
κατείχε τη θέση του Finance Director 
Western Europe από το 2017.

Φυτοπροστασία
Ο Νίκ Μπάτγκερ 
στην Certis
Η εταιρία φυτοπροστασίας Certis 
ανακοίνωσε το διορισµό του Νικ 
Μπάτγκερ στη θέση του product 
manager προϊόντων πατάτας στο 
Ηνωµένο Βασίλειο. O Mπάτγκερ  
έχει εργαστεί στο παρελθόν ως 
διαχειριστής χαρτοφυλακίου 
πατάτας της Βόρειας Ευρώπης µε τη 
Syngenta, ενώ παράλληλα 
εργάστηκε για τον συσκευαστή 
πατάτας UK MBM Produce.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις
Με επενδύσεις περί τα 
50.000 ευρώ, άνοιξε ο 

δρόµος για την µεταποί-
ηση αλλά ενισχύθηκε

και η παραγωγή

MΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ATTIKH



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Αν η ΚΑΠ αποτύχει, τότε ολόκληρο 
το ευρωπαϊκό εγχείρηµα θα αποτύ-
χει». Με τη φράση αυτή, που ανήκει 
στην Αυστριακή υπουργό Βιωσιµότη-
τας και Τουρισµού, Ελίζαµπεθ Κόε-
στινγκερ, στην αρµοδιότητα της οποί-
ας εµπίπτουν και τα αγροτικά ζητήµα-
τα της χώρας, διατυπώνεται η αγωνία 
που επικρατεί στους κόλπους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας την α-
νάγκη συµβιβασµού µεταξύ των κρα-
τών µελών για µια ΚΑΠ που θα ικανο-
ποιεί σε µεγάλο βαθµό τα συµφέρο-
ντα του κάθε µέλους. Μιλώντας στην 
Agrenda, η κα. Κόεστινγκερ υποστή-
ριξε πως µέχρι τον ∆εκέµβριο τα ζη-
τήµατα που αφορούν την ΚΑΠ θα έ-
χουν λυθεί και πως µάλιστα σε αυτήν 
την προοπτική θα εστιάσει την προσο-
χή της µέσα στα πλαίσια της Αυστρια-
κής Προεδρίας της ΕΕ.   

 «Ποτέ δεν θα καταφέρουµε να έχου-
µε κάποια άλλη πολιτική ως Ευρώπη 
σαν την ΚΑΠ», συµπλήρωσε, εξηγώ-
ντας πως η ΚΑΠ αποτελεί την µοναδι-
κή ευρωπαϊκή πολιτική η οποία στην 
πραγµατικότητα είναι κοινή. Η κα. Κό-
εστινγκερ επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό 
Φόρουµ του Άλπµπαχ, στις Αυστριακές 
Άλπεις, την προηγούµενη εβδοµάδα 

συµµετέχοντας στο πολιτικό συµπό-
σιο της διοργάνωσης και δήλωσε στην 
Agrenda πως ανέκαθεν υπήρχαν αµ-
φιβολίες και φωνές που δήλωναν πως 
το τέλος της ΚΑΠ πλησιάζει, οι οποίες 
όµως ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν. «Θα έ-
δινα µια συµβουλή στα υπόλοιπα κρά-
τη-µέλη, και αυτή είναι να προσπαθή-
σουµε σκληρά προκειµένου να διατη-
ρήσουµε αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο, 
κάνοντας και µερικούς συµβιβασµούς, 
αφού αποτελεί µια από τις µεγαλύτε-
ρες επιτυχίες της ΕΕ µέχρι τώρα», ανέ-
φερε η κα. Κόεστινγκερ, συµπληρώνο-
ντας πως «µπορούµε να συζητήσουµε 
τι χρειαζόµαστε πιο πολύ τον πρώτο ή 
τον δεύτερο πυλώνα; τις άµεσες πλη-
ρωµές ή την ανάπτυξη της υπαίθρου; 
όµως δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 
να αµφισβητούµε την ΚΑΠ στο σύνο-

λό της γιατί συνιστά παράγοντα ζωτι-
κής σηµασίας για την ΕΕ».

Η Αυστριακή υπουργός δήλωσε αι-
σιόδοξη πως στο τέλος οι συζητήσεις 
γύρω από την ΚΑΠ θα επιφέρουν ένα 
θετικό αποτέλεσµα, «δεδοµένων των 
συνθηκών και των µελλοντικών προ-
κλήσεων που σχετίζονται µε την ποι-
ότητα των τροφίµων, την εφοδιαστι-
κή αλυσίδα αλλά και την επισιτιστι-
κή ασφάλεια. Θα βάλουµε τα δυνατά 
µας ώστε να καταλήξουµε σε µια ικα-
νοποιητική συµφωνία που θα εµπερι-
έχει σαφώς το στοιχείο του συµβιβα-
σµού µεταξύ των κρατών µελών. Αυ-
τή είναι η βασική µας προτεραιότητα 
για το διάστηµα που έχουµε την προ-
εδρία της ΕΕ, αυτός είναι ο µεγάλος 
µας στόχος και τώρα έχουµε τον χρό-
νο µας», υπογράµµισε.

Απαντώντας σε ερώτηση της εφη-
µερίδας σχετικά µε το κατά πόσο οι 
επερχόµενες ευρωεκλογές ενδέχε-
ται να επιβραδύνουν τις προσπάθει-
ες της Αυστριακής προεδρίας, η κα. 
Κόεστινγκερ, η οποία στο παρελθόν 
είχε διατελέσει και ευρωβουλευτής, 
υποστήριξε πως «φυσικά οι εκλογές 
την Άνοιξη, ασκούν µεγάλη πίεση 
στις συζητήσεις για την ΚΑΠ, αλλά η 
πίεση είναι ακόµα µεγαλύτερη σε ό-
τι αφορά το Πολυετές ∆ηµοσιονοµι-
κό Πλαίσιο (Π∆Π)». 

Συμβιβασμός στην ΚΑΠ
για να μην καταρρεύσει 
όλο το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα

Συναγερμός FAO για

Οι εκλογές την 
άνοιξη, ασκούν 
µεγάλη πίεση στις 
συζητήσεις για την 
ΚΑΠ ανέφερε η 
αυστριακή πολιτικός.

Η Agrenda συνάντησε την κα. Κόεστινγκερ στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ του Άλπµπαχ, στις 
Αυστριακές Άλπεις, την προηγούµενη εβδοµάδα συµµετέχοντας στο πολιτικό συµπόσιο.
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Στόχος για την αυστριακή 
προεδρία να υπάρξουν λύσεις 
μέχρι το τέλος του έτους

∆ύσκολη η 
αναχαίτιση
της νόσου
Η αφρικανική πανώλη των 
χοίρων, η οποία είναι 
παρούσα στην Αφρική, τη 
Ρωσία και την ανατολική 
Ευρώπη είναι πολύ 
δύσκολο να περιοριστεί 
επειδή δεν υπάρχει 
αποτελεσµατικό εµβόλιο 
εναντίον της.
«Η µεταφορά προϊόντων 
χοιρινού κρέατος µπορεί 
να συµβάλει στην ταχεία 
µετάδοση της νόσου (...) 
Είναι πιθανό η εξάπλωση 
του ιού σε διάφορες 
περιοχές της Κίνας να 
οφείλεται στη µεταφορά 
τέτοιων προϊόντων παρά 
στα ίδια τα ζώα», σύµφωνα 
µε ειδικό του FAO.
Να σηµειωθεί ότι, περίπου 
ο µισός πληθυσµός χοίρων 
στον κόσµο εκτρέφεται 
στην Κίνα, χώρα που 
καταναλώνει το 
περισσότερο χοιρινό κρέας 
ανά κάτοικο.

Νέο καµπανάκι χτύπησε ο Παγκό-
σµιος Οργανισµός Τροφίµων και 
Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ, ο οποί-
ος προειδοποίησε την Τρίτη 28 Αυ-
γούστου ότι υπάρχει σοβαρός κίν-
δυνος η αφρικανική πανώλη των 
χοίρων που πλήττει την Κίνα να 
επεκταθεί και σε άλλες περιοχές 
της Ασίας, αν η πρώτη εκτροφέας 
χοίρων παγκοσµίως δεν καταφέ-
ρει να θέσει υπό έλεγχο την πολύ 
µεταδοτική αυτή νόσο.

Μάλιστα, τον Μάρτιο, ο FAO είχε 
προειδοποιήσει για την απειλή αυ-
τή στη βορειοανατολική Κίνα λό-
γω της παρουσίας του ιού στην µε-
θόριο της Ρωσίας και είχε ζητήσει 
αυξηµένη επαγρύπνηση.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε στις αρ-
χές Αυγούστου ότι εντόπισε µια ε-
στία του αιµορραγικού αυτού πυ-
ρετού στα ζώα για πρώτη φορά στο 
έδαφός της σε µονάδα εκτροφής 
στην Λιαονίνγκ, στη βορειοανα-
τολική Κίνα.

Έκτοτε οι αρχές έχουν δώσει ε-
ντολή για τη σφαγή 24.000 χοίρων 
σε τέσσερις επαρχίες και επιβάλει 
ζώνες περιορισµού της επιδηµίας, 
αλλά χωρίς να εµποδίσουν την ε-
ξάπλωση του ιού, υπογραµµίζει ο 
FAO σε ανακοίνωσή του.

Κρούσµατα εντοπίστηκαν σε κινε-



Οι διαπραγµατευτές από το µπλοκ της 
ΕΕ και της Νότιας Αµερικής, δηλαδή των 
χωρών της Mercosur, θα συναντηθούν 
στην Ουρουγουάη τον Σεπτέµβριο (10-
14) για τον 35ο γύρο εµπορικών δια-
πραγµατεύσεων, ο είναι πιθανότατα έ-
νας από τους τελευταίους πριν από τις 
εκλογές στη Βραζιλία, τον Οκτώβριο.

Σύµφωνα µε πηγές της ΕΕ, οι συνο-
µιλίες υπουργικού επιπέδου τον Ιού-
λιο στις Βρυξέλλες έσπασαν το αδιέξο-
δο σε θέµατα όπως οι Γεωγραφικές Εν-
δείξεις. Υπάρχουν τώρα 22 αµφιλεγό-
µενα αγροτικά προϊόντα Γεωγραφικών 
Ενδείξεων από τα 357 που η ΕΕ επιδί-
ωξε να προστατεύσει κατά την έναρξη 
των διαπραγµατεύσεων. Υπενθυµίζε-
ται ότι όλο το προηγούµενο διάστηµα 
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προτρέπαν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει 
τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις µε το 
µπλοκ των χωρών της Νότιας Αµερι-
κής- Mercosur, καθώς ανησυχούν ότι 
οι 20ετείς συνοµιλίες µπορεί να σκο-
ντάψουν όσο πλησιάζουν οι εκλογές 
στη Βραζιλία τον Οκτώβριο αλλά και οι 
ευρωεκλογές το 2019. 

Εκπρόσωποι για τον όµιλο Mercosur 
της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Πα-
ραγουάης και της Ουρουγουάης εί-
χαν µεταβεί στις Βρυξέλλες το προη-
γούµενο διάστηµα, επιδιώκοντας να 
διαχωρίσουν τις τελικές λεπτοµέρει-
ες της συµφωνίας.

Οι εµπορικές συνοµιλίες ΕΕ-Mercosur 
σηµείωσαν πρόοδο τα τελευταία δύο 
χρόνια, αλλά δεν έχουν ακόµη επιτύ-
χει συναίνεση σε βασικά θέµατα. Συ-
γκεκριµένα, η Mercosur αντιστάθη-
κε σε µια ευρωπαϊκή πρόταση για έ-

να προτεινόµενο τιµολόγιο 98 ευρώ 
ανά τόνο για τις εισαγωγές ζάχαρης 
και µια ποσόστωση για εισαγωγές αι-
θανόλης που λένε ότι είναι πολύ µι-
κρό. Με τη σειρά της, η ΕΕ δεν έχει α-
κόµα αποφασίσει για την προσφορά 
της Mercosur να µειώσει κατά το ήµι-
συ τα τιµολόγια των αυτοκινήτων ει-
σαγωγής, προτού τα µειώσει σταδια-
κά κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής 
περιόδου διάρκειας 15 ετών.

Παραµένουν επίσης διαφωνίες σε 
τοµείς όπως το βόειο κρέας της Λα-
τινικής Αµερικής και τα ευρωπαϊκά 
γαλακτοκοµικά προϊόντα, καθώς και 
κανονισµοί σχετικά µε την πνευµα-
τική ιδιοκτησία, τις γεωγραφικές εν-
δείξεις και τους κανόνες προέλευσης 
για πολλά αγροτικά προϊόντα. 

Στις 10 Σεπτεμβρίου μπορεί
ΕΕ-Μercosur να δώσουν τα 
χέρια για εμπορική συμφωνία

Οι συνοµιλίες ΕΕ-Mercosur σηµείωσαν 
πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια.

Μάλιστα, τον Μάρτιο, ο 
FAO (φώτο ο πρόεδρός 
του Γκρατζιάνο Σίλβα) 
είχε προειδοποιήσει για 
την απειλή αυτή στη 
βορειοανατολική Κίνα 
λόγω της παρουσίας του 
ιού στην µεθόριο της 
Ρωσίας.

 την πανώλη των χοίρων στην Ασία

ζικές ζώνες που απέχουν µεταξύ 
τους περισσότερο από 1.000 χι-
λιόµετρα, επισηµαίνει ο FAO. Η 
νόσος αυτή, από την οποία δεν 
κινδυνεύει ο άνθρωπος, αλλά εί-
ναι θανάσιµη για τα ζώα, «µπο-
ρεί εφεξής να µολύνει ανά πά-
σα στιγµή άλλες χώρες της Ασί-

ας», προειδοποιεί ο FAO. Η τα-
χεία µετάδοση του ιού στην Κί-
να και «η ευρεία γεωγραφική έ-
κταση της επιδηµίας τροφοδο-
τεί τους φόβους να δούµε την α-
σθένεια να διασχίζει τα σύνορα 
και να επεκτείνεται σε γειτονι-
κές χώρες της νοτιοανατολικής 
Ασίας και της κορεατικής χερσο-
νήσου, όπου η κατανάλωση χοι-
ρινού είναι επίσης πολύ σηµα-
ντική», υπογραµµίζει.

Η αφρικανική πανώλη των 
χοίρων είναι εξαιρετικά µολυ-

σµατική και µεταδίδεται µε την 
άµεση επαφή µε χοίρους που 
έχουν προσβληθεί, από τα τσι-
µπούρια ή άγρια ζώα, όπως οι 
αγριόχοιροι. Το 100% των ζώ-
ων που προσβάλλονται από αυ-
τήν πεθαίνει, το οποίο προκα-
λεί σοβαρές οικονοµικές απώ-
λειες στον τοµέα της εκτροφής.
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Περιορισµός 
Οι αρχές έχουν δώσει 
εντολή για τη σφαγή 

24.000 χοίρων σε 
τέσσερις επαρχίες και 
επιβάλει ζώνες περιο-
ρισµού της επιδηµίας 

στην Κίνα



ΤOY ΘΩΜΑ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ 

Σε µείζον θέµα ανάγουν συνεται-
ρισµοί και υποστηρικτές της συνε-
ταιριστικής ιδέας την άρση της θε-
σµικής ανωµαλίας µε την υποκα-
τάσταση της εκπροσώπησης των α-
γροτών στις COPA COGECA από ιδι-
ωτική κατά βάση εταιρεία, εκτιµώ-
ντας ότι ζηµιώνει εξακολουθητικά 
τα αγροτικά συµφέροντα της χώρας. 

Η εκτίµησή τους αυτή, που βασί-
ζεται στο απόλυτο κενό πληροφό-
ρησης που υπήρξε ακόµη και για 
συνεδριάσεις όπου στην ατζέντα 
περιλαµβάνονταν θέµατα άµεσου 
ελληνικού ενδιαφέροντος, δραµα-
τοποιείται εκ των πραγµάτων ενό-
ψει της νέας ΚΑΠ που θα ισχύσει 
µετά το 2020, καθώς το νυν κα-
θεστώς «εκπροσώπησης» στερεί 
σε απόλυτο βαθµό στους Έλλη-

νες αγρότες τη δυνατότητα να µε-
τέχουν στις διαπραγµατεύσεις και 
να επηρεάσουν, σε όποιο βαθµό, 
τις αποφάσεις. 

Από τις κινήσεις που σχεδιάζο-
νται για την αποκατάσταση της νο-
µιµότητας στην εκπροσώπηση, έγι-
νε ήδη το πρώτο βήµα µε την απο-
στολή, τον περασµένο Ιούλιο, από 
φορέα που απολαµβάνει της εµπι-
στοσύνης πολλών υγιών συνεταιρι-
σµών, επιστολής στην COGECA, µε 
την οποία, κατά πληροφορίες, η ορ-
γάνωση εγκαλείται για την απόφασή 
της να εγγράψει στα µέλη της µία α-
νώνυµη εµπορική εταιρεία, η οποία 
εκ του νόµου είναι κερδοσκοπική. Η 
µοµφή, ουσιαστικά, στην ευρωπαϊ-
κή γεωργική συνοµοσπονδία γεωρ-
γικών συνεταιρισµών είναι ότι προ-
έβη στην εγγραφή της εν λόγω εται-
ρείας κατά παράβαση του καταστατι-

κού της. Η απάντηση της COGECA α-
ναµένεται εντός των ηµερών, ωστό-
σο όποια κι αν είναι αυτή, από πλευ-
ράς συνεταιρισµών θα δοθεί συνέ-
χεια, πιθανότατα νοµική µε προσφυ-
γή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.

Για τους µετέχοντες στην οµάδα 
που κινεί το θέµα, δεν υπάρχουν 
πάντως αυταπάτες. Γνωρίζουν ό-
τι αν δεν υπάρξουν παράλληλες 
κινήσεις, σε οργανωτικό και πο-
λιτικό επίπεδο, η δυνατότητα ε-
θνικής αντιπροσώπευσης των α-
γροτών στην κορυφαία ευρωπα-
ϊκή συνεταιριστική συνοµοσπον-
δία θα µείνει ευσεβής πόθος. Για 
το λόγο αυτό διερευνούν τις δυνα-
τότητες ενοποίησης του συνεται-
ριστικού χώρου, κάτι που πάντως 
µε όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια 
στο εσωτερικό του και οδήγησαν 
στη πολυδιάσπασή του και µε τις 

αλλαγές που επέφερε στις αντιλήψεις 
η κρίση φαντάζει προς στιγµήν ακα-
τόρθωτο. Ωστόσο, θέµα χρόνου είναι 
να εκδηλωθεί η ανάληψη σχετικής 
ενωτικής πρωτοβουλίας, καθώς ένα 
από τα ιστορικά στελέχη του χώρου, 
µε εµπειρία, κύρος για τον τρόπο µε 
τον οποίο λειτούργησε και επιρροή 
πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, ζη-
τώντας από άφθαρτα συνεταιριστικά 
στελέχη «να βγουν µπροστά». 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι την ανάγκη 
ενότητας του χώρου υποστήριζε και ο 
απελθών υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων Βαγγέλης Απο-
στόλου, δίχως όµως οι προθέσεις του 
να πάρουν σάρκα και οστά, οδηγώ-
ντας στη συγκρότηση συνοµοσπον-
δίας . Συνεταιριστικά στελέχη εκτι-
µούν ότι και ο νέος υπουργός Στ. Α-
ραχωβίτης είναι θετικός στο θέµα της 
ενότητας και της αυθεντικής εκπρο-
σώπησης των αγροτών, µένει ωστό-
σο να φανεί αν και πώς θα ανταπο-
κριθεί στις προτάσεις που βρίσκονται 
ήδη στα συρτάρια του υπουργείου.

Επιστολή-έγκληση 
στην COGECA για το θέμα  
της εκπροσώπησης 
Δεν θα αφήσουν έτσι οι Έλληνες συνεταιριστές την τοποθέτηση εταιρείας στην Οργάνωση
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Τα φάουλ της COGECA 
ή η δύναµη του χρήµατος 

Στο καταστατικό της (άρθρο 5) ορίζεται 
ότι πλήρη µέλη της είναι οι εθνικές συνε-
ταιριστικές οργανώσεις και ότι η ίδια είναι 
η αντιπροσωπευτική οργάνωση των συ-
νεταιρισµών των κρατών-µελών (άρθρο 
1). Με δεδοµένο ότι ο νόµος 4384/2016 
προβλέπει ρητά ότι µόνο η νέα εθνική ορ-
γάνωση (ΣΑΣΕ) που αντικαθιστά την ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ εκπροσωπεί το αγροτικό και συνε-
ταιριστικό κίνηµα στο εσωτερικό και εξω-
τερικό, τίθεται το ερώτηµα: πόσο αντιπρο-
σωπευτική παραµένει η ευρωπαϊκή συ-
νοµοσπονδία γεωργικών συνεταιρισµών 
µετά την εγγραφή ως µέλους της µιας α-
νώνυµης εµπορικής εταιρείας; Ερµηνεύ-
οντας την κατάφωρη παραβίαση του κα-
ταστατικού της, συνεταιριστικοί παράγο-
ντες δείχνουν το χρήµα. Τα χρέη της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ και τα 120.000 ευρώ της ετήσιας 
συνδροµής. Και η COGECA «ένα µαγαζί 
είναι» λένε, παραπέµποντας στην παλιά 
ελληνική πραγµατικότητα, όπου τα «µα-
γαζιά» που πούλαγαν ιδέες (και όχι µόνο 
στο συνεταιριστικό χώρο) πλεόναζαν…

Τον περασµένο Μάρτιο στο τµήµα Οίνου της 
COPA COGECA συζητήθηκε το θέµα της αναγρα-
φής των εµπεριεχοµένων στο κρασί συστατικών. 
Στη συνεδρίαση η Ιταλική αντιπροσωπεία ζήτησε 
να αναγράφεται και η προσθήκη ζάχαρης, για 
τις χώρες εκείνες στις οποίες επιτρέπεται ως µέ-
σο εµπλουτισµού. Η θέση αυτή, που υποστηρίζε-
ται διαχρονικά από την Ελλάδα δεν πέρασε λόγω 
συµµαχίας των άµεσα ενδιαφεροµένων χωρών 
µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις αλκοολούχων. 

Το µέτωπο είναι παλιό, καθώς από τη µια υπάρ-
χουν οι παραδοσιακές οινοπαραγωγές χώρες που 
εµπλουτίζουν το κρασί µε συµπυκνωµένο γλεύκος 
σταφυλιών και από την άλλη οι βόρειες που το ε-
µπλουτίζουν µε ζάχαρη, προστατεύοντας τα συµφέ-
ροντα των τευτλοπαραγωγών τους και των βιοµηχα-
νιών ζάχαρης. Πρόκειται για µία από τις πολλές πε-
ριπτώσεις που καθιστούν σαφές ότι η απουσία εθνι-
κής αντιπροσώπευσης κοστίζει. Ακόµη κι αν υπήρξε 
ελληνική εκπροσώπηση, παραµένει άγνωστο ποια 
στάση κράτησε και τι ακριβώς έκανε την πληροφό-
ρηση από τη συνεδρίαση. Ένα άλλο επίσης αρνητι-
κό περιστατικό που σχετίζεται µε την απουσία αυθε-
ντικής εκπροσώπησης των αγροτών έχει να κάνει µε 
την ξηρασία που έπληξε το φετινό καλοκαίρι τη Νό-
τια Ευρώπη. Ύστερα από πληροφορίες που περιήλ-
θαν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η Ιτα-
λία και η Ισπανία προτίθενται να ζητήσουν µέτρα α-
ποκατάστασης των ζηµιών, και προκειµένου να δι-
εκδικήσει κάτι ανάλογο και η χώρα µας, στελέχη του 
υπουργείου απευθύνθηκαν σε συνεταιριστικά στε-
λέχη ζητώντας ενηµέρωση για το τι έχει ακριβώς έ-
χει λεχθεί σχετικά µε το θέµα στην COPA COGECA. 
Το συµπέρασµα και εδώ είναι το ίδιο. Ο αγροτικός 
χώρος είναι αδικαιολόγητα ξεκοµµένος από την ευ-
ρωπαϊκή πραγµατικότητα, απουσιάζει από κρίσιµα 
κέντρα διαλόγου και επηρεασµού των αποφάσεων.

Απόντες από τις συζητήσεις  για τη νέα ΚΑΠ 
Αναµφίβολα, το µεγαλύτερο πρόβληµα που 

κληροδότησαν τα χρόνια της κρίσης στον αγροτι-
κό και συνεταιριστικό χώρο είναι η απουσία µιας 
δυνατής και αξιόπιστης αντιπροσωπευτικής οργά-
νωσης που µε επιστηµονική επάρκεια και συγκρο-
τηµένες θέσεις θα εργαζόταν για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας σε υγιείς βάσεις και µε 
προοπτική ευηµερίας των αγροτών. Είναι αλήθεια 

ότι η κρίση αντιπροσώπευσης, που είχε προηγη-
θεί κατά πολύ της οικονοµικής κρίσης, είχε απο-
µακρύνει τους αγρότες από τις οργανώσεις διευ-
κολύνοντας την γραφειοκρατικοποίηση του συνε-
ταιριστικού κινήµατος και τη δηµιουργία µιας συ-
νεταιριστικής νοµενκλατούρας που απολάµβανε 
την εξουσία της εν ονόµατι των συµφερόντων των 
αγροτών αλλά κατ ουσίαν των δικών της. 

Και πάλι όµως, έστω και προβληµατικές και απα-
ξιωµένες στη συνείδηση του αγροτικού κόσµου, οι 
οργανώσεις ανταποκρίνονταν στοιχειωδώς στο ρό-
λο που τους επιφύλασσε ο καταστατικός νόµος. Με-
τείχαν στα κοινοτικά όργανα, ενηµερώνονταν εγκαί-
ρως για τις επερχόµενες αλλαγές, διατύπωναν θέ-
σεις και, το κυριότερο, διέχεαν την πληροφόρηση 
στους αγρότες, ενώ συχνά βρίσκονταν και σε ανοιχτή 
γραµµή µε την πολιτική ηγεσία όταν σε κρίσιµες συ-
νεδριάσεις διακυβεύονταν συµφέροντα του χώρου.

Αυτό έχει αλλάξει πλέον. Με την πολυδιάσπαση ο 
συνεταιριστικός χώρος στερείται ηγετικής οργάνω-
σης που µπορεί να συσπειρώσει και να πείσει τους 
αγρότες και ταυτόχρονα να φέρει σε πέρας το ρόλο 
που της αναθέτει ο νοµοθέτης για την εκπροσώπη-
ση των αγροτών στην Ευρώπη. Κι επειδή «κακό χω-
ριό τα λίγα σπίτια», το κενό εκµεταλλεύεται η γνω-
στή από το ΟΣ∆Ε ανώνυµη εταιρεία, που επιµένει να 
κυριαρχεί καταθλιπτικά στο χώρο, κερδίζοντας στις 
πλάτες των αγροτών και µε τη συνέργεια κάποιων 
εξαθλιωµένων, δήθεν συνεταιριστών.

‘Εως τώρα, η τακτική της εν λόγω εταιρείας ως προς 
την ενηµέρωση που λαµβάνει από την παράδοξη, ό-
πως οµολογούν κατ ιδίαν οι περισσότεροι συνεται-
ριστές αλλά δηµοσίως δυστυχώς ελάχιστοι, συµµε-
τοχή της στη ευρωπαϊκή γεωργική συνοµοσπονδία, 
θυµίζει ιερατείο και µάλιστα σκοτεινών εποχών όταν 
η γνώση ήταν απαγορευµένη. Κανείς δεν µαθαίνει 
τίποτα, αν και θα όφειλε να κάνει το αντίθετο εφό-
σον έστω και καταχρηστικά εκπροσωπεί το χώρο . 

Το πρόβληµα αποκτά άλλες διαστάσεις πάντως ε-
νόψει της νέας ΚΑΠ. Μπορεί να µείνει έξω από την 
ενηµέρωση και τις διαπραγµατεύσεις ο αγροτικός 
κόσµος, µε δεδοµένο µάλιστα ότι οι προτεινόµενες 
ρυθµίσεις, µια πρόγευση των οποίων πήραν οι ανα-
γνώστες της Agrenda στο προπερασµένο φύλλο µε το 
κατά Χόγκαν Ευαγγέλιο, επιφέρουν ριζικές αλλαγές; 
Χωρίς αµφιβολία ο αγροτικός κόσµος πρέπει να απο-
κτήσει τη δική του γνήσια εκπροσώπηση και φωνή.

ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

Ξεκομμένος από κρίσιμα κέντρα επηρεασμού 
αποφάσεων ο ελληνικός αγροτικός τομέας
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Ο νέος υπουργός
 Συνεταιριστικά στελέχη 
εκτιµούν ότι και ο νέος 
υπουργός είναι θετικός 
στο θέµα της ενότητας 

και της αυθεντικής 
εκπροσώπησης των 

αγροτών, µένει να φανεί   
πώς θα ανταποκριθεί στις 
προτάσεις που υπάρχουν

Κινήσεις
Aν δεν υπάρξουν 

παράλληλες κινήσεις, σε 
οργανωτικό και πολιτικό 
επίπεδο, η δυνατότητα 
εθνικής αντιπροσώπευ-
σης των αγροτών στην 
κορυφαία ευρωπαϊκή 
συνεταιριστική συνο-
µοσπονδία θα µείνει 

ευσεβής πόθος

Άγνωστη η θέση της Ελλάδας στη συζήτηση για το θέµα της 
αναγραφής των εµπεριεχοµένων στο κρασί συστατικών.

Ο γενικός 
γραµµατέας 
της Copa-
Cogeca, Πέκα 
Πεσόνεν.



