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Μικρή προσέλευση 
µεγάλες εντάσεις  
Ο αποκλεισµός του οδικού δικτύου 
στον κόµβο Νίκαιας έφερε διώξεις 
µε εισαγγελική βούλα και φωνές. σελ. 10

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 25/01

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

237
183

73,14
2,69

31/01
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2,66
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77,07
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Zootechnia

Πέντε λεπτά το δεκαπενθήµερο ανέβαινε 
η τιµή του ελληνικού κρεµµυδιού από 
τον Αύγουστο, µε τις εισαγωγές να 
αποκλιµακώνουν την αγορά και τις νέες 
φυτεύσεις να αυξάνονται ελαφρώς. σελ. 37

Με πράξεις 70 λεπτών 
τα τελευταία κρεµµύδια  

Φράχτη 70 χιλιοµέτρων υψώνει η ∆ανία 
στα σύνορα µε κρατίδιο της Γερµανίας, 
για να µην φτάσει η καταστροφική για τη 
χοιροτροφία ζωονόσος, που απειλεί µία 
βιοµηχανία 4,6 δις δολαρίων. σελ. 42-43

Σιδεριές στα σύνορα 
για την πανώλη χοίρων   

Ζωντανό Workshop 
της Agrenda για γάλα  
Νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη 
της αιγοπροβατοτροφίας φιλοδοξεί 
να ανοίξει το Milk Conference της 
Agrenda µε κεντρικό εισηγητή τον Ιταλό 
καθηγητή, Giuseppe Pulina. σελ. 11, 24

Σε απόλυτη αναντιστοιχία µε τις πραγµατικές ανάγκες των επαγγελ-
µατιών του αγροτικού χώρου, εξελίσσεται αυτές τις µέρες το ψυχό-
δραµα των µπλόκων. Ένας θεσµός που ξεκίνησε στις αρχές της δε-
καετίας του ‘90 για λίγη παραπάνω επιδότηση στο βαµβάκι και απο-

προσανατόλισε την ελληνική γεωργία για περισσότερα από 25 χρό-
νια. Λες και οι ανταγωνιστές των αγροτικών προϊόντων της χώρας 
µας σπονσοράρουν αυτές τις κινητοποιήσεις. Λες και οι εκάστοτε κυ-
βερνώντες βολεύονται µ’ αυτή την κατάσταση. σελ. 10-11, 46-47, 49

Λάθος χορός, φάλτσα  
μουσική... στα μπλόκα 
Μόνο οι εκλογικές αγωνίες της κυβέρνησης αναβιώνουν το παλιό έθιμο   

Ένας πρότυπος βιοκλιµατικός στάβλος, ευέλικτα τρακτέρ 
και νέες λύσεις ζωοτροφών περιµένουν στη Θεσσαλονίκη 
όποιον έχει όρεξη να επενδύσει. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 23-34

Μετρά δυνάµεις η Zootechnia
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EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,14810

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,51015

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,14211

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87580

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
124,75000

• ∆ίνουν τεχνολογία και απολαύουν 
υψηλών κερδών στην Claas σελ. 18
• Επίδειξη πρότυπης σταβλικής µονάδας 
στη διεθνή έκθεση Ζοοtechnia σελ. 34

• Στήθηκαν 14 µπλόκα σε όλη τη χώρα από 
την Κρήτη µέχρι την Β. Ελλάδα σελ. 46
• Ρύθµιση µε ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ 
για χρέη αγροτών στον ΟΓΑ σελ. 8-9

• Σε µια επανάληψη της περσινής χρονιάς 
ελπίζουν οι παραγωγοί πατάτας σελ. 38
• Αλγερία και Τυνησία συντηρούν την 
ανοδική τάση στο σκληρό σιτάρι σελ. 20

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με καλή τιµή διακινείται στη λαχαναγορά και τις λαϊκές το πράσο, 
ωστόσο οι καλλιεργητές του δεν είναι ικανοποιηµένοι, καθώς οι 
αποδόσεις φέτος ήταν σηµαντικά χαµηλότερες. Ταυτόχρονα, η 
επιστροφή της Αλγερίας και οι διαγωνισµοί στην Τυνησία το 
προηγούµενο διάστηµα, διατηρούν σε µια σταθερή, αν όχι 
ελαφρώς ανοδική τροχιά το σκληρό σιτάρι. Η πατάτα ξεκινά το έτος 
µε ευοίωνες εκτιµήσεις για την ερχόµενη εµπορική περίοδο. 

Βακτηριακό έλκος στη 
ντοµάτα θερµοκηπίου
Με µολυσµένα φυτάρια, µε τα ψαλίδια 
κλαδέµατος στις τοµές, µε το νερό του 
ποτίσµατος καθώς και µέσω 
των καλλιεργητικών εργαλείων, το 
βακτηριακό έλκος µεταδίδεται στον αγρό 
και πρσβάλλει τις ντοµάτες θερµοκηπίου, 
σύµφωνα µε εργαστηριακές εξετάσεις 
που διενήργησε το εργαστήριο 
Βακτηριολογίας του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Πρακτικές αποτροπής
της εξάπλωσης
Για τον περιορισµό του επιβλαβούς 
οργανισµού και των απωλειών στις 
καλλιέργειες προτείνονται τα 
παρακάτω:

 Εκρίζωση των ασθενών φυτών, κατά 
το δυνατό, µε ολόκληρο το ριζικό τους 
σύστηµα και καταστροφή τους µε 
καύση.
 Ψεκασµός των υπόλοιπων φυτών 

της καλλιέργειας  
 ∆ιακοπή νερού άρδευσης στις θέσεις 

των προσβεβληµένων φυτών για την 
αποφυγή µεταφοράς του µολύσµατος.
 Καλός αερισµός του θερµοκηπίου για 

την αποφυγή υψηλής σχετικής 
υγρασίας
 Εφαρµογή ηλιοαπολύµανσης 

του εδάφους στην καλλιέργεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 02-02-2019
Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους 
πιο πυκνές στα δυτικά και τα 
βόρεια, όπου είναι πιθανό να 
σηµειωθούν µικρής διάρκειας 
βροχές. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα τις πρωινές και 
βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. 
Ευνοείται η µεταφορά σκόνης 
στα δυτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
νότιοι νοτιοανατολικοί µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο σε κεντρικά και νότια.

Κυριακή 03-02-2019
Τοπικές βροχές στα ανατολικά 
ηπειρωτικά και πιθανώς από το 
βράδυ στο νότιο Ιόνιο. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα και 
οµίχλες στα ηπειρωτικά. Άνεµοι 
µέτριοι νότιοι νοτιοανατολικοί και 
στα νότια τοπικά πιο ισχυροί. Σε 
υψηλά για την εποχή επίπεδα η 
θερµοκρασία, που θα σηµειώσει 
περαιτέρω άνοδο. 

∆ευτέρα 04-02-2019
και Τρίτη 05-02-2019
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους 
πιο πυκνές, µε τοπικές βροχές 
στα ανατολικά ηπειρωτικά και 
πιθανώς από το βράδυ στο νότιο 
Ιόνιο. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα τις πρωινές ώρες στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ηπειρωτικά. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση, µε ισχυρούς 
ανατολικούς ανέµους. 

Τετάρτη 06-02-2019
έως Παρασκευή 
08-09-2019
Νεφώσεις µε βροχές και 
καταιγίδες κυρίως στα νότια και 
τα κεντρικά, όπου τα φαινόµενα 
θα είναι πιθανώς κατά τόπους 
ισχυρά. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα τις πρωινές ώρες 
στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά. Άνεµοι ισχυροί από 
ανατολικές διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Άνεµοι νότιοι 
νοτιοανατολικοί 5 
µε 6 µποφόρ και στο 
Ιόνιο 7 µε 8 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο, µε 
αραιές νεφώσεις και 
πιθανότητα µικρών 
σε διάρκεια βροχών. 

5-6Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

633,32 630,7
635,51 635,67

TΖΙΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 21

51.540,497
(31/01)

634,64
637

635

630

625

620

615

610

Τρίτη
29/01

Τετάρτη
30/01

Πέµπτη
31/01

Παρασκευή
25/01

∆ευτέρα
28/01

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής       
• ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Βασιλική Κονόµου - Σοφία Ιντζεβίδου - Φανή Παπαπετροπούλου 
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
                   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, 
                                                                           µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

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

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

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

• E�MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr

Η 11η έκθεση Zootechnia µετράει περισσότε-
ρα από 20 χρόνια ζωής, αποτελεί κορυ-
φαίο γεγονός για τα τεκταινόµενα στον 
κλάδο της κτηνοτροφίας, ίσως όµως ποτέ 
άλλοτε δεν βρέθηκε να δίνει τον τόνο των 
εξελίξεων σε τόσο βαρύ κλίµα για τους 
συντελεστές της αγροτικής παραγωγής. 

Ειδικά στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, εί-
ναι 2-3 χρόνια τώρα, που τα πράγµατα πηγαί-
νουν από το κακό στο χειρότερο, χωρίς κα-
νείς να ενδιαφέρεται βάσιµα και για την α-
ποτροπή αυτής της πορείας. Χαµηλές τιµές 
στο πρόβειο γάλα, αποδυνάµωση της ταυτό-
τητας της Φέτας, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις πολλών ταχυτήτων, εγκατάλειψη των 
ντόπιων φυλών και µεγάλη αβεβαιότητα για 
το µέλλον των επαγγελµατιών του κλάδου, 
είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα 
της σηµερινής κατάστασης. 

Η εκπροσώπηση των κτηνοτρόφων υποτυπώ-
δης και η αδιαφορία των ιθυνόντων πρω-
τοφανής, την ώρα που οι λοιποί συντελε-
στές του κλάδου (ζωοτέχνες, προµηθευτές 
ζωοτροφών, αντιπρόσωποι µηχανηµάτων 
κ.α.) προσπαθούν, κάπως αποσπασµατικά 
και πολλές φορές µάταια, να προσανατολί-
σουν τους παραγωγούς στο δρόµο της αγο-
ράς. Να τους ενηµερώσουν για τις εξελίξεις 
στο πεδίο της τεχνολογίας, να τους πείσουν 
να επενδύσουν στη βελτίωση της παραγω-
γικότητας των µονάδων, να τους κάνουν να 
επιλέξουν τα σωστά µοντέλα εκτροφής και 
τις κατάλληλες ράτσες. 

Το βέβαιο είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια ο χάρ-
της της ελληνικής κτηνοτροφίας έχει αλλά-
ξει θεαµατικά. Αυτό που έγινε στο πρώιµο 
στάδιο των αλλαγών µε τον κλάδο της γαλα-
κτοφόρου αγελαδοτροφίας, συµβαίνει τώ-
ρα µε τις εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων. 
Μεγάλες και συστηµατικές µονάδες µε ξένες 
κυρίως ράτσες µεγάλων αποδόσεων, παίρ-
νουν τη θέση των παραδοσιακών κοπαδιών, 
µε ντόπιες φυλές και ζώα ελευθέρας βοσκής.

∆εν είναι κακό, οι εξελίξεις τρέχουν. Το πιθα-
νότερο είναι ότι τα επόµενα χρόνια οι σύγ-
χρονες µονάδες εντατικής µορφής θα κατα-
στούν κυρίαρχες. Καλό είναι να επανεκτι-
µηθεί ο ρόλος και των «ελεύθερων» κοπα-
διών. Χώρος στην αγορά υπάρχει. Εδώ βέ-
βαια µιλάµε για άλλο γάλα, υψηλής διατρο-
φικής αξίας, που… κάνει για άλλη φέτα και 
που έχει άλλη, προφανώς υψηλότερη, τι-
µή. Αυτό όµως χρειάζεται δουλειά, χρειάζε-
ται σχέδιο. Και σ’ αυτή τη νέα στρατηγική, ο-
φείλουν να είναι όλοι συνεπείς.       Agrenda

Άλλο γάλα, 
άλλη φέτα, 
άλλη τιμή 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το εισοδηµατικό σκέλος των επι-
δοτήσεων της ΚΑΠ δείχνει να ξε-
θωριάζει στη νέα προγραµµατι-
κή περίοδο µετά το 2020, προω-
θώντας στη θέση τους στηρίγµα-
τα για ανάπτυξη της αγοράς και 
µέτρα για την κλιµατική αλλαγή.

Η πρόσφατη σύνοδος της οικο-
νοµικής ελίτ στο Νταβός (22-25 Ι-
ανουαρίου), έδωσε τον τόνο µε 
την διευθύνουσα σύµβουλο της 
Παγκόσµιας Τράπεζας Κρισταλί-
να Γκεοργκιέβα να επισηµαίνει ό-
τι «οι παγκόσµιοι ηγέτες µπορούν 
να βοηθήσουν στον περιορισµό 
των επιπτώσεων από την κλιµα-
τική αλλαγή µέσω της περικοπής 
των αγροτικών ενισχύσεων και ε-
κείνων της ενέργειας». Μάλιστα, 
η ίδια παρατήρησε ότι έχει σηµει-
ωθεί πρόοδος, αφού οι εισοδηµα-
τικές ενισχύσεις στη γεωργία πε-
ριορίστηκαν από τα 600 δις δολά-
ρια στα 300 δις δολάρια, εντούτοις 
παρατήρησε ότι «αποµένουν 300 

δις ακόµα». Επικαλέστηκε, εν τω 
µεταξύ, το παράδειγµα της Αιγύ-
πτου όπου οι επιδοτήσεις περιορί-
στηκαν στο 3% του ΑΕΠ από το 7%. 

Την ίδια ώρα, ο Dave MacLennan, 
πρόεδρος και διευθύνων σύµβου-
λος του αµερικανικού γίγαντα α-
γροτικών προϊόντων Cargill, ση-
µείωσε από το ελβετικό θέρετρο, 
ότι «δεν είναι καλή στιγµή για την 
αγροτική οικονοµία, δεδοµένου 
ότι οι διενέξεις Τραµπ µε εµπορι-
κούς εταίρους κλυδωνίζουν το ε-
πενδυτικό κλίµα».

Επικέντρωση στις ευκαιρίες 
της αγοράς, όχι σε ενισχύσεις

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κινή-
θηκε και η πρώτη επί ρουµανικής 
προεδρίας σύνοδος υπουργών Γε-
ωργίας στις Βρυξέλλες στις 28 Ια-
νουαρίου, µε τον επικεφαλής του 
συµβουλίου Πέτρε Ντέα να δηλώ-
νει ότι στο εξάµηνο των καθηκό-
ντων του θα επιδιώξει να καθορί-
σει το µερίδιο της ΚΑΠ στον επό-
µενο προϋπολογισµό της ΕΕ και 
τον αρµόδιο για τη γεωργία Επί-
τροπο Φιλ Χόγκαν, να συνιστά στα 
κράτη µέλη να επικεντρωθούν πε-
ρισσότερο στις ευκαιρίες για ανά-
πτυξη της αγοράς και όχι να στη-
ρίζονται σε οικονοµική ενίσχυση 
της παραγωγής. Όσο για τα εµπό-
δια που φέρνουν τα νέα στρατη-
γικά σχέδια, βασικό προαπαιτού-
µενο για τη χρηµατοδοτική ροή 

ΚΑΠ, τις ανησυχίες του εξέφρα-
σε εν γένει ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχω-
βίτης, τονίζοντας ότι η προθεσµία 
της 15ης Φεβρουαρίου εντός της 
οποίας πρέπει να υποβληθεί η ε-
τήσια έκθεση επιδόσεων, δεδοµέ-
νων των νέων πολλαπλών διοικη-
τικών απαιτήσεων κάνει «εξαιρετι-
κά δύσκολη την άσκηση αυτή για 
τα κράτη µέλη». 

