
Το κάστρο έπεσε,  
ο Παύλος γαµπρός         
Τα σκαλιά της εκκλησίας 
ανεβαίνει σήµερα ο ηγέτης 
του Προµαχώνα. σελ. 50 
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Όλο και πιο κοντά   
η Βιολογική Γεωργία  
Με 170 εκατ. ευρώ και µέχρι τέλος 
του έτους η δεύτερη προκήρυξη  
διαβεβαιώνει ο Αραχωβίτης. σελ. 11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 30/11

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

229
178

76,64
3,07

07/12

229
178

80,11
3,00

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

Για να παραδίνεις γάλα 
πρέπει να αγοράζεις ζωοτροφές    
Η σκληρή ιστορία ενός προβατοτρόφου από το Κάστρο Βοιωτίας που τόλμησε να πει ΟΧΙ     

Η αγάπη του Θοδωρή Γαβρήλου 
για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών 
δεν πτοήθηκε από τις σπουδές του 
στην Πληροφορική, αν και σήµερα 
όπως λέει η δύναµη του αγρότη 
βρίσκεται στο διαδίκτυο. σελ. 42

Εντυπωσιασµένος ο πρωθυπουργός 
µε τον τρόπο που δουλεύουν χωρίς 
«εξαρτήσεις» οι συνεταιριστές στα 
Καλάβρυτα. Κατάλαβε ότι τα θέµατα 
στην αιγοπροβατοτροφία δεν λύνονται 
µε κρατικές ενισχύσεις. σελ. 8, 27

Ο κοµπιουτεράς 
και οι κληµεντίνες  

Τι είδε ο Τσίπρας 
στα Καλάβρυτα 

Ευνοϊκότερη φορολογία 
για τις αγροτικές εταιρείες
Η σταδιακή µείωση του ανώτα-
του φορολογικού συντελεστή α-
πό το 29% που είναι σήµερα στο 
25% έως το 2022 αγγίζει και τις 
αγροτικές επιχειρήσεις που τη-
ρούν διπλογραφικά βιβλία, εκτός 
από τους συνεταιρισµούς. Εν τω 

µεταξύ, δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
προεδρικό διάταγµα για τη µεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών αγροτών στο 12% που θα ι-
σχύσει από το 2019 µε επιπλέον 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή 
του νέου καθεστώτος. σελ. 8-9

Η θέση στην οποία περιέρχο-
νται αυτό τον καιρό οι περισ-
σότεροι αγρότες, αποτυπώνεται 
στην περίπτωση του Αθανάσι-
ου Φλούδα. Η γαλακτοβιοµηχα-
νία που συνεργαζόταν τον πίε-
ζε να αγοράζει ζωοτροφές από 

συγκεκριµένο µαγαζί, την ώρα 
που τις ιδιοπαράγει, χωρίς κά-
ποιο συµφέρον για τον ίδιο. 
Όταν αρνήθηκε, η συνεργασία 
διεκόπη απότοµα και ξέµεινε µε 
500 πρόβατα και δίχως αξιόλο-
γες εναλλακτικές. σελ. 10

Η εξοµάλυνση των σινο-
αµερικανικών εµπορικών 
σχέσεων θα δώσει µια καλή 
ώθηση και στο ελληνικό 
βαµβάκι, που θα φανεί όµως 
στην καινούργια παραγωγή, 
διαπίστωσαν οι έµποροι στη 
Θεσσαλονίκη. σελ. 12, 22, 44 

Η εκεχειρία ΗΠΑ και Κίνας 
πουσάρει την αγορά βάµβακος 
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ATZENTA

Αρκεί µια «φωτογραφία» της στιγµής για 
να καταλάβει κανείς πόσο πίσω έχουν 
πάει τα πράγµατα στον αγροτικό χώρο. 
Μόλις λίγα χρόνια πριν, οι αγρότες εί-
χαν τη δική τους τράπεζα (ATEbank), 
τον δικό τους ασφαλιστικό οργανισµό 
(ΟΓΑ), τη δική τους τριτοβάθµια συνε-
ταιριστική οργάνωση (ΠΑΣΕΓΕΣ), τη δι-
κή τους φωνή στις Βρυξέλλες. 

Για να µην αναφερθούµε στις δεκάδες, δι-
κές τους, εύρωστες Ενώσεις Αγροτι-
κών Συνεταιρισµών, στις δεκάδες, δι-
κές τους, δυναµικές αγροτοβιοµηχανί-
ες (ΕΒΖ, ∆Ω∆ΩΝΗ, ΣΕΚΑΠ, ΣΕΚΟΒΕ κ.α.) 
στις δικές τους κοινοπραξίες (ΚΥ∆ΕΠ, Ε-
λαιουργική, Κτηνοτροφική κ.α.), στη δι-
κή τους διαφηµιστική (ΣΥΝΕ∆ΙΑ), τη δι-
κή τους ασφαλιστική (Αγροτική Ασφα-
λιστική), τη δική τους εταιρεία Leasing 
(ATE Leasing) κ.ο.κ. 

∆εν είναι ώρα να πούµε τι έφταιξε κι όλα αυ-
τά χάθηκαν λες και ήταν ένα άπιαστο ό-
νειρο. Ούτε είναι ώρα για να κλαίµε ό-
λοι µαζί πάνω από τις στάχτες µιας κατα-
στροφής που έγινε. Υπό κανονικές συν-
θήκες και εφόσον υπήρχε η πολιτική η-
θική και λειτουργούσαν στοιχειωδώς οι 
κανόνες της αγοράς, οι ίδιοι οι συντελε-
στές της αγροτικής παραγωγής, δηλαδή 
οι αγρότες, θα µπορούσαν να επανεκτι-
µήσουν εγκαίρως την κατάσταση και να 
ξαναβάλουν µπροστά τις διαδικασίες α-
νασυγκρότησης του χώρου και αναγέν-
νησης των δικών τους απαραίτητων για 
την ύπαρξή τους οργανισµών. 

Όµως τίποτα σήµερα δεν εγγυάται ότι τα 
πράγµατα θα µπορούσαν να επανέλ-
θουν σύντοµα ή τουλάχιστον εν ευθέ-
τω χρόνω, στην προτέρα κατάσταση. 
Πρώτον, γιατί η πολιτική είναι αδύνα-
µη, δεύτερον, γιατί οι κανόνες του υ-
γειούς ανταγωνισµού δεν λειτουργούν 
και τρίτον, γιατί κάποιοι τυχάρπαστοι, έ-
χουν βρει τον τρόπο µέσα στον κουρνια-
χτό που προκάλεσε η οικονοµική κατάρ-
ρευση της χώρας, να πιάσουν τις «γωνί-
ες». Και να διεκδικούν µονοπωλιακά, 
ρόλους και χρηµατοδοτήσεις που κα-
νείς δεν τόλµησε να διεκδικήσει, τουλά-
χιστον στις ευνοµούµενες µητροπόλεις 
του σύγχρονου καπιταλισµού. 

Τι ακόµα θα δουν τα µάτια µας, θα το δείξει 
ο χρόνος. Για πόσο καιρό ακόµα η Πολι-
τεία θα κλείνει τα δικά της µάτια µπρο-
στά στο πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος 
µιας ολόκληρης κοινωνίας, εδώ είµαστε 
να το δούµε.                  Agrenda

EDITORIAL
Πλιάτσικο άνευ 
προηγουμένου 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13791

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,52620

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12952

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89098

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
128,01400

• Η ρίγανη από τους πρόποδες του 
Κόζιακα σηµαία στα λουκάνικα σελ. 18
• Προς αναµονή των τραπεζών ο Φέκερ 
για επένδυση 30 εκατ. στην ΕΒΖ σελ. 32

• Σε φάση δροµολόγησης ο στρατηγικός 
σχεδιασµός για την αµπελουργία σελ. 16
• Επικαιροποίηση της αγροτικής ατζέντας 
ζητά η Επιτροπή Μπλόκων σελ. 47

• ∆εν βγάζει τα έξοδά της η φετινή 
παραγωγή κουνουπιδιού σελ. 21
• Ανακατατάξεις στις εξαγωγές µαύρης 
επιτραπέζιας ελιάς στις ΗΠΑ σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Παρά τις ανοδικές τάσεις που εκδηλώθηκαν στις αγορές του 
εξωτερικού, η εγχώρια αγορά σκληρού σίτου παραµένει στάσιµη. Την 
ίδια στιγµή, σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι παραγωγοί κουνουπιδιού, 
του οποίου η χαµηλή τιµή δεν επιτρέπει την κάλυψη των εξόδων της 
καλλιέργειας. Στην αγορά ελαιολάδου, έκθεση καταγράφει περιθώρια 
ανόδου της κατανάλωσης, ενώ τέλος η Κοµισιόν µε νέα έκθεση 
χαρτογραφεί την αγορά αγροτικών εµπορευµάτων ως το 2030.

Σήψη λαιµού πυρηνόκαρπων 
Τις καλλιέργειες των πυρηνόκαρπων 
προσβάλει η ασθένεια της σήψης του 
λαιµού (Phytophthora spp.), όπως 
τονίζουν µε το δελτίο γεωργικών 
προειδοποιήσεων που εξέδωσαν οι 
γεωπόνοι από το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
Θεσσολονίκης. Οι ίδιοι επισηµαίνουν 
την ανάγκη εκρίζωσης και 
καταστροφής των έντονα 
προσβεβληµένων και ξερών δέντρων, 
εφιστώντας την προσοχή των 
καλλιεργητών στο να αφαιρεθεί 
ολόκληρο το ριζικό σύστηµα και να 
ακολουθήσει απολύµανση του 
εδάφους. 

Οδηγίες των γεωπόνων 
Οι γεωπόνοι συµβουλεύουν τους 
παραγωγούς µε καλλιέργειες 
πυρηνόκαρπων να προχωρήσουν σε 
επεµβάσεις µε χαλκούχα στο έδαφος 
µόνο αν υπάρχει ανάγκη, διότι ο χαλκός 
συσσωρεύεται και δηµιουργεί 
προβλήµατα τοξικότητας ειδικά στα 
όξινα εδάφη. Τέλος οι ειδικοί 
προτείνουν ξελάκωµα και επάλειψη των 
δέντρων γύρω από την εστία της 
προσβολής µε βορδιγάλλεια πάστα ή 
ψεκασµό µε έτοιµο χαλκούχο σκεύασµα 
στην ισχυρότερη συνιστώµενη δόση. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 08-12-2018
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο, µε 
λίγες νεφώσεις που βαθµιαία θα 
αυξηθούν και µετά το µεσηµέρι 
θα σηµειωθούν τοπικές βροχές, 
αρχικά στα δυτικά και σταδιακά 
στα υπόλοιπα πλην της ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 
Xιονοπτώσεις θα σηµειωθούν από 
αργά το απόγευµα στα κεντρικά 
και βόρεια ορεινά. 

Κυριακή 09-12-2018
Νεφώσεις µε βροχές, και κυρίως 
στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, 
καταιγίδες, πιθανώς τοπικά 
ισχυρές στα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου και τα ∆ωδεκάνησα. 
Χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα 
ορεινά της κεντρικής και βόρειας 
ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεµοι θα 
πνέουν  ισχυροί στα δυτικά από  
βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ 
ισχυροί άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις θα πνέουν στα 
ανατολικά. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 10-12-2018
και Τρίτη 11-12-2018
Σε µικρή πτώση η θερµοκρασία, 
µε νεφώσεις και βροχές, και 
καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια 
και παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

θα σηµειωθούν στα ηπειρωτικά 
ορεινά, κατά τόπους πιο πυκνές. 
Άνεµοι ισχυροί βορειοδυτικοί στα 
δυτικά και µέτριοι νότιοι 
νοτιοδυτικοί στα ανατολικά. 

Τετάρτη 12-12-2018 έως
Παρασκευή 14-12-2018
Περαιτέρω πτώση θερµοκρασίας 
µε πυκνές χιονοπτώσεις στα 
ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα 
κεντρικά και βόρεια. Βροχές και 
καταιγίδες στα θαλάσσια και 
παραθαλάσσια, πιθανώς τοπικά 
ισχυρές στα δυτικά και τα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου. Άνεµοι 
ισχυροί από δυτικές διευθύνσεις. 

Λίγες νεφώσεις 
που βαθµιαία θα 
αυξηθούν και θα 
σηµειωθούν τοπικές 
βροχές. Άνεµοι 
βορειοδυτικοί 
3-4 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο.

3-4Bf
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Zητήµατα αλληλουχίας επηρεά-
ζουν το χρονοδιάγραµµα εφαρ-
µογής της νέας Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής µετά το 2020, που 
στη γλώσσα των τεχνοκρατών, 
και δη αυτών που εµπλέκονται 
στις διαπραγµατεύσεις για το ε-
πόµενο 7ετές Πολυετές ∆ηµο-
σιονοµικό Πλαίσιο, όπως ανα-
φέρει σχετικό έγγραφο, «τίποτα 
δεν συµφωνείται µέχρι να συµ-
φωνηθούν τα πάντα».

Σύµφωνα µε τον διακεκριµένο 
αγροτοοικονοµολόγο του Πανεπι-
στηµίου Τρίνιτι στο ∆ουβλίνο, Ά-
λαν Μάθιους ακόµη κι αν το Συµ-
βούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλι-
είας (AGRIFISH) και το Ευρωκοι-
νοβούλιο συµφωνήσουν επί των 
νοµοθετικών κειµένων της ΚΑΠ 
µέχρι τον Μάρτιο του 2019, δεδο-
µένου ότι ακολουθούν οι ευρωε-
κλογές τον Μάιο, είναι απίθανο 
να ξεκινήσουν οι τριµερείς δια-
πραγµατεύσεις µέχρις ότου τεθεί 

σε ισχύ το νέο Κοινοβούλιο και 
νέοι εισηγητές. Εναπόκειται στο 
νέο Κοινοβούλιο να αποφασίσει 
εάν θα συµµετάσχει στους τριµε-
ρείς διαλόγους που συµφωνήθη-
καν υπό το υπάρχον Κοινοβούλιο 
ή αν θα αρχίσει ξανά νέος γύρος.

Ωστόσο, εάν το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο δεν µπορέσει να κα-
ταλήξει σε πολιτική συµφωνία 
για το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο µέχρι το φθινόπωρο του 
2019, το Συµβούλιο AGRIFISH εί-
ναι απίθανο να µπορέσει µέχρι 
τότε να ολοκληρώσει τη γενική 
του προσέγγιση. Μια πιθανότη-
τα είναι το Συµβούλιο να συµ-
φωνήσει σε µια µερική γενική 
προσέγγιση, που δεν θα καλύ-
πτει τις δηµοσιονοµικές πτυχές 
των σχεδίων κανονισµών.

Ακόµα κι αν το Συµβούλιο κλη-
θεί να περιµένει µέχρι να επιτευ-
χθεί πολιτική συµφωνία για το 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαί-
σιο πριν από την έναρξη των τρι-
µερών διαπραγµατεύσεων για 
την ΚΑΠ, αυτό θα µπορούσε να 
επιτρέψει την επίτευξη πολιτι-
κής συµφωνίας την άνοιξη του 
2020, επιτρέποντας έτσι την έ-
ναρξη ισχύος της νέας ΚΑΠ τον 
Ιανουάριο του 2021. Ωστόσο, εί-
ναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά 
πιθανά εµπόδια στη διατήρηση 
αυτού του χρονοδιαγράµµατος. 
O εισηγητής της επιτροπής Περι-
βάλλοντος και Ασφάλειας Τρο-

φίµων (ENVI) για τον κανονισµό 
για τους στρατηγικούς στόχους 
της ΚΑΠ, Giovanni La Via στην 
αιτιολογική του έκθεση που υ-
ποστηρίζει το σχέδιο γνωµοδό-
τησής επισηµαίνει: «Mου φαίνε-
ται σκόπιµο να αναβάλω την η-
µεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισµού έως το 
2023, προκειµένου να επιτρέ-
ψουµε την οµαλή µετάβαση από 
την παλιά στη νέα ΚΑΠ».

Τίποτα δεν συμφωνείται
μέχρι να συμφωνηθούν όλα
Άνευ ουσίας μια διαπραγμάτευση χωρίς οριστικό προϋπολογισμό

∆ιαφωνία
Η αβεβαιότητα για το Πολυ-
ετές 2021-2027 µπορεί να 
επηρεάσει το αποτέλεσµα 
των διαπραγµατεύσεων

Το µέγεθος του
προϋπολογισµού
Η πρόταση της Επιτροπής 
θα οδηγήσει σε µείωση των 
δαπανών της ΚΑΠ σε 
τρέχουσες τιµές µεταξύ 3-5% 
και µείωση κατά 12-15% 
σε όρους σταθερών τιµών, 
ανάλογα µε τον τρόπο µε τον 
οποίο γίνεται η σύγκριση µε 
το Π∆Π 2014-2020. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
υποστηριζόµενο από τους 
υπουργούς γεωργίας των 
περισσότερων κρατών µελών, 
ζήτησε να διατηρηθεί ο 
προϋπολογισµός της ΚΑΠ σε 
πραγµατικούς όρους. Ορισµένα 
κράτη µέλη δήλωσαν ότι είναι 
πρόθυµα να υποστηρίξουν την 
αύξηση του µεγέθους του 
επόµενου Π∆Π.

Είναι σαφές ότι 
υπάρχουν πολλά 
πιθανά εµπόδια 
στη διατήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος 
για την ψήφιση του 
Π∆Π 2021-2027.

Η επικείµενη σύνοδος του Ευρωπα-
ϊκού Συµβουλίου στις 13-14 ∆εκεµ-
βρίου µπορεί να δώσει µια µεγαλύ-
τερη εικόνα για το βαθµό στον οποίο 
σηµειώνεται πρόοδος όσον αφορά τη 
µείωση των διαφορών στα θέµατα του 
Π∆Π και εάν µια πολιτική συµφωνία 
µέχρι το φθινόπωρο του 2019 είναι 
ένας εφικτός στόχος ή όχι.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Άλαν 
Μάθιους, πολλά θα εξαρτηθούν και 
από την ικανότητα της ρουµανικής 
Προεδρίας να προωθήσει το φάκε-
λο του Π∆Π κατά την ανάληψη της 
Προεδρίας κατά τους πρώτους έξι 
µήνες του 2019. Εξάλλου, αυτή θα 
είναι και η παρθενική ανάληψη της 
προεδρίας από τη Ρουµανία από την 

ένταξή της στην ΕΕ το 2007, µε τον 
πρόεδρό της Κλάους Ιωνάνης να δια-
φωνεί µε τον πρωθυπουργό στις αρ-
χές Νοεµβρίου ότι η χώρα δεν είναι 
έτοιµη να αναλάβει την Προεδρία. 
Αλλά, εκτός από την τεχνική επάρ-
κεια, υπάρχει πάντα και ο εξωτερι-
κός παράγοντας για εκτροχιασµό 

των σχεδίων, όπως για παράδειγµα 
γεγονότα όπως µια αναστάτωση α-
πό το Brexit τον Μάρτιο ή µια ιταλι-
κή χρηµατοπιστωτική κρίση.

Από την πλευρά της η εισηγήτρια 
για τον κανονισµό χρηµατοδότησης, 
διαχείρισης και παρακολούθησης 
Ulrike Müller σηµειώνει στην αιτιο-
λογική έκθεση του σχεδίου έκθεσής 
της: «... εάν, κατά τη διαδικασία έγκρι-
σης, γίνουν και άλλες ουσιαστικές αλ-
λαγές στα προτεινόµενα ανώτατα ό-
ρια του προϋπολογισµού, ενδέχεται 
να χρειαστεί αναθεώρηση της θέσης 
του Κοινοβουλίου εποµένως τελικά 
η οριστική απόφαση σχετικά µε τη 
µεταρρύθµιση της ΚΑΠ να συνδεθεί 
µε την τελική συµφωνία του Π∆Π».

Σιωπηρή απειλή
Η σιωπηρή απειλή είναι ότι 
ένας χαµηλότερος προϋπο-

λογισµός της ΚΑΠ 
θα σήµαινε την επιστροφή 

στην υπάρχουσα ΚΑΠ 

Κρίσιμη η σύνοδος του Ευρωκοινοβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου

Ο αγροτοοικονοµολόγος Άλαν Μάθιους πιστεύει ότι τελικά η 
νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα µπει σε ισχύ από το 2023.
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Η υπόθεση στην οποία βασίζεται 
αυτός ο δεσµός φαίνεται να είναι 
ότι ένας πιο γενναιόδωρος προ-
ϋπολογισµός της Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής θα επέτρεπε ή θα 
ενθάρρυνε τους συννοµοθέτες να 
συµφωνήσουν σε µια ΚΑΠ που θα 
υπερέβαινε απλώς τη στήριξη του 
εισοδήµατος των γεωργών και θα 
επέτρεπε να είναι πιο φιλόδοξη η 
ΚΑΠ, στους κλιµατικούς στόχους. 

Αντιστρόφως, η σιωπηρή απειλή 
είναι ότι ένας χαµηλότερος προ-
ϋπολογισµός της ΚΑΠ θα σήµαι-
νε την επιστροφή στην υπάρχου-
σα ΚΑΠ, η οποία θα έδινε προτε-
ραιότητα στις άµεσες πληρωµές 
στους αγρότες. Αυτή η προσέγγι-

ση αποδεικνύεται από το µάντρα 
των συνδικάτων ότι αν ζητηθεί α-
πό τους αγρότες να κάνουν περισ-
σότερα για την επίτευξη περιβαλ-
λοντικών και κλιµατικών στόχων, 
τότε ο προϋπολογισµός της Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος για να τους 
αντισταθµίσει το πρόσθετο κόστος.

Τα ζητήµατα αυτά δίνουν µια 
γεύση για τον τρόπο µε τον οποίο 
διεξάγεται η συζήτηση σχετικά µε 
τα συνολικά δηµοσιονοµικά κον-
δύλια του Πολυετούς ∆ηµοσιονο-
µικού Πλαισίου και της ΚΑΠ και 
πορεί να επηρεάσει τα αποτελέ-
σµατα των διαπραγµατεύσεων της 
κοινής πολιτικής µετά το 2020.

Περιορισμός των άμεσων πληρωμών

Εξωτερική σύγκλιση
και συγχρηματοδότηση 
Εξωτερική σύγκλιση, µειώσεις τσεκ, 
αποθεµατικό, ευελιξία πυλώνων 
και συγχρηµατοδότηση είναι τα βα-
σικά σηµεία τοµεακών διατάξεων 
της ΚΑΠ που θα αποτελέσουν µέ-
ρος των οριζόντιων διαπραγµατεύ-
σεων για το Πολυετές ∆ηµοσιονο-
µικό Πλαίσιο 2021-2027. 

Σύµφωνα µε τις εκθέσεις προό-
δου που καταρτίστηκαν για το Συµ-
βούλιο Γενικών Υποθέσεων επί των 
οποίων ζητήθηκε η τοποθέτηση των 
κρατών-µελών, µια πρώτη εκτίµηση 
των τοµεακών διατάξεων που είναι 
πιθανότερο να αποτελέσουν µέρος 
των οριζόντιων διαπραγµατεύσεων 
για το Π∆Π και ακουµπούν στην ΚΑΠ 
απαιτώντας «ιδιαίτερη προσοχή», ό-
πως αναφέρει το επικαιροποιηµένο 
δελτίο Νοεµβρίου, έχουν ως εξής:

 Πώς θα επιδιωχθεί η εξωτερική 
σύγκλιση των άµεσων πληρωµών.

 Πώς θα εφαρµοστούν τα ανώτα-
τα όρια και η σταδιακή µείωση των 
ενισχύσεων για τους µεγάλους δι-
καιούχους.  

 Πώς θα θεσπιστούν οι λεπτοµέ-
ρειες ενός γεωργικού αποθέµατος.

 Πώς θα εξασφαλιστεί η ευελιξία 
µεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΑΠ.

 Πώς θα καθοριστούν τα ειδι-
κά ποσά και οι λεπτοµέρειες εφαρ-
µογής για την αγροτική ανάπτυξη 
(ποσοστά προχρηµατοδότησης και 
συγχρηµατοδότησης, κανόνες α-
ποδέσµευσης).

 Τα όρια για τη χρηµατοδοτική 
συνδροµή της ΕΕ στους τοµείς του 
οίνου και του ελαιολάδου.

∆ικαίωµα αρνησικυρίας
«Η επίτευξη συµφωνίας σχετικά 

µε το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµι-
κό πλαίσιο της ΕΕ για το πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο είναι πά-
ντοτε µια επίπονη διαδικασία, τό-
σο λόγω του αριθµού των συµµε-
τεχόντων φορέων όσο και λόγω 
του γεγονότος ότι κάθε παίκτης έ-
χει ουσιαστικό δικαίωµα αρνησικυ-
ρίας ως προς το αποτέλεσµα», κα-
ταλήγει σε πρόσφατη ανάλυση του 
ο  Άλαν Μάθιους. Έτσι, µε βάση τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα:

 Η πρόοδος που σηµειώθηκε µέ-
χρι σήµερα περιελάµβανε τεχνική α-
ποσαφήνιση της πρότασης της Επι-
τροπής και τον προσδιορισµό µιας 
λίστας θεµάτων για τα οποία απαι-
τείται πολιτική καθοδήγηση. 

 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
∆εκεµβρίου αναµένεται να επιβε-
βαιώσει την αποφασιστικότητά του 
να επιδιώξει πολιτική συµφωνία το 
φθινόπωρο του 2019.

 Η πρόοδος των διαπραγµατεύ-
σεων για το Π∆Π µπορεί να επηρε-
άσει τόσο το χρονοδιάγραµµα όσο 
και το περιεχόµενο των διαπραγµα-
τεύσεων για την ΚΑΠ µετά το 2020. 

Επικρίσεις
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

θεωρεί ότι πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα διδάγ-
µατα των προηγούµενων 
διαπραγµατεύσεων για το 
πολυετές δηµοσιονοµικό 

πλαίσιο 2014-2020
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ΕΚΑΤ.

 6,1 ΕΚΑΤ.

 180 ΕΚΑΤ.

ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης, εξισωτική αποζηµίω-
ση και de minimis στους αιγοπροβατοτρόφους φέρνει 
η µεθεπόµενη εβδοµάδα, 18 µε 21 ∆εκεµβρίου. Οι πλη-
ροφορίες θέλουν αυτές τις µέρες τη διοικητική µηχανή 
του Οργανισµού Πληρωµών να ολοκληρώνει τους απα-
ραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους, µε εντολή από την 
πλατεία Βάθη, προκειµένου να τρέξουν οι παραπάνω πι-
στώσεις στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ο προ-
γραµµατισµός των αρµοδίων θέλει τις πληρωµές να ξε-
κινούν µε την εξόφληση του τσεκ από την Τρίτη 18 του 
µήνα και την εξισωτική να πιστώνεται την Παρασκευή 
στις 21. Κάπου µέσα στην ίδια εβδοµάδα θα µπουν και 
τα περίπου 42 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις ήσσονος ση-
µασίας στους κτηνοτρόφους λόγω των χαµηλών τιµών 
στο γάλα. Φειδωλός, όπως πάντα, στις απαντήσεις του, 
στην πρόσφατη συνάντηση µε τους Περιφερειάρχες, ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης 
σχετικά µε την εξόφληση του τσεκ απάντησε ότι θα πλη-
ρωθεί µέχρι τα Χριστούγεννα. 

Αυτό που µένει ακόµα ως εκκρεµότητα είναι το πότε θα 
πιστωθούν τα χρήµατα για το Εθνικό Απόθεµα. Για την 
ώρα, οι πληροφορίες είναι συγκεχυµένες και κανείς δεν 
γνωρίζει επίσηµα να απαντήσει επ’ αυτού, αν και αρχικά 
είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα πληρωθεί µαζί µε την 
εξόφληση του τσεκ. Τα νεώτερα λένε ότι το Απόθεµα θα 
µπει ως το τέλος του χρόνου, αλλιώς αν αυτό δεν κατα-
στεί εφικτό, τότε θα πάει για τον Ιανουάριο.  

Το µείζον ζήτηµα, σε κάθε περίπτωση, παραµένει η α-
ναντιστοιχία µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, στη 
βάση των οποίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται προσπάθεια 
για την εξεύρεση λύσης, χωρίς όµως ιδιαίτερο αποτέλε-
σµα. Οι πληροφορίες λένε ότι το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης συνεχίζει τις… διευθετήσεις προκειµένου οι 
απώλειες στις ενισχύσεις να είναι όσο το δυνατόν µικρό-
τερες και σε λιγότερους δικαιούχους, αλλά την ίδια ώρα 
ούτε οι δασικοί χάρτες αλλάζουν ούτε τα συστήµατα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ µπορούν να αφοµοιώσουν τα νέα δεδοµένα.

Ο υπουργός, πάντως, από πλευράς του, σε µια προ-
σπάθεια να καθησυχάσει τους αγρότες για τους δασικούς 
χάρτες και την εξόφληση του τσεκ εξηγεί ότι «Το ζήτηµα 
αφορά 36.700 ΑΦΜ και σε χρήµατα τα ποσά που αφο-
ρούν είναι πολύ µικρά, γιατί οι περισσότερες περιπτώ-
σεις αφορούν µια νησίδα δασικού µέσα στο αγροτεµάχιο. 
Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις, κάτω των 3.800, όπου 
έχουµε επιπτώσεις στην πληρωµή πάνω από 500 ευρώ».

Εν τω µεταξύ, εκτός από το ζήτηµα µε τους δασικούς 
χάρτες που κόβει αγροτεµάχια και ποσά ενίσχυσης, στον 
αέρα βρίσκεται ακόµα και το θέµα µε το ακατάσχετο, για 
το οποίο είχαν υποσχεθεί αρµοδίως να διευθετηθεί µε-
τά την ψήφιση του προϋπολογισµού και πριν αλλάξει ο 
χρόνος, προκειµένου να προλάβουν την εξόφληση της 
ενιαίας ενίσχυσης. Ωστόσο, οι µέρες περνούν και αυ-
ξάνονται οι φόβοι αγροτών και κτηνοτρόφων ότι τίπο-
τα δεν θα γίνει ως την πίστωση των λογαριασµών τους.

Από βδοµάδα οι διοικητικοί έλεγχοι 
για την εξισωτική αποζηµίωση του 2018

Από την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου, µετά και το πέρας της 
δυνατότητας υποβολής ενστάσεων από την πλευρά του 
αγροτικού κόσµου, αναµένεται να ξεκινήσει ο διοικητι-
κός έλεγχος σχετικά µε την εξισωτική αποζηµίωση. Αµέ-
σως µετά, θα καταρτιστεί η τελική κατάταξη του Μέτρου 

13, που θα λαµβάνει υπόψη και τις αποδεκτές προσφυ-
γές που έγιναν, προκειµένου κατόπιν να οριστικοποιη-
θεί ο τελικός αριθµός των δικαιούχων που εντάσσονται, 
αλλά και τα ποσά ανά παραγωγό. 

Σύµφωνα µε όσα ορίζει η προβλεπόµενη διαδικασία, 
τα στοιχεία της τελικής κατάταξης θα µεταφερθούν στο 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣΑΑ), για 
να εκδοθεί από το υπουργείο η απόφαση ένταξης των δι-
καιούχων. Τέλος, θα διεκπεραιωθούν τα αιτήµατα πλη-
ρωµής, τα οποία θα υπολογιστούν στον διασταυρωτι-
κό έλεγχο που θα εξοφλήσει και τη βασική ενίσχυση.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυµίζεται ότι µε σχετική τρο-
ποποιητική απόφαση αυξήθηκε η δηµόσια δαπάνη του 
Μέτρου, η οποία πλέον ανέρχεται στα 247 εκατ. ευρώ. Το 
ποσό αυτό κατανέµεται µε 158 εκατ. ευρώ στο υποµέτρο 
13.1 και µε 89 εκατ. ευρώ στο υποµέτρο 13.2.

Αργά και κουτσουρεµένα η Απονιτροποίηση
Εν τω µεταξύ, µε ηµεροµηνία 30 Νοεµβρίου, για να 

µην τεθεί θέµα καταλογισµών από την ΕΕ και πιστώσεις 
στους λογαριασµούς των δικαιούχων στις 5 ∆εκεµβρί-
ου, ολοκληρώθηκε τελικά η πληρωµή της πρώτης δό-
σης της Απονιτροποίησης, σε ποσοστό 75%, για το πρώ-
το έτος εφαρµογής. Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχε-
ται περίπου στα 26,9 εκατ. ευρώ και αφορά 3.741 δικαι-
ούχους από διάφορες περιοχές της χώρας, ωστόσο αρ-
κετοί ήταν αυτοί που πήραν λιγότερα χρήµατα, λόγω δα-
σικών χαρτών, όπως είχε ήδη ενηµερώσει η εφηµερίδα 
Agrenda.Στην ίδια πληρωµή και 1.930.398 ευρώ σε 3.387 
δικαιούχους για τη δεύτερη πρόσκληση του Κοµφούζιο 
και 1.017.221 ευρώ σε 4.990 δικαιούχους για την πρώ-
τη πρόσκληση, καθώς και 329.196 ευρώ σε 838 παρα-
γωγούς για την ψευδοσπορά ορυζώνων. 

Βιολογική 
Κτηνοτροφία 
Ως 13 ∆εκεµβρίου 
ενστάσεις επί της 

πληρωµής της 
προκαταβολής 
της Βιολογικής 

Κτηνοτροφίας 29 
εκατ. ευρώ

ΠΣΕΑ 2017  
Παρατείνεται 

µέχρι τη ∆ευτέρα 
10 ∆εκεµβρίου η 

υποβολή αιτήσεων 
για το πρόγραµµα 

Κρατικών 
Οικονοµικών 
Ενισχύσεων 

«Ετήσιο 2017»

Πληµµύρες 
2014-2015
Καταβλήθηκαν 
αποζηµιώσεις 

σχεδόν 2 εκατ. σε 
319 παραγωγούς, 
που ολοκλήρωσαν 
την αποκατάσταση 

των ζηµιών από 
πληµµύρες του 

2014 και 2015 στις 
µονάδες τους
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Μετά την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου   
εξόφληση ενιαίας ενίσχυσης και εξισωτική 

 Κόβουν στρέμματα και επιδοτήσεις οι δασικοί χάρτες, στον αέρα ακόμα η ρύθμιση για το ακατάσχετο
 Το ίδιο διάστημα δρομολογούνται και οι πιστώσεις για τα de minimis στους αιγοπροβατοτρόφους

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

950
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

  247
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

DE MINIMIS
ΑΙΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

  42
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Την Παρασκευή 
οι εκκρεµότητες
αποζηµιώσεων ‘17
Λίγες µέρες πριν τα Χριστούγεννα θα 
κλείσει τελικά οι εκκρεµότητες του ΕΛΓΑ 
προς τους παραγωγούς για το υπόλοιπο 
10% των αποζηµιώσεων του 2017. «Μετά 
την υπογραφή Χουλιαράκη, αναµένεται ως 
το τέλος της ερχόµενης εβδοµάδας να 
πάρει ΦΕΚ η απόφαση µε την έγκριση 
πίστωσης των σχετικών ποσών, προκειµένου 
να τρέξει η πληρωµή από τις 14 µέχρι το 
αργότερο 20 του µήνα» ανέφερε στην 
Agrenda ο Φάνης Κουρεµπές. Σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του Οργανισµού πρόκειται για 
ένα ποσό της τάξης των 15,5 εκατ. ευρώ 
σχετικά µε το υπόλοιπο 10% για τις 
αποζηµιώσεις του 2017 και άλλα 4 εκατ. 
ευρώ για τις ζηµιές του 2018.
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Στο πολιτικό κάδρο το γάλα

Η ξαφνική επίθεση αγάπης 
και οι βόλτες στα Καλάβρυτα
δεν διορθώνουν τις τιμές 

  H στήριξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας αποτελεί 
τον τελευταίο καιρό ένα από τα νέα πολιτικά αλλά και 
επιχειρηματικά, για διαφορετικούς λόγους, αφηγήματα 

  Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε τα προβλήματα των παραγωγών, 
αλλά δεν ανακοίνωσε κανένα καινούργιο μέτρο στήριξης 

ΤOY  Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Θεατές µιας νέας πραγµατικότητας, 
που εκφράζεται µέσα από τη ξαφνι-
κή επίθεση αγάπης των γαλακτοµ-
βιοµηχανιών και το όψιµο ενδιαφέ-
ρον της κυβέρνησης που διοργανώ-
νει… εκδροµές σε γαλακτοκοµικούς 
συνεταιρισµούς, είναι το τελευταίο δι-
άστηµα οι αιγοπροβατοτρόφοι. Στην 
πράξη όµως – και συγκεκριµένα σε 
ότι έχει να κάνει µε την πορεία των 
τιµών που πωλούν το γάλα τους – η 
πραγµατικότητα δεν αλλάζει, γεγο-
νός που κάνει τους κτηνοτρόφους να 
κοιτούν καχύποπτα και να ψάχνουν 
τους λόγους που οι βιοµηχανίες και 
οι πολιτικοί τους πλησιάζουν προ-
κειµένου να τους «πουλήσουν» ελ-
πίδα. Την ελπίδα για την στήριξη της 
γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας 
που εσχάτως και ενόψει εκλογών α-
ποτελεί ένα από τα νέα πολιτικά αλ-
λά και επιχειρηµατικά, για διαφορε-
τικούς λόγους, αφηγήµατα.  Επιπλέ-
ον, η κυβέρνηση εστιάζει όλο και πε-
ρισσότερο στο θέµα της καταπολέµη-
σης του «µαύρου χρήµατος» στη δι-
ακίνηση αγροτικών προϊόντων κάτι 
όµως που δεν µπορεί να επιτευχθεί 
– όπως έχει ήδη γράψει η Agrenda – 
αν δεν ικανοποιηθεί το αίτηµα των 
παραγωγών  για µείωση των φορολο-
γικών συντελεστών. Σε αντίθετη περί-
πτωση ένας µεγάλος αριθµός αυτών 
θα συνεχίσουν να επιλέγουν την οδό 
της «µαύρης αγοράς», την οποία, ως 
γνωστόν, οι συνεταιρισµοί και οι συ-
νεταιρισµένοι αγρότες δεν είναι εύ-
κολο να ακολουθήσουν.

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά 
του Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσκεψη 
του στον Συνεταιρισµό Καλαβρύτων 
όπου αναφερόµενος στην δουλεία 
που κάνει η οργάνωση είπε: «ρώτη-
σα ποια είναι η τιµή που δίδεται εδώ 

Ευνοηµένες από τη σταδιακή µεί-
ωση του ανώτατου φορολογικού 
συντελεστή από το 29% που εί-
ναι σήµερα στο 25% έως το 2022 
(η οποία θα ισχύσει και για τους 
αγροτικούς συνεταιρισµούς) θα 
είναι οι αγροτικές επιχειρήσεις 
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 

Σύµφωνα µε το νόµο 4579/2018 
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ περι-
λαµβάνεται η διάταξη που τρο-
ποποιεί το άρθρου 58 του νόµου 
4172/2013, αναφορικά µε τη φο-
ρολόγηση των κερδών από επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα που απο-
κτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι 
νοµικές οντότητες που τηρούν δι-
πλογραφικά βιβλία, καθώς και οι 
αναφερόµενοι υπόχρεοι του άρ-
θρου 45 του νόµου 4172/2013 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία. 
Όπως και στην περίπτωση των συ-
νεταιρισµός ο φορολογικός συντε-
λεστής µειώνεται σταδιακά ως ε-
ξής: 28% για το 2019, 27% για το 
έτος 2020, 26% το 2021 και στο 
25% το έτος 2022 και µετά.

Το γεγονός ότι στη µείωση του 

φορολογικού συντελεστή συµπε-
ριελήφθησαν και τα νοµικά πρό-
σωπα αποτελεί σίγουρα µια έµπρα-
κτη στήριξη της κυβέρνησης του α-
γροδιατροφικού τοµέα, όµως πά-
γιο αίτηµα των αγροτών είναι να 
θεσµοθετηθούν και φορολογικές 
επιβαρύνσεις για τους παραγωγούς 
µέλη των συνεταιριστικών οργα-
νώσεων που διακινούν τα προϊό-
ντα τους µέσα από αυτές. Στο θέ-
µα αυτό αναφέρθκε και ο πρόε-
δρος του Αγροτικού και Γαλακτο-

Φόρος 25% και σε αγροτικές

στους κτηνοτρόφους για το πρόβειο 
γάλα. Μου απαντήσατε ένα 1,07 το κι-
λό. Την ίδια στιγµή, που άλλες µεγά-
λες επιχειρήσεις, µη συνεταιριστικές, 
δίνουν τιµή 0,75 στους κτηνοτρόφους 
και λένε ότι δεν βγαίνουν κιόλας. Ενώ 
εσείς λέτε, ότι έχετε και 2 εκατ. κέρδος 
ετησίως, το οποίο δίνεται ως µέρισµα 
στα µέλη σας και βεβαίως, έχετε και τη 
δυνατότητα να κάνετε νέες επενδύσεις 
για την ενίσχυση της παραγωγής σας».

Επιπλέον ο Πρωθυπουργός αναφέρ-
θηκε στα µέτρα που έχει λάβει η κυβέρ-
νηση – µέχρι σήµερα - για τη στήριξη 
της κτηνοτροφίας τονίζοντας:
 νοµοθετήθηκε το 2017 την υποχρέω-

ση πληρωµής εντός 60 ηµερών για τα 
νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα (και τα 
γαλακτοκοµικά)
  νοµοθετήθηκε το ελληνικό σήµα στα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα και στο κρέας
 έγιναν ενέργειες για την αναβάθµι-

ση των ελέγχων στο φρέσκο γάλα και 
στη µεταποίηση 
 Καταβολή έκτακτης οικονοµικής βο-

ήθειας (De Minimis) προς αιγοπροβα-
τοτρόφους

Όσον αφορά τα γενικότερα µέτρα 
στήριξης της πρωτογενούς παραγω-
γής στάθηκε στα εξής:
 Μειώθηκαν οι αγροτικές ασφαλιστι-

κές εισφορές
  Καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύµα-

τος στους συνεταιρισµένους αγρότες 
  Νοµοθετήθηκε νέο νοµοθετικό πλαί-

σιο για την αδειοδότηση των σταυλικών 
εγκαταστάσεων.

∆ύσκολα
Κάποιες µεγάλες επιχειρήσεις, 
µη συνεταιριστικές, δίνουν τιµή 

0,75 ευρώ στους κτηνοτρό-
φους και λένε ότι δεν 

βγαίνουν κιόλας 

Ο πρωθυπουργός, 
συνοδευόµενος 
από τον υπουργό 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 
επισκέφθηκε την 
Ένωση Καλαβρύτων 
και µίλησε µε τα 
στελέχη της.

Ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος 
από τον πρωθυπουργό να 

Στήριξη 
«Θα πρέπει να στηρίξουµε 
αυτούς που παράγουν τα 
ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, διότι 
δεν γίνεται να τους αφήνουµε 
έρµαιο των µεγάλων 
συµφερόντων» ανέφερε ο 
Αλέξης Τσίπρας στα Καλάβρυτα.

Μέτρα  
Ο πρωθυπουργός υπενθύµισε ότι 
το 2017, θεσµοθετήθηκε η 
υποχρέωση πληρωµής εντός 60 
ηµερών και για τα γαλακτοκοµικά, 
αλλά και το ελληνικό σήµα στα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα και στο 
κρέας.

Αποτίμηση
Φορείς της περιοχής εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους από την 
επίσκεψη του Πρωθυπουργού 
και αποτιµούν θετικά την παρου-
σία αλέξη Τσίπρα στην περιοχή.
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επιχειρήσεις 

Σε ισχύ η μείωση
των ασφαλιστικών
εισφορών το Γενάρη 
Σε ισχύ τίθενται από τον Γενάρη 
του 2019 οι µειώσεις των ασφα-
λιστικών εισφορών των αγροτών. 
Ειδικότερα σύµφωνα µε τη σχε-
τική απόφαση που δηµοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ A 200 - 03.12.2018 
(νόµος 4578/2018) και αφορά, 
µεταξύ άλλων, τη µείωση των α-
σφαλιστικών εισφορών των α-
γροτών, των αυτοαπασχολούµε-
νων και των ελεύθερων επαγγελ-
µατιών από το νέο έτος. Πρόκει-
ται για νόµο του υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε 
τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών ει-
σφορών και άλλες διατάξεις», ο 
οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή 
στις 22 Νοεµβρίου και σύµφωνα 
µε τις ρυθµίσεις που εισάγει, δι-
ατηρώντας την ελάχιστη εισφορά 
στα επίπεδα που προβλέπει ο νό-
µος 4387/16, µειώνει τις ασφα-
λιστικές εισφορές για επιπλέον 
250.000 µη µισθωτούς ως εξής:

Η ασφαλιστική εισφορά για κύ-

ρια σύνταξη των αγροτών µει-
ώνεται κατά 33,3%: σε 12% από 
18% που θα ήταν την 1/1/2019. 
Η διαµόρφωση της ασφαλιστικής 
εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 
12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% 
το 2021 και σε ποσοστό 13,33% 
από το 2022 και µετά. 

Τονίζεται επίσης πως από 1.1.2019 
και µετά η ελάχιστη µηνιαία εισφο-
ρά δεν µπορεί να υπολείπεται: α. 
από 1.1.2019 έως 31.12.2019 του 
ποσού που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 18% επί του ποσού που ανα-
λογεί στο 70% του εκάστοτε προ-
βλεπόµενου κατώτατου βασικού 
µισθού άγαµου µισθωτού.

Επιπλέον ο νόµος αναφέρει: 
«ως φορολογητέο εισόδηµα κα-
θενός εκ των συζύγων και των 
ενήλικων τέκνων που απασχο-
λούνται σε οικογενειακή αγρο-
τική εκµετάλλευση λαµβάνεται 
το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδη-
µα, όπως αυτό ορίζεται στην πε-
ρίπτωση β΄ της παραγράφου 2. 
Αν το ετήσιο φορολογητέο εισό-
δηµα είναι ανώτερο από το γινό-
µενο των µελών της εκµετάλλευ-
σης επί της ελάχιστης βάσης υπο-
λογισµού της εισφοράς αναγόµε-
νη σε ετήσια βάση, ως εισόδηµα 
για κάθε µέλος της εκµετάλλευ-
σης νοείται το πηλίκο της διαίρε-
σης του εισοδήµατος προς τον α-
ριθµό των µελών της».

Αφορολόγητο για
δαπάνες έρευνας 
∆ιάταξη για την ενίσχυση των 
τοµέων έρευνας και τεχνολογίας 
υφιστάµενων και νέων αγροτικών 
και άλλων επιχειρήσεων, καθώς 
και συνεταιρισµών, µε την 
απαλλαγή από φόρο στη 
συγκέντρωση κεφαλαίων στις 
περιπτώσεις που προβαίνουν σε 
αύξηση των κεφαλαίων τους µε 
σκοπό την διάθεσή τους στην 
έρευνα, προβλέπεται στο νέο 
πολυνοµοσχέδιο που κατατέθηκε 
στην Βουλή από τις 4 ∆εκεµβρίου. 
Αναλυτικότερα, αναφέρονται τα 
εξής: «Προκειµένου να τονωθεί 
το επενδυτικό ενδιαφέρον στον 
τοµέα της Επιστηµονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας, µε 
απώτερο σκοπό την ταχύτερη 
έξοδο της ελληνικής οικονοµίας 
από την κρίση, εισάγεται εξαίρεση 
από την επιβολή φόρου στη 
συγκέντρωση κεφαλαίου στις 
πράξεις της αύξησης του 
κεφαλαίου µε µετρητά, όταν το 
προϊόν της αύξησης πρόκειται 
να διατεθεί αποκλειστικά για 
δαπάνες Επιστηµονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας». 

κοµικού Συνεταιρισµού Καλαβρύ-
των, Παύλος Σατολιάς, µιλώντας 
µε τον πρωθυπουργό. «Η φορο-
λογία αποτελεί σίγουρα ένα από 
τα µεγαλύτερα προβλήµατα για 
τον αγροτικό κόσµο που οδηγεί 
στην έξοδο απ’ την παραγωγή πολ-
λούς αγροκτηνοτρόφους. Επίσης, 
η υπερφορολόγηση έχει σπρώξει 
τους παραγωγούς στα χέρια επι-
τηδείων. Σε αυτούς, δηλαδή, που 
διακινούν προϊόντα χωρίς παρα-
στατικά», ανέφερε ο κ. Σατολιάς.