Ενημερωμένος 
για την κατάσταση 
στην κτηνοτροφία 

εμφανίστηκε ο 
πρόεδρος της ΝΔ, 

αφού είναι η τέταρτη 
φορά που συναντάται 

με παραγωγούς 
Θεσσαλίας και 

Μακεδονίας 

«Το πρόβληµα των χαµηλών τιµών 
που παίρνουν οι παραγωγοί στο γά-
λα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα και 
το θέµα των παράνοµων εισαγωγών 
δεν είναι τόσο θέµα οικονοµικών πό-
ρων όσο ζήτηµα πολιτικής βούλησης 
και αποφασιστικότητας για πραγµα-
τοποίηση ελέγχων». Με αυτό το δεδο-
µένο δεσµεύθηκε να επιληφθεί προ-
σωπικά για την άµεση αντιµετώπιση 
του σοβαρότατου αυτού προβλήµα-
τος ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη 
Σαµαρίνα, όπου είχε συνάντηση µε 
κτηνοτρόφους της ευρύτερης περι-
οχής των Γρεβενών.  

Οι κτηνοτρόφοι του έθεσαν επι-
τακτικά το πρόβληµα των παράνο-
µων ελληνοποιήσεων ζώων και 
γάλακτος, ζήτηµα το οποίο, όπως 
του είπαν, έχει οξυνθεί δραµατικά 
από το 2016 µέχρι σήµερα, γεγο-
νός που έχει οδηγήσει σε καταπο-
ντισµό των τιµών στα χαµηλότερα 
επίπεδα της τελευταίας δεκαπεντα-
ετίας. Μάλιστα, και ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλ-
λόγων Θεσσαλίας Νίκος Παλάσκας, 
που βρέθηκε εκεί, του επεσήµανε 
ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάστα-
ση, η κτηνοτροφία στην ορεινή Ελ-

λάδα είναι θέµα χρόνου να αφα-
νιστεί. Από την πλευρά του ο κ. 
Μητσοτάκης, απόλυτα ενηµερω-
µένος για την κατάσταση, αφού 
είναι η τέταρτη φορά που πραγ-
µατοποιεί συνάντηση µε κτηνο-
τρόφους-παραγωγούς της ευρύ-
τερης περιοχής, δεσµεύθηκε να 
επιληφθεί ο ίδιος για την άµεση 
αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ότι «το πρόβληµα δεν είναι τω-
ρινό, αλλά τόσο χαµηλές τιµές α-
πό ό,τι ξέρω δεν είχαµε δει τα τε-
λευταία 15 χρόνια. Αυτό τι σηµαί-
νει; Γιατί, δεν αυξήθηκε η εγχώ-
ρια παραγωγή, το ξέρουµε το πρό-
βληµα, είναι οι παράνοµες εισα-
γωγές. Αυτό δεν είναι δική σας 
δουλειά, είναι δουλειά του κρά-
τους να το ελέγξει. Ξέρουµε και 
πού πηγαίνει το γάλα και ποιοι 
το χρησιµοποιούν και ποιοι βα-
φτίζουν τα τελικά προϊόντα, ως 
ελληνικά προϊόντα, όταν δεν πρέ-
πει να το κάνουν. Τώρα δεν µπο-

ρώ να κάνω τίποτα, αλλά όταν θα 
γίνω πρωθυπουργός. Θα το χειρι-
στώ προσωπικά». 

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ν∆ τό-
νισε ότι το θέµα αυτό πρέπει οπωσ-
δήποτε να αντιµετωπιστεί, «γιατί 
πρόκειται για ελληνικό γάλα και 
γιατί τα ελληνικά προϊόντα πρέ-
πει να έχουν τις τιµές που τους α-
ξίζουν, επειδή είναι ελληνικά και 
ποιοτικά. Ιδιαίτερα το ζήτηµα των 
παράνοµων εισαγωγών δεν θέλει 
λεφτά. Υπάρχουν µέτρα που χρει-
άζονται λεφτά, τα οποία είναι πιο 
δύσκολα πάντα, και µέτρα που δεν 
χρειάζονται λεφτά. Εδώ µιλάµε για 
την αποτυχία του κράτους, γιατί ξέ-

ρουµε που είναι το πρόβληµα, ξέ-
ρουµε ποιοι ζηµιώνονται και ποιοι 
ωφελούνται» σχολίασε.

«Θα σπάσουµε αβγά»
Ο ίδιος δεσµεύτηκε ότι όταν γί-

νει πρωθυπουργός θα τοποθετήσει 
τους κατάλληλους ανθρώπους στο 
αρµόδιο υπουργείο, ώστε να δο-
θούν λύσεις, ιδιαίτερα σε ζητήµα-
τα όπως αυτό των παράνοµων ει-
σαγωγών. Μάλιστα προανήγγειλε 
ότι «το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης θα στελεχωθεί µε πρόσω-
πα που γνωρίζουν σε βάθος το α-
ντικείµενο, οι έλεγχοι θα αυστηρο-
ποιηθούν αµέσως µόλις αναλάβει 

τη διακυβέρνηση η Νέα ∆ηµοκρα-
τία και θα καταβληθεί κάθε δυνα-
τή προσπάθεια για την προστασία 
των ελληνικών προϊόντων».

«Αβγά θα σπάσουµε, αλλά θα κά-
νουµε το σωστό. Και το σωστό εί-
ναι να προστατεύσουµε τα ελλη-
νικά προϊόντα, ό,τι είναι ελληνικό 
θα παίρνει τις ελληνικές τιµές, αυ-
τό που τους αναλογεί µε βάση τη 
δουλειά την οποία κάνετε και την 
ποιότητα του προϊόντος σας», τό-
νισε εµφατικά. 

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε, όµως 
και τους κτηνοτρόφους «να απο-
µονώσουν» από τον κλάδο τους 
στοιχεία που επιδίδονται σε αθέ-
µιτες πρακτικές, τονίζοντας τη ση-
µασία που έχει να διατηρείται η υ-
ψηλή η ποιότητα των προϊόντων. 
Έφερε, µάλιστα, ως χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα τη γνήσια ελληνική 
φέτα, που επειδή είναι ποιοτικά ε-
ξαιρετική, έχει µεγάλες δυνατότη-
τες, όπως είπε, δηλώνοντας για άλ-
λη µία φορά την απόλυτη στήριξή 
του στη Φέτα. Μάλιστα, δεσµεύτη-
κε ότι όταν το θέµα πάει στο Κοι-
νοβούλιο θα είναι κατά της συµ-
φωνίας µε άλλες χώρες.
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Ο Μητσοτάκης παίρνει 
πάνω του την κτηνοτροφία 

Η πάταξη των εισαγωγών που ρίχνουν την τιμή στο γάλα δε χρειάζεται χρήματα

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr



ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Πίσω στους ορεινούς 
η εξισωτική, όπως δινόταν 

Φορολογικό συντελεστή 9%
για εισόδημα ως 10.000 ευρώ 

Τη δέσµευσή του να δίνεται η εξισωτική αποζηµίωση, όπως παλιά, 
προκειµένου να επανέλθει στους κτηνοτρόφους των ορεινών και 
µειονεκτικών περιοχών, που έχασαν πάνω από το 50% των χρηµάτων 
τους τόνισε ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας στους παραγωγούς µε 
τους οποίους συνοµίλησε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήµανε ακόµα 
ότι παρά τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση, υπάρχουν καθυστερήσεις 
σε κοινοτικά προγράµµατα για τους κτηνοτρόφους και ότι στο 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης «λιµνάζουν» πόροι. Προσέθεσε, 
επίσης, ότι «η εξισωτική είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάει σε αυτούς 
που τη δικαιούνται». Οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους έθεσαν στον 
πρόεδρο της Ν∆, µεταξύ άλλων, και το θέµα της ανάγκης 
ολοκλήρωσης των «χαρτών βόσκησης», ως κρίσιµο, για τη συνέχιση 
της απορρόφηση κοινοτικών πόρων για την κτηνοτροφία. Ο ίδιος, 
επιπλέον, σηµείωσε ότι «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι από 
τα υπουργεία που θέλει -να µην πω κατεδάφιση και ξαναχτίσιµο- αλλά 
πολύ δραστικές αλλαγές για να µπορέσει να λειτουργήσει πραγµατικά 
κοντά στον πρωτογενή τοµέα. Εάν χρειαζόµαστε περαιτέρω 
στελέχωση, να το κάνουµε αυτό και να δούµε, έχω πει ξεκάθαρα ότι το 
∆ηµόσιο πρέπει να προσλαµβάνει ανθρώπους εκεί που πραγµατικά 
χρειάζονται. Εδώ προσλαµβάνονται κοµµατικοί στρατοί, αλλά συνολικά 
έχουν προσληφθεί έξι κτηνίατροι σε όλη τη χώρα».

Την πρόθεση της Ν∆ να προωθήσει µια γεν-
ναία -όπως τη χαρακτηρίζει- ασφαλιστική και 
φορολογική πολιτική για τους αγρότες και 
κτηνοτρόφους, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, µέσα στην εβδοµάδα, κατά την πε-
ριοδεία του στη ∆εσκάτη Γρεβενών.

Ο πρόεδρος της Ν∆ ανακοίνωσε ότι ως κυ-
βέρνηση θα προχωρήσει στην καθιέρωση φο-
ρολογικού συντελεστή 9% για τα εισοδήµα-
τα µέχρι 10.000 ευρώ και προανήγγειλε τη 
δηµιουργία νέου ασφαλιστικού συστήµατος, 
το οποίο θα αναλύσει λεπτοµερώς στη ∆ΕΘ. 
Ο ίδιος υποστήριξε ότι, γενικά, το σηµερινό 
σύστηµα σε συνδυασµό µε το κόστος παρα-

γωγής και τις εισφορές είναι «τιµωρητικό» 
και έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της φο-
ροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. «Εµείς 
θα µειώσουµε και εισφορές και θα µειώσου-
µε και φόρους. Θα εισάγουµε 9% εισαγωγι-
κό φορολογικό συντελεστή µέχρι τα 10.000 
ευρώ κι από εκεί και πέρα µια κλίµακα κα-
λύτερη από τη σηµερινή. Πιστεύω στη µείω-
ση της φορολογίας και πιστεύω ότι θα αντα-
ποκριθεί και ο επαγγελµατίας».

Ο πρόεδρος της Ν∆ αναφέρθηκε στη στό-
χευση του για «την επόµενη µέρα» και εξή-
γησε ότι η Ν∆ διαθέτει συγκεκριµένο περι-
φερειακό σχέδιο και σχέδιο για τους ορει-
νούς δήµους, όπως και συγκεκριµένο σχέ-

διο για τον πρωτογενή τοµέα. «Οι αγρότες 
σήµερα τιµωρούνται, όσο περισσότερα πε-
τυχαίνεις τόσο περισσότερο πληρώνεις, αυ-
τή είναι η λογική των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το πρό-
βληµα των ελληνοποιήσεων των προϊόντων 
θα το αντιµετωπίσουµε» δεσµεύτηκε.

Σε άλλο σηµείο της τοποθέτησης του ανέ-
φερε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της πε-
ριοχής και το πώς πρέπει να αξιοποιηθούν 
για να αποφέρουν καλύτερα αποτελέσµατα. 
«Τουρισµός, πρωτογενής παραγωγή, πολιτι-
σµός, αυτό είναι ένα τρίγωνο, δεν πρέπει να 
τα βλέπουµε ξεχωριστά... Μπορούµε να αξι-
οποιήσουµε τις ευκαιρίες» είπε ο πρόεδρος 
της Ν∆ και υπογράµµισε: «Η ύπαιθρος δεν 
µπορεί και τα χωριά αυτά δεν µπορούν να ζή-
σουν, αν δεν υπάρχει κτηνοτροφία. Για αυτό 
φτιάχτηκαν αυτά τα χωριά, µε την κτηνοτρο-
φία είναι ταυτισµένα και από την κτηνοτρο-
φία θα ζήσουν και µόνο εάν υπάρχουν κα-
λά εισοδήµατα θα µπορούν και τα νέα παι-
διά να συνεχίσουν στο επάγγελµα».

Αναφερόµενος στο σχέδιό του για τον πρω-
τογενή τοµέα, ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµο-
κρατίας υπογράµµισε: «Έχουµε συγκεκρι-
µένο σχέδιο για τον πρωτογενή τοµέα που 
θα έπρεπε να αποτελεί, αλλά δυστυχώς δεν 
αποτελεί, αναπτυξιακή ατµοµηχανή της χώ-
ρας, µέσα από ποιοτικά προϊόντα τα οποία 
πρέπει να βρίσκουν τη θέση τους στα ράφια 
της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. ∆υ-
στυχώς, όµως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να 
ασχολείται σήµερα κανείς µε τον πρωτογε-
νή τοµέα όταν οι αγρότες µας και οι κτηνο-
τρόφοι µας υποφέρουν κάτω από το βάρος 
της υπερφορολόγησης και ενός ασφαλιστι-
κού συστήµατος το οποίο τιµωρεί σήµερα 
την επιχειρηµατική επιτυχία. Όσο πιο επιτυ-
χηµένος είσαι τόσο περισσότερα πληρώνεις 
σύµφωνα µε τη λογική των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ
«Η δυστοκία συνεργασίας 
των υπουργείων είναι 
εµφανής. Άλλος υπουργός 
µάς θεωρεί αµπελουργούς 
κι άλλος βιοµήχανους! Κι 
όµως, ο κλάδος µας δείχνει 
πώς θα έπρεπε να είναι η 
γεωργία στην Ελλάδα. 
Καλλιεργούµε, παράγουµε 
κρασί µε προστιθέµενη αξία 
και πουλάµε το προϊόν µας».

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΡΙΖΑ
«∆εν καταλαβαίνω αυτούς 
που λένε ότι αυτός υπήρξε 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η 
πολιτική πραγµατικότητα 
έχει αλλάξει άρδην τα 
τελευταία χρόνια του 
µνηµονίου. Θεωρώ ως 
έκφραση των αλλαγών 
και τη συµµετοχή των 
συγκεκριµένων προσώπων 
στο κυβερνητικό επίπεδο».

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΝΤ 
«Λαµβανοµένων υπόψη 
των πιο αρνητικών 
συνθηκών της διεθνούς 
αγοράς, οι οποίες δεν 
είχαν προβλεφθεί πλήρως 
στο αρχικό πρόγραµµα 
της Αργεντινής, οι αρχές 
θα εργαστούν για να 
αναθεωρηθούν οι 
κυβερνητικοί οικονοµικοί 
σχεδιασµοί».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΟΣΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΤΟΣΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Ατσαλάκωτος
Τι να έλεγε ότι αιφνιδιάστηκε 
ή απογοητεύτηκε από την 
απόφαση του Πρωθυπουργού 
για αντικατάστασή του ο 
Βαγγέλης, που πέρασε µια 
τετραετία ατσαλάκωτος. 
Θυµήθηκε φεύγοντας, ότι στην 
αριστερά και στην πολιτική δεν 
µπήκε µε την προοπτική των 
υπουργικών και των άλλων 
θέσεων. Όµως ποιο γραφείο 
έτρεχε να προλάβει;

 

Στα junk mail
Τόσο καιρό ο Καραµπάσης 
έστελνε τις επιστολές σε λάθος 
ηλεκτρονική διεύθυνση γι’ αυτό 
δεν του απαντάγανε από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ; Ουδέποτε πήραµε 
µήνυµα ότι δεν παρεδόθη η 
επιστολή µας, ως είθισται, λέει.
Με τα πολλά κι αφού τις 
έβλεπαν ανηρτηµένες στον 
τύπο εδέησαν. Όµως και πάλι 
άνθρακες... στη Βιολογική για 
τους απορριπτόµενους. 

 

Πολιτική βούληση
Για να δούµε τώρα ο Σταύρος, 
πως θα αντιµετωπίσει το θέµα 
των συντοπιτών του Λακώνων 
απορριπτόµενων στα βιολογικά. 
Στις τελευταίες επιστολές, το 
ύφος αµφότερων δεν ήταν και 
το καλύτερο. Ο νέος υπουργός, 
από τη θέση του βουλευτή 
µιλούσε για ευθύνες που δεν 
του αναλογούσαν, ενώ ο 
Λάκωνας πρόεδρος για 
«αφωνία και αβουλία».

Κάνει πως τα ξέρει, θα µπορέσει να τα λύσει;

Σωστά το προσέγγισε το θέµα ο Σταύρος στην τελετή παράδοσης-
παραλαβής στο υπουργείο της πλατείας ότι «τα προβλήµατα είναι 
γνωστά. Είναι η ώρα των λύσεων και όχι της καταγραφής», είπε βά-
ζοντας σε πρώτο πλάνο τη µέριµνα για αύξηση του αγροτικού εισο-
δήµατος. Εξάλλου, σχεδόν µια 4ετία κατέγραφε ο Βαγγέλης, που 
στην αποχαιρετιστήρια οµιλία του ως και για τον Ο∆ΙΑΓΕ, που περι-
µένει να ενεργοποιηθεί, µίλησε στον µακροσκελή απολογισµό του 
έργου του... Το θέµα είναι ότι ο νέος υπουργός, γρήγορα θα αντιλη-
φθεί ότι οι εκκρεµότητες, µε εξέχουσα αυτή της κατάρτισης των στρα-
τηγικών σχεδίων για τη νέα ΚΑΠ, είναι πολλές αλλά και δύσκολες.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Στη µεταµνηµονιακή 
Ελλάδα η αγροτική 
ανάπτυξη να βρει τη 
θέση που της αξίζει», 
η πρώτη δήλωση, 
µετά την ορκωµοσία, 
του νέου υπουργού 
της πλατείας. Βέβαια, 
νωρίτερα, µίλαγε για 
το νοικοκύρεµα που 
είχε κάνει ο Βαγγέλης. 
Α, ρε γενιά του 1972!

Να πεις ο Βαγγέλης, 
αποχώρησε έχοντας 
µια τετραετία 
στους ώµους τους, 
όµως ο οικολόγος 
αναπληρωτής 
της πλατείας λέτε 
να την πλήρωσε 
επειδή πήρε πίσω το 
νοµοσχέδιο για τα ζώα 
συντροφιάς; 

Υβρίδια
 Νέο µνηµείο η απόφαση 

του προέδρου στη Νιρβάνας, η 
οποία εγκρίνει την υποβολή 
πρότασης που υπέβαλαν ως 
εταίροι τετράδα φορέων και 
ιδιωτικών εταιρειών, έναντι 
573.033 ευρώ από το ΕπΑΛ, 
για συσχέτιση λέει αβιοτικών 
και βιοτικών παραγόντων για 
την ανάπτυξη µοντέλου 
πρόγνωσης νοσηµάτων σε 
µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας!

 Τα tweet του Μπόλαρη 
µετά την επίσκεψη του στην 
Ένωση Καλαβρύτων του 
έφεραν γούρι. Κι επέστρεψε 
στο κυβερνητικό σχήµα 
παίρνοντας το... βαρύ 
χαρτοφυλάκιο Θρησκευµάτων.

 Μετά την Κατερίνα, και την 
Μιλένα, στο υπουργείο της 
πλατείας εδώ και µία δεκαετία 
δεν έχει βρεθεί σε επιτελικό 
ρόλο άλλη γυναίκα. Ήρθε, 
λοιπόν η ώρα της Ολυµπίας!

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Η αλήθεια είναι ότι δεν 
µου αρέσει να κάθοµαι σε 
ένα δωµάτιο και να παίζω 
video games. Προτιµώ να 
βγαίνω έξω και να 
δηµιουργώ. Φυσικά, έχω 
περάσει κι από τη φάση 
που καθόµουν όλη τη µέρα 
µέσα σε ένα δωµάτιο και 
έπαιζα, αλλά τώρα πλέον 
δεν βρίσκω κάποιο νόηµα».

∆εν είναι που 
µας άφησαν έξω 
απ’ αυτή την 
κυβέρνηση, είναι 
που φοβάµαι 
ότι δεν θα µας 
καλέσουν ούτε 
στην επόµενη!

Για το Σεπτέµβριο δεν προβλέπεται τίποτα 
σοβαρό σε πίστωση, λένε τώρα από τον 
Οργανισµό Πληρωµών, που κοιτούν να δουν τι 
θα γίνει µε την προκαταβολή του τσεκ! Η 
χαρτούρα και οι έλεγχοι µπόλικοι, το πράσινο 
φως από τον Χόγκαν για πληρωµές νωρίτερα 
έχει δοθεί, µένει τώρα στη νέα πολιτική ηγεσία 
της πλατείας Βάθη, να το τρέξει προς όφελος 
των αγροτών. Όσο για Απονιτροποίηση και 
παλιές εξισωτικές µετά την ενιαία, για Νοέµβριο 
δείχνουν τώρα στη Μεσογείων. 

Ισχυρό brand name ψάχνει το ελληνικό ρύζι, 
που µπορεί να είναι το ποιοτικότερο της 
Ευρώπης, ωστόσο δεν είναι γνωστό. Η 
ορυζοκαλλιέργεια έχει χάσει αγορές όπως η 
Βόρεια Ευρώπη, καθώς οι συγκεκριµένες χώρες 
εισάγουν χωρίς δασµούς ρύζι µακρύσπερµο 
απευθείας από τρίτες χώρες, όπως οι Μιανµάρ 
και Καµπότζη, λόγω των διακρατικών συµφωνιών 
της ΕΕ µε αυτές, λένε αυτοί που ασχολούνται µε 
την εµπορία του, αν και δεν κρύβουν το γεγονός 
ότι η κατάσταση των εταιρειών του κλάδου δεν 
είναι και στα καλύτερά της! 

Ευελπιστεί να πιάσει τους 18.000 τόνους 
σταφίδα η Παναιγιάλειος φέτος, λέει ο 
πρόεδρος! Φίλος αγρότης, όµως, δεν φαίνεται 
να συµφωνεί. Με τόση ζηµιά που έχει πάθει η 
καλλιέργεια, ζήτηµα να φτάσει τους 10.000 
τόνους, λέει και αναρωτιέται πόθεν του 
προκύπτουν του προέδρου οι ποσότητες αυτές; 
Άσε που, όπως λέει, ο Γεωµπρές αγοράζει ήδη 
αυτές τις µέρες µε 1,65 ευρώ τη σταφίδα, σε 
πείσµα της ΠΕΣ, που µιλάει για υψηλότερη τιµή, 
αλλά για την ώρα, µένει µόνο στα λόγια…..  

Ένα χρόνο λειτουργίας και κάτι ηµέρες 
συµπλήρωσε ο εξωδικαστικός µηχανισµός και 
µόλις 213 επιχειρήσεις και ελεύθεροι 
επαγγελµατίες κατάφεραν να ρυθµίσουν τα 
χρέη τους µε ευνοϊκό τρόπο. Από αυτούς δε 
αγρότες είναι µόνο δύο…. Οι αρµόδιοι βέβαια 
της ειδικής γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους, τι να πουν; Στο µέλλον η διαδικασία 
ρύθµισης οφειλών θα αποδώσει πολύ 
περισσότερα θετικά αποτελέσµατα, λένε! Άσε 
που έγιναν και κάτι τροποποιήσεις στη 
νοµοθεσία και αναβαθµίσεις στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα… Οπότε, αναµένεται θρίαµβος! 

Κι εκεί στην πλατεία Βάθη, που είναι όλα 
λυµένα, τουλάχιστον πριν τον ανασχηµατισµό, ο 
Βαγγέλης Αποστόλου δήλωνε κατηγορηµατικά 
ότι «όσο είµαι εγώ στο υπουργείο, δεν πρόκειται 
να χαλαρώσει η νοµοθεσία για την κακοποίηση 
ζώων. Το νοµοθετικό πλαίσιο θα παραµείνει ως 
έχει και δεν υπάρχει περίπτωση υποχώρησης»! 
Έκλεισε έτσι την πόρτα -φεύγοντας- στο αίτηµα 
των φορέων και κατοίκων της Κιµώλου που 
απαιτούσαν «να µπει διάταξη στον νόµο που να 
λέει ότι η µπαστούρα επιβάλλεται στα ζώα στις 
Κυκλάδες, λόγω της ιδιαιτερότητας και της φύσης 
του εδάφους». Αυτά είναι!          Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
την περίπτωση του Σταύ-
ρου Αραχωβίτη, νοµίζω 
πως επιτυγχάνεται το τερ-
πνόν µετά του ωφελίµου. 

Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ένα ισχυ-
ρό στίγµα ανανέωσης του δυναµι-
κού µε σαφέστατο µάλιστα κοµµα-
τικό πρόσηµο, ενώ την ίδια στιγ-
µή ο αγροτικός χώρος εξασφαλί-
ζει στη θέση του υπουργού Γεωρ-
γίας ένα πρόσωπο µε ξεκάθαρο 
φιλοαγροτικό προφίλ, γέννηµα 
θρέµµα των συνεταιρισµών και 
έτοιµο να κάνει πράξη αυτά που 
χρόνια οραµατίζεται για την κοι-
νωνία της υπαίθρου.
 

  Πρώτα τα παράσιτα 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι δεν έχει 
στη διάθεσή του πολύ χρόνο, ό-
µως αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη 
κακό. Μπορεί µάλιστα να απο-
δειχθεί πολλαπλά ωφέλιµο. Κι 
αυτό γιατί θα κληθεί να αποδεί-
ξει χωρίς περιστροφές, αν ενδι-
αφέρεται πραγµατικά για το κα-
λό των αγροτών ή ήρθε για να 
συντηρήσει µια άρρωστη κατά-
σταση, όπως είναι αυτή που έ-
χει δηµιουργηθεί γύρω από το 
ΟΣ∆Ε και τις οµαδούλες που πα-
ρασιτούν εις βάρος των ανθρώ-
πων του µόχθου.
 

  Ούτε απ’ έξω 
Ι∆ΟΥ Η ΡΟ∆ΟΣ,  ιδού και το πή-
δηµα. Το πρώτο δείγµα γραφής 
θα το έχουµε από τη στάση του στο 
θέµα της εκπροσώπησης των α-
γροτών στην Copa - Cogeca 
και κατ’ επέκταση στα αρ-
µόδια κοινοτικά όργανα 
και τις διαχειριστικές αρ-
χές των Βρυξελλών. Αν 
δεν το ξέρει, που το ξέ-
ρει βέβαια, εκεί έχει βρει 
τρόπο να τρυπώσει µια 
οµάδα ιδιωτικών συµφε-
ρόντων η οποία, το µόνο 
που κάνει, είναι να έχει 
ενηµέρωση και να κλείνει 
κάποιες δουλειές δια ίδιον 
και µόνον όφελος.

  Λαθραίοι  
ΜΕΧΡΙ που µπορεί να φθάσει η α-
νοχή; Έχει ανοίξει ήδη η ατζέντα 
της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής 2021-2027 και αντί να εκφρά-
ζουν επ’ αυτής άποψη και θέση οι 
Έλληνες αγρότες, παριστάνουν 
τους εκπροσώπους κάτι παράσιτα, 
που ουδεµία σχέση έχουν µε τον 
κόσµο της αγροτικής παραγωγής.
 

  Γερολομπίστες
ΤΟ ΟΤΙ ΕΣΠΕΥΣΑΝ να τους κά-
νουν πλάτες, σ’ αυτό το ξεπούλη-
µα κάτι αποτυχόντες βουλευτές, 
κάτι γηρασµένοι λοµπίστες, κάτι 
ξεδοντιασµένοι τραπεζίτες β’ δια-
λογής και κάτι χρεοκοπηµένοι, ε-
δώ και καιρό αγροτοσυνδικαλιστές 
δεν σηµαίνει απολύτως τίποτα. Οι 
εκλεγµένοι εκπρόσωποι του λαού, 
είναι για να φυλάττουν Θερµοπύ-
λες και να βάζουν τα πράγµατα στη 
θέση τους. Πριν τα παραστρατήµα-
τα καταφέρουν να γίνουν δυσβά-
στακτο και ακριβοπληρωµένο κα-
θεστώς (βλέπε άρθρο σελ. 44-45).
 

  Γι’ αυτό ήρθε 
ΤΟ ΚΑΛΟ είναι ότι αυτή τη φο-
ρά, εκτός από τον πρωθυπουργό 
που τον επέλεξε, γνωρίζοντας πο-
λύ καλά τις απόψεις του γι’ αυ-
τά τα θέµατα, ο Σταύρος Αραχω-
βίτης έχει δίπλα του µια συνερ-
γάτιδα υφυπουργό µε κρυστάλ-
λινη θεώρηση για τον τρόπο, µε 
τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η 

πολιτική, ώστε να λειτουργεί προς 
όφελος της κοινωνίας. Η Ολυ-

µπία θα αποδειχθεί ο καλύ-
τερος συµπαραστάτης.
 

  Στα γόνατα 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ που έφυγε α-
πό υπουργός ο Αποστό-
λου. Αυτό κάποτε θα γι-
νόταν. Είναι που µπήκε 
στη διαδικασία να «φιλή-
σει εκεί που έφτυνε», µό-
νο και µόνο για λίγο ακό-
µα καιρό στην καρέκλα.

Το ότι εσπευσαν  
να τους κάνουν 
πλάτες, σ’ αυτό 
το ξεπούληµα 
κάτι αποτυχόντες 
βουλευτές, κάτι 
γηρασµένοι 
λοµπίστες, κάτι 
ξεδοντιασµένοι 
τραπεζίτες β’ 
διαλογής και κάτι 
χρεοκοπηµένοι, εδώ 
και καιρό αγρότες 
συνδικαλιστές δεν 
σηµαίνει απολύτως 
τίποτα

T
ο σταθερό χρήµα είναι ζωτικής ση-
µασίας για τη µακροπρόθεσµη οι-
κονοµική ανάπτυξη. ∆εδοµένου ό-
τι οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τον Χρυ-

σό Κανόνα (σύνδεση δολαρίου µε τον χρυσό) 
στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η οικονο-
µία αναπτύχθηκε µε πολύ πιο αργό ρυθµό από 
ό,τι όταν το δολάριο ήταν συνδεδεµένο µε το 
πολύτιµο µέταλλο. Αλλά πώς θα φτάσουµε σε 
ένα νέο χρυσό κανόνα; Ο υπέρµαχος του χρυ-
σού Keith Weiner (ιδρυτής και ∆ιευθύνων της 
Monetary Metals) προσφέρει µια νέα προσέγ-
γιση: «∆ιανοούµενοι, όπως ο θρυλικός οικο-
νοµολόγος Ludwig von Mises και πολλοί άλ-
λοι, έχουν εδώ και καιρό υποστηρίξει την επι-
στροφή στον χρυσό κανόνα, όµως δεν φαίνεται 
να πλησιάζουµε σε κάτι τέτοιο. Ο λόγος είναι 
απλός: Ακόµα κι αν οι άνθρωποι συµφωνούν 
στις αρχές ενός χρυσού κανόνα, δεν βλέπουν 
κανένα πρακτικό µονοπάτι που να οδηγεί εκεί.