Έβαλαν στο μάτι τα 300 δις 
των αγροτικών επιδοτήσεων
Σε Νταβός και Βρυξέλλες προέταξαν το περιβαλλοντικό σκέλος της ΚΑΠ

Άµεσες ενισχύσεις
Η CEO της Παγκόσµιας 
Τράπεζας λέει ότι έχει 

σηµειωθεί πρόοδος, αφού 
οι άµεσες ενισχύσεις έχουν 

περιοριστεί στα 300 δις

Ισχύον
µπάτζετ 
µε δεκαπέντε
υπογραφές
Στην πρόσφατη σύνοδο 
υπουργών Γεωργίας, ειδική 
αναφορά έγινε στη ∆ήλωση 
της Σλοβενίας σχετικά µε τον 
σηµαντικό ρόλο της Αγροτικής 
Ανάπτυξης στην επίτευξη των 
νέων απαιτητικών στόχων της 
µελλοντικής ΚΑΠ, µε τον Σταύρο 
Αραχωβίτη, να καλεί σε 
διατήρηση του προϋπολογισµού 
της όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στο επίπεδο της τρέχουσας 
προγραµµατικής περιόδου. Την 
εν λόγω ∆ήλωση συνυπέγραψε 
η Ελλάδα, µαζί µε άλλα 14 κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διευθύνουσα σύµβουλος 
της Παγκόσµιας 
Τράπεζας προωθεί την 
περιβαλλοντική ατζέντα, 
που άλλωστε ήταν και το 
αντικείµενο των σπουδών 
της στη Βουλγαρία.

Στη σύνοδο των Βρυξελλών δεν µο-
νοπώλησαν το ενδιαφέρον µόνο τα 
προβλήµατα από την εκπόνηση των 
στρατηγικών σχεδίων, αλλά και το 
σχέδιο ανάπτυξης των πρωτεϊνού-
χων καλλιεργειών της Ένωσης και 
οι περιορισµοί που τίθενται στο νέο 
χρηµατοδοτικό µοντέλο για τις συν-
δεδεµένες ενισχύσεις αλλά και από 
το «κεχριµπαρένιο κουτί», στον ΠΟΕ. 

Για το πρώτο, σύµφωνα µε τον υ-
πουργό Σταύρο Αραχωβίτη, ιδιαίτερη 
πρόκληση, θα αποτελέσει η εφαρµο-
γή του συστήµατος στον πρώτο πυλώ-
να, όπου ποιοτικά στοιχεία θα µετρη-
θούν και θα αξιολογηθούν για πρώ-
τη φορά, προκρίνοντας τη διατήρη-
ση του σηµερινού συστήµατος µε έ-

να µόνο ενδιάµεσο ορόσηµο και την 
τελική αξιολόγηση. 

Αναφορικά µε τις συνδεδεµένες, ο 
Έλληνας υπουργός επεσήµανε τους 
αυστηρότερους περιορισµούς που 
προκύπτουν για την εφαρµογή της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης στη µελλο-

ντική ΚΑΠ, τόσο από την ένταξή της 
στο «κεχριµπαρένιο» κουτί (ενισχύ-
σεις που µε όρους Παγκόσµιου Ορ-
γανισµού Εµπορίου θεωρούνται στρε-
βλωτικές του εµπορίου) όσο και από 
την αυξηµένη τεκµηρίωση που απαι-
τείται στα Στρατηγικά Σχέδια

Τέλος, στο θέµα του γεωργικού α-
ποθεµατικού, ο υπουργός συµφώνη-
σε µε την πρόταση της Επιτροπής για 
µεταφορά των µη χρησιµοποιηµένων 
κονδυλίων από το 2020 στο 2021. 

Τέλος, υπερασπίστηκε τη διατήρη-
ση του κατωφλίου των 2.000 ευρώ για 
τους δικαιούχους στην περίπτωση ε-
φαρµογής της δηµοσιονοµικής πει-
θαρχίας, ως ένα ελάχιστο δείγµα προ-
σέγγισης των µικρών καλλιεργητών. 

Κατώφλι 2.000 ευρώ
∆ιατήρηση κατωφλίου των 

2.000 ευρώ στην περίπτωση 
εφαρµογής δηµοσιονοµικής 

πειθαρχίας, ως ελάχιστο 
δείγµα προσέγγισης των 
µικρών καλλιεργητών, 

ζητά ο Αραχωβίτης

Με περιορισμό στα στρατηγικά και σε κεχριμπαρένιο κουτί οι συνδεδεμένες



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χιλιάδες τροπολογίες
για τα στρατηγικά
σχέδια της ΚΑΠ 
Στις 5.500 ανέρχονται οι τροπολο-
γίες επί των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΑΠ, που έχουν κατατεθεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε την 
πλειοψηφία εξ αυτών να αφορούν 
αλλαγές στο περιβαλλοντικό σκέ-
λος των νέων προτάσεων, τη σύγκλι-
ση και το ανώτατο όριο των πληρω-
µών. Εξυπακούεται ότι οι τροπολο-
γίες έχουν πλέον οµαδοποιηθεί, ώ-
στε να επιτευχθεί πρόοδος για βελ-
τίωση στα ζητήµατα που τίθενται.

Μεγάλη ώθηση δίνεται από την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόµµα (ΕΛΚ), το οποίο περιλαµβά-
νει και το κεντροδεξιό Fine Gael,  
για να συζητηθούν οι τροπολογί-
ες από την ισχυρή Επιτροπή Γεωρ-
γίας του Ευρωκοινοβουλίου και το 
Συµβούλιο. Αυτό ωστόσο πρέπει να 
γίνει πριν από τις ευρωεκλογές και 
τη σύνοδο του νέο Κοινοβουλίου.

Παρόλο που υπήρξε έντονη ώ-
θηση για σύγκλιση των ποσοστών 

πληρωµών κατά 100% κατά τη δι-
άρκεια της νέας ΚΑΠ, πηγές στο 
Ευρωκοινοβούλιο αναφέρουν ότι 
η σύγκλιση κατά 75%  είναι πιθα-
νότερη µέχρι το 2026.

Οι προτάσεις για τον περιορισµό 
των πληρωµών σε µεµονωµένους 
αγρότες σε  60.000 ευρώ έχουν χα-
ρακτηριστεί χωρίς νόηµα από τους 
ακτιβιστές µετά την επιβεβαίωση ό-
τι οι αιτούντες θα είναι σε θέση να 
αντισταθµίσουν το κόστος εργασί-
ας έναντι του περιορισµού.

Εξακολουθεί να είναι ασαφές ε-
άν στη µεταρρυθµισµένη ΚΑΠ θα 
διατεθούν ειδικά πακέτα περιβαλ-
λοντικών γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων-παρόµοια µε το GLAS ή το 
πρώην REPS - ή εάν η απαίτηση αυ-
τή θα καλυφθεί από «πράσινα» µέ-
τρα που είναι υποχρεωτικά για ό-
λους τους γεωργούς.

Όπως είναι γνωστό, πολλά από 
αυτά τα στοιχεία εξαρτώνται από 
τις συζητήσεις γύρω από τον συ-
νολικό προϋπολογισµό της ΚΑΠ. 
Υπενθυµίζεται ότι στο τραπέζι, εκ 
µέρους της Κοµισιόν, βρίσκεται η 
πρόταση για ετήσια µείωση των 
αγροτικών κονδυλίων κατά περί-
που 5% ή 17 δισ. ευρώ, αλλά το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αντιτα-
χθεί σε αυτό. Όπως και να ‘χει, το 
2019 θεωρείται έτος ορόσηµα για 
τις εξελίξεις στην Ευρώπη δεδοµέ-
νων των ευρωεκλογών, της έκβα-
σης του Brexit, και των αποφάσε-
ων για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµι-
κό Πλαίσιο 2021-2027.

Προτεραιότητα για την Ελλάδα 
η διασφάλιση της φήµης του 
ευρωπαϊκού οίνου.

Εκπτώσεις ποιότητας
στην ΚΟΑ οίνου
Αναφορικά µε την πρόταση κανονισµού για την Κοινή 
Οργάνωση των Αγορών γεωργικών προϊόντων, το 
Συµβούλιο Γεωργίας της 28ης Ιανουαρίου 
ασχολήθηκε µε τις προτάσεις για την εισαγωγή νέων 
δυνατοτήτων καλλιέργειας στον τοµέα του οίνου, που 
σήµερα είναι απαγορευµένες. Στην παρέµβαση του ο 
Έλληνας υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης επεσήµανε 
ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί και διασφαλιστεί σοβαρά 
θέµατα που άπτονται της υγείας του καταναλωτή, δεν 
έχουν εκτιµηθεί τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας 
απόφασης στην ποσότητα και την ποιότητα των 
παραγόµενων ευρωπαϊκών οίνων και δεν έχουν 
ξεκαθαριστεί οι ανάγκες και οι τάσεις του τοµέα σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Η συζήτηση, υπογράµµισε ο κ. 
Αραχωβίτης, δεν πρέπει να γίνει βιαστικά, ενώ 
κλείνοντας, τάχθηκε υπέρ του status quo, µε στόχο 
τη διασφάλιση της φήµης του ευρωπαϊκού οίνου.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

23.030.000
2021�2027

ΑΠΟ 23.963.000

ΕΤΗΣΙΩΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Σύγκλιση στο 75%
Παρόλο που υπήρξε έντονη 

ώθηση για σύγκλιση των 
ποσοστών πληρωµών κατά 
100% κατά τη διάρκεια της 
νέας ΚΑΠ, πηγές στο Ευρω-
κοινοβούλιο αναφέρουν ότι 
η σύγκλιση κατά 75% είναι 
πιθανότερη έως το 2026



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Την πληρωµή της συνδεδεµένης σε 335 τευτλοπαραγω-
γούς έφερε η περασµένη εβδοµάδα, στα πλαίσια των δι-
αβεβαιώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για 
πιστώσεις πριν βγει ο Ιανουάριος, µε τους παραγωγούς 
να περιµένουν να γίνει πράξη και η έτερη δέσµευση Α-
ραχωβίτη για πιστώσεις της ειδικής ενίσχυσης βάµβα-
κος µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 

Η ουσία, πάντως, είναι ότι οι διοικητικοί στις κατά τό-
πους Περιφέρειες έλαβαν τη σχετική εντολή να ξεκινή-
σουν τη διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων προ-
κειµένου να µπορέσουν να προλάβουν το χρονοδιάγραµ-
µα που ανακοινώθηκε αρµοδίως. Εν τω µεταξύ, περιθώ-
ριο δύο εβδοµάδες έχουν οι διοικητικοί για να τρέξουν 
και τις διορθωτικές πληρωµές του έτους 2018, που έχουν 
προγραµµατιστεί για τις 15 Φεβρουαρίου και αφορούν υ-
πόλοιπα εξισωτικής 2017-2018 περί τα 22 εκατ. ευρώ και 
υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης 2018 ποσού περίπου 15 
εκατ. ευρώ. Στις ίδιες πιστώσεις δροµολογείται και η εκ-
καθάριση των συνδεδεµένων του 2017, προκειµένου να 
αρχίσει µετά η σταδιακή διαδικασία πίστωσης των συνδε-
δεµένων του 2018, συνολικού µπάτζετ 184 εκατ. ευρώ.

Μέχρι το τέλος του µήνα, σκοπός είναι να γίνουν και 
κάποιες πληρωµές για συνδεδεµένες του έτους 2018, µα-
ζί µε την ειδική ενίσχυση στους βαµβακοπαραγωγούς. 
Όπως και πέρυσι, στις πρώτες ενισχύσεις που πιστώνο-
νται είναι το σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, 
µηδική και τριφύλλια, όσπρια, καρποί µε κέλυφος και 
σπαράγγια. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 
περισσότερες από τις παραπάνω συνδεδεµένες θα κινη-
θούν λίγο πιο κάτω από τα περσινά επίπεδα, όταν ήδη το 
2017 κάποια είχαν σηµειώσει σηµαντική µείωση. Ενδει-
κτικά αναφέρεται ότι µηδική (στα 15,4 ευρώ ο τόνος το 
2017 από την ενδεικτική τιµή των 27,3 ευρώ), ψυχανθή 
(στα 8,7 ευρώ ο τόνος πέρυσι µε ενδεικτική τιµή στα 17,1 
ευρώ), όσπρια (στα 16,4 ευρώ ο τόνος µε ενδεικτική τιµή 
στα 29,6 ευρώ) και καρποί µε κέλυφος (στα 12,6 ευρώ 
ο τόνος το 2017 µε ενδεικτική τιµή στα 13,9 ευρώ) ανα-
µένεται να δώσουν λιγότερα ποσά στους δικαιούχους. 
Σε αυτό το µοτίβο και η συνδεδεµένη στο σκληρό σιτά-
ρι, που πέρυσι έφτασε τα 8,2 ευρώ το στρέµµα και φέτος 
δεν αναµένεται να ξεπεράσει τα 7,5 ευρώ.  

Κάτι λιγότερο και για τους βαµβακοπαραγωγούς 
Όσον αφορά την ειδική ενίσχυση βάµβακος, οι πληρο-

φορίες για την ώρα κάνουν λόγο για περισσότερα από το 
2017 δηλωµένα στρέµµατα και πιθανή µείωση της τιµής 
της ενίσχυσης από την περσινή των 72 ευρώ το στρέµµα, 
λίγο κάτω από τα 70 ευρώ. Να σηµειωθεί εν τω µεταξύ, 
ότι σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του υπουργού Σταύρου 
Αραχωβίτη, ότι ακόµα και οι παραγωγοί που δεν έχουν 
πιάσει το πλαφόν, λόγω των βροχοπτώσεων, θα µειω-
θεί το ανώτατο όριο παραδόσεων, όπως αυτό ορίζεται α-
νά Περιφέρεια, προκειµένου να λάβουν όλοι οι βαµβα-
κοπαραγωγοί την ειδική ενίσχυση.  

Υπόλοιπα ενιαίας µέχρι 15 Φεβρουαρίου 
Όσον αφορά τους δικαιούχους της φετινής ενιαίας ε-

νίσχυσης, των οποίων η πληρωµή δροµολογείται έως 
τις 15 Φεβρουαρίου, πρόκειται για όσων οι αιτήσεις εί-
χαν απορριφθεί από το σύστηµα, λόγω ευρηµάτων που 
προέκυψαν από τον διασταυρωτικό µηχανογραφικό έ-
λεγχο και κυρίως αφορά το κριτήριο του ενεργού γεωρ-
γού, την εκκαθάριση της φορολογίας εισοδήµατος από 
το υπουργείο Οικονοµικών, στοιχεία του τραπεζικού λο-

γαριασµού που δηλώθηκαν, µη ταυτοποιηµένα αγροτε-
µάχια από την ΑΑ∆Ε, αλλά και περίπου 7.454 αιτούντες 
µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 
250 ευρώ από το σύνολο των 52.737 που εκκρεµούσαν 
κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. 

Έως 28 Φλεβάρη ποσότητες ρυζιού για συνδεδεµένη
Έως και τις 28 Φεβρουαρίου θα µπορούν οι φορείς 

ρυζιού να καταχωρούν τις ποσότητες που παρέδωσαν 
το 2018 για να λάβουν τη συνδεδεµένη ενίσχυσης στο 
ρύζι. Μάλιστα, η ανακοίνωσή του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει 
τα εξής: «Στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιµότητας των 
δικαιούχων της συνδεδεµένης ενίσχυσης στον τοµέα του 
ρυζιού, προβλέπεται ελάχιστη ποσότητα παράδοσης πρώ-
της ύλης (400 κιλά ανά στρέµµα) σε πιστοποιηµένους φο-
ρείς (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Οργανώσεις 
και Οµάδες παραγωγών, ορυζόµυλους και εταιρείες εµπο-
ρίας δηµητριακών). Τα στοιχεία των εν δυνάµει δικαιού-
χων έτους 2018 και οι αντίστοιχες ποσότητες παράδοσης, 
καταχωρούνται από τους πιστοποιηµένους φορείς στην η-
λεκτρονική εφαρµογή από τις 11 Σεπτεµβρίου 2018. Ω-
στόσο µέχρι σήµερα, ο ρυθµός καταχώρησης των ποσοτή-
των δεν είναι ικανοποιητικός και πρέπει να επιταχυνθεί».

Πιστώθηκαν 26 εκατ. από τον ΕΛΓΑ για ζηµιές 2018 
Αποζηµιώσεις ύψους 26.008.767,87 ευρώ κατέβαλε 

ο ΕΛΓΑ την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου σε 18.848 δι-
καιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, που αφορούσαν 
κυρίως ζηµιές φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαί-
ου για το2018. Μάλιστα, στην ανακοίνωση διευκρινίζε-
ται ότι για το έτος ζηµιάς 2018 καταβάλλεται το 70% των 
αντίστοιχων αποζηµιώσεων  φυτικής παραγωγής και το 
100% των αντίστοιχων του ζωικού κεφαλαίου.