Κατώτατο εισόδηµα
Ως φορολογητέο εισόδηµα 
καθενός που απασχολείται 
σε οικογενειακή αγροτική 
εκµετάλλευση λαµβάνεται 
το κατώτατο ασφαλιστέο 

εισόδηµα

Εκβιασµός 
κρεοπωλών 
που δεν θέλουν 
ταµειακές 
Σε τεντωµένο σκοινί 
ακροβατούσαν οι οµιλητές 
και το πάνελ της ηµερίδας µε 
θέµα τις προκλήσεις για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση 
του πρωτογενούς τοµέα-Νέα 
ΚΑΠ 2021-27 την Παρασκευή 
30 Νοεµβρίου στην Καρδίτσα, 
καθώς το πλήθος κόσµου 
που συγκεντρώθηκε ζητούσε 
άµεσα απαντήσεις και 
διευκρινήσεις και δεν 
χαρίζονταν σε κανέναν. Την 
επιβεβληµένη συνεννόηση 
και ένωση δυνάµεων των 
κτηνοτρόφων µε το ΥΠΑΑΤ 
υπογράµµισε η υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης,  
Ολυµπία Τελιγιορίδου 
τονίζοντας µεταξύ άλλων και 
την αναγκαία αναγραφή της 
χώρας προέλευσης στις 
ταµιακές µηχανές των 
κρεοπωλών, καθώς όπως είπε: 
«∆εν µπορούµε να µιλάµε για 
ελληνικό γύρο χωρίς να είναι 
ελληνική η πρώτη ύλη και έτσι 
επιµένουµε στην παραπάνω 
αναγραφή. Γι’ αυτό 
βρισκόµαστε στα δικαστήρια 
µε την Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Κρεοπωλών, µέλη 
της οποίας πήγαν στο 
Συµβούλιο Επικρατείας και 
περιµένουµε την απόφασή 
του. Παρά τον εκβιασµό που 
δεχόµαστε είµαστε 
αποφασισµένοι να το 
προχωρήσουµε µαζί σας».
Στο αίτηµα του δηµάρχου 
Παλαµά για παραχώρηση 
340 στρεµµάτων του ΥΠΑΑΤ 
η υφυπουργός ανέφερε ότι: 
«Ακόµη γίνεται η πλήρης 
καταγραφή των περιουσιακών 
στοιχείων του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και των 
δυνατοτήτων αξιοποίησής 
τους».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

της ΕΑΣ Καλαβρύτων ζήτησε 
µειωθεί η φορολογία αγροτών.

Κύρια σύνταξη 18% >>> 12%

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ 
ΤΟ 2019

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
(ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 
ΑΠΟ ΝΕΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6.022  90,33   74,00  -195,96  -18,1%

8.022  120,33  80,22  -481,32  -33,3%

10.022  150,33  100,22  -601,32  -33,3%

14.022  210,33  140,22  -841,32  -33,3%

18.022  270,33  180,22  -1.081,32  -33,3%

22.022  330,33  220,22  -1.321,32  -33,3%

27.022   405,33  270,22  -1.621,32  -33,3%

35.022  525,33  350,22  -2.101,32  -33,3%

49.022  735,33  490,22  -2.941,32  -33,3%
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Στη μυλόπετρα
Για να σου πάρουν 
το γάλα υποχρεούσαι 
να πάρεις ζωοτροφές
Το παράδειγμα ενός προβατοτρόφου απο τη Βοιωτία 
που είπε το «ΟΧΙ» και του άφησαν αμανάτι το γάλα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το παράδειγµα ενός οργανωµένου προ-
βατοτρόφου από το Κάστρο Βοιωτίας, εί-
ναι χαρακτηριστικό της πίεσης που δέ-
χονται αυτό τον καιρό οι αγρότες, είτε 
δραστηριοποιούνται στη ζωική είτε ακό-
µα και στη φυτική παραγωγή. 

Ο Αθανάσιος Φλούδας, έχει δηµιουρ-
γήσει τα τελευταία χρόνια µια καλά δο-
µηµένη εκµετάλλευση µε 500 πρόβα-
τα της φυλής  Λακόν (Lacaune), παρά-
γει κάθε χρόνο περί τους 120-150 τό-
νους γάλα. Καλλιεργεί ταυτόχρονα πε-

ρί τα 200 στρέµµατα µε καλαµπόκι και 
ψυχανθή για να τροφοδοτεί τη µονά-
δα του µε δικές του ζωοτροφές. Για πο-
λύ καιρό είχε συνεργασία µε µια καλο-
κουρδισµένη γαλακτοκοµική επιχείρη-
ση από τη Θεσσαλία, η οποία παραλάµ-
βανε το σύνολο της παραγωγής του σε 
καλή τιµή και χωρίς να παραβαίνει πο-
τέ το χρόνο στις πληρωµές. Το µόνο το 
οποίο του είχε ζητήσει εξ αρχής ο παρα-
λήπτης του γάλακτος, ήταν οι ζωοτρο-
φές και ειδικότερα η σόγια που θα χρη-
σιµοποιούσε να είναι απαλλαγµένη α-
πό γενετικά τροποποιηµένο καρπό (NO 
GMO) και ταυτόχρονα το γάλα που θα 
παραδίνει να τηρεί τις προδιαγραφές σε 
λιπαρά και πρωτεϊνες. Για πολύ καιρό 
όλα πήγαιναν µια χαρά. Μέχρι τη στιγ-
µή που από την πλευρά της γαλακτοβι-
οµηχανίας άρχισε να έχει οχλήσεις, όχι 
για την ποιότητα της παραγωγής του αλ-

λά για το γεγονός ότι επέµενε να ταίζει 
τα ζώα µε ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές. 
Άρχισε να ασκείται σιγά – σιγά µια πίε-
ση για αλλαγή τακτικής σ’ αυτό το θέµα 
και µάλιστα µε υποδείξεις για την προ-
µήθεια των ζωοτροφών από συγκεκρι-
µένη εταιρεία. Παρ’ ότι στην αρχή δεν 
έδωσε πολύ σηµασία, µε τον καιρό οι 
πιέσεις έγιναν αφόρητες. Μπήκε λοι-
πόν στη διαδικασία να ρωτήσει, για το 
κόστος αυτών των ζωοτροφών και για 
τα λοιπα χαρακτηριστικά τους. 

Το µέτρησε από δω, το µέτρησε από 
κει, είδε ότι δεν τον συνέφερε. Όχι µό-
νο γιατί η τιµή των ζωοτροφών θα ήταν 

περίπου διπλάσια απ’ αυτή 
που του εξασφάλιζε η ιδιο-
παραγωγή αλλά και γιατί, 
το σιτηρέσιο που του πρό-
σφεραν ήταν πολύ διαφο-
ρετικό και µάλλον υποδεέ-
στερο αυτού που του έδινε η 
ιδιοπαραγωγή. ∆εν του πα-
ρείχαν µάλιστα καµιά αξιό-
λογη έκπτωση, ακόµα και 
στην περίπτωση µεγάλης 
παραγγελίας η οποία θα 
κάλυπτε τις ανάγκες του για  
µεγάλο διάστηµα. Αντίθετα 
απαιτούσαν, οι ζωοτροφές 

που θα αγόραζε να µην πληρώνονται 
ξεχωριστά αλλά το κόστος τους να συµ-
ψηφίζεται µε τις παραδόσεις γάλακτος.   

Ο φίλος µας έβλεπε καθαρά ότι µ’ 
αυτή τη συνεργασία εγκλωβίζονταν σε 
µια διαδικασία από την οποία δύσκο-
λα θα µπορούσε να βγάλει λογαριασµό 
και ακόµα δυσκολότερα να βγει κερδι-
σµένος. Όταν εξέφρασε µε ζωηρό τρό-
πο την άρνησή του να µπει σ’ αυτή τη 
διαδικασία, τον ενηµέρωσαν ότι διακό-
πτουν την παραλαβή του γάλακτος, κάτι 
που τελικά και έγινε. Σήµερα, υποχρεώ-
νεται να παραδίνει την παραγωγή του 
σε µια µικρή τοπική τυροκοµική µονά-
δα από την οποία δεν ξέρει ούτε πόσο, 
ούτε πότε, ούτε αν θα πληρωθεί. Αυτή 
είναι η ιστορία του Θανάση Φλούδα α-
πό το Κάστρο Βοιωτίας, κι αυτή είναι 
η θέση στην οποία περιέρχονται αυτό 
τον καιρό οι περισσότεροι παραγωγοί.            

21-22, 35-36

Στασιμότητα 
στην εγχώρια 
αγορά σκληρού 
σιταριού
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Π
εριορισµένη είναι η προσφορά 
σκληρού προς τους Ιταλούς ε-
µπόρους, µιας και οι πωλητές 
βλέπουν κάθε εβδοµάδα τις τι-

µές λίγο υψηλότερα. Στην αγορά µας σηµει-
ώθηκαν πράξεις για τα µέτρια σιτάρια στα 
225-230 ευρώ ο τόνος FOB ελληνικό λιµάνι.

  Σπάει το µέτωπο των εκκοκκιστών µε 
τα 53 λεπτά παραδοτέο που πλήρωσε ο Μάρ-
κου για το σύσπορο. Αν ήταν το χρηµατι-
στήριο λίγο πιο ψηλά από τα 70 σεντς και 
το δολάριο λίγο πιο ισχυρό δεν θα υπήρ-
χε αυτός ο δισταγµός µεταξύ των συδαιτυ-
µόνων, τονίζουν οι αναλυτές. Σηµειωτέον 
ότι υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέες πωλή-
σεις που σηµειώθηκαν ήταν περιορισµένες. 

Πωλήσεις με φειδώ 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7/10 14/10 21/10 26/10 4/11 11/11

Σκληρό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Μαλακό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Καλαµπόκι (ευρώ/τόνος)

Σόγια (σεντς ανά µπούσελ)

Γάλα αγελαδινό (σεντς/λίµπρα)

Χοιρινό (σεντς/λίµπρα)

214

165

167

970

15,04

50,95

218

167

167

960

14,68

52,60

223

171

172

979

14,74

42,22

223

171

172

998

14,73

44,62

243

174

175

975

16,67

47,00

243

176

175

997

16,83

47,27

218

216

214

212

210

208

67,67 69,39
69,80

68,49

68,07

69,20
ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
(ευρώ/κιλό)

3,18 3,18 3,15
3,13

3,19
3,39
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Πράξεις
(ευρώ ο τόνος)

215        για καλή ποιότητα

205       για χαµηλότερες ποιότητες

ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Ποιότητα χωρίς 
ζήτηση στο κουνουπίδι 
ρίχνει την τιμή

 Ετήσια αύξηση 
ζήτησης 0,3% για το 
ελαιόλαδο έως το 2025

Μεγαλύτερη υπεραξία 
στην ευρωπαϊκή παραγωγή
Με αφορµή το συνέδριο για την γεωργία 
που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, 
η Κοµισιόν συνέταξε έκθεση που 
χαρτογραφεί την αγορά των αγροτικών 
εµπορευµάτων ως το 2030, τις τάσεις της 
αγοράς και το αγροτικό εισόδηµα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αιτήσεις 
για κοινωνικό 
µέρισµα
Άνοιξε η πλατφόρµα για αιτήσεις 
σχετικά µε το κοινωνικό µέρισµα, που 
θα κυµαίνεται από 200 ευρώ (άγαµοι 
χωρίς παιδιά) έως 1.200 ευρώ 
(πολύτεκνες οικογένειες). ∆ικαιούχοι 
είναι νοικοκυριά µε πραγµατικό ή 
τεκµαρτό εισόδηµα ανάλογα µε τον 
αριθµό των τέκνων έως και 27.000 
ευρώ. Προϋπόθεση είναι το ύψος της 
ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού 
να µην υπερβαίνει τις 185.000 ευρώ, 
ενώ το ύψος των καταθέσεων του 
νοικοκυριού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
9.000 ευρώ. Περίπου 1,4 εκατοµµύριο 
νοικοκυριά είναι αυτά που θα 
εισπράξουν µέσα στο ∆εκέµβριο το 
µέρισµα συνολικού ύψους 710 εκατ. 
ευρώ. Ο δικαιούχος οφείλει να είναι 
ασφαλισµένος τουλάχιστον µία φορά 
σε οποιονδήποτε φορέα κύριας 
ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης 
µεγαλύτερο του ενός µήνα µέχρι και 
31.10.2018. Οι αιτήσεις γίνονται στο 
www.koinonikomerisma.gr, όπου 
υπάρχουν οδηγίες βήµα-βήµα για τη 
διαδικασία.

Χαρακτηριστικό της 
πίεσης που δέχονται αυτό 
τον καιρό οι αγρότες 
είναι το παράδειγµα του 
αιγοπροβατοτρόφου από 
το Κάστρο Βοιωτίας.

Με 500 
πρόβατα 
Λακόν ο 
κτηνοτρό-
φος πα-
ράγει περί 
τους 120 
µε 150 
τόνους 
γάλα. 
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Σε παύση της λειτουργίας του εργοστα-
σίου της στην Αργολίδα, εν µέσω περι-
όδου συγκοµιδής πορτοκαλιού, προχώ-
ρησε σύµφωνα µε ανακοίνωση των ερ-
γαζοµένων η εταιρεία GEFRA (ιδιοκτη-
σίας Γιώργου Φραγκίστα προέδρου του 
Incofruit Hellas), επικαλούµενη οικο-
νοµικές δυσχέρειες. Όπως αναφέρουν 
οι εργαζόµενοι, «ενώ οι ίδιοι βρίσκονται 
στα όρια της εξαθλίωσης βάσει του 55ου 
ισολογισµού της, η εταιρεία την περίοδο 
Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έ-
σοδα 19,795 εκατ. ευρώ έναντι 16,41 ε-
κατ. ευρώ το προηγούµενο 12µηνο, αυ-
ξηµένα κατά 20,7% (+3,39 εκατ. ευρώ). 
Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 6,1 εκατο-
στιαίες µονάδες τον συντελεστή των µει-
κτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγη-
σε στο επίπεδο των 5,92 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι µεικτών κερδών 3,91 εκατ. ευρώ έναν 
χρόνο πριν (+51,3% ή +2 εκατ. ευρώ)». 

«Οι 400 εργαζόµενοι στην επιχείρηση, 
οι 700 εργάτες γης και οι σχεδόν 2.000 
αγρότες Αργολίδας δεν µπορούν να πε-
ριµένουν αν και πότε θα χρηµατοδοτη-
θεί η επιχείρηση», αναφέρουν.

Με κονδύλια ύψους 170 εκατ. 
ευρώ τα οποία θα µοιραστούν 
περιφερειακά, θα προκηρυχθεί 
το πρόγραµµα Βιολογικής Γε-
ωργίας µέχρι τέλος του έτους, 
σύµφωνα µε τον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο 
Αραχωβίτη. 

Οι επιλέξιµες καλλιέργειες 
εκτός από εκείνες που είχαν 
προβλεφθεί στην πρώτη πρό-
σκληση, σύµφωνα µε την τρί-
τη τροποποίηση του θεσµικού 
πλαισίου της Βιολογικής (ΦΕΚ 
475/’Β/2018) θα είναι: Για πα-
λιούς (∆ράση 11.2.1): Ροδιά, 
συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, α-
βοκάντο 90 ευρώ το στρέµµα, α-
κρόδρυα 61,6 ευρώ το στρέµµα, 
ακτινίδιο 87 ευρώ το στρέµµα, 
καπνός, φυλλώδη λαχανικά-
σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, 
πατάτα στα 60 ευρώ το στρέµµα.

Για νεόυς (∆ράση 11.1.1): Ρο-
διά, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρ-
πες/δάσους, αβοκάντο, ακρό-
δρυα στα 90 ευρώ το στρέµµα, 
καπνός, φυλλώδη λαχανικά-
σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, 
πατάτα στα 60 ευρώ το στρέµµα.

Όσον αφορά συγκεκριµένα 
την προκήρυξη της Βιολογικής, 
απ’ ό,τι φαίνεται βρέθηκαν α-

κόµα 20 εκατ. ευρώ, αυξάνο-
ντας τον προϋπολογισµό στα 
170 εκατ., όπως ανέφερε ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
που δεσµεύτηκε για πρόσκλη-
ση µέχρι τέλος του έτους σε συ-
νάντηση µε την αντιπροσωπεία 
της Περιφερειακής Παράταξης 
«Πελοπόννησος Οικολογική» 
αποτελούµενη από την ∆ήµη-
τρα Λυµπεροπούλου, επικεφα-
λής της παράταξης και περιφε-
ρειακή Σύµβουλο Πελοποννή-
σου και τον  Νίκο Καλαποθαρά-
κο. Σηµειώνεται εδώ πως η κα. 
Λυµπεροπούλου ήταν υπεύθυ-
νη για το πρόγραµµα των Βιο-
λογικών, επί θητείας Γιάννη 
Τσιρώνη.

Να σηµειωθεί εδώ πως σύµφω-
να µε τα όσα έχουν γίνει γνω-
στά, σε µία προσπάθεια να µει-
ωθεί ο όγκος των αιτήσεων που 
ξεπέρασαν τις 40.000 στη φυτι-
κή παραγωγή το 2017, από το 
Μέτρο θα αποκλειστεί το τµήµα 
της εκµετάλλευσης των αγρο-
τών, το οποίο έχουν εντάξει  σε 
κάποιο άλλο γεωργοπεριβαλ-
λοντικό πρόγραµµα (π.χ Απο-
νιτροποίηση, Κοµφούζιο κ.λπ). 
Οι αιτήσεις θα γίνουν βάσει του 
ΟΣ∆Ε του 2018. 

Λουκέτο 
στο εργοστάσιο 
του Φραγκίστα 
στην Αργολίδα

Μέσα στο μήνα η προκήρυξη 
Βιολογικής με 170 εκατ. ευρώ

Οι εργαζόµενοι στο εργοστάσιο 
ζητούν, µεταξύ άλλων, την άµεση 

καταβολή όλων των δεδουλευµένων 
τους, µόνιµη και σταθερή δουλειά µε 

δικαιώµατα και να διασφαλισθεί η 
συνέχεια της δουλειάς τους.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος 
της Eurobank, 
Φωκίων Καραβίας 
απένειµε µερικά 
από τα βραβεία 
των Λυκείων.

Για 16η συνεχή χρονιά η Eurobank βράβευσε τους 
µαθητές που ξεχώρισαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις 

Τους 327 αριστούχους αποφοίτους από τα Λύκεια των Νοµών Αττικής, 
Εύβοιας, Βοιωτίας και Φωκίδας βράβευσε στις 5 ∆εκεµβρίου η Eurobank σε 
ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Η Μεγάλη 
Στιγµή για την Παιδεία» που αποτελεί το µακροβιότερο Πρόγραµµα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του οµίλου Eurobank, µε 16 συνεχή χρόνια 
λειτουργίας και προσφοράς. Απευθυνόµενος στις µαθήτριες και τους 
µαθητές που αρίστευσαν και βραβεύθηκαν, ο πρόεδρος του διοικητικού 
συµβουλίου της Eurobank Νικόλαος Καραµούζης είπε µεταξύ άλλων: «Οι 
διοικούντες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι, η επένδυση στην παιδεία και τη 
γνώση, η αναβάθµισή της, είναι η µεγαλύτερή µας πρόκληση και επένδυση, 
όχι µονάχα µε όρους οικονοµικούς, αλλά και βαθύτατα πολιτικούς και 
κοινωνικούς. Το κρίσιµο είναι να διασφαλίσουµε εκείνο το επίπεδο της 
παιδείας, ιδιωτικής ή δηµόσιας, που, σε όλες τις βαθµίδες της, προσφέρει 
ποιότητα, σύγχρονη γνώση εµπλουτισµένη µε διαχρονικές αξίες, εµπεριέχει 
τις παραδόσεις και την ιστορία αυτού του τόπου, δηµιουργικά µηνύµατα και 
ηθικό περιεχόµενο, διαµορφώνει ολοκληρωµένες προσωπικότητες».

Αγορές 
Βιολογικών

Σχετικά µε τις Αγορές 
Βιολογικών Προϊόντων 
ο υπουργός Αγροτικής 
υποστήριξε ότι ολοκλη-
ρώθηκε η σχετική ΚΥΑ 
σε συνέχεια της νοµο-
θετικής ρύθµισης και 
βρίσκεται στο στάδιο 

των υπογραφών
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ
papadogiannis@agronews.gr

Με τα βλέµµατα στη συνάντηση κορυ-
φής των G20 στην Αργεντινή  πραγµα-
τοποιήθηκε η από κοινού διοργάνωση 
των ΠΕΕΕΒ και χρηµατιστηρίου βάµβα-
κος της Σµύρνης (Izmir Commodity 
Exhcange), 3οι «Μεσογειακοί ∆ρόµοι 
Βαµβακιού» στη Θεσσαλονίκη. Η εκ-
δήλωση έλαβε χώρα σε καλή, αλλά 
και ευαίσθητη, χρονική στιγµή για νέ-
ες πωλήσεις, καθώς το κόστος παρά-
γωγης (τιµές συσπόρου) δεν ήταν ξε-
κάθαρο ακόµα, ενώ παράλληλα οι ε-
µπορικές πράξεις φέτος χωλαίνουν.  

Φυσικά στο συνέδριο έδωσαν το πα-
ρών όλοι οι παράγοντες του κλάδου, 
µε εκπροσώπους του εξωτερικού να 
εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε 
βασικά θέµατα του διεθνούς εµπορίου 
σε σχέση µε τη σοδειά µας. Η βελτίω-
ση της ποιότητας του ελληνικού κυρί-
ως όσον αφορά το µήκος της ίνας εί-
ναι ένα αδιαµφισβήτητο γεγονός που 
χαροποιεί τους αγοραστές, εντούτοις 
το χρώµα (λόγω των υγρασιών), αλλά 
και η ποσότητα ξένων υλών (αυξηµέ-
νο φύλλο) είναι στοιχεία που εµποδί-
ζουν την αναβάθµιση του προϊόντος. 
∆εν είναι λίγες οι φορές που λόγω αυ-
τών των χαρακτηριστικών δεν µπορού-
µε να πουλήσουµε το βαµβάκι µας ως 
αναβαθµισµένης ποιότητας. 

Κατόπιν των οµιλιών υπήρξαν συ-
ναντήσεις µεταξύ εκκοκκιστών και δι-
εθνών εµπορικών οίκων, στις οποίες 
συζητήθηκαν οι νέες εξελίξεις της αγο-
ράς, ενώ δεν έλειψαν και κάποιες νέ-
ες πωλήσεις της σοδειάς µας για µελ-
λοντικές φορτώσεις. 

Αναφορικά µε την αγορά, οι έµπο-
ροι τόνισαν για άλλη µια φορά τη δυ-
σκολία που αντιµετωπίζουν φέτος στην 
τελική πώληση των αποθεµάτων τους 
στα κλωστήρια. Ως γνωστό, είχαν προ-
αγοράσει τη σοδειά µας από την άνοι-
ξη σε πολύ υψηλότερη βάση (πριµ ε-
πί των χρηµατιστηριακών τιµών), ε-
νώ έκτοτε η βάση µειώθηκε δραστι-
κά, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να 
πωλήσουν σε κλωστήρια, ακόµα και 
χωρίς καθόλου κέρδος. Αυτό το πρό-
βληµα, σε συνδυασµό µε την απου-
σία της Τουρκίας, έφερε µεγάλες κα-
θυστερήσεις στις φορτώσεις και επο-
µένως πληρωµές στους εκκοκκιστές. 

Παράγοντες της Τουρκίας τόνιζαν 
πως το µεγάλο θέµα που έχουν να α-
ντιµετωπίσουν είναι η συνεργασία µε 
τις τράπεζες. Το κόστος δανεισµού όπο-
τε παρέχεται είναι σχεδόν απαγορευ-
τικό για τους κλώστες, ενώ η αποδυ-
νάµωση του τοπικού νοµίσµατος δυ-
σκολεύει ακόµα περισσότερο τις άµε-
σες αγορές. Τουλάχιστον τις τελευταί-
ες µέρες η τουρκική λίρα ενισχύθηκε 
λίγο και ως αποτέλεσµα υπήρξε αγο-
ραστικό ενδιαφέρον από παραδοσι-
ακούς αγοραστές ελληνικής ίνας, ό-
χι όµως σε πολλά υποσχόµενες τιµές.  

Από την Αίγυπτο, τον δεύτερο µε-
γαλύτερο πελάτη µας, τα νέα είναι ε-
πίσης απαισιόδοξα αφού η τοπική πα-
ραγωγή (µακρόινη ποικιλία) είναι αυ-
ξηµένη και σχετικά φτηνή. Οπότε για 
τους κλώστες είναι προτιµότερο να α-
γοράζουν την τοπική παραγωγή σε δι-
κό τους νόµισµα, παρά να πληρώσουν 

λίγο χαµηλότερα και µε την ανάγκη 
να βρουν χρηµατοδότηση δολαρίου. 

Αναφορικά µε την παγκόσµια αγο-
ρά φαίνεται πως αργότερα µέσα στη 
σεζόν ίσως είναι δυσεύρετες οι κα-
λές ποιότητες, καθώς σε πολλές χώ-
ρες (πχ ΗΠΑ, Αυστραλία) τα ποιοτικά 
βαµβάκια είναι λίγα. Εποµένως εκτι-
µάται πως η διαφορά τιµής µεταξύ α-
νώτερων και µέτριων ποιοτήτων θα α-
νοίξει σηµαντικά. Εντονότερο δείχνει 
από σήµερα κιόλας το πρόβληµα διά-
θεσης για βαµβάκια µε χαµηλό χρώµα. 

Υπό αυτό το σκεπτικό, αλλά και λό-
γω της έλλειψης λευκών ποιοτήτων, 
οι εµπορικοί οίκοι αγόρασαν στο πέ-
ρας της εκδήλωσης κάποιες ποσότητες 
αποκλειστικά καλών ποιοτήτων, πλη-
ρώνοντας από 2 εώς 2,5 σεντς λίµπρα 
πάνω από τις αντίστοιχες τιµές Μαρτί-
ου ‘19 για ανοιχτά συµβόλαια µε αρ-
γότερες φορτώσεις. 

Αγόρασε στην φήµη 
και πούλα στην είδηση

Στην πολύ αναµενόµενη σύνοδο 
προέκυψαν µεν νέα, τα οποία όµως 
κατόπιν αντιµετωπίζονται από την α-
γορά µε σκεπτικισµό. Αρχικά ανακοι-
νώθηκε πως θα υπάρξει µια τρίµη-
νη παύση των δασµών για το βαµβά-
κι, οπότε και οι πωλήσεις αµερικανι-
κής σοδειάς προς την Κίνα θα εκτελε-
στούν κανονικά, χωρίς ακυρώσεις. Με 
το που κυκλοφόρησαν τα νέα όσοι ή-
ταν τοποθετηµένοι στην πτώση βγή-
καν γρήγορα από τη θέση τους και ως 
αποτέλεσµα η αγορά έφυγε απότοµα 
προς τα πάνω. Σε αυτό βοήθησε και το 
tweet του προέδρου Τραµπ στο οποίο 
αναφέρει πως οι µεγάλοι κερδισµένοι 
των συµφωνιών µε την Κίνα θα είναι 
οι αγρότες, στους οποίους µάλιστα έ-
στειλε και µήνυµα αγάπης. «Farmers 
I love you», έγραψε χαρακτηριστικά.

Προέγκριση οφείλουν να 
λάβουν οι παραγωγοί 
προκειµένου να καλλιεργήσουν 
ποικιλίες βιοµηχανικής 
κάνναβης του είδους Cannabis 
sativa L µε περιεκτικότητα σε 
τετραϋδροκανναβινόλη µέχρι 
0,2%. αποδεικτικό για την 
ακριβή θέση και την έκταση την 
οποία πρόκειται να 
καλλιεργήσουν, αντίγραφο 
ποινικού µητρώου γενικής 
χρήσης και άδεια χρήσης νερού, 
αποτελούν τα δικαιολογητικά 
που οφείλουν να καταθέσουν οι 
παραγωγοί προκειµένου να 
λάβουν προέγκριση.
Επιπλέον, οφείλουν να 
δηλώσουν την καλλιεργούµενη 
έκταση στην ΕΑ∆ του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Σηµειώνεται πως ο 
έλεγχος των καλλιεργούµενων 
µε βιοµηχανική κάνναβη 
εκτάσεων γίνεται από τα ΤΑΑΕ, 
τα οποία γνωρίζουν τη σχετική 
νοµοθεσία και µπορούν να 
ενηµερώνουν τους 
ενδιαφερόµενους. 
Επισηµαίνεται, σύµφωνα µε 
εγκύκλιο προς τις ∆ΑΟΚ του 
υπουργείου αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίµων, ότι ήδη 
λειτουργεί µητρώο 
καλλιεργητών βιοµηχανικής 
κάνναβης, το οποίο 
ενηµερώνεται από τα οικεία 
ΤΑΑΕ. Τέλος, στην ιστοσελίδα 
του ΥΠΑΑΤ, υπάρχει κατάλογος 
µε τις ποικιλίες κάνναβης που 
δύνανται να καλλιεργηθούν. Την 
ίδια στιγµή όπως έγινε γνωστό 
συνεχίζονται οι ζυµώσεις στις 
τάξεις των παραγωγών 
βιοµηχανικής κάνναβης και των 
µεταποιητών για την σύσταση 
ενός Φορέα Επαγγελµατιών της 
Κάνναβης, που θα θυµίζει 
∆ιεπαγγελµατική δηλαδή, η 
οποία φιλοδόξει να παίξει –
µόλις συσταθεί- το ρόλο του 
επίσηµου συνοµιλητή της 
πολιτείας και των αρµόδιων 
υπουργείων. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Διαδικασία 
προέγκρισης 
καλλιέργειας 
βιομηχανικής 
κάνναβης

Υπό το «Farmers i love you» του Τραμπ

Πωλήσεις μόνο για 
τα ποιοτικά βαμβάκια
Η διαφορά τιμής ανώτερων και μέτριων ποιοτήτων θα ανοίξει σημαντικά

Η τουρκική λίρα ενισχύθηκε 
λιγάκι και ως αποτέλεσµα 

υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον 
από παραδοσιακούς αγοραστές 

Ελληνικής ίνας, όχι όµως σε 
πολλά υποσχόµενες τιµές.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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∆υστοκία
Μέχρι στιγµής έχει 
εξαχθεί περίπου το 
25% της φετινής 

παραγωγής που φτάνει 
τους 30.000 τόνους 
εκκοκκισµένου, όταν 

την ίδια περίοδο πέρυσι 
είχε εξαχθεί πάνω από 

το 50% της σοδειάς 

Εξωγενείς παράγοντες φταίνε 
για την τιμή, λένε οι εκκοκκιστές 
Όποιες βελτιώσεις στην αγορά αναμένονται το τρίτο τρίμηνο του 2019

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Στην τακτική του «να σε κάψω Γιάννη, 
να σε αλείψω µέλι» παραπέµπει η στά-
ση που τηρούν, εσχάτως, οι εγχώριοι εκ-
κοκκιστές, οι οποίοι, αφού πρώτα «έκο-
ψαν» 5-6 λεπτά το κιλό τις τιµές παρα-
γωγού στο βαµβάκι, παραδέχονται, σχε-
δόν απολογητικά, τώρα ότι δεν πληρώ-
νουν όσα θα ανέµεναν οι αγρότες, επι-
καλούµενοι εξωγενείς παράγοντες κι α-
φήνουν να αιωρείται αορίστως η πιθα-
νότητα η αδικία αυτή ίσως διορθωθεί.

Στη «γραµµή» αυτή, µάλιστα, κινή-
θηκε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων 
Βάµβακος Βασίλης Μάρκου, µε δηλώ-
σεις του στο περιθώριο του 3ου συνε-
δρίου «Μεσογειακοί ∆ρόµοι του Βαµβα-
κιού», λέγοντας ότι «οι ποιότητες φέτος 

είναι πολύ καλύτερες από πέρυσι, αλ-
λά υπάρχουν διάφορα προβλήµατα στη 
διεθνή αγορά, τα οποία δεν µας επιτρέ-
πουν να πληρώσουµε την τιµή που θα 
περίµεναν οι παραγωγοί µας, χωρίς, ό-
µως, αυτό να σηµαίνει ότι οι τιµές που 
δίνουµε είναι χαµηλές». Ο ίδιος τόνι-
σε πως η µέση τιµή παραγωγού σήµε-
ρα για κάποιον που παρέδωσε το βαµ-
βάκι του στο εκκοκκιστήριο είναι στα 
50 λεπτά, στα ίδια περίπου µε πέρυσι. 

«Ξεκινήσαµε τη χρονιά µε τιµές γύρω 
στα 55 λεπτά. Αυτή ήταν στα µέσα του 
Σεπτεµβρίου, πριν αρχίσει, επί της ουσί-
ας, η συγκοµιδή του προϊόντος. Στη συ-
νέχεια όµως αντιµετωπίσαµε πάρα πο-
λύ µεγάλα προβλήµατα χρηµατοοικο-
νοµικής υφής, την έλλειψη της Τουρκί-
ας από την αγορά, στην οποία οδηγεί-
ται το 50% της ελληνικής παραγωγής, 
τα υψηλά επιτόκια, αλλά και τον εµπο-

ρικό πόλεµο µεταξύ των ΗΠΑ και της 
Κίνας. Όλα αυτά οδήγησαν στη συρρί-
κνωση της ζήτησης µε αποτέλεσµα την 
πτώση των χρηµατιστηριακών τιµών του 
βαµβακιού και ακολούθως και των τι-
µών παραγωγού», διευκρίνισε ο ίδιος.

Εξοµάλυνση των σινο-αµερικανικών 
εµπορικών σχέσεων βλέπει κάποια στιγ-
µή κι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, Α-
ντώνης Σιάρκος, ο οποίος όµως θεωρεί 
πως τα απόνερα της σύγκρουσής τους 
δεν θα αποτραβηχτούν από την παγκό-
σµια αγορά βάµβακος πριν το τρίτο τρί-
µηνο του 2019, που σηµαίνει ότι δύ-

σκολα θα υπάρξει κάποιο όφελος για 
τον παραγωγό για τη σοδειά του 2018.

«Αυτό το οποίο πραγµατικά µπορεί 
να παίξει καθοριστικό ρόλο είναι η ε-
νεργοποίηση του µηχανισµού της Κί-
νας, που δείχνει ότι θα υπάρξουν σο-
βαρές ανάγκες για εισαγωγές. Το θέµα 
είναι πότε θα γίνει αυτό;» σηµείωσε και 
πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι αν εξοµαλυνθεί 
η κατάσταση µεταξύ των ΗΠΑ και της Κί-
νας, θα δώσει µια καλή ώθηση και στο 
ελληνικό βαµβάκι. Εκτίµηση µου είναι 
ότι αυτό θα επηρεάσει πιο πολύ το προ-
ϊόν της επόµενης χρονιάς».

Στόχος των εκκοκκιστών να βρεθούν δίοδοι προώθησης του ελληνικού 
βαµβακιού και η Αίγυπτος φαίνεται πως µπορεί να δώσει λύσεις.



Ξεζουμίζει 
τα ακτινίδια 
Ψεκασμός του κορμού με νερό 
υπό πίεση κατά της βαμβακάδας

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Αντιµέτωπες µε τη βαµβακάδα 
(Pseudaulacaspis pentagona 
Targioni, Homoptera: Diaspididae)  
βρίσκονται το τελευταίο διάστη-
µα οι ακτινιδιές, ενώ είναι σε ε-
ξέλιξη και η συγκοµιδή, όπως 
δηλώνουν οι γεωπονοι του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυ-
τοϋγειονοµικού Ελέγχου Θεσ-
σολονίκης. 

Η βαµβακάδα, όπως αναφέ-
ρουν οι ειδικοί, αποτελεί τον 
σοβαρότερο εχθρό της ακτι-
νιδιάς. Έχει τρεις γενιές το έ-
τος και προσβάλλει τον κορµό, 

τους κλάδους, αλλά και τους 
καρπούς. Το έντοµο απορρο-
φά, ουσιαστικά, τους χυµούς 
από το φυτό µε αποτέλεσµα 
τη σταδιακή εξασθένισή του. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
µια προχωρηµένη προσβολή 
µπορεί να προκαλέσει ξήραν-
ση σε κληµατίδες, βραχίονες 
ακόµη και σε ολόκληρα φυτά. 

Επίσης σηµαντικές είναι οι ζη-
µιές στους καρπούς όπου στα 
σηµεία προσβολής πληγώνε-
ται η επιδερµίδα µε αποτέλε-
σµα να αναπτύσσονται σήψεις, 
να µειώνεται ο χρόνος διατή-
ρησης των καρπών και να υ-
ποβαθµίζεται η ποιότητα και 
η εµπορική αξία των συγκο-
µιζόµενων φρούτων.

Για την καταπολέµηση του 
εχθρού οι ειδικοί προτείνουν, 
µεταξύ άλλων, αφαίρεση και 
καταστροφή µε κάψιµο των 
κλάδων που είναι έντονα προ-
σβεβληµένοι, τρίψιµο του προ-
σβεβληµένου φλοιού µε ένα 
µαλακό πινέλο βουτηγµένο σε 
ήπιο διάλυµα σαπουνιού, ψε-

κασµό των κορµών µε νερό υ-
πό πίεση, επέµβαση µε διάφο-
ρα εγκεκριµένα σκευάσµατα 
παραφινέλαιων. 

Σηµειώνεται ότι η βαµβακάδα 
έχει αναπτύξει υψηλούς πλη-
θυσµούς, ιδιαίτερα στις περι-
οχές της Πιερίας. Επίσης σύµ-
φωνα µε το Κέντρο Προστασί-
ας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτο-
ϋγειονοµικού Ελέγχου Θεσσο-
λονίκης όλο αυτό το διάστη-
µα διαπιστώνονται προσβο-
λές στις ακτινιδιές τόσο στον 
κορµό και στους κλάδους ό-
σο και στους καρπούς του φυ-
τού. Τέλος τονίζεται ότι το έ-
ντοµο διαχειµάζει ως γονιµο-
ποιηµένο θηλυκό. 

Φυσικές εντοµοπαγίδες για τον σκολύτη στα κλαδιά της κερασιάς
Τρόπους καταπολέµησης του σκολύτη της κερασιάς (Scolytus rugulosus 
Müller, Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), που έχει παρουσιαστεί 
τελευταία στις καλλιέργειες καταγράφουν οι γεωπόνοι από το Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, σε 
οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές από το έντοµο αυτό, συνιστάται τα 
κλαδιά από το χειµερινό κλάδεµα να αφήνονται στην άκρη του κερασεώνα 

ώστε να χρησιµοποιηθούν ως φυσικές εντοµοπαγίδες οι οποίες θα καίγονται την άνοιξη, 
µε την εµφάνιση του εντόµου (τοποθέτηση των κλαδιών περιµετρικά κάθε 10-20 µέτρα). 
Την ίδια ώρα, όσον αφορά τον Φυλλοδέτη (Adoxophyes orana F., Lepidoptera: 
Torticidae) οι ειδικοί συνιστούν αποµάκρυνση ή/και καταστροφή καρπών που µένουν 
στον οπωρώνα µετά τη συγκοµιδή (είτε πάνω στα δέντρα είτε στο έδαφος, ακόµα και 
σε σωρούς στις άκρες) µε στόχο τη µείωση του πληθυσµού του επόµενου έτους. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Αυτό το διάστηµα
∆ιαπιστώνονται προσβο-
λές στον κορµό και τους 
κλάδους όσο και στους 

καρπούς ακτινιδιάς

Φουζικλάδιο στην αχλαδιά 
Mέτρα που στοχεύουν στη σοβαρή µείωση µέχρι την 
πλήρη καταστολή της παραγωγής των ασκοσπορίων 
του φουζικλάδιου που δηµιουργούν τις πρωτογενείς 
µολύνσεις στις αχλαδιές την ερχόµενη άνοιξη 
καταγράφουν οι γεωπόνοι του Ναυπλίου. Οι ειδικοί 
συστήνουν αφαίρεση µε κλάδεµα και κάψιµο των 
προσβληµένων από το προηγούµενο έτος βλαστών 
και ψεκασµό, λίγο πριν την έναρξη πτώσης των 
φύλλων µε ένα κατάλληλο µυκητοκτόνο σε λίγο 
αυξηµένη δόση, που εµποδίζει το σχηµατισµό 
περιθηκίων και την παραγωγή ασκοσπορίων. 
Επιπλέον συστήνεται συγκέντρωση και κάψιµο ή 
παράχωµα των φύλλων των δέντρων όπου είναι 
δυνατόν, µόλις ολοκληρωθεί η πτώση τους ή 
ψεκασµός µε διάλυµα ουρίας στα πεσµένα φύλλα. 
Μπορεί επίσης να γίνει ψεκασµός των δέντρων µε 
σκευάσµατα ουρίας, λίγο πριν την έναρξη της πτώσης 
των φύλλων.

Σκευάσµατα
Άλφα Γεωργικά Εφόδια: Merpan 80 WG, Qualy-T
ARYSTA: Syllit 544 SC
BASF Hellas: Sercadis 30 SC, Delan pro SC
Bayer Hellas: Luna Experience 400SC, Flint 50WG
Elanco Hellas: Fontelis 20SC, Twist 50WG
FMC Chemicals Hellas: Impact 125 SC (flutriafol 
12.5%)
Syngenta Hellas: Score 25 EC, Chorus 50 WG
Vioryl: Υδροξείδιο Χαλκού Βιορύλ 50WP, Mancozeb 
Βιορύλ 80WP

Κλαδοσπόριο ντοµάτας θερµοκηπίου
Την εµφάνιση κλαδοσπορίου στα θερµοκήπια µε 
ντοµάτες των νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων 
και Φθιώτιδας κατέγραψαν οι γεωπόνοι του Βόλου. 
Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών 
θα πρέπει να προστατεύσουν την καλλιέργειά τους µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενώ 
προτείνεται επανάληψη του ψεκασµού µετά από 8 
ηµέρες. Όσον αφορά τα συµπτώµατα του παθογόνου, 
εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα 
κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρηµένο 
στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και 
νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή καλύπτεται 
από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώµα 
ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Σκευάσµατα
Άλφα Γεωργικά Εφόδια:  Mavita 250 EC, Cuprofix 
Ultra 40 WG
ARYSTA: Xydrocoure 40 WG
Bayer Hellas: Antracol 70 WP, Copperfield 20 WG
Elanco Hellas: Blue Shield HiBio 25WG, Champ 
36,3SC
SIPCAM ΕΛΛΑΣ: Clortosip
Syngenta Hellas: Cidely Top 125/15 DC, Score 25EC  
Vioryl: Υδροξείδιο Χαλκού Βιορύλ 50WP

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





Agrenda16 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 8 & Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οµάδες 
φυσικών ή νοµικών προσώπων, συµπεριλαµ-
βανοµένων των συνεταιριστικών οινοποιεί-
ων, τα οποία επεξεργάστηκαν ή και διέθεσαν 
στο εµπόριο προϊόντα πριν από το στάδιο της 
οινοποίησης στο πλαίσιο της τρέχουσας α-
µπελοοινικής περιόδου και πριν την 15η Ι-
ανουαρίου 2019, είναι υπόχρεοι ηλεκτρο-
νικής δήλωσης. 

Το ίδιο ισχύει και για παραγωγούς, µετα-
ποιητές και εµφιαλωτές, αλλά και έµπορους 
οι οποίοι υποβάλλουν ούτως ή άλλως κάθε 
χρόνο δήλωση αποθεµάτων οίνου και γλεύ-
κους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου. Σύµφω-
να µε την αναλυτική παρουσίαση του Λάζα-
ρου Κιωκάκη, εκ µέρους του υπουργείου, οι 
δηλώσεις θα υποβάλλονται στην ιστοσελίδα 
του υπουργείου στην κατηγορία Ψηφιακές 

υπηρεσίες, και είναι υποχρεωτικές από την 
κοινοτική νοµοθεσία. 

Εργαλείο πολιτικής και στρατηγικής
Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο κ. Κιωκάκης, οι 

ηλεκτρονικές δηλώσεις συνιστούν ένα εργαλείο 
πολιτικής και στρατηγικής, ενώ επιτρέπουν  την 
άµεση και εύκολη παροχή στοιχείων καθώς και 
την ανάλυση δεδοµένων στο επιθυµητό επίπεδο.

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση παραγωγής 

Ισορροπία ανάμεσα 
στην παραγωγή και 
το μάρκετινγκ με 
έμφαση 
στην στήριξη 
του εισοδήματος 
του παραγωγού 
προβλέπει το πλάνο 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το πλάνο δράσης της τελικής πρότασης του 
ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ για τον στρατηγικό σχεδι-
ασµό για την αµπελουργία δόθηκε και πα-
ρουσιάστηκε στην Ε∆ΟΑΟ, το οποίο πλέον 
περνάει σε φάση δροµολόγησης. Μεταξύ άλ-
λων προβλέπεται η ανάγκη να είναι πλήρως 
εναρµονισµένο αφενός µε στρατηγικό σχέδιο 
για το µάρκετινγκ που ήδη υλοποιείται τα τε-
λευταία χρόνια, αλλά και να ανταποκρίνεται 
στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικό-
τητας όλως των αµπελουργικών εκµεταλλεύ-
σεων και του αµπελουργικού εισοδήµατος, 
όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από το ενιαίο 
κείµενο-διακήρυξη της Ε∆ΟΑΟ το 2017. Μά-
λιστα, µέχρι το τέλος του έτους θα έχουν τε-
λειώσει οι προεργασίες που αφορούν στην 
εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασµού για 
την ανάπτυξη της ελληνικής αµπελουργίας, 
µε βασικό αίτηµα από την πλευρά της ΚΕΟ-
ΣΟΕ να δοθεί βαρύτητα στο αµπελουργικό 
εισόδηµα, µε τους φορείς της Ε∆ΟΑΟ αλλά 
και του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, να αναζητούν την χρυσή τοµή α-
νάµεσα στην παραγωγή και το µάρκετινγκ.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά στην Γενι-
κή Συνέλευση της ∆ιεπαγγελµατικής Αµπέ-
λου και Οίνου που έλαβε χώρα την προη-
γούµενη Τρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας, της οποίας οι εργασίες ολοκληρώ-
θηκαν σε ενωτικό κλίµα, σύµφωνα και µε 
την ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα η 
οργάνωση. Μιλώντας ο πρόεδρος της ∆ιε-
παγγελµατικής Αµπέλου και Οίνου  Βαγγέ-
λης Αργύρης επεσήµανε την ανάγκη κάλυ-

ψης του έργου από την πολιτεία, ως ελάχι-
στη ανταπόδοση της υπέρµετρης επιβάρυν-
σης του κλάδου από την τριετή εφαρµογή 
του ΕΦΚ στο κρασί.

Πέρα από τον στρατηγικό σχεδιασµό, συ-
ζητήθηκαν και άλλα φλέγοντα κλαδικά ζη-
τήµατα, όπως είναι ο νέος ψηφιακός τρόπος 
υποβολής των δηλώσεων παραγωγής αλλά 
και οι επενδύσεις στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οίνου. 

Βαρύτητα στο αµπελουργικό εισόδηµα
Να ληφθεί υπ όψιν το αµπελουργικό ει-

σόδηµα στην διαδικασία σύνταξης του Στρα-
τηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη της ελ-

ληνικής αµπελουργίας, ζητήθηκε από στε-
λέχη της ΚΕΟΣΟΕ. Ειδικότερα, όπως επεσή-
µανε ο Χρήστος Μάρκου, πρόεδρος της ΚΕ-
ΟΣΟΕ, «Είναι πρωτίστως πολιτική και οι επι-
λογές θα πρέπει να είναι καθαρά πολιτικού 
περιεχοµένου. Απαιτούνται θεσµικές αλλα-
γές. Υπάρχει µια συµφωνία σε όλα τα επί-
πεδα στο κλάδο, όµως ο διάλογος θα δού-
µε που θα καταλήξει. Το σηµαντικό είναι ό-
τι θα πρέπει να ζητηθεί για τη χώρα µας ένα 
µοντέλο ιδιαίτερο γιατί υπάρχουν αντικειµε-
νικές ιδιαιτερότητες στην οργάνωση της πα-
ραγωγής. Και γεωγραφικές και γεωπολιτι-
κές και κλιµατολογικές, πράγµα που δεν υ-

Την ανάγκη 
κάλυψης του έργου 
από την πολιτεία 
ως ελάχιστη 
ανταπόδοση της 
επιβάρυνσης του 
ΕΦΚ, επεσήµανε 
ο Β. Αργύρης. 

Στρατηγικός σχεδιασμός 
Την χρυσή τομή 
αναζητά ο κλάδος της 
αμπελουργίας

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

1.200
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

2.460

17,88%
8,53%
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Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι ιδέ-
ες των 14 οµάδων από τις 20 που προκρίθη-
καν στο πλαίσιο του διαγωνισµού καινοτοµί-
ας του αµπελοοινικού τοµέα VitiVini Lab και 
έγινε η ψηφοφορία των προτάσεων και η α-
νακοίνωση των αποτελεσµάτων της ψηφοφο-
ρίας. Από τις 14, εφτά προκρίθηκαν στην επό-
µενη φάση της επώασης. Τόσο ο κ. Αργύρης 
όσο και ο κ. Πέτρος Κόκκαλης εκ µέρους της 

Aephoria.net εξέφρασαν την προσδοκία ο δι-
αγωνισµός καινοτοµίας να εξελιχθεί σε ετήσιο 
θεσµό. «Θα προσφέρουµε στις οµάδες αυτές το 
bussines model canvas και θα ζητήσουµε από 
τους νέους ανθρώπους που συµµετείχαν την ει-
δική γνώση» ανέφερε ο Πέτρος Κόκκαλης, προ-
σθέτοντας: «Θέλουν το χρόνο τους για να ωρι-
µάσουν τα οικοσυστήµατα αυτά»

Στα αξιοσηµείωτα της εκδήλωσης η µεγά-

λη προσέλευση κοινού, µε πολλούς φοιτη-
τές, ερευνητές και πανεπιστηµιακούς ανάµε-
σά τους, οι οποίοι συµµετείχαν και στην ψη-
φοφορία επιλογής.

Σηµειώνεται πως ο διαγωνισµός VitiVini Lab 
διοργανώνεται από την Ε∆ΟΑΟ µε την υποστή-
ριξη της Aephoria.net και αποτελεί τον πρώτο 
διαγωνισµό καινοτοµίας αποκλειστικά για τον 
αµπελοοινικό τοµέα.