Μετά από πέντε χρόνια που πέρασα στην Αρι-
ζόνα για να πετύχω τον σχεδιασµό ενός απλού 
νοµοσχεδίου που καταργούσε τους φόρους ε-
πί του χρυσού, δεν πιστεύω πλέον ότι η νοµο-
θεσία είναι ο δρόµος προς τα εµπρός. Όλοι οι 
∆ηµοκρατικοί αντιτάχθηκαν στο νοµοσχέδιο, 
µερικοί Ρεπουµπλικανοί ήταν ιδιαίτερα αδιάφο-

ροι και δύο Ρεπου-
µπλικάνοι κυβερνή-
τες άσκησαν βέτο. 
Κάτι παρόµοιο συ-
νέβη κι όταν πήγα 
στο Τέξας. Το νο-
µοσχέδιο αυτό πέ-
θανε σε µια επιτρο-
πή όπου την πλειο-
ψηφία την είχαν οι 

Ρεπουµπλικανοί. Χρειαζόµαστε έναν καταλύ-
τη. Ας εξετάσουµε τα τρία χαρακτηριστικά του 
κλασικού χρυσού κανόνα: Ο χρυσός ήταν λο-
γιστική µονάδα, ήταν µέσο συναλλαγών, ήταν 
µέσο λήψης και χορήγησης δανείων. 

Οι άνθρωποι δανείζουν επί του παρόντος δο-
λάρια κι ευρώ, νοµίσµατα που υποβαθµίζονται 
από την υπολογισµένη πολιτική των κεντρικών 
τραπεζών. Ο χρυσός προσφέρει ένα πλεονέκτη-
µα στους επενδυτές: δεν µπορεί να υποτιµηθεί. 
Οι επενδυτές θα έκαναν ουρά για να αγοράσουν 
ένα σωστό οµόλογο χρυσού-εκπεφρασµένο σε 
ουγγιές χρυσού. Και οι οφειλέτες που έχουν ει-
σόδηµα από χρυσό θα επωφελoύνταν επίσης. 
Αυτό περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί 
στη Νεβάδα, όπου βοήθησα την κυβέρνηση να 
εκδώσει οµόλογο χρυσού. [....].Το σχέδιό µου 
βασίζεται στο να πουλήσει η Νεβάδα οµόλο-
γα χρυσού - όχι όµως για δολάρια ή χρυσό. Ο 
δρόµος προς το Χρυσό Κανόνα και την επανα-
νοµισµατοποίηση του χρυσού είναι να δανει-
ζόµαστε και να δανείζουµε και πάλι χρυσό, δη-
λαδή να χρησιµοποιούµε το χρυσό για να χρη-
µατοδοτούµε την παραγωγική δραστηριότητα».

*ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ FORBES

Προς τον νέο 
Χρυσό Κανόνα

ΤΟΥ ΣΤΙΒ ΦΟΡΜΠΣ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
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Ο Σταύρος Αραχωβίτης αποδεικνύ-
εται µέχρι στιγµής, αν µη τι άλλο, 
άνθρωπος µε υποµονή και επιµονή. 

«Στρατιώτης» κοµµατικά αλλά και 
πατριώτης πολιτικά, στα αγροτικά 
πράγµατα, δείχνει να αντιλαµβάνε-
ται την πολιτική ως µέσον για την 
ευηµερία της κοινωνίας.

Οι γεωπονικές του σπουδές αλ-
λά και η επαγγελµατική του στα-
διοδροµία στην καρδιά της αγρο-
τικής οικονοµίας του επιτρέπουν 
να γνωρίζει από πρώτο χέρι τις α-
νάγκες. Ταυτόχρονα, η πολιτική 
του παρουσία στη Βουλή και στο 
κόµµα, του έδωσαν αυτά τα χρό-
νια τις απαραίτητες προσλαµβά-
νουσες, ώστε να καθίσει στην κα-
ρέκλα του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, χωρίς να ζει µε την ε-

ντύπωση ότι κάθεται σε αναµµένα 
κάρβουνα, όπως ενδεχοµένως συ-
νέβαινε µε πολλούς από τους προ-
κατόχους του.

Το ότι δεν έσπευσε να διεκδική-
σει νωρίς και µε «κλειστά µάτια» 
κάποιο χαρτοφυλάκιο και περίµε-
νε υποµονετικά, µέχρι την τελευ-
ταία στιγµή, να αναγνωριστούν οι 
δυνατότητές του, του επιτρέπει σή-
µερα να µπορεί να λειτουργήσει µε 
λυµένα τα χέρια. 

Ξέρει τις δυνατότητες του αγροτι-
κού τοµέα, γνωρίζει καλά τους συ-
ντελεστές της αγροτικής παραγω-
γής, µιλάει την ίδια γλώσσα µε το 
στελεχιακό δυναµικό του υπουρ-
γείου, µπορεί να µανατζάρει απο-
τελεσµατικά αυτό το χώρο. 

Έχοντας υπηρετήσει παλιότερα 
σαν επαγγελµατίας γεωπόνος και 
στην ΕΑΣ Λακωνίας, έχει προσωπι-
κή εικόνα και των αδυναµιών και 
των δυνατοτήτων που έχουν οι συ-
νεταιρισµοί. Σε κάθε περίπτωση, 
είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται 
πολύ καλά ότι βελτίωση της θέσης 
των αγροτών, χωρίς συνεταιριστι-
κές οργανώσεις σηµατωρούς που 
θα δίνουν τον τόνο τους στην αγο-
ρά, δεν µπορεί να υπάρξει.

Ξέρει επίσης ότι οργανωτικά, αυτά 
τα χρόνια, τα πράγµατα έχουν πά-
ει πολύ πίσω. Η οικονοµική κρίση 
και τα µνηµόνια, έδωσαν αφορµές 
για την εγκατάλειψη αρχικά και τη 
λαφυραγώγηση στη συνέχεια των 
συνεταιρισµών. Σήµερα, αυτοί που 
κάνουν κουµάντο δεν έχουν καµιά 
σχέση µε τον αγροτικό χώρο, αγνο-
ούν τις πραγµατικές ανάγκες των 
ανθρώπων της παραγωγής και του 
µόχθου, ενδιαφέρονται τυφλά για 
την αύξηση των κερδών και τη χει-
ραγώγηση της εξουσίας. 

Ο Σταύρος Αραχωβίτης έχει µά-
θει από παιδί να αγωνίζεται δίπλα 
στους ανθρώπους της παραγωγής 
και ενάντια σ’ αυτή την εκµετάλ-
λευση. Είναι αρκετά µεγάλος για 
να µην ξεφεύγει από τις αρχές του 
και έχει αποκτήσει -µέσα από την 
ψήφο του λαού- και την απόφαση 
του πρωθυπουργού να τον ορίσει 
υπουργό- τόση εξουσία, όση χρει-
άζεται για να ξαναβάλει τα πράγ-
µατα στη θέση τους. Το βέβαιο εί-
ναι ότι θα προσπαθήσει. Αν µάλι-
στα, όσοι δηλώνουν πίστη σ’ αυτές 
τις αρχές, σταθούν αρωγοί, τότε εί-
ναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει. 

Μεγάλος για ν’ αλλάξει
Παιδί των συνεταιρισμών, ξέρει πως η ευημερία των αγροτών περνάει μέσα από την οργάνωσή τους  

Γεννήθηκε στο Ξηροκάµπι 
Λακωνίας το 1972, έχει σπουδάσει 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και είναι γεωπόνος 
στο επάγγελµα. Βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη για πρώτη φορά 
στις εκλογές του Μαΐου του 2012, 
επανεξελέγη τον Ιανουάριο 
και τον Σεπτέµβριο του 2015. 
∆ιετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης 
της Αγροτικής Τράπεζας, 
ασχολήθηκε µε τη σύνταξη 
διαγνωστικών και 
τεχνικοοικονοµικών µελετών, 
εργάσθηκε επίσης ως τεχνικός 
σύµβουλος σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις καθώς και 
σε µεταποιητικές µονάδες. Ο 
νέος υπουργός είναι έγγαµος
και έχει τρία παιδιά.

Έχοντας υπηρετήσει παλιότερα σαν επαγγελµατίας γεωπόνος 
και στην ΕΑΣ Λακωνίας, ο Σταύρος Αραχωβίτης έχει προσωπική 
εικόνα και των αδυναµιών και των δυνατοτήτων που έχουν 
οι συνεταιρισµοί. Σε κάθε περίπτωση, είναι σε θέση να 
αντιλαµβάνεται πολύ καλά ότι βελτίωση της θέσης των αγροτών, 
χωρίς συνεταιριστικές οργανώσεις σηµατωρούς, που θα δίνουν 
τον τόνο τους στην αγορά, δεν µπορεί να υπάρξει.

Σταύρος Αραχωβίτης

Κάνουν κουµάντο
οι άσχετοι

Η οικονοµική κρίση και 
τα µνηµόνια έδωσαν 

αφορµές για την εγκατά-
λειψη αρχικά και 

τη λαφυραγώγηση 
στη συνέχεια των 

συνεταιρισµών

Μπορεί να γίνει 
καλός µάνατζερ

Ξέρει τις δυνατότητες 
του αγροτικού τοµέα, 
γνωρίζει καλά τους 

συντελεστές της αγροτι-
κής παραγωγής, µιλάει 
την ίδια γλώσσα µε το 

δυναµικό του υπουργείου

Περίµενε 
υποµονετικά

Το ότι δεν έσπευσε να 
διεκδικήσει νωρίς και µε 
«κλειστά µάτια» κάποιο 
χαρτοφυλάκιο και περί-
µενε να αναγνωριστούν 
οι δυνατότητές του, του 
επιτρέπει να λειτουργή-
σει µε λυµένα τα χέρια

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Στις 13 Σεπτεµβρίου
η γιορτή φιστικιού 

H 10η Γιορτή Φιστικιού Αίγινας 
θα γίνει από τις 13 έως και τις 16 
Σεπτεµβρίου, σε µια διοργάνωση 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Αίγινας. Το Φεστιβάλ του 
Αιγινίτικου φιστικιού, µετά την 
ολοκλήρωση της συγκοµιδής του 
καρπού, είναι η µεγαλύτερη 
ετήσια γιορτή του νησιού, 
αφιερωµένη στο πλέον 
εµβληµατικό προϊόν του τόπου, 
που ξεχωρίζει για την ποιότητα, 
τη γεύση του και τις ευεργετικές 
του ιδιότητες. Η καρδιά του 
Φεστιβάλ χτυπά στην εµπορική 
έκθεση, στο λιµάνι της Αίγινας, 
κατά µήκος της προβλήτας, όπου 
φιλοξενούνται πάνω από 40 
παραγωγοί, οι οποίοι προβάλουν 
όχι µόνο τη σοδειά φιστικιού και 
τα προϊόντα που το έχουν ως 
πρώτη ύλη, αλλά και µια σειρά 
άλλων ειδών, όπως χειροποίητα 
κεραµικά, κεντήµατα, δαντέλες, 
κοσµήµατα, γλυκίσµατα και ποτά.

 Από την 1η Σεπτεµβρίου και 
µέχρι 30 Νοεµβρίου η υποβολή 
∆ήλωσης Συγκοµιδής 
σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά 
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 
του υπουργείου.
 Παράταση ως 7 Σεπτεµβρίου 

στο µέτρο Μέτρο 9 «Σύσταση 
Οργανώσεων Παραγωγών». 
 Μέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου 

ψηφιακά οι δηλώσεις 
αποθεµάτων οίνου και 
γλεύκους που διαθέτουν στις 
31 Ιουλίου παραγωγοί, έµποροι, 
µεταποιητές και εµφιαλωτές.
 Παράταση ως 14 Σεπτέµβρη  

για την οριστικοποίηση αιτήσεων 
στα Σχέδια Βελτίωσης, ενώ 
µέχρι 1η Οκτωβρίου η υποβολή 
του φυσικού φακέλου.
 Μέχρι τις 18 Σεπτεµβρίου 

πάνε οι αιτήσεις για το Μέτρο 
5.1 για αντιχαλαζική προστασία.
 Σε 5 δόσεις ως 29 

Σεπτεµβρίου η πληρωµή των 
εισφορών ΕΦΚΑ αγροτών.
 Έως τις 22 Οκτωβρίου 

αίτηση ένταξης στη Συνεργασία 
ώστε οι ενδιαφερόµενοι να 
στήσουν µία επιχειρησιακή 
οµάδα µε 5.000 ευρώ.
 Μέχρι 15 ∆εκεµβρίου η 

εξάντληση του προϋπολογισµού 
των 150 εκατ. ευρώ, αιτήσεις 
για «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού» του Αναπτυξιακού.

ΑΙΓΙΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Φεστιβάλ πατάτας 
για ρεκόρ Γκίνες 
Το ρεκόρ Guinness για τη µεγαλύτερη µερίδα µε 
τηγανητές πατάτες αναµένεται να καταρρίψει το 
µεγαλύτερο αγροτικό φεστιβάλ των Κυκλάδων, 
το 9ο Φεστιβάλ Πατάτας Νάξου, που διοργανώνει 
η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών του νησιού, 
σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου 
Αρσενίου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
υπό την αιγίδα της UNESCO. Την 1η Σεπτέµβρη, 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το που διοργανώνεται 
στην Αγία Άννα (θέση Κάπαρες), Ναξιώτες 
παραγωγοί, µε τη συνδροµή κατοίκων του νησιού, 
θα επιχειρήσουν να καθαρίσουν, να τηγανίσουν 
και να προσφέρουν στους επισκέπτες 600 κιλά 
από τις φηµισµένες πατάτες του νησιού. Θα 
χρειαστούν επίσης 800 λίτρα ελαιόλαδο, 22 
παραδοσιακά τσουκάλια και µπόλικη διάθεση. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Η 8η Γιορτή Πατάτας στο 

Καπνοχώρι την 1η Σεπτεµβρίου 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Καπνοχωρίου, σε συνεργασία µε 
την περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας και τον Οργανισµό 
Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Νεολαίας του ∆ήµου Κοζάνης. 

 Την πέµπτη διαδροµή στο 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας, µε 
σηµείο συνάντησης το κεντρικό 
κτήριό του, στην Πλάκα (Αγγ. 
Γέροντα 6) διοργανώνει το 
Σάββατο 1η Σεπτεµβρίου (ώρες 
10:00-11:30) το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, στο 
πλαίσιο θεµατικής δράσης 
Αρχιτεκτονικές µατιές στην πόλη.

 Το Συνέδριο FOOD 2030: Για 
ένα Βιώσιµο αγροδιατροφικό 
σύστηµα, θα διεξαχθεί στις 5-6 
Σεπτεµβρίου στο πανεπιστήµιο 
Hohenheim στη Στουτγάρδης. 
Πληροφορίες στο https://
food2030.uni-hohenheim.de/en

 Η ∆ιεθνής Εταιρεία 
Επιστήµης Οπωροκηπευτικών, το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και η 
Ελληνική Φυτιατρική Εταιρεία 
διοργανώνουν το 9ο διεθνές 
Συνέδριο για απολύµανση του 
εδάφους και των υποστρωµάτων. 
στο Ηράκλειο, 9-13 Σεπτεµβρίου.

 Από 14 µε 16 Σεπτεµβρίου 
2018 στην κεντρική πλατεία της 

Ελασσόνας θα διεξαχθεί η 
Πανελλήνια ∆ιοργάνωση «ΦΕΤΑ 
2018». Για περισσότερες 
πληροφορίες στο https://www.
feta2018.gr/

 Το Terra Vibe Park 
µετατρέπεται σε έναν ατέλειωτο 
φεστιβάλ περιπέτειας για 
ολόκληρη την οικογένεια στις 
14-16 Σεπτεµβρίου, στο 1ο Off 
Road Adventure Festival.

 Το 12o Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Βιολογικών Προϊόντων 25 και 
26 Σεπτεµβρίου στη Βιέννη µε 
µότο «Βιολογικά: Προστιθέµενη 
αξία για αγρότες, καταναλωτές 
και την κοινωνία». Λεπτοµέρειες 

στο https://www.ots.at/
presseaussendung/
OTS_20180716_OTS0105/.

 To Corfu Beer Festival έχει 
προγραµµατιστεί για 6η χρονιά 
φέτος µε ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής το πενθήµερο από 
26 έως 30 Σεπτεµβρίου και τόπο 
τον Αρίλλα, στη Βόρεια Κέρκυρα.

 Παρατείνεται ως τις 30 
Σεπτεµβρίου η έκθεση «Οι 
αµέτρητες όψεις του Ωραίου», 
στο Μουσείο Μαρµαροτεχνίας, 
στην Τήνο, σε συνεργασία του 
Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου µε το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ).

∆ιήµερο µπύρας 
µε τα όλα του 
Η δηµιουργική οµάδα του SoulFood Thessaloniki 
(Upnloud & Black Radio Berlin), σε συνεργασία µε 
τη διεθνούς φήµης The Hoppy Pub παρουσιάζουν 
το Thessaloniki Beer Festival το σαββατοκύριακο 
1 και 2 Σεπτεµβρίου, από τις 12 το µεσηµέρι µέχρι 
και τις 12 το βράδυ στον προαύλιο χώρο της ∆ΕΘ.
Η ιδέα της δηµιουργίας του Thessaloniki Beer 

Festival γεννήθηκε 
µέσα από τα ταξίδια 
και την αγάπη για την 
ποιοτική µπύρα των 
διοργανωτών, αλλά  
και την ανάγκη για την 
ανάδειξη των 
Ελληνικών 
Μικροζυθοποιείων, τα 
οποία τα τελευταία 
χρόνια δηµιουργούν 
απίστευτες γεύσεις και 
αρώµατα µε τις 
εκλεκτές µπύρες τους. 
Είναι καιρός πλέον να 

γνωρίσει ο κόσµος την εξαιρετική προσπάθεια που 
γίνεται στο χώρο της Ελληνικής Ζυθοποιίας και 
της craft µπύρα. Για 3 µέρες θα ζωντανέψει ένα 
«γευστικό» χωριό µε εκατοντάδες είδη µπύρας, 
διαφορετικές κουζίνες, workshops κουλτούρας. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Open Field Day 
από την Grape 
Evolution

Τεχνική παρουσίαση νέων 
ποικιλιών επιτραπέζιας 
αµπέλου, ανάλυση προόδου 
τους τελευταίους 12 µήνες 
και εκτενής επεξήγηση του 
συστήµατος φυτικών 
δικαιωµάτων 
πραγµατοποιούν στις 12 και 
13 Σεπτεµβρίου στο Open 
Field Day στην Κόρινθο η 
Grape Evolution, ο 
Οργανισµός Γεωργικής 
Έρευνας του Ισραήλ και το 
Φυτώριο Φασσουλή. Θα 
ακολουθήσει επίσκεψη σε 
αµπελώνες τις Κορινθίας 
όπου οι επισκέπτες θα δουν 
κάποιες από τις νέες 
ποικιλίες σε παραγωγή. 
Πρώτη φορά φέτος θα 
παρουσιαστεί η µεσοπρώιµη 
κόκκινη ποικιλία Giant Pearl 
και η όψιµη λευκή Late 
Pearl. Από το Λεόντιο 
Νεµέας, εκκίνηση στις 9:00 
µε λεωφορείο από το 
ξενοδοχείο Alkyon Resort. 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΝΑΞΟΣ

Ανοιχτές πόρτες 
της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ 

Πιστή στο ραντεβού της για µία 
ακόµη χρονιά η εταιρεία Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ Γεωργοτεχνική ανοίγει τις 
πόρτες της στο αγροτικό κοινό. 
Συγκεκριµένα το τριήµερο 7-9 
Σεπτεµβρίου, η βορειοελλαδίτικη 
εταιρεία διοργανώνει την εκδήλωση 
Ανοιχτές Πόρτες από τις 9 το πρωί 
µέχρι τις 7 το απόγευµα, στις 
εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη 
(9ο χλµ. Παλαιάς εθνικής οδού 
Κιλκίς).  Κατά τη διάρκεια των 
τριήµερων εκδηλώσεων, θα υπάρχει 
έκθεση µηχανηµάτων από τις 
µάρκες Gaspardo, Maschio και 
άλλες που αντιπροσωπεύει η 
εταιρεία, µε ναυαρχίδα βέβαια την 
Claas, ενώ την ίδια στιγµή οι 
επισκέπτες θα µπορέσουν να 
οδηγήσουν τα νέα µηχανήµατα.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μια γιορτή µανιταριού 
που µένει αξέχαστη

Η 4η Γιορτή Μανιταριού θα γίνει 
φέτος στις 7, 8 και 9 Σεπτεµβρίου 
στην Καλαµπάκα. Η γιορτή αυτή, που 
διοργανώνεται από το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και 
Μουσείο Μανιταριών, έχει γίνει 
θεσµός πλέον για την περιοχή και 
φέτος πολλές θα είναι οι δράσεις που 
περιµένουν τους συµµετέχοντες. Στο 
πρόγραµµα περιλαµβάνονται 

εξορµήσεις στο 
βουνό για κυνήγι 
τρούφας και 
συλλογή – 
ταυτοποίηση 
µανιταριών, 
σεµινάρια, 
δράσεις για παιδιά 
και καλλιτεχνικά 
δρώµενα, ενώ 

πολλοί σεφ θα ετοιµάσουν για τους 
επισκέπτες µανιταρολιχουδιές και 
τρουφοµακαρονάδες. Στόχος του 
Μουσείου είναι µέσω της Γιορτής, οι 
επισκέπτες να εξοικειωθούν µε τον 
κόσµο των µανιταριών, αλλά και 
να αναδειχθεί η υψηλή διατροφική 
και γευστική τους αξία.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 120 γίδια βελτιωµένα, ηµίαιµα από 
φυλές Μούρτια, Ζάννα και Αλπίν. Τιµή 60 ευρώ 
το ένα (αφορά την πώληση και των 120 γιδιών). 
Τηλ. 6994/772474.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20 
έως 100 κιλά. Τηλ. 6984/480055.

Πωλούνται 45 αγελάδια ράτσες ΣΒΙΤΣ, ΣΑ-
ΡΟΛΕ, ΛΙΜΟΥΖΙΝ. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 
6934/043602.

Πωλούνται 8 κατσίκες νεαρές σε ηλικία 
και 3 τράγοι νεαροί σε ηλικία. Συνολική τι-
µή 600 ευρώ. Περιοχή ∆ροσερό Πέλλας. Τηλ. 
6946/491792. Κ. Καρτσώνης Ιωάννης.

Πωλούνται 35 διασταυρωµένα ζώα, 33 θη-
λυκά και 2 αρσενικά. Περιοχή Βέροιας. Τηλ. 
6974/063179. Κος Θεόφιλος.

Πωλούνται 70 γίδες ήµερες και 200 πρόβα-
τα. Τηλ. 6940914011 – 6945871123 – 23820-
26090.

Πωλούνται 500 γίδια ή και µισά. Τηλ. 
6984/359722.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 
6977/378489.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από πα-
ραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο. 
Τηλ.6986/824541.

Πωλούνται µοσχάρια για πάχυνση Λιµου-
ζίν και άλλες ράτσες. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6934/043602. 

Πωλούνται 200 πρόβατα ντόπια, διασταυρωµέ-
να µε Χιώτικα και 240 γίδια Σκοπέλου, όλα νέα. 
Περιοχή Ελασσόνας. Τηλ.6948/444326.

Πωλούνται 300 πρόβατα διασταυρωµένα µα-
ζί ή χωρίς τα δικαιώµατα. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6947/404701.

Πωλούνται πρόβατα Γερµνοχιώτικα. Τιµή 90€ 
έκαστο. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 50 πρόβατα Φριζάρτα, γεννάνε 20-
24 Αυγούστου. Τηλ.6944/558346.

Πωλούνται 120 γίδες και 30 τράγοι. Περιοχή 
Ορεινή Ναυπακτία. Τηλ.6979/840115.

Πωλείται τράγος ∆αµασκού 2 ετών, χωρίς κέ-
ρατα. Τηλ.6930/448503.

Πωλούνται 45 γίδια πάνω στην παραγωγή ή 
ανταλάσσονται µε τριφύλλι. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται 60 αγελάδες µεγάλες. 
Τηλ.6931/505211.

Πωλούνται 10 µοσχίδες Holstein  6-16 µηνών 
από επιλεγµένη µονάδα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6932/618904, 6998/444730.

Πωλούνται 140 πρόβατα µε 5.000€ δικαιώµα-
τα. Τιµή 15.000€. Τηλ.6947/324140.

Γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και άλογο παραγωγικό. 
Τηλ.6972/307674. 

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Γερµανοχιώ-
τικα, Ασσάφ, Αβάσι, γίδια Αλπίν, Μούρθια, 
Ζάνε, Τόκεµπορτ, αγελάδες και µοσχάρια. 
Τηλ.6982/619546, 6974/916517.

Πωλούνται δικαιώµατα. Τηλ.6982/619546, 
6974/916517.

Πωλούνται µοσχαράκια Λιµουζίν, ελευθέρας 
βοσκής, βιολογικά πιστοποιηµένα από το κέ-
ντρο γενετικής   βελτίωσης. Περιοχή Αρκαδίας. 
Τηλ.6970/485300.

Πωλούνται 70 πρόβατα µεµονωµένα ή όλα µα-
ζί. Περιοχή Θήβα. Τηλ.6946/124109.

Πωλούνται µοσχάρια για πάχυνση Λιµου-
ζίν και άλλες ράτσες. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6934/043602. 

Πωλούνται 15 πρόβατα µε αρνιά 3-9 µηνών γα-
λακτοπαραγωγής και κριάρια  Ασάφ και Μυτιλη-
νιά. Περιοχή Αττική. Τηλ.6972/334175.  

Πωλούνται 40 κατσίκια Αλπίν 8 µηνών, µεγά-
λης γαλακτοπαραγωγής. Τηλ.6971/670448.

Πωλούνται 120 πρόβατα βελτιωµένα, σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Λιβαδειά. 
Τηλ.6984/872749.

Πωλούνται πρόβατα Ασάφ, υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδοση 700 κι-
λά γάλα το καθένα τη σεζόν και µιλιόρες. 
Τηλ.6906/512460. 

Πωλούνται νεαρές χοιροµητέρες µαύρες ελλη-
νικής φυλής, µε πιστοποίηση και 100 γίδια βελτι-
ωµένης ράτσας από την ίδια φάρµα. Τα 50 είναι 
σε κατάσταση εγκυµοσύνης και τα υπόλοιπα είναι 
βετούλες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.2351/081203.

Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε 
χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται 200 πρόβατα βελτιωµένα. Τιµή 
18.000€. Περιοχή Αριδαία. Τηλ.6938/081272

.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται δικαιώµατα. Πληρωµή µετρητοίς. 
Τηλ.6982/619546, 6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται τριφύλλια σε µεγάλες στρογγυλές 
µπάλες. Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6980/406117.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλίας Κορω-
νέικης, µονοετή, ύψος 1.70, κεντρωµένα σε 
υποκείµενο άγριο. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ. 
6946/395102. 

Πωλούνται σε δέµατα των 28 κιλών τριφύλ-
λι, σανό από βρώµη και άχυρο. Περιοχή Βόλου. 
Τηλ. 6974/431615.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. Τηλ. 
6942/620576.

Πωλείται τριφυλλόσπορος προς 3 ευρώ το κιλό. 
Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6934/043602.

Πωλείται σανός βρώµη. Τιµή 0,14€ / κιλό. Πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται µπάλες αραποσιτιάς εξαιρετι-
κής ποιότητας, µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας.   Τιµή πολύ καλή. Περιοχή Αχαΐας. 
Τηλ.6982/485793 και 6999/672735.

Πωλούνται µπάλες σανό και τριφύλλι νέας σο-
δειάς, εξαιρετικής ποιότητας, µε δυνατότητα µε-
ταφοράς. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ.6982/485793 
και 6999/672735.

Πωλείται σανό βρώµης. Τηλ. 6985/742197.

Πωλούνται σε µικρές ή σε µεγάλες ποσότητες 
τριφύλλι, σανό από βρώµη και άχυρο από παρα-
γωγό. Περιοχή Βόλου. Τηλ. 6974/431615. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος, λούπινο και κριθάρι. 
Τηλ. 6976/573731.  

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0.15€ το κιλό και βι-
ολογικό προς 0.20€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται βίκος καθαρισµένος για οποιαδήποτε 
χρήση. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλούνται 1.000 µπάλες τσαΐρι αγριάδα προς 
3€ η µπάλα, 700 µπάλες σαφάρα προς 3€ η 
µπάλα, σκέτο τριφύλλι ψιλό για αρνάκια προς 5€ 
η µπάλα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6985/978192. 

Πωλούνται τριφύλλι σε µικρές µπάλες και τρι-
φυλλόσπορος. Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται ρεβίθια βραστερά, ποικιλία Αµορ-
γό, φετινής παραγωγής. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6978/566420.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός, νέ-
ας εσοδείας. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες α’ ποιότη-
τας. Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234. 

Πωλείται σανός βρώµη. Τιµή 0,14€ / κιλό. Πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ.6934/043602.

Πωλείται βίκος πολύ παραγωγικός για σανό και 
καρπό, ποικιλία Μαριάννα, από παραγωγό, κα-
θαρισµένος. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας, κόκ-
κινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτροφή. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρωτο-
ετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιότητα. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άριστα για ζωο-
τροφή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται καλαµπόκι 30 τόνοι, πολύ καλής ποι-
ότητας. Περιοχή Καρδίτσα. Τηλ.6976/867313, 
6976/867389.