Αποζηµιώσεις 
Αποζηµιώσεις 
26 εκατ. ευρώ  

κατέβαλε ο ΕΛΓΑ 
την 1η Φεβρου-
αρίου σε 18.848 
δικαιούχους για 
ζηµιές του 2018 

Σπάνιες φυλές 
Αιτήµατα τρο-
ποποίησης για 
το πρόγραµµα 
των σπάνιων 

φυλών για το έτος 
δεσµεύσεων 2019 
υποβάλλονται από 
1η Μαρτίου έως 
και 31 Μαρτίου 

κάθε έτους

∆ασώσεις 
Μέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου 
οι δηλώσεις 

εφαρµογής του 
έτους 2018 για 

τα προγράµµατα 
∆άσωσης
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Για τα 7,5 ευρώ τα καρτελάκια σίτου
λίγο κάτω από 70 ευρώ η ειδική βάμβακος

 Να γίνουν πράξη οι διαβεβαιώσεις Αραχωβίτη για πίστωση ως τέλη Φλεβάρη αναμένουν οι βαμβακοπαραγωγοί

 Μέχρι τις 15 του μήνα εξοφλήσεις από υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης του 2018 και εξισωτικές 2017 και 2018  

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 
   

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ

  22
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ  
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

  7,5
ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

70
ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Ως 26/3 παραστατικά
συµµόρφωσης 
για τα βιολογικά 
Από 1η Φεβρουαρίου και µέχρι τις 26 Μαρτίου 
καλούνται οι ενταγµένοι παραγωγοί στο πλαίσιο 
του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» να 
κάνουν την καταχώρηση των παραστατικών 
ειδικών διατάξεων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή 
εφαρµογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.
gr/Organics16) µε τη χρήση των προσωπικών 
τους κωδικών, ενώ τονίζεται ότι η ανάρτηση 
των παραστατικών πραγµατοποιείται ξεχωριστά 
για κάθε πρόσκληση/δράση και εντός του έτους 
εφαρµογής. Εφόσον το παραστατικό είναι κοινό 
για περισσότερες από µια προσκλήσεις/
δράσεις, θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε 
επιµέρους πρόσκληση/δράση.
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Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Από 30 ευρώ θα ξεκινά
η ελάχιστη δόση αγροτών
για χρέη στον ΟΓΑ 

 Αγρότης με οφειλή 2.520 ευρώ στον πρώην ΟΓΑ και 1.134 
ευρώ από τις προσαυξήσεις, μπαίνοντας στη ρύθμιση θα έχει 
κούρεμα 85% επί του οφειλόμενου προσαυξημένου ποσού

 Όσοι ασφαλισμένοι επιλέξουν το ανώτατο όριο των 120 δόσεων 
τότε θα επιβαρυνθούν με τόκο στις οφειλές τους

ΤOY  Χ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

∆όσεις µε ελάχιστο ποσό τα 30 ευ-
ρώ το µήνα για τους αγρότες θα πε-
ριλαµβάνει η ρύθµιση των παλιών 
-έως το 2016- χρεών προς τον ΟΓΑ, 
µε ανώτατο όριο αποπληρωµής τους 
µέχρι τους 120 µήνες. Σύµφωνα µε 
το νέο νόµο που πρόκειται να φέ-
ρει το αµέσως επόµενο διάστηµα 
η κυβέρνηση, οι ασφαλισµένοι θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι αν επιλέ-
ξουν το ανώτατο όριο των 120 δό-
σεων τότε θα επιβαρυνθούν µε τό-
κο στις οφειλές τους.

Τα παραπάνω αποφασίστηκαν, 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, σε ευ-
ρεία σύσκεψη που πραγµατοποι-
ήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, υ-
πό την υπουργό Έφη Αχτσιόγλου, 
µε στελέχη του υπουργείου και την 
ηγεσία του ΕΦΚΑ. Η πρόταση για τα 
30 ευρώ στηρίχθηκε -σύµφωνα µε 
τις ίδιες πληροφορίες- στο σκεπτι-
κό ότι οι αγρότες στην πλειονότη-
τά τους οφείλουν µικρά ποσά στον 
ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) της τάξης των 
3.000-5.000 ευρώ. 

Παραδείµατα εφαρµογής 
των νέων µέτρων

Για παράδειγµα ένας αγρότης µε 
οφειλή 2.520 ευρώ στον ΟΓΑ από 
παλιές εισφορές και 1.134 ευρώ α-
πό τις προσαυξήσεις, µπαίνοντας 
στη ρύθµιση θα έχει κούρεµα 85% 
στις προσαυξήσεις, οι οποίες θα 
διαµορφωθούν στα 170 ευρώ. Η 
οφειλή που θα ρυθµιστεί θα είναι 
το αρχικό κεφάλαιο των 2.520 ευ-
ρώ συν τα 170 ευρώ από τις προ-
σαυξήσεις, δηλαδή 2.690 ευρώ. Με 
36 δόσεις, θα πληρώνει 80 ευρώ 
το µήνα, ενώ θα έχει τόκο 199 ευ-
ρώ και η συνολική οφειλή που θα 
ρυθµίσει είναι 2.889 ευρώ.

Προβληµατισµό προκαλεί στους 
αγρότες και τους λογιστές τους η 
φετινή συµπλήρωση του εντύπου 
Ε3 της φορολογικής δήλωσης, α-
φού όπως εξηγούν στην εφηµε-
ρίδα Agrenda εν αντιθέσει µε όλα 
τα προηγούµενα χρόνια θα πρέ-
πει να δηλώνεται αναλυτικά (και 
όχι συνολικά) όλες τις δαπάνες. 
Τα έξοδα δηλαδή που πραγµατο-
ποίησαν το 2018. Πρόκειται για 
τις επαγγελµατικές δαπάνες, οι 
οποίες εκπίπτουν από τα ακαθά-
ριστα έσοδα των αγροτών, περι-
ορίζοντας αφενός τα φορολογη-
τέα κέρδη και αφετέρου το τελι-
κό ποσό του φόρου.

«Μέχρι και πέρυσι οι δαπάνες 
αυτές δηλώνονταν συνολικά. Φέ-
τος αυτό αλλάζει. Όλες οι επαγ-
γελµατικές δαπάνες θα  πρέπει 
να δηλωθούν αναλυτικά µια-µια 
αλλά και στο σύνολο. Το µέτρο 
της αναλυτικής καταγραφής δα-
πανών επρόκειτο να εφαρµοστεί 
από  το 2018, αλλά µετά από αιτή-
µατα των λογιστών-φοροτεχνικών 
η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Ε-

σόδων έδωσε παράταση και θα ε-
φαρµοστεί κανονικά από φέτος», 
εξηγούν λογιστές στην Agrenda. 

Ειδικότερα στο Ε3 θα πρέπει να 
δηλώνοντα αναλυτικά όλες οι δα-
πάνες για ενοίκια, ασφάλιστρα, 
ηλεκτρικό ρεύµα, άρδευση, κ.λπ. 
∆ηλαδή, ο λογιστής ή ο αγρότης  
θα πρέπει να γράψει ξεχωριστά 
σε αναλυτικό υποπίνακα του πί-
νακα Ζ2 του Ε3, σε νέο παράθυ-

Αναλυτική δήλωση δαπανών 

Με το νέο σχέδιο θα µπορεί να µπει 
σε περισσότερες δόσεις, πληρώνοντας 
30 ευρώ κατ’ ελάχιστο το µήνα. Σε αυ-
τή την περίπτωση η χαµηλότερη δόση 
µε βάση το ελάχιστο ποσό βγαίνει στα 
33 ευρώ το µήνα µε ρύθµιση 100 δό-
σεων αντί 36. Όµως στις 100 δόσεις, ο 
τόκος είναι 567 ευρώ και η συνολική 
οφειλή πάει στα 3.257 ευρώ αντί των 
2.889 ευρώ. Θα έχει δηλαδή µικρή δό-
ση µε 33 ευρώ κάθε µήνα αλλά θα ε-
πιβαρυνθεί µε επιπλέον τόκο 368 ευ-
ρώ, 420 ευρώ (από τα 2.880 ευρώ στα 
3.300 ευρώ) λόγω τόκων. Αν επιλέξει 
τις 72 δόσεις, τότε το µηνιαίο ποσό δό-
σης βγαίνει στα 43 ευρώ, ο τόκος στα 
402 ευρώ και το συνολικό ρυθµιζόµε-
νο χρέος στα 3.093 ευρώ.

Να σηµειωθεί τέλος ότι η ένταξη 
στον επανυπολογισµό θα είναι εθελο-
ντική, δηλαδή ο οφειλέτης θα µπορεί 
να ενταχθεί στη ρύθµιση και χωρίς ε-
πανυπολογισµό, ώστε να καρπωθεί το 
«κούρεµα» των προσαυξήσεων και τις 
120 δόσεις. Για παράδειγµα, οι αγρό-
τες που πλήρωναν χαµηλές ποσοστι-
αίες εισφορές επί χαµηλών τεκµαρτών 
εισοδηµάτων εκτιµάται πως δεν θα έ-
χουν συµφέρον να ενταχθούν στον ε-
πανυπολογισµό -τουλάχιστον η πλειο-
νότητά τους-, ωστόσο θα µπορούν να 
ευνοηθούν από το «κούρεµα» των προ-
σαυξήσεων και την αποπληρωµή της 
οφειλής σε 36 ή 120 δόσεις. 

Εθελοντική
Η ένταξη στον επανυπολογισµό 

θα είναι εθελοντική, δηλαδή 
ο οφειλέτης θα µπορεί να 

ενταχθεί στη ρύθµιση

Η πρόταση για τα 
30 ευρώ στηρίχθηκε 
στο σκεπτικό ότι 
οι αγρότες στην 
πλειονότητά τους 
οφείλουν µικρά 
ποσά στον ΟΓΑ 
της τάξης των 
3.000-5.000 ευρώ.

Όλες οι αγροτικές δαπάνες
µια προς µια, αλλά και στο 

Τόκοι
Με µια οφειλή 2.520 ευρώ 
ο αγρότης θα µπορεί να κάνει 
χρήση των 36 δόσεων, θα 
πληρώνει 80 ευρώ το µήνα, ενώ 
θα έχει τόκο 199 ευρώ και η 
συνολική οφειλή που θα ρυθµίσει 
είναι 2.889 ευρώ

«Κούρεμα»
Η ένταξη στον επανυπολογισµό 
θα είναι προαιρετική, ώστε ο 
οφειλέτης που θα µπαίνει χωρίς 
επανυπολογισµό, θα µπορεί να 
καρπωθεί το «κούρεµα» των προ-
σαυξήσεων και τις 120 δόσεις

Εισφορές 
Οι αγρότες που πλήρωναν 
χαµηλές ποσοστιαίες εισφορές 
επί χαµηλών τεκµαρτών εισο-
δηµάτων εκτιµάται πως δεν θα 
έχουν συµφέρον να ενταχθούν 
στον επανυπολογισµό.
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θέλει το Ε3

Ελάφρυνση φόρου
σε όσους μπουν 
φέτος στη γεωργία
Τη δυνατότητα να γλιτώσουν 
φέτος την πληρωµή του τέλους 
επιτηδεύµατος έχουν οι ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες οι οποίοι 
άλλαξαν επάγγελµα κατά την 
τελευταία πενταετία. Σε αυτούς 
συγκαταλέγονται και όσοι απο-
φάσισαν να ασχοληθούν επαγ-
γελµατικά µε την γεωργία.

Όσοι ανήκουν σε αυτή την κα-
τηγορία και διαπιστώσουν στο 
εκκαθαριστικό της φορολογι-
κής δήλωσης που θα υποβάλ-
λουν φέτος ότι έχουν χρεωθεί 
µε τέλος επιτηδεύµατος για τη 
χρήση του 2018 µπορούν εντός 
30 ηµερών να προσφύγουν στη 
∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών 
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσί-
ων Εσόδων και να ζητήσουν να 
απαλλαγούν από το τέλος.

Το δρόµο της πενταετούς α-
παλλαγής από το τέλος επιτη-
δεύµατος κάθε φορά που γίνε-
ται έναρξη εργασιών µε διαφορε-
τικό αντικείµενο ανοίγει η πρό-
σφατη απόφαση του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας η οποία ορί-
ζει ότι εάν ένας ελεύθερος επαγ-

γελµατίας ο οποίος είχε λάβει πε-
νταετή απαλλαγή από το τέλος 
επιτηδεύµατος κατά την πρώτη 
έναρξη επαγγέλµατος και κλεί-
σει τα βιβλία του προχωρώντας 
στη συνέχεια σε έναρξη νέου ε-
παγγέλµατος δικαιούται και πά-
λι απαλλαγή για πέντε χρόνια.

Σήµερα η Εφορία παρέχει πε-
νταετή απαλλαγή από το τέλος 
επιτηδεύµατος µόνο στους νέ-
ους επαγγελµατίες, δηλαδή σε 
όσους κάνουν για πρώτη φορά 
έναρξη εργασιών. Σε όσους κλεί-
σουν τα βιβλία τους και µετά α-
πό λίγο καιρό υποβάλλουν στη 
∆ΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών 
µε διαφορετική δραστηριότητα 
από αυτή που ασκούσαν κατά το 
παρελθόν η Εφορία τους επιβάλ-
λει κανονικά το τέλος επιτηδεύ-
µατος. Και αυτό γιατί θεωρεί ό-
τι ο επαγγελµατίες έχει ωφελη-
θεί από την πενταετή απαλλαγή.

Όπως εξηγούν φοροτεχνικοί, 
όσοι στα χρόνια της κρίσης άλ-
λαξαν  επάγγελµα και έχουν ήδη 
πληρώσει τέλος επιτηδεύµατος 
για τη νέα δραστηριότητα έχουν 
περιορισµένες δυνατότητες διεκ-
δίκησης επιστροφής των επιβα-
ρύνσεων. Και αυτό γιατί, αν για 
παράδειγµα ένας επαγγελµατίας 
είχε χρεωθεί µε τέλος επιτηδεύ-
µατος το 2016, η προσφυγή στη 
∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών 
θα έπρεπε να έχει ασκηθεί µέσα 
σε 30 ηµέρες από την έκδοση του 
εκκαθαριστικού σηµειώµατος.

Αυξήσεις λόγω
κατώτατου µισθού
Υψηλότερες ασφαλιστικές 
εισφορές για αρκετούς αγρότες 
και ελεύθερους επαγγελµατίες 
κοµίζει η απόφαση της 
κυβέρνησης, να προχωρήσει σε 
αύξηση του κατώτατου µισθού.
Αγρότες και νέοι επιστήµονες 
µε έως 5 έτη ασφάλισης, έχουν 
ακόµη χαµηλότερο κατώτατο 
ασφαλιστέο εισόδηµα, τα 
4.923,12 ευρώ το χρόνο 
(70% του κατώτατου).
Με την αύξηση των µισθών κατά 
10,9%, τα όρια αυτά 
αναπροσαρµόζονται σε 78.000 
ευρώ και 7.800 ευρώ αντίστοιχα 
(5.460 ευρώ για νέους 
επιστήµονες και αγρότες), 
µε αποτέλεσµα και οι εισφορές 
να αυξάνονται ανάλογα.
Οι κατώτατες εισφορές 
διαµορφώνονται ως εξής: 
α) 130 ευρώ/µήνα για την κύρια 
σύνταξη (από 117 σήµερα), 
β) 45,17 ευρώ για την 
υγειονοµική περίθαλψη (από 
40,73 σήµερα), γ) 45,5 ευρώ για 
την επικουρική σύνταξη - 26 
ευρώ για το εφάπαξ.

ρο που ανοίγει στον κωδικό 185 
(διάφορα λειτουργικά έξοδα) τις 
δαπάνες αυτές. Θα πρέπει ουσι-
αστικά, για κάθε ένα από τα λει-
τουργικά αυτά έξοδα, να αθροί-
σει τα επιµέρους ποσά που πλη-
ρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
2018 και στη συνέχεια να ανα-
γράψει το άθροισµά των ποσών 
αυτών σε συγκεκριµένο κωδικό 
σε αναλυτικό πίνακα του νέου Ε3.