Η καινοτομία να γίνει θεσμός στο οινικό οικοσύστημα

Τα στοιχεία της χρονιάς 2017-2018 
παρουσίασε ο ∆ιονύσης Γραµµα-
τικός, προϊστάµενος τµήµατος Α-
µπέλου και Οίνου του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα 
προγράµµατα επενδύσεων στον 
κλάδο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, 
οι αρχικές αιτήσεις ήταν 50 µε ύ-
ψος επενδύσεων   5.365.115 ευ-
ρώ και ύψος ενωσιακής ενίσχυ-
σης 2.713.262 ευρώ. Οι τελικές ε-
πιλέξιµες αιτήσεις έφτασαν τις 47 
µε ύψος επενδύσεων 4.931.446 
ευρώ και ύψος ενωσιακής ενίσχυ-
σης 2.468.082 ευρώ, ενώ οι επεν-
δύσεις που ολοκληρώθηκαν 37 µε 
ύψος επενδύσεων  3.828.234 ευ-
ρώ και ύψος ενωσιακής ενίσχυσης 
1.865.510 ευρώ.

Για το νέο έτος, οι αιτήσεις είναι 
λιγότερες. Συγκεκριµένα, 49 αιτήσεις 
µε ύψος επενδύσεων   6.608.300 
ευρώ και ύψος ενωσιακής ενίσχυ-
σης 3.296.952 ευρώ υποβλήθη-
καν και οριστικοποιήθηκαν, από 
τις 78 που είχαν εκδηλώσει αρχι-
κά ενδιαφέρον. 

Ο µικρός αριθµός αποδίδεται σε 
προβλήµατα διοικητικού ελέγχου 
αλλά κυρίως σε µη επαρκή ιδία κε-
φάλαια. «Παρά το γεγονός ότι το 
σύστηµα έγινε πιο ευέλικτο και οι 
αιτήσεις γίνονται πλέον ηλεκτρο-
νικά, θα µείνουν και πάλι αδιάθε-

τα κεφάλαια» ανέφερε ο κ. Γραµ-
µατικός, σηµειώνοντας πως θα ε-
πιχειρηθεί από πλευράς υπουργεί-
ου να µεταφερθούν πόροι στην  α-
ναδιάρθρωση.

Μπορούν να βρεθούν πόροι για 
την στήριξη του κλάδου

Σε ό,τι αφορά τους πόρους για την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδι-
ασµού, ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, Σταύρος 
Αραχωβίτης, κατά την οµιλία του 
υποστήριξε πως «Τα χρήµατα που 
θα απαιτηθούν, υπάρχουν τρόποι 
να εξοικονοµηθούν. Υπάρχει πλέ-
ον δίκαιη κατανοµή χρηµάτων, α-
ναπροσανατολισµός χρηµάτων, ό-
ταν έχουν κοπεί τα λεγόµενα 10% 
τα οποία γνωρίζατε καλά όλοι σας 
κατά το παρελθόν, νοµίζω ότι οι 
πόροι επαρκούν», ενώ τόνισε την 
ανάγκη το σχέδιο να είναι έγκαι-
ρα έτοιµο. Ο κ. Αραχωβίτης στη συ-
νέχεια αναφέρθηκε στις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται για τον κλάδο 
της οινοποιίας και της αµπελουργί-
ας, υποστηρίζοντας: «Το πρόγραµ-
µα αναδιάρθρωσης αµπελώνων ε-
πεκτείνεται έως το 2023, αφού το 
πρόγραµµα αναµπέλωσης 2017-18 
ολοκληρώθηκε µε την κατανοµή των 
8.997.327 ευρώ να αφορά αναδι-
άρθρωση 6.055,90 στρεµµάτων». 

πάρχει σε άλλες χώρες. Άρα θα πρέπει να λη-
φθούν υπ όψιν όλες αυτές οι παράµετροι». 
Ο ίδιος τόνισε πως αν το Στρατηγικό Σχέδιο 
γίνει στα πρότυπα του Στρατηγικού Σχεδίου 
για το Μάρκετινγκ, τότε αυτό θα έχει ως απο-
τέλεσµα την ενδυνάµωση της οινοποιίας και 
όχι της αµπελουργίας. Από την  πλευρά του 
ο Παρασκευάς Κορδοπάτης, γενικός διευθυ-
ντής της ΚΕΟΣΟΕ, υποστήριξε πως είναι ση-
µαντικό να διατηρηθεί ο παραγωγικός ιστός 
της χώρας, ενώ επανέλαβε πως είναι παρά-
λογο οι τιµές που απολαµβάνουν οι παρα-
γωγοί να είναι αντίστοιχες µε αυτές που εί-
χαν το 1995, όταν από το 1990 ως σήµερα η 
παραγωγικές εκτάσεις έχουν µειωθεί  κατά 
20% τουλάχιστον. 

«Αυτό το στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να 
ακουµπά στο δικό σας στρατηγικό σχέδιο 
µάρκετινγκ που έχετε χρόνια υλοποιήσει. Να 
µπουν οι στόχοι, να ιεραρχηθούν τα προβλή-
µατα που τυχόν υπάρχουν, να γίνουν προτά-
σεις και νοµοθετικές τροποποιήσεις. Έχουν 
µπει σε κάποιο δρόµο», ανέφερε η Γεωργία 
Ουζουνίδου, εκ µέρους του ΕΛΓΟ, συµπλη-
ρώνοντας πως το στρατηγικό σχέδιο βρίσκε-
ται στη διαβούλευση των µελών της οµάδας 
εργασίας της υπηρεσίας της.

Πλάνο
Μέχρι το τέλος 
του χρόνου θα 

έχουν τελειώσει 
οι εργασίες του 
σχεδίου και θα 

είναι έτοιµο προς 
κοινοποίηση στα 
µέλη της Ε∆ΟΑΟ 

Αδιάθετα χρήματα στις επενδύσεις της ΚΟΑ 
οίνου με λιγότερες αιτήσεις για το νέο έτος

Λιγότερα εµπόδια 
ζητά η Ε∆ΟΑΟ
«Ο φόρος στο κρασί, 
εισήχθη σε µια από τις 
άσχηµες οικονοµικές 
συγκυρίες της κρίσης. 
Οι προσπάθειές µας για 
την κατάργησή του 
είναι προ των πυλών 
και σύντοµα θα έχουµε 
ευχάριστες εξελίξεις, 
µε την ψήφιση του 
προϋπολογισµού», 
ανέφερε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, Σταύρος 
Αραχωβίτης. Σχετικά ο 
πρόεδρος της 
∆ιεπαγγελµατικής, 
Βαγγέλης Αργύρης, 
υποστήριξε πως «οι 
φόροι πρέπει να είναι 
ανταποδοτικοί» ενώ 
στη συνέχεια 
προσέθεσε πως «∆εν 
θέλουµε χρήµατα από 
την Κυβέρνηση, να µην 
µας εµποδίζει 
θέλουµε».  



Η ρίγανη 
από τον 
Κόζιακα 
σαν να λέμε
μαστίχα Χίου  
Tο φιλόδοξο σχέδιο των Τρικαλινών να 
φτιάξουν ένα ολόκληρο μπραντ γύρω από 
τη ρίγανη στους πρόποδες του Κόζιακα, με 
την πιστοποίησή της να ανοίγει την πόρτα 
της ταυτότητας στο λουκάνικο Τρικάλων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε µία αντίστοιχης οικονοµικής αξίας σηµασίας ε-
νασχόληση µε εκείνη της καλλιέργειας σπαραγ-
γιού στην Καβάλα ή του κρόκου στην Κοζάνη φι-
λοδοξεί να εξυψώσει η νεόδµητη επιχειρησιακή ο-
µάδα Proregano, τη ρίγανη του Κόζιακα στα Τρίκα-
λα. Πρόκειται ουσιαστικά για µία προσπάθεια αξι-
οποίησης της ρίγανης, που αυτοφύεται στους πρό-
ποδες του οµώνυµου όρους, προσδίδοντάς της έ-
να brand που θα συνδέεται παράλληλα µε το µύθο 
του Ασκληπιού και θα χρησιµοποιηθεί δευτερογε-
νώς στη µεταποίηση προϊόντων όπως το λουκάνι-
κο Τρικάλων, το οποιο θα αποκτήσει ένα συστατι-
κό µε γεωγραφική ιχνηλασιµότητα, ώστε και αυτό 
ως τελικό προϊόν µε τη σειρά του να πιστοποιηθεί. 

Φάκελος στο Μέτρο της Συνεργασίας
Για την ίδρυση της επιχειρησιακής οµάδας έχει 

φτιαχτεί φάκελος ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέ-
τρου 16 «Συνεργασία» µε τίτλο «Βελτίωση της από-
δοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της πα-
ραγόµενης Ρίγανης». Εφόσον αυτός εγκριθεί, οι υ-
πεύθυνοι θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση υ-
ποβολής αίτησης για την ενίσχυση του διετούς έρ-
γου, συνολικού προϋπολογισµού 145.000 ευρώ. 

Στην οµάδα αυτή εµπλέκονται: Η Αναπτυξιακή Α-
νώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ e-trikala ΑΕ, η Αµερικάνικη 
Γεωργική Σχολή, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός «Η Έ-
νωση», το φυτώριο «Βοτανικός Κήπος», καθώς και 

δύο τοπικοί καλλιεργητές αρωµατικών-φαρµακευ-
τικών φυτών, ο Γιώργος Χρυσόµαλλος και ο Γιώ-
τας ∆ηµήτρης που θα κάνουν τις πρώτες καλλιερ-
γητικές εκτάσεις µε τη χρήση του τοπικού υλικού.

Ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών
Αρχικά, το σχέδιο περιλαµβάνει την ταυτοποίηση 

των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της 
ρίγανης του Κόζιακα, ώστε να ακολουθήσει µετά η 
προσπάθεια πιστοποίησής της ως Προϊόν Γεωγρα-
φικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Το έργο πιστοποίησης, το έ-
χει αναλάβει ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, χωρίς ωστόσο να 
συµµετέχει στην επιχειρησιακή οµάδα. Συγκεκρι-
µένα το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογε-
νετικών Πόρων τρέχει από τον περασµένο Απρίλιο 
το πρόγραµµα συλλογής, ex situ διατήρησης, ποι-
οτικής αξιολόγησης και µοριακού χαρακτηρισµού 
της εν λόγο καλλιέργειας, µε σκοπό την αξιοποίη-
ση της ρίγανης που αυτοφύεται στην περιοχή του 
όρους Κόζιακα, το οποίο εκτιµάται πως θα λήξει το 
φθινόπωρο του 2019. 

Ξεχώρισαν τρεις κωδικοί φυτειών
Σύµφωνα µε την επιστηµονική υπεύθυνη Ελένη 

Μαλούπα, έχει γίνει η επιλογή τριών κωδικών, ε-
νός από την περιοχή του Περτουλίου, δύο από την 
περιοχή του Βαθυρρεύµατος, µέσω των οποίων δη-
µιουργήθηκε η µητρική φυτεία για την οποία γί-
νεται ο µοριακός χαρακτηρισµός µε στόχο να πα-
ραδώσει ο ΕΛΓΟ τη γενετική ταυτότητα. Τα φυτά 
έχουν φυτευτεί σε αγρό της περιοχής των Τρικά-
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Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 
και Φυτογενετικών Πόρων τρέχει από 
τον περασµένο Απρίλιο το πρόγραµµα 

συλλογής, ex situ διατήρησης, 
ποιοτικής αξιολόγησης και µοριακού 

χαρακτηρισµού της εν λόγο καλλιέργειας, 
µε σκοπό την αξιοποίηση της ρίγανης 

που αυτοφύεται στην περιοχή του όρους 
Κόζιακα, το οποίο εκτιµάται πως θα λήξει 

το φθινόπωρο του 2019. 



λων, ενώ έχει προχωρήσει και η επαναφύτευσή τους, 
καθώς οι κωδικοί αυτοί έχουν µπει σε διαδικασία α-
ναπαραγωγής. Ο ΕΛΓΟ που έχει την άδεια συλλο-
γής µητρικών φυτειών, θα δώσει στη συνέχεια τους 
εµπορικούς κωδικούς σε έναν πιστοποιηµένο φυτω-
ριούχο, ο οποίος θα πάρει τα µητρικά φυτά και θα τα 
δώσει στους δύο καλλιεργητές που θα προσφέρουν 
για αυτή την προσπάθεια 20 στρέµµατα ο καθένας. 
Παράλληλα, ο ερευνητικός οργανισµός θα εκδώσει 
πρωτόκολλο καλλιέργειας της ρίγανης, ώστε οι α-
γρότες να παράγουν υψηλής αξίας φυτά. Μετά την 
µοριακή ταυτοποίηση θα µπορεί να ιχνηλατηθεί η 
προέλευση της ρίγανης. 

Η σύνδεση µε τη µεταποίηση
Μετά αναλαµβάνει το Επιµελητήριο Τρικάλων το ο-

ποίο θα αναλάβει αφενός να γνωστοποιήσει την τε-
χνογνωσία αυτή στα ξενοδοχεία για να προσφέρουν 
προϊόντα τοπικού χαρακτήρα και αφετέρου στις µετα-
ποιητικές επιχειρήσεις τροφίµων, που συµµετέχουν 
και ενδιαφέρονται να προσθέσουν τη ρίγανη του Κό-
ζιακα στα συστατικά των προϊόντων τους, ώστε να λά-
βουν υπεραξία. Η παραγωγή της ρίγανης θα γίνεται 
µε χρήση µετεωρολογικών σταθµών και αισθητήρων,  
χρήση µοντέλων πρόβλεψης εχθρών και ασθενειών, 
µετρήσεις pH του εδάφους και της ηλεκτραγωγιµότη-
τας και αποτύπωση σε χάρτη µε GIS, αγενής πολλα-
πλασιασµό, ορισµός ζωνών παραγωγής µε βάση τις 
ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες κ.α. Την τεχνο-
γνωσία θα την παρέχει η e-Τρίκαλα. 

Παράλληλα, η πρόταση που υποβλήθηκε εξυπηρε-

τεί τους εξής τρεις βασικούς στόχους: 
 την εξειδίκευση στην πράξη όλων των πρωτοβου-

λιών που πήρε ο ∆ήµος Τρικκαίων από το 2014 για 
να προωθήσει την καινοτοµία στην καλλιέργεια φαρ-
µακευτικών φυτών στον Κόζιακα. Ηδη, η Αµερικανι-
κή Γεωργική Σχολή µετέχει σε πρόγραµµα στα Τρίκα-
λα, µαζί µε το Πανεπιστήµιο Rutgers των ΗΠΑ, συµ-
βουλεύοντας δωρεάν επί τριετία, παραγωγούς στα 
χωριά του Κόζιακα,

 τη δηµιουργία µιας καλής πρακτικής, που θα ε-
νισχύσει τον πρωτογενή τοµέα στον ∆ήµο Τρικκαίων 
και ειδικά τους νέους αγρότες και 

 την εφαρµογή των δεκάδων τεχνολογικών λύ-
σεων στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, µε λι-
γότερο κόστος και µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος. 

Αυτοί οι στόχοι συγκλίνουν σε µία βασική δράση 
στην περιφέρεια του ∆ήµου Τρικκαίων: να παραµεί-
νει ο νέος αγρότης στον τόπο του, αποκτώντας ένα 
brand name γύρω από τον πρώτο γιατρό της ανθρω-
πότητας, τον Ασκληπιό. Εξάλλου η πρόταση, είναι η 
φυσική συνέχεια όλων των σχετικών δράσεων που α-
πό το 2014  υλοποιεί ο ∆ήµος που είναι:

 επιστηµονική αναγνώριση της αξίας των φαρµα-
κευτικών φυτών του Κόζιακα,

 συνεργασίες µε νέους αγρότες,
 τεχνογνωσία από αναγνωρισµένα πανεπιστηµι-

ακά ιδρύµατα,
 δηµιουργία του «Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρ-

κο του Ασκληπιού»,
 λειτουργική αξιοποίηση των υφιστάµενων τεχνο-

λογικών υποδοµών.

Προϊόν ΠΓΕ
Πρώτα θα γίνει 

ταυτοποίηση των 
ποιοτικών και 

ποσοτικών χαρα-
κτηριστικών 

της ρίγανης του 
Κόζιακα και µετά 

η πιστοποίησή 
της ως Προϊόν 
Γεωγραφικής 

Ένδειξης
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Ο δήµαρχος Τρικάλων ∆ηµήτρης Παπαστεργίου είχε παρουσιάσει το πρόγραµµα 
«Ασκληπιός» για το αρωµατικά φυτά τον Απρίλιο του 2018.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Εμπορική αξιοποίηση στη γεωργία 
του μύθου του Ασκληπιού
Το επιχειρηµατικό πλάνο της Proregano αποτελεί µέρος του σχεδίου «Ασκληπιός: Στα ίχνη 
του µύθου του...» είναι µια πρωτοβουλία του ∆ήµου Τρικκαίων, που ξεκίνησε από τα µέσα 
του 2015 και στοχεύει στην αξιοποίηση του branding «Ασκληπιός» και του φυσικού χώρου 
του βουνού Κόζιακα, από όπου αντλούσε βότανα ο θεός της ιατρικής. Στόχος του ∆ήµου 
είναι η αναβίωση της ιατρικής του Ασκληπιού, µέσω της καλλιέργειας φαρµακευτικών 
φυτών, η προβολή της παράδοσης του Ασκληπιού, η ίδρυση του Ψηφιακού Ασκληπιείου και 
η εναλλακτική τουριστική διαδροµή. Το τµήµα που αφορά την εκπαίδευση των αγροτών το 
έχει αναλάβει η Αµερικανική Γεωργική Σχολή. Βασικός στόχος του προγράµµατος, είναι 
η επαγγελµατική ενασχόληση των νέων καλλιεργητών της περιοχής, µε τον ιδιαίτερα 
δυναµικό κλάδο των φαρµακευτικών-αρωµατικών φυτών, ο οποίος παρουσιάζει 
επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, αφού τα προϊόντα του 
έχουν ένα ευρύ φάσµα χρήσεων (διατροφή, φαρµακοβιοµηχανία, κοσµετολογία, κ.α.).

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Επιχειρούµε Έξω
Με απόφαση του 
υπουργείου Ανάπτυξης 
δίνεται η δυνατότητα τρίτης 
αίτησης χρηµατοδότησης για 
τις επιχειρήσεις που 
απορρίφθηκαν στη ∆ράση 
Επιχειρούµε Έξω και 
Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός. 

 
∆ηλώσεις
συγκοµιδής
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου, 
αντί 15 Ιανουαρίου που ήταν 
και η αρχική προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία, µπορούν να 
υποβληθούν οι ∆ηλώσεις 
Συγκοµιδής σταφυλιών 
οινοποιήσιµων ποικιλιών 
αµπέλου για την 
αµπελοοινική περίοδο 2018-
2019.

 
Συνέργειες
Το καθεστώς «Συνέργειες 
και ∆ικτυώσεις» του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
δέχεται αιτήσεις µέχρι 31 
Ιανουαρίου 2019. Τα 
σχήµατα αυτά θα έχουν 
έναν φορέα διαχείρισης, ο 
οποίος µπορεί να είναι 
αγροτικός συνεταιρισµός, 
οµάδα παραγωγών ή 
εµπορική εταιρεία.
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Λύση Vitaseve για 
βέλτιστη παραγωγή 
σε αμπέλι και δέντρα
Το Vitaseve βελτιστοποιεί την παραγωγή ξύλου και την 
κυκλοφορία του νερού, των θρεπτικών και των σακχά-
ρων µέσα στο φυτό, σύµφωνα µε την Valagro. 

Αποτελείται από µείγµα θρεπτικών συστατικών µε επι-
λεγµένη οργανική ουσία.

Βελτιώνει τη δράση του καµβίου και προωθεί την καλύ-
τερη µεταφορά των χυµών στο εσωτερικό του φυτού και 
τη λιγνιτοποίηση στο αµπέλι και στις δενδρώδεις καλλι-

έργειες. Παράλληλα: 
1. Βελτιώνει την απόδο-

ση των αγγείων (φλοίωµα 
και ξύλωµα) για την µετα-
φορά των χυµών, των θρε-
πτικών και των σακχάρων 
µέσα στο φυτό.

2. Βελτιστοποίηση της πα-
ραγωγής ξύλου.

3. Προλαµβάνει τις ζηµίες 
λόγω της γήρανσης του ξύλου.

Το Vitaseve, χάρη στο συγκεκριµένο µείγµα ιχνοστοι-
χείων, προωθεί την παραγωγή των αυξινών οι οποίες εί-
ναι υπεύθυνες για την δράση του καµβίου και για την πα-
ραγωγή του φλοιού και του ξύλου. 

Το προϊόν αυτό της Valagro αναζωογονεί τις καλλιέρ-
γειες σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και τα βοηθάει να 
είναι παραγωγικά για πολλά χρόνια ακόµα και αν αντι-
µετωπίζουν πρόβληµα από ασθένειες. Συνδυάζεται µε 
άλλα λιπάσµατα και φυτοπροστατευτικά και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί είτε σε υδρολίπανση είτε διαφυλλικά. 

Αποφάσεις ΔΣ της 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε. µετά την αναγγελία  του θανάτου του  Επιτίµου 
Προέδρου της Αλέξανδρου Τότσιου, οµόφωνα αποφάσι-
σε σε έκτακτη συνεδρίαση, ως ελάχιστη τιµή στη  µνήµη 
του εκλιπόντα εµπνευστή, και επι σειρά ετών ηγέτη της 
Εταιριας, τα εξής:

 Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρί-
αση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

 Να εκφράσει  τα θερµά συλλυπητήριά του στα µέλη 
της οικογένειάς του.

 Να δηµοσιευθεί ανακοίνωση στα µέσα ενηµέρωσης 
και να  αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 Να παραµείνει κλειστή η εταιρεία  την ηµέρα ( 27/11/2018) 
και την  ώρα  της κηδείας του εκλιπόντος.

 Να διατεθεί ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 Να κατατεθεί στεφάνι στη µνήµη του εκλιπόντος εκ 

µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
 Να παρασταθούν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλί-

ου στην κηδεία του εκλιπόντος.
Το ∆.Σ. της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αποτελεσµατική όσο η χηµική ζιζανιοκτο-
νία και οικονοµικότερη από τη µηχανική 
καταπολέµηση. Έτσι προωθείται η νέα µέ-
θοδος ελέγχου των ζιζανίων µε ηλεκτρόνια 
από τον όµιλο CNH που ανέλαβε την εµπο-
ρική εκµετάλλευση του σχετικού συστήµα-
τος που αναπτύχθηκε από την ελβετική ε-
ταιρεία Zasso Group. Αποτελώντας ουσια-
στικά το «καµάρι» της ολοκαίνουργιας ε-
µπορικής µπράντας AGXTEND που αποτε-

λεί την οµπρέλα των τεχνολογιών ακριβεί-
ας του οµίλου, το σύστηµα αυτό έχει το ό-
νοµα XPower. 

To ΧPower ουσιαστικά µετατρέπει τη µη-
χανική ενέργεια σε ηλεκτρική, αντικαθι-
στώντας τα χηµικά µε ηλεκτρόνια υψηλού 
φορτίου, τα οποία εφαρµόζονται στα φύλ-
λα του ζιζανίου προχωρώντας µέχρι τις ρί-
ζες, κάνοντας ζηµιά στη χλωροφύλλη τους. 
Η µονάδα αναρτάται πάνω στο τρακτέρ ή 
στο παρελκόµενο για πλάτη εργασίας 1,2 
– 3 µέτρα. Με τη βοήθεια αισθητήρα ή/και 
κάµερας διεύθυνσης πορείας, το XPower 

Βομβαρδίζοντας 
με ηλεκτρόνια τη 
ρίζα των ζιζανίων   
Την ηλεκτρική ζιζανιοκτονία φέρνει στο εμπόριο το 
2019 ο όμιλος CNH, με το νέο του μπραντ AGXTEND
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Ένα Toyota Hilux 
από την Sipcam για 
τον Δ. Αραμπατζή
Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το προωθητικό πρό-
γραµµα της Sipcam µε την κλήρωση ενός αυτοκινήτου 
Toyota Hilux. Συνολικά η εταιρεία δέχτηκε πάνω από 
15.000 συµµετοχές οι οποίες µπήκαν στην κλήρωση, η 
οποία διενεργήθηκε στις 30 Νοεµβρίου, ενώπιον συµ-
βολαιογράφου. Από την κληρωτίδα αναδείχθηκε ο τυ-
χερός αριθµός 01285, που αντιστοιχεί σε συµµετοχή 
από το δελτίο του βαµβακοπαραγωγού Αραµπατζή ∆η-
µήτριου από την Λάρισα, ο οποίος αγόρασε το ζιζανι-
οκτόνο AXION COMBI και το εντοµοκτόνο ZIPPY GEO, 
από το γεωπονικό κατάστηµα του Αχιλλέα Συµπίκου, 
επίσης στη Λάρισα. Παράλληλα, δώρα προσέφερε η ε-
ταιρεία και στους τρεις πρώτους επιλαχόντες της κλή-
ρωσης, τους Σούρλα Χρήστο, Τσακµάκη Σωτήρη και 
Μπαρµπούδη Ευαγγελία. 

Η απονοµή του επάθλου, καθώς και η έναρξη της 
νέας καµπάνιας της Sipcam Hellas για το 2019, θα γί-
νουν σε ανοιχτή τελετή την Παρασκευή 1η Μαρτίου 
2019 στα πλαίσια της έκθεση Agrothessali, στο περί-
πτερό της (C8).

ρυθµίζεται µέσω του συστήµατος Class 3 
ISObus του τρακτέρ. 

Για περίπλοκα και µη, ριζικά συστήµατα
Η εταιρεία που τα κατασκευάζει υποστηρί-

ζει πως τα µηχανήµατα αυτά είναι αποτελε-
σµατικά και σε µικρότερα αλλά και µεγαλύ-
τερα ζιζάνια, µε την τεχνική αυτή να µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο ζιζανίων 
σε είδη µε ψηλά φυτά για αροτραίες καλλι-
έργειες και ζιζάνια µε περίπλοκο ριζικό σύ-
στηµα (όπου η όχληση του εδάφους µπορεί 
να κάνει το πρόβληµα χειρότερο). «Η ψηφια-
κή τεχνολογία στη ζιζανιοκτονία είναι αποτε-
λεσµατική τουλάχιστον όσο τα χηµικά σκευά-
σµατα, σε σχέση µε τον έλεγχο των ζιζανίων 
και παράλληλα περισσότερο αποδοτική, οι-
κονοµική, πρακτική και ασφαλής όσο η µη-

χανική µέθοδος», υποστήριξε ο εµπορικός 
διευθυντής της Case IH, Maxime Rocaboy.

Όπως αναφέρει η CNH σε σχετικό δελτίο 
τύπου, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να α-
γοράζουν τα προϊόντα της φίρµας AGXTEND 
από τους αντιπροσώπους των εταιρειών Case 
IH, Steyer και New Holland. Σε πρώτο χρόνο 
το νέο αυτό χαρτοφυλάκιο θα ξεκινήσει σταδι-
ακά να είναι διαθέσιµο το πρώτο τρίµηνο του 
2019 στις περιοχές EMEA (Ευρώπη, Μέση Α-
νατολή και Αφρική) µε την πλήρη γκάµα των 
υπηρεσιών να γίνεται διαθέσιµη αργότερα. 

Όσον αφορά άλλες υπηρεσίες που θα εί-
ναι διαθέσιµες µέσω της φίρµας AGXTEND 
θα είναι οι κάτωθι:

CropXplorer: Αισθητήρας βιοµάζας που 
καθορίζει τη ροή εφαρµογής λίπανσης ανα-
λόγως τις ανάγκες της καλλιέργειας.

SoilXplorer: Αισθητήρας που µετράει µέ-
σω ηλεκτροµαγνητισµού την αγωγιµότητα 
του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά βάθη, 
για τη δηµιουργία χαρτών νερού και εδάφους 
ώστε να ρυθµιστούν σωστά τα παρελκόµενα.

NIR sensor: Αισθητήρας για άζωτο που εν-
σωµατώνεται σε όλων των ειδών τον εξοπλισµό.

FarmXtend App: Εφαρµογή στηριζόµενη 
σε πολυ-αισθητήρες καιρού για την παρακο-
λούθηση των καιρικών συνθηκών.

Νέα προϊοντική γκάµα
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να 
αγοράζουν τα προϊόντα της φίρµας 
AGXTEND από τους αντιπροσώπους 

των Case IH, Steyer και New Holland

ΠΩΛΗΣΗ ∆ΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Α.Σ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ προβαίνει στην πώληση του 
διαλογητηρίου του. Για το σκοπό αυτό απευθύνει 
επαναληπτική δηµόσια πρόσκληση για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονοµικών προσφορών 
για την αγορά του διαλογητηρίου του, καθαρού εµβαδού 
2.250 τ.µ., το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτηµα Παλαιφύτου 
Γιαννιτσών Πέλλας, εντός αγροτεµαχίου έκτασης 8.000 
τ.µ. και αποτελείται από χώρους, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό, τα στοιχεία των οποίων περιλαµβάνονται στο 
σχετικό έντυπο (πρόσκληση για κατάθεση προσφορών – 
όροι συµµετοχής στη διαδικασία πώλησης) που βρίσκεται 
στα γραφεία του συνεταιρισµού, το οποίο µπορούν να 
προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι και το οποίο περιέχει 
τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στη 
διαδικασία πώλησης του διαλογητηρίου, το ελάχιστο 
τίµηµα πώλησης αυτού, καθώς και τον χρόνο και τόπο 
κατάθεσης των οικονοµικών προσφορών.

(τηλ. Συν/σµού 23820/43190)
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Γιατρός είναι 
αυτός που δρα 
ανιδιοτελώς

 ∆ιαχρονικό: Ο γιατρός παύει να 
είναι γιατρός, όταν στη διάγνωσή του 
αναλογίζεται το δικό του συµφέρον 
και όχι του αρρώστου, γιατί ο 
αληθινός γιατρός είναι ο κυρίαρχος 
της ανθρώπινης ζωής και όχι ο 
άνθρωπος που πάει να θησαυρίσει. 
Πλάτων (427-347 πΧ)

 Ηµέρα ∆έντρων: Υπάρχει και 
αυτή, στην Ιταλία! Η Ηµέρα ∆έντρων 
στις 21 Νοεµβρίου είναι 
θεσµοθετηµένη, µε σκοπό την 
εφαρµογή του πρωτοκόλλου του 
Κιότο και τη βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα, την αξιοποίηση των 
παραδόσεων που συνδέονται µε το 
δέντρο του ιταλικού πολιτισµού και 

την livability των 
αστικών οικισµών. 
[peegep.gr, 
21/11/2018] 

 Τρύπα 
όζοντος: Το 
στρώµα του 
όζοντος που 

προστατεύει τη ζωή από την 
καρκινογόνο ηλιακή ακτινοβολία 
ανακάµπτει µε ρυθµό 1-3% ανά 
δεκαετία, αντιστρέφοντας πολλά 
χρόνια επικίνδυνης µείωσης του 
στρώµατος. Η τρύπα του όζοντος στην 
Ανταρκτική αναµενόταν να κλείσει 
σταδιακά (επίπεδα του 1980), τη 
δεκαετία του 2060. Με αυτούς τους 
ρυθµούς προβλέπεται να επανέλθει 
πλήρως µέχρι τη δεκαετία του 2030. 
Ωστόσο, µια απροσδόκητη αύξηση της 
παραγωγής και των εκποµπών CFC-
11 από την ανατολική Ασία από το 
2012, δηµιουργεί εµπλοκές. 
Παγκόσµιος Μετεωρολογικός 
Οργανισµός, ΟΗΕ, ert.gr, 6/11/2018  

 Crowdfunding: Ψηφίστηκε από 
την Επιτροπή Οικονοµικών 
Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου ο 
Κανονισµός Crowdfunding. 
∆ηµιουργείται σε πανευρωπαϊκό 
πλαίσιο η δυνατότητα 
χρηµατοδότησης επιχειρήσεων χωρίς 
τη συµµετοχή των τραπεζών και 
άλλων µεσαζόντων. Αλλάζει στην 
Ευρώπη ο χάρτης για τις 
χρηµατοδοτήσεις µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων και start-ups.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Το µοντέλο λειτουργίας της Βουργουν-
δίας στη Γαλλία, µε τη λογική των υ-
πο-περιοχών, σε ό,τι αφορά στη σή-
µανση των κρασιών που παράγουν, 
θέλουν να υιοθετήσουν οι οινοποι-
οί και οι αµπελουργοί της Νάουσας, 
καθώς θεωρούν ότι οι δύο περιοχές 
έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

«Η Νάουσα µοιάζει πολύ µε τη Βουρ-
γουνδία. Καθοδηγείται κι αυτή από το 
µικροκλίµα και τα εδάφη της τα οποία 
έχουν διαφορετικά συστατικά, κλίσεις 
και προσανατολισµό, µε αποτέλεσµα 
τα αµπέλια της να δίνουν διαφορετι-
κά κρασιά», τόνισε ο Αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου Οινοποιών και Αµπελουρ-
γών Νάουσας, Στέλιος Μπουτάρης.

Υπό αυτή την έννοια, όπως διευκρί-
νισε ο επικεφαλής του κτήµατος Κυρ 
Γιάννη, παρότι η Νάουσα είναι µια α-
µπελουργική ζώνη που πέτυχε να κα-
θιερώσει την Ονοµασία Προέλευσης 
µε 100% ποικιλία ξινόµαυρο, οι 20 οι-
νοποιοί της ζώνης αποφάσισαν να δι-
ερευνήσουν και τη λογική των υπο-πε-
ριοχών, όπως για παράδειγµα είναι η 

Στράντζα, η Ράµνιστα, η Γάστρα, ο Τρί-
λοφος και άλλα αµπελοτόπια στην ευ-
ρύτερη περιοχή, ως σηµεία γεωγραφι-
κής αναφοράς στα κρασιά τους.

Η πρωτοβουλία είναι ακόµη σε πρω-
τόλειο στάδιο, καθώς θα πρέπει να υ-
πάρξει επιστηµονική παρακολούθηση, 
να γίνουν για τουλάχιστον µια πενταε-
τία οινοποιήσεις από τα αµπελοτόπια 
αυτά και να εξαχθούν συµπεράσµατα 
πριν υπάρξουν αποτελέσµατα, ωστόσο 
το πρώτο βήµα έγινε και αν µη τι άλ-
λο συζητείται µεταξύ των οινοποιών.

Τη σχετική αναφορά έκανε ο κ. Μπου-
τάρης σε συνέντευξη τύπου για την πα-
ρουσίαση των τριήµερων εκδηλώσεων 
που διοργανώνονται από τον τοπικό 
Σύνδεσµο, από τις 7 έως τις 9 ∆εκεµ-

βρίου, στο πλαίσιο του θεσµού «Νάου-
σα πόλη του οίνου», στη διάρκεια των 
οποίων κάτοικοι, αλλά και επισκέπτες 
της ηρωικής πόλης της Νάουσας, θα 
µπορέσουν να ανακαλύψουν τον πο-
λυδιάστατο χαρακτήρα του ξινόµαυρου.

«Είναι µια ποικιλία πολύ ιδιαίτερη. 
∆εν είναι καθηµερινά κρασιά, αλλά α-
πευθύνονται στους οινόφιλους, σε ό-
σους γνωρίζουν και σε συλλέκτες, ε-
νώ δένουν πολύ καλά και µε το φαγη-
τό», επεσήµανε ο κ. Μπουτάρης κι εξέ-
φρασε την εκτίµηση πως µετά το Ασύρ-
τικο, που είναι η αιχµή του δόρατος για 
το ελληνικό κρασί, στις ερυθρές ποικι-
λίες αυτό που ξεχωρίζει είναι το ξινό-
µαυρο και µπορεί να αποτελέσει το ε-
πόµενο success story για τον κλάδο.

Αμπελώνες αλά Βουργουνδία
θέλουν να διαμορφώσουν 
οινοποιοί και αμπελουργοί 
της Νάουσας Κοινά σημεία στις δύο περιοχές και 

τεράστιες εξαγωγικές δυνατότητες 
εντοπίζει ο Στέλιος Μπουτάρης

∆εν φτάνουν ούτε τα 2.000 στρέµµατα 
τα χρόνο οι νέες φυτεύσεις αµπέλου.

Λιγότερο από το ένα τρίτο των συνολικών δικαιωµάτων 
αναµπέλωσης αξιοποιείται από τους δικαιούχους

Μια παραδοξότητα εντοπίζει ο Στέλιος Μπουτάρης, που υποστηρίζει 
πως λιγότερο από το ένα τρίτο των συνολικών δικαιωµάτων αναµπέλωσης 
που έδωσε τα τελευταία δύο έτη από το υπουργείο, έχουν αξιοποιηθεί 
από τους δικαιούχους τους, ενώ την ίδια στιγµή η ζήτηση για νέες φυτεύσεις 
σε όλη τη χώρα, είναι τουλάχιστον πέντε φορές µεγαλύτερη. «Μας 
αντιστοιχούν δικαιώµατα για άδειες φύτευσης 6.000 στρεµµάτων ετησίως, 
αλλά βλέπουµε ότι οι εκτάσεις που έχουν φυτευτεί τελικά, δεν φτάνουν 
ούτε από 2.000 στρέµµατα για την κάθε χρονιά. Τα υπόλοιπα µένουν 
ανεκµετάλλευτα τουλάχιστον προσώρας κι αν παρέλθει τριετία θα χαθούν, 
ενώ άλλοι θέλουν να φυτεύσουν και δεν µπορούν», τόνισε χαρακτηριστικά. 
Άφησε, µάλιστα, αιχµές έναντι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο 
οποίο καταλόγισε µικροπολιτικές σκοπιµότητες και ψηφοθηρικά κίνητρα.

Άδειες
Το αµπελοτόπι 
περιορίζεται 
στον τρόπο 
διαχείρισης 
των αδειών 
φύτευσης

Εξαγωγές 
Τα κρασιά από 

ξινόµαυρο 
έχουν πολύ 
καλή πορεία 
σε αγορές 
όπως των 

ΗΠΑ και του 
Καναδά

Νάουσα
H αµπελουρ-

γική ζώνη 
της Νάουσας, 
σήµερα εκτεί-
νεται σε 5.000 

στρέµµατα 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Εφάµιλλη του Μοσχοφίλερου, του Α-
σύρτικου, του Αγιωργίτικου και του Ξι-
νόµαυρου, που αποτελούν την οµάδα 
αιχµής του ελληνικού κρασιού, θεωρεί 
ο Master of Wine Κωνσταντίνος Λαζα-
ράκης, τη γηγενή ποικιλία Μαλαγουζιά 
και προτρέπει την εγχώρια οινική βιο-
µηχανία να στρέψει την προσοχή της 
και σε αυτή, καθώς έχει όλα τα φόντα 
να κάνει διεθνή καριέρα, ανάλογη µε 
τις υπόλοιπες τέσσερις.

«Της αξίζει δικαιωµατικά να βρίσκεται 
εκεί και η Μαλαγουζιά. Νοµίζω ότι αυτές 
οι πέντε ποικιλίες αποτελούν την πρώ-
τη εθνική κατηγορία για τον αµπελοοι-
νικό µας κλάδο. Μπορεί κάποιος να τις 
δοκιµάσει σαν µια εισαγωγή στο ελλη-
νικό κρασί και από εκεί και πέρα όρε-
ξη να έχει, διότι έχουµε δεκάδες άλλες, 
αν όχι εκατοντάδες πολύ καλές ντόπιες 
ποικιλίες οινοποιήσιµου σταφυλιού», 
ανέφερε ο Έλληνας «Master of Wine», 
που κατέχει και τη θέση του προέδρου 
στο wine & spirit professional center.

Χαρακτήρισε, µάλιστα, την περίπτω-
ση του ελληνικού κρασιού «λαµπερή 
έκφραση του επιχειρείν στα χρόνια της 
κρίσης» και σηµείωσε πως εάν το 2007 
ήταν ανεπάγγελτος «και πάλι νοµίζω 
το κρασί θα επέλεγα διότι έχει να κάνει 
µε την αγροτιά, µε τον πρωτογενή το-
µέα που είναι η µόνη µας ελπίδα κι έ-
χει να κάνει µε τον τρόπο που κατανα-
λώνουµε αλκοόλ».

Τον συναντήσαµε στην 16η διοργάνω-
ση «Χάρτης των Γεύσεων» και όπως µας 
είπε πίσω από την πεντάδα της «front 
line» του ελληνικού οίνου, υπάρχουν 
πολλές ακόµη ανερχόµενες ποικιλίες, 
που έχουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. 

«Για παράδειγµα, βλέπω όλο και πε-
ρισσότερο την Κυδωνίτσα, όπως και το 
Ληµνιό, που ίσως το είχαµε λίγο ξεχα-
σµένο. Επίσης, τη Ληµνιώνα, η οποία 

από τον Τύρναβο πηγαίνει πλέον σε 
αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και 
το Κατσανό», µας είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στη δυναµική των ελ-
ληνικών οίνων, βάσει χρωµατικής διά-
κρισης, εκτίµησε ότι, κυρίως, το ροζέ, 
αλλά και το λευκό, είναι δύο κατηγο-
ρίες που ανεβαίνουν σε επίπεδο προ-
τιµήσεων, ωστόσο, έσπευσε να τονίσει 
ότι το ερυθρό είναι συνήθως το κρασί 
που οι περισσότεροι γνώστες, περιµέ-
νουν να καταναλώσουν. Επεσήµανε α-
κόµα πως στις τάσεις που διαµορφώνο-
νται διεθνώς, τα γλυκά κρασιά χάνουν 
έδαφος. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα δυνα-
τά σηµεία του ελληνικού κρασιού, σε 
σχέση µε τον ανταγωνισµό, ο κ. Λαζα-
ράκης εστίασε στο γεγονός ότι η χώρα 
διαθέτει πολλές αυτόχθονες ποικιλίες 
που δεν υπάρχουν αλλού και δίνουν ε-
ξαιρετικά κρασιά.

Να φυτέψει Μαλαγουζιά
προτρέπει τη βιομηχανία
ο Έλληνας Master of Wine

Χαλάει τις εντυπώσεις το χύμα κρασί μέσα 
στο ποτηράκι που σερβίρεται στις ταβέρνες

Το χύµα κρασί δεν κολλάει µε 
το σύγχρονο προφίλ του οινο-
ποιού που ζητά ο τουρισµός. Άλ-
λωστε, το ελληνικό κρασί µπο-
ρεί πλέον «να διαλέξει τον ξε-
νοδόχο», µε την έννοια ότι το 
προφίλ που κατάφεραν τα τε-
λευταία χρόνια να χτίσουν τό-
σο οι παραγωγοί όσο και οι οι-
νοποιοί µε τις ετικέτες τους, α-
φήνει περιθώρια στο προϊόν και 
στους δηµιουργούς του να επι-
λέξουν οι ίδιοι που θα διατεθεί.

Αυτό ήταν ένα από τα συµπε-
ράσµατα του Workshop που δι-
οργάνωσε την Τετάρτη 5 ∆εκεµ-
βρίου στην Αθήνα ο ΣΕΤΕ σε συ-
νεργασία µε την Ε∆ΟΑΟ µε τίτλο 
«Το κρασί συναντά τον Τουρι-
σµό». Είναι γεγονός πως τα 30 
εκατοµµύρια τουριστών, που ε-
πισκέπτονται τη χώρα µας ετη-
σίως, δεν θα µπορέσουν να επι-
σκεφτούν όλοι τους κάποιο οι-
νοποιείο, ωστόσο αν όλοι τους 
δοκιµάσουν ελληνικό κρασί, αυ-
τό θα ενισχύσει στις διεθνείς α-
γορές τη θέση του.

«Η χώρα διαθέτει οινική κουλ-
τούρα, και µάλιστα από τις πιο 
παλιές στον κόσµο. Χρειάζεται 

όµως αναβάθµιση. Είναι απαραί-
τητο πλέον να σερβίρουµε εµ-
φιαλωµένο µπουκάλι στα εστια-
τόρια και τις ταβέρνες, γιατί αυ-
τό δείχνει σεβασµό στον πελά-
τη», υποστήριξε µεταξύ άλλων ο 
Σπύρος Τριανταφύλλου, Iδρυτής 
της Vins Oenotourism Events.

«Υπάρχει ένας οργασµός γύ-
ρω από το κρασί στην Κρήτη τα 
τελευταία χρόνια. Η περιοχή ω-
φελείται από την δυναµική του 
κρασιού και αυτό πρέπει να το 
φωνάξουµε σε όλους και στους 
παραγωγούς και στους κατανα-
λωτές», υποστήριξε ο Νίκος Μη-
λιαράκης, Πρόεδρος των ∆ρό-
µων του κρασιού της Κρήτης. 
Ο κ. Μηλιαράκης υπογράµµισε 
την ανάγκη να αλλάξει η εικόνα 
του κρασιού. «Έρχεται ο επισκέ-
πτης στο οινοποιείο, δοκιµάζει 
κρασί, µετά όταν πάει στην τα-
βέρνα, εκεί σπάει η αλυσίδα ό-
ταν σερβίρεται το χύµα. Βέβαια 
τελευταία η νοοτροπία αλλάζει, 
βλέπει κανείς ταβέρνες οι οποί-
ες δίνουν µεγαλύτερη βαρύτη-
τα στο εµφιαλωµένο κρασί. Eί-
ναι κάτι που θα µας ωφελήσει 
όλους», είπε ο ίδιος.

Στην κορυφή 
των Alcohol 
Free η «εζα»

Η Ελληνική Ζυθοποιία 
Αταλάντης, διακρίθηκε 
στο 18ο Συνέδριο 
Marketing και 
Πωλήσεων µε το 
βραβείο Best 
Launching για το 2018 
στην κατηγορία των 
alcohol free µπιρών µε 
την εζα Alcohol Free.
Με αφορµή την 
βράβευση, ο Τζώρτζης 
Κανακάρης, γενικός 
διευθυντής της 
Ελληνικής Ζυθοποιίας 
Αταλάντης, δήλωσε 
σχετικά: «Η εισαγωγή 
της εζα Alcohol Free 
στην εγχώρια αγορά 
ήταν ένα µεγάλο 
στοίχηµα για εµάς, το 
οποίο τελικά κερδίσαµε, 
καθώς η εζα Alcohol 
Free κατάφερε να 
κατακτήσει τη θέση της 
στην αγορά και να 
αναδειχθεί στο είδος 
της».

Τα λευκά και ροζέ ανεβαίνουν, λέει ο Master of Wine, Κ. Λαζαράκης.

Οινοτουρισµός
Μέσω του οινοτου-
ρισµού αυξάνεται η 

δυνατότητα των παρα-
γωγών να έρθουν και 
να κουµπώσουν πάνω 

στον τουρισµό

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

335
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

42 ∆ΙΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΟΙΝΙΚΟΣ

∆ΙΣ
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Salamousas Agrifood

Ξεχασμένες ποικιλίες
οσπρίων κάνουν 
μπάρκο απ’ τη Λήμνο
Γεύσεις σίτου και οσπρίων του 1900 φεύγουν από το λιμάνι 
για τις αγορές ως τα πλέον σύγχρονα διατροφικά προϊόντα 

Στόχος
Η εδραίωση της 
παρουσίας της 

επιχείρησης σε άλλες 
µεγάλες πόλεις 
της Ελλάδας, µε 

απεύθυνση πάντα σε 
ένα κοινό που αναζητά 

αυθεντικές γεύσεις

Το 2017 βγήκαν τα πρώτα 
τυποποιηµένα προϊόντα της 
εταιρείας, τα οποία διατίθενται 
σε επιλεγµένα delicatessen 
και παραδοσιακά παντοπωλεία.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η επιχειρηµατική δραστηρι-
ότητα της οικογένειας Σαλα-
µουσά ξεκινά στη Σµύρνη το 
1900. Οι πετρόµυλοι που λει-
τουργούσαν εκεί έπαψαν µε 
τη Μικρασιατική καταστρο-
φή, η οποία βρήκε τον προπάππο Στέργιο Σα-
λαµουσά πρόσφυγα στη Λήµνο, να προσπαθεί 
να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Ο παππούς 
Παναγιώτης συνέχισε το εµπόριο σιτηρών, µε ε-
ξαγωγές στην Αίγυπτο, στέλνοντας παράλληλα 
στον Πειραιά προϊόντα από τη Λήµνο, επεκτείνο-
ντας το εµπόριο σε φασολάκια ασπροµύτικα, τον 
περίφηµο αφκό, άλλα όσπρια και σουσάµι, που 
τότε παραγόταν σε µεγάλες ποσότητες στο νησί. 

Η ενασχόληση αυτή, που ξεκίνησε το 1945 
έδωσε έµπνευση στον γιό του Χρήστο, να επι-
χειρήσει την αναβίωση των τοπικών παραδο-
σιακών ποικιλίων, οι οποίες άλλωστε έπαιξαν 
σηµαντικό ρόλο στην ιστορία αλλά και στην 

κοινωνική και οικονοµική 
ζωή του τόπου του. 

Το 2012 βγήκαν για πρώ-
τη φορά στην αγορά όσπρια 
και αλεύρι από ντόπιες ποικι-
λίες, χρειάστηκαν όµως ακό-
µα πέντε περίπου χρόνια, ώ-
σπου το 2017 ο Παναγιώτης 
και ο Στέργιος, οι δυο γιοί του 

Χρήστου, αποµάκρυναν την παραγωγή τους α-
πό τη λογική της χύµα διάθεσης σε δεκάκιλα σα-
κιά, και έβγαλαν τον κόπο τους στην αγορά ως 
«σύγχρονα διατροφικά προϊόντα», όπως αφη-
γείται στην Agrenda ο νεότερος γιος Στέργιος.  