Πωλείται µαύρη Κορινθιακή νωπή, χωρίς θειά-
φι. Τηλ.6945/297937, 6µ.µ-10µ.µ.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων στον 
Πλατύκαµπο Λαρίσης, θέση Καρδάρα Μουριά, 
χωράφι 17 στρέµµατα στον Πλατύκαµπο θέση 
Μπαµπλά Μαγούλα, οικόπεδο 10 στρεµµάτων 
θέση Σταθµό Χάλκη και οικόπεδο 1.000 τµ, µε 
60 µέτρα πρόσοψη στο δρόµο στη Ραψάνη θέ-
ση Αγία Τριάδα. Τηλ 2102/138571.

Πωλείται αγρόκτηµα 10 στρεµµάτων µε 140 συ-
κιές 20 ετών. Τιµή 60.000 ευρώ. Περιοχή Βό-
ρεια Εύβοια. Τηλ. 6995/953981. Κ. Γιώργος.

Πωλείται 12,5στρ. αγρόκτηµα µε 7στρ. θερµο-
κήπια στην Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης 10 χλµ 
από την κεντρική Λαχαναγορά & ανάµεσα στους 
δύο περιφερειακούς. Έχει νερό, ρεύµα, σύστηµα 
θέρµανσης υγραερίου, πηγάδι & αγροικία 43ΤΜ.  
Έχει συντελεστή δόµησης 0,9 σε κάλυψη 30% 
(κτίζει 11.250τµ βιοµηχανικών χώρων). Τηλ. 
6932/377300. Κ. Μπάµπης Φιλαδαρλής.

Πωλείται κτήµα 4.750τ.µ. εντός οικισµού ακρι-
βώς στον κυκλικό κόµβο Ιόνιας οδού Μεσολογ-
γίου, περιφραγµένο, πρόσοψη 45µ,αποθήκη 50µ, 
ελιές καλαµών, λαδοελιές και εσπεριδοειδή, γε-
ώτρηση 17µ, µε παροχή νερού και ρεύµατος. Κα-
τάλληλο για µεγάλες επιχειρήσεις µε άµεση πρό-
σβαση σε Ιόνια Οδό. Τιµή 200.000 ευρώ. Περιο-
χή Μεσσολογγίου. Τηλ. 6945370801

Πωλούνται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σε 
έκταση 5.300 τµ. στην περιοχή Θέρµου Αιτωλοα-
καρνανίας, µε σύγχρονο αρµεκτήριο, οπλινθοδο-
µή και οροφή πάνελ, εµβαδού 300 τµ. 20Χ15Χ6 
µ. συν βοηθητικούς χώρους 200τµ., µε τριφα-
σικό ρεύµα, εφαπτόµενη σε επαρχιακή οδό, µε 
άδειες οικοδοµής, λειτουργίας και ίδρυσης. Προ-
σφέρεται για κάθε άλλη επαγγελµατική χρήση. 
Τηλ. 6944550823   

Πωλείται αγροτεµάχιο 100 στρεµµάτων ποτιστι-
κό, πολύ κεντρικό. Περιοχή Αλµυρός Μαγνησίας. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλείται οικόπεδο 3.600τ.µ. Περιοχή Θήβας. 
Τηλ.6977/741338.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται πλατφόρµα σε καλή κατάσταση σε 
διαστάσεις 4,5 Χ 2,10. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6937/839612.

Πωλείται βυτίο συρόµενο του ενός (1) τόνου νε-
ρού. Περιοχή Θήβας. Τηλ. 6987/781880.

Πωλείται συρµατόπλεγµα χονδρό για οικό-
πεδα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θήβας. Τηλ. 
6987/781880.

Πωλείται άροτρο περιστρεφόµενο τρίυ-
νο µε ψηλά σταβάρια για βαθιές αρόσεις. Τηλ. 
6993/782093.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 8080. Τηλ. 
6944/144762.

Πωλείται ψυγείο τριφασικό 2,5 ίππων, 17 κυβι-
κά σε αρίστη κατάσταση. Περιοχή Χαλκιδικής Κασ-
σάνδρα.Tηλ. 6939/791950.

Πωλείται καρούλι ΠΑΤΕΝΙ∆ΗΣ F60 350 µέ-
τρα σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6941/688822.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο 12αρι, 
δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επισκευασµένη, 
σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων 
µε διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντι-
στικό για τρακτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπουκαλά-
κια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα σε 
προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310/684438, 6984/501857.

Πωλούνται σταγονίδια µε σωλήνες για 50 
στρέµµατα αυτόµατα σε καλή κατάσταση. Περι-
οχή Κιλκίς. Τηλ. 6941/688822.

Πωλείται τυλιχτικό µάρκας Βολάγκρι. Τηλ. 
6977/378489.

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

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσε-
ως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροιας. 
Τηλ.6979/291468.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδρο-
κοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, 
full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ αµπελουργικό 55 ίππων µε κα-
µπίνα, 4Χ4, µοντέλο 2015. Τηλ.6945/373163. 

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

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

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος 
συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος 
µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκαστο, 4.000 
µέτρα σταγονίδια 75άρια, µια φρέζα Agria 12 ίπ-
πων πετρελαίου. Τηλ.2310/711133.

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

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ ανο-
ξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. Πε-
ριοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κα-
τασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες για ζώα, αυτό-
µατες, µε 60 µέτρα µάκρος, σχεδόν καινούργιες 
µε ένα µίξερ 15 κυβικών σε πολύ καλή κατάστα-
ση. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδρο-
κοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, 
full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ αµπελουργικό 55 ίππων µε κα-
µπίνα, 4Χ4, µοντέλο 2015. Τηλ.6945/373163. 

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

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

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσε-
ως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροιας. 
Τηλ.6979/291468.

Πωλείται ψυγείο Κόφα 3,20 Χ 2 X 2, τριφασι-
κό µοτέρ, 2,5 ίππων, 17 κυβικά, σε καλή κατάστα-
ση.  Τηλ.6939/791950 

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως µε 
φρένα). Τηλ.6972/307674.

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα για αιγο-
πρόβατα, πλήρως εξοπλισµένη, µε αρµεκτή-
ριο, σπαστήρα ζωοτροφών, 2 µεγάλες αποθή-
κες ζωοτροφών και στέγαστρα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τρακτέρ Massey Ferguson 92 ίππων, 
4Χ4, καινούργια πλατφόρµα ανατρεπόµενη µε δι-
πλές ρόδες, αρµεκτήριο Ισπανικό 18 θέσεων και 
σπαστήρας ζωοτροφών µοντέλο Αυστρίας, όλα σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως εξοπλι-
σµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθήκες, µε φορτωτή 
Bobcat, µε πέντε στρέµµατα γη, σπαστήρα ζωο-
τροφών, τρακτέρ Massey Ferguson 95άρι, µοντέ-
λο 2005 µε λίγες ώρες εργασίας, διπλό διφορι-
κό και µε ξεχωριστή κατοικία εντός της µονάδας. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για επαγγελµα-
τική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για 
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 80 σωλήνες  ποτίσµατος, αλουµινί-
ου, 6Χ3. Τηλ.6971/825207.

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

Πωλείται αγροτικό Mazda B2 500 δικάµπινο, 
4Χ4, diesel, 200.000 χλµ, ηλεκτρικά παράθυ-
ρα, ηλεκτρικοί καθρέπτες, µπάρες µπροστά, πί-
σω, πλάγια και κλιµατιστικό, σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.6972/893378.

Πωλείται ηλεκτρογεννήτρια µεταχειρισµένη 
KVA 23, µονοφασικά και τριφασική για τρακτέρ. 
Τηλ.6972/893378.

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελληνικής κα-
τασκευής, πολύρρηκτο τροποποιηµένο τοξω-
τό, από σωλήνα Φ60 γαλβανιζέ 2,5 χιλιοστά, 
σε άψογη κατάσταση, µε άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος 
ορθοστάτη 3µέτρα και ύψος κορυφής 5 µέτρα. 
Συνολική έκταση   8.300τ.µ. Τιµή 83.000€. Θα 
παραδοθεί λυµένο. Τηλ.6947/096907. E-mail: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµµατος, πλήρως 
εξοπλισµένο για παραγωγή σποροφύτων και λου-
λουδιών µε αυτόµατες τράµπες ποτίσµατος, ανοι-
γόµενα παράθυρα οροφής και πλαϊνά και πάγκους 
εργασίας. Τηλ.6974/034757.

Πωλείται καινούργιο µεταλλικό κτίριο 
1.550τ.µ., κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, χω-
ρίς κολώνες, µέσα σε κτήµα 30 στρεµµάτων. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλείται παλιά πλατφόρµα. Τιµή 300€. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλείται µηχάνηµα απλώµατος και µαζέµατος 
σταγόνας, 3σειρο, κατασκευής Μπακούλα. Τιµή 
1.500€. Τηλ.6974/034757.

Πωλούνται Ferguson 175, µε ιπποδύναµη 65 
και αγροτικό µηχάνηµα ΑΜ πολλαπλής χρήσεως 
Nissan Patrol. Τηλ.6944/624443.

Πωλείται γεννήτρια καινούργια 17 kwa τριφασι-
κή, πάνω σε βάση και δουλεύει µε παρτικό. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται ραντιστικό καινούργιο αµεταχείρι-
στο και άροτρο ΓΕΜΚΑ 14αρι. Τηλ.6943/457861.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) 
Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.500€. Περιο-
χή Κορινθία. Τηλ.6987/876761.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή καµπί-
να. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος F90, F63, F75. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται Ποµόνα 4άρα 90 µέτρα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται αλέτρια 1υνο, 2υνο, 3υνο, 4υνο, 7υνο 
και 8υνο. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελληνικής κατα-
σκευής 2009, πολύρρηκτο τροποποιηµένο τοξω-
τό, από σωλήνα Φ60 γαλβάνιζε 2,5 χιλιοστά πά-
χος, σε άψογη κατάσταση, µε ηλεκτροκίνητα πα-
ράθυρα οροφής και πλευρικά.

Έχει άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθοστάτη 3µέ-
τρα και ύψος κορυφής 5µέτρα. Συνολική έκταση 
8.300τ.µ. Θα παραδοθεί λυµένο και πακεταρισµέ-
νο στο κτήµα µου. Τιµή 70.000€. Περιοχή Αττική. 
Τηλ.6980/448670. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται καρούλι Πατενίδης Φ60, 350 µέ-
τρα, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6941/688822.

Πωλούνται σταγονίδια για 50 στρέµµατα µε 
σωλήνες, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6941/688822.

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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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μια διαδροµή που ξεκινάει από το 
1869 συνεχίζει αδιάλειπτα ο ΟΣΕ, ο 
οποίος εκτός από διαχειριστής της 
υποδοµής έχει και την αποκλειστι-
κή ευθύνη διαφύλαξης και προώ-
θησης της ιστορίας και της πολι-
τιστικής κληρονοµιάς του ελλη-
νικού σιδηρόδροµου. Με πρώτη 
στάση τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης, ο ΟΣΕ πρόκειται µέσα α-
πό οκτώ πολιτιστικές δράσεις να 
αναδείξει µέσα στο επόµενο χρο-
νικό διάστηµα το ρόλο του ως θε-
µατοφύλακας της µακράς ιστορί-
ας του Ελληνικού σιδηροδρόµου.

Στα εγκαίνια του περιπτέρου του 
Οργανισµού, που θα πραγµατοποι-
ηθούν το Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου 
(12.00 µ.µ.), οι επισκέπτες θα έχουν 
τη δυνατότητα να βιώσουν την ε-
µπειρία αναπαράστασης των 9,2 χι-
λιόµετρα της σήραγγας του Καλλί-
δροµου. Επιπρόσθετα θα γίνει πα-
ρουσίαση της συµβολής του Σιδη-
ρόδροµου µέσω ιστορικών ντοκιµα-
ντέρ που αναφέρονται σε κρίσιµες 
ιστορικές στιγµές της χώρας. Επί-
σης στις δράσεις περιλαµβάνονται:

 Η µεταφορά των Σιδηροδροµι-
κών Μουσείων Αθήνας και Θεσσα-
λονίκης. Το πρώτο στον ιστορικό 

χώρο του παλαιού Μηχανοστασί-
ου Πελοποννήσου και συγκεκρι-
µένα στον χώρο της «Ροτόντας», 
καθώς και σε όµορα ιστορικά βιο-
µηχανικά κτήρια, ενώ της Θεσσα-
λονίκης στον χώρο του παλαιού ε-
µπορευµατικού Σταθµού Θεσσα-
λονίκης, σε χαρακτηριστικό ιστο-
ρικό βιοµηχανικό κτίριο.

 Μνηµόνιο Συνεργασίας µε τον 
Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόµου 
(ΣΦΣ) και την εκµετάλλευση του 
αρχειακού υλικού του Συλλόγου.

 Η Συντήρηση ιστορικών ατµο-
µηχανών και Μουσειακού τροχαί-
ου υλικού µε σκοπό την αξιοποίηση 
του σε τουριστικές θεµατικές εκδρο-
µές σε τµήµατα του ∆ικτύου, ιδιαί-
τερου φυσικού κάλλους (∆ιακοφτό-
Καλάβρυτα, Νέστος, Μπράλος κλπ)

 Η καταγραφή Ιστορικού Αρ-
χείου και Μουσειακού Τροχαίου 
Υλικού του ΟΣΕ.

 Η υπογραφή Μνηµονίου Συ-
νεργασίας µε την Ανώτατη Σχο-
λή Καλών Τεχνών.

Σταθµός ∆ΕΘ
Ο ΟΣΕ µε 8 πολιτιστικές 

δράσεις θα αναδείξει το ρόλο 
του ως θεµατοφύλακας της 
ιστορίας του σιδηροδρόµου

Και φέτος 15 υποτροφίες
από ΕΒΟΛ σε σπουδαστές 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου 
για τρίτη χρονιά θα χορηγήσει 15 
υποτροφίες σε παιδιά που θα 
σπουδάσουν εκτός Θεσσαλίας και 
αντιµετωπίζουν οικονοµικά 
προβλήµατα. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του ΕΒΟΛ Νικήτα 
Πρίντζο, το ποσό της υποτροφίας 
είναι 400 ευρώ τον µήνα και για 
το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριο 
2018 έως και τον Μάιο 2019.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά θα 
αξιολογηθούν από επιτροπή.

«Αρχιτεκτονικές µατιές
στην πόλη» από το ΠΙΟΠ
Την πέµπτη διαδροµή στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας, µε σηµείο 
συνάντησης το κεντρικό κτήριό 
του, στην Πλάκα (Αγγ. Γέροντα 6) 
διοργανώνει την 1η Σεπτεµβρίου 
(ώρες 10:00-11:30) το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). 
Η δράση γίνεται στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης Αθήνα-Παγκόσµια 
Πρωτεύουσα Βιβλίου, µε σηµείο 
αναφοράς την έκδοση του ΠΙΟΠ 
Αρχιτεκτονικός οδηγός Αθηνών, 
του αείµνηστου ∆ιονύση Α. Ζήβα.

Για τον Ένιο Μορικόνε στο
Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
Το πιο ένθερµο fan club έχει στη 
Λάρισα ο διάσηµος Ιταλός συνθέτης 
Ενιο Μορικόνε. Από το 2011, εκεί 
φιλοξενείται ο πρώτος πανελλαδικά 
Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων 
Μουσικής Ενιο Μορικόνε Ελλάδας. 
Η σχεδιαστική αναπαράσταση του 
καλλιτέχνη στο κτίριο της οδού 
Μανωλάκη 6 στα γραφεία του 
συλλόγου, λέει πολλά. Την Πέµπτη 
13 Σεπτεµβρίου στο Β’ Αρχαίο 
Θέατρο Λάρισας θα προβληθεί η 
συναυλία του σστο Κρεµλίνο 2012.

Κωπηλασία στο χρόνο 
µε τριήρη «Ολυµπιάς»
Περίπου 1.100 πολίτες από όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό 
ανταποκρίθηκαν ένθερµα στο 
κάλεσµα του Πολεµικού Ναυτικού 
και συµµετείχαν ως κωπηλάτες στα 
πρώτα έξι ταξίδια τον Ιούνιο και 
Ιούλιο, της τριήρους «Ολυµπιάς» σε 
ένα δίωρο ταξίδι, όχι απλά στον 
Σαρωνικό Κόλπο αλλά στην αρχαία 
ιστορία της Αθήνας. Για τον 
Σεπτέµβριο οι προγραµµατισµένοι 
πλόες για την τριήρη «Ολυµπιάς», 
είναι στις 9, 12 και 16 του µήνα.

Ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος ιδρύθηκε το 1971, ως µετεξέλιξη των Σιδηροδρόµων Ελληνικού Κράτους.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αδιάλειπτα απ’ το 1869 
σιδηροδρομική γραμμή
Στον ιστορικό χώρο του Μηχανοστασίου Πελοποννήσου της 
«ροτόντας», μεταφέρεται το Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθήνας

Πωλείται λιπαντήρας µε ενσωµατωµένο υδρο-
κυκλώνα  και φίλτρο αυτοκαθαριζόµενο µε δι-
σκάκια παροχής 3΄΄ καινούργιο. Τιµή 700€. 
Τηλ.6987/368681.

Πωλείται αχυρόµυλος µε δυνατότητα παρα-
γωγής 40-50 µπάλες την ώρα. Τιµή 800€. 
Τηλ.6987/368681.

Πωλείται ρίππερ 7 ποδιών, µεσαίου τύπου, πλά-
τος εργασίας 2,2 µέτρα, καινούργιο. Τιµή 800€. 
Τηλ.6987/368681.

Πωλείται πατατοφυτευτής  και εξαγωγέας µονός. 
Τιµή πακέτου 1.700€. Τηλ.6987/368681.

Πωλείται ξυλολέβητας καινούργιος, 45.000 
θερµίδες κάλυψη κατοικίας 150τ.µ. Τιµή 1.000€. 
Τηλ.6987/368681.

Πωλείται τουρµπίνα αναρτώµενη 80άρα φτερω-
τή, 500 λίτρων, αντλία 105 λίτρων, καινούργια. Τι-
µή 2.200€ µε ΦΠΑ. Τηλ.6987/368681.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 6465, µε 
κουβά και αρπάγη, σε καλή κατάσταση. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης, Τηλ.6937/846316.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινισµού για 
πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος  για κρεµµύδια. Το-
ποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτινίδιο. Τοπο-
θέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6936/589801.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρόδια. Τοποθέτη-
ση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6989/777700.

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο µάρκας 
Αlto. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο 
Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

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

Πωλούνται µπουκάλια για λάδι, µέλι, κρασί σε 
προσιτές τιµές. Τηλ.2310/684438, 6984/501857.

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέ-
ως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€. 
Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια 
για τζιπ Renegade -Wrangler. Τιµή 500€. 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται αερολέβητας και καυστήρας πετρε-
λαίου   35.000 θερµίδων. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6997/283980.

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6997/283980.

Πωλείται φρέζα 1,85 σκαπτικό, 7 σειρές µαχαίρια, 
βαρέως τύπου, µοντέλο 2002, µάρκα Πυθαγόρα. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6937/253885.

Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοινί, σβάρ-
να Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτικό Krone πλάτους 
κοπής 2,80µ. αναρτώµενο. Τηλ.6982/551234.

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

Πωλείται τρακτέρ Ford 5.000, πλήρως ανα-
κατασκευασµένο, µηχανή 6610. Τιµή 7.000€. 
Τηλ.6947/524535.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Τηλ.2310/711114.

Πωλείται άροτρο 4υνο Kverneland και φρεζοσκα-
λιστήρι. Τηλ.6979/957956.

Πωλείται βυτίο συρόµενο 1,5 τόνου νερού. Περι-
οχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 44 µέτρα για αι-
γοπρόβατα. Τιµή 8.000€. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται αγροτικό αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση, 
µοντέλο 2005-2010. Τηλ.6943/457861.

Ζητούνται ελαστικό/ά για τρακτέρ 520-85-38, ρά-
ντιαλ η  συµβατικά 20,8-38, µεταχειρισµένα, σε καλή 
κατάσταση και τιµή. Τηλ.6934/601727.
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Έρχεται Αθήνα
η Μπάγερν
Με Ρόμα η Ρεάλ στο Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αντιµέτωπη µε... βαριά χαρτιά του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα βρε-
θεί στον όµιλο του Τσάµπιονς Λιγκ 
η ΑΕΚ, που κληρώθηκε µε Μπά-
γερν, Μπενφίκα και Άγιαξ.

Στην επιστροφή της στην κορυ-
φαία διασυλλογική διοργάνωση 
µετά από 12 χρόνια, η οµάδα του 
Μαρίνου Ουζουνίδη έπεσε στα βα-
θιά, καθώς κληρώθηκε στον 5ο 
όµιλο του Τσάµπιονς Λιγκ  «πα-
ρέα» µε την πρωταθλήτρια Γερ-
µανίας Μπάγερν, την Μπενφίκα 
που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ και τον 
ιστορικό Άγιαξ. Στους υπόλοιπους 
οµίλους ξεχωρίζουν τα ζευγάρια 

των Γιουβέντους και Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, ενώ η Μάντσεστερ Σί-
τι αναµένεται να έχει εύκολο έρ-
γο απέναντι σε Σαχτάρ, Λιόν και 
τη γερµανική Χόφενχαϊµ. 

Η κάτοχος του τροπαίου Ρεάλ 
Μαδρίτης από την άλλη αναµένε-
ται να παλέψει για την πρωτιά µε 
την Ρόµα, όπως και η Παρί µε τη 
Νάπολι και τη Λίβερπουλ, σε έναν 
όµιλο πραγµατικά «φωτιά». Τέλος 
αµφίρροπος όµιλος αλλά χωρίς 
να κρύβει κάποιο πολύ µεγάλο 
µατς είναι ο πρώτος, που φιλοξε-
νεί τις Ατλέτικο, Ντόρτµουντ, Μο-
νακό και Κλαµπ Μπριζ. Ραντεβού 
λοιπόν στα αστέρια για µία ακόµα 
χρονιά στα µέσα Σεπτεµβρίου και 
µε ελληνική παρουσία.

Να ζευγαρώσει τη µεγάλη νίκη που έκανε στην πρεµιέρα 
θέλει η ΑΕΛ κόντρα στον ανεβασµένο Άρη αυτή την 
Κυριακή στο Καυτανζόγλειο. Παράλληλα, η οµάδα του 
θεσσαλικού κάµπου απέκτησε για να την βοηθήσουν τη 
φετινή σεζόν τον 34χρονο αριστερό µέσο Ακόστα, αλλά 
και τον 32χρονο κεντρικό αµυντικό Θοδωρή Τριποτσέρη, 
που είχε αγωνιστεί στη Λάρισα παλαιότερα.

Με καλή εμφάνιση
δεν φοβάται η ΑΕΛ  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 1 Σεπτεµβρίου

Κυριακή 2 Σεπτεµβρίου

Ποδόσφαιρο (Premier League)

Λέστερ - Λίβερπουλ 14.30 COSMOTE SPORT 1

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5

Τένις (Αµερικανικό Όπεν)

6η ηµέρα, Νέα Υόρκη 19.00 Eurosport 1

Ποδόσφαιρο (Super League)

Παναθηναϊκός – Λαµία 19.15 ΕΡΤ 1

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 21.30 Novasports 1

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 16.10 ΕΡΤ 2

Τένις (Αµερικανικό Όπεν)

7η ηµέρα, Νέα Υόρκη 19.00 Eurosport 1

Ποδόσφαιρο (Super League)

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 19.15 Novasports 2

Άρης – ΑΕΛ 19.15 ΕΡΤ 1

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 21.30 Novasports 1

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Από τεστ
διευθυντές 
και σύμβουλοι
στην πλατεία Βάθη 

Στον νέο υπουργό  
εξαντλείται το πακέτο 
της  83ης ΔΕΘ 
για τους αγρότες 

Συγκοµιδή 
με καλύτερη τιμή
για το καλαμπόκι 
στον κάμπο

∆υνατές µάχες στα κορτ
Η δράση συνεχίζεται στο αµερικανικό 
γκραν σλαµ και αυτό το 
σαββατοκύριακο που σηµατοδοτεί 
την 6η και 7η ηµέρα της 
διοργάνωσης αντίστοιχα. Ωστόσο οι 
Έλληνες αθλητές δεν τα κατάφεραν 
αυτή τη φορά να διακριθούν, καθώς ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλέιστηκε 
µόλις από τον δεύτερο γύρο από το 
US Open, ενώ την ίδια τύχη είχε και η 
Μαρία Σάκκαρη. Οι τελικοί θα 
διεξαχθούν στις 9 Σεπτεµβρίου.

Μουντιαλικά µατς
Την ερχόµενη εβδοµάδα ξεκινά η 
νέα διοργάνωση Nations League 
που αντικαθιστά τα φιλικά εθνικών 
ποδοσφαίρου και δίνει εισιτήρια στα 
τελικά του Euro και του Μουντιάλ. 
Μάλιστα στην πρεµιέρα διεξάγεται 
το τεράστιο ντέρµπι µεταξύ 
Γερµανίας και Γαλλίας (Πέµπτη 6 
Σεπτεµβρίου), µε τη χώρα µας να 
παίζει µε την Εσθονία, εκτός έδρας 
το επόµενο Σάββατο. 

Συνέχεια στη Μόντσα
Στο ναό της ταχύτητας, την πίστα της 
Μόντσα, συνεχίζεται το πρωτάθληµα 
της Formula 1 αυτό το 
σαββατοκύριακο. Ιδανική ευκαιρία 
λοιπόν για τη Ferrari που βρίσκεται 
ουσιαστικά «εντός έδρας» να µειώσει 
τη διαφορά από τη Mercedes. Ο 
Φέτελ φαίνεται πως βρίσκεται πάντως 
σε φόρµα µετά και την επικράτησή 
του στο γκραν πρι του Βελγίου. 
Πάντως, το µεγάλο φαβορί για την 
κατάκτηση του πρωταθλήµατος είναι 
για ακόµη µία χρονιά ο Χάµιλτον.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





  

Είναι ώρα 
για Σίτι
Το δικό της ρολόι δηµιούργησε 
η Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο 
µάλιστα προσφέρει 24ωρη 
ενηµέρωση για όλα τα νέα της 
οµάδας. Όποιος το προµηθευτεί, 
θα µπορεί να βλέπει τα παιχνίδια 
της οµάδας, να ενηµερώνεται 
για όλες τις εξελίξεις σε 
πραγµατικούς χρόνους, να 
συµµετέχει σε δηµοσκοπήσεις 
που στήνονται από τους 
ανθρώπους της, στα κουίζ και σε 
ό,τι άλλο προσφέρει η οµάδα. Το 
ρολόι αυτό δηµιουργήθηκε από 
την σουηδική «Turnpike Group» 
και ελπίζει να κάνει θραύση και 
να εκτοξεύσει το όνοµα της Σίτι 
παγκοσµίως. Σηµειώνεται πως η 
Σίτι πρωτοπορεί στις νέες 
τεχνολογιές και µεγαλώνει το 
brand του συλλόγου χρόνο µε το 
χρόνο. Πάντως θέλει ακόµα καιρό 
να ξεπεράσει σε δηµοτικότητα τη 
συντοπίτισσά της Γιουνάιτεντ. 

  

Χρυσό παπούτσι 
και στο μπάσκετ
Το όνοµά του είναι Ντοµινίκ 
Σαµπρόν, είναι περισσότερο 
γνωστός στο Λος Άντζελες ως 
«The Shoe Surgeon», και θέλησε 
να δηµιουργήσει κάτι ιδιαίτερο 
για τους 30.000 πόντους του 
Λεµπρόν Τζέιµς. Σε συνεργασία 
µε γνωστή εταιρεία αθλητικών 
ειδών, ο  Σαµπρόν χρησιµοποίησε 
µία σειρά από πανάκριβα υλικά 
τα οποία εκτοξεύουν την τιµή των 
παπουτσιών που δόρισε στον 
«βασιλιά» στα 100.000 δολάρια. 
Φυσικά η παρουσία του χρυσού 
είναι έντονη σε κάθε εκατοστό 
του παπουτσιού, το οποίο έχει 
πάνω και διαµάντια.