Προσφυγές
Όσοι δουν στο εκκαθα-
ριστικό τους ότι έχουν 

χρεωθεί µε τέλος επιτη-
δεύµατος µπορούν εντός 
30 ηµερών να προσφύ-

γουν στην ΑΑ∆Ε

∆οµές ΕΦΚΑ 
για έλεγχο 
αδήλωτης 
εργασίας

Στα νεοσύστατα Περιφερειακά 
Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης 
(ΠΕΚΑ), που θα υπάγονται 
στον ΕΦΚΑ πέφτει από 
καλοκαίρι (όταν και θα 
ξεκινήσει η λειτουργία τους) 
το βάρος για τους ελέγχους 
που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία στα χωράφια και τις 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
Τα παραπάνω αναφέρει 
σχετική απόφαση για την 
λειτουργία του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ 
που δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
Σύµφωνα µε την απόφαση οι 
νέα αυτή υπηρεσία του ΕΦΚΑ 
θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, 
επτά ηµέρες την εβδοµάδα 
µε εναλλαγή προσωπικού.
Οι αρµόδιοι ελεγκτές, θα 
διενεργούν επιτόπιους 
ελέγχους προκειµένου να 
διαπιστωθεί η εφαρµογή ή όχι 
της ισχύουσας ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας και αν 
διαπιστώνονται παραβάσεις 
θα προχωρούν στον 
καταλογισµό ποινών σε βάρος 
ασφαλισµένων, εργοδοτών 
και επιχειρήσεων.

Ειδικότερα οι αρµοδιότητες 
των ΠΕΚΑ θα είναι:
α. Η διενέργεια ουσιαστικών, 
επιτόπιων, τακτικών, εκτάκτων 
και ειδικών ελέγχων για την 
ορθή εφαρµογή της 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
β. Ο καταλογισµός και η 
βεβαίωση των αναλογουσών 
ασφαλιστικών εισφορών σε 
βάρος των υπόχρεων και η 
επιβολή εν γένει κυρώσεων σε 
περιπτώσεις παραβατικότητας.
γ. Η διοικητική ή/και επιτόπια 
επαλήθευση της τήρησης των 
συστάσεων των ελέγχων.
δ. Η διεκπεραίωση όλων των 
εκκρεµών υποθέσεων που 
απαιτούν επιτόπιο ή 
ουσιαστικό έλεγχο και 
που ανήκουν στη χωρική 
αρµοδιότητα του ΠΕΚΑ.

θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά 
σύνολό τους στο φετινό Ε3. 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Ελεύθεροι επαγγελµατίες που άλλαξαν 

επάγγελµα κατά την τελευταία πενταετία

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Αν διαπιστώσουν στο εκκαθαριστικό χρέωση µε 

τέλος επιτηδεύµατος για το 2018 µπορούν εντός 

30 ηµερών να προσφύγουν στην ΑΑ∆Ε

ΤΙ ΙΣΧΥEI

Η Εφορία παρέχει 5ετή απαλλαγή 

µόνο στους νέους επαγγελµατίες
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Μπλόκα 2019 
Παράξενος χορός 
υπό τους ήχους 
φάλτσας μουσικής 
Με τα προβλήματα των αγροτών να γιγαντώνονται, 
οι «μπλοκατζήδες» προτάσσουν την πολιτική φθορά 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μακράν της πραγµατικότητας δεί-
χνει να κινείται για µια ακόµη φορά 
η αντιπαράθεση αγροτών και κυβέρ-
νησης, µε τους πρωταγωνιστές των 
µπλόκων να επιδίδονται σε «ασκή-
σεις» πολιτικής φθοράς και την κυ-
βέρνηση να υιοθετεί µε ευκολία τη 
γνωστή από το παρελθόν παρελκυ-
στική τακτική, µε µόνο στόχο την απο-
διοργάνωση των διαµαρτυρόµενων.    

Σηµειωτέον ότι στη σπουδή των α-
στυνοµικών και δικαστικών αρχών για  

άσκηση διώξεων στους πρωταγωνι-
στές του µπλόκου της Νίκαιας -για 
παρακώλυση συγκοινωνιών- προστέ-
θηκε και η «τολµηρή» δήλωση του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύ-
ρου Αραχωβίτη, ότι «πολλά από τα αι-
τήµατα των διαµαρτυρόµενων αγρο-
τών έχουν επιλυθεί» και επιπλέον ό-
τι «διεκδικήσεις έξω από τα δηµοσιο-
νοµικά περιθώρια προκαλούν... κοι-
νωνικό αυτοµατισµό». 

«Προειδοποιούµε την κυβέρνηση 
ότι µάταια κοπιάζει να µας τροµο-
κρατήσει», ήταν η άµεση απάντηση 
από την Επιτροπή των Μπλόκων. «Το 
οργανωµένο αγροτικό κίνηµα, η α-
γροτιά που µάχεται στα µπλόκα για 
την επιβίωσή της, δεν πρόκειται να 
φοβηθεί και να κάνει πίσω. Θα συ-
νεχίσουµε τον αγώνα, ακόµα πιο 
µαζικά, δυνατά κι αποφασιστικά», 

ανέφερε. Από τη γλώσσα της ανα-
κοίνωσης και το πνεύµα των όσων 
υποστηρίζει, καθίσταται σαφές ότι 
και αυτή τη φορά, η αντιπαράθεση 
προσλαµβάνει πολιτικά χαρακτηρι-
στικά, ενώ αντίθετα, διατηρεί απο-
στάσεις απ’ αυτό που υπαγορεύουν 
σήµερα οι πραγµατικές όσο και σύν-
θετες ανάγκες των ανθρώπων που 
δραστηριοποιούνται µε επαγγελ-
µατισµό στην αγροτική παραγωγή. 

Όχι πως δεν υπάρχουν προβλή-
µατα. Προβλήµατα υπάρχουν και 
είναι µεγάλα. Συνδέονται µε το δυ-
σµενές περιβάλλον, µέσα στο οποίο 

υποχρεούται να εξελι-
χθεί η αγροτική δρα-
στηριότητα, µε τις α-
βεβαιότητες που προ-
καλεί η αποδυνάµωση 
της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, µε το ιδιό-
τυπο καθεστώς φορο-
λόγησης-ασφάλισης 
των αγροτών κ.α. Τεκ-
µηριωµένες αναλύ-
σεις επιβεβαιώνουν 
τη δραµατική υποχώ-
ρηση των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων µε-

σαίας κλίµακας, προς όφελος, εί-
τε των λίγων µεγάλων εκµεταλλεύ-
σεων, είτε των εκατοντάδων χιλιά-
δων µικρών και αδύναµων, οι πε-
ρισσότερες εκ των οποίων υποστη-
ρίζονται από ετεροεπαγγελµατίες. 
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, το αναχρο-
νιστικό από πολλές απόψεις κίνη-
µα των µπλόκων, δύσκολα θα µπο-
ρούσε να εκφράσει κάτι ουσιαστι-
κό. Περιορίζεται σε άγονες αντιπα-
ραθέσεις µε µια κυβέρνηση που α-
γωνιά για τη δική της επιβίωση και 
ελπίζει µόνο σε κάποιες ευκαιρια-
κές «κατακτήσεις», οι οποίες δεν 
είναι παρά προϊόν της προεκλογι-
κής αγωνίας των κρατούντων. Χρό-
νια τώρα, τα µπλόκα κινούνται σε 
έναν περίεργο χορό. Μόνο που αυ-
τή τη φορά και η µουσική που φθά-
νει είναι φάλτσα.

19-20, 37-38

Η αυξημένη 
ζήτηση 
απογείωσε 
το κρεμμύδι

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019

Μέχρι και 1 ευρώ στη χονδρική της λα-
χαναγοράς, τις ηµέρες του χιονιά και έ-
ως 2 ευρώ στις λαϊκές, έφτασε φέτος η 
τιµή παραγωγού στο πράσο, η οποία σε 
σχέση µε την περσινή σεζόν είναι σχε-
δόν διπλάσια. Παρόλα αυτά οι καλλιερ-
γητές του προϊόντος δεν είναι ικανοποι-
ηµένοι, καθώς οι αποδόσεις φέτος ήταν 
σηµαντικά χαµηλότερες, λόγω προβλη-
µάτων στο στάδιο του φυτρώµατος. Ό-
πως αναφέρουν οι ίδιοι, τα κρύα και οι 
βροχές στην αρχή και κατόπιν η ξηρασία 

δεν επέτρεψαν σε ένα µεγάλο ποσοστό 
των σπόρων να φυτρώσουν, µε συνέ-
πεια να µην υπάρχουν αρκετά φυτά για 
τη µεταφύτευση. Η ζηµιά επιδεινώθηκε 
έτι περαιτέρω από τον παγετό την περί-
οδο των Χριστουγέννων, καθώς σάπισε 
ένα µέρος της παραγωγής µέσα στα χω-
ράφια, ενώ η απογείωση των τιµών, λό-
γω των ελλείψεων στην αγορά, όχι µό-
νο δεν αντιστάθµισε τις απώλειες, αλλά 
σε ορισµένες περιπτώσεις έστρεψε τους 
καταναλωτές σε άλλα κηπευτικά είδη.

∆ιπλάσια τιµή για τα λιγοστά πράσα 
 Πέρυσι ο παραγωγός πληρωνόταν στα επίπεδα µέχρι το 1 ευρώ το κιλό
 Ο παγετός του Ιανουαρίου κατέστρεψε µεγάλο µέρος της φετινής σοδειάς
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X 
ρηµατιστηριακά, για άλλη µια 
εβδοµάδα το βαµβάκι βρίσκε-
ται περί τα 74 σεντς. Στην αγο-
ρά µας, ζήτηση εξακολουθεί να 

υπάρχει αλλά βγαίνουν κυρίως δουλειές 
προς Τουρκία σε κλειστές τιµές περί τα 78 
σεντς, ενώ η αντίστοιχη βάση (3 σεντς πά-
νω από τις τιµές Μαΐου ‘19) σε ανοιχτό συµ-
βόλαιο δεν πληρώνεται εύκολα από τους 
µεγάλους εµπορικούς οίκους. Περί τα 78 
σεντς ανά λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 1,49 
ευρώ το κιλό πλήρωσαν Τούρκοι κλώστες 
για καλά βαµβάκια µε άµεσες φορτώσεις.  

 
 Η πρόσφατη αγορά της Αλγερίας 200 

κ. τόνων επιβεβαίωσε τα επίπεδα των 292 
δολαρίων ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι 
τους. Μπορεί να µην καλυφθεί µε ελληνι-
κό σιτάρι, αλλά αποτελεί αισιόδοξο µήνυ-
µα για την αγορά η επιστροφή της Αλγερί-
ας. ∆ιεθνώς τα αποθέµατα είναι ακόµα αρ-
κετά, αλλά µειώνονται κάθε σεζόν. Με τις 
παγκόσµιες εκτάσεις µειωµένες, εφόσον 
δούµε προβλήµατα στις σπορές λόγω και-
ρού, η άνοδος των τιµών θα είναι µονόδρο-
µος. Αν οι αποδόσεις είναι πολύ καλές ί-
σως δυσκολευτεί κάπως η άνοδος ή απλά 
θα έρθει πιο σταδιακά και σε βάθος χρόνου. 

 Η παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ αυξήθη-
κε σηµαντικά κατά την πρώτη περίοδο εµπο-
ρίας 2017-2018, µετά το τέλος του συστήµα-
τος ποσοστώσεων σε σχέση µε το προηγούµε-
νο έτος 2016-2017. Αυτό οδήγησε σε µείωση 
της τιµής της ζάχαρης στην Ευρώπη, σε ένα 
πλαίσιο παγκόσµιου πλεονάσµατος ζάχαρης 
και χαµηλών διεθνών τιµών. Ως εκ τούτου, 
τα κράτη µέλη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους 
για την οικονοµική βιωσιµότητα του τοµέα.

Αντοχή στα 78 σεντς 
δείχνει το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/01 14/01 23/01 28/01 30/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

357,54358,59

354,73 355,25

359,46

Καταναλωτές
Σε πολλές περιπτώσεις οι ελλείψεις 
στην αγορά έστρεψαν τους κατα-
ναλωτές σε άλλα κηπευτικά, που 

παράγονται την ίδια περίοδο

Ελλείψεις
Φέτος οι ζηµιές που προ-

κάλεσε ο χιονιάς είχαν σαν 
αποτέλεσµα να δηµιουργη-
θούν ελλείψεις στην αγορά

Αποδόσεις 
Οι παραγωγοί δεν είναι ικανοποι-
ηµένοι, καθώς οι αποδόσεις φέτος 

ήταν πολύ χαµηλότερες λόγω 
προβληµάτων στο φύτρωµα

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

20/12 02/01 10/01 17/01 24/01 31/01

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)

227

179

210

2,74

339,40

902,4

13,81

62,70

122,250

86,11

229

180

223

2,68

328,10

894,60

14,33

61,82

123,67

96,21

232

183

225

2,65

347,6

923,60

14,37

63,90

124,82

104,79

232

183

225

2,71

352,1

897,4

14,23

60,05

127,82

103,87

232

183

225

2,69

352,8

919,6

13,98

60,37

126,37

99,96

232

183

225

2,66

342,1

925,0

14,40

61,87

128,0

94,22

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 76,71 72,20 73,63 73,27

237 237
230 230

234 234

73,52
74,36

Πράσο τιμές 
παραγωγού
 (ευρώ/κιλό)

2019 1 ,00 – 2,00 

2018 0,50 – 1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2019 1 ,00 – 2,00 

2018 0,50 – 1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(λεπτά το κιλό) 
Ιανουάριος 2019 65-70 

Ιανουάριος 2018  24
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Η καλή τιμή πράσου 
δεν αντισταθμίζει τις 
μειωμένες αποδόσεις 

 Μονόδρομος για το 
σκληρό σιτάρι η άνοδος 
παρά τα υψηλά στοκ

Οι οιωνοί είναι καλοί 
για την ελληνική πατάτα 
Οι εκτιµήσεις για την ερχόµενη 
εµπορική περίοδο είναι ευοίωνες 
όσον αφορά την ελληνική παραγωγή 
πατάτας αφού οι καλλιεργητές στην 
υπόλοιπη Ευρώπη κάνουν λόγο για 
µειωµένες αποδόσεις λόγω καιρού. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Νέα συµφωνία
χρειάζεται η
προβατοτροφία
Έναν διαφορετικό δρόµο που θα 
επαναφέρει την οµαλότητα για την 
εγχώρια αιγοπροβατοτροφία, καλούνται 
να αναζητήσουν οι συντελεστές του 
κλάδου, στις πολλές και ενδιαφέρουσες 
συναντήσεις που οργανώνονται αυτές 
τις µέρες στο περιθώριο της 11ης 
Zootechnia. 
H µεγάλη έκθεση για την κτηνοτροφία 
βρίσκει την εγχώρια αιγοπροβατοτροφία 
αντιµέτωπη µε µεγάλες δυσκολίες. Το 
παραδοσιακό µοντέλο παραγωγής 
δείχνει να έχει αποσταθεροποιηθεί, οι 
περισσότερες από τις µεγάλες εντατικές 
εκµεταλλεύσεις δεν έχουν πατήσει 
ακόµα καλά στα πόδια τους, το προϊόν 
που λέγεται Φέτα χάνει τη λάµψη του 
και οι τιµές στο αιγοπρόβειο γάλα 
συνεχίζουν να κατρακυλούν. Με τη 
βοήθεια ή όχι της Πολιτείας, καθίσταται 
όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία µια συµφωνία 
η οποία θα αποσαφηνίσει τα µοντέλα 
παραγωγής, θα οριοθετήσει εκ νέου το 
ρόλο της µεταποιητικής βιοµηχανίας 
στα τυροκοµικά και θα εξασφαλίσει 
τη βιωσιµότητα των µονάδων.    

Αυτή τη φορά 
η αντιπαράθεση, 
προσλαµβάνει πολιτικά 
χαρακτηριστικά.