Άφκος, ρεβύθι, ασπροµυτικό Φασολάκι, κου-
κί και κίτρινο αλεύρι της ποικιλίας Λήµνος, εί-
ναι τα προϊόντα της εταιρείας, τα οποία «απευ-
θύνονται σε ένα κοινό που αναζητά αυθεντικές 
γεύσεις», σύµφωνα µε τον Στέργιο, ο οποίος συ-
µπλήρωσε πως «τα προϊόντα αυτά τα προωθούµε 
σε delicatessen της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης 
και της Αλεξανδρούπολης, που και παραδοσια-
κά παντοπωλεία που σέβονται τον παραγωγό». 

Η οικογένεια Σαλαµουσά εντόπισε, κατάφερε να αναβιώσει και πλέον 
καλλιεργεί και τυποποιεί παραδοσιακές τοπικές ποικιλίες της Λήµνου, 
τις οποίες εµπορεύονταν οι πρόγονοί της τον προηγούµενο αιώνα. 

  Από τη Σµύρνη 
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Το έργο της αναβίωσης των το-
πικών παραδοσιακών ποικιλιών 
δεν ήταν µια εύκολη υπόθεση, α-
φού στο µεταξύ αρκετοί παραγω-
γοί είχαν εγκαταλείψει την καλλι-
έργεια ορισµένων εξ αυτών. Αυτό 
γιατί πολλοί επικεντρώθηκαν σε ε-
πιδοτούµενες ποικιλίες.

Σε ένα παλιό καλύβι κοντά στην 
αρχαία Ηφαιστεία εντοπίστηκε ο 
Άφκος, η φάβα της Λήµνου, ενώ η 
ποικιλία «Λήµνος» ήταν διαθέσιµη 
από το Ινστιτούτο Σιτηρών του ΕΘΙ-
ΑΓΕ. Για καλή τους τύχη, το  µαυρο-
µύτικο φασολάκι δεν είχε σταµατή-
σει να καλλιεργείται από αγρότες µε-
γάλης ηλικίας. Το Μαυραγάνι, είναι 
µια από τις πιο περιζήτητες και δυ-
σεύρετες ποικιλίες σκληρού σίτου 
πανελλαδικά. Την έφεραν στο νη-
σί το 1930 Ιταλοί αρχαιολόγοι και 
στην  πορεία χάθηκε. Πριν από µε-
ρικά χρόνια, ο Χρήστος Σαλαµουσάς 
βρέθηκε στην µονή Καρακάλου στο 
Άγιον Όρος, όπου µέσα σε ένα πιθά-
ρι  βρήκε µια µικρή ποσότητα σπό-
ρου από την ποικιλία αυτή. Φυσικά 
το Πανεπιστήµιο Αιγαίου συνέβαλ-
λε σε όλη αυτήν την προσπάθεια.

Από ‘κει και πέρα, αφού αναλύ-
θηκαν, ξεκίνησε η διαδικασία πολ-
λαπλασιασµού τους. «Τις πρώτες 
χρονιές τις καλλιεργήσαµε σε µι-
κρά χωράφια και σιγά σιγά τις καλ-
λιεργούσαµε πιο εκτεταµένα και να 
βγάλουµε παραγωγή προς πώλη-
ση», αναφέρει ο Στέργιος. Σήµερα η 
οικογένεια Σαλαµουσά καλλιεργεί 
150 στρέµµατα Άφκου, 100 στρέµ-
µατα από τα υπόλοιπα όσπρια και 
επιπλέον 500 στρέµµατα για σιτά-
ρι Μαυραγάνι και Λήµνος. Περίπου 
το 80% των τελικών προϊόντων κα-
λύπτεται από την παραγωγή αυτή, 
ενώ το υπόλοιπο 20% συµπληρώ-
νουν τοπικοί παραγωγοί που συ-
νεργάζονται µε την επιχείρηση µέ-
σω συµβολαιακής γεωργίας. 

«Πλέον όλο και περισσότεροι άν-
θρωποι επιχειρούν στο τοπικό προ-
ϊόν» αναφέρει ο Στέργιος, ο οποίος 
µαζί µε τον αδερφό του, «συνειδη-
τά γύρισαν στο νησί για να συνεχί-
σουν το έργο της επιχείρησης», ό-
πως ο ίδιος µας είπε. Μάλιστα, µό-
λις φέτος τον Οκτώβριο, η επιχείρη-
ση έκανε τις πρώτες δυο εξαγωγές 
σε Πολωνία και Γερµανία».

Από σπόρια σε ένα πιθάρι στο Άγιον 
Όρος προέκυψε ο σίτος Μαυραγάνι 

ΛΗΜΝΟΣ

Η Λήµνος φηµίζεται για την παραγωγή πολλών 
τοπικών αγροτικών προϊόντων, ενώ κατά τους 

παλαιότερους χρόνους λειτούργησε ως ο 
«σιτοβολώνας του Αιγαίου», αφού η παραγωγή σε 

σκληρό σιτάρι, άφκο και φασολάκι κάλυπτε τις 
ανάγκες της Κωνσταντινούπολης, της Αττικής και 

νησιών όπως η Χίος, η Μυτιλήνη και η Κρήτη.

Creta Farms 
Αλλαγή στο ΔΣ 
Την εκλογή του Κωσταντίνου 
Λουρόπουλου, ως νέου ανεξάρτητου 
µη εκτελεστικού µέλους του ∆Σ της, 
σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος ανεξάρτητου µη 
εκτελεστικού µέλους Ανδρέα 
Μερίκα, ανακοίνωσε η Creta Farms. 
Η θητεία του θα είναι ίση µε το 
υπόλοιπο της θητείας του 
παραιτηθέντος µέλους, ήτοι λήγουσα 
την 22.06.2021. 

ΕΛΠΕ 
Νέο μέλος 
του ΔΣ  
Τον διορισµό του Χρήστου Τσίτσικα, 
σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος Γενικού ∆ιευθυντή 
Εφοδιασµού ∆ιύλισης και 
Πωλήσεων Οµίλου και 
Εκτελεστικού Μέλους του ∆.Σ.,  
Ιωάννη Ψυχογυιού, γνωστοποίησε 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε επιστολή 
των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
όπως ανακοίνωσε η Ελληνικά 
Πετρέλαια Α.Ε.

JBS
Νέος διευθύνων 
σύμβουλος 
Ο Τζιλµπέρτο Τοµαζόνι αντικαθιστά 
τον ιδρυτή της µεγάλης 
βραζιλιάνικης βιοµηχανίας που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του 
κρέατος, Χοσέ Μπατίστα Σοµπρίνιο. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο κ. 
Τοµαζόνι υπήρξε ανώτατο στέλεχος 
της εταιρείας συµµετέχοντας άµεσα 
σε δράσεις της εταιρείας που 
σχετίζονταν µε την επιχειρηµατική 
της παρουσία σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλλιέργεια
 Η στροφή των παραγω-
γών σε επιδοτούµενες 
ποικιλίες είχε ως απο-
τέλεσµα οι τοπικές να 

εγκαταλειφθούν

ΛΗΜΝΟΣ



Ο Θοδωρής Γαβρήλος έσκαβε 
και καλλιεργούσε τα κτήµατα του 

πατέρα του πολύ πριν τελειώσει 
το πανεπιστήµιο και ολοκληρώσει 

τις σπουδές του στην πληροφορική, 
που… ηττήθηκε από την αγάπη 

του για τα χωράφια και από την 
έλλειψη εργασίας που να αποδίδει 

µισθό την περίοδο εκείνη, 
γύρω στα 1988. 

Οι κλημεντίνες τον έκαναν 
να αφήσει την πληροφορική
Τα πρώτα εκατό κιλά στη λαϊκή ίσα - ίσα που καλύπτουν το κόστος, λέει ο Θοδωρής Γαβρήλος   

Τα εσπεριδοειδή είναι ολόκληρη η 
ζωή του Θοδωρή Γαβρήλου, αγρότη 
από το Βιβάρι Ναυπλίου, µιας πα-
ραθαλάσσιας αγροτικής περιοχής 
πολύ κοντά στο πασίγνωστο θέρε-
τρο Τολό. Ο xειµώνας είναι η επο-
χή για τα µανταρίνια (Kληµεντίνες 
και «Xιώτικα») και τα πορτοκάλια 
κυρίως Νewhall και Ναβαλίνες, ε-
νώ πλησιάζουν και οι µέρες για τα 
πρώτα Μέρλιν, σήµατα κατατεθέντα 
της αγροτικής Αργολίδας που απο-
τελεί ένα τεράστιο χωράφι εσπερι-
δοειδών, που εφάµιλλό του υπάρ-
χει µόνο στον κάµπο της Άρτας.

Τις Κληµεντίνες ο Θοδωρής τις 
καλλιεργεί από το 1980 και µετά, 
ενώ τα περισσότερα δέντρα είναι 
µεγαλύτερα, φυτεµένα από παλιό-
τερες γενιές εργατών της υπαίθρου, 
ανάµεσα τους και ο ίδιος του ο πα-
τέρας. Μάλιστα ο Θοδωρής έσκα-
βε και καλλιεργούσε τα κτήµατα 
του πατέρα του πολύ πριν τελειώ-
σει το πανεπιστήµιο και ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές του στην πληρο-
φορική, που… ηττήθηκε από την 
αγάπη του για τα χωράφια και α-
πό την έλλειψη εργασίας που να 
αποδίδει µισθό την περίοδο εκεί-

νη, γύρω στα 1988.
«Τα µανταρίνια», λέει ο Θοδω-

ρής, «πήραν το ονοµά τους από 
τους Μανδαρίνους, που ήταν α-
νώτατοι αξιωµατικοί της Κινέζικης 
Αυτοκρατορίας και φορούσαν στο-
λή στο χρώµα του φρούτου αυτού. 
Τα µανταρίνια είναι πολύ πλούσια 
σε κάλιο και βοηθούν στη µείωση 
της αρτηριακής πίεσης».

Η αµεσότητα της επαφής µε 
τον καταναλωτή και το «ζεστό 
χρήµα» που είναι σίγουρο καθη-
µερινά και ικανό να θρέψει και 
να ικανοποιήσει τις βιοποριστι-
κές ανάγκες της οικογένειας του, 
κάτω από οποιοσδήποτε συνθή-
κες, είναι εκείνο που έστρεψε ο-
ριστικά τον κ. Γαβρήλο στον πά-
γκο της λαϊκής αγοράς, για να 
µπορεί να πουλά από τις 20 Ο-
κτώβρη µανταρίνια και πορτοκά-
λια και µετά το Μάρτη, τα κηπευ-
τικά του, αγκινάρες, ντοµάτα, κο-
λοκυθάκια, µελιτζάνες, βερίκοκα 
κι ελιές. Μάλιστα συνιστά στους 

νέους αγρότες ένθερµα τη λαϊκή, 
«παρ’ ότι είναι δύσκολο να κερδί-
σει κανείς εκεί µια θέση παραγω-
γού, ιδιαιτέρως όταν υπάρχει πλη-
ρότητα που ενισχύεται από την πα-
ρουσία επαγγελµατιών πωλητών», 
όπως ο ίδιος λέει.

Τα ανοιξιάτικα άσπορα 
είναι τα αγαπηµένα

Οι αγκινάρες ξεκινούν καλλιέρ-
γεια περίπου στα µέσα Αυγούστου. 
Είναι φυτό πολυετές και φτάνει το 
1,5 µέτρο σε ύψος. «Το καλοκαί-
ρι ξεραίνεται και για να το ενεργο-
ποιήσουµε», µας λέει ο Θοδωρής 
και εξηγεί ότι «το κόβουµε µέχρι 
το χώµα και το ποτίζουµε. Κάτω α-
πό τη γή µένει ένα µικρό κούτσου-
ρο µε πολλά «µάτια», τα οποία δί-

νουν νέα φυτά, από τα οποία περι-
µένουµε περίπου οκτώ «κεφάλια» 
καρπού απ’ το καθένα». Στον πά-
γκο του όµως πάντα θα υπάρχουν 
εσπεριδοειδή, ιδιαίτερα τα ανοιξιά-
τικα άσπορα µανταρίνια, τα αγαπη-
µένα των Ελλήνων καταναλωτών.

Η συγκοµιδή τους γίνεται πάντα 
µε τα χέρια και απαιτεί προσοχή για 
να µην υπάρξει καταστροφή στο δέ-
ντρο, ενώ και το κλάδεµα είναι πε-
ρίτεχνο, µια δύσκολη υπόθεση και 
κρίσιµη για το δέντρο και δεν µπο-
ρεί να γίνεται από εργάτες που δεν 
έχουν την εξειδίκευση. 

Παρ’ ότι τα εσπεριδοειδή δεν α-
παιτούν τόσο πολύ τη χρήση µηχα-
νηµάτων στην καλλιέργειά τους, ό-
σο επι παραδείγµατι οι ελιές, χω-
ρίς το τρακτέρ, τη φρέζα και τα άλ-

λα βοηθητικά εξαρτήµατα, δεν πας 
πουθενά, πιστεύει ο Θοδωρής. 

Η ελληνική παραγωγή 
φτάνει και περισσεύει

Η χρήση µηχανηµάτων είναι ε-
ξαιρετικά κοστοβόρα λόγο καυσί-
µων, αλλά απολύτως απαραίτητη. 
Θα µπορούσε ίσως να υποστηριχθεί 
από ευρωπαϊκές ή εθνικές επιδοτή-
σεις, αλλά αυτές πλέον δεν υπάρ-
χουν. «Υπ’ αυτή την έννοια ο αγρό-
της είναι ο πιο αδικηµένος στον το-
µέα της πραγµατικής παραγωγής, 
αφού χωρίς τα προϊόντα του, η ποι-
ότητα του καθηµερινού τραπεζιού 
του µέσου Έλληνα καταναλωτή θα 
ήταν εξαιρετικά αµφισβητήσιµη», ε-
ξοµολογείται ο Θοδωρής. Και συνε-
χίζει ο ίδιος: «η κυβέρνηση θα έπρε-
πε να στηρίξει µε κάθε τρόπο τις εξα-
γωγές ελληνικών αγροτικών προϊό-
ντων τα οποία αποδεδειγµένα είναι 
πρώτης ποιότητας και από τα καλύ-
τερα στο είδος τους στον κόσµο, γι 
αυτό και έχουν τεράστια ζήτηση στις 
διεθνείς αγορές. Αντ’ αυτού, έχου-
µε αθρόες εισαγωγές ακόµη και α-
πό τρίτες χώρες, ακόµη και σε κτη-
νοτροφικά και αγροτικά προϊόντα 
που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά 
σε υπερεπάρκεια και πολύ χαµηλές 
τιµές, από τη δική µας παραγωγή».
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ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ήσυχος τον χειμώνα 
με τους ανεμομείκτες

Με διαδίκτυο και συνεργασία
η δουλειά γίνεται ευκολότερη 

Αν και ο ίδιος δεν έχει ποτέ προσπαθήσει να εξάγει τα πορτοκάλια 
και τα µανταρίνια του, µας εξηγεί ότι «τα εσπεριδοειδή είχαν µεγάλες 
εξαγωγικές δυνατότητες µαζί µε τα κηπευτικά µας, ιδιαίτερα στη 
Ρωσία, αλλά ήρθε το ευρωπαϊκό εµπάργκο και σταµάτησαν όλα. Εγώ 
προσπαθώ να παράγω προϊόντα πρώτης ποιότητας, στα 35 στρέµµατα 
τα πορτοκάλια και τα µανταρίνια και στα περίπου 20 στρέµµατα τα 
κηπευτικά και τα πάω όλα στη λαϊκή µε δικά µου µεταφορικά µέσα».
Μάλιστα, για τον ίδιο, «το κόστος παραγωγής, το οποίο αυξάνεται 
σηµαντικά λόγω της µεταφορά από το Ναύπλιο στην Αθήνα, τρεις 
φορές την εβδοµάδα, (τις υπόλοιπες είµαστε στα χωράφια, ποτίσµατα, 
καθαρισµός, κλαδέµατα) είναι περίπου 90 ευρώ την ηµέρα και περίπου 
4 ευρώ την ηµέρα τα δικαιώµατα στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών. 
∆ηλαδή για να ξεκινήσει η µέρα να πείς ότι κερδίζω µεροκάµατο πρέπει 
να πουληθούν πρώτα 100 κιλά πορτοκάλια ή µανταρίνια µε 1 ευρώ το 
κιλό». Όσον αφορά την φυτοπροστασία, ο ίδιος αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι: «τα εσπεριδοειδή, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στον 
πάγο το χειµώνα. Γι’ αυτό έχουµε στα χωράφια τεράστιους 
ανεµοµείκτες, που σε συνδυασµό µε την τεχνητή βροχή, δηµιουργούν 
µια οµπρέλα αντιπαγετικής προστασίας, που σώζει το προϊόν. Όµως τα 
µανταρίνια κινδυνεύουν και την άνοιξη ή το καλοκαίρι µε τις υγρασίες 
από την πολύ βροχή, από τη µονίλια. Η ασθένεια αυτή χτυπά τον 
καρπό, τον µαυρίζει και τον ρίχνει από το δέντρο και µάλιστα σε 
µεγάλο ποσοστό που µπορεί να φτάσει και στο 100% της παραγωγής 
όταν είναι έντονη. Η λειτουργία των ανεµοµεικτών γίνεται µε 
πετρέλαιο που κοστίζει πανάκριβα».

Η µονίλια είναι ο φόβος και ο τρόµος των 
µανταρινιών, γιατί ούτε προλαµβάνεται ούτε 
καταπολεµιέται δραστικά όταν εµφανιστεί. 
Ο καρπός είναι καταδικασµένος. Στα πορ-
τοκάλια υπάρχει ο κίνδυνος της τριστέτσας.

«Το µανταρίνι έχει καρπό τρεις µήνες σί-
γουρα, ενώ το πορτοκάλι περίπου πέντε µή-
νες. Την άνοιξη έχουµε το κλάδεµα», λέει 
στην εφηµερίδα Agrenda ο Θοδωρής Γα-
βρήλος. «∆εν µας πτοεί ωστόσο το κόστος, 
καθώς βάζουµε πλάτη µε πολύ προσωπική 
εργασία, δηλαδή ποτίζουµε και κλαδεύου-
µε οι ίδιοι από καµιά 30ρια δέντρα ο καθέ-
νας την ηµέρα, καθώς βλέπουµε ότι έχουµε 

µέλλον στις καλλιέργειες, ένα µέλλον που 
όπως πέρασε από τους γονείς µου σε µένα, 
µπορεί άνετα να περάσει και στα νέα χέρια 
της δικής µου οικογένειας. Με την προϋπό-
θεση όµως να στηρίξει και το κράτος την ε-
ξαγωγική δυνατότητα των αγροτικών προ-
ϊόντων, να ανοιχτούµε σε ξένες αγορές».

«Το καλοκαίρι επειδή δεν επαρκούν τα 
νερά τα δικά µας, ποτίζουµε µε τα νερά του 
Αναβάλλου, του τοπικού οργανισµού εγ-

γείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), περίπου κάθε 
15 µέρες, µε τη σειρά του ο καθένας µέρα ή 
νύχτα. ∆εν καθορίζουµε εµείς πότε θα πο-
τίσουµε και το νερό πληρώνεται µε την ώ-
ρα, ανάλογα πόσο το χρησιµοποιούµε, πε-
ρίπου 6 ευρώ η ώρα. Εγώ ποτίζω 24 ώρες».

Η φορολογία για τον αγρότη είναι στο 
13%, βαριά τροχοπέδη για την παραγωγή. 
Η προσωπική άποψη του Θοδωρή είναι ό-
τι ο πρωτογενής τοµέας θα έπρεπε να έχει 
µηδενική φορολόγηση και πρέπει να προ-
στατευτεί ουσιαστικά και δραστικά απέναντι 
στις παράνοµες εισαγωγές και τις ελληνο-
ποιήσεις των αγροτικών προϊόντων που γί-
νονται σε βάρος του Έλληνα καταναλωτή.

Με σύζυγο που εργάζεται 12 ώρες 
την ηµέρα στον πάγκο και το χωράφι

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει Θοδωρής Γα-
βρήλος στην Ελληνίδα αγρότισσα, στρέφο-
ντας το βλέµµα προς τη σύζυγό του Νατά-
σα, η οποία όπως µας λέει «εργάζεται 12 
ώρες την ηµέρα, όχι µόνο στον πάγκο µα-
ζί του, αλλά και στο χωράφι».

«Σήµερα η δύναµη του αγρότη βρίσκεται 
στην τεχνολογία και το διαδίκτυο, όσο κι 
αν αυτό ακούγεται κάπως», συνεχίζει. «Αν 
τα χρησιµοποιήσουµε και µπορέσουµε να 
οµαδοποιηθούµε, το µέλλον µας ανήκει».

Παρόλα αυτά σε πρώτη φάση το επιχείρη-
µα των συνεταιρισµών έχει αποτύχει στην 
Ελλάδα, σύµφωνα πάντα µε τον Θοδωρή Γα-
βρήλο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν πρέ-
πει να δοθεί στο συνεταιρίζεσθαι µια δεύτερη 
ευκαιρία σε άλλες βάσεις. Η κρίση συσπει-
ρώνει καλύτερα τον αγροτικό τοµέα, θα τυ-
ποποιήσει καλύτερα, θα συσκευάσει καλύ-
τερα, ιδιαίτερα ανα προϊόν αν και στα µαντα-
ρίνια δεν έχει γίνει ακόµη τίποτα στο χωριό 
του, όπου υπάρχουν πολλοί καλλιεργητές. 
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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

«Το κοινό κρατούσε την ανάσα του κα-
θώς ο Ντόναλντ Τραµπ και ο Χι Τζιν-
πίνγκ ξεκινούσαν να χορέψουν τη δι-
κή τους εκδοχή του αργεντίνικου τάν-
γκο στο Μπουένος Άιρες το προηγού-
µενο σαββατοκύριακο. Στο τέλος, ο 
Τραµπ και ο Χι εκτέλεσαν ένα δεξιο-
τεχνικό χορό». Με τη γλαφυρή αυτή 
περιγραφή ο Λάρι Έλιοτ αρθογράφος 
στον Guardian λέει ότι εµπορικός πό-
λεµος δεν έχει τελειώσει, απλά συµ-
φωνήθηκε µια εκεχειρία 90 ηµερών, 
που σηµαίνει ότι οι δασµοί ύψους 10% 
που έχει επιβάλλει η Ουάσινγκτον σε 
εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξί-
ας 200 δις δολαρίων δεν θα επεκτα-
θούν στο 25% την Πρωτοχρονιά. Το 
Πεκίνο πρέπει από ‘δω και στο εξής 
να πείσει την αµερικανική κυβέρνη-
ση ότι ανταποκρίνεται στη δέσµευση 
του Κινέζου Προέδρου στο γεύµα ερ-
γασίας να αυξήσει σηµαντικά όσα α-
γοράζει από τις ΗΠΑ στον αγροτικό, 
ενεργειακό και βιοµηχανικό τοµέα.

«Είναι ένα καλοδεχούµενο βήµα 
αλλά η διαδικασία απέχει πολύ από 
το να θεωρείται λήξασα. Τώρα όλα τα 
βλέµµατα στρέφονται από το τραπέ-
ζι του γεύµατος στο τραπέζι των δια-
πραγµατεύσεων ώστε να διαπιστωθεί 

εάν ΗΠΑ και Κίνα µπορούν πραγµα-
τικά να καταλήξουν σε µια ουσιαστι-
κή συµφωνία» λέει στους Financial 
Times η Γουέντι Κάτλερ, Αµερικανί-
δα διαπραγµατευτής σε θέµατα εµπο-
ρίου στο παρελθόν. «∆εν µπορεί να 
υπάρξουν χαλαρές δεσµεύσεις από 
την Κίνα. Χρειάζεται να έχουµε συ-
γκεκριµένες ηµεροµηνίες και συγκε-
κριµένες ενέργειες» πρόσθεσε ο Α-
µερικανός υπουργός Οικονοµικών 
Στήβεν Μνούχιν σε συνέντευξή του 
στους FT. Η ατζέντα του Αµερικανού 
Προέδρου στο εµπόριο δεν αφορά µό-
νο την επιβολή δασµών. Μετά από ε-
πιµονή του Ντόναλντ Τραµπ, η ανα-
κοίνωση για τη Σύνοδο των G20 ση-

µείωνε ότι το σύστηµα που ρυθµίζει 
το εµπόριο ανάµεσα σε πολλά µέρη 
επί του παρόντος δεν ανταποκρίνε-
ται στους στόχους του και χρήζει µε-
ταρρύθµισης, νύξη που θεωρείται ότι 
απευθύνεται στο µοντέλο «κρατικού 
καπιταλισµού» της Κίνας.

Όχι µακριά από το Μπουένος Άι-
ρες, στην Ουρουγουάη, το 1986 δι-
πλωµάτες από όλο τον κόσµο συγκε-
ντρώθηκαν για ένα γύρο εµπορικών 
συνοµιλιών που κράτησε εφτά χρό-
νια και κατέληξε στη δηµιουργία του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 
Ήταν ο τελευταίος κύκλος εµπορικών 
διαπραγµατεύσεων που ολοκληρώ-
θηκε µε επιτυχία, σχολιάζει απαισι-
όδοξα ο Λάρι Έλιοτ. 

Οι Financial Times, από την άλλη, 
καταγράφουν ως κάπως αισιόδοξο 
προηγούµενο τη συµφωνία Τραµπ-
Γιούνκερ τον Ιούλιο, όταν οι ΗΠΑ δέ-
χτηκαν να αναστείλουν την επιβολή 
δασµών στις εξαγωγές αυτοκινήτων α-
πό την Ευρώπη. Η ατζέντα Τραµπ, σύµ-
φωνα µε τον Guardian, δεν αφορά µό-
νο την επιβολή δασµών αλλά και την 
απειλή απόσυρσης των ΗΠΑ από τον 
ΠΟΕ. «Πριν 25 χρόνια αντιµετωπίζο-
νταν ως µέλλον. Σήµερα ίσως χορεύ-
ει το τελευταίο του τανγκό. Τόσο πο-
λύ έχουν αλλάξει τα πράγµατα», κατα-
λήγει ο αρθρογράφος του Guardian.

Πριν 25 χρόνια ο ΠΟΕ
ήταν το μέλλον, τώρα  
ίσως χορεύει το τελευταίο 
του τάνγκο

Θέλει να γράψει ιστορία ο 

«∆εν µπορεί να υπάρξουν χαλαρές δεσµεύσεις από την Κίνα. Χρειάζεται να έχουµε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες 
και συγκεκριµένες ενέργειες» υπογραµµίζει ο Αµερικανός υπουργός Οικονοµικών, Στήβεν Μνούχιν.

Η Γουέντι Κάτλερ, Αµερικανίδα 
διαπραγµατευτής σε θέµατα εµπορίου.
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Κενό γράμμα, χωρίς έγγραφες  
δεσμεύσεις η εκεχειρία 90 ημερών 
στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας  

Η Wall Street 
µε επιδοτήσεις 
Το Πρόγραµµα Εποπτείας 
της Προστασίας της 
αγροτικής παραγωγής µε 
σεβασµό στο περιβάλλον 
επιδοτεί τους αγρότες µε 
βοσκότοπους και όσους 
καλλιεργούν κάνοντας 
µειωµένη χρήση 
φυτοπροστατευτικών. Η 
εκδοχή του νοµοσχεδίου 
της Βουλής των 
Αντιπροσώπων προτείνει 
περιορισµό του 
προγράµµατος, 
απογοητεύοντας κάποιους 
αγρότες. Το νοµοσχέδιο δεν 
θα συµπεριλαµβάνει και την 
πρόταση να 
παρεµποδίζονται οι πλούσιοι 
ιδιοκτήτες γης από το να 
παίρνουν επιδοτήσεις. «Θα 
δούµε τραπεζίτες της Wall 
Street να λαµβάνουν 
επιδοτήσεις χωρίς να 
ασκούν τη γεωργία», 
επισηµαίνει 
Ρεπουµπλικανός 
Γερουσιαστής της Αϊόβα.

Ιστορική θεωρείται η καταρχήν συµ-
φωνία για το νέο πενταετές Νοµο-
σχέδιο για τη Γεωργία (Farm Bill) για 
τους Αµερικανούς αγρότες, που απε-
λευθερώνει το εµπόριο και την καλ-
λιέργεια βιοµηχανικής κάνναβης σε 
ολόκληρες τις ΗΠΑ και στρώνει τον 
δρόµο για κρατική χρηµατοδότηση ύ-
ψους σχεδόν 1 τρις δολάρίων για α-
γροδιατροφικά προγράµµατα. 

Συγκεκριµένα, η αµερικανική Βου-
λή των Αντιπροσώπων και η Γερου-
σία βρήκαν κοινό έδαφος την πε-
ρασµένη εβδοµάδα, αφού άφησαν 
στην άκρη ζητήµατα που αποτελού-
σαν πηγή διαφωνιών και µετά από 
µήνες διαπραγµατεύσεων, η Επιτρο-
πή Γεωργίας ανακοίνωσε ότι τα µέ-
λη της κατέληξαν σε συµφωνία επί 
της αρχής για το Νοµοσχέδιο Γεωρ-
γίας του 2018. Πρόκειται για ένα νο-
µοθετικό πακέτο, που χαράσσει την 
πολιτική και ορίζει τις προτεραιότη-
τες για τα επόµενα πέντε χρόνια για 
µια σειρά διατροφικά και αγροτικά ζη-
τήµατα, από τις επιδοτήσεις για καλ-
λιέργειες, µέχρι το Συµπληρωµατικό 
Πρόγραµµα ∆ιατροφικής Βοήθειας 
(Supplemental Nutrition Assistance 
Program,  SNAP), που ήταν παλιότε-
ρα γνωστό ως «κουπόνια σίτισης». 

«Έχουµε ακόµη δουλειά να φέρου-
µε εις πέρας. ∆εσµευόµαστε να παρου-



∆έκα χρόνια µετά το ξέσπασµα της χρη-
µατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, 
περίπου το 40% του αγροτικού πληθυ-
σµού στην Ελλάδα απειλείται από την 
φτώχεια. Στο στοιχείο αυτό εστιάζει έρευ-
να της δεξαµενής σκέψης Transnational 
Institut από το  Άµστερνταµ, στην ο-
ποία αναφέρεται η αυστριακή εφηµε-
ρίδα Der Standard. 

Οι συντάκτες της έκθεσης, µεταξύ των 
οποίων και ο Λεωνίδας Βατικιώτης, ση-
µειώνουν ότι τα µέτρα λιτότητας στην 
Ελλάδα αύξησαν τη φτώχεια στην επαρ-
χία και τη διατροφική ανασφάλεια, µε 
τις τιµές τροφίµων να ανεβαίνουν µε 
γρηγορότερους ρυθµούς απ’ ό,τι στην 
Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια της κρίσης, 
παρά την κατακόρυφη µείωση στα ει-
σοδήµατα και τα µεροκάµατα. 

Οι δυσµενείς επιπτώσεις στους Έλ-
ληνες αγρότες περιλάµβαναν: υψηλό-
τερη φορολόγηση και αυξηµένα κόστη 
παραγωγής εξαιτίας της αντικατάστα-
σης του ξεχωριστού συστήµατος φο-
ρολόγησης εισοδήµατος για τους α-
γρότες, υψηλότερο ΦΠΑ σε λιπάσµατα, 
φυτοφάρµακα, ζωοτροφές, σπόρους, 
πετρέλαιο και την εισαγωγή ενός νέ-
ου φόρου στη γη. Η ίδια έρευνα αναφέ-
ρει επίσης ότι στις αγροτικές περιοχές:

 Η ανεργία εκτινάχθηκε µέσα σε δέ-
κα χρόνια από το 7% στο 25%.

  Μεταξύ 2008 και 2013 το κατά κε-
φαλήν εισόδηµα µειώθηκε στο 1/4.

  Η επισιτιστική ανασφάλεια αυξήθη-
κε από το 7% το 2008 στο 14% το 2016.

Μάλιστα, όπως υπογραµµίζει η αυ-
στριακή εφηµερίδα επικαλούµενη τα ευ-
ρήµατα των µελετητών: «Όλα αυτά ση-
µαίνουν για ένα νοικοκυριό, σηµαντι-
κή αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες. 

To ποσοστό των νοικοκυριών, το οποίο 
δεν µπορεί να έχει κάθε δεύτερη µέρα 
κρέας ή ψάρι στο µενού διπλασιάστηκε 
µέσα στα χρόνια της κρίσης φτάνοντας 
το 14%.  Ο αριθµός των νοικοκυριών µε 
παιδιά που σε ηµερήσια βάση δεν συ-
µπεριλαµβάνουν στο οικογενειακό τρα-
πέζι τροφές µε πρωτεΐνες διπλασιάστη-
κε αγγίζοντας το 9% του πληθυσµού.». 
Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευ-
ρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα το 
1981 και αργότερα στην ΕΕ και την 
ΚΑΠ οι µικροί Έλληνες παραγωγοί 
εκτέθηκαν στις διαθέσεις του αντα-
γωνισµού. Αυτό κατέστησε ευάλω-
το το ελληνικό αγροδιατροφικό σύ-
στηµα πριν την κρίση, παρατηρούν 
οι συντάκτες, µε µια διαρκή µείωση 
στην αγροτική παραγωγή και διευ-
ρυνόµενη εξάρτηση από εισαγωγές 
τροφίµων που µετέτρεψαν την Ελλά-
δα από εξαγωγέα χώρα, εισαγωγέα.

Οι Έλληνες αγρότες έχασαν
το 23,5% του εισοδήματός
τους την περίοδο της κρίσης

Τα χωριά χτυπήθηκαν βαριά από την 
οικονοµική κρίση στη χώρα µας.

Η πρόταση του Ρεπουµπλικανού Mitch McConnell για τη 
νοµιµοποίηση της κλωστικής κάνναβης πέρασε στο νοµοσχέδιο.

Τραμπ με το νομοσχέδιο για τη γεωργία

σιάσουµε ένα καινούριο Νοµοσχέ-
διο Γεωργίας (Farm Bill 2018) στην 
Αµερική το συντοµότερο δυνατό», 
σηµείωσαν µε δήλωσή τους την Τε-
τάρτη 29 Νοεµβρίου οι νοµοθέτες.

Η λήξη του προηγούµενου Νο-
µοχεδίου για τη Γεωργία (2014) 
επηρεάζει 39 προγράµµατα που 
«µένουν ορφανά» χρηµατοδότη-
σης, µεταξύ των οποίων ένα χρη-
µατοδοτούµενο από την κυβέρνη-
ση πρόγραµµα για το εµπόριο που 
αξιοποιείται από πολλούς τοµείς 
της γεωργίας (σε κάποιους από αυ-
τούς έχουν επιβληθεί δασµοί από 
την Κίνα και το Μεξικό), το πρό-
γραµµα εξαγωγών για ανάπτυξη 
σε ξένες αγορές, αυτό της τεχνι-
κής βοήθειας για εξειδικευµένες 
και οργανικές καλλιέργειες και 
άλλα σχετικά µε τη βιοενέργεια. 

Κρατική ασφάλιση κάνναβης
Ως απόρροια της καταρχήν συµ-

φωνίας, η κάνναβη που τροφοδο-
τεί την αναπτυσσόµενη αγορά καν-
ναβιδιόλης (CBD) θα αποµακρυν-
θεί από την οµοσπονδιακή λίστα µε 
τις ελεγχόµενες ουσίες. Επιπλέον, 
µε την υιοθέτηση αυτής της πρότα-
σης οι καλλιεργητές κάνναβης, ει-
δικά όσοι ασχολούνται µε το εµπό-
ριο σπόρων, θα έχουν τη δυνατότη-

τα να κάνουν αίτηση για ασφάλι-
ση της καλλιέργειάς τους προκει-
µένου να καλύψουν τυχόν ζηµιές. 

Ένα ακόµη θέµα που απασχό-
λησε τους διαπραγµατευτές ήταν 
η πίεση από τους Υπουργούς Γε-
ωργίας Sonny Perdue και Εσωτε-
ρικών Ryan Zinke για χαλαρότε-
ρο θεσµικό πλαίσιο στην υλοτοµία.

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 Agrenda 45EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατά τα άλλα 
λίγες διαφορές 

Με την πορεία 
που είχε χαράξει 

το περασµένο 
πενταετές αγροτικό 
σχέδιο συµβαδίζει 
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Με φορολογικά κίνητρα 
η επίθεση φιλίας σε αγρότες 
Τσίπρας και Αραχωβίτης εκφράζουν ανοιχτά τη στήριξή τους στις Διεπαγγελματικές 
οργανώσεις, ενώ αφήνουν περιθώρια για φορολογικές ελαφρύνσεις πριν τις εκλογές

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Νέα αγροτική ατζέντα επιχειρεί να χτί-
σει, κάτω από δύσκολες οµολογουµέ-
νως συνθήκες, το τελευταίο διάστηµα 
η κυβέρνηση, κάτι που φαίνεται έντο-
να από το πολιτικό «φλερτ» που έχει 
ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό ακόµα 
και από πλευράς Μαξίµου. Την ανά-
γκη προσέγγισης του Έλληνα αγρότη 
και κτηνοτρόφου σηµατοδότησε η επί-
σκεψη Τσίπρα στα Καλάβρυτα, όπου έ-
χοντας την ασφάλεια ότι απευθύνεται 
σε αγρότες ενός επιτυχηµένου συνε-
ταιρισµού ο πρωθυπουργός προσπά-
θησε να ξεδιπλώσει τις προθέσεις του 
για τη στήριξη του πρωτογενή τοµέα. 

Βέβαια, αυτό καθίσταται ιδιαίτερα δύ-
σκολο ακόµα και στις περιπτώσεις αγρο-
τών που δραστηριοποιούνται υπό την 
σκέψη ενός -από τους ελάχιστους πλέ-
ον- επιτυχηµένου συνεταιρισµού, αφού 
το βαρύ φορτίο νόµων και φορολογίας 
όλα αυτά τα µνηµονιακά χρόνια δεν έ-
χει αφήσει ανεπηρέαστο κανέναν από 
τους εµπλεκόµενους µε τη γεωργία.

Παρόλα αυτά, έστω και καθυστερηµέ-
να, δόθηκε η αίσθηση ότι κάτι µπορεί να 
γίνει και ότι υπάρχει φως για τους Έλ-
ληνες παραγωγούς στην άλλη µεριά, ε-

νός µακρύ οµολογουµένως τούνελ. Με 
όπλα τη µείωση της φορολογίας στους 
συνεταιρισµούς, την κατάργηση του τέ-
λους επιτηδεύµατος και τη µείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, ο Αλέξης Τσί-
πρας προσπάθησε να πείσει πως έρχο-
νται καλύτερες ηµέρες. Προφανώς και 
αυτά δεν φτάνουν. Προφανώς και η κυ-
βέρνηση κρατάει κι άλλους άσους στο 
µανίκι της, οι οποίοι θα φανερωθούν α-
νάλογα µε το πότε θα διεξαχθούν οι ε-
πόµενες βουλευτικές εκλογές. 

Πάντως, εν αναµονή της πολυθρύ-
λητης πλέον µείωσης της φορολογίας 
και στους συνεταιρισµένους αγρότες, 
η κυβέρνηση δεν παραλείπει να τονί-
σει πως το πρώτο βήµα έγινε µε τους 
συνεταιρισµούς κι αυτό, στην περί-
πτωση των γαλακτοκοµικών οργανώ-

σεων µπορεί να έχει άµεσο αντίκτυ-
πο και στους παραγωγούς µιας και το 
κέρδος από τον φόρο µπορεί για πα-
ράδειγµα να µετακυλήσει στον παρα-
γωγό µε µια καλύτερη τιµή στο γάλα. 

Εκτός των παραπάνω όµως, Μαξίµου 
και Βάθη επιχειρούν να στρέψουν την 
προσοχή των αγροτών στην αναγκαι-
ότητα συµµετοχής σε ∆ιεπαγγελατι-
κές Οργανώσεις, εκφράζοντας ανοι-
χτά πλέον τη στήριξή τους προς αυ-
τές.  Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση 
Αραχωβίτη στην ετήσια γενική συνέ-
λευση της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου, όπου 
σηµείωσε ότι «οι διεπαγγελµατικές ορ-
γανώσεις είναι ο συνεργάτης, µαζί µε 
τον οποίο θα ανασυγκροτήσουµε την 
αγροτική οικονοµία». Τόνισε δε ότι «ο 
αµπελοοινικός τοµέας είναι στρατηγι-
κής σηµασίας για την ελληνική οικονο-
µία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τον 
πολιτισµό και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος». Στη συνέχεια, ο υπουρ-
γός αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που πα-
ρουσιάζονται για τον κλάδο της οινο-
ποιίας και της αµπελουργίας αναφέ-
ροντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση 
µπορεί να βοηθήσει το πρόγραµµα α-
ναδιάρθρωσης αµπελώνων, που επε-
κτείνεται έως το 2023. 

Η υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Ο.Τελιγιορίδου.

Καυγάδες στη
συνάντηση µε
τους αιρετούς  
Από ένταση και µια αποχώρηση 
(αυτή του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη) 
χαρακτηρίστηκε η συνάντηση της 
∆ευτέρας 3 ∆εκεµβρίου των 
Περιφερειαρχών µε την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Αν και το πρώτο 
µισάωρο ο υπουργός Σταύρος 
Αραχωβίτης απουσίαζε από το 
προγραµµατισµένο για τις 19:00 
ραντεβού (λόγω υποχρεώσεων 
του στη Βουλή) και τους 
Περιφερειάρχες υποδέχθηκε η 
υφυπουργός Ολυµπία Τελιγιορίδου 
µε τον γενικό γραµµατέα Νίκο 
Αντώνογλου, τα πνεύµατα 
οξύνθηκαν όταν τα µέλη της 
ΕΝΠΕ πληροφορήθηκαν πως 
οι Περιφέρειες θα πρέπει να 
διαχειριστούν το θέµα της 
διαχείρισης των νεκρών αγροτικών 
ζώων, αφού ήδη η χώρα µας έχει 
δεχθεί συστάσεις από την Κοµισιόν. 
«Θέλουν να φορτώσουν στις 
Περιφέρειες ένα ακόµα πρόβληµα. 
Έχουµε τους ΤΟΕΒ, έχουµε τους 
βοσκοτόπους. Πώς θα τα 
διαχειριστούµε όλα; Και σήµερα 
ξαφνικά χωρίς να το γνωρίζουµε 
µάθαµε ότι πρέπει να αναλάβουµε 
και τη διαχείριση των νεκρών ζώων. 
Όπως µάλιστα µας έγινε γνωστό αν 
η χώρα µας δεν συµµορφωθεί µε 
τους κανόνες της ΕΕ κινδυνεύουµε 
από πρόστιµα που θα φθάνουν τα 
50.000 ευρώ την ηµέρα», 
ανέφεραν στην Agrenda 
εκπρόσωποι των Περιφερειών.

Για καλύτερες µέρες
Η µείωση της φορολογίας στους 

συνεταιρισµούς, η κατάργηση 
του τέλους επιτηδεύµατος και 
η µείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών, τα όπλα Τσίπρα

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΕ

Σ:
 Γ

Ε
Ω

Ρ
ΓΙ

Α
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η

�



Agrenda 47Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρεμούρα Αποστόλου να στηρίξει Τσιάλτα, 
αιχμές κατά Αραχωβίτη για την επιλογή ΔΣ 
Το ρόλο της αντιπολίτευσης φαίνεται 
ότι έχει αναλάβει ο Βαγγέλης Αποστό-
λου σε ότι αφορά τις επιλογές του α-
ντικαταστάτη του στη Βάθη Σταύρου 
Αραχωβίτη, ο οποίος τον βρίσκει απέ-
ναντί του σε κάθε απόφασή του. Η κό-
ντρα των δύο ανδρών που µέχρι σή-
µερα διαφαινόταν µέσα από τις ανα-
κοινώσεις Αποστόλου, αναδείχθηκε 
στην τοποθέτηση Αποστόλου στη ∆ι-
αρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπο-
ρία της Βουλής που ουσιαστικά έδειξε 
την πρεµούρα του να υπερσπιστεί τον 
πρώην πρόεδρο του ΕΦΕΤ, Γιάννη Τσι-
άλτα και να βγάλει ανίκανο πριν καν 
αναλάβει τον Χρόνη Πολυχρονίου.   

«Θέλω να σας απευθύνω ένα ερώ-
τηµα κ. Πολυχρονίου. Αισθάνεστε ότι 
είστε ικανός να ανταποκριθείτε στις α-
παιτήσεις των συγκεκριµένων καθηκό-
ντων; Ποια είναι αυτά τα εχέγγυα που 
προσφέρετε για την καλύτερη λειτουρ-
γία του ΕΦΕΤ στον τοµέα της ασφάλει-
ας των τροφίµων; Όπως γνωρίζεται ε-
λεγχόµαστε σε σταθερή βάση από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. Εγώ δεν 

αµφισβητώ της προθέσεις αλλά ωστό-
σο θεωρώ το βιογραφικό ένα θεµέλιο 
λίθο για τη συγκεκριµένη θέση.  Αυτό 
το λέω διότι ο προκάτοχος σας πριν δι-
οριστεί πρόεδρος ήταν επί 35 χρόνια 
υπάλληλος του υπουργείου και ασχο-
λιόταν µε τα τρόφιµα, µε µεταπτυχια-
κές σπουδές στη Γαλλία κ.α. Εσείς πό-
τε ασχοληθήκατε µε τον εν λόγω το-
µέα;», ανέφερε ο πρώην υπουργός. 

Απευθυνόµενος στον αντικαταστά-
τη του στη Βάθη ανέφερε σε έντονο τό-
νο ότι: «δεν κατάλαβα από πού βγήκε 
η διατύπωση του υπουργού ότι κινδυ-
νεύει να χαθεί η κανονικότητα του Ε-
ΦΕΤ σήµερα; Είναι ένας οργανισµός 
πιστοποιηµένος στην ΕΕ, έχει την ευ-
θύνη του ελέγχου της ασφάλειας των 
τροφίµων και γι’ αυτή την ευθύνη έχει 
καταστεί ένας από τους σηµαντικότε-
ρους οργανισµούς στην ΕΕ. Είχαµε έ-
ναν οργανισµό που δούλευε κι εύχο-
µαι να συνεχιστεί η θετική του πορεία». 

∆εν παρέλειψε, τέλος, να ευχηθεί τα 
καλύτερα στο νέο ∆Σ, διατηρώντας βέ-
βαια -όπως είπε- το δικαίωµα να κρίνει. 

Την έγκριση 
της Επιτροπής 
Παραγωγής 
και Εµπορίου 
της Βουλής 
έλαβε στις 3 
∆εκεµβρίου 
η τοποθέτηση 
του Πολυχρό-
νη Πολυχρο-
νίου στη θέση 
του προέδρου 
του ΕΦΕΤ και 
του ∆ιονυ-
σίου Βλάχου 
στη θέση του 
αντιπροέδρου 
του φορέα.

Υποστελέχωση
Στην ορκωµοσία 

της νέας διοίκησης 
του ΕΦΕΤ δόθηκε 
το στίγµα της νέας 

ηγεσίας η οποία 
ωστόσο αναµένεται να 
έρθει αντιµέτωπη µε 
µεγάλα προβλήµατα 

αλληλοκάλυψης 
αρµοδιοτήτων και 
υποστελέχωσης 

υπηρεσιών

Επικαιροποίηση 
αγροτικής ατζέντας 
και επανεκκίνηση  
ζητά η Νίκαια

Σε επικαιροποίηση του διεκδικητι-
κού πλαισίου των αγροτών έναντι 
των κυβερνητικών αποφάσεων που 
πλήττουν το εισόδηµά τους προχω-
ρά η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλό-
κων, θέτοντας το πλαίσιο στη συνά-
ντηση της Κυριακής 9 ∆εκεµβρίου, 
στη Νίκαια της Λάρισας. Για µία α-
κόµη φορά, σε ανακοίνωση της Επι-
τροπής γίνεται λόγος για την ανά-
γκη συγκρότησης νέων αγροτικών 
συλλόγων σε πανελλαδικό επίπεδο 
και για οργανωµένο αγροτικό κίνη-
µα που θα απαντά µε καίριο τρόπο, 
ανατρέποντας αποφάσεις που δηµι-
ουργούν συνθήκες αποδυνάµωσης 

των µικροµεσαίων αγροτών. 
«Όσοι λένε ότι ο αγώνας µας δεν 

έχει αποτέλεσµα, στους θιασώτες της 
απογοήτευσης, της ηττοπάθειας και 
της µοιρολατρίας, απαντάµε πως ό-
τι κερδίσαµε µέχρι σήµερα ήταν α-
ποτέλεσµα σκληρών αγώνων, πολυ-
ήµερων µπλόκων και φυσικά µαζι-
κών κινητοποιήσεων. Καµία κυβέρ-
νηση και ποτέ δεν µας χάρισε τίπο-
τα χωρίς αγώνα. Πάλι µε τους αγώ-
νες θα έχουµε νέες κατακτήσεις και 
θα ανακόψουµε την µεγαλύτερη επί-
θεση στην τσέπη µας και να ακυρώ-
σουµε τα µέτρα που έχουν στα σκα-
ριά», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πα-

νελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.
Στα θέµατα που µπαίνουν στο τραπέζι: 
   η αναθεώρηση της Κοινής Α-

γροτικής Πολιτικής και η επικείµε-
νη µείωση των επιδοτήσεων,

  οι υπέρογκες ασφαλιστικές ει-
σφορές σε ΕΦΚΑ χωρίς αντίκρισµα 
στις συντάξεις των 320 ευρώ, 

   ο ΕΛΓΑ µε ελάχιστες ή καθόλου 
αποζηµιώσεις για τις καταστροφές 
στην αγροτική παραγωγή, 

  ο ΕΝΦΙΑ στα αγροτεµάχια και το 
συνεχώς αυξανόµενο κόστος παραγω-
γής στα µέσα και τα γεωργικά εφόδια, 

  οι ανοιχτές και χαµηλές τιµές 
στα αγροτικά προϊόντα κλπ.