   Σαν τα πουκάµισα, φωνά-
ζει ο Λάκωνας πρόεδρος των βιοκαλ-
λιεργητών αλλάζουν τους κωδικούς 

µε τους απορριπτόµενους από τις πληρωµές. 
Μάλιστα, διερωτάται µε βάση απάντηση που 
του έχει σταλεί από τους αρµόδιους τι είναι 
αυτό που τους δίνει τέτοια σιγουριά ώστε να 
προαναγγέλλουν γράφοντας «στην επόµε-
νη αξιολόγηση πληρωµής θα έχουν αποκα-
τασταθεί τα προβλήµατα για τα οποία θα χρη-
σιµοποιηθεί νεότερος διασταυρωτικός και θα 
υπάρξει διαφοροποίηση ευρήµατος;» Και στη 
νέα του επιστολή, επιµένει να µιλά για ένα 
σαθρό µηχανογραφικό σύστηµα µε τεράστια 
προβλήµατα και λάθη. «∆εκάδες οι διαµαρ-
τυρίες και τα έγγραφα από φορείς και υπηρε-
σίες! ∆ηλαδή όλοι αυτοί είναι οι τρελοί και οι 
γραφικοί και εσείς στο απυρόβλητο;», ρωτά-
ει...    «Όλοι εµείς οι παροικούντες εν 
Ιερουσαλήµ βλέπουµε καθηµερινά κοπά-
δια να πουλιούνται, όλοι πουλάνε κανείς 
δεν αγοράζει, µαθαίνω πως πολλά από τα 
κοπάδια που δεν µπορούν να πουληθούν 
καταλήγουν σε άµεση σφαγή....Ρωτάω ό-
λοι αυτοί που το παίζουν γαλακτοβιοµή-
χανοι και τώρα σαν γάτες τρίβουν τα µου-
στάκια τους που κλέβουν τον ιδρώτα των 
κτηνοτρόφων αγοράζοντας κάτω του κό-
στους, έχουν σκεφθεί έστω λίγο τι συνέ-

πειες θα έχουν οι γύφτικες και αντιεπαγ-
γελµατικές πρακτικές ενός καρτέλ ηλιθί-
ων;», διερωτάται ο πρόεδρος Βάκης, περι-
γράφοντας την κατάσταση στην κτηνοτρο-
φία.    Και συνεχίζει: «σε λίγο τα κοπά-
δια της χώρας θα µειωθούν δραµατικά, µαζί 
µε τα κοπάδια θα χάνονται φυσικά και πολ-
λοί µικροί τυροκόµοι που βλακωδώς έπαιξαν 
το παιχνίδι του καρτέλ. [...] Σε λίγο 1-2 γαλα-
κτοβιοµηχανίες θα ελέγχουν την αγορά του 
ελληνικού γάλακτος και οι υπόλοιποι δήθεν 
γαλακτοβιοµήχανοι θα γίνουν υπάλληλοι των 
πoλυεθνικών. Χαµένοι του παιχνιδιού θα είναι 
σίγουρα η Ελλάδα, η φέτα, οι Έλληνες τυρο-
κόµοι και οι κτηνοτρόφοι».    Κι ο Μά-
ξιµος (έδωσα τη µάχη στο γάλα), σχετικά 
µε την υπόθεση Φέτα-ελληνοποιήσεις, µε 
αφορµή απάντηση του πρώην πλέον υ-
πουργού της πλατείας, αναφέρει ότι η δυ-
νατότητα απαγόρευσης παραγωγής φέτας 
ΠΟΠ σε όσους εισάγουν πρόβειο γάλα, εί-
ναι υπόθεση προς εξέταση της ∆ιεπαγγελ-
µατικής, που σηµειωτέων καταστατικά δεν 
υπάρχει ακόµη. «Ως εκ τούτου, η κατηφό-
ρα στην τιµή του γάλακτος θα συνεχίζεται 
µε τις αθρόες εισαγωγές που µεγιστοποι-
ούν τα κέρδη συγκεκριµένων συµφερό-
ντων και οδηγούν σε απόγνωση τους κτη-
νοτρόφους», όπως λέει! O ΓΥΛΟΣ
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Για γερό τύλιγμα
Παρόλο που βασίζεται ακόµα στις 
βασικές αρχές του αρχικού σχεδίου της 
χορτοδετικής Orkel, που η CNH αγόρασε 
από τη νορβηγική εταιρεία πριν από έξι 
χρόνια, το καινούργιο RB 545 Silage Pack 
περιλαµβάνει πολλά νέα χαρακτηριστικά 
του Case IH. Περισσότερα στο Profi 
Σεπτεµβρίου που κυκλοφορεί.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Γεια σου Σταύρο
και κυρ Σταύρο 

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

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΞΩΚΛΗΣΙ ΤΟΥ JULIAN MERROW�SMITH
Μία µεγάλη σειρά από πίνακες µε το όνοµα «Καρτ Ποστάλ από την Προβηγκία» έχει δηµιουργήσει ο Βρετανός ζωγράφος Julian Merrow 
Smith, θέλοντας να αναδείξει τις οµορφιές της γαλλικής υπαίθρου. Εδώ, απεικονίζεται ένας αµπελώνας κοντά σε ένα µικρό ξωκλήσι. 
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Ξεκινούν αυτές τις µέρες την παραλαβή κα-
λαµποκιού η µία µετά την άλλη οι κατά τό-
πους Ενώσεις, χωρίς ακόµα να ανακοινώ-
νουν τιµή, µε την αγορά ωστόσο να ψιθυ-
ρίζει αύξηση από πέρυσι. Αιτία, η υψηλό-
τερη ζήτηση διεθνώς, µε αφορµή την ξη-
ρασία στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι καλλιερ-
γητές ελπίζουν ότι η µείωση της παραγω-
γής σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης θα τις 
ωθήσει να απορροφήσουν τις σοδειές των 
Βαλκανίων, ανοίγοντας πεδίο στο ελληνι-
κό καλαµπόκι και ελπίδες στους παραγω-

γούς για καλύτερα επίπεδα τιµών.
Για τιµή τουλάχιστον στα περσινά επίπε-

δα, µε έναρξη περί τα 17-18 λεπτά, κάνει λό-
γο στην Agrenda ο πρόεδρος της Ένωσης 
Βόλου Νικήτας Πρίντζος, που πέρυσι έδωσε 
µία από τις υψηλότερες τιµές στη χώρα. Ω-
στόσο, όπως εξηγεί, «ακόµα είναι νωρίς για 
τιµή». Πρόθεση του Βολιώτη συνεταιριστή 
είναι η τιµή που θα κοπεί να κρατά ισορρο-
πία µεταξύ των καλλιεργητών αλλά και των 
κτηνοτρόφων που δεν θα µπορούσαν να α-
ντέξουν ένα αυξηµένο κόστος ζωοτροφών.

Εύκολα για το καλαµπόκι τα 18 λεπτά
 Υψηλότερη τιµή από πέρυσι λόγω αυξηµένης ζήτησης περιµένει το καλαµπόκι
 Ζητούµενο η ισορροπία παραγωγού που πουλά και κτηνοτρόφου που αγοράζει 
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Τ 
έλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρί-
ου, πιο πρώιµα φέτος, θα βγουν στην 
αγορά τα καινούργια αγουρέλαια, τα 
οποία και παραδοσιακά πιάνουν υ-

ψηλότερη τιµή ακόµα και 1 ευρώ πάνω από τα 
συµβατικά που έπονται χρονικά. Όσον αφορά 
τις εναποµείνασες ποσότητες από τα περσινά 
ελαιόλαδα εντός των ηµερών αναµένεται κινη-
τικότητα, µετά από ένα µήνα στασιµότητα, και 
τις τιµές στα 3,15-3,20 ευρώ το κιλό, σύµφωνα 
µε τον διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Μολάων – Πακίων, Παναγιώτη Ντανάκα.

 Χρηµατιστηριακά, οι τιµές βάµβακος επι-
µένουν στο εύρος 80-84 σεντς ανά λίµπρα, ε-
νώ αναµένεται κάποιο νέο που θα σπάσει ένα 
από τα δύο άκρα. Υπάρχουν παράγοντες που 
θα στηρίξουν το βαµβάκι σε περίπτωση πτώσης 
όµως εξακολουθεί η γενικότερη εικόνα για τη 
νέα σεζόν να είναι θετική για τις τιµές. Εντού-
τοις, οι αναλυτές δεν αποκλείουν βραχυπρόθε-
σµα µια δοκιµή των χαµηλών. Στην αγορά µας, 
έχει µειωθεί σηµαντικά η ζήτηση και οι εµπορι-
κοί οίκοι τονίζουν την πτώση του πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών για όλες τις σοδειές. 

 Στη Θεσσαλία οι τιµές για τα ποιοτικά σκλη-
ρά σιτάρια έπιασαν εύκολα στα αλώνια τα 20 
λεπτά το κιλό στον παραγωγό. Αναµένεται πλέ-
ον το επόµενο tender της Τυνησίας το οποίο α-
κούγεται πως θα είναι περίπου για 50.000 τό-
νους, ενώ για την ώρα δεν υπάρχουν νέα στον 
τοµέα της εξαγωγής µετά τη φόρτωση πλοίου 
για Τυνησία. Στα µαλακά οι τιµές έπιασαν ση-
µεία στήριξης και δείχνουν σηµάδια ανάκαµ-
ψης µε τη βοήθεια της φυσικής αγοράς, ενώ 
η Αίγυπτος αγόρασε µαλακά και λέγεται πως 
θα ακολουθήσουν και άλλοι καθώς τα επίπεδα 
που βρισκόµαστε θεωρούνται ανταγωνιστικά. 

Με φόρα 
τα αγουρέλαια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

14/08 16/08 17/08 20/08 22/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

361, 38
368,66369, 02 370,41 372,56

Κομισιόν
Γαλλία, Ισπανία και βόρεια Ιταλία 
«χτυπήθηκαν» από τον καύσωνα 
και Γερµανία, Κάτω Χώρες και 
δυτική Πολωνία είχαν ξηρασία

7,57 τόνοι
Οι µέσες στρεµµατικές αποδόσεις 
κυµάνθηκαν στους 7,57 τόνους το 

εκτάριο, πάνω από το µέσο όρο των 
πέντε ετών στους 7,30 τόνους 

Βόλος 
Μέχρι και 90 ευρώ το στρέµµα το 
κόστος της ενέργειας για το πότι-

σµα στο νοµό Μαγνησίας, όπου 
βγάζουν νερό από γεωτρήσεις

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

26/7 02/8 09/8 14/8 23/8 30/8

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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

185

87,97

2,88

325,9

877,2

14,13

53,85

111,225

111,41

230

188

88,34

2,73

314,1

879,2

15,61

60,12

109,12

104,37

230

192

87,18

2,73

319,5

894,4

15,81

54,97

111,075

95,90

230

192

85,86

2,76

314,8

838,1

15,06

54,81

108,25

89,88

230

192

82,52

2,76

306,1

856,4

15,01

53,53

108,25

86,13

230

191

82,97

2,78

319,3

827,4

16,47

51,55

109,17

82,52

ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος) 164 164

168,1 168,1 168,1
177,5

207 207
215

208208208

Τιμές παραγωγού 
πέρυσι (ευρώ ο τόνος) 
Βόλος  17,5 

Αγρίνιο  19 

Ηλεία  18 

Σέρρες  16  

Τρίκαλα  17

∆ράµα  16
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Μείωση του πριµ στο βαµβάκι επί των χρηµατιστηριακών τιµών

250

240
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220

210

200

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
82,97

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

192

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

177,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,78

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ IOYN IOYΛ ΑΥΓ

Κατεύθυνση αναζητά η 
χρηµατιστηριακή αγορά που 
κινείται στο στενό εύρος 80-84 
σεντς ανά λίµπρα. 

Χωρίς αλλαγές στα 230 ευρώ 
ο τόνος άνοιξε η λίστα της Φότζια 
για το σκληρό σιτάρι µετά τη 
διακοπή του Αυγούστου.

Μικρή πίεση εµφανίζει 
αυτή την εβδοµάδα 
το καλαµπόκι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.

Σταθερά ανοδικά συνεχίζει 
και αυτή την εβδοµάδα 
στα χρηµατιστήρια 
το κριθάρι βυνοποίησης.

Ξεκόλλησε ανοδικά η τιµή 
στο ελαιόλαδο, χωρίς 
ακόµα η αγορά να έχει 
βρει το ρυθµό της. 
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ΜΑΡ

30
ΑΠΡ
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ΜΑΙ

30
IOYN

30
IOYΛ
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ΑΥΓ
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ΜΑΡ
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ΑΠΡ
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ΜΑΙ
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IOYN

30
IOYΛ
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ΑΥΓ

30
ΑΠΡ

30
ΜΑΙ

30
IOYN

30
IOYΛ

30
ΑΥΓ

30
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06
ΑΥΓ

13
ΑΥΓ

20
ΑΥΓ

27
ΑΥΓ

230

180

170

160

150

140

130

¤/τόνος ¤/τόνος

84.00

82.00

81.00

80.00

78.00

76.00

74.00

72.00

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μειωµένη ζήτηση και ανενεργή 
Τουρκία λόγω των προβληµάτων 
της, σε συνδυασµό µε την πτώση 
του basis (πριµ) επί των χρηµατιστη-
ριακών τιµών για όλες τις σοδειές, 
κρατούν το βαµβάκι στο εύρος των 
80-84 σεντς ανά λίµπρα αυτό το δι-
άστηµα. Ωστόσο, αφενός τα θεµελι-
ώδη διατηρούνται θετικά και αφε-
τέρου οι αναλυτές περιµένουν να 
σπάσει προς τα πάνω, κρίνοντας α-
πό τη ζήτηση στη διεθνή αγορά (ό-
χι ακόµα στην ελληνική), αλλά και 
τα φιξαρίσµατα των κλωστηρίων.

Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και 
οι χρηµατιστηριακές τιµές του βαµ-
βακιού να δοκιµάσουν τα χαµηλά 
τους, δεν σηµαίνει κάτι µακροπρό-
θεσµα, σχολιάζουν οι αναλυτές, κα-
θώς οι γνώστες της αγοράς επιµέ-
νουν για ανοδική τάση. Άλλωστε, 
θεωρείται βέβαιο ότι για άλλη µια 
χρόνια οι τιµές θα διατηρηθούν σε 

ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
Επί τοις ουσίας, τώρα, µε σηµε-

ρινή ισοτιµία ευρώ δολαρίου, η τι-
µή που θα πουλάγαµε το εκκοκκι-
σµενο αντιστοιχεί περίπου στα 54 
λεπτά το κιλό. Για να πιάσουµε τα 
60 λεπτά, το χρηµατιστήριο πρέπει 
να κινηθεί ξανά προς τα 90 σεντς 
ανά λίµπρα, όποτε και µε ένα πριµ 
+5 σεντς να πιάσουµε τελικές τι-
µές προς τα 95 σεντς ή να ενισχυ-
θεί το δολάριο. Αν δηλαδή η ισο-
τιµία ευρώ-δολαρίου τον Οκτώβρη 
είναι στο 1,05 ακόµα και µε τα ση-
µερινά επίπεδα, πιάνεται το 60αρι 
στο βαµβάκι.

Για την ώρα, πάντως, η καλλι-
έργεια εξελίσσεται ικανοποιητικά 
και κρίνεται υποσχόµενη, µε κά-
ποιες κατά τόπους προσβολές από 
το πράσινο και το ρόδινο σκουλή-
κι και τους καλλιεργητές να προ-
χωρούν στους απαραίτητους ψεκα-
σµούς, αυξάνοντας το κόστος παρα-
γωγής, αλλά µε στόχο την προστα-
σία της σοδειάς τους και την παρα-

γωγή ποιοτικού προϊόντος.  
Οι προπωλήσεις της νέας σοδειάς 

κυµαίνονται γύρω στους 70.000 τό-
νους µε τις τελευταίες δουλειές να 
έχουν κλειστεί στα 5 σεντς ανά λί-
µπρα πάνω από τις αντίστοιχες τι-
µές ∆εκεµβρίου ‘18. Ωστόσο, τις τε-
λευταίες ηµέρες του Αυγούστου η 
ζήτηση έχει ατονήσει παρά τη χρη-
µατιστηριακή πτώση, που σηµειώ-
νεται. Από τη µία πλευρά, τα τουρ-
κικά κλωστήρια λόγω της κατάστα-
σης στη χώρα τους δεν προβαίνουν 
σε κινήσεις-αγορές και από την άλ-
λη οι κλώστες βλέποντας την από-
τοµη χρηµατιστηριακή πτώση ευελ-
πιστούν για ακόµα χαµηλότερες τι-
µές και περιµένουν.

Λίγο το δολάριο λίγο τα θεµελιώδη, κλίµα για 60άρι
 Με ενισχυµένο το δολαρίου τον Οκτώβρη πιάνει τα 60 λεπτά το βαµβάκι
 Το χρηµατιστήριο πρέπει να κινηθεί ξανά προς τα 90 σεντς ανά λίµπρα

Μειωµένη κατά 3 εκατ. 
δεµάτια εκτιµά την τρέχουσα 
περίοδο την παγκόσµια 
παραγωγή βαµβακιού σε 
σχέση µε την περυσινή των 
123,5 εκατ. δεµατίων, η 
τελευταία έκθεση του USDA. 
Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές σε 
παγκόσµια κλίµακα αναµένεται 
να φτάσουν τα 41,82 εκατ. 
δεµάτια, όταν για την περίοδο 
2017-2018 κυµάνθηκαν στα 
40,79 εκατ. δεµάτια. Η 
παραγωγή του 2018 για το 
αµερικανικό βαµβάκι 
υπολογίζεται αυξηµένη κατά 
4% σε σχέση µε τις εκτιµήσεις 
του προηγούµενου µήνα, 
φτάνοντας τα 19,2 εκατ. 
δεµάτια σύµφωνα µε την 
πρώτη για αυτήν την χρονιά 
έκθεση του υπουργείου 
Γεωργίας των ΗΠΑ. Κατά 
συνέπεια, το USDA 
αναπροσάρµοσε τις εκτιµήσεις 
του προηγούµενου µήνα σε 
ότι αφορά τον όγκο των 
αρχικών αποθεµάτων, των 
εξαγωγών αλλά και των 
τελικών αποθεµάτων.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ USDA
ΠΙΟ ΛΙΓΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  ΣΟ∆ΕΙΑ 

Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘18 εξακολουθούν να 
κινούνται επίµονα εντός του γνωστού εύρους 80-
84 σεντς ανά λίµπρα, αδυνατώντας να σπάσουν 
κάποιο από τα δύο άκρα. Όποτε η αγορά πιέζεται 
προς τα 80 σεντς τα κλωστήρια φιξάρουν τιµές 
ανοιχτών συµβολαίων, το οποίο για τεχνικούς 
λόγους υποστηρίζει την αγορά και γενικότερα 
αυξάνεται η ζήτηση. Παράλληλα όµως υπάρχουν 
λόγοι, οι οποίοι θα µπορούσαν πρόσκαιρα να 
πιέσουν τις τιµές όπως το ενισχυµένο δολάριο, 
εξελίξεις στον εµπορικό πόλεµο, αλλά και 
ρευστοποιήσεις κερδοσκοπικών κεφαλαίων. 

ΝEA ΥOΡKH
Ολοένα και εντονότερη γίνεται η απουσία ζήτησης για 
προαγορές της νέας σοδειάς. Οι εµπορικοί οίκοι τονίζουν 
πως η βάση (το πριµ) επί των χρηµατιστηριακών τιµών 
έχει µειωθεί για όλες τις σοδειές οπότε είναι αδύνατο 
σήµερα να αγοράζουν 5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘18 για το ελληνικό 
βαµβάκι. Παράλληλα, η Τουρκία αντιµετωπίζει 
δυσκολίες λόγω των γνωστών προβληµάτων, εποµένως 
θα πρέπει να εναρµονιστούµε σε λίγο πιο ανταγωνιστικά 
επίπεδα, ώστε να γίνουµε ανταγωνιστικοί. Η νέα σοδειά 
φαίνεται για την ώρα πρώιµη, όπως και στην Τουρκία, 
και υποσχόµενη σε αποδόσεις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι προπωλήσεις της νέας σοδειάς 
κυµαίνονται στους 70.000 τόνους.

ΑΠΡΑΞΙΑ
Τα τουρκικά κλωστήρια 

δεν κάνουν αγορές και οι 

κλώστες «περιµένουν» 

ακόµα χαµηλότερες τιµές

Συνεδρίαση 28/08/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 83,58 +0,24

Μάρτιος '19 83,85 +0,33

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παρασκευή
17/08

∆ευτέρα
20/08

Τετάρτη
15/08

Τρίτη
21/08

Πέµπτη
16/08

84.00

83.00

82.00

81.00

80.00

79.00

08/15/2018 80.79
08/16/2018 81.8
08/17/2018 81.39
08/20/2018 82.7
08/21/2018 83.25
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Στα ίδια ακριβώς επίπεδα µε πέρυ-
σι και πρόπερσι είναι οι τιµές για 
τη φετινή σοδειά της σουλτανίνας 
που ανακοίνωσε η ΚΣΟΣ, παρά το 
γεγονός ότι η φετινή παραγωγή 
είναι εξαιρετικά µειωµένη λόγω 
των δυσµενών καιρικών συνθη-
κών. Επίπεδα τιµής που δεν ικα-
νοποιούν τους παραγωγούς, οι ο-
ποίοι εκφράζουν και την απορία 
τους για τις ποσότητες που θα στα-

λούν στην Κεντρική Συνεταιριστι-
κή Ένωση Σουλτανίνας, αφού σε 
πολλές περιπτώσεις οι ζηµιές εί-
ναι τέτοιες που τα σταφύλια όχι 
µόνο σταφίδα, αλλά ούτε τσικου-
διά µπορούν να γίνουν, καθώς έ-
χουν µειωθεί τα σάκχαρά τους. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την 
ΚΣΟΣ, η τιµή της σουλτανίνας νέ-
ας εσοδείας διαµορφώνεται στο 
1,70 ευρώ το κιλό για τον τύπο Νο 

1, στο 1,50 για τον τύπο Νο2, στο 
1,20 για τον τύπο Νο4 και στα 90 
λεπτά το κιλό για τον τύπο Νο5.

Από την πλευρά της, πάντως, η 
Οργάνωση αναφέρει ότι «οι παρα-
πάνω τιµές είναι το µέγιστο που 
µπορεί να δοθεί στην παρούσα 
συγκυρία». Η παραλαβή ξεκινά 
τη ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου, στις 
εγκαταστάσεις της ΚΣΟΣ, στη Βι-
οµηχανική Περιοχή Ηρακλείου.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Πολλά τα θετικά στοιχεία στην 
αγορά σκληρού σίτου, παρά το 
γεγονός πως παγκοσµίως τα υ-
ψηλά αποθέµατα φρενάρουν 
την όποια άνοδο. Χαρακτηριστι-
κό το ότι στα αλώνια τα σιτάρια 
αυτές τις µέρες πιάνουν µε ευ-
κολία τα 20 λεπτά το κιλό, ενώ 
και οι µύλοι εσωτερικά θα συ-
νεχίσουν να στηρίζουν την αγο-
ρά όσο ανεβαίνει -έστω και αρ-
γά- διότι αυτά τα επίπεδα ιστο-
ρικά θεωρούνται χαµηλά. Αυτό 
σηµαίνει βέβαια ότι θα συνεχί-
σουν να έχουν υψηλά αποθέµα-
τα στις αποθήκες τους.  

Για την ώρα, πάντως, εκτός α-
πό ένα καράβι µε 25.000 τόνους 
για την Τυνησία και ένα διαγω-
νισµό που αναµένεται την επό-
µενη εβδοµάδα, δεν υπάρχει κά-
ποια ζήτηση από την Ιταλία και 
η αγορά δεν έχει βρει ακόµα το 
ρέγουλό της, µετά την καλοκαι-
ρινή απραξία.  

Ωστόσο, για να ξεκολλήσει 
«σηµαντικά» η τιµή, χρειάζεται 
µια άσχηµη είδηση από τον Κα-
ναδά, που θα οδηγήσει σε ανα-
θεώρηση προς τα κάτω της πα-
ραγωγή ή της ποιότητάς τους. Κι 
ενώ οι αναλυτές περιµένουν τον 
Σεπτέµβριο για να έχουν µια κα-
λύτερη εικόνα, σηµειώνεται ότι 
η τελευταία ανακοίνωση της χώ-
ρας τοποθετεί τη φετινή σοδειά 
στους 5,8 εκατ. τόνους από 4,9 
εκατ. τόνους πέρυσι.

Αναλυτές και έµποροι, πάντως, 
εκτιµούν ότι η αγορά έχει πολ-

λές πιθανότητες να συνεχίσει να 
ανεβαίνει έστω µε αργούς ρυθ-
µούς, ειδικά να δεν συµβεί κά-
τι συνταρακτικό στις σοδειές ή 
στον εµπορικό πόλεµο των ΗΠΑ 
µε την Κίνα. Η άνοδος, µάλιστα, 
θα γίνεται πιο αισθητή όσο πλη-
σιάζουµε προς τις νέες σπορές 
και θα φαίνεται όχι µόνο στη 
χώρα µας αλλά και παγκοσµί-
ως ότι οι εκτάσεις µειώνονται. 
Ωστόσο, οι εκτιµήσεις δεν κά-
νουν λόγο για µεγάλη αύξηση, 

δεδοµένου ότι παραµένει το βα-
ρίδι των αποθεµάτων.

Οριακή αύξηση στην παγκόσµια 
παραγωγή βλέπει το IGC 

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών 
(IGC), αύξησε ελαφρώς τις προ-
βλέψεις του για την παγκόσµια 
παραγωγή δηµητριακών τόσο για 
την τρέχουσα όσο και για την ε-
περχόµενη εµπορική περίοδο.

Οι νέες µηνιαίες προβλέψεις 
του IGC ενισχύουν την αναµενό-
µενη παραγωγή σιτηρών 2017-
2018 µε 2 εκατ. µετρικούς τό-
νους σε 2.092 εκατοµµύρια τό-
νους, ενώ εκτιµά ότι η παρα-
γωγή  2018-2019 αναµένεται 
να ανέλθει σε 4 εκατ. τόνους, 
ήτοι σε 2.063 εκατ. µετρικούς 
τόνους. Αυτές οι αλλαγές αντι-
προσωπεύουν αυξήσεις κατά 
0,1% και 0,2% στα στοιχεία του 
οργανισµού σιτηρών από την 
έκθεση του περασµένου µήνα.

Στις προβλέψεις του για την 
περίοδο παραγωγής 2018-2019, 
το IGC αύξησε και τα προβλεπό-
µενα αποθέµατα για το τέλος του 
2018-2019 κατά 6 εκατ. τόνους, 
φθάνοντας στα 538 εκατ., ενώ ε-
ξακολουθεί να υπάρχει µια από-
τοµη συρρίκνωση των 66 εκατ. 
ευρώ σε ετήσια βάση.

Σηµειωτέον ότι το IGC αύξησε 
απότοµα την αναµενόµενη πα-
ραγωγή καλαµποκιού σε 1.064 
εκατ. τόνους από 1.052 εκατ. τό-
νους. Σε συνδυασµό µε αύξηση 7 
εκατ. τόνων στην αναµενόµενη 
παραγωγή σόγιας - φέτος η συ-
νολική πρόβλεψη σε 366 εκατ. 
τόνους - υπερβαίνει την περικο-
πή των 7 εκατ. τόνων στην πρό-
βλεψη για την παραγωγή σίτου 
στα 716 εκατ. τόνους. 

Σύµφωνα µε το IGC, λόγω των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών, 
υπάρχουν περαιτέρω περικοπές 
στην καλλιέργεια εκτιµήσεις στην 
ΕΕ (-9 εκατ. µετρ. τόνοι) και στην 
Αυστραλία (-3 εκατ.), αλλά αντι-
σταθµίζονται  αλλού, συµπεριλαµ-
βανοµένων των ΗΠΑ (+ 12 εκατ. 
τόνοι), της Ουκρανίας (+ 2 εκατ.) 
και Αργεντινή (+ 2 εκατ. τόνοι).

Οι Ιταλοί έρχονται και οι µύλοι στηρίζουν
Σιγά σιγά όλο και ανεβαίνει το σκληρό 
Εύκολα πληρώνεται το 20άρι στα αλώνια της Θεσσαλίας για τα ποιοτικά

Στα περσινά επίπεδα και έως 1,70 ευρώ 
η τιµή της σουλτανίνας από την ΚΣΟΣ
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∆εκεµβρίου ‘18 στη Γαλλία βρήκαν 

ισορροπία λίγο πάνω από τα 200 

ευρώ ο τόνος

Μ
ετά την πρόσφατη φόρ-
τωση του πλοίου µε ελ-
ληνικό σκληρό σιτάρι 
και κατεύθυνση την Τυ-

νησία, η εξαγωγή έχει κάπως «καθί-
σει». Ωστόσο, η αγορά και οι αναλυ-
τές αναµένουν τώρα τον νέο διαγω-
νισµό για εισαγωγή περίπου στους 
50.000 τόνους πάλι από την Τυνησία 
ώστε να υπάρχει ένα νέο σηµείο ανα-
φοράς στις τιµές της εξαγωγής για το 
σκληρό. Στο εσωτερικό, οι τιµές πα-
ραγωγού για τα ποιοτικά σιτάρια έ-
πιασαν τα 20 λεπτά το κιλό. Βέβαια, 
αναλυτές, έµποροι και παραγωγοί 
επισηµαίνουν ότι θα χρειαστεί βοή-
θεια από την εξαγωγή, προκειµένου 
οι τιµές να ενισχυθούν περαιτέρω.      

Στα σκληρά σιτάρια, η νέα λίστα της 
Φότζια κατόπιν της καλοκαιρινής δι-

ακοπής δεν ε-
πεφύλασσε κά-
ποιες ουσιαστι-
κές αλλαγές. 
Για τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε 

ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12,5% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού κυµαίνεται στα 220 µε 
225 ευρώ ο τόνος. Για τα µεταβροχι-
κά (βρεγµένα) µε ειδικό βάρος 77-78 
kg/hl η τιµή φτάνει τα 208-213 ευρώ 
ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο βάρος 
75/76 kg/hl ανέρχεται στα 198-203 
ευρώ ο τόνος. Παράλληλα, στη Γαλ-
λία οι τιµές παρέµειναν αµετάβλητες 
στα 225 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
γαλλικό λιµάνι.  

Στην παγκόσµια εικόνα υπενθυ-
µίζεται ότι παρατηρείται µείωση της 
παραγωγής στις βορινές περιοχές 
των ΗΠΑ, ενώ σύµφωνα µε γαλλι-
κές πηγές, αναµένονται χαµηλότε-
ρες παραγωγές και στην Αυστρα-
λία, την Τουρκία και το Καζακστάν.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο τα 
µαλακά σιτάρια «φλέρταραν» µε τα 
σηµεία στήριξης τους και πλέον δεί-
χνουν σηµάδια ανάκαµψης. Τα επί-
πεδα της αγοράς θεωρούνται ικα-
νοποιητικά για να προσελκυσθούν 
οι αγοραστές και οι αναλυτές ανα-
µένουν κάποια αντίδραση και στη 
φυσική αγορά. Ήδη η Αίγυπτος 
προέβη σε αγορά 350.000 τόνων 
µαλακού σιταριού, επιλέγοντας να 
αγοράσει προϊόν από τη Ρωσία και 
την Ουκρανία. Στη Γαλλία οι τιµές  
για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18 
βρήκαν ισορροπία λίγο πάνω από 
τα 200 ευρώ ο τόνος.   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

∆ΕΙΚΤΗΣ Ο ΝΕΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

220�225*
208�213**

ΙΤΑΛΙΑ

*Με ειδικό βάρος 78 kg/hl,
 υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12,5%
**Για τα µεταβροχικά (βρεγµένα) 
µε ειδικό βάρος 77-78 kg/hl

ΤΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
(ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ)

225

ΓΑΛΛΙΑ
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Από τα µέσα Σεπτεµβρίου αναµένεται αύξηση στην τιµή του αγελαδινού γάλακτος για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, που θα φανεί στα τιµολόγια του Οκτωβρίου 
λένε οι γνώστες της αγοράς, κι αυτό λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ευρώπη και οδήγησαν στη µείωση της παραγωγής.