 
Το ανα-
χρονιστικό 
από πολλές 
απόψεις 
κίνηµα των 
µπλόκων 
δύσκολα 
θα µπο-
ρούσε να 
εκφράσει 
κάτι ουσια-
στικό.
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Στον αέρα κινδυνεύει να βρεθεί η συµφω-
νία ανάµεσα στις τράπεζες και την AMERRA 
για την πώληση των εταιρειών  ιχθυοκαλ-
λιεργειών ΝΗΡΕΑΣ ΑΕ και ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ. 
Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της Agrenda, η πρό-
σφατη παρέµβαση της Επιτροπής Ανταγω-
νισµού επί του θέµατος και οι υποδείξεις 
για πώληση µονάδων παραγωγής και ιχθυ-
ογεννητικών σταθµών, προκειµένου ικα-
νοποιηθούν οι όροι περί ανταγωνισµού, 
φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τον µεγα-
λοεπενδυτή ( Andromeda), δεδοµένων µά-
λιστα   των δύσκολων συνθηκών που επι-
κρατούν αυτό τον καιρό στην αγορά των 
προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ιδιαίτερα 
χαµηλές τιµές). Εκτιµάται λοιπόν ότι µια υ-
ποχρεωτική άµεση πώληση µονάδων και 
σταθµών, θα ζηµίωνε περαιτέρω τον Όµι-
λο, από την πλευρά του οποίου, είτε θα τε-
θεί θέµα αναπροσαρµογής του τιµήµατος 
µε το οποίο απέκτησε τον έλεγχο των Νη-
ρέα - Σελόντα, είτε θα τεθεί θέµα εγκατάλει-
ψης της επένδυσης. Υπενθυµίζεται ότι τον 
περασµένο Ιούνιο ανακοινώθηκε επίσηµα 
η συµφωνία εξαγοράς των δύο εταιρειών 
από την Andromeda, µέσω της AMERRA 
Capital Managment LLC, µε τη συµµετο-
χή της Mubadala Investment Company.

Προς την εφηµερίδα 
Agrenda

 Ξεφυλλίζοντας την εφηµερί-
δα, που κυκλοφόρησε το Σάβ-
βατο 19/01/2019, διάβασα κά-
ποια επαινετικά σχόλια για γνω-
στή γαλακτοβιοµηχανία. Κυρι-
εύτηκα από διάφορα συναισθή-
µατα (αγανάκτηση, πικρία, θυ-
µό…) και όχι γιατί δεν ήµουνα 
εγώ ανάµεσα στους βραβευθέ-
ντες, αλλά γιατί αµφιβάλλω εάν 
αυτοί οι κύριοι σκέφτηκαν στις 
πλάτες ποιων βρέθηκαν, µε πλε-
όνασµα χρηµάτων ώστε να κά-
νουν δωράκια; Μήπως και οι ί-
διοι ευθύνονται για την παρού-
σα κατάσταση; Αναρωτήθηκαν 
άραγε ποτέ αυτοί οι κύριοι, πό-
σες κτηνοτροφικές µονάδες δι-
αλύθηκαν και πόσες θα διαλυ-
θούν ακόµη, όταν αυτοί νοιάζο-
νται για το θεαθήναι και αυτο-
προβάλλονται προκλητικά, κά-
νοντας δώρα σε µειοψηφία κτη-
νοτρόφων  όταν η πλειοψηφία 
αιµορραγεί και υποφέρει; Κα-
τάντησαν έναν από τους υπερή-
φανους κλάδους που παλεύει µε 
αξιοπρέπεια καθηµερινά ακόµη 
και µε αντίξοες καιρικές συνθή-
κες για να τα βγάλει πέρα, να εί-

ναι όχι µόνο αβέβαιο το µέλλον 
του αλλά µέχρι και η επόµενη 
µερα ! Για να µην πληγούν οι ί-
διοι και για να συνεχίσουν να 
ευεργετούν (µε το παραπάνω) 
κατέβασαν την τιµή του πρό-
βειου γάλακτος στην χαµηλότε-
ρη τιµή των 3 τελευταίων του-
λάχιστον δεκαετιών αδιαφορώ-
ντας για το κόστος παραγωγής 
του το οποίο συνεχώς αυξάνε-
ται! Αραγε σκέφτηκαν ποτέ ότι 
ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας 
που τους έφτασε εκεί που βρί-
σκονται σήµερα είναι οι κτηνο-
τρόφοι; Ή µήπως τους τύφλωσε 
η πλεονεξία της κορυφής και ε-
µάς δε µας βλέπουν καν; 

Με όλο το σεβασµό αναµένω τη 
δηµοσίευση του κειµένου µου ε-
πειδή θεωρώ ότι εκπροσωπώ το 
σύνολο των κτηνοτρόφων της 
χώρας µου και ακόµη διαβάζο-
ντας τακτικά την εφηµερίδα σας 
έχω συµπεράνει ότι µετρούν για 
εσάς οι γνώµες των παραγωγών!  

Είµαι ο γιος της κυρίας που έ-
γραψε το παραπάνω κείµενο! Κύ-
ρια ενασχόληση των γονέων µου 
είναι η προβατοτροφια, έχουν 
στην κατοχή τους µια µεσαίου 
µεγέθους µονάδα προβατοτροφί-
ας!  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

M
IL

K CONFEREN
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Zootechnia
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Zωντανή συζήτηση Περίπτερο 13 | Stand 41

Κινδυνεύει 
η συμφωνία 
για Νηρέα 
και Σελόντα  

Μια επιστολή που ταράζει... 
τα νερά στο αιγοπρόβειο γάλα 

Από το περασµένο καλοκαίρι, όταν 
έγιναν οι επίσηµες ανακοινώσεις 

για την εξαγορά των Νηρέα και 
Σελόντα από τον όµιλο Andromeda, 

η συµφωνία µε τις τράπεζες τελούσε 
υπό την αίρεση της έγκρισης από τις 

αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.   

Η ζωντανή 
συζήτηση θα 
µεταδοθεί live 
από τον ιστότοπο
Agronews.gr

Στο γνωστικό εργαστήρι της Agrenda οι λύσεις 
για την κτηνοτροφία από εισηγητές υψηλού επιπέδου

Επιστηµονική γνώση και εµπειρία πάνω σε κρίσιµα ζητήµατα που 
απασχολούν την γαλακτοφόρο κτηνοτροφία, βρίσκονται στο επίκεντρο του 
ζωντανού Workshop της Agrenda, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου (10:30 π.µ) 
που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Zootechnia, µε τον διεθνούς φήµης Ιταλό 
καθηγητή, Giuseppe Pulina και το συνάδελφό του από το Γεωπονικό της 
Αθήνας, Αθανάσιο Γελασάκη εκ των βασικών εισηγητών στο πάνελ 
υψηλού επιπέδου που έρχεται σε µία κρίσιµη για τον τοµέα περίοδο.
Τεχνογνωσία και νέες οργανωτικές δοµές που θα µπορούσαν να 
προσφέρουν λύσεις για την αντιµετώπιση της δύσκολης οικονοµικής 
κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει τον τελευταίο καιρό ο τοµέας της 
παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος θα αναζητηθούν, κατά τη διάρκεια 
της ζωντανής συζήτησης που θα διεξαχθεί σε ειδικά διαµορφωµένο 
περίπτερο-studio, στο Περίπτερο 13, Stand 41.  Καίρια και η παρουσία 
στο πάνελ της αρµόδιας για θέµατα ζωικής παραγωγής, υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυµπίας Τελιγιορίδου.

Ρητορική ερώτηση
Άραγε σκέφτηκαν 

ποτέ οι βιοµηχανίες 
ότι ο πρώτος κρίκος 

της αλυσίδας που 
τους έφτασε εκεί που 

βρίσκονται σήµερα 
είναι οι κτηνοτρόφοι;
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Κάθε χρόνο, τα οινοποιεία που δρα-
στηριοποιούνται σε ζώνες παραγω-
γής οίνων ΠΟΠ είναι υποχρεωµένα 
να στέλνουν τελικά, πραγµατικά δείγ-
µατα σε υπηρεσίες ελέγχου του κρά-
τους, για κάθε ΠΟΠ οίνο που παρά-
γουν (ετικέτα), προκειµένου να ελεγ-
χθεί το κατά πόσο αυτοί εµπίπτουν 
στα κριτήρια για τους παραπάνω οί-
νους, όπως αυτά ορίζονται στον α-
ντίστοιχο τεχνικό φάκελο κάθε ζώ-
νης παραγωγής οίνων ΠΟΠ.

Η διαδικασία για την απόκτηση της 
πολυπόθητης ερυθρής ή γαλάζιας ται-
νίας δεν σταµατά εκεί. Ακολουθεί η 
οργανοληπτική δοκιµή (γευσιγνω-
σία) των ίδιων δειγµάτων, από προ-
επιλεγµένη επιτροπή επαγγελµατι-
ών (sic) του κλάδου. Οι επιτροπές 
οργανοληπτικής αξιολόγησης και 
ελέγχου οίνων ΠΟΠ ορίζονται από 
την Ε∆ΟΑΟ. Η τελευταία φορά που 
ορίστηκαν, µέχρι νεωτέρας βεβαίως- 
βεβαίως, ήταν ο Γενάρης του 2017. 

Ο ρόλος των συγκεκριµένων επι-
τροπών όχι µόνο δεν είναι απλά τυ-
πικός, όπως πολλοί νοµίζουν ή και 
φαντασιώνονται, αλλά από τη φύση 
του είναι δοµικός της ποιότητας κα-
θώς αποτελεί τον µοναδικό θεσµοθε-
τηµένο παράγοντα που επί της ουσί-
ας από τη µία εξετάζει και προάγει ή 
απορρίπτει για µη ποσοτικές-ποιοτι-
κές παραµέτρους των οίνων ΠΟΠ, ό-
πως η τυπικότητα π.χ, ενώ από την άλ-
λη επιβεβαιώνει αν οι εντός ορίων µε-
τρήσεις των θεσµοθετηµένων ποσοτι-
κών παραµέτρων, όπως η πτητική ο-
ξύτητα π. χ, συµβαδίζουν ή και προά-

γουν την προ- απαιτούµενη ποιότητα 
ενός οίνου ΠΟΠ. ∆υστυχώς όµως, ε-
νώ σε όλο τον υπόλοιπο οινικό κόσµο 
οι συγκεκριµένες επιτροπές, προστα-
τεύονται, αναβαθµίζονται διαρκώς, ε-
ξελίσσονται ατέρµονα για να συµβά-
λουν µε τη σειρά τους στην ποιοτική 
εξέλιξη των κρασιών που υπηρετούν, 
στην Ελλάδα αντιµετωπίζονται τελικά 
ως «κακό σπυρί». Μπορεί όλοι, θεσµι-
κοί και µη, να θεωρητικολογούν για τη 
σηµαντικότητα τους όταν τα µικρόφω-
να είναι ανοικτά, η καθηµερινή πρα-
κτική όµως αποδεικνύει τα αντίθετα. 
Εν συντοµία αναφέρονται: 

 Οι ακατάλληλοι και ξεπερασµένοι 
τεχνικοί φάκελοι που γενικολογούν 
στις περιγραφές των επιθυµητών ορ-
γανοληπτικών χαρακτηριστικών.

 Τα ερασιτεχνικά τεχνικά φύλα 
που καλούνται να συµπληρώσουν 
οι φιλότιµοι δοκιµαστές.

 Η πλαισίωση των επιτροπών µε 
«κατά δήλωση» δοκιµαστές. Υπάρ-
χει το χαρακτηριστικό παράδειγµα 
της συµµετοχής συνταξιούχου υπε-
ρήλικα χηµικού σε επιτροπή οργανο-
ληπτικής δοκιµής οίνων ΠΟΠ µε το 
πρόσχηµα πως παλαιά-κάποτε δρα-

στηριοποιούνταν στη ζώνη.
 Οι συνεδριάσεις επιτροπών σε 

ακατάλληλους χώρους, όπως εµπο-
ρικά καταστήµατα κτλ.

 Η µη συνεδρίαση των επιτροπών 
και το µοίρασµα των ταινιών έτσι απλά. 

Κι αν κάποιοι προσποιούνται ή προ-
σποιηθούν πως τάχα πέφτουν από τα 
σύννεφα µε όσα γράφτηκαν παραπά-
νω, µια βόλτα στην ατµοµηχανή του 
Ελληνικού Αµπελώνα Σαντορίνη την 
οινική χρονιά 2018 θα τους προσγει-
ώσει στη σκληρή πραγµατικότητα. H 
Σαντορίνη κλείνει το µάτι στην Πάρο.

Nα σηµειωθεί ότι µόλις την περα-
σµένη Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, συνε-
δρίασε στην Σαντορίνη η επιτροπή ορ-
γανοληπτικού ελέγχου. Παρόλα αυ-
τά εδώ και τουλάχιστον 2 µήνες κυ-
κλοφορούσαν στα ράφια των κατα-
στηµάτων, κανονικά και ηλεκτρονι-
κά, οίνοι ΠΟΠ 2018 από τη Σαντορί-
νη, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τους 
εαυτούς τους, παραγωγοί και φορείς, 
αλλά κυρίως την ίδια τη ζώνη της Σα-
ντορίνης την οποία υποτίθεται πως 
θα έπρεπε να προστατεύουν. Τελικά 
τα κρασιά αυτά κυκλοφορούν, παρά-
τυπα, παράνοµα ή έτσι απλά;

Μέρα τα βγάζω, μέρα τα βάζω 
Παντού οι επιτροπές οργανοληπτικής αξιολόγησης ΠΟΠ οίνων αναβαθμίζονται, 
συμβάλλοντας στην εξέλιξη των κρασιών, στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται ως «κακό σπυρί»

Επιτροπές
Οι επιτροπές οργανο-
ληπτικής αξιολόγησης 

και ελέγχου οίνων 
ΠΟΠ ορίζονται από την 
Ε∆ΟΑΟ. Η τελευταία 
φορά που ορίστηκαν, 

µέχρι νεωτέρας 
βεβαίως-βεβαίως, 

ήταν ο Γενάρης 
του 2017

Εκτεθειµένη 
Εδώ και τουλάχιστον 
2 µήνες κυκλοφορού-
σαν στα ράφια, κανο-
νικά και ηλεκτρονικά, 
οίνοι ΠΟΠ 2018 από 

τη Σαντορίνη, εκθέτο-
ντας ανεπανόρθωτα 
κυρίως την ίδια τη 

ζώνη της Σαντορίνης

Η διαδικασία για την απόκτηση 
της πολυπόθητης ερυθρής 
ή γαλάζιας ταινίας, προστατεύεται
και αναπτύσσεται διεθνώς.

Σε έναν ταξιδευτή 
η ανάθεση της 
γαστροκουλτούρας
Ένας ταξιδευτής της γεύσης, ο 
Κίµων Γεωργίου, που κινείται 
έχοντας ως αρχή «120.000 χλµ. το 
χρόνο αναζητώντας την υπέροχη 
Γαστρονοµία, τους ανθρώπους της 
και τις παραδόσεις τους», είναι ο 
προσωρινός ανάδοχος του έργου: 
«Μελέτη για την κατάρτιση 
στρατηγικής για την Ελληνική 
γαστρονοµία» στο πλαίσιο του 
Μέτρου 20 του προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Η µελέτη θα αποτελείται από δύο 
επιµέρους φάσεις και εφόσον το 
έργο κατακυρωθεί στον εν λόγω 
ανάδοχο, θα πρέπει ως τις 31 
∆εκεµβρίου 2019, να προχωρήσει:

 Στην κατάρτιση της υβριδικής 
στρατηγικής που θα αναλύει τα 
προϊόντα, τις πιθανές µεταβλητές 
τιµές, τη θέση τους στην εσωτερική 
και παγκόσµια αγορά, τους τρόπους 
προώθησης και τις απαραίτητες 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε 
επίπεδο προετοιµασίας-επιµόρφωσης 
του ανθρώπινου δυναµικού (αγρότες, 
κτηνοτρόφοι οµάδες-στόχοι, µαθητές 
κλπ.) και υποδοµών, καθώς και σε 
θέµατα διασύνδεσης της 
γαστρονοµίας µε τον τουρισµό και τη 
δηµιουργία µιας γαστροκουλτούρας.
 Στην καταγραφή και την ανάλυση 

των απαραίτητων ενεργειών στους 
πιο σηµαντικούς τοµείς της 
γαστρονοµίας όπως: γάλα, αλλαντικά, 
κρέας, λαχανικά, οπωροκηπευτικά κ.α 
και αντίστοιχα την κατάρτιση ενός 
πλάνου προώθησης της στρατηγικής 
αυτής σε εξειδικευµένες κλαδικές 
εκθέσεις και εµβληµατικές 
πρωτοβουλίες προώθησης ποιοτικών 
τοπικών κτηνοτροφικών προϊόντων. 
Βάση της απόφασης που υπογράφει ο 
Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής 
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, Χαράλαµπος Κασσίµης, η 
προσφορά που υπέβαλλε ο 
Ανάδοχος ανέρχεται στο ποσό 
20.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). Να 
σηµειωθεί ότι , ο Κίµων Γεωργίου 
ασχολείται µε τη Γαστρονοµία ως 
αναλυτής, σύµβουλος και 
περιηγητής για περισσότερα από 20 
χρόνια, ενώ έχει εργασθεί για 
εταιρείες που ειδικεύονται στην 
ποιοτική Γαστρονοµία στην Ιταλία, 
Ισπανία και Αγγλία. 