Τίποτα δεν µας 
χαρίστηκε λένε 
οι αγρότες, που  

αναζητούν νέους 
αποτελεσµατικούς 

τρόπους διεκδίκησης 
των αιτηµάτων τους.

Κυριακή
Στη Νίκαια Λάρισας 

η Επιτροπή Μπλόκων 
θα θέσει τις 

κατευθυντήριες γραµµές 
για επανεκκίνηση του 
αγροτικού κινήµατος
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ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΤΕΝΜΠΟΡΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
«Βρισκόµαστε αντιµέτωποι 
µε καταστροφή παγκόσµιας 
κλίµακας, αποτέλεσµα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Η µεγαλύτερη απειλή των 
τελευταίων χιλιάδων ετών 
είναι η κλιµατική αλλαγή. Αν 
δεν λάβουµε άµεση δράση, ο 
αφανισµός µεγάλου µέρους 
του φυσικού κόσµου 
βρίσκεται στον ορίζοντα».

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
«Παλιά στην τηλεόραση, 
πάρε ξανθό µαλλί, πάρε 
στήθος, πάρε λίγο ποπό και 
βγες. Τι δουλειά έχει αυτό µε 
τη µόδα; ∆εν είναι next top 
τηλεπερσόνα, next top 
παρουσιάστρια, next top 
model λέγεται. Μπορεί να 
έχεις κάνει µια πλαστική 
επέµβαση τόσο µικρή που να 
µην την καταλαβαίνω εγώ».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΑΝΟΣ
ΠΡΟΕ∆Ρ. ALPHA BANK
«Οι υγιείς και αξιόπιστοι 
θεσµοί θα βοηθήσουν να 
αποκατασταθεί η 
εµπιστοσύνη των πολιτών 
στην κυβέρνηση και στους 
πολιτικούς θεσµούς, που 
είναι πυλώνες δηµοκρατίας. 
Η δηµοκρατία µπορεί εύκολα 
να χειραγωγηθεί από 
επιτήδειους, αν οι πολιτικοί 
θεσµοί είναι αδύναµοι».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΕΙ ∆ΟΥΛΕΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Σακίδιο
Μία ώρα άργησε ο υπουργός 
της πλατείας στο ραντεβού µε 
τους περιφερειάρχες. Έτρεχε 
µε το σακίδιο στην πλάτη να τα 
προλάβει όλα, αφού πρώτα 
πήγε στα Καλάβρυτα µε τον 
πρωθυπουργό, µετά πέρασε 
και από τη Βουλή για να 
ορκίσει στην Επιτροπή 
Εµπορίου και τους 
νεοφερµένους στον ΕΦΕΤ. 
Πολλή δουλειά! 

 

Μασέλα
Ποιο ήταν το σχόλιο Τσίπρα όταν 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος των 
Καλαβρύτων στο θέµα της 
εκπροσώπησης στις ευρωπαϊκές 
αγροτοσυνεταιριστικές 
οργανώσεις αντί 
συνεταιρισµένων αγροτών, 
ιδιωτών; Η µηχανοπαρέα πάντως 
ετοιµάζεται για γερή «δαγκωνιά» 
στα προγράµµατα και το 
διαφηµίζει. Άραγε είναι αληθινή 
η δυσφορία στο υπουργείο;

 

Μαέστρος
Μετά την αποµάκρυνση Τσιάλτα, 
µε τον ΕΦΕΤ αποκαθίστανται οι 
δίαυλοι επικοινωνίας µε το 
υπουργείο της πλατείας. «Μια 
κορυφαία ορχήστρα 
χαρακτηρίζεται από το υψηλό 
επίπεδο των µουσικών και την 
ικανότητα του µαέστρου της», 
λένε οι εργαζόµενοι στον Φορέα. 
Τώρα, αν ο νέος είναι «ικανός 
µαέστρος» ή απλά ηµέτερος, θα 
φανεί στο... χειροκρότηµα. 

Το µακράς διαρκείας «έκοψε» την αγελαδοτροφία

Καλή η επικοινωνία, καλύτερη όµως η ουσία. Στην περίπτω-
ση του κτηνοτροφικού κόσµου το φιλικό χτύπηµα στην πλά-
τη των πολιτικών, που κάθε φορά τους επισκέπτονται όταν ο 
κόµπος έχει φθάσει στο χτένι, και η αριθµολογία παροχών εν 
είδη εισοδηµατικής ενίσχυσης ή οι εισαγγελικές παρεµβά-
σεις και τα «ανώνυµα» πρόστιµα, λειτουργούν µόνο για λαϊ-
κή κατανάλωση. Πάντως, ο εξ Οµορφοχωρίου βουλευτής του 
κυβερνώντος κόµµατος λέει εµµέσως πλην σαφώς ότι τα λε-
φτά δεν είναι για «χόρταση», είναι µέχρι να αποδώσουν τα 
µέτρα ελέγχου στην αγορά γάλακτος. Παντεσπάνι δηλαδή...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ρόλο πυροσβέστη 
είχε η Ολυµπία στη 
συνάντηση µε τους 
περιφερειάρχες, για 
να κατευνάσει τα 
πνεύµατα όταν τους 
ζητήθηκε να χειριστούν 
το θέµα της διαχείρισης 
των νεκρών ζώων, για 
το οποίο αναζητούνται 
υποδοµές.

Μήπως µετά τα 
Καλάβρυτα, ο Τσίπρας 
να επισκεφθεί και 
τους αγελαδοτρόφους 
λένε οι εκπρόσωποι 
της Χολστάιν, που 
έχουν σοκαριστεί 
από τη σύσταση 
µεγάλης εγχώριας 
γαλακτοβιοµηχανίας 
για µείωση της 
παραγωγής 10-15%;

Υβρίδια
 Μήνυµα χωρίς χρέωση: «Το 

95% των τροφίµων παράγονται 
άµεσα ή έµµεσα από το έδαφος, 
το οποίο φιλοξενεί το 1/4 της 
βιοποικιλότητας του πλανήτη. 
Υπολογίζεται ότι θέλει 1.000 
χρόνια για να σχηµατιστεί 1 εκ. 
χώµατος», δήλωσε ο υπουργός 
της πλατείας µε αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα Εδάφους. 

 Αlert και από Greenpeace 
και WWF Ελλάς, που τονίζουν 
πως αποµένουν 12 χρόνια πριν 
η ανθρωπότητα χάσει οριστικά 
κάθε πιθανότητα συγκράτησης 
της θερµοκρασίας του πλανήτη 
στο +1,5°C, καλώντας σε 
εθνική... συνεννόηση.

 Όλα καλά και στην πορεία 
του ΕπΑΛ που φιλοξενήθηκε 
στην Κρήτη µε προεδρεύοντα 
τον Γενικό, Χάρι και ζητήθηκε 
η συνέχιση των ενεργειών για 
ενεργοποίηση νέων µέτρων του 
Προγράµµατος,. Για να δούµε...

;

ΛΟΥΚΑ ΜΟΝΤΡΙΤΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Η Ιστορία θα γράψει ότι 
Κροάτης ποδοσφαιριστής, 
εκπρόσωπος µιας µικρής 
χώρας, κέρδισε τη «Χρυσή 
Μπάλα» µετά τον Κριστιάνο 
και τον Μέσι, οι οποίοι είναι 
παίκτες άλλου επιπέδου. 
Κανείς δεν έχει το δικαίωµα 
να συγκριθεί µε αυτούς. 
Είναι οι καλύτεροι στην 
ιστορία του παιχνιδιού».

Ώρα να πηγαίνω!

Αυτή η εβδοµάδα είχε πολλές συναντήσεις 
αλλά και πολλές φωνές. Η αρχή έγινε στην 
Αχαρνών, όπου οι περιφερειάρχες βγήκαν 
εκτός εαυτού. Μάλιστα, το ντοσιέ µε τις 
σηµειώσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
Αλέκου Καχριµάνη εκσφενδονίστηκε κάποια 
στιγµή. Επίσης, ο Περιφερειάρχης της 
Πελοποννήσου Τατούλης έφυγε και κάπου 
εκεί στη µέση η υφυπουργός Ολυµπία 
Τελιγιορίδου να επαναλαµβάνει: «δεν 
υπάρχει λόγος να ανεβάζουµε τους τόνους». 
Κι όλα αυτά γιατί; Για το πρόγραµµα της 
διαχείρισης των νεκρών ζώων που δεν το 
θέλουν µε τίποτα οι περιφέρειες.  

∆εν µας φτάνουν οι ΤΟΕΒ, δεν µας 
φτάνουν γενικά όσα µας έχει φορτώσει η 
Βάθη και δεν µπορούµε να τα χειριστούµε, 
δεν θέλουµε έναν ακόµα βραχνά, ανέφερε 
στην Agrenda ένας εκ των συµµετεχόντων 
στη σύσκεψη µε τις… φωνές και τους 
ιπτάµενους φακέλους. Επίσης ο ίδιος έθεσε 
υπ’ όψη µας ότι αν η χώρα δεν συµµορφωθεί 
µε τις επιταγές της Κοινότητας θα ξεκινήσουν 
να πέφτουν καµπάνες που µπορεί να φτάνουν 
και τα 50.000 ευρώ ηµερησίως. Ναι, ναι ... 
καλά καταλάβατε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν 
µε τη διαχείριση των νεκρών ζώων. 

Όµως εκτός εαυτού την εβδοµάδα που πας 
πέρασε δεν βγήκαν µόνο στην Αχαρνών. 
Εντάσεις σηµειώθηκαν και στη 
Μιχαλακοπούλου. Εκεί το θέµα ήταν η 
∆ιεπαγγελµατική της Φέτας. Αυτή η 
∆ιεπαγγελµατική που από την άνοιξη ακούµε 
ότι θα στηθεί και έρχονται Χριστούγεννα, 
αλλά τίποτα δεν έχει γίνει. Εκεί λοιπόν, σε 
ξενοδοχείο ακούγαµε τους παραγωγούς και 
τους µεταποιητές, που θα συµµετέχουν στο 
όργανο να µετράνε τα κουκιά. Ξεκίνησαν να 
λένε 50/50. ∆εν τους έβγαινε και τελικά 
δείχνει να συµφωνούν στα 2/3.

Οι παραπάνω κωδικές ονοµασίες έχουν να 
κάνουν µε την εκπροσώπηση και το ποσοστό 
που απαιτείται για τη λήψη των αποφάσεων. 
Καλά όλα αυτά. Πρέπει να λυθούν, δεν λέµε 
το αντίθετο. Αλλά σε µια σχεδόν τρίωρη 
σύσκεψη δεν θα έπρεπε να συζητηθεί και 
αυτό που καίει τους παραγωγούς; ∆ηλαδή 
η τιµή στο γάλα; Μια ερώτηση θέτουµε, 
δεν περιµένουµε απάντηση φυσικά…  

Όπως απάντηση δεν περιµένουµε πλέον και 
για το πότε θα καταβληθεί το υπόλοιπο 10% 
των αποζηµιώσεων του 2017 από τον ΕΛΓΑ. 
Από τον φορέα γεωργικών ασφαλίσεων καιρό 
τώρα µας λένε από µήνα σε µήνα. Μάλιστα, 
επέµεναν ότι η πληρωµή σίγουρα θα γίνει 
µέσα στο 2018. Έµεινα 22 ηµέρες και ο 
χρόνος βγαίνει. Πλέον, οι παραγωγοί µάλλον 
θα πρέπει να περιµένουν µόνο τον Άγιο 
Βασίλη. Ας ελπίσουµε ότι θα τον βγάλει ο 
δρόµος κι από τη Μεσογείων.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
αλήθεια είναι ότι µετά 
από δύο χρόνια «ψά-
ρεµα» και µάλιστα σε 
τόσο θολά νερά, αυτό 

που έβγαλαν τα «δίχτυα» της... «Α-
ειφορική Λαθροχειρία ΑΕ», είναι  
κάτι πέρκες και κάτι λούτσοι που 
οι κανονικοί ψαράδες, δηλαδή ε-
κείνοι που σέβονται τη δουλειά 
τους, τα πετάνε ξανά στη Θάλασσα.  

  Το μέτρο στα μέτρα 
ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΦΑΝΗΚΕ πάντως κατά 
τα αποκαλυπτήρια του νέου σχή-
µατος, ο πρώτος στόχος επετεύ-
χθη. Πιστοί στο ίδιο τέχνασµα, οι 
εµπνευστές  του εγχειρήµατος, έ-
λεγαν στα... ψάρια, κύριοι, έχου-
µε το κουβέρνο, ελάτε µαζί µας, 
γιατί το χρήµα που θα µαζέψου-
µε είναι πολύ! Αντιστοίχως τώρα, 
τίθεται σε εφαρµογή το δεύτερο 
µέρος του σχεδίου. Θα πάνε στην 
κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνη-
ση και θα πουν: Έχουµε µαζί µας 
όλο το «σύστηµα», θα πρέπει να 
φέρετε το µέτρο στα µέτρα µας.    

  Εγώ το είδα πρώτος 
ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ, το µέτρο περί 
του οποίου ο λόγος, είναι το µέ-
τρο των συµβούλων και πριν απ’ 
αυτό, το σύστηµα των αγροτικών 
συµβουλών. Με άλλα λόγια, αυ-
τό το οποίο επιχειρείται, είναι η 
περιγραφή µιας σύνθετης δοµής 
αγροτικών συµβούλων και µετά 
απ’ αυτό, έρχεται η απαίτηση, η 
κυβέρνηση να νοµοθετήσει, έτσι 
ώστε, το µέτρο των συµβούλων, 
να... διέρχεται διαµέσω αυτής! 

  Τρίτο πρόσωπο
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για το τρίτο, 
κατά σειρά, νοµικό πρό-
σωπο που έρχεται να δι-
αδραµατίσει ρόλο στα α-
γροτικά πράγµατα, µε την 
«µητέρα» φυσικά να παρα-
µένει µια και αναντικατά-
στατη. Άλλωστε, όπως συµ-
βαίνει συχνά σ’ αυτές τις πε-
ριπτώσεις, όλοι δουλεύουν για 

τη «µαµά»! Ήδη το... πρώτο παι-
δί, αρχίζει και παραπατάει! Σε λί-
γο καιρό, οι εµπνευστές του θα 
λένε, τι να κάνουµε, έκλεισε τον 
κύκλο του! Βλέπετε, η δουλειά µε 
τις δηλώσεις άνοιξε πολύ, ο ρό-
λος του συντονιστή έχασε το νό-
ηµά του και η σχετική σύµβαση, 
όπου να ’ναι τελειώνει.

  Στούπωσε...  
ΟΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ, επί το λαϊκότε-
ρο, στούπωσε το σύστηµα και θα 
πρέπει να αναζητηθούν νέα πε-
δία δράσης, πάντοτε βέβαια, γύ-
ρω από τα προγράµµατα και τις ε-
πιδοτήσεις. Ας αφεθεί σε άλλα... 
κορόιδα ο χώρος της παραγωγής 
και των προσπαθειών που εκτυ-
λίσσονται µε όρους πραγµατικής 
αγοράς. Το κονκλάβιο περί του 
οποίου ο λόγος, ένα πράγµα έχει 
µάθει καλά και σ’ αυτό θα δρα-
στηριοποιείται µέχρι τέλους. Στο 
πως να ροκανίζει τις επιδοτήσεις, 
στο πως να µαδάει τους ανυπο-
ψίαστους συντελεστές της αγρο-
τικής παραγωγής. Και ο µανδύ-
ας του συµβούλου, προσφέρε-
ται απολύτως γι’ αυτό το σκοπό.  

  Τα πρώτα 24ωρα 
ΛΕΝΕ ΟΤΙ η τύχη του... ασθενούς, 
κρίνεται, κατά τα πρώτα 24ωρα. 
Στην υπό εξέταση περίπτωσή, τα 
σηµάδια που έχουµε δεν είναι ιδι-
αιτέρως ενθαρρυντικά. Πρώτον, η 
συµµετοχή κρίσιµων συνδαιτυµό-
νων κατά τα αποκαλυπτήρια (δεν 
αναφερόµαστε στον όχλο) περιο-

ρίσθηκε στενά στους λεγόµε-
νους... συγγενείς πρώτου βαθ-

µού.  ∆εύτερον, η συµµετοχή 
στο σχήµα δεν ανταποκρί-
νεται στις µεγάλες προσ-
δοκίες που είχαν καλλι-
εργηθεί. Τρίτον, το κλίµα 
που δηµιουργήθηκε, αντί 
να φέρει νέους συνεργά-
τες, δείχνει να αποκαρδι-
ώνει και τους κατ’ αρχήν... 
πρόθυµους! Μ’ αυτά και µ’ 
αυτά, τζάµπα στεναχωριέται 
ο φίλος µου ο Βαγγελάκης!   

Λένε οτι η τύχη 
του... ασθενούς, 
κρίνεται, κατά τα 
πρώτα 24ωρα. 
Στην υπό εξέταση 
περίπτωσή, τα 
σηµάδια που έχουµε 
δεν είναι ιδιαιτέρως 
ενθαρρυντικά. 
Η συµµετοχή 
κρίσιµων 
συνδαιτυµόνων 
κατά τα 
αποκαλυπτήρια 
(δεν αναφερόµαστε 
στον όχλο) 
περιορίσθηκε στενά 
στους λεγόµενους... 
συγγενείς πρώτου 
βαθµού

E
άν υπάρχει Άγιος Βασίλης στην Ευ-
ρωζώνη, αυτός είναι ο Mario Draghi. 
Καθ ‘όλη τη διάρκεια της θητείας του, 
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας έδωσε στη νοµισµατική ένωση 
πλούσια δώρα, τα οποία απέτρεψαν την κατάρ-
ρευση του ευρώ, κράτησαν τις τράπεζες εν ζωή 
και διευκόλυναν την οικονοµική ανάκαµψη.

Καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος - 
και η Ευρώπη είναι κακοδιάθετη από τα πρώ-
τα σηµάδια επιβράδυνσης- το ερώτηµα είναι 
εάν ο Draghi θα φέρει νέα δώρα στην επόµε-
νη συνέντευξη Τύπου του στις 13 ∆εκεµβρίου. 
∆υστυχώς, η ΕΚΤ είναι απίθανο να ανεβάσει 
τη διάθεση αυτή τη φορά. Οι οικονοµικοί και 
πολιτικοί προβληµατισµοί υποδεικνύουν ότι η 
κεντρική τράπεζα θα προτιµήσει να περιµένει 
προτού προσφέρει οποιαδήποτε νέα στήριξη.

Η επόµενη συνεδρίαση του διοικητικού συµ-
βουλίου της ΕΚΤ πιθανότατα θα σηµατοδοτήσει 
το τέλος της ποσοτικής χαλάρωσης όπως την 
ξέρουµε. Από τον Ιανουάριο, η ΕΚΤ αναµένεται 
να σταµατήσει να ενισχύει τα πάγια αξίας 2,6 
τρισ. ευρώ που έχει αγοράσει από τον Μάρτιο 
του 2015 και θα επανεπενδύει µόνο τα έσοδα 
από τα οµόλογα που ωριµάζουν[...].Παρόλο 
που ο τερµατισµός των αγορών περιουσια-

κών στοιχείων εί-
ναι πολύ κοντά, οι 
επενδυτές εξακο-
λουθούν να ανα-
ρωτιούνται εάν ο 
Draghi έχει άλλα 
µυστικά δώρα να 
προσφέρει.[...]. Αλ-
λά τι γίνεται αν εί-
ναι η αρχή για κάτι 

χειρότερο; Ο άνεµος του προστατευτισµού που 
πνέει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
και η προσπάθεια της Ιταλίας για οικονοµικό 
αυτοτραυµατισµό, σίγουρα απαιτούν σύνεση.

Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι µε τους οποί-
ους η ΕΚΤ θα µπορούσε να απαντήσει. Ο πρώ-
τος θα ήταν να καθορίσει µια µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία για τo guidance και ο δεύτερος 
να παράσχει έναν νέο γύρο φθηνών δανείων 
προς τις τράπεζες. [...] Η ΕΚΤ βλέπει τον κίν-
δυνο για την οικονοµία της ζώνης του ευρώ 
ως «γενικά ισορροπηµένο», που σηµαίνει ό-
τι, ενώ αναγνωρίζει ορισµένους κινδύνους, 
βλέπει και θετικά στοιχεία. Το βασικό έρει-
σµα για την αισιοδοξία της είναι η πτώση της 
τιµής του πετρελαίου, η οποία έχει προσγει-
ωθεί κοντά στα 50 δολάρια το βαρέλι. Μία άλ-
λη πιθανή πηγή τόνωσης είναι τα βήµατα που 
κάνουν οι ΗΠΑ και η Κίνα για να αποφύγουν 
την κλιµάκωση της εµπορικής τους διαµάχης.  
[...] Για την ώρα, µην περιµένετε γενναιόδω-
ρα Χριστούγεννα. Ακόµη και ο Άγιος Βασίλης 
πρέπει να ξεκουράζεται πότε πότε.

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ BLOOMBERG

Ο Άγιος Βασίλης
της Ευρωζώνης

ΤOY ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤΟ  
         ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ *
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τώρα εξηγείται η αιτία της παραί-
τησης, πριν από λίγους µήνες, του 
Παύλου Αραµπατζή, από τη θέση 
του προέδρου της ΕΑΣ Βισαλτίας. 
Ο άνθρωπος αποφάσισε να ακο-
λουθήσει τα βήµατα της καρδιάς. 
Και είναι αυτά τα βήµατα που τον 
οδηγούν σήµερα στα σκαλιά της εκ-
κλησίας, για να δεθεί, καθώς φαί-
νεται, µε τα ιερά δεσµά του γάµου.

Τον είχαµε παρεξηγήσει τον Παυ-
λάρα. Όταν εµείς γράφαµε ότι φο-
βήθηκε το πόρισµα του ΟΣ∆Ε, εκεί-
νος άκουγε... ψίθυρους καρδιάς. 
Όταν εµείς αναζητούσαµε αγωνί-
ες για τα δικαιώµατα, εκείνος είχε 

ήδη κάνει το «παραχωρητήριο» του 
προς το έτερον ήµισυ. 

Τον αδικήσαµε, είναι αλήθεια, 
γιατί, την ώρα που ο άνθρωπος εί-
χε ανάγκη από ενθάρρυνση, πριν 
κάνει το... απονενοηµένο βήµα, ε-
µείς ασχολούµασταν µε τη Μαυρο-
θάλασσα και τις ιστορίες που λένε 
στα καφενεία για να περνάει η ώρα.

Αδυναµίες έχουµε όλοι. Η δική 
µας εκφράστηκε µε τη δυσκολία να 
έχουµε όλο το ρεπορτάζ την ώρα που 
ο Σερραίος είχε το νου του αλλού. 
Στην περίπτωση του Παύλου, η α-
δυναµία εκφράζεται µε την απόφα-
σή του να διαβεί τον... Ρουβίκωνα!

Άλλωστε, η ιστορία των µπλόκων 
έχει κι αυτή ατονίσει. Θα µπορούσα-
µε να πούµε ότι µάταια οι τελευταίοι 
«στρατιώτες» του Βαγγέλη Μπούτα 
προσπαθούν να την αναβιώσουν. 

Το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτή 
τη φορά ο Παύλος Αραµπατζής θα 
απουσιάζει από το κάλεσµα της Νί-
καιας. Πως τα φέρνει ο χρόνος και 
γι’ αυτή την Κυριακή, έχει προγραµ-
µατισθεί το πρώτο χειµερινό αντά-
µωµα της λεγόµενης Πανελλαδικής. 

 Εδώ που τα λέµε και ο Προµαχώ-
νας... τα έχει φάει τα ψωµιά του. Απ’ 
ότι φαίνεται οι επίγονοι του Παυλά-
ρα δεν διαθέτουν τις δικές του αρε-
τές. ∆εν εµπνέουν, όπως ενέπνεε 
εκείνος, για πολλά χρόνια, τον α-
γροτικό κόσµο να συµπαραταχθεί 
και να διαδηλώσει τις αγωνίες του 
στον συνοριακό σταθµό. Ο ίδιος 
πάντως σήµερα, έχει µια άλλη α-
γωνία. Μοιάζει µε την αγωνία του 
τερµατοφύλακα πριν από το πέναλ-
τι. Μια αγωνία ενδεχοµένως αχρεί-
αστη, αφού το γκολ το έχει φάει... 
από τα αποδυτήρια!

Από µας τις καλύτερες ευχές για µια 
ζωή γεµάτη, ευτυχισµένες στιγµές!    

 

 

Σήμερα γάμος γίνεται 
Αυτή τη φορά, η ηγετική μορφή του Προμαχώνα, έπεσε σε μπλόκο

Ο Παύλος Αραµπατζής 
γεννήθηκε στην Αυστραλία και 
µεγάλωσε στη Νιγρίτα Σερρών. 
Είναι κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότης και καλλιεργεί 
βιοµηχανική ντοµάτα, 
καλαµπόκι, τεύτλα, σιτηρά, 
αµύγδαλα και οπωρολαχανικά. 
∆ιετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Βισαλτίας την τελευταία  
δωδεκαετία. Το 2009 συµµετείχε 
στο διοικητικό συµβούλιο του 
ΟΓΕΕΚΑ ∆ήµητρα, ενώ έχει 
διατελέσει επίσης και δηµοτικός 
σύµβουλος του δήµου Νιγρίτας. 

Απ’ ότι φαίνεται οι επίγονοι του Παυλάρα δεν διαθέτουν τις 
δικές του αρετές και δεν εµπνέουν, όπως ενέπνεε εκείνος. Ο 
ίδιος πάντως σήµερα, έχει µια άλλη αγωνία. Την αγωνία του 
τερµατοφύλακα πριν το πέναλτι. Μια αγωνία ενδεχοµένως 
αχρείαστη, αφού το γκολ το έχει φάει από τα αποδυτήρια!

Παύλος Αραμπατζής

Το έτερον ήµισυ 
και οι αγωνίες

Όταν εµείς αναζητού-
σαµε αγωνίες για 

τα ιστορικά δικαιώµατα, 
εκείνος είχε ήδη κάνει

αυτό που λέµε 
«παραχωρητήριο»  

προς το έτερον ήµισυ

Στα σκαλιά 
της εκκλησίας

Ο άνθρωπος αποφάσισε 
να ακολουθήσει τα 

βήµατα της καρδιάς. 
Και είναι αυτά τα βήµατα 
που τον οδηγούν σήµερα 

στα σκαλοπάτια της 
εκκλησίας

Οι ιστορίες 
από τα καφενεία
Τον αδικήσαµε, είναι 

αλήθεια, γιατί, την ώρα 
που ο άνθρωπος είχε 

ανάγκη από ενθάρρυνση, 
εµείς ασχολούµασταν µε 
τη Μαυροθάλασσα και 

τις ιστορίες που λένε στα 
καφενεία

Ο Προµαχώνας έχει 
φάει τα ψωµιά του
Η ιστορία των µπλόκων 

έχει κι αυτή ατονίσει. 
Μάταια οι τελευταίοι 

«στρατιώτες» του 
Βαγγέλη Μπούτα 

προσπαθούν να την 
αναβιώσουν

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Τα ΒορΟινά φορούν 
τα γιορτινά τους 

Μέρος του 8ου Φεστιβάλ 
Φαγητού Θεσσαλονίκης υπό 
την αιγίδα του ∆ήµου της 
συµπρωτεύουσας, τα ΒορΟινά 
των Χριστουγέννων θα 
πραγµατοποιηθούν στις 10 
∆εκεµβρίου 2018, από τις 
18:00 µέχρι τις 22:00µµ, στο 
ξενοδοχείο Electra Palace 
Thessaloniki. Το κάθε τραπέζι 
οινοπαραγωγού 
µεταµορφώνεται σε ένα µικρό 
σεµινάριο οινογνωσίας και 
γευσιγνωσίας µε ετικέτες 
πειραµατικές ή παλαιωµένες, 
σε διαφορετικά µεγάλα µεγέθη 
φιαλών. Σε αρκετά τραπέζια 
θα υπάρχουν µικρές κάθετες 
γευστικές δοκιµές από 
διαφορετικές σοδειές. Τα 
οινοποιεία-µέλη της Ένωσης 
«Οίνοι Βορείου Ελλάδος» 
θα παραχωρήσουν όλα τα 
έσοδα από το εισιτήριο των 
10 ευρώ στον Σύλλογο «Το 
Άνθος», µε έδρα τη 
∆ουραχάνη Ιωαννίνων. 

 Μέχρι 10 ∆εκεµβρίου η 
ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης 
του προγράµµατος Κρατικών 
Οικονοµικών Ενισχύσεων 
«Ετήσιο 2017».

 Έως 10 ∆εκεµβρίου οι 
ενστάσεις για το Μέτρο 13 
(Εξισωτική Αποζηµίωση) 

 Μέχρι 13 ∆εκεµβρίου οι 
ενστάσεις για τις ∆ράσεις 
11.1.1 και 11.2.1 της βιολογικής 
γεωργίας 

 Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου οι 
ψηφιακές δηλώσεις συγκοµιδής 
αµπελουργικών προϊόντων

 Παρατάθηκε η αποστακτική 
περίοδος για τους διήµερους 
αµπελουργούς µέχρι τις 30 
∆εκεµβρίου του 2018

 Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 
παρατείνεται η προθεσµία 
παράδοσης της ξηρής 
κορινθιακής σταφίδας εσοδείας 
2018 από τους παραγωγούς 
στις µεταποιητικές επιχειρήσεις, 
προκειµένου να είναι επιλέξιµοι 
για τη συνδεδεµένη ενίσχυση

ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Επίτιµος ∆ιδάκτορας
ο Επίτροπος Χόγκαν 
Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Γεωπονικού θα 
αναγορεύσει σε ειδική τελετή ο πΠρύτανης του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Καθηγητής 
Σπυρίδωνας Κίντζιος και ο πρόεδρος του 
Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 
αναπληρωτής καθηγητής Ευστάθιος Κλωνάρης 
τον Επίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν. Η εκδήλωση 
θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών τη ∆ευτέρα 
10 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 12:00 µµ. Το 
πέρας της προσέλευσης έχει οριστεί για τις 11:45 
πµ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 52 
94 802. Σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά, 
πριν την αναγόρευση ο Επίτροπος θα έχει 
συνάντηση µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη στη Βάθη.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Φεστιβάλ ελληνικού µελιού και 

προϊόντων µέλισσας 8, 9 
∆εκεµβρίου 2018 στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας

 Στις 8 ∆εκεµβρίου, ώρα 21:00 
η νέα εκδήλωση της σειράς 
βιβλιογνωσία-οινογνωσία-
γαστρονοµία στο Poems n’ Crimes 
των Εκδόσεων Γαβριηλίδης, µε τον 
οινολόγο Παναγιώτη Κορνιώτη, τον 
σεφ Κοσµά Γιαννούκο και τον 
ποιητή - µεταφραστή Γιώργο 
Μπλάνα που θα ανατρέξει στο 
έργο του Όµηρου

 Χριστουγεννιάτικη γιορτή στη 
Στροφιλιά µε γευστική δοκιµή, 
παράσταση και περιήγηση στους 

χώρους του οινοποιείου στη Θέση 
Πατητήρια Αναβύσσου µε τους 
οινολόγους Σταµατία Αντύπα και 
Γιώργο Καραµπουρνιώτη στις 9 
∆εκεµβρίου, ώρες 11:00 – 
16:00µµ. Είσοδος ελεύθερη. 

 Η Ελληνική Ακαδηµία 
Μάρκετινγκ, διοργανώτρια του 
θεσµού των «Βραβείων Made in 
Greece» γιορτάζει είκοσι χρόνια και 
διοργανώνει επετειακό Συµπόσιο 
‘Ο Στρατηγικός Ρόλος του 
Μάρκετινγκ στο Made in Greece’ 
στις 10 ∆εκεµβρίου, ώρα 17:00 µµ 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - 
αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας.

 Η Ένωση Οινοποιών Αµπελώνα 
Αττικής προσκαλεί στην Έκθεση 

«Βόλτα Στον Αττικό Αµπελώνα» 
την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου στο 
Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης. 
Ώρες λειτουργίας: 12:00-15:00µµ 
για τους επαγγελµατίες και 15:00-
19:00µµ για το κοινό. Η είσοδος 
για το κοινό είναι 5 ευρώ.

 Το Ίδρυµα Οικονοµικών και 
Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 
προσκαλεί στην παρουσίαση της 
µελέτης: «Προκλήσεις και 
προοπτικές του τοµέα µεταποίησης 
στην Ελλάδα: Στρατηγικές 
παρεµβάσεις για ανάπτυξη» που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 10 
∆εκεµβρίου 2018, ώρα 16:30 
στην Αίγλη Ζαππείου, αίθουσα 
Ολυµπία (Κήπος Ζαππείου, Λεωφ. 

Βασ. Όλγας). Πληροφορίες: 210 
92 11 233/274. 

 Η σαµπάνια και η αµπελουργική 
ζώνη Καµπανία είναι το θέµα της 
εορταστικής Wine Plus Tasting µε 
θέµα: «Champagne - Η επιστήµη 
πίσω από τις φυσαλίδες 2018» στις 
12 ∆εκεµβρίου, ώρα 20:00 – 
22:30µµ στο The Met Hotel (26ης 
Οκτωβρίου 48). 

 Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός 
Σύλλογος διοργανώνει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα Φόρουµ 
Ενιαίας Υγείας στις 15 
∆εκεµβρίου 2018, ώρα 09:00πµ-
14:30µµ σε αίθουσα του 
Πολεµικού Μουσείου στην Αθήνα. 

Έρχεται ανανεωµένη
η φετινή Zootechnia
Από 31 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019 
στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα 
διεξαχθεί η 11η ∆ιεθνής Έκθεση για την 
Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία Zootechnia. 

Στα πλαίσια της έκθεσης διοργανώνεται το 
καθιερωµένο Pet Festival, ενώ θα φιλοξενηθεί 
και το «Σαλόνι Αλόγου». Όσον αφορά τις 
παράλληλες εκδηλώσεις, θα παρουσιαστούν 
καινοτοµίες στην κατασκευή σταβλικών 
εγκαταστάσεων, τη διατροφή των ζώων και τη 
χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, µέσω 
επιδεικτικών παραδειγµάτων σε συνεργασία µε 
αντίστοιχες παραγωγικές επιχειρήσεις. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και το Πανελλήνιο 
Συνέδριο «Το κρέας και τα προϊόντα του, από τον 
σταύλο στο πιάτο» και το συνέδριο µε θέµα «Η 
εφαρµογή της κυκλικής οικονοµίας στη γεωργία 
και την κτηνοτροφία». 

ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ

Στο επίκεντρο 
της Compo η ελιά

∆ιηµερίδα ελιάς το Σάββατο 8 
και την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 
διοργανώνει η Compo Expert 
στο Elite City Resort 
(Ναυαρίνου 2, Kαλαµάτα). 
Ανάµεσα στα θέµατα που θα 
αναπτυχθούν το Σάββατο είναι 
η ορθολογική λίπανση ελιάς, 
η σηµασία της εδαφολογικής 
και της φυλλοδιαγνωστικής 
ανάλυσης, η ελαιοκαλλιέργεια 
στην Πελοπόννησο και τα 
προβλήµατα φυτοπροστασίας, 
η ελληνική και διεθνής 
διάσταση του προϊόντος, ο 
τρόπος που η 
αναγνωρισιµότητα της 
ελληνικής ελιάς µπορεί να 
βοηθήσει το µάρκετινγκ και το 
branding του ελληνικού 
ελαιολάδου στις αγορές, η 
επιτραπέζια ελιά και οι 
εξαγωγικές της επιδόσεις. 
Για την Κυριακή το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει επίδειξη 
κλαδέµατος ελιάς µε την 
τεχνική Riccardo Gucci, 
γευσιγνωσία ελαιόλαδου και 
ξενάγηση στο εργοστάσιο της 
Compo Expert Ελλάς στην 
Πάτρα. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ

Οι τάσεις για 
την κόκκινη φυλή 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
∆ηµητριακών και Κτηνοτροφικών 
Προϊόντων Καστοριάς στα πλαίσια 
του Προγράµµατος του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης «Γενετικοί 
Πόροι στην Κτηνοτροφία» 
διοργανώνει την Παρασκευή 14 
∆εκεµβρίου ηµερίδα µε θέµα 
«Εκτατική εκτροφή της Ελληνικής 
Κόκκινης Φυλής στην Καστοριά-
Κρυσταλλοπηγή: τάσεις και 
προοπτικές», από τις 10:30 το πρωί 
στο Limneon Resort and SPA (4ο 
χλµ. Καστοριάς-Αθηνών). Εκεί θα 
συζητηθούν µεταξύ άλλων: τα 
λιβαδικά οικοσυστήµατα ∆υτικής 
Μακεδονίας, τα χαρακτηριστικά των 
λιβαδιών της Κρυσταλλοπηγής, οι 
προοπτικές εκτατικής κτηνοτροφίας 
και η ανάγκη εκπόνησης των 

∆ιαχειριστικών 
Σχεδίων 
Βόσκησης σε 
συνεργασία µε 
τους χρήστες 
των λιβαδιών, η 
θέση της 
ελληνικής 
κόκκινης φυλής 
στην αγορά. 

ΣΚΥ∆ΡΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Ενηµέρωση 
για την κερασιά 

Το κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Σκύδρας σε 
συνεργασία µε την Περιφερειακή 
Ενότητα Πέλλας και τον ∆ήµο 
Σκύδρας θα πραγµατοποιήσει 
εκπαιδευτική-ενηµερωτική εκδήλωση 
µε θέµα: «Η καλλιέργεια της κερασιάς 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας» 
στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα Σκύδρας (2ο χλµ 
Μαυροβούνι-Έδεσσας) την Πέµπτη 
13 ∆εκεµβρίου στις 17:00µµ. Θα 
αναπτυχθούν θέµατα όπως η 
υφιστάµενη κατάσταση της 
καλλιέργειας της κερασιάς, συστήµατα 
διαµόρφωσης και υποκείµενα 

κερασιάς, εχθροί και ασθένειες της 
κερασιάς και τρόποι αντιµετώπισής 
τους, προβλήµατα και προοπτικές στην 
εµπορία και διάθεση του προϊόντος. 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 25 ζυγούρια Λακόν, τα 8 µαύ-
ρα πολύ καλά, χρονιάρικα, 2 µηνών έγκυα 
ή ανταλλάσσονται µε αρνιά ή κατσίκια γά-
λακτος για σφαγή σε ισόποσα κιλά. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6980/663704.

Πωλούνται 6 πρόβατα ή ανταλλάσσο-
νται µε µικρό µοσχαράκι. Περιοχή Ηλείας. 
Τηλ.6981/176855.

Πωλούνται χήνες και γαλόπαπα. Περιοχή 
Ηλείας. Τηλ.6981/176855.

∆ίνονται προς ανταλλαγή µε γίδια 10 
αρνάδες Λακόν και 15 πρόβατα Χιώ-
τικα ετοιµόγεννα. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγω-
γής φυλών Λίµουζιν, Blue Βελγίου και 
Σίµενταλ 6-7 µηνών. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ.6906/779402.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 
παραγωγό, µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Τηλ.6986/824541.

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

Πωλούνται ετοιµόγεννα πρόβατα Ασάφ 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής µε ετήσια 
απόδοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σε-
ζόν και µιλιόρες. Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται 44 αγελάδες Σβίτς και Σαρο-
λέ σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Τιµή 700€ 
έκαστη. Τηλ.6988/265056.

Πωλούνται µοσχάρια 5-9 µηνών Λιµου-
ζίν, Σβιτς και Σαρολέ. Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 300 πρόβατα Μυτιλήνης πολύ 
καλά. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται 10 ζυγούρια Λακόν µε Αβά-
σι, γεννούν σε 2 µήνες. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 40 πρόβατα ετοιµόγεννα . Πε-
ριοχή Λαµίας. Τηλ.6981/969823.

Πωλούνται 65 πρόβατα Φριζάρτα 
1-2 ετών, γεννούν αρχές ∆εκεµβρίου. 
Τηλ.6940/151407.

Πωλούνται 30 αγελάδες µαζί µε τα 
µοσχάρια τους. Περιοχή Αµφιλοχίας. 
Τηλ.6937/215115.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein, µηνών έως 
2 ετών, σε κατάσταση εγκυµοσύνης και µη. 
Τηλ.6972/852025.

Πωλούνται 80 πρόβατα µαζί µε τα 
δικαιώµατα τους. Περιοχή Λαµία. 
Τηλ.6974/426911.

Πωλούνται πιστοποιηµένα βετού-
λια και αρσενικά Αγγλονούµπια 8 µη-
νών καθώς και ηµίαιµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6974/157389.

Πωλούνται 200 αρνιά. Περιοχή Μεσση-
νία. Τηλ.6974/994010.

Πωλούνται 150 γίδια τσαγκάδια, εγχώ-
ρια στρωµένα στο άρµεγµα, σε άριστη κα-
τάσταση. Περιοχή Λιβαδειά.  Τιµή 60€. 
Τηλ.6932/381822.

Πωλούνται 300 πρόβατα ετοιµόγεννα, τα 
40 γεννηµένα. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται 15 ζυγούρια επιλεγµένα από 
µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης 3 µηνών. Τιµή 100€ 
έκαστο. Τηλ.2353/023580.

Πωλούνται 65 πρόβατα Γερµανολακόν 
φρεσκοαρµεγόµενα καθώς και 35 ζυ-
γούρια ετοιµόγεννα. Περιοχή Ναύπακτος. 
Τηλ.6943/920243.

Πωλούνται 300 γίδια λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6977/864149.

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά αρνιά 
Ασάφ και Αβάσι, υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.6980/651358.

Πωλούνται χιώτικα αρνιά πιστοποιηµένα 
από το κέντρο γεννητικής βελτίωσης, 2 µη-
νών, κατηγορίας 1 και 2 RR. Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ.6972/097111. 

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστε-
ρά και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,16€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0.22€ το κιλό. Περιο-
χή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.

Πωλούνται άχυρα σε µπάλες µικρού µε-
γέθους (25-30 κιλά). Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6937/313613.

Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού χύ-
µα, σε σακιά ή σε µεγάλους σάκους. 
Τηλ.6995/758174.

Πωλούνται µπάλες άχυρο µεγάλοι, τε-
τράγωνοι µε 6 σχοινιά. Τηλ.6995/758174.

Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρί-
φυλλα σε µικρή και µεγάλη στρόγγυ-
λη µπάλα. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ.6972/018965.

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

Πωλούνται από παραγωγό, 35 τόνοι απο-
θηκευµένοι βιολογικό, Λιβαδίσιο µοσχο-
τρίφυλλο. Ιδανική τροφή για γιδοπρόβα-
τα. Τηλ.6944/067610.

Πωλείται άχυρο από µαλακό σιτάρι, άβρε-
χο. Περιοχή Γρεβενών. Τηλ.6946/632527.

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 , κα-
θαρισµένος, απολυµασµένος, κατάλ-
ληλος για χλωρή λίπανση και σανό. 
Τηλ.6981/088747.

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης 
χόρτο ψιλακάλαµου βίκου για πάχυνση σε 
µπάλες των 25 κιλών. Περιοχή Καλαµάτας. 
Τηλ.6978/176427.

Πωλείται τριφύλλι, βρώµη, σανό 
και σιταρόχορτο. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117.

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

Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι άριστης 
ποιότητας σε πολύ καλή τιµή. Παράδοση 
και σε µικρές ποσότητες στη Θεσσαλονί-
κη καθώς και στους γύρω νοµούς. www.
trifillia.gr. Τηλ.6944/411107.

Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό προς 
3€/µπάλα, τριφύλλι προς 4€/µπάλα, διά-
φοροι άλλοι σανοί προς 2,5€/µπάλα, κεχρί 
προς 1€/κιλό και βρώµη προς 0,27€/κι-
λό. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται για σπορά κτηνοτροφικό µπι-
ζέλι Ολυµπος, κριθάρι ∆ήµητρα (πρωτοε-
τές), λούπινο multitalia, βρώµη Κασσάν-
δρα (πρωτοετής), κτηνοτροφικό λαθού-
ρι Ρόδος και κεχρί επιµελώς τριορισµένα. 
Τηλ.6972/802670.

Πωλείται τριφύλλι σε µπάλες µικρές προς 
0,15€/κιλό και 0,13€/κιλό. Περιοχή Φλώ-
ρινας. Τηλ.6977/915577.

Πωλούνται τριφύλλια σε στρογγυ-
λές µπάλες. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6980/406117.

Πωλούνται τριφύλλια µικρές µπάλες. Πε-
ριοχή ∆.Μακεδονία. Τηλ.6974/833904.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται πίττυρο χύµα ή σε σακί και κα-
λαµπόκι. Τηλ.6942/222556.

Πωλείται τριφύλλι σε pellet καταπράσινο 
και τριφύλλι σε µπάλες. Tηλ.6943/916331.

Πωλούνται σε δέµατα των 28 κιλών τρι-
φύλλι, σανό από βρώµη και άχυρο. Περιο-
χή Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστο-
ποίηση Βιοελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου. 
Τηλ.6976/288400.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από 
κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ι-
αθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέργεια 
και έχει επιπλέον σταβλικές εγκαταστά-
σεις, αποθήκες, οικία, φως και νερό. Περι-
οχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη Θεσσαλο-
νίκη.  Τηλ.6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργα-
σία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρ-
µακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών 
αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονί-
κης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων 
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟ-
ΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων. 
Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο µε σταβλικές 
εγκαταστάσεις µαζί µε τα δικαιώµατα. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6980/574207.

Πωλείται αγρόκτηµα 17 στρεµµάτων, 
επικλινές, µε άφθονο νερό, µε πετρόκτι-
στη αποθήκη-οικία 90τ.µ., 350τ.µ. στεγα-
σµένους στάβλους µε άδεια και 200τ.µ. µε 
υποστατικά και αποθήκες, πρόχειροι στά-
βλοι. Περιοχή Φωκίδα. Τηλ.6948/883825, 
6944/337668.

Πωλούνται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων 
στον Πλατύκαµπο Λαρίσης, θέση Καρδάρα 

Μουριά, χωράφι 17 στρέµµατα στον Πλα-
τύκαµπο θέση Μπαµπλά Μαγούλα, οικόπε-
δο 10 στρεµµάτων θέση Σταθµό Χάλκη και 
οικόπεδο 1.000 τµ, µε 60 µέτρα πρόσοψη 
στο δρόµο στη Ραψάνη θέση Αγία Τριάδα. 
Τηλ.2102/138571.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση 20-30-
50 στρεµµάτων, σε οποιαδήποτε περιοχή 
της Ελλάδος. Τηλ.6973/691283.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπου-
καλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λά-
δι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα σε προ-
σιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-
δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µο-
ντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ New Holland, µοντέ-
λο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύπος 4040F. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίπ-
πων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούρ-
γιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 
6979/169426.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριόρι ανατο-
λικής Γερµανίας διπλό). Τηλ.6937/313613.

Πωλούνται 6 ντεπόζιτα λαδιού 600 λί-
τρων το καθένα. Τιµή 350€. Περιοχή Κυ-
παρισσία. Τηλ.6947/909200.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 
6465, 120 ίππων µε κουβά και αρπάγη, 
σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης, Τηλ.6937/846316.

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

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυ-
ψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοι-
νί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτι-
κό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρτώ-
µενο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται 4υνο τσάνιο 12άρι. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται χορτοκοπτικό Κρόνε, πλάτος 
κοπής 2,80 και  µια σβάρνα 32άρα Ζορ-
µπά. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού και 
ρυζιού, συνεχούς ροής για 10 τόνους την 
ώρα. Τηλ.6944/722686.

Πωλείται πρέσσα Class Μαρκάτος 65. 
Τηλ.6972/203230.

Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκα-
στο, 4.000 µέτρα σταγονίδια 75άρια, 
µια φρέζα Agria 12 ίππων πετρελαίου. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται σπαρτική Ζ. Τηλ.6974/394542.

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

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρι-
σµού κοπριάς για αγελάδες τύπου Scraper. 
Τηλ.6974/150288.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για 
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δια-
θέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατ-
φόρµα και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούται αρµεκτήρι Delaval 12 θέσεων 
µε κάδους, σε καλή κατάσταση, 19 ταϊστρες 
και µια κουρευτική µηχανή Delaval. Περιο-
χή Λαγκαδά. Τηλ.6977/590447.

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

Πωλείται ενσιροδιανοµέας γερµανικός, 
Silokin 5 κυβικά, µε ηλεκτρονικό ζυγιστι-
κό και ταινία εκφόρτωσης, σχεδόν και-
νούργιος. Τηλ.6985/732845.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβά-
των Westfalia 24Χ24 µε παγίδα γρή-
γορης εξόδου και αυτόµατο ταϊστικό. 
Τηλ.6985/732845.

Πωλούνται µαχαίρι ισοπεδώµατος, αυλα-
κοτήρας για σπαράγγια και οβίδα διπλή. 
Τηλ.6976/413663.