Μεγάλα προβλήµατα αντιµετωπίζουν αυτό το διάστηµα οι 
κτηνοτρόφοι όσον αφορά το αιγοπρόβειο γάλα, η τιµή του 
οποίου έπεσε από το 1 ευρώ ακόµα στα 70 λεπτά σε κά-
ποιες περιπτώσεις. Την κατάσταση δυσχεραίνει το γεγο-
νός ότι πολλοί είναι οι παραγωγοί που δεν έχουν πληρω-
θεί για το προϊόν που έχουν παραδώσει στις βιοµηχανίες 
εδώ και καιρό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα δεκά-
δων αιγοπροβατοτρόφων από την Άρτα, που καταγγέλλουν 
ότι είναι απλήρωτοι σχεδόν 4 µήνες, καθώς δεν έχουν α-
κόµα πληρωθεί το γάλα του Μαΐου, τα χρήµατα για το ο-
ποίο έπρεπε να λάβουν τον Ιούλιο, βάσει της συµφωνίας 

µε µεγάλη γιαννιώτικη γαλακτοβιοµηχανία. Μάλιστα, οι 
κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για εµπαιγµό, αφού τις τελευ-
ταίες ηµέρες στα αιτήµατά τους για εξόφληση, οι αρµόδι-
οι της βιοµηχανίας απαντούσαν ότι «λείπει ο λογιστής». 

Το ζήτηµα της µειωµένης τιµής στο αιγοπρόβειο γά-
λα, που δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής των κτηνο-
τρόφων και οδηγεί στη µείωση των κοπαδιών στηλιτεύ-
ει και ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόµ-
µατος Ελλάδας, Βάκης Τσιοµπανίδης. Ο ίδιος τονίζει ότι 
«οι πολυεθνικές των χωρών του Βορρά έπαιξαν ένα έξυ-
πνο παιχνίδι και σε λίγο καιρό µία µε δύο µόνο γαλακτο-
βιοµηχανίες θα ελέγχουν την αγορά του ελληνικού γά-
λακτος, ενώ οι υπόλοιποι «δήθεν γαλακτοβιοµήχανοι» 
θα γίνουν υπάλληλοι των πoλυεθνικών. To σίγουρο εί-
ναι πως χαµένοι αυτού του παιχνιδιού θα είναι η Ελλά-
δα, η φέτα, οι Έλληνες τυροκόµοι και οι κτηνοτρόφοι».

 ΣΕ  ΧΑΜΗΛΑ επίπεδα κινείται η τιµή 
παραγωγού στο αγελαδινό γάλα το 
τελευταίο τρίµηνο, που δεν ξεπερ-
νά τα 39,35 ευρώ το κιλό. Ωστόσο 
υπάρχουν προσδοκίες για βελτίω-
ση, αλλά µετά από 20 ηµέρες, κυ-
ρίως λόγω της ξηρασίας στην Ευ-
ρώπη, που οδήγησε σε µείωση της 
παραγωγή γάλακτος και κατ’ επέ-

κταση σε υψηλότερες τιµές το β’ ε-
ξάµηνο του 2018, σύµφωνα µε τις 
τελευταίες εκτιµήσεις της Κοµισιόν. 
Να σηµειωθεί ότι το πρώτο τρίµηνο 
του 2018 η συλλογή γάλακτος στην 
ΕΕ ήταν µεγαλύτερη κατά 2% από 
πέρυσι, ωστόσο παρά την αύξηση 
του αριθµού των αγελάδων, ήταν 
µικρότερη από την αναµενόµενη.

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ της χαµηλότερης τιµής 
στο αγελαδινό το τελευταίο διάστη-
µα επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος του 
Συνδέσµου Αγελαδοτρόφων Γαλα-
κτοπαραγωγής Ελλάδος Γιώργος Κε-
φαλάς. Σύµφωνα µε δηλώσεις του 
στην Agrenda, ο βασικός λόγος της 
µείωσης είναι ότι ανέβηκαν οι τιµές 

του συµπυκνωµένου γάλακτος στη 
Βόρεια Ευρώπη, µέρος του οποίου 
έρχεται στην Ελλάδα για µεταποίη-
ση. Μετά τον Φλεβάρη η παραγω-
γή του στην Ευρώπη αυξήθηκε κα-
τά 3,5%, κυρίως λόγω του εµπάργκο 
της Ρωσίας, «πιέζοντας» αντίστοιχα 
την τιµή στο αγελαδινό γάλα. 

ΓΙΑ  ΑΥΞΗΣΗ στην τιµή παραγωγού κά-
νουν λόγο και τα στοιχεία του USDA, 
τοποθετώντας την το β’ εξάµηνο του 
2018, µε γνώµονα την ευρωπαϊκή 
και παγκόσµια ζήτηση, ενώ επιβε-
βαιώνεται ότι η αυξηµένη συλλογή 
στην ΕΕ αλλά και παγκοσµίως, κα-

θώς προσεγγίσαµε την κορυφή της 
εποχής, οδήγησαν σε πτώση της τι-
µής του ακατέργαστου γάλακτος σε 
περίπου 33 ευρώ / 100 κιλά τον Α-
πρίλιο. Αυτό ήταν 2%  κάτω από την 
τιµή του προηγούµενου έτους και 
1% κάτω από τον µέσο όρο 5ετίας.

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην Ευρώπη δια-
κρίνουν ήδη οι µεγάλες γαλακτοβι-
οµηχανίες, µε την Arla να ανακοι-
νώνει την πρόθεσή της να διατηρή-
σει σταθερή στις 31,38 πένες ανά 
λίτρο ή 34,93 ευρωσεντ ανά λίτρο 
την τιµή παραγωγού συµβατικού 
αγελαδινού στη Βρετανία τον Σε-
πτέµβριο του 2018. Μάλιστα, ο γε-

νικός διευθυντής της Arla Foods, 
Johnnie Russell, δήλωσε ότι «δεν 
υπάρχει αµφιβολία ότι ο καιρός 
κρύβει σηµαντικές προκλήσεις για 
τους κτηνοτρόφους µας κι ενώ οι 
επιπτώσεις στη συνολική ευρωπα-
ϊκή παραγωγή γάλακτος είναι πε-
ριορισµένες µέχρι στιγµής, υπάρχει 
αβεβαιότητα, λόγω της ξηρασίας».

ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΩΡΑ, σύµφωνα µε τον κ. 
Κεφαλά, εντείνονται οι πιέσεις που 
ασκεί η εγχώρια γαλακτοβιοµηχα-
νία για περαιτέρω µείωση στην τι-
µή παραγωγού, επικαλούµενη την 
περιορισµένη ζήτηση από την πλευ-
ρά των καταναλωτών, που αντανα-
κλάται σε µείωση της τάξης του 8% 

στην αγορά τυροκοµικών και 10% 
σε αυτή του γάλακτος από το αντί-
στοιχο διάστηµα πέρυσι. Σηµειωτέ-
ον ότι η πίεση αυτή που ασκείται έ-
χει οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς 
στο «νεκρό» σηµείο, µε το περιθώ-
ριο κέρδους να µειώνεται εκ νέου, 
όπως οι ίδιοι χαρακτηριστικά λένε. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ σε αγελαδι-
νό γάλα, σύµφωνα µε τα στοιχεία, 
ανέρχεται στους 600.000 τόνους, 
από τους οποίους οι 450.000 τόνοι 
εµφιαλώνονται και οι περισσότε-
ροι από τους υπόλοιπους κατευθύ-
νονται στην παραγωγή γιαουρτιού, 

αλλά και για λευκό τυρί και κίτρινα 
τυριά. Όσον αφορά τον αριθµό του 
ζωικού κεφαλαίου, χωρίς επίσηµα 
στοιχεία, εκτιµάται ότι τα βοοειδή 
για γάλα είναι περίπου 85.000 µε 
90.000 ζώα, τα οποία και διαχειρί-
ζονται περίπου 3.200 κτηνοτρόφοι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
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Στα τιµολόγια Οκτωβρίου µικρή αύξηση για το αγελαδινό



Εν αναµονή των τραπεζών 
µικρή πτώση για το ΧΑ
Με ήπια πτώση έκλεισε η χρηµατιστηριακή αγορά 
στη συνεδρίαση της περασµένης Πέµπτης, µε τον 
τζίρο να κινείται σε χαµηλά επίπεδα, εν αναµονή 
της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του 
β΄τριµήνου των τραπεζών. O Γενικός ∆είκτης 
Τιµών έκλεισε στις 739,70 µονάδες, σηµειώνοντας 
ήπια πτώση 0,44%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε 
κατώτερη τιµή στις 737,18 µονάδες (-0,78%) και 
υψηλότερη τιµή στις 743,47 µονάδες (+0,07%). Η 
αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 31,590 εκατ. 
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 9.756.016 µετοχές.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Την 
ολοκλήρωση της απορρόφησης 
της 100% θυγατρικής της 

«Συνεργεία επισκευής µηχανών 
και κατασκευών αυτοκινήτων 
ΣΕΜΚΑ Μονοπρόσωπη Εταιρεία 
Περιορισµένης Ευθύνης» µε αριθµό 
Γ.Ε.ΜΗ. 084652302000, 
ανακοίνωσε η Πέτρος Πετρόπουλος.

PERNOD RICARD: Η γαλλική εταιρεία 
ποτών ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη 
διαµορφώθηκαν στα 1,58 δισ. ευρώ το 
2018, υψηλότερα κατά 13% σε ετήσια 
βάση, κυρίως λόγω της µείωσης των 
δαπανών, ενώ αναµένεται να αυξήσει 
το µέρισµα για τη χρήση 2018.

NESTLÉ ΕΛΛΑΣ: Αύξηση πωλήσεων 
και κερδών µετά φόρων πέτυχε το 
2017 η Nestlé Ελλάς Α.Ε., µε τον 
κύκλο εργασιών της να ανέρχεται 
στα 336 εκατ. ευρώ έναντι 331.554 
εκατ. ευρώ το 2016 και τα κέρδη 
µετά από φόρους στα 28 εκατ. ευρώ 
έναντι 5, 3 εκατ. ευρώ το 2016.

MONDELEZ: Τη σηµαντική πρόοδο που 
έχει επιτύχει αναφορικά µε τους στόχους 
βιωσιµότητας και περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος για το 2020 στην 
Έκθεση Προόδου για την Επίδραση στην 
Ανάπτυξη για το 2017, παρουσίασε η 
Mondelez International.

ΝΗΡΕΑΣ: Την ολική πρόωρη 
εξόφληση οµολογιακού δανείου, 
µετατρέψιµου σε κοινές ονοµαστικές 
µε δικαίωµα ψήφου µετοχές, 
αρχικού ύψους έως 19.995.575,10 
ευρώ και την έκδοση νέου 
οµολογιακού δανείου έως 
19.357.122 ευρώ, µετατρέψιµου σε 
νέες ονοµαστικές µετοχές, καλείται 
να αποφασίσει η γενική συνέλευση 
του Νηρέα στις 10 Σεπτεµβρίου.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Χρηµατοπιστωτική καταιγίδα δεν αποκλεί-
ει η τελευταία έκθεση του fund RIT Capital 
Partners, την οποία συντάσσει και υπογρά-
φει ο ίδιος ο λόρδος Ιάκωβος Ρότσιλντ.

Στην τελευταία έκδοσή της υπογραµ-
µίζεται ότι: α) Οι κεντρικές τράπεζες πει-
ραµατίζονται και πάνε προς το άγνωστο. 
Χαµηλά επιτόκια, αρνητικές αποδόσεις 
στο δηµόσιο χρέος, ποσοτική χαλάρωση 
και χαλαρές νοµισµατικές πολιτικές είναι 
γιγαντιαίοι πειραµατισµοί µε άδηλο µέλ-
λον. β) Η πολιτική αυτή έχει ως αποτέλε-
σµα την γρήγορη άνοδο των χρηµατιστη-
ρίων, όµως η εικονική δηµιουργία πλού-
του ελάχιστη επίδραση είχε στην πραγµα-
τική οικονοµία. Η ανάπτυξη παραµένει α-
ναιµική και η ζήτηση ασθενής. Σηµαντι-
κό δε µέρος του αναπτυγµένου κόσµου 
βρίσκεται σε φάση αποπληθωρισµού. Ο 
έµπειρος τραπεζίτης υπογραµµίζει τις αρ-
νητικές επιπτώσεις του Brexit, της εκλο-
γής Τραµπ στις ΗΠΑ, όπως και ότι ανησυ-

χεί πολύ και µε την επιβράδυνση της κινε-
ζικής µεγέθυνσης-ανάπτυξης. Στο µεταξύ, 
ο επικεφαλής διαπραγµατευτής της ΕΕ για 
το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ δηλώνει ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιµα-
στεί για ένα Brexit χωρίς συµφωνία, ση-
µειώνοντας πως το θέµα των Ιρλανδικών 
συνόρων είναι «το πιο ευαίσθητο σηµείο». 

Στην Αργεντινή, ο πρόεδρος Μαουρί-
τσιο Μακρί, παραδέχθηκε σε τηλεοπτική 
του εµφάνιση, ότι η χώρα του καταρρέ-
ει ζητώντας από το ∆ΝΤ να επιταχύνει τις 
πληρωµές των δόσεων από το πρόγραµ-
µα διάσωσης των 50 δισ. δολαρίων, κα-
θώς το οικονοµικό επιτελείο αδυνατεί να 
σταθεροποιήσει τη διολίσθηση του πέσο.

Τα νεύρα είναι όλο και πιο τεταµένα και 
στην Τουρκία µε την τουρκική λίρα να δι-
ολισθαίνει καθώς η Κεντρική Τράπεζα α-
ποτυγχάνει να κατευνάσει τους επενδυτές 
διαβεβαιώνοντας ότι µπορεί να στηρίξει το 
τραπεζικό σύστηµα της χώρας. 

Πλωμάρι 
Υψηλές πωλήσεις καταγράφει το 
ελληνικό ούζο Πλωµάρι Ισιδώρου 
Αρβανίτη που η ιστορία του ξεκινά 
από το 1894 στο Πλωµάρι της 
Λέσβου. Αντλεί περί το 45% των 
εσόδων της από τη διάθεση 
προϊόντων της σε άλλες χώρες και, 
κατά κύριο λόγο, στις χώρες 
Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Γερµανία, ΗΠΑ, Καναδά, Κύπρο. 

Παγωτά ΕΒΓΑ
Πτωτική πορεία κατέγραψαν τα οικονοµικά 
µεγέθη της ΕΒΓΑ, µιας ιστορικής 
βιοµηχανίας της χώρας που φέτος κλείνει 
84 χρόνια παρουσίας στην αγορά. 
Σύµφωνα µε τις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της το 2017 οι πωλήσεις της 
περιορίστηκαν σε 41,655 εκατ. ευρώ, 
µειωµένες κατά 7,8% έναντι του 2016. 
Το τελικό της αποτέλεσµα διαµορφώθηκε 
σε κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ.

Χρηματοπιστωτική 
καταιγίδα μπροστά

 Καταρρέει η Αργεντινή, «τρέχει» στο ΔΝΤ
 Τεταμένα νεύρα στην τουρκική οικονομία
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,2360 28,96%

DIVERSA ΕΜ. ΒΙΟΤ. ΕΙΣ. ΤΕΧΝ.ΠΑΡ.ΥΠ. ΑΕ 3,0200 19,84%

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚ. ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 0,2760 15,97%

ΕΚ∆. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 0,0190 15,15%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,1710 14,00%

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0800 - 20,00% 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,1070 - 10,83%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ. ΤΕXN. ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 1,5000 - 6,25%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.   252,0000 - 5,97%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2100 - 5,41%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W.Street D.JONES-30 26.005,17 -0,46%
 NASDAQComp 8.098,22 -0,14%
ΖώνηΕυρώ EuroSTOXX-50 3.431,82 -0,70%
Λονδίνο FTSE100 7.516,03 -0,62%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.493,07 -0,55%
Παρίσι CAC-40 5.480,30 -0,38%
Ζυρίχη SMI 9.044,86 -0,43%
Τόκιο NIKKEI-225 22.869,50 +0,093%

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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Συμψηφισμοί οφειλών και ρυθμίσεις,  
κόκκινα δάνεια και ανάρτηση ΕΝΦΙΑ

A
ναρτήθηκε ο ΕΝΦΙΑ για το έτος 2018. Φέ-
τος, όσον αφορά τουλάχιστον το χρόνο 
έκδοσης, είναι πολύ καλύτερα τα πράγ-
µατα. Πέρυσι η ανάρτηση έγινε του ΕΝ-

ΦΙΑ 2017 έγινε προς το τέλος Ιουλίου, µε αποτέλε-
σµα όλα τα φοροτεχνικά γραφεία της χώρας, να µην 

µπορούν να λειτουργήσουν. Για-
τί; Γιατί κάθε µέρα, τηλεφωνούν 
οι πελάτες του κάθε γραφείου να 
ρωτήσουν αν «βγήκε ο ΕΝΦΙΑ». 

Φέτος τα πράγµατα έγιναν (δια-
δικαστικά τουλάχιστον) λίγο κα-
λύτερα: η έκδοση των εκκαθαρι-
στικών έγινε τέλος Αυγούστου, 
λέµε σε όλους τους φορολογου-
µένους να περάσουν από αρχές 
Σεπτεµβρίου να τους εκτυπώσου-
µε το εκκαθαριστικό, αφού η πλη-
ρωµή της πρώτης δόσης είναι µέ-
χρι το τέλος Σεπτεµβρίου. Η πλη-
ρωµή είναι και πάλι σε πέντε δό-
σεις, µε την τελευταία στο τέλος 
Ιανουαρίου 2019.

ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΝΦΙΑ 2018  
ΚΑΙ 2017 ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ:

  Σταθερή τη χρέωση / στρέµ-
µα στα αγροτεµάχια.

 Ελαφριά µείωση της τιµής ζώ-
νης στα ακίνητα του πίνακα 1 του Ε9 (οικόπεδα, σπί-
τια, αποθήκες κλπ, εντός οικισµού) στην περιφέρεια.

 Μικρή µείωση και αντίστοιχη αύξηση στα ίδια 
ακίνητα, πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας 
που βρίσκονται εντός αντικειµενικού συστήµατος.

 Βέβαια το ερώτηµα παραµένει: Αν αποφασίσω 
να πουλήσω ένα ακίνητο που έχω στην ιδιοκτησία 
µου, θα το πουλήσω µε τιµή αγοράς ή µε την αντι-
κειµενική αξία που προσδιορίζει το εκκαθαριστικό 

του ΕΝΦΙΑ; Γιατί είµαστε στα όρια 
να τρελαθούµε εντελώς. Η αντι-
κειµενική αξία είναι π.χ. 75.000 
ευρώ, και η αγοραία αξία αυτή 

τη στιγµή για το ίδιο ακίνητο είναι 30.000 ευρώ (µε 
το ζόρι). Κανείς όµως δεν ασχολείται µε το µεγάλο 
αυτό άνοιγµα, αλλά µόνο µε τα χρήµατα που προ-
ϋπολογίζονται από το Κράτος να εισπραχθούν. Ά-
µα αρχίσω να λέω τίποτε πάλι για τους «καθυστε-
ρηµένους» συµβούλους του Υπουργείου Οικονο-
µικών, θα γίνω κακός. Τέλος πάντων.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΚΟ-
ΠΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

 Όσο πιο µεγάλο είναι το ρεπορτάζ στην τηλεό-
ραση, τόσο πιο αδιάφορη είναι η είδηση. Π.χ. «Βγή-
κε ο ΕΝΦΙΑ». Αυτή η είδηση από µόνη της εξαντλεί-
ται εδώ. Εφόσον µάθατε ότι βγήκε, απευθύνεστε στο 
λογιστή σας και ζητάτε την εκτύπωση.

 ∆ε χρειάζεται να ζητάτε την εκτύπωση νωρίτερα 
και να πάτε ένα µήνα µετά να την πάρετε. 

Εάν καθυστερήσετε να πληρώσετε κάποια δόση, 
υπάρχουν προσαυξήσεις οι οποίες δεν φαίνονται 
στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Θα πρέπει να απευ-
θυνθείτε ξανά στο λογιστή για επιπλέον εκτύπωση.

 Εάν το ποσό είναι µεγάλο και δεν βολεύεστε 
να το εξοφλήσετε στις δόσεις που είναι ορισµένες 

από το νόµο, µπορείτε να ρυθµίσετε το ποσό αυτό 
σε δώδεκα δόσεις. 

 Η ρύθµιση µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Πλέ-
ον η ρύθµιση µπορεί να γίνει και πριν τη λήξη της 
πρώτης δόσης. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ & ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Όσοι έχετε αιτηθεί επιστροφή ΦΠΑ ή δικαιού-

στε επιστροφή φόρου εισοδήµατος, ή έχετε λαµ-
βάνειν επιστροφή χρηµάτων για κάποιο άλλο λό-
γο, µπορείτε να περιµένετε και θα γίνει ο συµψη-
φισµός κάποια στιγµή. Το πόσο γρήγορα θα γίνει 
αυτό, εξαρτάται από το προσωπικό που διαθέτει η 
κάθε ∆.Ο.Υ. Εφόσον δεν έχετε οφειλές τότε µπο-
ρεί να δείτε τα χρήµατα αυτά στο λογαριασµό σας.

Ή µάλλον µπορούσατε γιατί από τη στιγµή που 
εκδόθηκε το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, λυπάµαι αλλά 
θα γίνει πρώτα ο συµψηφισµός του ΕΝΦΙΑ και µετά 
εφόσον περισσέψει κάτι, θα µπει αυτό το ποσό στο 
λογαριασµό σας. Είναι άδικο, ενώ ο ΕΝΦΙΑ ορίζε-
ται από το ίδιο το κράτος να πληρωθεί σε τέσσερις 
ή πέντε δόσεις, την ίδια στιγµή να προεισπράττε-
ται από χρήµατα που δικαιούστε και σας έχουν κα-
θυστερήσει εξαιτίας της αδυναµίας της ∆ιοίκησης 
να τα καταβάλλει στους δικαιούχους. 

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι Φο-
ροτεχνικοί, στην καρτέλα σας µπορούµε να δούµε 
µόνο το υπόλοιπο που οφείλετε και τίποτε άλλο. 
Αν π.χ. χρωστούσατε φόρο εισοδήµατος 1.000 ευ-
ρώ και δικαιούστε επιστροφή ΦΠΑ 2.000 ευρώ, τό-
τε, µόλις γίνει ο συµψηφισµός, εµείς βλέπουµε ό-
τι δεν οφείλετε τίποτε, αλλά δεν µπορούµε να δού-
µε εάν σας οφείλει υπόλοιπο ποσό η Εφορία. Αυτό 
το βλέπετε µόνος αν απευθυνθείτε στις ∆.Ο.Υ. στο 
τµήµα Εσόδων, όπου ζητώντας την εκτύπωση της 
καρτέλα σας µπορείτε να σχηµατίσετε πλήρη εικό-
να για το δούνε και λαβείν των συµψηφισµών σας.

Τέλος, ο κάθε συµψηφισµός αντιστοιχεί σε έ-
να αποδεικτικό που εκδίδει η ∆.Ο.Υ. και καλό εί-
ναι αυτό το αποδεικτικό να το έχετε στα χέρια σας. 

Προσαύξηση
Σε περίπτωση καθυ-
στέρησης πληρωµής 

κάποιας δόσης υπάρχουν 
προσαυξήσεις

ΕΝΦΙΑ
Η πληρωµή είναι και 

πάλι σε πέντε δόσεις, µε 
την τελευταία στο τέλος 

Ιανουαρίου 2019

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)

ΚΟΚΚΙΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Η διαδικασία για να ολοκληρωθεί, 

απαιτεί εκτός των άλλων σηµαντικό 
χρόνο για την ολοκλήρωσή της. Όποιοι 

από εσάς έχετε τέτοιες περιπτώσεις, 
µην αφήνετε το χρόνο να πάει χαµένος. 

Υπάρχουν σηµαντικές µειώσεις και 
αξίζει τον κόπο να το δείτε προσεκτικά.

Κόκκινα δάνεια αγροτών
Ξεκινήσαµε τις διαδικασίες για τις ρυθµίσεις 
των οφειλών των αγροτών. Σε αυτές 
συµπεριλαµβάνονται τα δάνεια από την πρώην 
ΑΤΕ, οι οφειλές προς τον ΟΓΑ και τη ∆.Ο.Υ. τα 
οποία έχουν βεβαιωθεί µέχρι την 31.12.17. Ο 
φόρος του φετινής φορολογικής δήλωσης δεν 
συµπεριλαµβάνεται γιατί µπορεί να αφορά το 
έτος 2017, αλλά βεβαιώθηκε το 2018.



Μέτρα ΕΕ για παραγωγή 
ζωοτροφών ελέω ξηρασίας
Κατ’εξαίρεση παρεκκλίσεις από τους κανόνες οικολογικής εστίασης

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Πρόσθετο πακέτο µέτρων που στο-
χεύει στην αύξηση της διαθεσιµότη-
τας ζωοτροφών στους ευρωπαίους α-
γρότες-κτηνοτρόφους που επλήγη-
σαν φέτος το καλοκαίρι από το κύ-
µα ξηρασίας, ανακοίνωσε η Κοµι-
σιόν, επιτρέποντας κατ’ εξαίρεση νέ-
ες παρεκκλίσεις σε ορισµένους κα-
νόνες οικολογικής εστίασης. ∆ηλα-
δή, παρεκκλίσεις από τους κανόνες 
για τη διαφοροποίηση των καλλιερ-
γειών και τις περιοχές οικολογικής 
εστίασης σε γαίες υπό αγρανάπαυ-
ση, ώστε να καταστεί δυνατή η χρή-
ση τους για την παραγωγή ζωοτρο-
φών. Η δέσµη αυτή, συµπληρώνει 
τα µέτρα που έχουν ήδη ανακοινω-

θεί στις αρχές Αυγούστου. Τα νέα µέ-
τρα προβλέπουν:

 ∆υνατότητα να ληφθούν υπόψη 
οι χειµερινές καλλιέργειες που συνή-
θως σπέρνονται το φθινόπωρο για συ-
γκοµιδή / βόσκηση ως καλλιέργειες 
αλίευσης * (απαγορεύονται από τους 
ισχύοντες κανόνες) εάν προορίζονται 
για βοσκή / παραγωγή ζωοτροφών.

 ∆υνατότητα σποράς καλλιεργει-
ών αµπέλου ως καθαρών καλλιεργει-
ών (και όχι µείγµατος καλλιεργειών 
ως σήµερα) εάν προορίζονται για βο-
σκή / παραγωγή ζωοτροφών.

 ∆υνατότητα να συντοµευθεί η ε-
λάχιστη περίοδος των 8 εβδοµάδων 
για τις καλλιέργειες αλίευσης που θα 
επιτρέψουν στους αγρότες αροτραίων 
να σπείρουν τις χειµερινές τους καλ-
λιέργειες έγκαιρα µετά τις διαδοχικές 

φυτεύσεις (καλλιέργειες αλίευσης).
Στην νέα ανακοίνωση της η Επι-

τροπή επαναλαµβάνει ότι:
 Οι γεωργοί θα µπορούν να λά-

βουν έως και το 70% της άµεσης πλη-
ρωµής τους και το 85% των πληρω-
µών στο πλαίσιο της αγροτικής ανά-
πτυξης ήδη από τα µέσα Οκτωβρίου 
του 2018 αντί να περιµένουν έως τον 
∆εκέµβριο για να βελτιώσουν την κα-
τάσταση των ταµειακών ροών τους.

  Σύµφωνα µε τους υφιστάµενους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, 
µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση έως 
και 80% των ζηµιών που προκαλού-

νται από την ξηρασία (ή έως το 90% 
στις περιοχές φυσικών περιορισµών).

 Η αγορά ζωοτροφών µπορεί να 
τύχει ενίσχυσης είτε ως υλική ζηµία 
είτε ως απώλεια εισοδήµατος. Η α-
ποζηµίωση για ζηµιές µπορεί να χο-
ρηγηθεί χωρίς την ανάγκη κοινοποί-
ησης στην Επιτροπή (de minimis) 
έως 15.000 ευρώ ανά γεωργό για 
τρία χρόνια. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να ψηφι-
στούν τις προσεχείς ηµέρες και να ε-
γκριθούν επισήµως µέχρι τα τέλη Σε-
πτεµβρίου, ενώ τα µέτρα θα εφαρµο-
στούν αναδροµικά.

Γαίες υπό αγρανάπαυση δύναται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 
ζωοτροφών, όπως και διαδοχικές φυτεύσεις από αγρότες αροτραίων.
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Καλλιέργεια 
αλίευσης*

Στη γεωργία, µια 
καλλιέργεια αλίευσης 

είναι µια ταχέως 
αναπτυσσόµενη 
καλλιέργεια που 

αναπτύσσεται 
µεταξύ διαδοχικών 

φυτεύσεων µιας κύριας 
καλλιέργειας
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Αυτή την περίοδο το όψιµο καρπούζι στην Πιερία και τη Χαλκιδική, το πληρώνουν χρυσό οι έµποροι, που 
δίνουν ακόµη και πάνω από 30 λεπτά, όταν το καλοκαίρι το προϊόν έπιανε περί τα 15 µε 20 λεπτά, ωστόσο 
το πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει απόθεµα. Οι ποσότητες είναι ελάχιστες και η αύξηση τιµής δεν είναι 
ικανή να αντισταθµίσει τις απώλειες στο εισόδηµα του παραγωγού από τη µείωση των στρεµµατικών 
αποδόσεων. Σηµειωτέον ότι οι βροχοπτώσεις µείωσαν τις αποδόσεις στους 1,5 µε 2 τόνους από 7-8 τόνους 
µια κανονική χρονιά, µε τη ζηµιά να αγγίζει σε ποσοστό ακόµα και το 70% στην πρώιµη παραγωγή. 