Πληγές μετά 
τον παγετό 
Κλάδεμα σε ελιές και ροδιές, 
αλλά μετά τις αναβλαστήσεις

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Αναβολή του κλαδέµατος µέ-
χρι το δέντρο να ξεκινήσει τις 
αναβλαστήσεις και ψεκασµός 
µε κάποιο χαλκούχο σκεύα-
σµα είναι οι δύο ενέργειες 
στις οποίες πρέπει να προ-
βούν οι παραγωγοί µε καλ-
λιέργειες ελιάς και ροδιάς, ύ-
στερα από τον παγετό που ε-
πικράτησε στην περιοχή της 
Καβάλας, αλλά και σε άλλες 
περιοχές της χώρας. 

Όπως τονίζουν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού 
και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγ-
χου Καβάλας, όταν τα φυλ-

λοβόλα δέντρα έχουν σκλη-
ραγωγηθεί κατά τη διάρκεια 
του φθινοπώρου και αρχές 
του χειµώνα µπορούν να ε-
πιβιώσουν χωρίς ζηµιές σε 
θερµοκρασίες από -25 0C έ-
ως -35 0C. Ως εκ τούτου, δεν 
αναµένεται να υπάρχουν σε 
αυτά ζηµιές, εκτός ίσως ελά-
χιστων περιπτώσεων νεαρών 

δέντρων που δεν πρόλαβαν να 
µπουν σε λήθαργο έγκαιρα. 

Σηµειώνουν ακόµα πως, ό-
σον αφορά την ελιά, παρόλο 
που είναι υποτροπικό είδος, 
έχει κάποιας µορφής σκλη-
ραγώγηση στο ψύχος. Εάν 
τα δέντρα λοιπόν έχουν προ-
λάβει να σκληραγωγηθούν 
µπορεί να αντέξουν τα φύλ-
λα τους σε θερµοκρασίες πε-
ρίπου από -6 0C  έως -8 0C, ο 
φλοιός τους έως -9 0C και το 
ξύλο στους µεγαλύτερης η-
λικίας βλαστούς έως -15 0C. 

Πάντως οι ποικιλίες κορω-
νέικη και καλαµών θεωρού-
νται ευπαθείς στις χαµηλές 
θερµοκρασίες. Σε ό,τι αφο-
ρά τη ροδιά, αυτή δεν επιβι-

ώνει σε θερµοκρασίες χαµη-
λότερες των -15 0C όταν αυ-
τές διατηρούνται επί µακρώ. 

Οι γεωπόνοι συνιστούν 
στους παραγωγούς να περι-
µένουν µέχρι να βελτιωθεί ο 
καιρός και έπειτα να προχω-
ρήσουν σε ψεκασµό µε χαλ-
κούχα σκευάσµατα για την 
προστασία των πληγών από 
βακτήρια.

Τέλος, συµβουλεύουν να 
αναβληθεί το κλάδεµα έως 
ότου διαπιστωθεί η πιθανή 
ύπαρξη ζηµιάς και η έκταση 
που έχει αυτή. Μόλις το δέ-
ντρο ξεκινήσει τις αναβλα-
στήσεις, το κλάδεµα πρέπει 
να γίνεται στο ξηρό τµήµα 
πάνω από τις αναβλαστήσεις.

Τριετή αµειψισπορά στον αραβόσιτο κατά του Diabrotica 
Νέες επισηµάνσεις για την ορθή αντιµετώπιση του εντόµου διαβρώτικα 
(Diabrotica) εξέδωσαν οι γεωπόνοι του τµήµατος Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου ∆ράµας προς ενηµέρωση των παραγωγών, 
καθώς το έντοµο από την καλλιεργητική περίοδο του 2017 προσβάλλει τις 
καλλιέργειες µε την εµφάνιση ασυνήθιστα υψηλών πληθυσµών (ειδικά 
στην ανατολική Μακεδονία). Οι γεωπόνοι συνιστούν αµειψισπορά τριών 

ετών και επισηµαίνουν ότι η καλλιέργεια αραβοσίτου πρέπει να ακολουθείται τα 
επόµενα δύο έτη από δύο διαφορετικές καλλιέργειες. Προτείνεται επίσης πρωιµότερη 
κατά το δυνατόν σπορά, προκειµένου κατά το κρίσιµο στάδιο των εκκολάψεων των 
προνυµφών να έχει ήδη αναπτυχθεί το ριζικό σύστηµα του φυτού και να είναι 
λιγότερο ευπαθές. Οι ειδικοί τονίζουν επιπλέον ότι η θανάτωση των φυσικών εχθρών 
του διαβρώτικα µε καύση καλαµιάς υποβοηθάει την επιβίωση του διαβρώτικα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

 Κάποιες 
επιβιώνουν 

Η ελιά, µολονότι υποτρο-
πικό είδος, έχει κάποιας 
µορφής σκληραγώγηση 

στο ψύχος

Ψύλλα στην αχλαδιά
Στις αρχές Φεβρουαρίου παρατηρούνται οι 
πρώτες ωοτοκίες της ψύλλας στη βάση των 
ανθοφόρων οφθαλµών της αχλαδιάς. Οι 
γεωπόνοι επισηµαίνουν στους καλλιεργητές  
την περίοδο αυτή και ιδιαίτερα σε οπωρώνες 
αχλαδιάς µε έντονη προσβολή από το 
έντοµο την προηγούµενη καλλιεργητική 
περίοδο, να ελέγχουν δειγµατοληπτικά και 
µε τη βοήθεια µεγεθυντικού φακού τη βάση 
ανθοφόρων οφθαλµών για την ύπαρξη 
αυγών του εντόµου. Όταν διαπιστώνονται 
ωοτοκίες, συστήνεται ψεκασµός µε 
εγκεκριµένα σκευάσµατα, όταν επικρατεί 
ηλιοφάνεια και εφόσον οι ελάχιστες 
θερµοκρασίες δεν πέφτουν κάτω απ’ το 
µηδέν. Επιβάλλεται η πλήρης και µέχρι 
απορροής κάλυψη των δέντρων µε το 
κατάλληλο ψεκαστικό υγρό.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Lamdex 2.5 WG, Laracni 1,8 EC
ARYSTA: Ovitex 81.7 EC
BAYER: Movento 150OD, Movento Gold 
100SC, Decis protech 15EW
ELANCO: Delegate 250 WG, Laser 480SC
FMC: Zoro 1,8 EW (Abamecton 1,8%)
HELLAFARM: Surround WP Crop Protectant, 
Άµπατεκ 1,8 EC, Χελγκάρ 25 WG, Volur 10 CS 
with Zeon Technology
SYNGENTA: Insegar 25 WG & Vertimec Pro 
1.8 SC
VIORYL: Acaridoil 13SL, Paraffinic Oil 98,5EC  

Αλευρώδεις στα κηπευτικά 
Σηµαντική αύξηση των πληθυσµών των 
εντόµων αλευρωδών Trialeurodes 
vaporarium εντοπίζονται στα κηπευτικά, 
προκαλώντας άµεσες ζηµιές καθώς 
αποµυζούν τους φυτικούς χυµούς, τα φύλλα 
κιτρινίζουν και ξεραίνονται, ενώ στα 
µελιτώδη που αφήνουν αναπτύσσεται καπνιά. 
Επιπλέον, οι αλευρώδεις φέρνουν και 
έµµεσες ζηµιές µε τη µεταφορά ιώσεων. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, επειδή η 
χηµική καταπολέµηση των αλευρωδών είναι 
πολύ δύσκολη, όπου υπάρχει σοβαρό 
πρόβληµα, αυτό θα πρέπει να αντιµετωπισθεί 
στην έναρξη της προσβολής και να βασίζεται 
σε συνδυασµούς εντοµοκτόνων µε 
διαφορετικές δραστικές ουσίες. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Nexter 10 SC, Plenum 50 WG
ARYSTA: Deltagri 2,5 EC
HELLAFARM: Admiral 10 EC
SIPCAM: Gazelle
SYNGENTA: Actara 25WG. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Η μείωση του αριθμού των εκτροφών εκτιμάται ότι 
θα έχει σε βάθος χρόνου αρνητικές συνέπειες στην 
απασχόληση, το περιβάλλον και στα τοπικά τυροκομεία 

Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί µέρος της πολι-
τισµικής κληρονοµιάς πολλών χωρών και πηγή 
απασχόλησης σε µειονεκτικές αγροτικές περιο-
χές που παράγει υψηλής ποιότητας παραδοσι-
ακά προϊόντα ευρείας αναγνώρισης.

Είναι το αποτέλεσµα µιας αειφόρου και πο-
λυλειτουργικής µορφής γεωργίας που συµβά-
λει στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη δι-
ατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου.

Τα τελευταία χρόνια αντιµετωπίζει οικονοµι-
κές και δοµικές δυσκολίες που συνίστανται στη 
συρρίκνωση του αριθµού των εκτρεφόµενων αι-
γοπροβάτων, στην εκδήλωση επιδηµικών ασθε-
νειών και στις πολιτικές αλλαγές που αφορούν 
τα δηµόσια προγράµµατα χρηµατοδότησης του 
κλάδου. Η αιγοπροβατοτροφία, µε έναν πληθυ-
σµό 98 εκατ. κεφαλών κι ένα προϊόν που αντι-
προσωπεύει ένα πολύ µικρό ποσοστό του συνο-
λικού εισοδήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
τη ζωική παραγωγή, δεν εγγυάται την αυτάρκεια 
στα προϊόντα που παράγει. Γι’ αυτό άλλωστε η ΕΕ 
αποτελεί τον σηµαντικότερο εισαγωγέα προβεί-
ου κρέατος, κυρίως από τη Νέα Ζηλανδία και την 
Αυστραλία. Επιπλέον, ως µια από τις λιγότερο α-
µειβόµενες γεωργικές δραστηριότητες ασκείται 
σε µειονεκτικές περιοχές και δεν προσελκύει ε-
πενδύσεις ή νέους ανθρώπους στο επάγγελµα.

Η ΕΕ προσφέρει ενισχύσεις στο συγκεκριµέ-
νο κλάδο λόγω του ότι προσφέρει ποιοτικά τρό-
φιµα και άλλα κοινωνικά αγαθά, όπως διατήρη-
ση του ιστού της υπαίθρου και της βιοποικιλότη-
τας στις βοσκήσιµες εκτάσεις.

Παρά τον µεγάλο αριθµό εκτρεφόµενων αι-
γοπροβάτων παγκοσµίως (2,2 δις), το πρόβειο 
και αίγειο γάλα αντιπροσωπεύει µόνο το 1,3% 
και 1,9% της παγκόσµιας παραγωγής γάλακτος 
αντιστοίχως (πιν. 1) διότι µόνο το 20,8% αυτών 
είναι γαλακτοπαραγωγά.

Η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος εστι-
άζεται σε τρεις, κυρίως, ηπείρους: την Ασία, 
την Αφρική και την Ευρώπη (πιν. 2), µε κυρί-
αρχες χώρες την Κίνα (14, 7 %), την Τουρκία 
(10,7%) και την Ελλάδα (7,3 %).

Οι χώρες της Μεσογείου και αυτές περί τη Μαύ-
ρη Θάλασσα παράγουν το 27,1% και το 41,4% του 
παγκοσµίως παραγόµενου προβείου και αιγείου 
γάλακτος αντιστοίχως, ενώ Γαλλία, Ελλάδα, Ιτα-
λία και Ισπανία το 12,9% και το 19,1% του παγκο-
σµίως παραγόµενου προβείου και αιγείου γάλα-
κτος αντιστοίχως (FAOSTAT, 2018).

Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία παράγουν συνο-
λικά το 93% του συνόλου των τυριών που πα-
ρασκευάζονται από αµιγώς πρόβειο γάλα στην 
ΕΕ, η Γαλλία το 50% αυτών που παρασκευάζε-

ται από αµιγώς αίγειο γάλα και η Ισπανία µε 
την Ελλάδα το 77% του συνόλου των τυριών 
που παρασκευάζεται στην ΕΕ από ανάµεικτο 
αιγοπρόβειο γάλα. Οι παραπάνω τέσσερις Με-
σογειακές χώρες έχουν καταχωρήσει σηµα-
ντικό αριθµό τυριών τους ως ΠΟΠ, τα οποία 
παράγονται σύµφωνα µε παραδοσιακές συ-
νταγές, µε κυριότερα τα Roquefort (Γαλλία), 
Φέτα (Ελλάδα), Pecorino Romano (Ιταλία) και 
Manchego (Ισπανία).

Ο κλάδος στην Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της Ευρώπης 

όπου το παραγόµενο αιγοπρόβειο γάλα (60%) 
υπερτερεί του αγελαδινού (40%), κατέχοντας 
την πρώτη θέση (30%) στη συνολική ποσότη-
τα στην ΕΕ. Η κοινωνικοοικονοµική σηµασία 
της αιγοπροβατοτροφίας είναι εξαιρετικά ση-
µαντική για τη χώρα µας διότι:

  Απασχολούνται περί τις 60.000 οικογένει-
ες, συµβάλλοντας στη διατήρηση του κοινωνικού 
ιστού της υπαίθρου, ενώ εκτιµάται ότι 350.000 
περίπου εργαζόµενοι εµπλέκονται άµεσα ή έµ-
µεσα (τυροκοµεία, µεταφορές, εµπορία ζωοτρο-
φών, γαλακτοκοµικών κ.ά.).

  Εξασφαλίζει πολύτιµη πρώτη ύλη για τη 
λειτουργία εκατοντάδων τυροκοµείων που πα-
ράγουν προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας και 
ποιότητας, µε εξαιρετικά οργανοληπτικά και δι-
αιτητικά χαρακτηριστικά λόγω: α. της βιοποικι-
λότητας και της υψηλής περιεκτικότητας της βο-
σκήσιµης ύλης σε αιθέρια έλαια, αντιοξειδωτικά, 
ακόρεστα λιπαρά οξέα και β. της υψηλού επιπέ-
δου παραδοσιακής τεχνογνωσίας των τυροκόµων.

  Αξιοποιεί σε µεγάλο ποσοστό τη φυσική 
βλάστηση των ηµιορεινών και ορεινών βο-
σκοτόπων µας, εξασφαλίζοντας τροφή υψη-
λής ποιότητας και χαµηλού κόστους, την ο-
ποία µετατρέπει σε γάλα και κρέας, συµβάλ-
λοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

και την αποτροπή της υποβάθµισης του περι-
βάλλοντος από διάβρωση, υποβόσκηση, κλπ.

  Το 80% κατά µέσο όρο του εισοδήµατος των 
αιγοπροβατοτρόφων προέρχεται από το γάλα και 
το υπόλοιπο 20% από το κρέας, του οποίου δυ-
στυχώς η τιµή δεν καλύπτει ούτε το κόστος πα-
ραγωγής. Το αιγοπρόβειο γάλα χρησιµοποιείται 
για παρασκευή τυριών σε ποσοστό περί το 85% 
και το υπόλοιπο 15% για παρασκευή γιαούρτης 
και άλλων γαλακτοκοµικών.