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

Πωλείται φρέζα (σκαπτικό) µε κινητήρα 
Jlo . Περιοχή Ηλείας. Τηλ.6981/176855.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνο-
τροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και 
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µε-
γάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 64 ίππων, σε καλή 
κατάσταση. Τηλ.6947/723035.

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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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τα προβλήµατα που σηµάδεψαν την 
ελαιοπαραγωγή το τρέχον έτος, η δι-
αχείριση των υποπροϊόντων επεξερ-
γασίας της ελιάς (ελαιοπυρήνα και 
κατσίγαρου) και η χρησιµότητα της 
νέας τεχνολογίας στην καλλιέργεια 
της ελιάς, ήταν τα αντικείµενα που 
απασχόλησαν την επιστηµονική ε-
σπερίδα µε τίτλο «Η ελαιοπαραγω-
γή στο τρέχον έτος-διαχείριση υπο-
προϊόντων παραγωγής ελαιολάδου», 
στα πλαίσια της 6ης Πανδηµοτικής 
Γιορτής Ελιάς του ∆ήµου Τεµπών, 
που πραγµατοποιήθηκε το Σαββατο-
κύριακο 1-2 ∆εκεµβρίου στο παλιό 
∆ηµοτικό Σχολείο Γόννων.   

Στη φετινή υποβαθµισµένη ελαιο-
παραγωγή τόσο ως προς την ποσότη-
τα του ελαιοκάρπου όσο και την ποι-
ότητα του ελαιόλαδου αναφέρθηκαν 
οι οµιλητές και ο συντονιστής της εκ-
δήλωσης γεωπόνος-εδαφολόγος του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα δρ. Χρίστος Τσαντή-
λας, επισηµαίνοντας ως βασικές αιτί-
ες τις ευνοϊκές κλιµατικές συνθήκες 
στην ανάπτυξη του δάκου και τη µη 
ορθή εφαρµογή των µέτρων καταπο-
λέµησης του εντόµου µε κύρια ευθύ-
νη των αρµόδιων υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΑΤ. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο πα-

ραγωγός έχει περιορισµένες δυνα-
τότητες από µόνος του στην παρακο-
λούθηση της καλλιέργειας και της α-
ντιµετώπισης του δάκου.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ποι-
ότητα του ελαιολάδου, οι οµιλητές α-
νέφεραν ότι σε σηµαντικές ποσότη-
τες έχει υποβαθµισθεί σε βαθµό που 
να µην είναι κατάλληλο για βρώση.  

Σηµειωτέον ότι οι νέες τεχνολογί-
ες της πληροφορικής δίνουν τη δυ-
νατότητα διαχείρισης της ελαιοκαλ-
λιέργειας µε πιο αποτελεσµατικό τρό-

πο. Τα υποπροϊόντα της ελιάς (ελαιο-
πυρήνας και κατσίγαρος) µπορεί από 
επιβλαβή απόβλητα να µετατραπούν 
σε ωφέλιµα υποπροϊόντα για παρα-
γωγή ενέργειας, θρεπτικών στοιχεί-
ων ή/και φαρµακευτικών ουσιών.

Συνοψίζοντας τονίστηκε ότι όλοι 
οι εµπλεκόµενοι φορείς, µε πρώτο 
τον ∆ήµο Τεµπών πρέπει να συνερ-
γασθούν, ώστε να αντιµετωπισθούν 
τα διοικητικά προβλήµατα και το θέ-
µα της εφαρµογής του προγράµµατος 
δακοκτονίας να υλοποιείται έγκαιρα.

Επεξεργασία
Επιβάλλεται η ανάληψη 

πρωτοβουλίας από το ∆ήµο 
για µελέτη διαχείρισης των 

υποπροϊόντων της ελιάς

Ενηµέρωση µε ιταλική
εµπειρία για την Xylella 
O επιβλαβής οργανισµός µεγίστου 
ρίσκου για την Ελλάδα Xylella 
fastidiosa αποτελεί το αντικείµενο 
της ηµερίδας «Ελληνικά Φυτά-
Xylella Free-Προωθούµε τον 
ελληνικό κήπο στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό» που θα γίνει στο 
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών 
την Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου και 
ώρα 16:00 µµ (κτήµα Συγγρού, 
Λεωφόρος Κηφισίας 182, Κηφισιά). 
Θα παρίστανται πανεπιστηµιακοί και 
εκπρόσωποι ινστιτούτων από Ιταλία.

∆ένουν το blockchain 
µε τους φυσικούς πόρους
Το δεύτερο βραβείο στον διεθνή 
διαγωνισµό ανάπτυξης blockchain 
τεχνολογίας «BYTOM Global 
Development Contest» απέσπασαν 
στην Κίνα οι τελειόφοιτοι φοιτητές 
του ΑΠΘ, ∆ηµήτρης Σφούνης 
(τµήµα Πληροφορικής) και Γιώργος 
Βαγενάς (τµήµα Βιολογίας), που 
συνδύασαν την τεχνολογία του 
blockchain µε τη διαχείριση 
περιβαλλοντικών και ενεργειακών 
πόρων σε επίπεδο βιοµηχανίας, στα 
πλαίσια του πρότζεκτ «Bluechain». 

∆ωρεά Bayer σε δηµοτικό
σχολείο της Θήβας
Σε δωρεά εξοπλισµού hardware για 
τη στελέχωση αίθουσας εκµάθησης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 
δηµοτικό σχολείο Καπαρελλίου της 
Θήβας προχώρησε ο Τοµέας 
Επιστήµης Γεωργίας της Bayer 
Ελλάς. Όπως ανέφερε ο 
∆ιευθυντής του ∆ηµοτικού 
Σχολείου κ. Γιαννακός: «Η Bayer 
έδειξε αµεσότητα και ενδιαφέρον 
για τις ανάγκες των µαθητών και 
αγκάλιασε το αίτηµα για προσφορά 
ειδών τεχνολογικού εξοπλισµού». 

Πάρκο για τη λιγνιτική
βιοµηχανική κληρονοµιά
Στη δηµιουργία Πάρκου Λιγνιτικής 
Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς στο 
χώρο των παλιών εγκαταστάσεων 
του συγκροτήµατος της ΛΙΠΤΟΛ 
στην Πτολεµαΐδα προχωρά η ∆ΕΗ. 
Στη ΛΙΠΤΟΛ οι επιστήµονες έχουν 
ξεκινήσει διαδικασία επιλογής 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού που 
θα µπορούσαν να προστατευθούν, 
ανάµεσά τους και η πρώτη 
ντιζελάµαξα της εταιρείας, καθώς 
και ψηφιακή αποτύπωση των 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.

Αρχαιοελληνικά δρώµενα µε θέµα την ελιά και παραδοσιακοί χοροί από τα τµήµατα του Μορφωτικού 
Συλλόγου - Λαογραφικού Μουσείου Γόννων ξεσήκωσαν επίσηµους και επισκέπτες.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πλούσια η Γιορτή 
της Ελιάς στα Τέμπη
Χοροί, παράλληλες εκδηλώσεις αλλά και προβληματισμός για 
την φετινή ελαιοπαραγωγή στην έκτη κατά σειρά διοργάνωση 

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξο-
πλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, πα-
στερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρ-
τια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 500-
3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται ρίπερ, 2 µέτρα φάρδος µε 12 
δόντια, τύπου Patis. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται τρακτέρ Deutsch  Agroton 120 
µε 7.500 ώρες.   ∆εν βγάζει άδεια. Τιµή 
15.000€ συζητήσιµη. Τηλ.6977/051672.

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

Πωλείται κοµπρεσέρ ελαφρώς µετα-
χειρισµένο, χωρητικότητας 300 λίτρων, 
τριφασικού ρεύµατος. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6974/157389.

Πωλούνται τρακτέρ 160 ίππων, 3 καλλι-
εργητές, κάρι, 3 αλέτρια, χωνί, ψεκαστικό, 
βέργα, 250 σωλήνες ποτίσµατος, σκαλιστή-
ρι, αµµοκυκλώνας, στελεχοκόπτης, 2 καρό-
τσες, σβάρνα, φίλτρο, µόνο όλα µαζί. Τιµή 
20.000€. Τηλ.6932/164962.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κα-
τάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκί-
νητο Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται τρακτέρ John Deer 80 ίππων, τε-
τρακύλινδρο, 4 Χ 2, µε µπάρα ασφαλείας, 
µαζί µε ένα καλλιεργητή 9άρι, υδραυλικό 
τιµόνι, σε άριστη κατάσταση, δεκτός κάθε 
έλεγχος. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφό-
µενο, σχεδόν καινούργιο, 25.000 ευρώ. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλι-
σµό (µόνο ο εξοπλισµός), µε 7 κωδικούς. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται τρακτέρ International 744 για 
ανταλλακτικά. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος, λυόµενος δι-
ατάσεων 4 Χ 4 Χ 2 ύψος, χωρισµένος σε 
δυο θαλάµους µε εσωτερική πορτα , 2 εξω-
τερικές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και 
µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει 
κατασκευαστεί µε προδιαγραφές κατάψυ-
ξης. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.

Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπε-
λουργικό µε χειριστήριο πολλαπλών λει-
τουργιών, κινητήρας Perkins 55 ίππων, 
υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, διαστάσεις πλά-
τος 0,90εκ. - µήκος 3µ. Τηλ.6939/075721.

Πωλούνται σταγονίδια µαζί µε σωλήνες σε 
καλή κατάσταση για βαµβάκια. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6941/688822.

Πωλείται τρακτέρ Fordson super magor 
µε 6κύλινδρη µηχανή, 100 ίππων. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται άδεια αποστακτηρίου. 
Τηλ.6932/445772.

Ζητείται παγολεκάνη 300-400 λίτρα. Πε-
ριοχή Καλαµάτας. Πληρωµή µετρητοίς. 
Τηλ.6946/169685.



Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018Agrenda54 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γκαλά στίβου 
με χρυσή γενιά
Κοντά στην Εθνική Ομάδα η Stoiximaη  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η Εθνική Οµάδα της Γυµναστικής έ-
χει υψηλούς στόχους για τους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, 
µε την προσπάθεια αυτή να ξεκινά 
από τη συµµετοχή της στο WOGG 
(World Outdoor Gymnastics Gala), 
που πραγµατοποιείται για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα. Μάλιστα την απο-
στολή στηρίζει η µεγαλύτερη εται-
ρεία διαδικτυακού στοιχηµατισµού 
στην Ελλάδα, Stoiximan, που ανα-
κοίνωσε τη χορηγία της σε συνέντευ-
ξη τύπου στο Κτίριο της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Επιτροπής. Πιο συγκε-
κριµένα, το WOGG θα πλαισιωθεί α-
πό διάφορες δράσεις µέσα στο χρό-

νο, µέχρι την κορύφωση της διοργά-
νωσης στις 7 Ιουλίου 2019 στο Καλ-
λιµάρµαρο-Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, την ερ-
χόµενη εβδοµάδα διεξάγεται η τε-
λευταία αγωνιστική του Τσάµπιονς 
Λιγκ. Ήδη 12 οµάδες έχουν πά-
ρει την πρόκριση για τη φάση των 
«16», ενώ µένουν οµάδες όπως η 
Ίντερ που παίζει µε την Αϊντχόφεν 
και η Λίβερπουλ που υποδέχεται τη 
Νάπολι (11 ∆εκεµβρίου), να παλέ-
ψουν για ένα εισιτήριο. Στις ελλη-
νικές συµµετοχές στην Ευρώπη ξε-
χωρίζει η µάχη του Ολυµπιακού µε 
τη Μίλαν την ερχόµενη Πέµπτη, µε 
τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν 
νίκη µε διαφορά 2 γκολ. 

Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει η οµάδα της ΑΕΛ αυτό το 
σαββατοκύριακο για να αντιµετωπίσει σε ένα πολύ 
δύσκολο µατς τον ΠΑΟΚ στις 9 ∆εκεµβρίου. Η 
Λάρισα βρίσκεται πλέον µακριά από την επικίνδυνη 
ζώνη της βαθµολογίας και ψάχνει ό,τι καλύτερο 
απέναντι σε µία οµάδα που φέτος αποτελεί το φαβορί 
για την κατάκτηση του πρωταθλήµατος.

Αποστολή καμικάζι
στην Τούμπα  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 1

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης – ΑΕΚ 17.30 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Λαµία 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξάνθη - Ολυµπιακός 15.30 ΕΡΤ HD

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 17.15 Novasports 2

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 19.30 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Τελικός Κόπα Λιµπερταδόρες)

Ρίβερ – Μπόκα 21.15 OPEN TV

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 1

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης – ΑΕΚ 17.30 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Λαµία 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξάνθη - Ολυµπιακός 15.30 ΕΡΤ HD

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 17.15 Novasports 2

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 19.30 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Τελικός Κόπα Λιµπερταδόρες)

Ρίβερ – Μπόκα 21.15 OPEN TV

Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Σκανάρισµα   
του φυτωριακού 
υλικού της επόμενης 
γενιάς από την ΕΦΕ

Χρηµατοδοτικά      
εργαλεία και 
επενδύσεις περνούν 
από το Κάραβελ   

Η περιένδυση 
του Χόγκαν στο 
Γεωπονικό φέρνει  
και νέα για την ΚΑΠ  

Επιτέλους τελικός
Η Μαδρίτη ετοιµάζεται πυρετωδώς 
για να υποδεχτεί τον 
«ταλαιπωρηµένο» δεύτερο τελικό 
του Κόπα Λιµπερταδόρες ανάµεσα 
σε Ρίβερ Πλέιτ και Μπόκα 
Τζούνιορς την Κυριακή 9 
∆εκεµβρίου. Το «Σαντιάγκο 
Μπερναµπέου» θα φιλοξενήσει το 
µεγάλο αυτό µατς και τους 80.000 
οπαδούς, στην πλειονότητά τους 
Αργεντίνους. Υπενθυµίζεται ότι το 
πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 2-2. 

Για τα τελευταία µατς
Την πρώτη της ήττα στην 
προκριµατική φάση του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου γνώρισε στο Βελιγράδι 
η Εθνική οµάδα στο µπάσκετ από 
τη Σερβία µε 84-61, ώστοσο δεν 
κινδυνεύει να µην πάει στα τελικά 
της Κίνας. Το επόµενο ραντεβού 
για την Εθνική είναι στο τελευταίο 
«παράθυρο» των προκριµατικών, 
όπου αντιµετωπίζει τη Γεωργία 
(21/2) και τη Γερµανία (24/2).

«Βόµβα» µε Αζάρ
Σύµφωνα µε ισπανικό ραδιοφωνικό 
σταθµό, η Ρεάλ είναι πανέτοιµη να 
πυροδοτήσει τη «βόµβα» απόκτησης 
του Εντέν Αζάρ από την Τσέλσι. 
Η Τσέλσι φέρεται να ζητάει το ποσό 
των 170.000.000 ευρώ για το 
«ΟΚ», ωστόσο οι Μαδριλένοι 
ποντάρουν στο γεγονός ότι το 
συµβόλαιο του 27χρονου εκπνέει 
το 2020 και ότι ο Σάρι θέλει να 
κρατήσει στην οµάδα του τον 
δανεικό Ματέο Κόβατσιτς.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





  

Ημερολόγιο 
σκέτο όνειρο
Η ιταλική εταιρεία ελαστικών 
Pirelli παρουσίασε στο Μιλάνο 
το 46ο ηµερολόγιό της, σε µια 
εκδήλωση όπου έδωσαν το 
παρών ο 76χρονος Σκωτσέζος 
φωτογράφος Άλµπερτ Ουάτσον, 
οι ηθοποιοί Τζούλια Γκάρνερ και 
Λετίσια Κάστα, η χορεύτρια Μίστι 
Κόπλαντ και το µοντέλο Τζίτζι 
Χαντίτ. Aπό τότε που 
πρωτοκυκλοφόρησε το 1964, το 
ηµερολόγιο της Pirelli 
αναδείχθηκε σε «αντικείµενο 
πόθου» για τους πιστούς 
συλλέκτες του. Το ηµερολόγιο 
εκδίδεται σε 12.000 αντίτυπα 
και προσφέρεται ως δώρο σε 
σηµαντικούς πελάτες ή 
προσωπικότητες της showbiz. 
Με τίτλο «Dreaming», το φετινό 
ηµερολόγιο είναι σαν ένα 
«σενάριο ταινίας» µε 
πρωταγωνίστριες «τέσσερις 
γυναίκες που σκέφτονται το 
µέλλον τους», που εστιάζουν στα 
όνειρα και τις προσδοκίες τους.

  

Μία ομάδα F1 
παρακαλώ
Ο Λόρενς Στρολ, ο 59χρονος 
δισεκατοµµυριούχος από το 
Κεµπέκ του Καναδά, ξέρει να 
κάνει δωράκια στην οικογένεια. 
Επειδή ο µονάκριβος γιος του 
Λανς, λοιπόν, θέλει να διαθέτει 
εξασφαλισµένη θέση στη 
Formula 1 µπήκε στη διαδικασία 
να αγοράσει, παρέα µε 
συνεργάτες του, µία οµάδα. Τη 
Force India εν προκειµένω, και 
ονοµάτισε τον «κανακάρη» του 
ως έναν από τους δύο πιλότους 
για το 2019, δίπλα στον 
Μεξικανό Σέρχιο Πέρες.

   Στα Καλάβρυτα, οι ανα-
φορές Τσίπρα για de minimis µό-
νο στους ορεινούς, έφεραν την α-

ντίδραση του Μάξιµου (έδωσα τη µάχη στο 
γάλα), ο οποίος ζήτησε παρεµβάσεις επί της 
ουσίας για αναχαίτιση των ελληνοποιήσεων 
στο  αιγοπρόβειο γάλα που έχουν «κόψει» 
την τιµή του. Βέβαια, τα κοµπιουτεράκια για 
τα 41 εκατ. ευρώ δεν άργησαν να βγουν µε-
τά και τις αναφορές του υπουργού της πλα-
τείας που διεύρυνε το πεδίο των de minimis 
προς όλους, δηλαδή και τους πεδινούς, δεί-
χνοντας πως το πακέτο ξεφουσκώνει.   

 Στο µέτωπο πάντως της αγελαδοτροφί-
ας, τα πράγµατα γίνονται όλο κι πιο σκού-
ρα καθώς οι πιέσεις της γαλακτοβιοµηχα-
νίας για λιγότερες παραδόσεις γάλακτος 
φέρνουν σε αδιέξοδο κτηνοτροφικές µο-
νάδες, την ώρα που η παραγωγή τους δεν 
καλύπτει ούτε το 50% των αναγκών της χώ-
ρας. Το φρέσκο γάλα χάνει τη δύναµή του 
από τις σκόνες και το µακράς διάρκειας, 
ενώ τα αµυγδαλο... γάλατα έχουν παίξει 
κι αυτά το ρόλο τους.    Πάντως και η 
έκθεση της Κοµισιόν δείχνει αλλαγή των δι-
ατροφικών τάσεων που διαµορφώνουν ανά-
λογα την αγροτική παραγωγή έως το 2030 
µε το γάλα να είναι στους µεγάλους χαµέ-
νους και την πτηνοτροφία να παίρνει κεφά-

λι.     Να αναθερµάνει το κινηµατι-
κό αίσθηµα επιχειρεί το στρατηγείο του 
Μπούτα που καλεί προς συσπείρωση και 
συµµετοχή  στην πανελλαδική σύσκεψη 
στην Νίκαια-Λάρισας, προς επικαιροποί-
ηση του διεκδικητικού τους πλαισίου. «Ό-
σοι λένε ότι ο αγώνας µας δεν έχει απο-
τέλεσµα, στους θιασώτες της απογοήτευ-
σης, της ηττοπάθειας και της µοιρολατρί-
ας, απαντάµε πως ό,τι κερδίσαµε ήταν α-
ποτέλεσµα σκληρών αγώνων, πολυήµε-
ρων µπλόκων, µαζικών κινητοποιήσεων. 
Καµία κυβέρνηση και ποτέ δεν µας χάρισε 
τίποτα χωρίς αγώνα. Πάλι µε τους αγώνες 
θα έχουµε νέες κατακτήσεις και θα ανακό-
ψουµε την µεγαλύτερη επίθεση στην τσέ-
πη µας και θα ακυρώσουµε τα µέτρα που 
έχουν στα σκαριά», αναφέρουν οι Θεσσα-
λοί µπλοκατζήδες.    Πανταχού πα-
ρών, ο πρώην υπουργός της πλατείας που 
βρέθηκε και στη συζήτηση για τον θεµατι-
κό τουρισµό και έλαµψε δια της κατάρτισής 
του για τον αγροτουρισµό και τον οινοτουρι-
σµό. Μόνο στον υπουργο Τουρισµού, δεν α-
ναφέρθηκε, γιατί τότε θα έπρεπε να µιλήσει 
για την πολύπαθη ύπαιθρο που στα χρόνια 
της κρίσης, ο αγροτικός κόσµος φτωχοποι-
ήθηκε περαιτέρω, όπως ανέδειξε και έρευνα 
αυστριακού think tank. O ΓΥΛΟΣ

∆οκιµασία στην Τούµπα την Κυριακή για ΑΕΛ σελ. 54 • Μάχη για τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια στο Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54

Εκεί στο Νότο 
Mε τρία νέα µοντέλα επεκτείνει τη γκάµα 
των δενδροκοµικών της τρακτέρ Τ4 
η New Holland, επενδύοντας µέσω της 
Σειράς Τ4 στις αγορές της Μεσογείου, τα 
οποία εξοπλίζει µε νέες τεχνολογίες όπως 
SuperSteer και SmartTrax. Αναλυτικά 
η παρουσίασή τους στο Profi ∆εκεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Στουπώσαµε 
στις συµβουλές

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

ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ CAMILLE PISSARRO
Ο Γάλλος ζωγράφος Camille Pissarro (1830-1903) υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους ιµπρεσιονιστές της εποχής. Για τους πίνακές του 
συχνά αντλούσε έµπνευση από σκηνές της υπαίθρου, αποτυπώνοντας την οµορφιά της φύσης και της αγροτικής ζωής στον καµβά του.
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Εξαιρετική ποιότητα, αλλά µειωµένη ζήτη-
ση και κατά συνέπεια χαµηλότερη τιµή που 
δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά (πέρσι 50 λεπτά) 
έφερε ο καλός καιρός φέτος στο ελληνι-
κό κουνουπίδι. 
Οι παραγωγοί σε Τρίπολη Πρέβεζα και κά-
ποιες περιοχές της Μακεδονίας, που συγκο-
µίζουν ακόµα αυτή την περίοδο κουνουπί-
δια, αναφέρουν στην Agrenda  ότι το κό-
στος καλλιέργειας ανέρχεται στα 500 ευρώ 
το στρέµµα. Τα 250 ευρώ απαιτούνται για 
όλες τις προετοιµασίες µέχρι την φύτευση 

(συµπεριλαµβάνεται η αγορά φυτών ή σπό-
ρων) και τα υπόλοιπα για έξοδα αφορούν 
την λίπανση, το πότισµα και τα εργατικά.  
Συγκεκριµένα τα φυτά στοιχίζουν 7 λεπτά 
συν ΦΠΑ (στο στρέµµα φυτεύονται 2.500 ρί-
ζες). Αν υπολογίσει λοιπόν κανείς  ότι στη 
συγκοµιδή θα φτάσουν τα 2.000 περίπου 
µε 800 γρµ. έως 1 κιλό βάρος, τότε προκύ-
πτει µια παραγωγή της τάξεως των 2 τόνων/
στρ. Για τον λόγο αυτό µας τονίζουν ότι για 
να βγει κέρδος θα πρέπει η τιµή να κυµαί-
νεται στα 50 λεπτά το κιλό.  

∆εν βγαίνει µε 30 λεπτά το κουνουπίδι  
Το κόστος καλλιέργειας είναι στα 500 ευρώ το στρέµµα µε παραγωγή 2 τόνους   

Αν δεν πιάσει τα 50 λεπτά, δεν βγάζουν τα έξοδά τους, λένε οι παραγωγοί

Α1 |  21

Η 
ζωοτροφή στηρίζει τις τιµές 
στα χαµηλής ποιότητας ελλη-
νικά σκληρά σιτάρια, αλλά α-
κόµα στα ποιοτικά δεν βλέπου-

µε κάτι καλύτερο παρά την αύξηση των τι-
µών στην Ιταλία. Σίγουρα τους επόµενους 
µήνες αναµένεται βελτίωση τιµών, ιδιαίτε-
ρα αν αποτυπωθεί στις καλλιεργούµενες 
εκτάσεις του Καναδά η δυσαρέσκεια των 
παραγωγών. Στο χρηµατιστήριο του Σικά-
γο, οι τιµές ενισχύθηκαν αρχικά µε τις ει-
δήσεις από τη G20 περί ανακωχής στον ε-
µπορικό πόλεµο, ενώ µετά από 2-3 συνε-
δριάσεις η αγορά ισορρόπησε.  

 Οι τιµές στο βαµβάκι έπιασαν εύκολα 
τα 80-81 σεντς, µετά την ανακοίνωση ανα-
κωχής µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. Το ζήτηµα είναι 
πως οι αναλυτές ακόµα κοιτούν καχύποπτα 
τη συµφωνία καθώς υπάρχουν κάποια σύν-
νεφα από πλευράς Κίνας, ενώ παράλληλα 
είναι πάρα πολλά τα ζητήµατα που πρέπει 
να λυθούν ώστε να έχουµε όντως τερµατι-
σµό του εµπορικού πολέµου. Γι’ αυτό πα-
ρουσιάζεται θετική αντίδραση αλλά και υ-
ψηλή µεταβλητότητα. Τα ποιοτικά βαµβάκια 
στην ελληνική αγορά πιάνουν 2-2,5 σεντς 
ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές Μαρτίου.

 Αύξηση στις εισαγωγές από ΗΠΑ-Βρα-
ζιλία βλέπει η Κοµισιόν, αν και διατηρείται 
ένα πλεόνασµα 2,2 δις στο εµπορικό ισοζύ-
γιο της ΕΕ. Οι εξαγωγές αγροτικών εµπορευ-
µάτων σηµείωσαν µια µετριοπαθή µείωση σε 
σχέση µε τα επίπεδα που βρίσκονταν το Σε-
πτέµβριο του 2017, που αναλογεί σε µια µεί-
ωση της τάξης του 6%.Την ίδια στιγµή, η α-
ξία των εισαγωγών µειώθηκε επίσης οριακά.

Λιγότερο σκληρό, 
καλύτερες τιμές

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

28/11 29/11 30/11 03/12 04/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

362,04361,40

355,64
354,84

357,60

Εκτός εποχής
Η παραγωγή κουνουπιδιών 
συνεχίζεται µέχρι τον Μάιο, 
εποχή την οποία µαζεύονται 
σαν προϊόντα εκτός εποχής

Ποιότητα 
Η ποιότητα του προϊόντος είναι 

πολύ καλή αφού ο καιρός σε 
αυτή την περίπτωση βοήθησε 

σε αντίθεση µε τη ζήτηση 

Πρώιμα
Παρά το ότι τα πρώιµα πήγαν 

σχετικά καλά, όλο τον Οκτώβριο 
και έως αρχές ∆εκεµβρίου η τιµή 

δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ  (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ  (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

220

178

204

2,66

351,70

872,0

14,88

58,12

117,22

85,35

220

178

204

2,74

353,60

882,0

14,66

55,42

115,77

84,67

222

178

204

2,79

345,20

892,0

14,59

57,00

114,37

85,74

224

178

204

2,98

338,20

883,0

14,47

58,45

116,45

87,75

226

178

204

3,01

345,20

886,4

14,10

58,02

117,00

87,07

226

178

204

3,00

343,50

910,60

13,82

55,82

118,40

87,20

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

76,86

78,96

76,39 76,51

227 229

222 222 222 224

77,76 80,11

Τιμή παραγωγού 
Κουνουπίδι
(λεπτά το κιλό)

Πέρυσι  50 

Φέτος  30

 
ΠΗΓΗ: AGRENDA 
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Η ανακωχή στον εµπορικό πόλεµο προµηνύει θετικές εξελίξεις
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

178

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

204

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι
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3,00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Η ανακωχή του εµπορικού πολέµου 
έστω και για 90 µέρες, έδωσε ώθηση 
στα αγροτικά εµπορεύµατα που 
επλήγησαν το προηγούµενο διάστηµα.

Στα σκληρά στάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια σηµειώθηκε άνοδος 
για άλλη µια εβδοµάδα κατά 3 
ευρώ για κάθε κατηγορία. 

Παρά την αυξητική τάση που 
παρουσιάζουν σκληρά και µαλακά 
σιτάρια, το καλαµπόκι παραµένει 
σταθερό το τελευταίο διάστηµα.

Τα ισπανικά ελαιοτριβεία έχουν µπει 
σε πλήρεις ρυθµούς λειτουργίας 
ενώ την ίδια στιγµή Ιταλοί έµποροι 
πιέζουν για µείωση των τιµών.

Οι µεγάλες ισπανικές εταιρείες 
τυποποίησης περιµένουν τα 
ελαιοτριβεία της Ιβηρικής να µπουν 
σε ρυθµό προτού κάνουν κάποια κίνηση.
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76.00
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τους τελευταίους δύο µήνες δεν λέει 
να ξεκολλήσει από τα 19 λεπτά η αγο-
ρά σκληρού σίτου, παρά τις κατά και-
ρούς θετικές συγκυρίες, µε το εµπό-
ριο να κινείται εξαιρετικά υποτονικά, 
αφού οι πράξεις που γίνονται κυµαίνο-
νται στα 215 ευρώ ο τόνος για την καλή 
ποιότητα και στα 205 ευρώ ο τόνος για 
τα χαµηλότερα σιτάρια. Αυτές τις µέρες 
το 1/6 της φετινής σοδειάς παραµένει 
ακόµα στις αποθήκες, µε τον µεγαλύ-
τερο όγκο να εντοπίζεται στη Θεσσα-
λία και τους παραγωγούς να µην βλέ-
πουν κάτι να αλλάζει αφού δεν υπάρ-
χουν συµβόλαια ενόψει. Άλλωστε, ό-
πως λένε οι ντόπιοι έµποροι, οι τελευ-
ταίες δουλειές στη Βόρεια Αφρική κλεί-
νουν σε τέτοια επίπεδα, που είναι απα-
γορευτικό να πληρωθεί το αποθηκευ-
µένο σιτάρι πάνω από 20 λεπτά το κιλό. 

Ωστόσο, η εικόνα της διεθνούς α-
γοράς το τελευταίο διάστηµα είναι ο-
λοένα και θετικότερη. Από τη µία η έ-

νταση µεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας 
και οι καθυστερήσεις στις εξαγωγές-
φορτώσεις για δηµητριακά που φέρ-
νει προβλήµατα στη διαθεσιµότητα 
σίτου, δυσκολεύει το εξαγωγικό ε-
µπόριο µε αποτέλεσµα να υπάρχει η 
αίσθηση πως θα ζητηθούν περισσό-
τερο τα αµερικάνικα αλλά και τα ευ-
ρωπαϊκά σιτηρά. Σε πρώτη φάση, οι 
συνθήκες αυτές ευνοούν τα µαλακά 
σιτάρια, ωστόσο υπάρχει µια σχέση 
τιµής µεταξύ σκληρού και µαλακού, 
µε τους αναλυτές να περιµένουν να 
δουν πως θα «γράψει» αυτή η κατά-
σταση στις τιµές του σκληρού σίτου. 

Πάντως, να σηµειωθεί ότι για την ώ-
ρα, στην ελληνική αγορά οι θετικές ε-
ξελίξεις για το σκληρό σιτάρι εντοπί-
ζονται κυρίως στα χαµηλής ποιότητας, 
που κατευθύνονται για ζωοτροφή, κα-
θώς οι κοτοπουλάδες πληρώνουν κάτι 
καλύτερο, στα 19 µε 19,5 λεπτά το κιλό. 
Ωστόσο, η άνοδος που καταγράφεται 
στους δείκτες της Ιταλίας δεν έχει πε-
ράσει ακόµα στο εσωτερικό της χώρας. 

Αυτό το θετικό κλίµα στηρίζεται και 

από την άσχηµη πορεία των σπορών 
στη Γαλλία, αλλά και το γεγονός ότι 
αναµένονται λιγότερα στρέµµατα πα-
γκοσµίως. Μάλιστα αναφέρεται ότι αν 
υπάρξει µια παρόµοια µείωση εκτάσε-
ων σκληρού και στον Καναδά, όπου οι 
παραγωγοί είναι δυσαρεστηµένοι, τότε 
η άνοδος θα είναι µονόδροµος. 

Βέβαια, επειδή υπάρχει ακόµα στοκ 
για να καλύψει τη ζήτηση τους επόµε-
νους µήνες, µέσα στον ∆εκέµβριο δεν 
αναµένονται ιδιαίτερες αλλαγές στην 
αγορά σκληρού σίτου, καθώς παραδο-
σιακά αυτό το µήνα δεν γίνονται πολ-
λές εµπορικές πράξεις και επικρατεί «η-
συχία». Πάντως, από το νέο έτος, όλα 
δείχνουν πως υπάρχουν λόγοι αισιο-
δοξίας για το σκληρό σιτάρι. 

Κούρασε στα 19 λεπτά το σκληρό σιτάρι 
 Ζήτηση για ελληνικό σκληρό σιτάρι δηµιουργεί η ένταση µεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας 
 Οι µειωµένες σπορές στη Γαλλία προµηνύουν άνοδο των τιµών µε την καινούργια χρονιά

Στους 281,7 εκατ. τόνους 
αποτιµά την συνολική 
ευρωπαϊκή συγκοµιδή σιτηρών 
του 2018 η Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία για το εµπόριο 
δηµητριακών, ρυζιού, 
ελαιούχων σπόρων και 
αγροτικών εφοδίων. Στην 
τέταρτη πρόβλεψή της για τη 
συγκοµιδή του 2018, η Coceral 
αναθεώρησε την πρόβλεψη για 
τις συνολικές καλλιέργειες 
σιτηρών της ΕΕ που τον 
Σεπτέµβριο εκτιµούσε στους 
283,5 εκατ. τόνους. Το επίπεδο 
αυτό είναι πολύ χαµηλότερο 
από την περσινή συγκοµιδή, 
όταν οι αγρότες συγκόµισαν 
300,.2 εκατ. τόνους σιτηρών. 
Μάλιστα για το σιτάρι ανέφερε 
ότι µείωσε τις προβλέψεις της 
από 129,9 εκατ. τόνους σε 
128,6 εκατ. τόνους, οι οποίοι 
θα ήταν επίσης χαµηλότεροι 
από τους 141,9 εκατ. τόνους 
που επιτεύχθηκαν το 2017.
Η Coceral σηµείωσε ότι οι 
µειώσεις αφορούν κυρίως τις 
σκανδιναβικές χώρες σχετικά 
µε την παραγωγή σιταριού.

ΧΑΜΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΕ Η COCERAL

Στην πρόσφατη συνεδρίαση των G20 αποφασίστηκε η 
ανακωχή στον εµπορικό πόλεµο µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας για 
90 µέρες. Η είδηση ενίσχυσε αρχικά το χρηµατιστήριο, 
καθώς σηµαίνει πως µεγάλες ποσότητες αµερικανικού 
βάµβακος ξαναβρίσκουν έναν παραδοσιακό αγοραστή 
τους. ∆εν θα υπάρξουν πλέον ακυρώσεις συµβολαίων, 
ενώ και οι κερδοσκόποι που ήταν τοποθετηµένοι στην 
πτώση βγαίνουν από τις θέσεις τους. Να σηµειωθεί πως 
η αγορά για την ώρα κάνει δοκιµές για να εδραιωθεί 
πάνω από τα 81 σεντς, αλλά δεν τα καταφέρνει, καθώς 
υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη συµφωνία, αλλά και 
φιξαρίσµατα ανοιχτών συµβολαίων από παραγωγούς. 

ΝEA ΥOΡKH
∆ιευρύνεται το άνοιγµα τιµής ποιοτικών και δεύτερων 
ποιοτήτων βάµβακος στην ελληνική αγορά. Η απουσία 
του Πακιστάν, το οποίο υποτίµησε πρόσφατα το τοπικό 
νόµισµά του, δυσκολεύει ακόµα περισσότερο τη διάθεση 
των ποσοτήτων µε υποδεέστερο χρώµα. Τα λευκά 
βαµβάκια πιάνουν µέχρι τα 2,5 σεντς πάνω από τις τιµές 
Μαρτίου και η πώληση τους είναι σχετικά εύκολη. Για τα 
χαµηλότερα χρώµατα δεν υπάρχει τιµή ή είναι χαµηλή, 
καθώς µπαίνει αυτόµατα σε άλλη κατηγορία ποιότητας, 
ακόµα κι αν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι εξαιρετικά. 
Οι αναλυτές σχολιάζουν ότι είναι πραγµατικά κρίµα να 
χάνουµε 3-6 σεντς ανά λίµπρα (5,8-11,7 λεπτά το κιλό). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆εν αναµένονται ιδιαίτερες αλλαγές 
στην αγορά σκληρού το ∆εκέµβριο.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
Οι τελευταίες πωλήσεις 

ελληνικού σκληρού έγιναν 

στα 215 ευρώ ο τόνος 

παραδοτέα

Συνεδρίαση 05/12/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '19 81,15 +1,34

Μάιος '19 82,09 +1,14

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019

Τρίτη
04/12

Τετάρτη
05/12

Πέµπτη
29/11

Παρασκευή
30/11

∆ευτέρα
19/11

Τρίτη
20/11

Πέµπτη
15/11

Τετάρτη
21/11

Παρασκευή
16/11

∆ευτέρα
03/12

82

81

80

79

78

77

11/29/2018 78.7
11/30/2018 78.91
12/03/2018 79.95
12/04/2018 79.81
12/05/2018 81.15
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Οι ισπανικές εξαγωγές µαύρων ε-
πιτραπέζιων ελιών στις ΗΠΑ µειώ-
θηκαν κατά 72% το διάστηµα από 
τον Αύγουστο µέχρι τον Σεπτέµ-
βριο του 2018, δηλαδή κατά τους 
δύο πρώτους µήνες της εφαρµο-
γής των πιο πρόσφατων δασµών 
που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ 
στο συγκεκριµένο προϊόν, οι ο-
ποίοι έφτασαν το 35%. Ο όγκος 
των εξαγωγών έπεσε από τα 5,5 

εκατ. κιλά στα 1,5 εκατ. κιλά, κά-
τι που µεταφράζεται σε µια απώ-
λεια 8,1 εκατ. δολαρίων σε εξα-
γωγές, αφού τα 12,5 εκατ. δολά-
ρια που κέρδισε η ισπανική βιο-
µηχανία, συρρικνώθηκαν στα 4,1 
εκατ. δολάρια. 

Αντιθέτως, οι υπόλοιπες χώρες 
που εξάγουν στις ΗΠΑ γνώρισαν 
µια αύξηση στην ζήτηση του προ-
ϊόντος τους, κατά 46,8% ως προς 

τον όγκο. Ειδικότερα η αγορά ε-
πιτραπέζιων ελιών από άλλες χώ-
ρες αυξήθηκε από τα 1,8 εκατ. κι-
λά στα 2,6 εκατ. κιλά, µε το Μαρό-
κο να ευνοείται περισσότερο από 
τη νέα κατάσταση, αφού σηµείωσε 
αύξηση 76,3% στις εξαγωγές του. 
Ωστόσο το κενό των της Ισπανίας 
δεν έχει καλυφθεί, επιφέροντας 
µια µείωση στις εισαγωγές των Η-
ΠΑ που φτάνει το 42,5%.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά η 
παγκόσµια κατανάλωση ελαιολά-
δου υποχώρησε, φτάνοντας περί-
που τους 2,5 εκατ. τόνους, κατα-
γράφοντας µείωση 5,7% σε σχέ-
ση µε την προηγούµενη χρονιά. 
Ωστόσο η ανάπτυξη των αγορών 
της Ασίας, σε συνδυασµό µε την 
αύξηση του µέσου εισοδήµατος 
στην Ευρώπη, αναµένεται να αντι-
στρέψουν την κατάσταση.

Μεσοπρόθεσµα η αγορά ελαιο-
λάδου αναµένεται να αναπτυχθεί 
σταδιακά, ξεφεύγοντας πρώτα α-
πό την ύφεση που γνωρίζει εξαι-
τίας της συρρίκνωσης της παγκό-
σµιας κατανάλωσης. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε την IndexBox, συµ-
βουλευτική εταιρεία που διενερ-
γεί έρευνες αγοράς, η κατανάλω-
ση θα σηµειώσει από δω και στο ε-
ξής και τουλάχιστον µέχρι το 2025, 
µια µέση ετήσια ανάπτυξη της τά-
ξης του +0,3%. Βραχυπρόθεσµα, 
κυρίως η Ιταλία και η Ισπανία, ό-
που ούτως ή άλλως καταναλώνο-
νται οι µεγαλύτερες ποσότητες, ε-
κτιµά η εταιρεία πως θα συνεισφέ-
ρουν στην αύξηση της κατανάλω-
σης, ενώ µακροπρόθεσµα ΗΠΑ, 
Κίνα και Ιαπωνία θα επιδράσουν 
θετικά στην συγκεκριµένη αγορά. 

Μάλιστα, η τελευταία αγορά, 
εµφανίζει µηδενικά επίπεδα κο-
ρεσµού, καθιστώντας την Ιαπω-
νία µια ενδιαφέρουσα προοπτική 
για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές ελαι-
ολάδου, ειδικά ,µετά την συµφω-
νία ελεύθερου εµπορίου που υπο-
γράφτηκε το καλοκαίρι.

Ήδη από το 2015 ο ρυθµός µε 
τον οποίο µειωνόταν η κατανάλω-
ση εµφάνιζε σηµάδια επιβράδυν-
σης. Το 2010 η παγκόσµια κατα-
νάλωση ελαιολάδου σηµείωσε αύ-
ξηση κατά 22%, κάτι που συνδέθη-
κε µε την ανάρρωση από την οι-
κονοµική κρίση του 2007-8. Μά-
λιστα σε επίπεδο ρεκόρ βρέθηκε 
την αµέσως επόµενη χρονιά, ό-
ταν ξεπέρασε τους 3,5 εκατ. τό-
νους. Ωστόσο από το 2012 µέχρι 
και το 2017 παρέµεινε σε σχετι-
κά χαµηλά επίπεδα. Η εταιρεία 
αποδίδει την µείωση της κατανά-
λωσης στην αστάθεια των τιµών 

αφενός και αφετέρου στην οικο-
νοµική κρίση. Συγκεκριµένα, το 
2017, η κατανάλωση µειώθηκε 
κατά 5,7% σε σχέση µε το 2016.

Στα 11 δις δολάρια υπολογίζο-
νται οι πωλήσεις ελαιολάδου για το 
2017, οι οποίες µάλιστα αυξήθη-
καν κατά 5% σε σχέση µε το 2016. 
Το ποσό αυτό αντανακλά τα έσοδα 
των παραγωγών και των εισαγω-
γέων. Πάντως γενικά η τάση της 
κατανάλωσης παραµένει επίπεδη, 
ενώ οι αυξήσεις στην τιµή παρα-
γωγού εκµηδενίζονται από την α-
πότοµη µείωση της ζήτησης, σύµ-
φωνα µε την IndexBox. Πάντως, 
Η τάση για υγιεινή διατροφή ανα-
µένεται να αυξηθεί στις ΗΠΑ στο 
εγγύς µέλλον και αναµένεται να 
επηρεάσει σηµαντικά την κατα-
νάλωση παρθένου ελαιολάδου.

Η χώρα µε τον µεγαλύτερο ό-
γκο κατανάλωσης παρθένου ε-
λαιολάδου είναι η Ισπανία (774 
χιλιάδες τόνοι), που αντιστοιχεί 

στο 31% της συνολικής κατανά-
λωσης. Μάλιστα, η κατανάλωση 
παρθένου ελαιολάδου στην Ισπα-
νία είναι τριπλάσια από αυτήν του 
δεύτερου µεγαλύτερου καταναλω-
τή στον κόσµο, τη  Ιταλία (292 χι-
λιάδες τόνοι). Οι ΗΠΑ (238 χιλιά-
δες τόνοι) κατέχουν την τρίτη θέ-
ση όσον αφορά τη συνολική κα-
τανάλωση µε µερίδιο 10% ενώ ε-
κεί το ελαιόλαδο έγινε δηµοφιλές 
λόγω των επιτυχηµένων εκστρα-
τειών που διαφήµισαν τα οφέλη 
για την υγεία.

 Η αγορά φαίνεται πως ανακά-
µπτει και τα στοιχεία για τις γενι-
κές οικονοµικές επιδόσεις έχουν 
δείξει αργή αλλά σταθερή ανάπτυ-
ξη, µε τα ποσοστά ανεργίας να µει-
ώνονται. Από την άλλη πλευρά, η 
αγορά εξακολουθεί να είναι ευµε-
τάβλητη και µπορεί να παραµεί-
νει ευάλωτη σε ένα άλλο ισχυρό 
χτύπηµα αν οι αντίξοες καιρικές 
συνθήκες πλήξουν την καλλιέρ-
γεια µέσα στα επόµενα δύο µε 
τρία χρόνια, ειδικά στην Ιταλία, 
η οποία σηµειώνει ετήσια µείω-
ση 9,8% τα τελευταία δέκα χρό-
νια. Ταυτόχρονα, άλλες χώρες α-
ναµένεται να παρουσιάσουν έντο-
νη αύξηση της κατανάλωσης κατά 
την ενδιάµεση περίοδο. 

Ανάκαµψη στην κατανάλωση ελαιολάδου 
µε ετήσια αύξηση 0,3% ως το 2025 
Περίπου 2,5 εκατ. τόνους κατανάλωσαν οι παγκόσµιες αγορές πέρυσι

Ανακατατάξεις για τη µαύρη επιτραπέζια ελιά
µετά την απώλεια 72% των ισπανικών εξαγωγών

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Στα 11 δις υπολογίζονται οι 

πωλήσεις για το 2017 οι οποίες 

µάλιστα αυξήθηκαν κατά 5% σε 

σχέση µε το 2016

ΗΠΑ
Η αύξηση της κατανάλωσης στις 

ΗΠΑ αποδίδεται σε επιτυχηµένες 

εκστρατείες που διαφήµισαν τα 

οφέλη για την υγεία

O
ι τιµές ζωοτροφής, κυρίως 
από τους «κοτοπουλάδες» 
έχουν ανεβάσει τον πήχη 
για τα χαµηλής ποιότητας 

σκληρά σιτάρια στην ελληνική αγορά. 
Σηµειώθηκαν πωλήσεις στα 215 ευρώ 
ο τόνος παραδοτέα στις εγκαταστάσεις 
του αγοραστή, ενώ και στην εξαγωγή 
οι τιµές κυµαίνονται στα 205 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας. Ακόµα δεν έ-
χει περάσει στο εσωτερικό η άνοδος 
που βιώνουµε στους δείκτες της Ιτα-
λίας για τα ποιοτικά σιτάρια, ωστόσο 
οι διαφαινόµενες λιγότερες εκτάσεις 
σε συνδυασµό µε τη δυναµική στα µα-
λακά δίνουν µια ανοδική προσδοκία 
για τους επόµενους µήνες. 

Στα σκληρά στάρια, στη νέα λίστα της 
Φότζια είχαµε άνοδο για άλλη µια ε-
βδοµάδα κατά 3 ευρώ για κάθε κατηγο-

ρία. Για ποιοτι-
κά στάρια µε ει-
δικό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 
70% και πρω-
τεΐνη 12,5% η 

τιµή αποθήκης παραγωγού διαµορ-
φώνεται στα 228-233 ευρώ ο τόνος. 
Για τα µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ει-
δικό βάρος 77-78 kg/hl στα 216-221 
ευρώ ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο 
βάρος 75/76 kg/hl στα 211-205 ευ-
ρώ ο τόνος. Ο πρόσφατος διαγωνι-
σµός της Τυνησίας για αγορά 42.000 
τόνων σκληρού κρίθηκε άγονος, κα-
θώς οι αγοραστές απέρριψαν την τι-
µή που τους προσφέρθηκε, 281 δολά-
ρια ο τόνος στο λιµάνι τους (246 ευρώ 
ο τόνος). Αντίστοιχα, στη Γαλλία οι τι-
µές παρά τη µεταβλητότητα παραµέ-
νουν στα επίπεδα των 210 ευρώ ο τό-
νος παραδοτέα σε λιµάνι τους. 

Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο όλα τα δηµητριακά κινή-
θηκαν έντονα ανοδικά στην αρχή της 
εβδοµάδας κατόπιν των ενθαρρυντι-
κών ειδήσεων αναφορικά µε την ανα-
κωχή στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κί-
νας. Πρωτίστως η σόγια εκτοξεύτηκε, 
καθώς είναι το εµπόρευµα που αντι-
µετωπίζει το µεγαλύτερο πρόβληµα δι-
άθεσης και αυτό παρέσυρε και τα µα-
λακά σιτάρια. Στις επόµενες συνεδρι-
άσεις φάνηκε να µαζεύεται η αγορά, 
καθώς συντηρούνται οι αµφιβολίες για 
την οριστική λήξη του εµπορικού πο-
λέµου. Στη Γαλλία, τέλος, οι εξελίξεις 
στη σύνοδο των G20 ενίσχυσαν µερι-
κώς τις τιµές, µε τα συµβόλαια Μαρτί-
ου ‘19 να παραµένουν στα 203 ευρώ 
ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ 
G20 ΑΝΕΒΑΣΕ 
ΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
ΤΟΝΟΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

292

ΙΣΠΑΝΙΑ

774

ΗΠΑ

238
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Υψηλότερο κόστος παραγωγής και προστιθέµενη αξία στα ευρωπαϊκά προϊόντα αγροδιατροφής εκτιµά νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την διαµόρφωση των αγορών και του αγροτικού εισοδήµατος την επόµενη δεκαετία. Η ίδια έκθεση παραθέτει στοιχεία για την παραγωγή βασικών 
καλλιεργειών και  προϊόντων.