Αυτή την πε-
ρίοδο το καρ-
πούζι το πλη-
ρώνουν οι 
έµποροι ακό-
µη και πάνω 
από 30 λεπτά, 
αλλά οι ποσό-
τητες είναι 
ελάχιστες και 
σε καµία περί-
πτωση η αύξη-
ση τιµής δεν 
µπορεί να 
αντισταθµίσει 
τις απώλειες 
στο εισόδηµα 
παραγωγού 
από τη µείωση 
αποδόσεων.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα ύψη κινείται αυτή την περίοδο 
η τιµή του καρπουζιού στην εγχώ-
ρια αγορά, µε το εµπόριο να πλη-
ρώνει ακόµη και 30-35 λεπτά το κι-
λό, στο χέρι του παραγωγού, ωστό-
σο για περιοχές της Βόρειας Ελλά-
δας όπως η Πιερία και η Χαλκιδική, 
αυτά τα επίπεδα είναι «δώρο – άδω-
ρο», αφού οι αγοραπωλησίες αφο-
ρούν πολύ µικρές ποσότητες, καθώς 
δεν υπάρχουν αρκετά αποθέµατα.

Οι αλλοπρόσαλλες καιρικές συν-
θήκες που επικράτησαν φέτος το 
καλοκαίρι, µε τις πολλές βροχές, τα 
χαλάζια και συνδυαστικά τις υψηλές 
θερµοκρασίες, έπληξαν τις καλλιέρ-
γειες (και) του καρπουζιού, αφήνο-
ντας πικρή γεύση στους παραγω-
γούς, που είδαν τη χρονιά να χάνε-
ται και ευελπιστούν, αν µη τι άλλο, 
τουλάχιστον να έχουν µια δίκαιη α-
ποζηµίωση από τον ΕΛΓΑ.

«Η ζηµιά είναι πολύ µεγάλη. Εί-
χαµε επαναλαµβανόµενες βροχο-

πτώσεις και µαζεύτηκαν µεγάλοι ό-
γκοι νερού στα µποστάνια, µε απο-
τέλεσµα να προκληθούν ζηµιές στα 
φυτά κι οι αποδόσεις να είναι µειω-
µένες. Για να πάρετε µια ιδέα, ενώ 
σε µια κανονική χρονιά η απόδοση 
φτάνει περίπου στους 7-8 τόνους το 
στρέµµα, φέτος έπεσε µόλις στους 
1,5-2 τόνους το στρέµµα και σε ορι-
σµένες περιπτώσεις η καταστροφή 
άγγιξε και το 100%», τόνισε στην ε-
φηµερίδα Agrenda ο ∆ιονύσης Φώ-
λιος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνε-
ταιρισµού Καρίτσας, συµπληρώνο-
ντας πως το πρόβληµα αφορά, αλλού 
λιγότερο, αλλού περισσότερο, όλο 
τον κάµπο του ∆ήµου ∆ίον Πιερίας. 

Μάλιστα, όπως ο ίδιος εκτίµησε, 
στην ευρύτερη περιοχή που ορίζεται 
από το ∆ίον, την Καρίτσα, την Έφεσ-
σο και την Κονταριώτισσα, φέτος εί-
χαν καλλιεργηθεί πάνω από 1.500 
ίσως και 2.000 στρέµµατα µε καρ-
πούζι, από περίπου 150 παραγω-
γούς, οι οποίοι «αυτή τη στιγµή εί-
ναι σε πολύ δύσκολη θέση και πρέ-
πει να αποζηµιωθούν άµεσα και δί-

και προκειµένου να µπορέσουν να 
ξανακαλλιεργήσουν και του χρόνου».

Ένας από αυτούς, ο Νίκος Παπα-
στεργίου που είχε φέτος 100 στρέµ-
µατα καρπουζιών µιλώντας στην ε-
φηµερίδα Agrenda έκανε λόγο για 
µια κακή χρονιά για όσους ασχολή-
θηκαν στην περιοχή µε την καλλιέρ-
γεια. «Η σοδειά ήταν χάλια. Ειδικά 
στα πρώιµα καρπούζια που άρχισαν 
να συγκοµίζονται περίπου στα τέλη 
Ιουνίου είχαµε µεγάλη ζηµιά. Με το 
ζόρι πήραµε το πρώτο χέρι και από 
εκεί και πέρα λόγω των παρατεταµέ-
νων βροχοπτώσεων, χάσαµε το δεύ-
τερο και το τρίτο χέρι, διότι τα φυ-
τά πνίγηκαν και δεν έδωσαν άλλον 
καρπό», µας είπε ο έµπειρος παρα-
γωγός. Ως αποτέλεσµα, στα πρώιµα 
καρπούζια η ζηµιά ίσως να ξεπέρα-
σε σε ποσοστό το 70%, αφού «δεν 
πιάσαµε πάνω από 1,5–2 τόνους 
το στρέµµα, αντί για 7-8 τόνους το 
στρέµµα, που δίνουν συνήθως», ε-
νώ και στην µεσοπρώιµη και την ό-
ψιµη παραγωγή «οι καταστροφές 
φτάνουν σε ποσοστό το 50%».

Δίνει τιμή έως 35 λεπτά 
στο χέρι του παραγωγού, 
τώρα στα τελειώματα

Στα περισσότερα χωράφια οι αποδόσεις από 
τους 7-8 τόνους το στρέμμα μια κανονική 
χρονιά έπεσαν μόλις στους 1,5-2 τόνους

Χρυσό το 
πληρώνει το 
εµπόριο, αλλά.. 
Η ελλειµµατική παραγωγή στη 
Βόρεια Ελλάδα, σε συνδυασµό 
µε τον καύσωνα που 
επικράτησε πριν λίγες 
εβδοµάδες στη Βόρεια Ευρώπη 
οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο 
της ζήτησης και µαζί και τις 
τιµές, αφού ένα σηµαντικό 
κοµµάτι της τοπικής παραγωγής 
(σ.σ. τα καρπούζια της ποικιλίας 
«τορπίλη») εξάγεται σε όλη την 
Ευρώπη, πλην, όµως, για τους 
παραγωγούς το όφελος είναι 
επουσιώδες. «Αυτή την περίοδο 
το καρπούζι το πληρώνουν 
χρυσό οι έµποροι, δίνουν ακόµη 
και πάνω από 30 λεπτά, αλλά 
δεν υπάρχει απόθεµα. Οι 
ποσότητες είναι ελάχιστες και η 
αύξηση τιµής δεν είναι ικανή να 
αντισταθµίσει τις απώλειες στο 
εισόδηµα του παραγωγού από 
τη µείωση των στρεµµατικών 
αποδόσεων», τόνισε ο κ. 
Παπαστεργίου, ενώ ο ∆ιονύσης 
Φώλιος σηµειώνει ότι «οι 
παραγωγοί πάνε από κτήµα σε 
κτήµα για να συµπληρώσουν 
µια νταλίκα να φύγει στο 
εξωτερικό. Είναι τέτοια η 
έλλειψη, ώστε και καρπούζια 
2-3 κιλών, που άλλες χρονιές 
δεν ήταν εµπορεύσιµα, φέτος 
πουλήθηκαν». Το «άνοιγµα» 
πάντως, µετά τις 20 Ιουνίου, 
όταν άρχισε να συγκοµίζεται το 
πρώτο χέρι στην Πιερία, δεν 
ήταν τόσο καλό. Οι συναλλαγές 
έγιναν στα 12 έως 15 λεπτά και 
οι παραγωγοί δεν µπορέσουν 
να κεφαλαιοποιήσουν ένα 
ικανοποιητικό εισόδηµα.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)

KΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

7 – 8 τόνους το 
στρέµµα

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

5 – 10 τόνους το στρέµµα  (Aνάλογα µε το µποστάνι)

ΦΕΤΟΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

1,5– 2 τόνους το 
στρέµµα  
(Σε περιπτώσεις, 
100% καταστροφή)
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Λίγο καλύτερη ήταν φέτος η κατάσταση για τους 
παραγωγούς καρπουζιού στην ευρύτερη περιο-
χή της Χαλκιδικής, αν και τα τερτίπια του καιρού 
δεν άφησαν ανεπηρέαστη την καλλιέργεια ού-
τε εκεί. «Οι διαρκείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν 
σηµαντικές καταστροφές. Σε χωράφια πλατώµα-
τα, τα συγκεντρωµένα νερά έµεναν επί µακρόν 
στο έδαφος και έπνιξαν τα φυτά µε συνέπεια να 
µην παράξουν ανθό και κατ’ επέκταση καρπό, ε-
νώ η αυξηµένη υγρασία ευνόησε την ανάπτυξη 
ασθενειών, που έδρασαν αρνητικά στις στρεµ-
µατικές αποδόσεις της καλλιέργειας. Σε γενικές 
γραµµές, όµως ήταν καλύτερη χρονιά από την 
περσινή» είπε στην εφηµερίδα Agrenda ο πρό-
εδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ν. Φλογη-

τών Παύλος Γιαλαγκολίδης.
«Στα εµβολιασµένα καρπούζια οι αποδόσεις, 

ανάλογα µε το µποστάνι, κυµάνθηκαν από 5 έ-
ως και 10 τόνους, που σηµαίνει πως όσοι παρα-
γωγοί ήταν στο κάτω όριο δεν είναι καθόλου ι-
κανοποιηµένοι», µας είπε ο παραγωγός, θυµί-
ζοντας ότι στη Χαλκιδική η καλλιέργεια καρπου-
ζιών δεν ξεπερνά τα 500 στρέµµατα. Όσο για τις 
τιµές; «Τα όψιµα καρπούζια τα πληρώνει το ε-
µπόριο πανάκριβα αυτή την περίοδο, πάνω από 
30 λεπτά το κιλό, γιατί δεν υπάρχει πλέον προ-
σφορά. Μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο, οι τιµές 
κινήθηκαν στα επίπεδα µεταξύ 15-20 λεπτών το 
κιλό», εξήγησε ο κ. Γιαλαγκολίδης, διευκρινί-
ζοντας πως «κατά τεκµήριο οι λίγοι παραγωγοί 
καρπουζιού που είµαστε στο νοµό δίνουµε την 
παραγωγή µας σε ξενοδοχεία κι αυτό µας επι-
τρέπει να πιάνουµε λίγο καλύτερη τιµή από ό,τι 
δίνει το εµπόριο έξω στην αγορά».

Πάντως φέτος λόγω του άστατου καιρού που 
επικράτησε, υπήρξε και µια ακόµη έµµεση επί-
πτωση στους παραγωγούς καρπουζιού (κάτι που 
ισχύει και για αλλά φρούτα και κηπευτικά) της 
Χαλκιδικής, καθώς ειδικά το χρονικό διάστηµα 
κατά το οποίο οι βροχοπτώσεις ήταν στην ηµε-
ρήσια διάταξη, οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία της 
περιοχής κατέγραψαν µικρή κάµψη µε αποτέλε-
σµα αυτό να επηρεάσει κατ’ επέκταση και τη ζή-
τηση για το προϊόν. «Ενώ παραδοσιακά τα καλο-
καίρια δίνουµε στα ξενοδοχεία ποσότητες περί-
που στον 1,5 τόνο καρπούζι µέρα παρά µέρα, ε-
κείνη την περίοδο η ζήτηση έπεσε και φτάσαµε 
να παραδίδουµε 1,5 τόνο την εβδοµάδα», εξή-
γησε στην εφηµερίδα Αgrenda ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Ν. Φλογητών.

Οι βροχές έκοψαν τη ζήτηση
από τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής

Αντί για 1,5 τόνο την ημέρα, 
οι καλλιεργητές παρέδιδαν 
φέτος 1,5 τόνο την εβδομάδα

15-20 λεπτά
Τα όψιµα καρπούζια στη 
Χαλκιδική τα πληρώνει 
το εµπόριο πανάκριβα 
αυτή την περίοδο, πάνω 
από 30 λεπτά το κιλό, 
γιατί δεν υπάρχει πλέον 
προσφορά. Μέσα στο 
καλοκαίρι, ωστόσο, οι 
τιµές κινήθηκαν στα 
επίπεδα µεταξύ 15-20 
λεπτών το κιλό. 

70%
Στα πρώιµα καρπούζια 
σε Πιερία και Χαλκιδική 
η ζηµιά ίσως να 
ξεπέρασε το 70%, ενώ 
στα µεσοπρώιµα και τα 
όψιµα οι καταστροφές 
φτάνουν στο 50%.

2-3 κιλών
Οι παραγωγοί αυτό το 
διάστηµα πηγαίνουν από 
κτήµα σε κτήµα για να 
συµπληρώσουν µια 
νταλίκα να φύγει στο 
εξωτερικό. Είναι τέτοια 
η έλλειψη, ώστε και 
καρπούζια 2-3 κιλών, 
που άλλες χρονιές δεν 
ήταν εµπορεύσιµα, 
φέτος πουλήθηκαν. 

Σύσσωµοι οι 
παραγωγοί 
ζητούν από 
τον ΕΛΓΑ να 
αποζηµιω-
θούν δίκαια 
και έγκαιρα, 
για να µπο-
ρέσουν του 
χρόνου να 
ξανακαλλι-
εργήσουν.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ
ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑ∆Α 

∆ίον  
Καρίτσα 
Έφεσσο 
Κονταριώτισσα

}
}

 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΑΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 2.000 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ
150 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Χαλκιδική ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΑΝ 
ΜΕΧΡΙ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ίκαιες 
αποζηµιώσεις 
για να µη 
µπουν µέσα 
οι παραγωγοί 
 
«Με το κόστος παραγωγής για 
τα πρώιµα θερµοκηπιακά 
καρπούζια να κυµαίνεται στα 
600-700 ευρώ το στρέµµα και 
τα ανοικτά στα περίπου 400 
ευρώ το στρέµµα, µε τέτοιες 
τιµές και τόσο µικρή 
στρεµµατική απόδοση, όπως η 
φετινή, ο παραγωγός µπαίνει 
µέσα», αναφέρει στην 
εφηµερίδα Agrenda ο 
παραγωγός Νίκος 
Παπαστεργίου για να 
προσθέσει: «Είναι µια κακή 
χρονιά φέτος κι αν δεν 
αποζηµιωθούµε από τον ΕΛΓΑ 
δίκαια και έγκαιρα, δυστυχώς 
δεν θα µπορέσουµε του χρόνου 
να ξανακαλλιεργήσουµε».
∆ίκαιη αποζηµίωση των 
παραγωγών ζητά κι ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Καρίτσας, ο οποίος ανέφερε 
πως έχει γίνει η αναγγελία της 
ζηµιάς, πέρασαν και οι εκτιµητές 
του ΕΛΓΑ και έκαναν αυτοψία 
στα χωράφια και πλέον 
αποµένει ο οργανισµός να 
πράξει τα δέοντα, ώστε να 
στηρίξει, έστω και µερικώς, 
το εισόδηµα των πληγέντων.

Α
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Λ
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Μ
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Σ

TΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΩΡΑ
30-35 λεπτά το κιλό

ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ
12 έως 15 λεπτά το κιλό

ΠΡΩΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΑ

600-700 ευρώ 
το στρέµµα 

περίπου 400 ευρώ 
το στρέµµα

ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ 

ΦΕΤΟΣ
 +13,0% έναντι 2017
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Με τριετή συμβόλαια ο Φέκερ
γλυκαίνει τους τευτλοπαραγωγούς

 Στόχος έως το 2021 η παραγωγή ζάχαρης να φτάσει τους 100.000 τόνους
 Η Hellenic Agri Group έχει αποκλειστική εμπορική αντιπροσώπευση της ΕΒΖ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Απαιτήσεις για παραγωγή ποιοτικής πρώτης 
ύλης, κλειστά τριετή συµβόλαια συνεργασί-
ας, αλλά και σχέδια για αύξηση των ετήσιων 
παραγόµενων όγκων ζάχαρης τουλάχιστον 
στους 100.000 τόνους σε βάθος τριετίας, πε-
ριλαµβάνει µεταξύ άλλων το πλάνο ανάπτυ-
ξης που φέρεται να έχει εκπονήσει το επεν-
δυτικό fund Innovation Brain, για τη συνέχι-
ση και την ανάπτυξη της τευτλοκαλλιέργειας 
στη χώρα, ενόψει της ολοκλήρωσης των δια-
πραγµατεύσεων που έχει σε εξέλιξη για την 
είσοδό του ως στρατηγικού επενδυτή στην Ελ-
ληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης.

Μια πρώτη «γεύση» αυτών των σκέψεων, 
που θα γίνουν πιο λεπτοµερείς σε νέο ρα-
ντεβού στις 10 Σεπτεµβρίου, έδωσε ο διαχει-
ριστής του Innovation Brain, Λούκας Φέκερ 
σε συνάντηση γνωριµίας που πραγµατοποί-
ησε µε διευρυµένη αντιπροσωπεία παραγω-

γών από όλα τα παραγωγικά κέντρα της χώ-
ρας, το µεσηµέρι της Πέµπτης 30 Αυγούστου 
στα κεντρικά γραφεία της ΕΒΖ ΑΕ.

«∆εν είµαστε αντιµαχόµενα µέρη, είµαστε συ-
νεργάτες. Ό,τι ζητήσει από τους παραγωγούς ο 
νέος επενδυτής θα το έχει, αρκεί να διασφαλί-
σει τα συµφέροντα των τευτλοπαραγωγών», δή-
λωσε µετά τη συνάντηση µε τον Λούκας Φέκερ 
ο Σερραίος τευτλοκαλλιεργητής, Γιάννης Πα-
ναγής, ενώ στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε 
και Χρήστος Βαρούτης, επίσης από τις Σέρρες, 
ο οποίος ξεκαθάρισε πως και οι δύο πλευρές 
θέλουν το ίδιο πράγµα: «Εµείς θέλουµε να πα-
ράγουµε και ο κ. Fecker µας δήλωσε ότι θέλει 
επίσης την αναγέννηση της τευτλοκαλλιέργει-
ας. Πλήρη εικόνα, όµως, για τα σχέδιά του θα 
έχουµε στις 10 Σεπτεµβρίου, όταν περιµένου-
µε να έρθει µε συγκεκριµένες προτάσεις τεκ-
µηριωµένες και οικονοµικά, ώστε να ξέρουµε 
για πόσες χιλιάδες στρέµµατα ενδιαφέρεται, 
σε ποιες περιοχές να καλλιεργηθούν και µε τί 
τιµολόγιο. Τώρα έγινε απλώς µια αναφορά».

Ο επικεφαλής του ελβετικού fund, πάντως, δή-
λωσε σε δηµοσιογράφους ότι εκτιµά, πως µέ-
χρι τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί το deal 
για την είσοδο του Innovation Brain στο µετοχι-
κό κεφάλαιο της ΕΒΖ και ως αποτέλεσµα θα έ-
χουν µεταβιβαστεί στη Hellenic Agri Group, το 
σχήµα δηλαδή, που θα διαδεχθεί τη ζαχαροβι-
οµηχανία, για αυτό και τον ενδιαφέρει να κα-
ταλήξει άµεσα σε συµφωνία µε τους αγρότες.

Στο περιθώριο της συνάντησης Fecker - α-
γροτών, ο νέος διευθύνων σύµβουλος της ΕΒΖ 
Χρήστος Πούρης εκτίµησε ότι η συµφωνία µε 
τον εν δυνάµει στρατηγικό επενδυτή µπορεί 
να έχει κλείσει στους επόµενους 2-3 µήνες, 
αλλά αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτοµέ-

ρειες, σηµειώνοντας πως «σε αυτή τη φάση α-
παιτούνται λεπτοί χειρισµοί και είναι καλύτε-
ρο να κάνουµε περισσότερα και να λέµε λιγό-
τερα, γιατί µπορεί να κάνουµε κακό».

Όσον αφορά τη φετινή καµπάνια, ο κ. Πούρης 
επιβεβαίωσε αυτό που είχε αποκαλύψει από την 
περασµένη εβδοµάδα η Agrenda και το Agronews 
ότι δηλαδή θα ανοίξει στις 24 ή 25 Σεπτεµβρίου 
και αναµένεται να διαρκέσει γύρω στις 15 ηµέ-
ρες. Για την επεξεργασία της φετινής παραγωγής 
των τεύτλων (σ. σ. έχουν καλλιεργηθεί γύρω στα 
13.000 στρέµµατα) θα λειτουργήσει µόνο η µο-
νάδα  στο Πλατύ και σύµφωνα µε τον κ. Γ. Κοκ-
κίνη, από τη γεωπονική υπηρεσία, αναµένεται 
να παραχθούν περί τους  5.000 τόνους ζάχαρης.

Ως το τέλος του έτους θα έχει κλείσει 
η συμφωνία με το ελβετικό fund

Στην εµπορία ζάχαρης 
µπαίνει η Wilmar 

Η Wilmar International Ltd που εδρεύει 
στη Σιγκαπούρη δήλωσε ότι η θυγατρική της 

θα αγοράσει συµβάσεις για ακατέργαστη και λευκή 
ζάχαρη από µια επιχείρηση της Bunge Ltd, χωρίς 
να ανακοινωθούν τα ποσά.Τον Μάρτιο, η Wilmar 
αρνήθηκε ότι είχε συνοµιλίες µε την Bunge σχετικά 
µε το κοµµάτι της εµπορίας ζάχαρης όπως δεν 
δέχθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε αν είχε 
εξετάσει τη δυνατότητα απόκτηση της µονάδας.

Συµφωνία Starbucks µε Nestle 
προς 7,5 δισ. δολάρια 
Οι Nestle και Starbucks ανακοίνωσαν την 
ολοκλήρωση της µεταξύ τους συµφωνίας, βάσει 
της οποίας η ελβετική εταιρεία τροφίµων αποκτά 
την άδεια να λανσάρει τα συσκευασµένα προϊόντα 
καφέ και τσαγιού της αµερικανικής εταιρείας, 
σε όλο τον κόσµο. Η συµφωνία των 7,15 δισ. 
δολαρίων δίνει στη Nestle δικαιώµατα για την 
πώληση των προϊόντων Starbucks εκτός των 
καταστηµάτων καφέ της αµερικανικής εταιρείας.

Ντελίβερι ξεκινά η Chipotle 
Mexican Grill Inc
Η Chipotle Mexican Grill Inc ανακοίνωσε την 
έναρξη συνεργασίας µε την υπηρεσία ντιλίβερι 
DoorDash, καθώς η αλυσίδα εστιατορίων φαίνεται 
να έχει περισσότερους ανθρώπους να τρώνε 
µπουρίτος και tacos, σε µια εποχή που πέφτει η 
κυκλοφορία στα εστιατόρια της. Η επιλογή 
παράδοσης θα είναι διαθέσιµη σε εθνικό επίπεδο 
µέσω και της ιστοσελίδας της, µε την DoorDash.

Ο διαχειριστής του 
Innovation Brain 
Λούκας Φέκερ 
εκτιµά ότι το 2021 
η εταιρεία θα 
έχει κερδοφόρα 
λειτουργικά 
αποτελέσµατα. 

Το 2018 σπάρθηκαν 
13.000 στρέµµατα, από τα 
οποία θα παραχθούν περί 

τις 55.000 τόνοι τεύτλων, 
που θα δώσουν κοντά 

στους 5.000 τόνους 
ζάχαρης, ποσότητα 

ιστορικά χαµηλή 
για την ΕΒΖ.

ΝΕΑ
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Έτοιµο 
το πάρκο φ/β
500KW της
EΑΣ Βόλου
Ολοκληρώθηκε 
η επένδυση του 
φωτοβολταϊκού πάρκου 
του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Βόλου 
ισχύος 500KW και 
κόστους 600.000 ευρώ 
στο Στεφανοβίκειο.
Σύµφωνα µε όσα 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος 
του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Βόλου-
ΕΒΟΛ Νικήτας Πρίντζος, 
το  έργο έχει ενταχθεί στο 
επενδυτικό πρόγραµµα 
Π.Α.Α. «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής» του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και επιδοτείται 
σε ποσοστό 43%.Η 
επένδυση κρίνεται 
ιδιαιτέρως συµφέρουσα 
καθόσον θα αποσβεστεί 
σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, όχι µεγαλύτερο 
των 3 ετών. 
Σε συνδυασµό µε το 
φωτοβολταϊκό των 
100KW που είναι 
εγκατεστηµένο στην 
οροφή της 
γαλακτοβιοµηχανίας 
ΕΒΟΛ αποτελεί ιδιαίτερα 
επωφελής  για την 
Οργάνωση.
Η σύνδεση του πάρκου 
µε το δίκτυο της ∆ΕΗ 
είναι προγραµµατισµένη 
για την ερχόµενη 
εβδοµάδα.
Η παραγόµενη από το 
πάρκο ηλεκτρική ενέργεια 
θα συµψηφίζεται µε την 
ηλεκτρική ενέργεια που 
καταναλώνεται από την 
γαλακτοβιοµηχανία 
ΕΒΟΛ, όπως προβλέπεται 
στο πρόγραµµα Net 
metering.

Έµφαση στα στρατηγικής σηµασίας 
προϊόντα, περαιτέρω επέκταση στα 
Βαλκάνια αλλά και σύναψη νέου 
οµολογιακού δανείου µακροχρό-
νιας αποπληρωµής µε το οποίο θα 
αναδιαρθρώσει σηµαντικό µέρος 
του βραχυπρόθεσµου δανεισµού 
της και θα χρηµατοδοτήσει το ε-
πενδυτικό πλάνο της επόµενης πε-
νταετίας, στους στόχους που θέτει 
η γαλακτοβιοµηχανία Όλυµπος. 

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε 
σχετική έκθεση µε τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα του οµίλου, στους 
στόχους ανάπτυξης περιλαµβάνε-
ται επίσης η µείωση κόστους κυ-

ρίως µε αναδιοργάνωση των πα-
ραγωγικών διαδικασιών, των λει-
τουργικών τοµέων και δικτύων δι-
ανοµής για την προσαρµογή της ε-
ταιρείας στο συνεχώς µεταβαλλό-
µενο οικονοµικό περιβάλλον. Επι-
πρόσθετα δίνεται βαρύτητα: 

 Στον εξαγωγικό προσανατο-
λισµό, ο οποίος θα ισχυροποιή-
σει τα brands του οµίλου.

 Στη µεγιστοποίηση της επέν-
δυσης στη Ρουµανία µε σταδιακή 
επέκταση στη ρουµάνικη αγορά και 
την ευρύτερη βαλκανική αγορά.

 Στην ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων στην Ιταλία και τη Γερµανία.

Ο Στέλιος και η Μαρία από τη Βέροια, 
λάτρεις της µπύρας και καθαρόαιµοι 
home brewers, κυκλοφόρησαν την 
πρώτη τους µπύρα, το ONIRO τους, 
όπως την ονοµάζουν. Πρόκειται για 
µια µπύρα τύπου American pale ale, 
µε τρεις διαφορετικούς αµερικανι-
κούς λυκίσκους. Έντονα αρώµατα 
τροπικών φρούτων και νότες εσπε-
ριδοειδών συνθέτουν το ξεχωριστό 
άρωµά της. Οι γεύσεις που κυριαρ-
χούν είναι το ροδάκινο και το βερί-
κοκο. Το σώµα της µπύρας είναι µέ-
τριο, όπως µέτρια είναι και η εναν-
θράκωση για την καλύτερη ανάδει-
ξη των γεύσεων. Όσοι τη δοκίµασαν 
µιλούν για µια µπύρα µε ήπια πικρά-
δα, απαραίτητη για το είδος, που ι-
σορροπεί τέλεια µε τις καραµελωµέ-
νες βύνες. Η τεχνική που χρησιµο-
ποιήθηκε για το σχέδιο της ετικέτας, 
λέγεται µαρµαρογραφία και τα χρώ-
µατα όπως και τα «νερά» της είναι ε-
µπνευσµένα από τις ελληνικές θά-
λασσες και τα χρώµατα του ουρανού.

Αναδιάρθρωση δανεισμού 
στα πλάνα της Όλυμπος

Η πρώτη
βεροιώτικη  
μπύρα
ONIRO 

Αυξηµένες πωλήσεις για τη ΖΑΝΑΕ το 2017
Αύξηση πωλήσεων και ενισχυµένη λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε 
το 2017 η ιστορική βιοµηχανική και εµπορική εταιρεία τροφίµων 
ΖΑΝΑΕ. Περίπου το 80% των πωλήσεών της στην ελληνική αγορά 
γίνεται από τα επώνυµα προϊόντα της ΖΑΝΑΕ, ενώ παράλληλα 
παράγει και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για αλυσίδες σουπερµάρκετ. 
Η επιχείρηση, αν και δεν προβαίνει σε προβλέψεις για την εξέλιξη του 
κύκλου εργασιών της το τρέχον έτος, λόγω της αστάθειας της αγοράς, 
αναµένει ότι και η χρήση 2018 θα είναι κερδοφόρος.

Το σώµα της µπύρας είναι 
µέτριο, όπως µέτρια είναι 

και η ενανθράκωση για 
την καλύτερη ανάδειξη 

των γεύσεων, έχει µία ήπια 
πικράδα, που ισορροπεί τέλεια 
µε τις καραµελωµένες βύνες. 

Ο Λούκας Φέκερ 
είχε συνάντηση 
γνωριµίας µε 
τευτλοπαραγωγούς 
από όλη τη χώρα.

31,20
29,445

6%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2017
2017

2016

ΖΗΜΙΕΣ

2016

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1,72

7,6%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΚΕΡ∆Η

0,125

0,27%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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Επέκταση στη Νιγρίτα 
νέα μονάδα στην Ημαθία

  Επενδυτικό πλάνο 15 εκατ. ευρώ στο βιοάεριο «τρέχει» το σχήμα 
των οικογενειών Μποζατζίδη, Μητσιολίδη, Τζιάκα και Μητσόπουλου

ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

Τριπλασιασµό ηλεκτροπαραγωγικής 
ισχύος στην υφιστάµενη µονάδα στη 
Νιγρίτα Σερρών και ανέγερση µιας νέ-
ας στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, προ-
βλέπει το επενδυτικό πλάνο, προϋπο-
λογισµού περίπου 15 εκατ. ευρώ, που 
προωθεί για τον επόµενο περίπου έ-
να χρόνο στον τοµέα του βιοαερίου, 
το επιχειρηµατικό σχήµα που έχουν 
συστήσει οι οικογένειες Μποζατζίδη, 
Μητσιολίδη, Τζιάκα και Μητσόπουλου.