  Η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση µε 101 προ-
ϊόντα, εκ των οποίων τα 20 είναι τυριά, που η 
ΕΕ έχει καταχωρήσει ως ΠΟΠ/ΠΓΕ. Η φέτα κα-
τέχει την 5η θέση µεταξύ των 251 τυριών ΠΟΠ 
της ΕΕ, µε µέση ετήσια παραγωγή τους 120.000 
τόνους από 500 τυροκοµεία. Στην Ελλάδα πα-
ράγεται το 28% της φέτας που διακινείται πα-
γκοσµίως, ενώ το υπόλοιπο 72% αποτελεί α-
ποµιµήσεις και όχι φέτα.

  Η φέτα αντιπροσωπεύει το 98% των τυριών 
που εξάγονται µε µέση ετήσια αύξηση 16%. Το 
40% της παραγόµενης φέτας µας, αξίας περί τα 
370 εκατ. ευρώ, εξάγεται σε 56 χώρες, µε κυρι-
ότερες τη Γερµανία (33,3%), το Ηνωµένο Βασί-
λειο (15,2%), την Ιταλία (11,1%), τις ΗΠΑ (5,3%) 
και την Αυστραλία (3,2%). 

Κύριος εκπρόσωπος η Φέτα
Η φέτα, λοιπόν, ως ο κυριότερος εκπρόσωπος 

των τυριών, θεωρείται εµβληµατικό εθνικό προϊ-
όν για την Ελλάδα, καθώς συνιστά ένα επώνυµο 
εξαγώγιµο προϊόν. Για την Ελλάδα, η φέτα απο-
τελεί ένα σηµαντικότατο πεδίο παραγωγικής και 
εµπορικής δραστηριότητας, σε διεθνές επίπεδο, 
σε µία διαρκώς διευρυνόµενη παγκόσµια αγο-
ρά. Από τις 300 επιχειρήσεις παραγωγής τυριών 
ΠΟΠ, που είναι καταχωρηµένες στο Σύστηµα Ε-
λέγχου και Πιστοποίησης του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, οι 
245 είναι πιστοποιηµένες για παραγωγή φέτας.

Όταν, λοιπόν, η απορρόφηση της φέτας 
από την αγορά επιβραδύνεται ή µειώνεται, 
άµεση συνέπεια είναι η πτώση της τιµής του 
αιγοπροβείου γάλακτος για τον κτηνοτρόφο 
και η µειωµένη απορρόφησή του από τα τυρο-
κοµεία και τη γαλακτοβιοµηχανία. Και οι δύο 

συνέπειες επηρεάζουν καθοριστικά τη βιωσι-
µότητα των αιγοπροβατοτροφικών µονάδων.

Τα αίτια της κρίσης του κλάδου
Ποια είναι όµως τα αίτια που προκάλεσαν τη 

µείωση της διάθεσης της φέτας; Είναι η οικονο-
µική κρίση, το εισαγόµενο πρόβειο γάλα σε συν-
δυασµό µε τους ανεπαρκείς ελέγχους των αρµό-
διων θεσµικών οργάνων στην παραγωγή και δι-
ακίνηση «λευκού τυριού», η παρωχηµένη ελλη-
νική νοµοθεσία για τα τυριά που δεν συµβάλλει 
στην ανάπτυξη του κλάδου, οι ίδιοι οι κτηνοτρό-
φοι, τα media; Το πρόβληµα είναι πολυπαραγο-
ντικό και η απάντηση σύνθετη. 

Η οικονοµική κρίση συνήθως τρέπει ένα ση-
µαντικό ποσοστό καταναλωτών προς «οµοει-
δή» προϊόντα µε χαµηλότερο κοστολόγιο τα ο-
ποία, όταν τα συνηθίσει, εξακολουθεί να αγο-
ράζει ακόµα και όταν εκλείψει ο λόγος για τον 
οποίο αρχικά τα επέλεξε. Τα τυροκοµεία και η 
γαλακτοβιοµηχανία διέβλεψαν τη µείωση στην 
κατανάλωση της φέτας και έσπευσαν έγκαιρα 
να καλύψουν αυτό το «κενό» προσφέροντας 
σε χαµηλή τιµή «λευκό τυρί», βελτιώνοντας 
µάλιστα και την ποιότητά του σε σχέση µε το 
παρελθόν για να κερδίσουν τον καταναλωτή. 
Έτσι, µέρος των καταναλωτών που πιέζονται 
οικονοµικά στράφηκε σταδιακά προς την αγο-
ρά «λευκού τυριού», αντί φέτας.

Λευκό τυρί από εισαγόµενο γάλα
Τα «λευκά τυριά» παρασκευάζονται είτε από 

αγελαδινό είτε από εισαγόµενο αιγοπρόβειο γά-
λα που επιτρέπουν χαµηλότερα κοστολόγια. Αυ-
τό που πήρε διαστάσεις είναι η παραγωγή «λευ-
κού τυριού» από εισαγόµενο αγελαδινό γάλα 

Το καλοκαίρι θα λείψει
το αιγοπρόβειο 
αλλά η ζημιά έγινε 

Να μη μάθει
στα χαμηλά ο κλάδος

ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΒΑ*
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Το καλοκαίρι θα λείψει
το αιγοπρόβειο 
αλλά η ζημιά έγινε 

σε συµπυκνωµένη µορφή. Το τυρί αυτό αν ε-
ξάγεται ως φέτα σε άλλες χώρες και σε χαµηλή 
τιµή ενδεχοµένως να προκαλεί δυσφήµιση της 
φέτας και µείωση των εξαγωγών της. Αν ο έλεγ-
χος των αρµόδιων θεσµικών οργάνων είναι ε-
παρκής και αποτελεσµατικός, µε συστηµατική 
σήµανση των γαλακτοκοµικών προϊόντων που 
παρασκευάζονται από εισαγόµενο γάλα, το ει-
σαγόµενο πρόβειο γάλα δεν θα µπορεί να χρη-
σιµοποιείται για παρασκευή φέτας.

Η υπάρχουσα νοµοθεσία για τα ελληνικά τυ-
ριά (κυρίως τα ηµίσκληρα) είναι παρωχηµένη 
και περιορίζει σηµαντικά τον ανταγωνισµό των 
ελληνικών τυριών έναντι των εισαγόµενων, ε-
νώ θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «λιποκε-
ντρική» θέτοντας αδικαιολόγητους για τα σηµε-
ρινά δεδοµένα της αγοράς περιορισµούς ως προς 
την περιεκτικότητά τους σε λίπος (πχ για τη φέτα 
43% επί ξηρού) στοιχείο που ζητείται να αναγρά-
φεται ευκρινώς επί της συσκευασίας. 

Παρωχηµένη η ελληνική νοµοθεσία
Συµπερασµατικά, η ελληνική νοµοθεσία µε 

τις εµµονές που τη διακρίνουν και τις παρω-
χηµένες, τουλάχιστον, προδιαγραφές που θέ-
τει για την παρασκευή τυριών (πχ διάρκεια ω-
ρίµανσης, χηµική σύσταση, κ.α.) δηµιουργεί 
σοβαρά προβλήµατα στην ελληνική τυροκοµία 
που αυξάνουν το κόστος παραγωγής και µειώ-
νουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των 
εισαγόµενων, εξακολουθώντας, επιπλέον, να 
αγνοεί τις τάσεις του σύγχρονου καταναλωτή. 
Κατά συνέπεια, η αναθεώρηση της νοµοθεσί-
ας και των προδιαγραφών που θέτει για τα γα-
λακτοκοµικά προϊόντα γενικότερα είναι άµε-
σα επιβεβληµένη ώστε να προσαρµοστεί στους 

κανόνες και τις τάσεις της ευρύτερης αγοράς. 
Ο ορισµός, λοιπόν, µιας επιτροπής µε άτοµα 

από το ΥΠΑΑΤ, τον ΕΦΕΤ και τη βιοµηχανία-τυ-
ροκοµία, που θα ασχοληθεί άµεσα µε την ανα-
θεώρηση και επικαιροποίηση της υπάρχουσας 
νοµοθεσίας, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα 
για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και 
να διευρυνθεί η καταναλωτική βάση των ελληνι-
κών τυριών. Παράλληλα, πρέπει να γίνονται συ-
στηµατικότεροι έλεγχοι της αγοράς και να δηµο-
σιοποιούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων ώ-
στε να υπάρχει ενηµέρωση των καταναλωτών για 
το τι αγοράζει. Αλλαγές όµως πρέπει να γίνουν 
και από πλευράς κτηνοτρόφων ώστε να προσαρ-
µοστούν στα νέα δεδοµένα και να γίνουν απο-
τελεσµατικότεροι για να επιβιώσουν οικονοµι-
κά. Συγκεκριµένα, πρέπει να καταβάλουν προ-
σπάθειες µείωσης του κόστους παραγωγής και 
να δηµιουργήσουν συνέργειες (π.χ. οµάδες πα-
ραγωγών, συνεταιρισµούς) που θα βελτιώσουν 
και θα ισχυροποιήσουν τις διαπραγµατευτικές 
τους δυνατότητες όσον αφορά την πώληση των 
προϊόντων τους (γάλα, κρέας) και την αγορά ε-
φοδίων (π.χ. ζωοτροφών, φαρµάκων).

Στα πλαίσια του πλέον ενδεδειγµένου και ε-
φικτού παραγωγικού συστήµατος για κάθε πε-
ριοχή και κάθε παραγωγό, θα πρέπει να επιδι-
ώκεται η αύξηση της παραγωγικότητας του ζω-
ικού κεφαλαίου και η µείωση του κόστους πα-
ραγωγής προκειµένου να διασφαλιστεί η βι-
ωσιµότητα των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύ-
σεων, δεδοµένου ότι οι τιµές των προϊόντων 
καθορίζονται σχεδόν αποκλειστικά από την ί-
δια την αγορά και όχι από τον παραγωγό που 
αποτελεί τον «αδύναµο κρίκο» στην αλυσίδα 
της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ανα-
σταλτικό παράγοντα αποτελεί και η νοοτροπία 
των κτηνοτρόφων µας που θέλουν και επιµένουν 
να ενεργούν ως µεµονωµένα άτοµα, ουσιαστικά 
µε ελάχιστη έως µηδαµινή διαπραγµατευτική ι-
κανότητα. Οι παραγωγοί µας επικαλούνται, για 
παράδειγµα, τις τιµές του γάλακτος που δίνουν 
οι συνεταιρισµοί, αλλά δεν θέλουν να συνεται-
ριστούν. Κατά συνέπεια και οι κτηνοτρόφοι φέ-
ρουν µερίδιο ευθύνης, έστω και περιορισµένο 
ως προς το σύνολό της.

Οι προοπτικές του κλάδου
Η κρίση που βιώνει η ελληνική αιγοπροβατο-

τροφία από την περασµένη άνοιξη (Απρίλιο - Μά-
ϊο 2018) είχε ως άµεση συνέπεια τις µειωµένες 
παραδόσεις αιγοπρόβειου γάλακτος από τις αρ-
χές του φθινοπώρου στα τυροκοµεία και τις βι-
οµηχανίες. Αυτό προέκυψε αφενός από τον πε-
ριορισµό του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων 
(σφαγή µεγάλου αριθµού αιγοπροβάτων) αφε-
τέρου από την ελλιπή διατροφή των παραγωγι-
κών ζώων προκειµένου να µειωθεί η ζηµιά του 
παραγωγού, λόγω της απαράδεκτα χαµηλής τι-
µής του γάλακτος. Εκτιµάται (γιατί δεν έχει γίνει 
ακόµα επίσηµος έλεγχος των στοιχείων) ότι πε-
ρισσότερο θα επηρεαστούν από την τρέχουσα 
κρίση οι εκτατικές και ηµι-εκτατικές εκτροφές αι-
γοπροβάτων που αξιοποιούν τους βοσκοτόπους 
και παράγουν καλής ποιότητας γάλα, από πλευ-
ράς χηµικής σύστασης και οργανοληπτικών χα-
ρακτηριστικών, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρώ-
τη ύλη κυρίως για τα µικρά παραδοσιακά τυρο-
κοµεία, των οποίων απειλείται µακροπρόθεσµα 
η συνέχιση της λειτουργίας τους.

Η µείωση αυτή του αριθµού των εκτροφών 
και του εκτρεφόµενου ζωικού κεφαλαίου εκτι-
µάται ότι θα έχει σε βάθος χρόνου αρνητικές 
συνέπειες στην απασχόληση, το περιβάλλον 
(αξιοποίηση και συντήρηση βοσκοτόπων), τη 
διάθεση πρώτης ύλης (γάλακτος) για τα τοπι-
κά παραδοσιακά τυροκοµεία κ.α.

Το προσεχές θέρος ωστόσο εκτιµάται ότι θα υ-
πάρξει έλλειµµα αιγοπρόβειου γάλακτος και ά-
νοδος της τιµής του. Η ζηµιά όµως στον κλάδο 
της αιγοπροβατοτροφίας θα έχει ήδη συντελεστεί 
µε µεσο-µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπειες, 
οι κυριότερες των οποίων αναφέρθηκαν ήδη.

*ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ

ΠΗΓΗ: FAOSTAT, 2018
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Για τα υψηλά της κέρδη παρά τις καιρικές συν-
θήκες που επηρέασαν την αγορά των γεωργι-
κών µηχανηµάτων έχει να παινεύεται η κατα-
σκευάστρια Claas, µε τη χρονιά που µας πέρα-
σε να αποτελεί  «δικαίωση» για τα 233 εκατ. ευ-
ρώ, που σπατάλησε σε έρευνα και ανάπτυξη.

Η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις πωλή-
σεις της, γεγονός που έφερε περισσότερα έσο-

δα σε σύγκριση µε το περασµένο έτος (2017). 
«Συνεχίσαµε την ανάπτυξή µας σε ένα αστα-

θές περιβάλλον αγοράς και για άλλη µια φο-
ρά βελτιώσαµε σηµαντικά τη κερδοφορία µας. 
Σε αυτό συνέβαλαν κυρίως χώρες της δυτικής 
Ευρώπης και η Γερµανία», εξηγεί ο Χέρµαν Λό-
µπεκ, ένας από τους εκπροσώπους στο εκτελε-
στικό συµβούλιο του Γερµανού κατασκευαστή.

Σύµφωνα µε την Claas, παρά τη σταθερότη-
τα στην παγκόσµια αγορά τεχνολογικού γε-
ωργικού εξοπλισµού, η ίδια είδε πολλά από 

Δίνουν κίνητρα 
και παίρνουν πίσω 
κέρδη οι «πράσινοι»
Η Claas δαπανά σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά κάνει 
απόσβεση με τις υψηλές πωλήσεις της στην Ευρώπη

Τετρακίνηση 
made in Italy

Ως έναν από τους καλύτε-
ρους «παίκτες» στην κατα-
σκευή κινητήριων αξόνων 
για γεωργικά µηχανήµατα 
περιγράφει τον εαυτό του 
ο όµιλος Walterscheid 
Powertrain Group, ο οποίος 
προµηθεύει, µέσω της νέας 
του γραµµής παραγωγής 
στην Ιταλία, σχεδόν όλες 
τις κατασκευάστριες τρακτέρ 
µε άξονες τετρακίνησης.

Την Ideal έφερε 
η Fendt στις ΗΠΑ

Τη νέα θεριζοαλωνιστική 
µηχανή Ideal παρουσιάζει 
η Fendt στην έκθεση 
National Farm Machinery 
Show που θα λάβει χώρα 
στο Κεντάκι των ΗΠΑ (13 
µε 16 Φεβρουαρίου). 
Το νέο µηχάνηµα 
ενσωµατώνει τεχνολογίες 
οι οποίες δίνουν υψηλή 
ποιότητα κόκκων και 
οικονοµική απόδοση. 

New Holland T8 
µε 460 ίππους 

Ένα νέο µοντέλο στη 
σειρά T8, µε ισχύ 460 
άλογα, φαίνεται ότι 
ετοιµάζει η New Holland, 
σύµφωνα µε πρόσφατη 
ανάρτηση Ολλανδού 
αντιπροσώπου σχετικά 
µε το νέο T8.460. Το 
τρακτέρ θα διαθέτει 
ανανεώσεις σε καµπίνα, 
κινητήρα και κέντρο 
ελέγχου.