Την τάση της αγοράς προσπαθεί να αποτυπώσει η έκθεση 
της Επιτροπής, παρέχοντας ταυτόχρονα εκτιµήσεις για το 
πώς θα διαµορφωθεί το αγροτικό εισόδηµα, το οποίο άλλω-
στε θα επηρεαστεί από τις καταναλωτικές συνήθειες που δι-
αµορφώνουν την τάση. Ειδικότερα, η Επιτροπή εκτιµά πως 
µέχρι το 2030, το αγροτικό εισόδηµα θα έχει σταθεροποιη-
θεί, ενώ η αξίας της αγροτικής παραγωγής θα αυξηθεί κα-
τά 17% σε ονοµαστικούς όρους, που θα αντισταθµιστεί ω-
στόσο από µια αντίστοιχη αύξηση του κόστους παραγωγής, 
κυρίως λόγω υψηλότερου ενεργειακού κόστους και υποτί-
µησης, ενώ σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει και η µείωση 

του εργατικού δυναµικού. Πολλοί είναι οι παράγοντες που 
θα συµµετάσχουν στη διαµόρφωση των γεωργικών αγορών 
κατά την επόµενη δεκαετία. Στην ίδια έκθεση επιχειρείται ο 
εντοπισµός του αντίκτυπου των αλλαγών στις καταναλωτι-
κές συνήθειες. Συγκεκριµένα, εκτιµάται πως οι πολίτες θα 
γίνουν πιο απαιτητικοί όσον αφορά τα τρόφιµα και την δι-
ακίνησή τους, δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στις επιπτώ-
σεις της παραγωγής στο  περιβάλλον, κάτι  που έχει άλλω-
στε ήδη ξεκινήσει να διαφαίνεται.

Για τους παραγωγούς, αυτά σηµαίνουν υψηλότερο κόστος 
παραγωγής αλλά και µια ευκαιρία διαφοροποίησης των προ-
ϊόντων τους, προσθέτοντας αξία µειώνοντας παράλληλα τις 
αρνητικές κλιµατικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η έκ-
θεση προτείνει να δοθεί έµφαση σε τοπικές, βιολογικές ή 
άλλες µορφές πιστοποιηµένης παραγωγής, οι οποίες όπως 
εκτιµά θα υπερέχουν. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ για τις ευρωπαϊκές 
γεωργικές αγορές για τα έτη 2018 
ως 2030 αφορούν ένα ευρύ φάσµα 
αγροδιατροφικών προϊόντων, συµπε-
ριλαµβανοµένου του κρέατος, των 
αροτραίων καλλιεργειών, του γάλα-
κτος και των γαλακτοκοµικών προϊ-
όντων καθώς και των οπωροκηπευ-
τικών και του ελαιολάδου. Τα παρα-

πάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στο 
ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο για την 
γεωργία που έλαβε χώρα στις Βρυ-
ξέλλες στις 6 και 7 ∆εκεµβρίου. Στο 
εναρκτήριο πάνελ, ο Επίτροπος Γε-
ωργίας Φιλ Χόγκαν, ανέφερε πως 
η νέα ΚΑΠ θα προσφέρει νέα εργα-
λεία για την προσαρµογή των αγρο-
τών στις συνθήκες αυτές.

Η ΑΥΞΗΣΗ του πληθυσµού και του ει-
σοδήµατος θα οδηγήσει σε µεγαλύ-
τερη κατανάλωση γαλακτοκοµικών 
και αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης. 
Μέχρι το 2030, η ΕΕ θα µπορούσε να 
καλύψει το 35% αυτής. Οι εξαγωγές 
γαλακτοκοµικών στην ΕΕ αναµένε-
ται να αυξηθούν κατά 330.000 τό-

νους ισοδύναµου γάλακτος ετησί-
ως. Θα χρειαστούν περίπου 900.000 
τόνοι πρόσθετου γάλακτος ετησίως 
για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. Η 
παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ θα ση-
µειώσει αύξηση 0,8% ετησίως ως το 
2030, µε την κατανάλωση φρέσκου 
γάλακτος να µειώνεται περαιτέρω.

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ των οπωροκηπευτι-
κών, η παραγωγή µήλων αναµέ-
νεται να µειωθεί κατά 300.000 τό-
νους, φτάνοντας τους 12,4 εκατ. ως 
το 2030. Τα ροδάκινα και τα νεκτα-
ρίνια θα αντιµετωπίσουν επίσης µεί-
ωση της περιοχής παραγωγής στην 

ΕΕ, µε αποτέλεσµα ελαφρά µείωση 
της παραγωγής (από 4,1 εκατ.τό-
νους το 2018 σε 4 εκατ.τόνους το 
2030). Τέλος, η παραγωγή νωπής 
τοµάτας αναµένεται να παραµείνει 
σταθερή στους 6,8 - 7 εκατ. τόνους, 
παρά την αύξηση των αποδόσεων. 

 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ σιτηρών στην ΕΕ ανα-
µένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, 
φτάνοντας τους 325 εκατ. τόνους 
µέχρι το 2030. Η αύξηση αυτή θα 
υποστηριχθεί από µια µικρή αύξη-
ση στη ζήτηση για χρήση σε ζωοτρο-
φές (ιδίως για καλαµπόκι), αλλά και 
σε µετριοπαθείς εξαγωγικές προο-
πτικές, καθώς και την αυξανόµενη 

ανάγκη για βιοµηχανική χρήση. Η 
ισχυρότερη ανάπτυξη, ωστόσο, πε-
ριορίζεται από το µικρό δυναµικό ε-
πέκτασης των καλλιεργούµενων ε-
κτάσεων και την επιβράδυνση της 
αύξησης αποδόσεων στην ΕΕ. Οι τι-
µές αναµένεται να παραµείνουν πε-
ρί τα 170 ευρώ ο τόνος ως το τέλος 
της εξεταζόµενης περιόδου.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ελαιολάδου αναµένε-
ται να φθάσει τους 2,3 εκατ. τόνους 
σηµειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 
1,3%. Η παγκόσµια ζήτηση για ελαι-
όλαδο της ΕΕ θα αυξηθεί επίσης, ο-
δηγώντας σε περαιτέρω αύξηση των 
εξαγωγών της ΕΕ κατά 3,3% ετησίως. 
Στον αµπελοοινικό τοµέα, η συνο-

λική παραγωγή της ΕΕ αναµένεται 
να σταθεροποιηθεί. Προβλέπεται µι-
κρή µείωση της κατά κεφαλήν κατα-
νάλωσης σε 25,3 λίτρα ως το 2030 
από τα 26 σήµερα. Οι εξαγωγές θα 
συνεχίσουν να αυξάνονται σταθερά 
κυρίως λόγω των γεωγραφικών εν-
δείξεων και των αφρωδών οίνων.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030, η αγορά κρέατος στην 
ΕΕ θα επηρεαστεί από τις µεταβολές 
στις προτιµήσεις των καταναλωτών, 
τις εξαγωγικές δυνατότητες, την α-
ποδοτικότητα και, για το βόειο κρέ-
ας, τις µεταβολές στον γαλακτοκοµι-
κό τοµέα. Η συνολική κατανάλωση 

κρέατος στην ΕΕ θα µειωθεί, φθά-
νοντας από 69,3 κιλά ανά άτοµο το 
2018 σε 68,6 κιλά το 2030. Η παρα-
γωγή πρόβειου και κατσικίσιου κρέ-
ατος θα αυξηθεί στους 950.000 τό-
νους από τους 903.000, αφού είναι 
πιο επικερδής για τους παραγωγούς. 

Προοπτικές υπεραξίας φέρνουν 
οι νέες καταναλωτικές τάσεις
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ΣΙΤΗΡΑ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 
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ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

0,8% 3,3%

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2,3

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ &
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
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& ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

 

ΤΟΝΟΙ

950.000



Το ΧΑ έδειξε να µπορεί 
να οριοθετήσει την πτώση του
Μέσα σε ένα µάλλον δύσκολο κλίµα, όπου ο 
πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχασε 2,3%, 
ενώ οι κυριότεροι δείκτες της Ευρώπης 
κατέγραψαν απώλειες άνω του 2,5%, αλλά και το 
sell of της Wall Street, το ΧΑ έδειξε ότι µπορεί να 
οριοθετήσει την πτώση του, παρά τα ξεσπάσµατα 
πωλήσεων που παρατηρήθηκαν ενδοσυνεδριακά 
µέχρι το απόγευµα της Πέµπτης. Βέβαια, εάν 
συνεχιστεί αυτή η µεγάλη διόρθωση των διεθνών 
αγορών, τότε οι έξωθεν επιρροές στο ΧΑ θα 
απειλήσουν τα κεκτηµένα της αντίδρασής του.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ένα 
ακόµη e-branch της Τράπεζας 
Πειραιώς, το έκτο του δικτύου 

πλήρως αυτοµατοποιηµένων 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων, άρχισε 
τη λειτουργία του στη ∆ιαγώνιο 
Θεσσαλονίκης, στην Τσιµισκή 80.

KΡΙ ΚΡΙ: Με αυξηµένα καθαρά κέρδη 
και τζίρο έκλεισε το εννεάµηνο για τη 
βιοµηχανία γάλακτος Κρι Κρι. Τα 
καθαρά κέρδη µετά από φόρους, 
ανήλθαν σε 10,58 εκατ. ευρώ, έναντι 
7,79 εκατ. ευρώ το 9µηνο 2017, ενώ 
ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 
78,08 εκατ. ευρώ έναντι 65,47 εκατ. 
ευρώ, αυξηµένος +19,3%.

COCA COLA: Έναρξη προγράµµατος 
αγοράς ως 7,5 εκατ. κοινών µετοχών 
της των 6,70 ελβετικών φράγκων, 
ανακοίνωσε η Coca Cola HBC. Οι 
όποιες αγορές θα πραγµατοποιηθούν 
στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Το 
µέγιστο ποσό που θα διατεθεί για το 
πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών 
είναι 225 εκατ. στερλίνες και ο 
µέγιστος αριθµός µετοχών που θα 
αγοραστούν είναι 7.500.000. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και µέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου θα κληθούν να 
εκλέξουν οι µέτοχοι της Αγροτικός 
Οίκος Σπύρου στην επαναληπτική 
έκτακτη γενική συνέλευση της 12ης 
∆εκεµβρίου 2018. 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Το 70% της 
εταιρείας NutribakeS κατέχει πλέον 
η εταιρεία «Μύλοι Λούλη» καθώς, 
προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
αρχική συµφωνία µεταξύ της 
εταιρείας και των Πιερακέα Λεωνίδα 
και Πιερακέα Παναγιώτη, απέκτησε 
επιπλέον µετοχές από αυτούς.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σε κινούµενη άµµο οι χρηµαταγορές κα-
θώς η αισιοδοξία των επενδυτών για τις 
εµπορικές συνοµιλίες ΗΠΑ-Κίνας απο-
δείχθηκε πρόσκαιρη και επιβαρύνθη-
κε περαιτέρω και από την σύλληψη της 
οικονοµικής διευθύντριας της Huawei.  
Στο διεθνές κλίµα, σηµαντικό ρόλο δια-
δραµατίζει και η νέα «βουτιά» στην τιµή 
του πετρελαίου, καθώς οι προτεινόµενες 
µειώσεις της παγκόσµιας παραγωγής δεν 
«πείθουν», ενώ και η ανακοίνωση απο-
χώρησης του Κατάρ από τον ΟΠΕΚ, παί-
ζει και αυτή το ρόλο της.

Ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ 
στο µεταξύ, έχει εκφράσει την έντονη δια-
φωνία του σε µια συµφωνία που θα οδη-
γεί σε µείωση της παραγωγής. «Ελπίζω, ο 
ΟΠΕΚ να κρατήσει τις ροές του πετρελαί-
ου όπως είναι, χωρίς περιορισµούς. Ο κό-

σµος δεν θέλει να δει και δεν χρειάζεται 
υψηλότερες τιµές πετρελαίου», ανέφερε 
σε ανάρτησή του στο Twitter.

Επιβαρυµένο το κλίµα και στην Ευρώ-
πη, που ταλανίζεται µε το Brexit και την 
έκρηξη βίας στο Παρίσι, που κινητοποιεί 
µέσα στο σαββατοκύριακο έκτακτα µέσα 
και πιθανότατα χρήση τεθωρακισµένων 
που θα προστεθούν στις 65.000 δυνάµεις 
ασφαλείας για να αντιµετωπιστούν οι µαζι-
κές διαδηλώσεις από τα «κίτρινα γιλέκα».

Η βία που αυξάνεται κατακόρυφα κά-
θε Σαββατοκύριακο από την έναρξη των 
κινητοποιήσεων των «κίτρινων γιλέκων» 
στο Παρίσι, όπως και σε άλλες πόλεις 
της Γαλλίας, δεν αφήνει περιθώρια αι-
σιοδοξίας. Το Ελιζέ εκφράζει φόβους 
για το ενδεχόµενο να ξεσπάσουν «πο-
λύ σοβαρές ταραχές».

Το ΑΒητάρι
H ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε το 
πρωτοποριακό έκθεµα «Το ΑΒητάρι 
της διατροφής», στο Παιδικό Μουσείο 
Αθήνας. Το διαδραστικό έκθεµα, που 
αποτελεί µικρογραφία ενός σούπερ 
µάρκετ, έχει στόχο να µεταφέρει το 
µήνυµα για τη σηµασία της υγιεινής και 
ισορροπηµένης διατροφής και τη 
βιωµατική εκπαίδευση των παιδιών για 
την υιοθέτηση υγιεινού διαιτολογίου.

Εκ φύσεως
Ο αέρας, ο ήλιος, το νερό και η εύφορη 
κοιλάδα του Στρυµόνα είναι στοιχεία που 
έδωσαν έµπνευση στη γαλακτοβιοµηχανία 
για το γιαούρτι «Κρι Κρι Αγελάδος», που 
παράγεται από 100% ελληνικό γάλα 
ηµέρας. Το νέο διαφηµιστικό σποτ 
εστιάζει στον τόπο προέλευσης του 
γάλακτος, από πιστοποιηµένες φάρµες 
της ευρύτερης περιοχής για το «Κρι Κρι 
Αγελάδος, Ελληνικό εκ Φύσεως!».

Πανηγύρι οι Κυριακές
για τα «κίτρινα γιλέκα» 

 Ανησυχεί η Ευρώπη για τις ταραχές στο Παρίσι 
 Η κίνηση του Κατάρ αναστατώνει τον ΟΠΕΚ 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
CPI Α.Ε. 0,2360 +28,26%

Α. ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0645 +19,44%

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0585 +15,84%

ΕΜΠ .ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ,∆ΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛ 0,9550 +9,77%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 12,8000 +8,47%

FORTHNET Α.Ε. 0,1800 -19,64%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0438 -8,75%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,4840 -8,68%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,1900 -8,46%

F.G. EUROPE Α..Ε. 0,3280 -8,38%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24.320,30 - 2,82%
 NASDAQ Comp 7.009,97 - 2,01%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.046,03 -3,33%
Λονδίνο FTSE 100 6.674,01 -3,58%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.809,64 -3,49%
Παρίσι CAC-40 4.774,86 -3,43%
Ζυρίχη SMI 8.684,54 -2,86%
Τόκιο NIKKEI-225 21.501,62 -1,91%
 
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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Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος 
αποδίδουν οι ίδιοι εισφορά δακοκτονίας

Μ
ε την ελαιοκοµική περίοδο 2018-2019 σε ε-
ξέλιξη, καλό είναι να φρεσκάρουµε κάποια 
θέµατα που άπτονται της καθηµερινότητας 
των παραγωγών, αλλά και των ελαιοτριβείων.

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ∆15 1039443 ΕΞ 2015/23.3.2015. Τρόποι απεικό-
νισης επί των παραστατικών πωλήσεων, της αµοιβής που 
αφορούν εκθλιπτικά δικαιώµατα (ποσοστό επί του πα-

ραχθέντος ελαιολάδου) και ει-
σπράττονται σε είδος από οντό-
τητες - εκµεταλλευτές ελαιοτρι-
βείων, µε βάση τις διατάξεις των 
Ε.Λ.Π. (νόµος 4308/2014) όπως 
αυτές ισχύουν από 01.01.2015. 

Απαντώντας στα ερωτήµατα 
που σχετίζονται µε το αντικείµε-
νο του θέµατος και κατά το µέ-
ρος αρµοδιότητας του τµήµατος 
µας, θέτουµε υπόψη σας τα εξής:

Εφόσον η οντότητα-εκµεταλ-
λευτής ελαιοτριβείου εισπράτ-
τει, από τους αγρότες-παραγω-
γούς, είτε του ειδικού είτε του 
κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (νό-
µος 2859/2000), την αµοιβή 
του σε είδος (ποσοστό επί του 
παραχθέντος ελαιολάδου) για 
την παροχή υπηρεσιών προς 
αυτούς, θεωρείται ότι προβαί-
νει σε ανταλλαγή υπηρεσιών 
µε αγαθά. Συγκεκριµένα προ-

σφέρει υπηρεσίες στον αγρότη, για την αµοιβή των ο-
ποίων υποχρεούται στην έκδοση τιµολογίου και ταυ-
τόχρονα θεωρείται αγοραστής, για τη λαµβανόµενη, 
ως αµοιβή από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος.

Οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κανο-
νικό καθεστώς ΦΠΑ υποχρεούνται στη τήρηση λογιστικών 
στοιχείων ακόµα κι αν δεν υποχρεούνται σε ενηµέρωση των 
λογιστικών τους αρχείων (Α.Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ.1007/9.1.2015). 

Ως εκ τούτου υποχρεούνται, ό-
πως όλες οι οντότητες, σε έκδο-
ση παραστατικού πώλησης (τι-

µολόγιο) για τις πωλήσεις αγαθών που πραγµατοποιούν, 
εν προκειµένω την ποσότητα του ελαιολάδου και του ε-
λαιοπυρήνα που πωλούν σε άλλες οντότητες, όπως και 
ο εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 36 ΕΞ 20.3.2018 Πα-
ραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού 
καθεστώτος, ορίζεται: «…Ωστόσο, αν ο παραγωγός είναι 
αγρότης κανονικού καθεστώτος, αποδίδει ο ίδιος την ει-
σφορά δακοκτονίας, οπότε αφού το τιµολόγιο εκδίδεται 
από τον ίδιον, δεν κρίνεται απαραίτητο να αναγράφεται 
επί αυτού το ποσό της εισφοράς (παρ. 2 της Εγκυκλίου).

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ο εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου:
1. Για τις υπηρεσίες που παρέχει και αµείβεται σε είδος 
(ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) υποχρεού-
ται σε έκδοση τιµολογίου προς τους αγρότες είτε του ειδι-
κού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (ν. 2859/2000).
2. Για την ποσότητα αγροτικού προϊόντος που λαµβάνει 
για την αµοιβή του σε είδος:

 Από αγρότη του ειδικού καθεστώτος (µη υπόχρεο 
σε έκδοση παραστατικού πώλησης), εκδίδει παραστα-
τικό πώλησης (π.χ. τιµολόγιο αγοράς) της παρ. 10 του 

άρθρου 8 των Ε.Λ.Π., το οποίο µπορεί να συνενώνεται 
µε το παραστατικό πώλησης που αφορά την προαναφε-
ρόµενη παροχή υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι στο 
συνενωµένο παραστατικό θα είναι διαθέσιµες όλες οι 
ενδείξεις και πληροφορίες που αφορούν τις προαναφε-
ρόµενες συναλλαγές διακριτά (ΠΟΛ.1003/31.12.2014 
άρθρο 5.13.1).

 Από αγρότη του κανονικού καθεστώτος (υπόχρεο 
σε έκδοση παραστατικού πώλησης) λαµβάνει τιµολόγιο.

 Εναλλακτικά, µπορεί να κάνει αυτοτιµολόγηση, και ως 
εκ τούτου να εκδίδει η οντότητα-εκµεταλλευτής ελαιοτρι-
βείου το παραστατικό πώλησης για λογαριασµό του αγρότη 
του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.1003/31.12.2014, 
άρθρο 5.13.1).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ, στην §4 της µε 
αριθ. πρωτ.: Σ.4309/159/1.12.1983 διάταξης, ορίζεται ότι:

§4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ. ο ελαιοτριβέας και τα πρόσω-
πα που από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα υποχρεούνται 
στην έκδοση στοιχείων (τιµολογίων πώλησης, τιµολογί-
ων αγοράς και εκκαθαρίσεων) οφείλουν να αποδίδουν 
στο ∆ηµόσιο Ταµείο έως 20 Φεβρουαρίου, 20 Μάιου, 20 
Αυγούστου και 20 Νοεµβρίου κάθε έτους την εισφορά δα-
κοκτονίας που αναλογεί στο λάδι που παράχθηκε το προ-
ηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο και στις ελιές που πω-
λήθηκαν χονδρικά από τους παραγωγούς αυτών ή τους 
εντολοδόχους τους το περασµένο ηµερολογιακό τρίµηνο. 

ΑΡΑ, όσοι έχουν υποχρέωση να εκδίδουν παραστατικά, 
δηλαδή οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, έχουν υ-
ποχρέωση να αποδίδουν αυτοί τη δακοκτονία.

∆εν θα αναφερθώ στα πρόστιµα που θα επιβληθούν 
σε περίπτωση ελέγχου. Θα πω µόνο τούτο: όταν δεν υπο-
βάλλεις χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ, το αυτοτελές 
πρόστιµο είναι 250 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για την περί-
πτωση που κάποιος έχει υποχρέωση να υποβάλλει τριµη-
νιαία δήλωση απόδοσης δακοκτονίας και δεν το κάνει. 

Τιµολόγιο
Ο αγρότης κανονικού 
καθεστώτος αποδίδει 
ο ίδιος την εισφορά 

δακοκτονίας

Παραστατικά
Οι αγρότες κανονικού 
καθεστώτος πρέπει να 
εκδίδουν τιµολόγια για 

τις πωλήσεις που κάνουν

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)

Το καθεστώς για τον ελαιοπυρήνα
Ο ελαιοπυρήνας προκύπτει κατά τη µετατροπή 

των ελιών σε λάδι και ανήκει στον παραγωγό, ο 
οποίος απαγορεύεται να προβεί στη µεταφορά του 

διότι δεν πληροί τους υγειονοµικούς κανόνες. 
Έτσι, παραµένει στον ελαιοτριβέα. Επειδή 

πρόκειται για  αναγκαστική µηδενική πώληση 
(ανεξάρτητα αν υπάρχει τιµή, ο παραγωγός δεν 

εισπράττει τίποτα), δεν µπορεί θα θεωρηθεί 
κανονική πώληση και δεν πρέπει να προσµετράται 

στο τζίρο για ένταξη στο κανονικό καθεστώς.

∆εν καθορίζει ο πελάτης τον τρόπο 
που θα λειτουργήσει η επιχείρηση
Σε πολλές περιπτώσεις, έχει παρακρατηθεί η 
δακοκτονία από τα ελαιοτριβεία και αποδόθηκε στο 
∆ηµόσιο. Καλώς αποδόθηκε αφού για το λόγο αυτό 
κρατήθηκε, όµως το γεγονός ότι έτσι συνέβαινε 
µέχρι τώρα, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να 
γίνεται. Τώρα για ποιο λόγο, επιµένουν µερικοί να 
παρακρατούν τη δακοκτονία µε σκοπό την απόδοση 
στο ∆ηµόσιο χωρίς καµία αµοιβή, ειλικρινά ακόµη 
δεν µπορώ να το καταλάβω. Η αιτιολογία «το ζητάει 
ο παραγωγός», κρίνεται ως ανεπαρκής.





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αγανάκτηση προκαλεί στους αγελαδοτρόφους 
η «σύσταση» της µεγαλύτερης σε όγκο παρα-
λαβής εγχώριου γάλακτος, ελληνικής γαλα-
κτοβιοµηχανίας προς τους συνεργαζόµενους 
κτηνοτρόφους, να προβούν σε µείωση της πα-
ραγωγής κατά 10-15%, διότι δεν µπορεί να α-
πορροφήσει τις ίδιες ποσότητες γάλακτος, που 
απορροφούσε µέχρι σήµερα.

Έτσι φαίνεται να εξηγείται και ο «ξαφνικός έ-
ρωτας» της προς τους παραγωγούς λίγες ηµέρες 
πριν, όπως αποτυπώνονταν στον Απολογισµό 
Εταιρικής Ευθύνης, σε µία προσπάθεια να φα-
νούν οι καλές προθέσεις µε αφορµή και την έ-
ναρξη της γαλακτοκοµικής περιόδου 2018-2019.

Το θέρµα φέρνει στο προσκήνιο, µε µία ορ-
γισµένη ανακοίνωση η Ένωση Φυλής Χολστά-
ιν Ελλάδος (ΕΦΧΕ), η οποία θεωρεί «αδιανόη-
το σε µία χώρα, που βρίσκεται στην κατάστα-
ση, που βρίσκεται σήµερα η Ελλάδα και που 
είναι η µακράν τελευταία σε αριθµό γαλακτο-
παραγωγών αγελάδων σε όλη την Ευρώπη και 
δεν καλύπτει ούτε το 50% των αναγκών της, να 
συνιστάται η σφαγή και η αποµάκρυνση ζώ-
ων». Για το λόγο αυτό καλεί τον πρωθυπουρ-

γό, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα το συνε-
ταιρισµό Καλαβρύτων να επισκεφθεί και τις 
ελληνικές µονάδες παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος, προτού όπως, λέει να «είναι αργά».

Στο ίδιο κείµενο, εκφράζει πικρία για το γε-
γονός ότι σήµερα οι περισσότερες γαλακτοβι-
οµηχανίες κοιτούν µόνο νούµερα, αναφέρο-
ντας χαρακτηριστικά «είναι γεγονός ότι η ε-

ποχή των «γαλατάδων» κ.κ. Αριστείδη ∆ασκα-
λοπούλου, Φιλίππου, Χατζάκου, που ο ρόλος 
τους στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισµό 
της ελληνικής αγελαδοτροφίας ήταν τεράστι-
ος, πέρασε ανεπιστρεπτί». Παράλληλα, θέτει 
το θέµα της «µόδας» των διάφορων εκχυλισµά-
των, που φέρουν το όνοµα γάλα, παραπλανώ-
ντας εν µέρει τον καταναλωτή, αναφέροντας ό-

τι «φοριέται πολύ είναι τα διάφορα εκχυλίσµα-
τα (αµυγδάλου, καρύδας κτλ), τα οποία είναι ε-
ντελώς άλλα προϊόντα από το γάλα». 

Θέτει επίσης και το θέµα του όρου «ελληνι-
κό γιαούρτι», το οποίο κατά κάποιους εννο-
είται ως αυτό που παράγεται από εισαγόµενη 
πρώτη ύλη. «Το βασικότερο από όλα, για εµάς, 
είναι να λύσουµε το θέµα για το τι εννοούµε 
µε τον όρο «ελληνικό γιαούρτι». Αν εννοού-
µε ελληνικό γιαούρτι, το παραγόµενο από ει-
σαγόµενη πρώτη ύλη τότε επανερχόµαστε σε 
αυτά, που λέγαµε, περί εξαπάτησης του ελλη-
νικού κοινού και µας βρίσκει κατηγορηµατι-
κά αντίθετους. Ίσως βέβαια και γι’ αυτό δεν 
κληθήκαµε ποτέ να συµµετέχουµε σε µια συ-
νεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής», τονίζει.

Αδιανόητο σε μία χώρα, που 
βρίσκεται στην κατάσταση, 

που βρίσκεται σήμερα 
η Ελλάδα και που είναι 
η μακράν τελευταία σε 

αριθμό γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων σε όλη την 

Ευρώπη και δεν καλύπτει 
ούτε το 50% των αναγκών 

της, να συνιστάται η σφαγή 
και η απομάκρυνση ζώων, 

αναφέρει η ΕΦΧΕ σε 
οργισμένη ανακοίνωσή της

Λιγότερο γάλα ζητούν 
τώρα οι γαλακτοβιομήχανοι
Τουλάχιστον εξοργιστικό το αίτημα των γαλατάδων για μείωση 10-15% της παραγωγής 

γάλακτος, όταν έπειθαν τον ΕΦΕΤ για προσθήκη εισαγόμενου στο «ελληνικό γιαούρτι» 

Tο παραγόµενο στην Ελλάδα γάλα δεν 
φτάνει για να καλύψει της ανάγκες 
για την παρασκευή γιαουρτιού και 
δη για τις εξαγωγές, υποστήριζαν οι 
γαλακτοβιοµήχανοι, ενώ τώρα ζητούν 
µείωση της ελληνικής παραγωγής.
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M
ε έκπληξη αλλά και αγωνία σε 
µια περίοδο, που οι τιµές του γά-
λακτος σε όλη την Ευρώπη είναι 
σε σχετικά ικανοποιητικά επίπε-

δα, πληροφορούµαστε ότι η µεγαλύτερη σε 
όγκο παραλαβής εγχώριου γάλακτος, ελληνι-
κή γαλακτοβιοµηχανία «συνιστά» τους παρα-
γωγούς της, να προβούν σε µείωση της πα-
ραγωγής κατά 10-15%, διότι δεν µπορεί ν’ 
απορροφήσει τις ίδιες ποσότητες γάλακτος, 
που απορροφούσε µέχρι σήµερα.

Φυσικά µείωση της παραγωγής µπορεί 
να γίνει µε δύο τρόπους: είτε ταΐζοντας λιγό-
τερο τα ζώα, οπότε κινδυνεύει όλη η εκτρο-
φή είτε αποµακρύνοντας παραγωγικά ζώα. 
Και τα δύο είναι ιδιαίτερα οδυνηρά και επι-
κίνδυνα, για τους πολύπαθους τα τελευταία 
χρόνια παραγωγούς.

Το πρόβληµα είναι γενικότερο και πολύ-
πλοκο. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι ουδείς µπο-
ρεί να υποχρεώσει µια γαλακτοβιοµηχανία, 
να πάρει ποσότητες µεγαλύτερες από αυτές, 
που µπορεί να διαθέσει στην αγορά. Το πρό-
βληµα είναι ότι στην εγχώρια αγορά υπάρ-
χουν πολύ λίγες πλέον γαλακτοβιοµηχανίες 
και ότι οι συνεταιριστικές -φυσικά αυτές που 
έχουν αποµείνει - δεν µπορούν να παίξουν κά-
ποιο ρόλο στην αγορά αγελαδινού γάλακτος.

Είναι γεγονός ότι η εποχή των «γαλατά-
δων» κ.κ. Αριστείδη ∆ασκαλοπούλου, Φι-
λίππου, Χατζάκου, που ο ρόλος τους στην 
ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισµό της ελ-
ληνικής αγελαδοτροφίας ήταν τεράστιος, 
πέρασε ανεπιστρεπτί. 

Σήµερα οι περισσότερες γαλακτοβιοµηχα-
νίες κοιτούν µόνο τα νούµερα. Τα νούµερα 
όµως µπορείς να τα δεις από διάφορες οπτι-
κές γωνίες. Επί παραδείγµατι, από την δική 
µας οπτική γωνία, ναι µεν έχει µειωθεί η κα-
τανάλωση αλλά έχει µειωθεί και η παραγω-
γή, η οποία µε τίποτα δεν ξεπερνά το 40% - 
maximum 45% της εγχώριας κατανάλωσης 
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Συνεπώς, που 
έγκειται το πρόβληµα; Στις εισαγωγές, είτε αυ-
τές αφορούν πρώτη ύλη (συµπυκνωµένο γά-
λα, µπασκί κ.α.) είτε σε έτοιµο τελικό προϊόν.

Όταν, όµως, χρόνια ολόκληρα οι ελληνι-
κές γαλακτοβιοµηχανίες πάσχιζαν να πεί-
σουν τον κόσµο ότι το γάλα µακράς διάρ-
κειας και υψηλής παστερίωσης πρέπει να 
το προτιµά ο καταναλωτής (ενάντια σε κάθε 
επιστηµονική λογική [...]), ουσιαστικά έσκα-
βαν το λάκκο µέσα στον οποίο κινδυνεύου-
µε να πέσουµε όλοι µαζί τώρα. 

∆ιότι, όταν ο καταναλωτής έχει συνηθίσει 
να καταναλώνει σε καθηµερινή βάση αλλά 
και να ταΐζει τα παιδιά του µ’ αυτό το προ-
ϊόν, που οι Ευρωπαίοι χρησιµοποιούν για 
τον καφέ τους,  θα φτάσει η στιγµή, που θα 
τού είναι αδιάφορο, αν αυτό που παίρνει α-
πό το ράφι είναι προϊόν παρασκευαζόµενο 
στην Ελλάδα από ξένη πρώτη ύλη ή έρχεται 
κατευθείαν απέξω.

Τα θέµατα είναι πάρα πολλά σε µία χώρα, 
όπου καταβάλλονται απ’ όλους και κυρίως α-
πό τα markets τεράστιες προσπάθειες εξαπά-
τησης του καταναλωτή. Το τελευταίο, που φο-
ριέται πολύ είναι τα διάφορα εκχυλίσµατα (α-
µυγδάλου, καρύδας κτλ), τα οποία είναι εντε-
λώς άλλα προϊόντα από το γάλα. 

Είναι ροφήµατα, όπως τόσα άλλα, που κυ-
κλοφορούν σε όλη την Ευρώπη, τα οποία εί-
ναι τοποθετηµένα στα ράφια των πολυκατα-
στηµάτων, εκτός από την Ελλάδα, όπου και 
βρίσκονται εντός ψυγείου, στα ίδια ράφια µε 
το γάλα. Πολλά, δε, απ’ αυτά φέρουν και πα-
ραπλανητική ονοµασία, γάλα καρύδας, γά-
λα αµυγδάλου κτλ. 

Ουδείς όµως από τους αρµόδιους φορείς 
συγκινείται. Η Ε.Φ.Χ.Ε. εντοπίζοντας το πρό-
βληµα που έρχεται, εδώ και πολλά χρόνια µε 
απανωτές επιστολές της προς τους εκάστοτε 
ΥΠΠΑΤ, ζητούσε τη σύγκληση διάσκεψης µε 
τη συµµετοχή των παραγωγών, των εργοστα-
σίων, των markets, και εκπροσώπων των κα-
ταναλωτών υπό την αιγίδα του Υπουργείου, 
προκειµένου να λύσουµε θέµατα της εγχώ-
ριας παραγωγής, να προστατέψουµε τα θαυ-
µάσια προϊόντα µας, που µόνοι µας, κυρίως 
υποβαθµίζουµε και να σταµατήσουµε την ε-
ξαπάτηση του Έλληνα καταναλωτή.

∆υστυχώς δεν έγινε τίποτα. Είναι όµως ώρα 
να γίνει. ∆ιότι είναι αδιανόητο σε µία χώρα, 
που βρίσκεται στην κατάσταση, που βρίσκε-
ται σήµερα η Ελλάδα και που είναι η µακράν 
τελευταία σε αριθµό γαλακτοπαραγωγών α-
γελάδων σε όλη την Ευρώπη και δεν καλύ-
πτει ούτε το 50% των αναγκών της, να συνι-
στάται η σφαγή και η αποµάκρυνση ζώων.

Τελειώνοντας θα θέλαµε να πούµε σχετι-
κά µε την ανακοίνωση του ΣΕΒΓΑΠ για το 
θέµα του ελληνικού γιαουρτιού. Το βασικό-
τερο από όλα, για εµάς, είναι να λύσουµε το 
θέµα για το τι εννοούµε µε τον όρο «ελληνι-
κό γιαούρτι». Αν εννοούµε ελληνικό γιαούρ-
τι, το παραγόµενο από εισαγόµενη πρώτη ύ-
λη τότε επανερχόµαστε σε αυτά, που λέγαµε, 
περί εξαπάτησης του ελληνικού κοινού και 
µας βρίσκει κατηγορηµατικά αντίθετους. Ί-
σως βέβαια και γι΄ αυτό δεν κληθήκαµε πο-
τέ να συµµετέχουµε σε µια συνεδρίαση της 
αρµόδιας επιτροπής. Όταν συµµετέχουν οι 
πάντες, πλην της οργάνωσης των παραγω-
γών αγελαδοτρόφων. Να σηµειώσουµε βέ-
βαια ότι το αγελαδινό γιαούρτι είναι ο συντρι-
πτικός όγκος των εξαγωγών µας, σε σχέση 
µε τα άλλα γιαούρτια. 

Η προηγούµενη διοίκηση του Ε.Φ.Ε.Τ. και 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µαζί µε 
τον ΣΕΒΓΑΠ ψήφισαν υπέρ της αλλαγής του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (για να µπο-
ρεί να παρασκευάζεται το γιαούρτι από ο-
ποιοδήποτε γάλα εισαγόµενο ή µη, συµπύ-
κνωµα ή µη), πράγµα το οποίο και έγινε, ι-
σχυριζόµενοι ότι το παραγόµενο στην Ελλά-
δα γάλα δεν φτάνει για να καλύψει της ανά-
γκες µας για την παρασκευή γιαουρτιού και 
δη για τις εξαγωγές µας. Σήµερα έρχονται 
και µας λένε ότι δεν έχουν τι να κάνουν αυ-
τό το λίγο ελληνικό παραγόµενο γάλα. Περι-
µένουµε από τη νέα διοίκηση του Ε.Φ.Ε.Τ. ν΄ 
αλλάξει  ρότα. [...] Ζητάµε να εφαρµοστεί ε-
πιτέλους, ο νόµος που ψηφίστηκε για την υ-
ποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης της 
πρώτης ύλης, στα γαλακτοκοµικά προϊόντα.

Καλούµε ως Έλληνες αγελαδοτρόφοι τον 
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επι-
σκέφθηκε το συνεταιρισµό Καλαβρύτων να ε-
πισκεφθεί και τις ελληνικές µονάδες παραγω-
γής αγελαδινού γάλακτος, προτού είναι αργά.

Ελάτε και από εδώ
κ. πρωθυπουργέ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Θεσμικοί υπερασπιστές αλλότριων 
συμφερόντων στο «ελληνικό γιαούρτι»
ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 

giouroukeli@agronews.gr

Καυγάς έχει ξεσπάσει µεταξύ των γαλακτοβιοµήχα-
νων και της διοίκησης του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, µε αφορ-
µή τον όρο «ελληνικό γιαούρτι» και ό,τι τελικά αυ-
τός... πρεσβεύει. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του ΕΛΓΟ να µπλοκάρει τον φάκελο για την 
αναγνώριση του ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόντος 
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), που 
προκάλεσε την οργισµένη αντίδραση του ΣΕΒΓΑΠ, 
που µιλά για «διοικητική εκτροπή», αναδεικνύει αν 
µη τι άλλο ότι για την ουσία δηλαδή, αν η πρώτη ύ-
λη θα είναι ελληνική ουδείς ασχολείται. Σηµειωτέων 
ότι η προηγούµενη διοίκηση του ΕΦΕΤ και το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης µαζί µε τον ΣΕΒΓΑΠ ψή-
φισαν υπέρ της αλλαγής του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών (για να µπορεί να παρασκευάζεται το γιαούρ-
τι από οποιοδήποτε γάλα εισαγόµενο ή µη, συµπύ-
κνωµα ή µη), πράγµα το οποίο και έγινε, ισχυριζόµε-
νοι ότι το παραγόµενο στην Ελλάδα γάλα δεν φτάνει 
για να καλύψει της εγχώριες ανάγκες για την παρα-
σκευή γιαουρτιού και δη για τις εξαγωγές. 

Μνηµείο η ανακοίνωση του ΣΕΒΓΑΠ 
 «Οι θεσµικοί υπερασπιστές των εθνικών µας προϊ-

όντων αναδείχθηκαν στους χειρότερους εχθρούς», εί-
ναι ο τίτλος που φέρει η ανακοίνωση του ΣΕΒΓΑΠ µε-
τά το µπλόκο ΕΛΓΟ του φακέλου για την αναγνώριση 
του ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόντος ΠΓΕ, µε την 
οποία ζητείται η άµεση παρέµβαση της πολιτικής η-
γεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην α-
νακοίνωση, µεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Για τους επι-
κίνδυνα αδαείς που έχουν συµβάλει σε αυτή την «α-
πόφαση», οφείλουµε να τους πληροφορήσουµε τα ε-
ξής: Το ΥΠΑΑΤ, µετά από την αντικοινοτική και απα-
ράδεκτη πρωτοβουλία της Τσεχίας να θεσπίσει µε ε-
θνική της νοµοθεσία κατηγορίες «ελληνικού γιαουρ-
τιού» και «Τύπου ελληνικού γιαουρτιού», συνέστησε 
οµάδα εργασίας µε πολλούς εµπλεκόµενους φορείς 
(ΣΕΒΓΑΠ, κτηνοτρόφους, κλπ.) για την δροµολόγηση 
και τη δηµιουργία φάκελου για την κατοχύρωση του 
ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόντος Προστατευόµε-
νης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Μετά από αρκετές 

συναντήσεις της οµάδας, συµφωνήθηκαν τα βασικά 
στοιχεία του φακέλου, του προς κατοχύρωση ελληνι-
κού γιαουρτιού και οµόφωνα αποφασίστηκε η ανά-
θεση στο εργαστήριο Γαλακτοκοµίας του ΓΠΑ της εκ-
πόνησης µελέτης και σύνταξης φάκελου [...].

Η εκπόνηση αυτή έχει φυσικά ένα κόστος το οποίο 
ζητήθηκε επίσηµα από τον ΕΛΓΟ να το αναλάβει από 
τα χρήµατα που εισπράττει, κατά εκατοµµύρια ευρώ 
κάθε χρόνο, από τις επιχειρήσεις παραγωγής γαλ/κων 
προϊόντων και τους κτηνοτρόφους και τα οποία δυστυ-
χώς αποθεµατοποιεί και παρανόµως ετερο-χρησιµο-
ποιεί για αλλότριους µε τα γαλ/κα προϊόντα σκοπούς. 
Παρόλο που πέρασαν 7 ολόκληροι µήνες από το αίτη-
µα αυτό, ο ΕΛΓΟ δεν είχε προχωρήσει στην υλοποίηση 
του αιτήµατος, ως όφειλε. Την απαράδεκτη αυτή καθυ-
στέρηση για την κατοχύρωση του πλέον σηµαντικού ελ-
ληνικού προϊόντος στον κόσµο σήµερα, την γνωρίσαµε 
µε κάθε τρόπο στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τό-
σο στον σηµερινό όσο και στον προκάτοχό του και αυ-
τό που εισπράξαµε είναι να µην ανησυχούµε γιατί θα 
µεριµνήσουν έτσι ώστε άµεσα να υλοποιηθεί το αίτηµα! 

Ώσπου, διαβάσαµε στον τύπο το ανήκουστο, ότι δη-
λαδή το ∆Σ του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα µπλόκαρε τον φάκελο 
του ελληνικού γιαουρτιού! Κατ’ αρχήν ο ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα όχι µόνο δεν είχε, ούτε έχει δικαίωµα να µπλοκά-
ρει οτιδήποτε για τον συγκεκριµένο φάκελο και όποιος 
εισήγαγε µε αυτό τον τρόπο αυτό το θέµα στο ∆Σ είναι 
όχι µόνο αδαής αλλά και επικίνδυνος για τα εθνικά µας 
συµφέροντα µε την τεράστια καθυστέρηση που προ-
ξένησε. [....]Αυτό που ζητήθηκε από τον ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα είναι ΜΟΝΟ η χρηµατοδότηση του έργου πράγµα 
που αποτελεί σαφή υποχρέωση του. [...]. Η κατοχύρω-
ση του ελληνικού γιαουρτιού σε ευρωπαϊκό κατ’ αρ-
χήν επίπεδο και κατόπιν και εκτός ΕΕ, είναι ο υψηλό-
τερης ίσως σηµασίας Εθνικός µας στόχος. 

Αρκεί να αναφερθεί ότι ο ετήσιος τζίρος του «Ελλη-
νικού γιαουρτιού» στον κόσµο είναι σήµερα της τάξης 
των 4 δις δολαρίων. Από αυτήν την τεράστια πίτα σή-
µερα, το πραγµατικά ελληνικό γιαούρτι (που παράγε-
ται στην Ελλάδα) έχει µερίδιο µόλις το 1/10.000!! Αν αυ-
τό το δραµατικό γεγονός δεν έχει γίνει ικανό να αφυ-
πνίσει την οικτρή διοίκηση του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, το υ-
πουργείο αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τότε δυ-
στυχώς δεν έχει µέλλον αυτή η χώρα». 
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Επεκτείνεται το Κτήμα Semeli
σε νέα terroir οινοπέδια 

 Η επιχείρηση «αναβάθμιση» θα φέρει επενδύσεις 1,5 εκατ. ευρώ
 Αρχές του έτους rebranding σε όλη τη σειρά των 17 ετικετών 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε επέκταση των ιδιόκτητων αµπελώνων της µε νέες 
φυτεύσεις βιολογικής καλλιέργειας, δοκιµάζοντας 
την παραγωγή καινούριων ποικιλιών, ελληνικών 
και διεθνών, σε terroir – οινοπέδια που θα εξελι-
χθούν σε αµπελοτόπια, από τα οποία θα παράγο-
νται ιδιαίτερες ετικέτες κρασιού (single vineyard – 
single cru), ετοιµάζεται να προχωρήσει η οινοποι-
ητική εταιρεία Κτήµα Semeli στο Κούτσι Νεµέας.

Η αρχή θα γίνει το 2019, µε τη φύτευση λίγο πά-
νω από 100 στρεµµάτων γης, κυρίως µε Αγιωργί-
τικο και λίγο Syrah και Cabernet Sauvignon τα ο-
ποία θα έρθουν να προστεθούν στα υφιστάµενα 
περίπου 300 στρέµµατα ιδιόκτητου αµπελώνα του 
κτήµατος. Σε βάθος τριετίας ο στόχος είναι να φυ-
τευτούν άλλα τουλάχιστον 100 στρέµµατα, πάλι µε 
αγιωργίτικο και µοσχοφίλερο. Η οινοποιητική επι-
χείρηση επενδύει, επίσης, στην ανάδειξη γηγενών 
ποικιλιών, που θα καλλιεργούνται και θα οινοποι-
ούνται πειραµατικά στην αρχή σε έναν πρότυπο α-

µπελώνα, που κατά βάση περιβάλλει το Οινοποι-
είο. Παράλληλα, το Οινοποιείο αναβαθµίζεται δι-
αρκώς χρησιµοποιώντας την αιχµή της τεχνολο-
γίας σε όλα τα στάδια οινοποίησης, για ένα εξαι-
ρετικό αποτέλεσµα στην συνολική παραγωγή, δί-
νοντας κρασιά υψηλής ποιότητας, ενώ ρίχνει ιδι-
αίτερο βάρος και στον οινοτουρισµό, έχοντας δρο-
µολογήσει τη µετατροπή των οκτώ χώρων φιλο-
ξενίας που διαθέτει σε 10-12 πολυτελείς σουίτες. 

Η συνολική επένδυση για όλες αυτές τις επεµ-
βάσεις θα ξεπεράσει τα 1,5 εκατ. ευρώ, όπως α-
νέφεραν ο διευθύνων σύµβουλος του Οινοποιεί-
ου Κωνσταντίνος ∆αριβάκης και ο γενικός διευ-
θυντής και οινολόγος του Κτήµατος Semeli,Λεω-
νίδας Νασιάκος, σε συνέντευξη τύπου που παρα-
χώρησαν στη Θεσσαλονίκη, µε αφορµή τη συµ-
µετοχή της επιχείρησης στην έκθεση Χάρτης των 
Γεύσεων. Τα δύο ανώτατα στελέχη ανέφεραν επί-
σης πως το οινοποιείο είναι στη διαδικασία προε-
τοιµασίας του rebranding όλης της σειράς των 17 
εκτικετών που έχει στη γκάµα του και θα κυκλο-
φορήσει µε τη νέα εικόνα από αρχές του 2019. 

Επιµένει, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, το ε-
πενδυτικό κεφάλαιο «Innovation Brain», να δηλώ-
νει πως ενδιαφέρεται για την εξαγορά του οµίλου 
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ. 

Σχεδόν πέντε εβδοµάδες µετά την εκπνοή της 
προθεσµίας που είχε στη διάθεσή του το επενδυτι-
κό Fund, από την ελληνική κυβέρνηση, για να κατα-
θέσει δεσµευτική προσφορά, χωρίς, ωστόσο, να το 
πράξει ποτέ ο διαχειριστής του «Innovation Brain», 
Lucas Fecker, µε δελτίο Τύπου, το βράδυ της Τρί-
της 4 ∆εκεµβρίου, ισχυρίζεται πως έχει καταθέσει 
νέα δεσµευτική πρόταση για την ΕΒΖ και αναµένει 
την απάντηση των τραπεζών για να την υλοποιή-
σει η οποία αναφέρει:  Απόκτηση της EBZ µε βα-

ση τα όσα συµφωνήθηκαν το καλοκαίρι.  Πρό-
σθετη χρηµατοδότηση 30 εκατ. ευρώ, για τη λει-
τουργία της επιχείρησης.  ∆έσµευση ότι η Ελλά-
δα θα είναι ο κύριος χώρος παραγωγής.  ∆εν θα 
επικεντρωθεί στη Σερβία, ενώ α δεν αποτελεί βα-
σική αγορά.  ∆έσµευση για λειτουργία δύο µο-
νάδων παραγωγής ζάχαρης, η µία για συµβατι-
κή λευκή ζάχαρη κι η άλλη για βιολογική ειδική 
ζάχαρη υψηλής ποιότητας.  Εξασφαλισµένη συ-
νεργασίας συνεργάτη για τον εκσυγχρονισµό της 
παραγωγής ζάχαρης και συµφωνία µε έναν από 
τους µεγαλύτερους εµπόρους ζάχαρης.  Εφαρ-
µογή σχεδίου συµβολαιακής γεωργίας µε τριε-
τείς συµβάσεις µε τους τευτλοκαλλιεργητές. κ.λπ.