«Αυτή τη στιγµή έχουµε σε λειτουρ-
γία µια µονάδα ηλεκτροπαραγωγής ε-
νέργειας από βιοαέριο στη Νιγρίτα Σερ-
ρών και έχουµε πάρει απόφαση να την 
αναβαθµίσουµε. Το σχέδιο είναι από 
το 1 MW που είναι σήµερα η συνδεδε-
µένη δυναµικότητα ισχύος να πάει στα 
3 MW», τόνισε στην Agrenda ο Σπύρος 
Τζιάκας, εκ των βασικών µετόχων της 
«Βιοενέργεια Νιγρίτας ΑΕ», που «τρέ-
χει» τη συγκεκριµένη επένδυση. 

Πρώτη ύλη από πτηνοτροφεία, 
ελαιοτριβεία, γαλακτοπαραγωγούς

Όπως µας εξήγησε, η επιχείρηση έ-
χει ήδη πάρει άδεια παραγωγής από 
τη ΡΑΕ και παράλληλα έχει καταθέ-
σει και περιβαλλοντικές µελέτες στο 
υπουργείο, αναµένοντας την έκδοση 
της σχετικής έγκρισης. «Είµαστε σε έ-
να καλό σηµείο. Ευελπιστούµε µέσα 
στο τρέχον έτος να ξεκινήσουµε την 
κατασκευή. Είναι µια επένδυση της τά-
ξης των 5-6 εκατ. ευρώ», είπε ο συνο-
µιλητής µας και εξήγησε ότι «η πρώτη 
ύλη που θα απαιτηθεί για να λειτουρ-
γήσει η αναβαθµισµένη µονάδα έχει 
εξασφαλιστεί. Είναι από πτηνοτροφεία 
της περιοχής, από ελαιοτριβεία, µονά-

δες επεξεργασίας γάλα-
κτος και κάποια βουστά-
σια. Συνολικά µιλάµε για 
λίγο παραπάνω από 120.000 
τόνους απόβλητα και ενσίρωµα 
από την περιοχή».

Εφόσον όλα εξελιχθούν οµαλά και 
µε δεδοµένο ότι οι εργασίες για την α-
ναβάθµιση της «Βιοενέργεια Νιγρίτας 
ΑΕ» θα πάρει γύρω στους 5-6 µήνες, οι 
επενδυτές εκτιµούν πως περί τα µέσα 
του 2019 ίσως να είναι ήδη λειτουρ-
γική η µονάδα µε την τριπλάσια δυνα-
µικότητά της.

Νέα επένδυση 3 MW 
στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας 

Το επενδυτικό σχήµα έχει κινήσει, 
επίσης, εδώ και καιρό διαδικασία για 
την αδειοδότηση, µέσω µιας άλλης ε-
ταιρείας, µιας νέας επένδυσης στο βι-
οαέριο, δυναµικότητας και πάλι 3 MW 
σε χώρο που έχει εξασφαλίσει στην Α-
λεξάνδρεια Ηµαθίας. 

«Έχουµε καταθέσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στη ΡΑΕ και είµαστε 
σε αναµονή για την έγκριση, ώστε να 
προχωρήσουµε και στην έγκριση µε-
λέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
την αίτηση στο ∆Ε∆∆ΗΕ και ό,τι άλ-
λο απαιτείται» ανέφερε ο κ. Τζιάκας. 
∆ιευκρίνισε δε, ότι σε αυτή την περί-
πτωση, «επειδή η µονάδα θα γίνει ε-
ξαρχής, το ύψος της επένδυσης υπο-
λογίζεται να διαµορφωθεί περί τα 8-9 
εκατ. ευρώ». Παράλληλα ο µέτοχος της 
«Βιοενέργεια Νιγρίτας ΑΕ», πρόσθεσε 
την είχανε ξεκινήσει την αδειοδότηση, 
µάλιστα, για δυναµικότητα 1 MW, επει-
δή, όµως, παρατήρησαν από τις άλλες 
ότι υπάρχει περιθώριο αναβάθµισης, 
αποφασίσαµε να πάµε από την αρχή 
σε µια µεγαλύτερη µονάδα.

Απόσβεση της
επένδυσης µέσα
σε 5-6 χρόνια
Το κόστος της επένδυση σχετίζεται µε τη 
δυναµικότητα κάθε µονάδας, ενώ η απόσβεση θέλει 
γύρω στα 5-6 χρόνια. «Πλέον τα έργα αυτά δεν 
επιδοτούνται από τον αναπτυξιακό, ή κάποιο άλλο 
πρόγραµµα, καθώς θεωρείται ότι η τιµή που 
λαµβάνουν είναι ήδη επιδοτούµενη, οπότε τα έχουν 
απαλλάξει», εξηγεί ο κ. Τζιάκας και σηµειώνει πως 
η τιµή αυτή τη στιγµή είναι στα 225 ευρώ η MWh 
και µπορεί να χαρακτηριστεί καλή σε σχέση µε τα 
κοστολόγια που υπάρχουν. 
Όσο για το περιθώριο κέρδους, αυτό εξαρτάται από 
το µείγµα πρώτων υλών. «Αν έχεις ενσίρωµα είναι 
µικρότερο, αν έχει απόβλητα που είναι δωρεάν στην 
πλειονότητά τους, τότε αυξάνει. Γενικά, θα έλεγα 
πως κυµαίνεται από 10% έως 17%-18%», είπε 
ο αντιπρόεδρος του ΕΣΠΑΒ.

Το κόστος κατασκευής µιας 
µονάδας παραγωγής βιοαερίου 
ισχύος 999 kW κυµαίνεται από 
4 έως 5 εκατ. ευρώ αναλόγως 
την τεχνολογία.

Τα περιθώρια κέρδους αν 
απορροφά η µονάδα ενσίρωµα 
είναι µικρότερο, αν έχει 
απόβλητα που είναι δωρεάν 
στην πλειονότητά τους, τότε 
αυξάνει φτάνοντας 17-18%.

Κόστος

Περιθώρια 

Σήµερα ο Ελληνικός Σύνδεσµος 
Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ)  
αριθµεί 25 µέλη, µε µεγέθη µονάδων 
από 100 έως 5.250 kWe. Η συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύς των 21 ενεργών 
ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων-
µελών (από τις 25 συνολικά του 
τοµέα) είναι 19,7 MWe (από 22,76 
ΜWe συνολικά του τοµέα).  

ΕΣΠΑΒ



ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr 

∆ηµογραφικές και οικονοµικές αλλαγές θα 
οδηγήσουν στην επιβράδυνση της επιρροής 
των γεωργικών συµφερόντων στην Ευρώπη 
κατά τα προσεχή έτη. Το ποσό των χρηµά-
των που αφιερώνεται στον τοµέα θα µειω-
θεί, όπως και ο αριθµός των επιδοτήσεων. 
Και παρά τις διαµαρτυρίες των αγροτικών 
λόµπι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι όλο και 
περισσότερο πρόθυµη να ανοίξει τις αγο-
ρές της σε ξένα αγροτικά προϊόντα, προκει-
µένου να θεσπίσει συµφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών. Ως αποτέλεσµα, οι Ευρωπαί-
οι αγρότες θα υποστούν πιέσεις για να κα-

ταστούν ανταγωνιστικότεροι. Αυτό µπορεί 
να έρθει µε τη µορφή - µεταξύ άλλων - των 
γεωργών που µειώνουν το κόστος, βελτιώ-
νουν την αποδοτικότητα της εργασίας τους 
ή εισάγουν περισσότερη τεχνολογία.

Στο παραπάνω συµπέρασµα καταλήγει το 
αµερικανικό κέντρο στρατηγικών µελετών 
Stratfor, το οποίο σε ανάλυσή του υποστη-
ρίζει ότι ενώ η ήπειρος έχει γίνει πολύ πιο 
αστική τις τελευταίες δεκαετίες, περίπου το 
ένα τέταρτο του πληθυσµού της ΕΕ ζει ακό-
µα στις αγροτικές περιοχές. Κατά µέσο ό-
ρο, η γεωργία εξακολουθεί να αντιπροσω-
πεύει περισσότερο από το 4% της συνολι-
κής απασχόλησης στο µπλοκ, ενώ στη Ρου-
µανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την 

Πολωνία αντιπροσωπεύει περισσότερο α-
πό το 10% της συνολικής απασχόλησης.

Και η ισχυρή Γερµανία θα επηρεαστεί
Εποµένως, σύµφωνα µε το Stratfor υ-

πάρχουν ελάχιστες πιθανότητες η Ευρω-
παϊκή Ένωση να εγκαταλείψει εντελώς 
τα συµφέροντα των γεωργικών της τοµέ-
ων. Ωστόσο, οι δηµογραφικές και οικο-
νοµικές πραγµατικότητες του 21ου θα ε-
πηρεάσουν – ειδικά ορισµένα από τα πιο 
ισχυρά µέλη της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της Γερµανίας – και αναµένεται να ο-
δηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να γί-
νει λιγότερο προστατευτική για τη γεωρ-
γία τα επόµενα χρόνια.

Επιβράδυνση της επιρροής 
των αγροτικών συμφερόντων
Οι ραγδαίες οικονομικές αλλαγές στην Ευρώπη φέρνουν τον αγροτικό τομέα 
σε θέση χαμηλής επιρροής και τον προστατευτισμό των επιδοτήσεων να φθίνει 

∆υσοίωνη η σχέση 
αγροτικού τοµέα-ΕΕ

Ο αντίκτυπος των 
ευρωπαϊκών αγροτικών 

λόµπυ µειώνεται, σε µικρό 
βαθµό βέβαια, εξαιτίας του 
φθίνοντος πληθυσµού της 

υπαίθρου και της φθίνουσας 
συµβολής του γεωργικού 

τοµέα στην οικονοµία της ΕΕ
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Πολυσήμαντη 
στην Ευρώπη κάποτε, 
με φοβίες όμως τώρα 
η αγροτική οικονομία
Μπορεί το κλίμα στο οποίο γίνονται οι συζητήσεις και οι συμφωνίες 
να είναι καλό, αλλά χαμένος στο τέλος είναι ο κάθε αγρότης

Η προστασία του γεωργικού τοµέα υ-
πήρξε µια αποφασιστική πολιτική για 
το εµπορικό µπλοκ της Ευρώπης από 
τη δεκαετία του 1960. Τα γεωργικά 
λόµπι αποτελούν παραδοσιακά µια 
τεράστια πολιτική δύναµη στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, µε το πολιτική ευε-
λιξία να επηρεάζει τη χάραξη πολιτι-
κών στρατηγικών τόσο σε εθνικό όσο 
και σε υπερεθνικό επίπεδο. 

Ωστόσο, η επιρροή τους έχει εξα-
σθενίσει τις τελευταίες δεκαετίες και 
θα συνεχίσει να µειώνεται στο µέλλον 
λόγω καθοριστικών παραγόντων όπως 
είναι η µείωση του αγροτικού πληθυ-
σµού, οι µικρότερες συνεισφορές του 
γεωργικού τοµέα στην οικονοµία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι µεταρρυθ-
µίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Ως αποτέλεσµα, η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση θα προθυµοποιηθεί να συµπε-
ριλάβει τη γεωργία σε πλαίσιο συµ-
φωνιών ελεύθερων συναλλαγών, οι 
οποίες θα αναγκάσουν τους ευρω-
παίους αγρότες να βρουν τρόπους 
προσαρµογής σε µια πιο ανταγωνι-
στική αγορά.

Η πολύτιµη θέση της γεωργίας 
στην ευρωπαϊκή κοινωνία

Η αγαστή σχέση Ευρώπης – γεωργι-
κών επιδοτήσεων µπορεί να αναζητη-
θεί στη γέννηση της Ευρωπαϊκής Οικο-
νοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ), του προκάτο-
χου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1957. 
Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο 
που η Ευρώπη καταστράφηκε και προ-
κάλεσε εκτεταµένη πείνα και φτώχεια, 
οι ιδρυτές της ΕΟΚ να διασφάλισαν ό-
τι η Ευρώπη θα µπορούσε να είναι αυ-
τάρκης στα τρόφιµα. 

Η ΕΟΚ σκόπευε επίσης να χορη-
γήσει επιδοτήσεις στους αγροτικούς 
πληθυσµούς του µπλοκ, οι οποίοι 
στα τέλη της δεκαετίας του 1950 α-
ντιπροσώπευαν περίπου το 40% του 
πληθυσµού της Γαλλίας και της Ιτα-
λίας και περίπου το 30% του πληθυ-
σµού της Γερµανίας.

Έτσι, η κοινή γεωργική πολιτική, γνω-
στή ως ΚΑΠ, εισήχθη το 1962. Στην αρ-
χική της µορφή, η πολιτική συνίστατο 
από επιδοτήσεις για τους αγρότες, από 
εµπόδια στις εισαγωγές και τα κίνητρα 
για εξαγωγές. Τη στιγµή που δηµιουρ-

γήθηκε, η ΚΑΠ αντιπροσώπευε περί-
που το 60% του συνολικού προϋπολο-
γισµού της ΕΕ. Και παρόλο που οι κρι-
τικοί ισχυρίστηκαν ότι ήταν υπερβολι-
κά ακριβό και έκανε πάρα πολλά για να 
προστατεύσουν τους ευρωπαίους αγρό-
τες, παρέµεινε ένα ζωτικό στοιχείο του 
προϋπολογισµού της ΕΕ.

Η τοποθέτηση της γεωργίας ως προ-
τεραιότητα συνεχίστηκε όταν διαµορ-
φώθηκε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
Συνθήκες που δηµιούργησαν την Ένω-
ση διευκρίνισαν ότι ένας από τους στό-
χους της ήταν «να εξασφαλίσει ένα δί-
καιο βιοτικό επίπεδο για τη γεωργική 
κοινότητα, ιδίως µε την αύξηση των α-
τοµικών αποδοχών των ατόµων που α-
σχολούνται µε τη γεωργία». 

Και αυτή η θεώρηση παραµένει σε 
ισχύ µέχρι σήµερα. Ο ευρωπαϊκός πο-
λιτισµός δίνει µεγάλη αξία στα παρα-
δοσιακά τοπικά προϊόντα υψηλής ποι-
ότητας και αναφορικά µε τη γεωργία 
υπάρχει  µια ενσωµάτωση στην ευρύ-
τερη ευρωπαϊκή κοινωνία και απευ-
θείας στα «πιστεύω» των κρατών-δη-
µιουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συµβολή της γεωργίας στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν στην Ευρώπη  
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια 
από το 2004 έως το 2013, σήµανε ταυτόχρονα, σιγά σιγά, και την ένταξη χωρών όπου η γεωργία 
αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο µέρος της οικονοµίας. Αλλά ακόµη και σε αυτές τις χώρες, η συµβολή 
της γεωργίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  µειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες..

Πληθυσµός της υπαίθρου της ΕΕ σε ποσοστό του συνολικού πληθυσµού, 1960-2017
Όταν η ΕΟΚ δηµιουργήθηκε το 1957, περίπου το 40% του πληθυσµού των ιδρυτικών κρατών-µελών της 
ζούσε σε αγροτικές περιοχές. Σήµερα, περίπου το ένα τέταρτο της πληθυσµιακής ζωής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ζει στην ύπαιθρο. Τα δυτικά και τα βόρεια κράτη τείνουν να έχουν τα χαµηλότερα επίπεδα 
αγροτικού πληθυσµού, ενώ τα ανατολικά κράτη έχουν γενικά µεγαλύτερους αγροτικούς πληθυσµούς.
Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα
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Με συµφέροντα
Οι εθνικές κυβερνή-
σεις συχνά κατευ-
θύνονται προς την 

προστασία 
των αγροτών

Όλοι ενεργοί
Υπάρχουν πολλά 
διεθνή αγροτικά 
λόµπι, µετέχοντα 

σε θεσµούς της ΕΕ

Τα ευρωπαϊκά αγροτικά λόµπι έχουν 
στο ιστορικό τους µια καλά οργανω-
µένη και εξαιρετική πολιτική και οικο-
νοµική επιρροή. Οι οργανώσεις των 
αγροτών συχνά επικεντρώνονται στη 
ρητορική τους για να δηµιουργήσουν 
το φόβο ότι το άνοιγµα των αγορών 
αγροτικών προϊόντων και τροφίµων 
στην Ευρώπη θα µπορούσε να οδη-
γήσει σε επισφαλείς, χαµηλής ποιό-
τητας ξένα προϊόντα.

Για παράδειγµα, οι διαµαρτυρίες 
του 2016 στην Ευρώπη κατά της ∆ι-
ατλαντικής Εµπορικής και Επενδυτι-
κής Εταιρικής Σχέσης µε τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες επικεντρώθηκαν στις 
αποκλίσεις στα πρότυπα ασφάλειας 
των τροφίµων των ΗΠΑ και της ΕΕ, 
καθώς και στις διαφορετικές από-
ψεις των µερών για τις γενετικά τρο-
ποποιηµένες καλλιέργειες, τα φυτο-
φάρµακα και τις ορµόνες ανάπτυξης .

Οι εκλογικές περιφέρειες πολλών 
ευρωπαϊκών χωρών σχεδιάζονται ε-
πίσης µε τέτοιο τρόπο ώστε οι αγροτι-
κές περιοχές να αντιπροσωπεύονται 
καλύτερα σε σύγκριση µε τις πόλεις. 
Έτσι, οι εθνικές κυβερνήσεις συχνά 
κατευθύνονται προς την προστασία 
τους αγροτών προκειµένου να κερδί-

σουν τις ψήφους και να αποφύγουν 
τους εχθρούς.

Οι τοπικές οµάδες αγροτών σε διά-
φορες χώρες της ΕΕ διαµαρτύρονται 
τακτικά για τις πολιτικές βγαίνοντας 
τους δρόµους για να υπερασπιστούν 
τα συµφέροντά τους. Αυτές οι διαδη-
λώσεις συχνά αποκλείουν τους δρό-
µους και τους σιδηρόδροµους, αδειά-
ζουν επιδεικτικά  τα προϊόντα τους 
σε δηµόσιους χώρους ή διακόπτουν 
προσωρινά την προµήθεια των προ-
ϊόντων τους για να προκαλέσουν οι-
κονοµικές διαταραχές και να αµβλύ-
νουν το πρόβληµα κάνοντας το όσο 
το δυνατόν πιο φανερό.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υ-
πάρχουν πολλά διεθνή αγροτικά λό-
µπι µετέχοντα σε θεσµούς της ΕΕ. Αυ-
τά που αποστέλλουν τακτικά εκπρο-
σώπους στους κύριους θεσµούς της 
Ένωσης. Η πιο αξιοσηµείωτη είναι η 
COPA-COGECA, ένας οργανισµός που 
αντιπροσωπεύει εκατοντάδες διαφο-
ρετικές ευρωπαϊκές γεωργικές οµά-
δες. Οι οµάδες αυτές είναι πολύ δρα-
στήριες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισκέ-
πτονται συχνά τα εν λόγω ιδρύµατα 
και µιλούν άµεσα µε τα µέλη.

Ο πολιτικός ρόλος 
στα λόμπι των αγροτών

Αλλαγές
Ο τοµέας της γεωργίας κυρίως 
στις βόρειες ευρωπαικές 
χώρες θα αντιµετωπίσει 
µεγαλύτερο ανταγωνισµό στο 
µέλλον, σε αντίθεση µε 
παλαιότερα που οι 
αγροτικέςκοινότητες ήλεγχαν 
την ευρωπαική οικονοµία.

Κίνητρα
Ο µειωµένος πληθυσµός της 
υπαίθρου µειώνει αντίστοιχα 
και τις ευκαιρίες απασχόλησης 
και παραγωγικότητας, και 
συνεπώς, τα κίνητρα της 
Ευρώπης για να δώσει 
ευκαιρίες ανέλιξης στον 
αγροτικό κόσµο των κρατών.  

Σύμπνοια
Οι σχέσεις αγροτών-ΕΕ 
έµοιαζαν µε συγκοινωνούντα 
δοχεία, ήδη από το 1960, όπου 
οι επιδοτήσες και οι 
γενικότερες αλληλοστηρίξεις 
ήταν έκδηλες από την εποχή 
που η ΕΟΚ, ως πρόγονος της 
ΕΕ είχε τον έλεγχο.

Μπλόκα
∆ιαµαρτυρίες γίνονταν, 
γίνονται και θα γίνονται και 
τώρα που ο αγροτικός κόσµος 
χάνει τη στήριξή του, θα 
αρχίσει να βγαίνει ξανά στους 
δρόµους, διεκδικώντας ξανά 
και ξανά ό,τι έχασε και ό,τι 
προβλέπει ότι θα χάσει.

Συµβολή της γεωργίας στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν στην Ευρώπη  
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια 
από το 2004 έως το 2013, σήµανε ταυτόχρονα, σιγά σιγά, και την ένταξη χωρών όπου η γεωργία 
αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο µέρος της οικονοµίας. Αλλά ακόµη και σε αυτές τις χώρες, η συµβολή 
της γεωργίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  µειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες..

Οι δαπάνες και η διαδροµή προς τη µεταρρύθµισης της ΚΑΠ 
Από τη δηµιουργία της το 1962, η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) έχει προχωρήσει σε πολλούς 
µετασχηµατισµούς. Το µερίδιο της ΚΑΠ στον προϋπολογισµό της ΕΕ µειώθηκε σηµαντικά, από 
µεγαλύτερο από 70% στα µέσα της δεκαετίας του ‘80 σε µικρότερο από 40% το 2010. 
Άλλαξε επίσης και ο τρόπος µε τον οποίο δαπανώνται τα χρήµατα. Στη δεκαετία του ‘80, η ΚΑΠ 
επικεντρώθηκε κυρίως στη διατήρηση σταθερών τιµών των τροφίµων µέσω παρεµβάσεων στις αγορές 
και εξαγωγικών επιδοτήσεων. Στη δεκαετία του 1990 εστίασε αλλού, αλλάζοντας µε άµεσες πληρωµές 
προς τους αγρότες. Στα µέσα της δεκαετίας του 2000 συνεχίστηκαν οι άµεσες πληρωµές, αποκόπηκαν 
όµως από την παραγωγή και καθορίστηκαν περισσότερα χρήµατα για την αγροτική ανάπτυξη.
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Παρά την πολιτική βαρύτητα των 
ευρωπαϊκών γεωργικών συµφε-
ρόντων σε διαρθρωτικό επίπεδο, 
οι µετασχηµατισµοί σε όλη την ή-
πειρο συνεχίζουν να αµφισβητούν 
την επιρροή τους.

Η αστικοποίηση φέρνει περισσό-
τερους ανθρώπους από τις αγροτι-
κές περιοχές στις πόλεις και η γε-
ωργία αντιπροσωπεύει σήµερα το 
1,4% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ - το 
µισό δηλαδή από ό, τι ήταν πριν α-
πό δύο δεκαετίες. Σε χώρες όπως 
η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Ελ-
λάδα, η γεωργία εξακολουθεί να α-
ντιπροσωπεύει ένα µεγάλο κοµµά-
τι οικονοµικής δραστηριότητας, αλ-
λά η γενικευµένη τάση σε ολόκλη-
ρη την ήπειρο δείχνει µείωση της 
συµβολής του τοµέα στην οικονο-
µία. Η συµβολή της στο συνολικό 
επίπεδο της απασχόλησης στην ΕΕ 
έχει επίσης µειωθεί: οι θέσεις εργα-
σίας στον τοµέα της γεωργίας ξε-
πέρασαν το 8% της απασχόλησης 
στην ΕΕ στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 και σήµερα είναι  µόλις 
4% στο σύνολο.

Ως εκ τούτου, τα γεωργικά λό-

µπυ ασκούν λιγότερη πολιτική ε-
πιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση α-
πό ό, τι παλαιότερα. Οι γεωργικές ε-
πιδοτήσεις είναι ένα από τα πιο λε-
πτά ζητήµατα στις συζητήσεις γύ-
ρω από τον πολυετή προϋπολογι-
σµό της ΕΕ. Οι καθαροί συνεισφέ-
ροντες - οι περισσότεροι από τους 
οποίους είναι στη βόρεια Ευρώπη 
- συνήθως πιέζουν για µείωση των 
επιδοτήσεων, ενώ οι καθαροί παρα-
λήπτες - οι περισσότεροι από τους 
οποίους βρίσκονται στη Νότια και 
Ανατολική Ευρώπη - πιέζουν να 
προστατεύσουν τα προνόµιά τους.

Η γενική τάση πάντως δείχνει ότι 
όσοι τάσσονται υπέρ των περιορι-
σµών των επιδοτήσεων κερδίζουν 
έδαφος τα τελευταία χρόνια. Το 
ποσό του προϋπολογισµού της ΕΕ 
που έχει αναληφθεί από την ΚAΠ 
έχει µειωθεί σε λιγότερο από 40% 
και για δεκαετίες οι ετήσιες πλη-
ρωµές του µπλοκ στους αγρότες 
έχουν µειωθεί ραγδαία. 

Ο επόµενος προϋπολογισµός της 
ΕΕ που προτείνεται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα τεθεί 
σε εφαρµογή µεταξύ του 2021 και 

του 2027, περιλαµβάνει περικοπή 
κατά 5% των δαπανών της ΚΑΠ για 
την απελευθέρωση πόρων σε το-
µείς όπως είναι η µετανάστευση 
και η ασφάλεια. 

Γαλλία και η Ισπανία έχουν ή-
δη διαµαρτυρηθεί για την πρότα-
ση αυτή και η συζήτηση δεν έχει 
τελειώσει ακόµη. Ωστόσο, η απλή 
πρόταση να περικοπούν οι πόροι 
της ΚΑΠ έτσι ώστε τα χρήµατα να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλ-
λού είναι ενδεικτική των εξελισ-
σόµενων συµφερόντων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Η γεωργία στις συµφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών

Κατά τη διαπραγµάτευση συµ-
φωνιών ελεύθερων συναλλαγών 
µε άλλες χώρες, η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση ήταν συνήθως αρνητική στο 
να επιτρέψει την είσοδο ξένων γε-
ωργικών προϊόντων στην εγχώρια 
αγορά της. Όµως, τα τελευταία χρό-
νια, έχει δείξει µεγαλύτερη προθυ-
µία να συµπεριλάβει τη γεωργία 
στις συµφωνίες ελεύθερου εµπο-
ρίου. Η συµφωνία που υπέγραψε 

το µπλοκ µε τον Καναδά το 2016, 
για παράδειγµα, ανέβασε στο 94% 
τους δασµολογικούς κλάδους της 
ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα και 
στο 96% τους δασµούς της για τα 
ψάρια και τα θαλασσινά.

Η συµφωνία ελευθέρων συναλ-
λαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και της Νότιας Κορέας, η ο-
ποία εφαρµόστηκε προσωρινά το 
2011 και επικυρώθηκε επίσηµα το 
2015, µείωσε τους δασµούς κατά 
98,7% στα γεωργικά προϊόντα (αν 
και ορισµένα προϊόντα, όπως το 
ρύζι, εξαιρέθηκαν από τη συµφω-
νία). Και µολονότι λιγότερο φιλό-
δοξο, η συµφωνία του 2017 µετα-
ξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ιαπωνίας καθιερώνει ότι το µπλοκ 
θα καταργήσει σταδιακά τους δα-
σµούς στο 85% των αγροτικών προ-
ϊόντων διατροφής.

Φυσικά, υπάρχουν όρια. Για πα-
ράδειγµα, η συµφωνία µε την Ι-
απωνία µειώνει αλλά δεν εξαλεί-
φει τους δασµούς για προϊόντα ό-
πως το βόειο κρέας και διατηρεί 
ποσοστώσεις για ορισµένα τυρο-
κοµικά προϊόντα. 

Γενική η πτώση της ισχύος στη γεωργία 
με τις πρώτες χώρες να το αισθάνονται
Πολλοί διαμαρτύρονται καθώς βλέπουν τα ποσοστά απασχόλησης να έχουν πάρει την κατιούσα

Στα µισά
Η αστικοποίηση 

φέρνει 
περισσότερους 
ανθρώπους από 

τις αγροτικές 
περιοχές στις πόλεις 

και η γεωργία 
αντιπροσωπεύει 
σήµερα το 1,4% 
περίπου του ΑΕΠ 

της ΕΕ

Περικοπές
Ο επόµενος προϋπο-
λογισµός της ΕΕ που 
προτείνεται από την 

Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ο οποίος θα 
τεθεί σε εφαρµογή 

µεταξύ του 2021 και 
του 2027, περιλαµ-

βάνει περικοπή κατά 
5% των δαπανών 

της ΚΑΠ

Ραγδαία µείωση
Το ποσό του 

προϋπολογισµού 
της ΕΕ που έχει 

αναληφθεί από την 
ΚAΠ έχει µειωθεί σε 
λιγότερο από 40% 
και για δεκαετίες οι 
ετήσιες πληρωµές 
του µπλοκ στους 
αγρότες έχουν 

µειωθεί ραγδαία
Η µειούµενη συµβολή της γεωργίας στην οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1991-2017 
Ο ρόλος της γεωργίας στην οικονοµία της ΕΕ έχει µειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο από την άποψη του µεριδίου της στο ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν όσο και από το µερίδιό της στην απασχόληση στην ΕΕ. Αυτό συνέβαλε στη µείωση της πολιτικής επιρροής του τοµέα, στην 
ανεργία σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη µείωση των παραγωγικών πόρων της κάθε χώρας, που άλλοτε βασιζόταν σε 
αυτή την οικονοµία, η  οποία -από όσο συζητάται- θα συµπεριληφθεί στο παιχνίδι του ελεύθερου εµπορίου, σύµφωνα πάντα µε το Stratfor.