Την απάντηση των τραπεζών λέει πως περιμένει
ο Φέκερ για να βάλει τα 30 εκατ. ευρώ στην ΕΒΖ

«Χρυσή» η κεφαλογραβιέρα 
ΑΜΦΙΓΑΛ στην Dairy Expo

Έξι µεγάλες διακρίσεις έρχονται να 
προστεθούν στο ενεργητικό της 

ΑΜΦΙΓΑΛ και των τυροκοµικών της προϊόντων, 
τα οποία ξεχώρισαν στη δεύτερη Αξιολόγηση 
Ελληνικών Τυριών, που διεξήχθει στα πλαίσια 
της 5ης Dairy Expo 2018. Συγκεκριµένα, η 
Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ της ΑΜΦΙΓΑΛ, 
ξεχώρισε στην κατηγορία «Σκληρά Τυριά» 
και αναδείχθηκε νικήτρια της πρώτης θέσης. 

Μιτσικέλι, η νέα επωνυµία 
του νερού Ζαγοροχώρια  
Σε αλλαγή της εµπορικής επωνυµίας του 
φυσικού µεταλλικού νερού «Ζαγοροχώρια» σε 
«Μιτσικέλι» προχώρησε η Εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 
Σύµφωνα µε όσα δηµοσιεύονται σε απόφαση 
στο ΦΕΚ που υπογράφει ο υπουργός Υγείας το 
νερό θα προέρχεται από την πηγή υδροληψίας 
µε ονοµασία «Ζαγοροχώρια» στη θέση 
Μεσοβούνι Νεγράδων της ∆.Ε. Καλπακίου του 
∆ήµου Πωγωνίου , Π.Ε Ιωαννίνων.

Η Unilever προς εξαγορά 
θυγατρικής της GlaxoSmithKline  
Η Unilever πρόκειται να αγοράσει την Horlicks, 
εταιρεία δραστηριοτήτων διατροφής, της 
GlaxoSmithKline, έναντι 3,8 δισ. δολαρίων, 
ενισχύοντας την θέση του αγγλό-ολλανδικού 
οµίλου στην Ινδία µε την προσθήκη malted 
ποτών. Η συµφωνία, αυξάνει το αποτύπωµα 
του οµίλου καταναλωτικών ειδών σε µια από 
τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες οικονοµίες.

H επιχείρηση θα 
παράξει φέτος 
περίπου 1,1 εκατ. 
φιάλες εκ των 
οποίων το 15% θα 
πάει σε εξαγωγές.

«Το επιχειρηµατικό σχέδιο 
του Innovation Brain, για 

την επανεκκίνηση της 
ελληνικής παραγωγής 

ζάχαρης, είναι η 
µόνη βιώσιµη λύση, 

εξασφαλίζοντας µια κρίσιµη 
βιοµηχανία στη Βόρεια 
Ελλάδα», υποστηρίζει ο 

Λούκας Φέκερ.

Ο οινολόγος 
Λ. Νασιάκος 
(αριστερά) µαζί µε 
τον διευθύνοντα 
σύµβουλο του 
κτήµατος Semeli 
Κ. ∆αριβάκη.

ΝΕΑ



Agrenda B11 | 33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Εµπορικός
κόµβος
το Βέλγιο,
µέσω 
Αlibaba

Συµφωνία συνεργασίας 
µε τη βελγική κυβέρνηση 
έκλεισε η Alibaba, µε 
στόχο τη δηµιουργία ενός 
εµπορικού κόµβου, που θα 
έχει ως στόχο να βοηθά 
τις εταιρείες της χώρας 
να πωλούν τα προϊόντα 
τους στο εξωτερικό. 
Έτσι,το Βέλγιο γίνεται η 
πρώτη χώρα στην 
Ευρώπη που εγγράφεται 
στην πλατφόρµα του 
ηλεκτρονικού διεθνούς 
εµπορίου (eWTP). 
Σύµφωνα µε το 
σχεδιασµό, στόχος είναι 
να βοηθούνται 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
προκειµένου να κάνουν 
πωλήσεις στο εξωτερικό, 
κάτι που παραδοσιακά 
έβρισκαν δύσκολο και 
πολυδάπανο.
Μέρος της πρωτοβουλίας 
αυτής είναι η λειτουργία 
ενός εργαστηρίου της 
Alibaba µέσω της Cainiao, 
του βραχίονα logistics 
που διαθέτει, στη Λιέγη 
του Βελγίου. Η κίνηση 
αυτή θα βοηθήσει τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
να µεταφέρουν αγαθά 
στην Κίνα. Στο πλαίσιο 
της συµφωνίας, η Alibaba 
θα προχωρήσει σε 
επενδύσεις για τη 
δηµιουργία υποδοµών 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Να σηµειωθεί ότι, η  
Alibaba έχει δεσµευτεί να 
βοηθήσει στην εισαγωγής 
ποιοτικών αγαθών αξίας 
200 δισ. δολ. από χώρες 
του εξωτερικού στην Κίνα 
εντός πενταετίας.

Σε συστράτευση µε τους 50 διευθύ-
νοντες συµβούλους και τους επικε-
φαλής παγκόσµιων επιχειρηµατι-
κών οµίλων προχωρά η Syngenta 
στην κατεύθυνση της παρότρυνσης 
ηγετών, αρχηγών κυβερνήσεων και 
της διεθνούς κοινότητας να παρου-
σιάσουν ένα βελτιωµένο πλάνο δρά-
σης για την αντιµετώπιση της κλι-
µατικής αλλαγής. Η Συµµαχία των 
εκπροσώπων επιχειρηµατικών οµί-
λων για το κλίµα, τελεί υπό την αι-
γίδα του Παγκόσµιου Οικονοµικού 
Φόρουµ µε το βλέµµα στην υπό εξέ-
λιξη 24η Σύνοδο για την Κλιµατική 
Αλλαγή στην Πολωνία που διεξάγει 

ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών.
Ο διευθύνων σύµβουλος της 

Syngenta Erik Fyrwald δήλωσε ότι 
η κλιµατική αλλαγή απαιτεί ισχυ-
ρούς ηγέτες και συλλογική δράση. 
«Εκπροσωπώντας µια από τις µεγα-
λύτερες εταιρείες στον αγροτικό το-
µέα, βεβαιώνω ότι θα υιοθετήσουµε 
µια ολιστική προσέγγιση, µε αρω-
γό τα επιστηµονικά ευρήµατα προ-
κειµένου να ανταποκριθούµε στην 
πρόκληση. Επενδύουµε περισσότε-
ρα από ένα δις δολάρια κάθε χρόνο 
προκειµένου να προκύψει µία προ-
σέγγιση που θα έχει συνοχή», είπε 
ο ίδιος µεταξύ άλλων. 

Σε στρατηγική συµµαχία συνεργασί-
ας σε εµπορικό επίπεδο προχώρησαν 
Τα Ηπειρώτικα Αυγά από την Πτη-
νοτροφική Ιωαννίνων και ο Αγροτι-
κός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Ιωαννίνων «Η ΠΙΝ∆ΟΣ». 

Οι δύο εταιρείες, που η κάθε µία 
µετράει πάνω από 60 χρόνια πα-
ρουσίας στον κλάδο, αποφάσισαν 
να συνεργαστούν σε εµπορικό επί-
πεδο διευρύνοντας µε αυτό τον τρό-
πο το δίκτυο διανοµής και εξασφα-
λίζοντας πραγµατικά φρέσκα προ-
ϊόντα στους καταναλωτές καθώς η 
διανοµή θα πραγµατοποιείται εντός 
24 ωρών από την παραγωγή τους.

«Τόσο ο ΑΠΣΙ Η ΠΙΝ∆ΟΣ όσο και 
τα Ηπειρώτικα Αυγά έχουν σαν κοινό 
παρονοµαστή την ποιότητα και την 
ασφάλεια των προϊόντων που παρά-
γουν, την τεχνογνωσία αλλά και την 
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου µέ-
σα από συνεχείς επενδύσεις στον τε-
χνολογικό εξοπλισµό και την έρευ-
να», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Συστράτευση Syngenta με 
γεωργικό σχέδιο δράσης 

Συνεργασία 
Πίνδου με
Ηπειρώτικα 
Αυγά 

Παράγει αξία µε επενδύσεις 43 εκατ. ευρώ η Αθηναϊκή
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραµµα της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας ύψους 43 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2019-2021. Παράλληλα, η 
εταιρεία ενισχύει περαιτέρω την εξαγωγική της δραστηριότητα εστιάζοντας 
στην αγορά της Αµερικής και αναπτύσσει νέα καινοτόµα προϊόντα όπως 
η παραγωγή µηλίτη. Τα παραπάνω επισηµάνθηκαν από τον πρόεδρο 
και διευθύνων σύµβουλο της εταιρείας, Αλέξανδρο ∆ανιηλίδη, ο οποίος 
υπογράµµισε ότι οι επενδύσεις αφορούν το σύνολο της δραστηριότητας της 
εταιρείας. «Είµαστε εδώ για να παράγουµε αξία» ανέφερε.

Κοινός παρανοµαστής της 
στρατηγικής αυτής σύµπραξης 

είναι η ποιότητα, τονίζουν 
στην ανακοίνωσή τους η 

Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε. 
και η ΠΙΝ∆ΟΣ. 

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

2019�2021

2019

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 43

620

ΕΚΑΤ.
ΕΥΡΩ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΝΟΜΟΙ

ΤΟΥ ΑΕΠΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΛΙΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ
ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΙΒΩΤΙΑ

2

400.000 
19
798

2.500

0,35%

ΕΚΑΤ.
ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ.
ΕΥΡΩ
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Αγροτική γη αξίας 9,9 δις ευρώ έχει εντάξει στις παροχές προς τους Ιταλούς τρίτεκνους για τον προϋπολογισμό 
του 2019 η ιταλική κυβέρνηση, με στόχο να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας στον «φτωχό» νότο της χώρας

Κάντε παιδιά και θα πάρετε γη, 
λέει η Ιταλία στον αγροτικό νότο
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

kontonis@agronews.gr

Οι τρίτεκνοι θα επιβραβεύονται µε καλλιερ-
γήσιµη γη για 20 χρόνια, λέει στους κατοί-
κους που ζουν στα νότια της χώρας η ιταλική 
κυβέρνηση µε το σχέδιο προϋπολογισµού, σε 
µία προσπάθεια να µπει σε παραγωγική τρο-
χιά µεγάλο µέρος ακαλλιέργητων εκτάσεων, 
που είναι ιδιοκτησία του δηµοσίου.

Μάλιστα, η αξία αυτής της γης φτάνει τα 9,9 
δις ευρώ, σύµφωνα µε την Coldiretti, το επί-
σηµο συνεταιριστικό όργανο των Ιταλών α-
γροτών, όπως µεταδίδει η Αναλίσα Γκιράρ-
ντι, αναλύτρια του Forbes. Η κίνηση αυτή θα 
συνοδεύεται και από στεγαστικά δάνεια µέχρι 
200.000 ευρώ, µηδενικού επιτοκίου για όσους 
αποκτήσουν κοντά στη γη τη µόνιµη κατοικία 
τους και κάνουν ένα τρίτο παιδί µέχρι το 2021. 

Σύνδεση υπογεννητικότητας µε γεωργία
Ο υπουργός Γεωργίας Τζιάν Μάρκο Σεντι-

νάιο εξήγησε πως η πρόταση αυτή έχει διπλό 
στόχο: θα δώσει κίνητρα για την αύξηση του 
πληθυσµού, ενώ την ίδια ώρα θα προσελκύ-
σει επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα. Η πρό-
ταση έχει όλα τα στοιχεία που η Λίγκα προ-
ωθεί εδώ και δεκαετίες, και αφορούν την ε-
στίαση στην ιταλική γη και τα προϊόντα της, 

την παραγωγή στην Ιταλία και την προώθη-
ση της γεωργίας. Τώρα, συνδέοντας αυτόν 
το στόχο µε την αύξηση του πληθυσµού, η 
Λίγκα φέρεται να προσπαθεί να δηµιουρ-
γήσει µια γενιά νέων που ασχολούνται µε 
τον αγροτικό τοµέα και υποτίθεται ότι πρό-
κειται να ενισχύσει την οικονοµία. 

Οι εγκαταλελειµµένες εκτάσεις, τις οποίες 
αφορά η µεταρρύθµιση βρίσκονται όλες στο 
νότο της Ιταλίας, στις περιφέρειες των οποί-
ων οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν πάντα κα-
θυστερηµένες και δεν θα µπόρεσαν να ανα-
κάµψουν από την κρίση του 2008. Ταυτόχρο-
να, αυτές οι περιοχές είναι αυτές που πλήτ-
τονται περισσότερο από την ανεργία στη χώ-
ρα, ιδίως µεταξύ των νέων. Ωστόσο, εδώ εί-
ναι όπου η µεταρρύθµιση αρχίζει να γίνεται 
ασυνεπής, σύµφωνα µε την Ιταλίδα αναλύ-
τρια. Όπως αναφέρει, υπάρχει ήδη µια γενιά 

νέων που δεν έχουν δουλειά και θα εργαζό-
ταν στον τοµέα. Ακριβώς όπως υπάρχει ήδη 
µια κατηγορία νέων αγροτών που αγωνίζο-
νται να επιβιώσουν εξαιτίας της οικονοµικής 
στασιµότητας και θα είχαν πραγµατικά ανά-
γκη µέριµνας από την πολιτεία.

Αγνοείται το υπάρχον αγροτικό δυναµικό
Η πρόταση για τον προϋπολογισµό σχεδι-

άζει να δώσει εδάφη σε ανθρώπους που δεν 
τα θέλουν κατ’ ανάγκη ή δεν θα τα αξιοποι-
ούσαν όπως πρέπει, αγνοώντας µια οµάδα 
ατόµων που θα ήταν ο φυσικός στόχος τέ-
τοιων µεταρρυθµίσεων. Επιπλέον, όσοι υπο-
θετικά θα λάβουν τις εκτάσεις θα πρέπει να 
οικοδοµήσουν ένα ολόκληρο µέλλον σε κά-
τι που τελικά είναι αρκετά επισφαλές. Η Ιτα-
λία είναι γνωστή για την πολιτική αστάθεια 
της, γεγονός που σηµαίνει ότι οι οικογένει-
ες ενδέχεται να µην έχουν τη διαβεβαίωση 
ότι η µεταρρύθµιση, αν εγκριθεί από το Κοι-
νοβούλιο, θα ισχύσει στην πραγµατικότητα 
για τα επόµενα 20 χρόνια. Ακόµα κι έτσι, θα 
πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήµατα σχετι-
κά µε το τι συµβαίνει µετά το χρόνο εγκατά-
στασης, αν θα πρέπει αυτά τα εδάφη να επι-
στραφούν ή αν θα πωληθούν.

Υπάρχει γενικότερα πολλή ασάφεια γύρω 
από την πρόταση. Επιπλέον ένα άλλο ερώτη-

µα είναι πως η ιταλική κυβέρνηση που φαί-
νεται ότι στερείται οικονοµικών πόρων, πώς 
θα αφήσει µια γη αξίας πολλών δις ευρώ να 
παραχωρηθεί δωρεάν, χωρίς σίγουρα πολ-
λαπλασιαστικά αποτελέσµατα. 

Θυµίζει κάτι από τη Μάχη των Γεννήσεων
Ωστόσο, για τους ιστορικούς, ο στόχος της 

προσπάθειας ενσωµάτωσης ενός πολιτικού 
µηχανισµού για την αύξηση του πληθυσµού 
υπενθυµίζει τη «Μάχη των Γεννήσεων», µια 
αµφιλεγόµενη πολιτική στην Ιταλία που δι-
ήρκεσε µια περίοδο 15 ετών που ξεκίνησε 
το 1927. Ο στόχος ήταν να αυξηθεί ο πλη-
θυσµός της Ιταλίας κατά 50% σε 25 χρόνια, 
προσφέροντας στα ζευγάρια δάνεια που θα 
µπορούσαν να αποπληρωθούν µε το να κά-
νουν παιδιά, περιποιώντας παράλληλα ειδι-
κή µεταχείριση σε ζευγάρια που αναζητούν 
εργασία στη δηµόσια διοίκηση και παρή-
χαν πλήρεις φοροαπαλλαγές σε έγγαµους 
άνδρες που είχαν έξι ή περισσότερα παιδιά. 
Οι στατιστικές δείχνουν ότι η πολιτική είχε 
ελάχιστες επιπτώσεις. «Μέχρι τη δεκαετία 
του 1990, η συζήτηση για το ποσοστό των 
γεννήσεων ήταν ένα θέµα ταµπού στην Ιτα-
λία, επειδή θύµιζε σε όλους τον Μουσολίνι», 
δήλωσε σε συνέντευξή της η Μαρία Σίλνανα 
Σαλβίνι, καθηγήτρια δηµογραφικών στοιχεί-
ων στο Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας.

Ο Αλεσσάντρο Μάρζο Μαγκνό, ιστορικός 
και συγγραφέας, δήλωσε ότι οι µεγάλες οι-
κογένειες αποτελούν µέρος της παραδοσια-
κής εικόνας της Ιταλίας. «Η µεγάλη οικογέ-
νεια που κάθεται γύρω από το τραπέζι για να 
φάει έχει γίνει µέρος ενός κλισέ για την Ιτα-
λίας», δήλωσε ο Μάρζο Μαγκνό. «Αλλά αυ-
τή η παλιοµοδίτικη Ιταλία δεν υπάρχει πια».

Άτοκα δάνεια
Η κίνηση αυτή θα 

συνοδεύεται και από 
στεγαστικά δάνεια µέχρι 

200.000 ευρώ µηδενικού 
επιτοκίου, για όσους 
θελήσουν και σπίτι
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Καλοδεχούµενα τα de minimis που 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από 
τα Καλάβρυτα, όµως ο κτηνοτροφι-
κός κόσµος ρωτάει µετ’ επιτάσεως και 
µετά τι; Κι αυτό γιατί, το συγκεκριµέ-
νο κρατικό κονδύλι, των 43 εκατ. ευ-
ρώ, όπως οι ίδιοι οι παραγωγοί λένε 
δεν επαρκεί για να καλύψει τις τερά-
στιες «τρύπες», που έχει ανοίξει εδώ 
και αρκετά χρόνια η ανυπαρξία ελέγ-
χων στον αιγοπροβατοτροφικό κλά-
δο, που έχουν συρρικνώσει τις τιµές 
του γάλακτος έως 30% µε αποτέλεσµα 
πολλοί κτηνοτρόφοι να πωλούν ή και 
να οδηγούν σε σφαγή το ζωικό τους 
κεφάλαιο. Αντίστοιχη, κατάσταση ε-
πικρατεί και στην αγελαδοτροφία, µε 
τους παραγωγούς να δέχονται «ωµές 
συστάσεις» από τη γαλακτοβιοµηχα-
νία για µείωση των παραδόσεων γά-
λακτος ως και 15%. 

Η κατάσταση, αν µη τι άλλο είναι ε-
κρηκτική, παρά τις «πυροσβεστικές» 
προσπάθειες της κυβέρνησης που ε-
πιχειρεί µε περιορισµένης απόδοσης 
παροχές και εισαγγελικές παρεµβά-
σεις να αλλάξει σε επίπεδο επικοινω-
νίας τουλάχιστον, το αρνητικό κλίµα 
που επικρατεί στον κτηνοτροφικό κλά-
δο. «Η χορήγηση κρατικών ενισχύσε-
ων ήσσονος σηµασίας (de minimis) 
ύψους 43 εκατ. ευρώ σε 45.000 κτη-
νοτρόφους συµπεριλαµβανοµένων 
και των πεδινών, αποτελεί πολιτική 
απόφαση την οποία έλαβε η Κυβέρ-
νηση αναγνωρίζοντας τα προβλήµα-
τα των κτηνοτρόφων και στηρίζοντας 
τον κλάδο, µέχρι να αποδώσουν τα 
µέτρα και οι αυξηµένοι έλεγχοι στην 
αγορά του γάλακτος», υπεραµύνεται 

των κυβερνητικών προθέσεων ο βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Νίκος Παπα-
δόπουλος µε αφορµή την ανοικτή ε-
πιστολή της Οµοσπονδίας Κτηνοτρο-
φικών Συλλόγων Θεσσαλίας που µι-
λά για «ανικανότητα» και προσπά-
θεια «απροσανατολισµού» των κτη-
νοτρόφων.

Μάλιστα, οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι 
αποδίδουν σε εκλογικό ενδιαφέρον 
την επίσκεψη του πρωθυπουργού στα 
Καλάβρυτα. «Μήπως πάµε σε εκλογές 
και ξαφνικά υπάρχει ενδιαφέρον α-
πό τον Πρωθυπουργό για τους κτηνο-
τρόφους;», διερωτάται η Οµοσπονδία 
εκφράζοντας πικρία για το γεγονός 
ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν α-
ποστείλει τέσσερις επιστολές για συ-
νάντηση, οι οποίες έµειναν αναπά-
ντητες. Η Οµοσπονδία, στην επιστο-
λή της περιγράφει πως έχει η κατά-
σταση στον χώρο της κτηνοτροφίας 
που επιβαρύνεται παράλληλα από:

 Την αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών και κατασχέσεις τραπε-
ζικών λογαριασµών για χρέη στην 
εφορία.

 Την φορολόγηση της ενιαίας ε-
νίσχυσης και τη µείωση από το 2019 
του αφορολόγητου των κτηνοτρόφων 
στα επίπεδα των 5.500 ευρώ.

 Την αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών.

 Τα εµπόδια στην δηµιουργία ∆ι-
επαγγελµατικής οργάνωσης Φέτας η 
οποία θα µπορούσε να αναλάβει δρά-
ση για την προστασία του προϊόντος.

 Τη µη εφαρµογή του νοµοσχε-
δίου για την αναγραφή στις αποδεί-
ξεις των κρεοπωλείων την χώρα προ-
έλευσης του κρέατος µε αποτέλεσµα 
οι τιµές στα αµνοερίφια όλο και να 
µειώνονται. 

 Την µη υλοποίηση του ψηφι-
σθέντος εδώ και τρία χρόνια νοµο-
σχεδίου για τα διαχειριστικά σχέδια 
βοσκής και µάλιστα µε τελική ηµερο-
µηνία την 31-01-2019. 

Πολιτικές και όχι 
τσιρότα έχει ανάγκη 
η εγχώρια κτηνοτροφία
Για πρόφταση μέχρι να αποδώσουν τα μέτρα για τους ελέγχους 
ή κέρασμα για τις εκλογές τα 43 εκατ. των κρατικών ενισχύσεων;
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Πήραν τα κομπιουτεράκια 
αλλά δεν τους βγαίνουν 
τα νούμερα στα de minimis
Οριζόντια κατανομή για να πάρουν κάτι τις όλοι από το κονδύλι το οποίο 
σε επίπεδο ρητορικής έχει ανέβει από τα 41 εκατ. ευρώ στα 43 εκατ. ευρώ

Σε οριζόντια κατανοµή φαίνεται να 
οδηγείται η εξαγγελία Τσίπρα για έ-
κτακτη εθνική ενίσχυση στους αιγο-
προβατοτρόφους, η οποία επί της 
ουσίας δεν καλύπτει τις απώλειες 
εισοδήµατος που έχουν υποστεί α-
πό την κατακόρυφη µείωση στη µέ-
ση τιµή του γάλακτος τον τελευταίο 
χρόνο και που είναι διαφορετική για 
τους παραγωγούς ορεινών και πεδι-
νών περιοχών. 

Μάλιστα, στα δύο παραδείγµατα 
που παρουσιάζει η Agrenda (πίνακας 
δεξιά), φαίνεται ξεκάθαρα πως άλλη 
απώλεια εισοδήµατος έχει ένας κτη-
νοτρόφος µε 100 πρόβατα και µέση 
ετήσια παραγωγή 200 κιλά/ ανά ζώο 
πριν τρία χρόνια που η µέση τιµή του 
γάλακτος ήταν 1 ευρώ/ ανά κιλό εί-
χε ετήσιο εισόδηµα 20 χιλ. ευρώ, ενώ 
σήµερα µε µέση τιµή 0,75 έχει εισό-
δηµα 15 χιλ. ευρώ, άρα χάνει 5 χιλ. 
ευρώ ετησίως, άλλη ένας µε 200 πρό-
βατα (ετήσια απώλεια 10.000 ευρώ) 
και διαφορετική ένας κτηνοτρόφος ο-
ρεινής περιοχής µε 100 και 200 πρό-
βατα και µέση ετήσια παραγωγή 120 
κιλά/ ζώο (εισόδηµα 9 χιλ. ευρώ) που 
υπόκεινται σε ετήσια απώλεια 3.000 
και 6.000 ευρώ αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, µπέρδεµα επικρατεί 
για το ποιοι θα είναι εν τέλει οι δικαι-
ούχοι καθώς ο πρωθυπουργός µίλη-
σε για στήριξη των παραγωγών στις 
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 

κάτι που ουσιαστικά «διόρθωσε» το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε 
ανακοίνωσή του – λίγες ώρες µετά – 
στην οποία ανέφερε πως την έκτακτη 
στήριξη θα λάβουν 45.000 παραγω-
γοί τόσο από ορεινές όσο και από πε-
δινές περιοχές (κάτι που αποτελούσε 
αίτηµα της Οµοσπονδίας Κτηνοτρο-
φικών Συλλόγων Θεσσαλίας) µε την 
προϋπόθεση να κατέχουν πάνω από 
20 ζώα και να έχουν παραδώσει γά-
λα (σ.σ. η ενίσχυση δίνεται για τα θη-
λυκά αιγοπρόβατα άνω του 1 έτους). 

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόµα 

καµία επίσηµη ενηµέρωση σχετικά µε 
το ύψος της ενίσχυσης που θα κατα-
βληθεί ανά ζώο, παρά το γεγονός ότι 
τα de minimis θα καταβληθούν πριν 
το τέλος του έτους.

Θέµα, τις τελευταίες ηµέρες προ-
έκυψε όµως και για το κονδύλι της 
ενίσχυσης αφού η κυβέρνηση από 
τα Καλάβρυτα έκανε λόγο για 42 ε-
κατ. ευρώ ενώ σε απόφαση στην ∆ι-
αύγεια λίγες ηµέρες πριν είχε δηµο-
σιευθεί η δέσµευση πίστωσης για 41 
εκατ. ευρώ, ενώ ο βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Νίκος Παπαδόπουλος µιλά για 
43 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας την κατάσταση, ό-
πως αυτή διαµορφώνεται το τελευ-
ταίο διάστηµα, η τοµεάρχης αγροτι-
κού της Ν∆, Φωτεινή Αραµπατζή α-
νέφερε: «Αν πιστέψουµε τον κ. Α-
ραχωβίτη, ο αριθµός των δικαιού-
χων που αναφέρει τον διαψεύδει, 
καθώς δεν θα είναι πλέον 45.000, 
όπως δήλωσε χθες ο Πρωθυπουρ-
γός εξαιρώντας τους πεδινούς, αλ-
λά 83.500 κτηνοτρόφοι, που πλη-
ρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,  σύµ-
φωνα µε το σχετικό άρθρο 52 του 
Κανονισµού 1307/2013. Το παρά-
δοξο δε, είναι ότι και οι δύο συµφω-
νούν ότι το συνολικό ύψος της ενί-
σχυσης θα είναι 42 εκατοµµύρια ευ-
ρώ, όταν η µε αριθµ. 24920/164954 
της 28/11/2018 ∆έσµευσης Πίστω-
σης, αναφέρεται σε 41 εκ. Ευρώ.».  

Τελικά 45.000 ή 85.000 θα είναι 
δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης, 
ρωτά η Νέα ∆ηµοκρατία.

Θολό τοπίο
Μπέρδεµα επικρατεί 

για το ποιοι θα είναι εν 
τέλει οι δικαιούχοι των 
de minimis αλλά και το 

ακριβές ύψος τους

Συνέπειες
Μήνυµα για συνέπειες 

σε αυτούς που µπαίνουν 
εµπόδιο στην παραγωγική 
προσπάθεια και πιέζουν µε 

τις χαµηλές τιµές γάλακτος, 
στέλνει η Τελιγιορίδου

«Κάλιο αργά παρά ποτέ», που λέει 
και η λαϊκή ρήση, για την παρέµ-
βαση των εισαγγελικών αρχών 
στο θέµα των παράνοµων εισαγω-
γών γάλακτος αλλά και της νοθεί-
ας που έχει οδηγήσει σε κατακό-
ρυφη πτώση τις τιµές παραγωγού, 
ειδικά στο αιγοπρόβειο γάλα. Μά-
λιστα, την παρέµβαση του Εισαγγε-
λέα Εφετών Λάρισας φαίνεται να 
έφεραν και οι δηλώσεις της υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ο-
λυµπίας Τελιγιορίδου, η οποία σε 
ανοικτή συγκέντρωση κτηνοτρό-
φων στην Θεσσαλία, έστειλε µή-
νυµα για συνέπειες σε αυτούς που 
µπαίνουν εµπόδιο στην παραγω-
γική προσπάθεια και πιέζουν µε 
τις χαµηλές τιµές γάλακτος. «Ό-
σοι κλέβουν τον ιδρώτα των κτη-
νοτρόφων µε τις παράνοµες ελλη-
νοποιήσεις θα υποστούν τις συνέ-
πειες..», είπε χαρακτηριστικά, υπο-
γραµµίζοντας πως «Είµαστε υπέρ 
της υγιούς επιχειρηµατικότητας 

και το µήνυµα που τους στέλνω 
σήµερα είναι απλό. Μπορούµε να 
συζητήσουµε µαζί σας αλλά προ-
ϋπόθεση είναι να σεβαστείτε την 
αξιοπρέπεια των κτηνοτρόφων..», 
τόνισε στην ανοικτή συγκέντρω-
ση 500 περίπου ατόµων, που δι-
οργάνωσε πριν από µερικές ηµέ-
ρες ο Συνεταιρισµός αγελαδοτρό-
φων και Αιγοπροβατοτρόφων ∆υ-
τικής Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

Το φαινόµενο βάσει όσων κα-
ταγγέλθηκαν λαµβάνει εκρηκτι-

Από τις τυροκομικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας
ξεκινάει η έρευνα των εισαγγελικών αρχών

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

1 100 200

2015

ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΙΛΑ / ΖΩΟ

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 2018

2015ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 2018

100 χ 200 χ 0,75 = 15.000
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

1

0,75

Μ.Τ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

1

0,75

Μ.Τ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ

  ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 100 120
ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΙΛΑ / ΖΩΟ

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Άρα χάνει 5.000 ευρώ ετησίως. Ένας κτηνοτρόφος µε 200 πρόβατα χάνει ετησίως 10.000 ευρώ.

Άρα χάνει 3.000 ευρώ ετησίως. Ένας κτηνοτρόφος µε 200 πρόβατα χάνει ετησίως 6.000 ευρώ.

100 χ 200 χ 1 = 20.000

100 Χ 120 Χ 1 = 12.000

100 Χ 120 Χ 0,75  = 9.000

ΠΗΓΗ: Βασίλης Έξαρχος | ∆ιευθυντής της Κ.Ο. ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης (ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ)
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Έπρεπε να πάει τελικά στα Καλά-
βρυτα ο πρωθυπουργός για να ρω-
τήσει και να µάθει ότι η τιµή στο 
αιγοπρόβειο γάλα που δίνουν άλ-
λες µεγάλες επιχειρήσεις, µη συ-
νεταιριστικές, είναι στα 0,75 ευρώ 
το κιλό, την ώρα που ο οµώνυµος 
γαλακτοκοµικός συνεταιρισµός α-
ποδίδει στα µέλη 1,072 το κιλό.

 «Ρώτησα ποια είναι η τιµή που 
δίνεται εδώ στους κτηνοτρόφους 
για το πρόβειο γάλα και µου απα-
ντήσατε 1,072 το κιλό, την ίδια 
στιγµή που άλλες µεγάλες επιχει-
ρήσεις, µη συνεταιριστικές, δίνουν 
τιµή 0,75 στους κτηνοτρόφους και 
λένε ότι δεν βγαίνουνε κιόλας. Ε-
νώ εσείς λέτε ότι έχετε και δυο ε-
κατοµµύρια κέρδος ετησίως, το ο-
ποίο δίδεται ως µέρισµα στα µέλη 
σας. Και, βεβαίως, έχετε και τη δυ-
νατότητα να κάνετε νέες επενδύ-
σεις για την ενίσχυση της παραγω-
γής σας.», είπε χαρακτηριστικά ο 
Αλέξης Τσίπρας όταν την περασµέ-
νη ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου επισκέ-
φθηκε τα Καλάβρυτα αποδίδοντας 
την εξέλιξη αυτή στο πρόσφορο έ-
δαφος που βρήκαν «κάποια συµ-
φέροντα» που λειτούργησαν τα 
προηγούµενα χρόνια ως καρτέλ, 
στριµώχνοντας τον αδύναµο κρί-
κο της παραγωγής.

Εντυπωσιασµένος από τις σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις του εργο-
στάσιο του Αγροτικού και Γαλα-
κτοκοµικού Συνεταιρισµού Καλα-
βρύτων, είπε ότι είναι «ένα από τα 
πιο πετυχηµένα παραδείγµατα συ-
νεργασίας και αλληλεγγύης του α-
γροτικού και κτηνοτροφικού κό-
σµου της πατρίδας µας για πάνω 
από 50 χρόνια». 

Πάνω σε αυτό το µοντέλο, του υ-
γιή συνεργατισµού είπε ο πρωθυ-
πουργός πρέπει να κινηθεί το νέο 
παραγωγικό µοντέλο «που δεν θα 
έχει ως αξία την αρπαχτή και το ε-
φήµερο κέρδος». Η κουβέντα αυ-

τή έδωσε πάσα στον Παύλο Σατο-
λιά, πρόεδρο του ΑΓΣ Καλαβρύ-
των, ο οποίες εκτός από τις παθο-
γένειες στον χώρο του αιγοπρό-
βειου γάλακτος εστίασε στο θέµα 
της Τριτοβάθµιας εκπροσώπησης 
των συνεταιρισµών της χώρας, αλ-
λά και της εκπροσώπησής τους στα 
θεσµικά όργανα (ΕΛΟΓΑΚ, ΕΛΓΑ 
κτλ). «Πρέπει το προϊόν (σ.σ. γά-
λα) να σταµατήσει να λογίζεται 
ως το φέουδο και το τσιφλίκι κά-
ποιων “µεγάλων”, που µπροστά στα 
κέρδη τους δεν υπολογίζουν ούτε 
το κράτος ούτε τον κτηνοτρόφο», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύ-
λος Σατολιάς στον Αλέξη Τσίπρα 
περιγράφοντάς του την κατάστα-
ση. «Είναι αδιανόητο, είναι ντρο-
πή για τη χώρα και προσβολή τό-
σο για το κράτος όσο και για τους 
ίδιους τους παραγωγούς, να “εκ-
προσωπεί”, υποτίθεται, τους συ-
νεταιρισµούς και τους χιλιάδες α-
γρότες της χώρας µια εταιρεία ι-
διωτικών και αλλότριων προς το 
χώρο συµφερόντων», σηµείωσε 
αντίστοιχα ζητώντας παράλληλα 
την παρέµβαση του πρωθυπουρ-
γού για την εκπροσώπηση των α-
γροτών στα ευρωπαϊκά όργανα 
και τις συνεταιριστικές οργανώ-
σεις Copa και Cogeca.

Τσιφλίκι τους θεωρούν
κάποιοι μεγάλοι το γάλα

Εντυπωσιασµένος από τις σύγχρονες υποδοµές και το κερδοφόρο 
αποτύπωµα του ΑΓΣ Καλαβρύτων ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Συντελεστής
«Ζητούµενο η µείωση του 
συντελεστή φορολόγησης για 
τα προϊόντα που «περνάνε» 
µέσα από τους 
συνεταιρισµούς, κάτι που θα 
αποτελέσει και κίνητρο για το 
συνεταιρίζεσθαι», τόνισε στον 
πρωθυπουργό ο Παύλος 
Σατολιάς.

Σατολιάς
 «Είναι αδιανόητο, είναι 
ντροπή για τη χώρα και 
προσβολή τόσο για το κράτος 
όσο και για τους ίδιους τους 
παραγωγούς, να 
«εκπροσωπεί», υποτίθεται, 
τους συνεταιρισµούς και τους 
χιλιάδες αγρότες της χώρας 
µια εταιρεία ιδιωτικών και 
αλλότριων προς το χώρο 
συµφερόντων».

Πρότυπο
Πάνω σε αυτό το 

µοντέλο, του υγιή συνερ-
γατισµού που προβάλει ο 
συνεταιρισµός Καλαβρύ-
των είπε ο πρωθυπουρ-
γός πρέπει να κινηθεί το 
νέο παραγωγικό µοντέλο 

«που δεν θα έχει ως 
αξία την αρπαχτή και το 

εφήµερο κέρδος»

Συνέπειες
Μήνυµα για συνέπειες 

σε αυτούς που µπαίνουν 
εµπόδιο στην παραγωγική 
προσπάθεια και πιέζουν µε 

τις χαµηλές τιµές γάλακτος, 
στέλνει η Τελιγιορίδου

και το µήνυµα που τους στέλνω 
σήµερα είναι απλό. Μπορούµε να 
συζητήσουµε µαζί σας αλλά προ-
ϋπόθεση είναι να σεβαστείτε την 
αξιοπρέπεια των κτηνοτρόφων..», 
τόνισε στην ανοικτή συγκέντρω-
ση 500 περίπου ατόµων, που δι-
οργάνωσε πριν από µερικές ηµέ-
ρες ο Συνεταιρισµός αγελαδοτρό-
φων και Αιγοπροβατοτρόφων ∆υ-
τικής Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

Το φαινόµενο βάσει όσων κα-
ταγγέλθηκαν λαµβάνει εκρηκτι-

κές διαστάσεις το τελευταίο διά-
στηµα και µε αυτόν τον τρόπο, ζη-
µιώνονται άµεσα και σε µεγάλο 
βαθµό οι Έλληνες παραγωγοί, α-
ναφέρουν στην Agrenda παραγω-
γοί από τη Λάρισα. Λόγω του µε-
γέθους του φαινοµένου και του 
όγκου του «βαφτισµένου» αιγο-
πρόβειου γάλακτος η αγορά πραγ-
µατικά «πληµµυρίζει» από νοθευ-
µένο γάλα, µε αποτέλεσµα να µην 
βρίσκουν τρόπο να αντιδράσουν 
οι νόµιµοι κτηνοτρόφοι, µας ε-
ξηγούν. Υπενθυµίζεται, πως για 
το θέµα των ελέγχων στην αγο-
ρά γάλακτος πίεζαν το προηγού-
µενο διάστηµα πίεζαν διαρκώς 
και η Οµοσπονδίας Κτηνοτροφι-
κών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο Πε-
ριφερειάρχης Ηπείρου, αλλά και ο 
βουλευτής Κοζάνης της Ν∆ Γιώρ-
γος Κασαπίδης, ο οποίος είχε κα-
ταθέσει µηνυτήρια αναφορά κατά 
παντός υπευθύνου, στην Εισαγγε-
λία του Αρείου Πάγου.

Από τις τυροκομικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας
ξεκινάει η έρευνα των εισαγγελικών αρχών

Τακτική 2015 
για αποφυγή 
αποδοκιµασίας 
λέει η Ν∆

Κάτω από το χαλί επιχειρεί, 
σύµφωνα µε την 
αντιπολίτευση, να κρύψει η 
Κυβέρνηση τα προβλήµατα 
των γαλακτοπαραγωγών 
µε υποσχέσεις για 
ενισχύσεις. Σύµφωνα µε το 
Λαρισαίο βουλευτή Μάξιµο 
Χαρακόπουλο η τακτική 
του πρωθυπουργού θυµίζει 
2015 επιχειρώντας  «να 
αποφύγει την διαφαινόµενη 
καθολική αποδοκιµασία του 
στις επερχόµενες εκλογές 
από τον κτηνοτροφικό 
κόσµο». Επιπλέον 
προσθέτει ότι η εξισωτική 
αποζηµίωση µετατράπηκε 
σε «φιλοδώρηµα» ενώ 
καταργήθηκαν παροχές 
όπως η επιστροφή του ΕΦΚ 
αγροτικού πετρέλαιου.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

1 100 200

2015

ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΙΛΑ / ΖΩΟ

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 2018

2015ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 2018

100 χ 200 χ 0,75 = 15.000
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

1

0,75

Μ.Τ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

1

0,75

Μ.Τ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ

  ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 100 120
ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΙΛΑ / ΖΩΟ

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Άρα χάνει 5.000 ευρώ ετησίως. Ένας κτηνοτρόφος µε 200 πρόβατα χάνει ετησίως 10.000 ευρώ.

Άρα χάνει 3.000 ευρώ ετησίως. Ένας κτηνοτρόφος µε 200 πρόβατα χάνει ετησίως 6.000 ευρώ.

100 χ 200 χ 1 = 20.000

100 Χ 120 Χ 1 = 12.000

100 Χ 120 Χ 0,75  = 9.000

ΠΗΓΗ: Βασίλης Έξαρχος | ∆ιευθυντής της Κ.Ο. ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης (ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ)
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Αναγκαστική συµφωνία  - προκειµέ-
νου να µην κατηγορηθούν για απο-
στασία - παρά σύµπνοια σε µια κοινή 
κατεύθυνση προς όφελος του προϊό-
ντος, θύµιζε η απόφαση όσον συµµε-
τείχαν στην τελευταία (έχει χαθεί το 
µέτρηµα) σύσκεψη, σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο της Πρωτεύουσας, για την 
δηµιουργία της πολυθρύλητης πλέ-
ον ∆ιεπαγγελµατικής Φέτας. Μετά α-
πό δυόµιση ώρες διαφωνιών σχετικά 
µε την εκπροσώπηση (µεταποιητών 
και παραγωγών) οι δύο πλευρές εί-
παν το «ναι» για την κατάθεση κατα-
στατικού στο οποίο ο ΣΕΒΓΑΠ θα έ-
χει 11 έδρες, ο Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ 4 και οι 
τυροκόµοι 2. Αντίστοιχα στους πα-
ραγωγούς οι έδρες κατανέµονται ως 
εξής:6 η ΠΕΚ, 6 ο ΣΕΚ και 4 η Οµο-
σπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
Θεσσαλίας.

Με ορίζοντα 4ετίας ο πρόεδρος
Επιπλέον συµφωνήθηκε ο  πρώ-

τος πρόεδρος, µε ορίζοντα 4ετίας, να 
οριστεί από τον ΣΕΒΓΑΠ και ο αντι-
πρόεδρος από τους κτηνοτρόφους. 
Στην προηγούµενη µοιρασιά (το πε-
ρασµένο καλοκαίρι) η κατανοµή των 
εδρών της ∆ιεπαγγελµατικής είχε ως 
εξής: 4 έδρες ο ΣΕΒΓΑΠ, 2 ο ΣΕΚ, 2 ο 
ΠΕΚ, 1 ο Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ, 1 οι τυροκόµοι 
Θεσσαλίας και 1 η Οµοσπονδία Κτη-
νοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Αν και στις δηλώσεις τους τόσο οι 
παραγωγοί όσο και οι µεταποιητές έ-
καναν λόγο για µια προσπάθεια που 
πρέπει να ολοκληρωθεί για το καλό 
του κλάδου στις µεταξύ τους συνοµι-
λίες εξέφραζαν αµφιβολίες για την 
πορεία της υπόθεσης. 

«Σήµερα ολοκληρώθηκε το κατα-
στατικό και σε µια εβδοµάδα θα κα-
τατεθεί στο υπουργείο για την έγκρι-

σή του και ευελπιστούµε σε πολύ λί-
γο χρονικό διάστηµα να λειτουργή-
σει για να προλάβουµε την κατηφόρα 
που έχει πάρει η ελληνική αιγοπρο-
βατοτροφία», ανέφερε στη Agrenda 
ο Νίκος Παλάσκας, πρόεδρος της Ο-
µοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλό-

γων Θεσσαλίας που συµµετείχε στην 
συνάντηση. Και πρόσθεσε: «Αυτό που 
αποφασίσαµε ήταν οι αποφάσεις αν 
λαµβάνονται µε την συµφωνία των 
2/3 των µελών της ∆ιεπαγγελµατικής, 
στο ∆Σ θα είναι 6 µέλη από την µετα-
ποίηση και 5 από τους κτηνοτρόφους.

Είπαν ξανά το ναι για τη Διεπαγγελματική 
Φέτας, λίγοι όμως πιστεύουν στο εγχείρημα 
Πάνε και έρχονται οι εμπλεκόμενοι για την σύσταση της πολυθρύλητης οργάνωσης που έχει ακόμη δρόμο

Καταστατικό
Μετά από δυόµιση 
ώρες διαφωνιών 

σχετικά µε την 
εκπροσώπηση 

(µεταποιητών και 
παραγωγών) οι δύο 

πλευρές είπαν το 
«ναι» για την κατά-
θεση καταστατικού 

στο οποίο ο ΣΕΒΓΑΠ 
θα έχει 11 έδρες, 

ο Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ 4 και 
οι τυροκόµοι 2

Αµφιβολίες
Στις µεταξύ τους 
συνοµιλίες παρα-

γωγοί-µεταποιητές 
εξέφραζαν αµφιβο-
λίες για την πορεία 

της υπόθεσης

Το καταστατικό θα κατατεθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και στη συνέχεια 
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα δώσει την τελική έγκριση.

∆υνατά παίζει ακόµα η λύση Κάραλη για τη θέση του προέδρου

Το όνοµα του έµπειρου και καταξιωµένου στη συνείδηση των κτηνοτρόφων τυροκόµου, Κώστα Καράλη – για 
τον οποίο πρώτη έγραψε η Agrenda τους προηγούµενους µήνες – συνεχίζει να παίζει δυνατά στο τραπέζι των 
συζητήσεων για τη θέση του προέδρου της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας, αν τελικά όλες οι πλευρές 
καταφέρον να συµφωνήσουν σε µια κοινά αποδεκτή λύση.
Οι πληροφορίες πάντως, θέλουν τον κυρ Κώστα να χαίρει εκτίµησης απ’ όλες τις πλευρές και οι 
αιγοπροβατοτρόφοι µε τους οποίους συνεργάζεται χρόνια να τον θεωρούν «δικό τους άνθρωπο». Σηµειωτέον, 
θετική σε µια τέτοια λύση ήταν και η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
παρότι δεν διευκόλυνε τις δύο πλευρές… να τα βρουν. Μένει να αποδειχθεί ποια θα είναι η στάση του Σταύρου 
Αραχωβίτη. Αν µη τι άλλο, έχει περάσει πολύς καιρός που οι συντελεστές του κλάδου της φέτας δυσκολεύονται 
να τα βρουν, καθώς τα οικονοµικά συµφέροντα είναι µεγάλα και οι προσωπικές στρατηγικές περισσότερες απ’ 
όσες µπορεί να σηκώσει µια διεπαγγελµατική οργάνωση. Όµως τα περιθώρια, κυριολεκτικά έχουν στενέψει.
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∆εν µας ενδιαφέρουν 
οι καρέκλες... επιµένει
να λέει ο ΣΕΒΓΑΠ
Για µια προσπάθεια που πρέπει να 
ευοδωθεί άµεσα για το καλό του 
κλάδου έκανε λόγο µε δηλώσεις 
του στην Agrenda και ο πρόεδρος 
του Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών 
Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), κ. Χρήστος 
Αποστολόπουλος. Μάλιστα έκανε 
γνωστό ότι το καταστατικό θα 
κατατεθεί στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών προκειµένουν να 
εγκριθεί και στη συνέχεια να 
κατατεθεί στο υπουργείο. Η 
διαδικασία αυτή σύµφωνα µε τον 
ίδιο θα πάρει τουλάχιστον ένα 
δίµηνο.  «Στην συνάντηση αυτή 
που πραγµατοποιήσαµε µετά το 
καλοκαίρι είχαµε µια εκ νέου 
συµφωνία. Αλλάζει λίγο η 
αναλογία της γενικής συνέλευσης. 
Αυτό όµως που µας ενδιαφέρει 
από εδώ και στο εξής είναι η 
λειτουργία της ∆ιεπαγγελµατικής 
και όχι οι ψήφοι και οι καρέκλες», 
σηµείωσε ο εκπρόσωπος των 
βιοµηχανιών. Από την πλευρά του 
ο Νίκος Τάχας, πρόεδρος των 
τυροπαραγωγών Θεσσαλίας τόνισε 
«ο κύβος ερρίφθει. Η 
∆ιεπαγγεµλατική συµφωνήθηκε 
και το αποτέλεσµά της θα φανεί 
µετά την λειτουργίας της και στις 
τιµές στο γάλα. Πρέπει να δώσουµε 
υπεραξία στο τελικό προϊόν».
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