Μεταχειρισµένα 
Jeep από Autoone 
Την ευκαιρία να 
αποκτήσουν ένα 
µεταχειρισµένο Jeep 
διετίας, µε εργοστασιακή 
εγγύηση, δωρεάν οδική 
βοήθεια και µε 

Νέα µάρκα τρακτέρ 
στη SIMA η Mancel  
Με νέα φίρµα και 4 νέα 
τρακτέρ θα εισέλθει στην 
ευρωπαϊκή αγορά η 
κινεζική YTO, η οποία είχε 
δηλώσει από τον Νοέµβριο 
του 2017 ότι επιθυµεί να 
επεκταθεί συνεργαζόµενη 
µε ευρωπαίους 
προµηθευτές, ενώ 
επένδυσε και 60 
εκατοµµύρια ευρώ για να 
µπορεί να συναρµολογεί 
τρακτέρ στη Γαλλία. 
Τα «γαλλικά» τρακτέρ θα 
ονοµάζονται Mancel και το 
πρώτο µοντέλο θα 
παρουσιαστεί στη SIMA.

χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα της FCA 
Bank δίνει η εταιρεία 
Autoone στους πελάτες 
της. Το µπαζάρ θα 
πραγµατοποιηθεί το 
πρώτο και δεύτερο 
Σαββατοκύριακο του 
Φεβρουαρίου, στις 
εγκαταστάσεις της 
εταιρείας στο Μαρούσι 
και τη Γλυφάδα.
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H Kuhn Center Hellas 
πάει στη Zootechnia 
Γιορτάζοντας τον πρώτο χρόνο συµµετοχής της στην έκ-
θεση κτηνοτροφικού εξοπλισµού Zootechnia, η Kuhn 
Center Hellas παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη τους εν-
σιροδιανοµείς Euromix χωρητικότητας 6-34 κυβικών 
µε τον ενισχυµένο κάδο και ρότορα. Σύµφωνα µε την 
εταιρεία, η τριπλή στρώση βάσης του κάδου και το Drive 
System ενισχύουν την αξιοπιστία του µοντέλου, το ο-
ποίο µπορεί να παρέχει στον επαγγελµατία ταχύτητα 
και ποιότητα µίξης. Οι επισκέπτες θα δουν επίσης από 
κοντά το χορτοσυνθληπτικό FC3560 TLR µε το σύστη-
µα ρύθµισης ύψους κοπής µεγάλης ακρίβειας καθώς 
και την πρέσα µεταβλητού θαλάµου VB3160.

Σηµαντική θέση θα έχει, τέλος, το συλλεκτικό GA 3801 
της Kuhn, το οποίο διαθέτει έναν καινοτόµο σχεδιασµό στα 
τζίνια για καλύτερη συλλογή χόρτου. Η Kuhn Center Hellas 
θα βρίσκεται στο περίπτερο 14 (σταντ 7) της Zootechnia α-
πό 31 Ιανουαρίου έως και τις 3 Φεβρουαρίου.

Το εξωχώραφο 
της Lamborghini
στην Agrothessaly
Το νέο Spire Trend της Lamborghini, ένα οικονοµικό, 
ευέλικτο και πλήρως λειτουργικό εξωχώραφο τρακτέρ 
θα παρουσιάσει στα τέλη Φεβρουαρίου στην έκθεση της 
Λάρισας-Agrothessaly η εταιρεία «Η ∆ήµητρα» Α.Ε, επί-
σηµος εισαγωγέας των τρακτέρ Lamborghini. Τα τελευ-
ταία χρόνια η Lamborghini βρίσκεται στις πρώτες θέ-
σεις σε πωλήσεις γεωργικών µηχανηµάτων στην ελλη-
νική αγορά. Επίσης από το 2017 και µετά διατηρεί υψη-
λά ποσοστά πωλήσεων, αγγίζοντας στα δενδροκοµικά 
τρακτέρ το 12% ενώ στα εξωχώραφα το 10% του συνόλου 
(στοιχεία ΣΕΑΜ). Σύµφωνα µε την εταιρεία, η ανοδική 
τάση των πωλήσεων της Lamborghini, οφείλεται στην 
ποιότητα και αξιοπιστία των νέων µοντέλων, όσο και 
στις ελκυστικές τιµές που προσαρµόζονται στις ανάγκες 
της δύσκολης και ανταγωνιστικής, ελληνικής αγοράς.

τα έσοδά της να προέρχονται από την αγορά 
της Γαλλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. Η 
γερµανική οικογενειακή επιχείρηση επέν-
δυσε όµως σηµαντικά σε έρευνα και ανάπτυ-
ξη, έναν κλάδο που αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι για την εξέλιξη σύγχρονων γεωργι-
κών µηχανηµάτων. Από 217 εκατοµµύρια το 
2017, η κατασκευάστρια δαπάνησε φέτος 233 
εκατ. ευρώ, τονίζοντας µάλιστα ότι τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια είναι αφιερωµένη σε αυτό.

Το ενσιρωτικό Jaguar 960 πηγή εσόδων 
Η αγορά αναγνώρισε το «διαφορετικό» στο 

ενσιρωτικό Claas Jaguar 960 Terra Trac, όπως 
δείχνουν οι αυξηµένες πωλήσεις του συγκε-
κριµένου µηχανήµατος. 

Η εταιρεία λέει ότι το νέο της βραβευµένο µη-
χάνηµα ενσωµατώνει ένα σύστηµα ολοκληρω-

µένης ανίχνευσης που ενισχύει την προστασία 
του εδάφους και εξασφαλίζει οµαλοποιηµένη 
ροή στην καλλιέργεια κατά την εργασία. Την 
έµπνευση για την εξέλιξη των νέων µηχανη-
µάτων φαίνεται ότι οι µηχανικοί την αντλούν 
από το καινοτόµο εργασιακό περιβάλλον µέ-
σα στο οποίο εργάζονται, αφού η εταιρεία εκ-
συγχρόνισε πρόσφατα τη κύρια γραµµή συναρ-
µολόγησης στο Le Mans της Γαλλίας. Παράλ-
ληλα διεύρυνε την αποθήκη ανταλλακτικών 
στο Hamm, που µπορεί πλέον να φιλοξενεί 
58.000 παλέτες. Για την αγορά της Γαλλίας και 
της Αγγλίας επένδυσε, τέλος, στη δηµιουργία 
νέων κέντρων διανοµής στις χώρες αυτές. 

Η Claas στη Zootechnia µε την Χίγκας
Περίοπτη θέση θα έχουν τα µηχανήµατα της 

Claas στην 11η έκθεση κτηνοτροφικού εξο-
πλισµού Zootechnia 2019 (31 Ιανουαρίου µε 
3 Φεβρουαρίου), αφού η εισαγωγική εταιρεία 
Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ θα συµµετέχει και φέτος, δίνο-
ντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν 
από κοντά τα µηχανήµατα της Claas. Στελέ-
χη της εταιρείας θα βρίσκονται στο περίπτε-
ρο 13 (σταντ 31) για να παρουσιάσουν στον 
κόσµο όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στον 
τοµέα της χορτονοµής και της κτηνοτροφίας.

Εργασία και χαρά
Η εταιρεία εκσυγχρόνισε πρόσφατα 

την κύρια γραµµή συναρµολόγησης στο 
Le Mans της Γαλλίας, δίνοντας στους 
εργαζόµενους «όρεξη για δουλειά» 
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Το τροφομετρικό 
αποτύπωμα 
της φέτας

 ∆ιαχρονικό: «Σκοπός της 
εισαγωγής ξένων εργατών είναι 
η διατήρηση της δουλείας και η 
ακύρωση όλων των διεκδικήσεων 
των ντόπιων εργατών για µισθούς 
και συνθήκες εργασίας». Καρλ Μαρξ

 Φέτα 489…: ∆ιαπιστώθηκε ότι 
η φέτα ΠΟΠ περιέχει συνολικά 489 
διαφορετικές πρωτεΐνες, γεγονός 
που την καθιστά ένα από τα 
πλουσιότερα σε πρωτεΐνες είδη 
τυριού παγκοσµίως. Έχει πρωτεΐνες 
που σχετίζονται µε τη ρύθµιση του 
ανοσοποιητικού συστήµατος, µε 
αντιµικροβιακή δράση, σχετίζονται µε 
βιταµίνες (D & B12) και µε τη 
λειτουργία του νευρικού συστήµατος, 
των νεφρών κ.α. Η Ερευνητική 

Μονάδα 
Πρωτεοµικής 
του ΙΙΒΕΑΑ 
ανέπτυξε την 
τροφοµετρία που 
δηµιουργεί το 
«τροφοµετρικό 
αποτύπωµα», 
όπως είναι το 

γενετικό προφίλ DNA στους 
ανθρώπους. Με βάση τα ευρήµατα 
της έρευνας αναπτύχθηκε µία νέα 
µέθοδος για την ιχνηλασιµότητα του 
χρησιµοποιούµενου γάλακτος, τον 
προσδιορισµό της ύπαρξης νοθείας 
σε αυτό, τον διαχωρισµό από 
παρεµφερή προϊόντα και, τελικά, την 
ταυτοποίηση της προέλευσης της 
φέτας ως αποκλειστικά ελληνικού 
προϊόντος ονοµασίας προέλευσης. 
[Ίδρυµα Ερευνών Ακαδηµίας 
Αθηνών-ΙΙΒΕΑΑ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
17/1/2019] 

 Ingred.io: Φωτογραφίζοντας την 
ταµπέλα µε τα συστατικά στη 
συσκευασία και στέλνοντάς τη στην 
ingred.io, µαθαίνει κανείς την πιθανή 
επικινδυνότητα όσον αφορά τις 
αλλεργίες, την τοξικότητα, τον 
καρκίνο ή τους ερεθισµούς. Η 
εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα 
ingred.io ήταν νικήτρια του ελληνικού 
τελικού στον διαγωνισµό κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας Chivas Venture 
και θα συµµετάσχει στον παγκόσµιο 
τελικό τον Μάιο του 2019 
(Άµστερνταµ).  [Ζ. Κουρνιά, ΑΠΕ-
ΜΠΕ, 25/1/2019]

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ευκαιρίες για τα ποιοτικά προϊόντα του 
εγχώριου αγροδιατροφικού τοµέα που 
θέλουν να ζήσουν το δικό τους «αµε-
ρικανικό όνειρο», ακόµη κι αν δεν έ-
χουν ήδη «χτίσει» επώνυµο brand, αλ-
λά έχουν να «πουν» µια ιστορία, δηµι-
ουργούν οι αλλαγές που συντελούνται 
στην αγορά των ΗΠΑ µε την ανάπτυξη 
των διαδικτυακών καναλιών πώλησης 
προϊόντων και τη «στροφή» των Αµε-
ρικανών στην κατανάλωση προϊόντων 
υψηλής διατροφικής αξίας.

Η στόχευση µπορεί να γίνει στη δυ-
ναµική αγορά των specialty foods, η 
οποία, όπως τόνισε ο ελληνοαµερικα-
νός επιχειρηµατίας και πρόεδρος του 
Specialty Foods Assosiation, Φιλ Κα-
φαράκης, υπολογίζεται σε αξία ήδη 
στα 140 δισ. δολάρια, και κάθε χρόνο 
αυξάνει σε ποσοστό 18%-20%.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διορ-
γάνωσαν ο οργανισµός Endeavor, το 
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσ-
σαλονίκη, η Αµερικανική Γεωργική 
Σχολή, και το Πρόγραµµα «Νέα Γε-
ωργία για τη Νέα Γενιά», που έχει τη 

στήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρ-
χος, ο κ. Καφαράκης επισήµανε ότι η 
αµερικανική αγορά, δεν είναι εκείνη 
της εποχής του 1960 και µπορεί, υπό 
όρους, να ανοίξει για τα ποιοτικά ελ-
ληνικά προϊόντα όπως είναι το ελαι-
όλαδο, οι ελιές, το γιαούρτι, το µέλι, 
τα τυριά, οι ξηροί καρποί, τα φρούτα, 
τα τσάγια, τα κρασιά και άλλα, ακόµη 
και από µικρές φάρµες.

«Είναι µια αγορά πολυσύνθετη που 
απαρτίζεται από ισπανόφωνους, από 
µουσουλµάνους και από τους baby 
boomers, ενώ επιπρόσθετα, ο µέσος 
Αµερικανός γνωρίζει πλέον την αξία 
της µεσογειακής διατροφής κι υπάρ-
χει αυξανόµενη µερίδα καταναλωτών 
που θέλει να τρέφεται µε αγνά, υγιεινά 

προϊόντα», εξήγησε και τόνισε πως δεν 
χρειάζεται όλοι να στραφούν στις µε-
γάλες αλυσίδες και τα αστικά κέντρα, 
κάποιοι µικροί µπορούν να στοχεύ-
σουν σε µικρότερα καταστήµατα στην 
περιφέρεια των µεγαλουπόλεων, αρ-
κεί τα προϊόντα τους να συνοδεύονται 
από ένα story και βρούνε τους κατάλ-
ληλους συνεργάτες.

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα που δια-
πιστώνονται, συνήθως, όταν µια ελλη-
νική επιχείρηση επιχειρεί να επεκτείνει 
τη δραστηριότητά της στις ΗΠΑ, κατά 
τον πρόεδρο του SFA, σχετίζονται κα-
τά βάση µε την ελλιπή κατανόηση της 
αγοράς στην οποία προσπαθεί να ει-
σέλθει, καθώς και µέσω ποιου κανα-
λιού θα προωθήσει τα προϊόντα της. 

To αμερικανικό όνειρο
δεν είναι άπιαστο 
για τα ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα Δυναμική αγορά τα specialty foods, 

που μετρούν σε αξία 140 δις δολάρια
και αυξάνουν ετησίως κατά 20%

Αξίας 140 δις δολαρίων υπολογίζεται η 
αγορά των specialty foods στις ΗΠΑ.

Αναγκαία η ιστορία του κάθε προϊόντος 
και οι πιστοποιήσεις του για τον καταναλωτή

«Η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων είναι αναµφισβήτητα θεσπέσια, αλλά 
δεν αρκεί µόνο αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει η ιστορία του κάθε προϊόντος, 
το πώς και µε τί πρώτες ύλες παρασκευάζεται αν έχει πιστοποιήσεις, αν 
προκαλεί κάποια αλλεργία και τί έχει να προσφέρει στον καταναλωτή που 
θα επιλέξει να το αγοράσει και να καλλιεργήσει εµπιστοσύνη µε το κοινό 
της, γιατί όλα αυτά έχουν σηµασία στις ΗΠΑ», ανέφερε. Κάλεσε δε τους 
επίδοξους εξαγωγείς στην αγορά των ΗΠΑ, να αξιοποιήσουν τη Specialty 
Foods Association για να πετύχουν το στόχο τους, καθώς η τελευταία 
αντιπροσωπεύει περί τις 3.500 επιχειρήσεις τροφίµων και διοργανώνει δύο 
ετήσιες εκθέσεις Fancy Food, στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο 
και µπορεί µεταξύ άλλων να προσφέρει προβολή, αλλά και συµβουλευτική 
για κάποιον που θέλει να εισέλθει στην αµερικανική αγορά.

Τρόφιµα
Η Specialty 

Foods 
Association 
αντιπροσω-
πεύει 3.500 
επιχειρήσεις

Όχι σαν 
το ‘60

Η αµερικανική 
αγορά µπορεί, 

υπό όρους, 
να ανοίξει για 

τα ποιοτικά 
ελληνικά προ-
ϊόντα, όπως το 

ελαιόλαδο

Συνεργάτες
Τα προϊόντα 
των µικρών 
εξαγωγέων 
πρέπει να 

συνοδεύονται 
από story και 
κατάλληλους 
συνεργάτες

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Το κρασί πηγαίνει µε κόντρα άνεµο α-
ναγνωρίζουν οι ειδικοί του χώρου, που 
καταγράφουν διαρκώς τις τάσεις της α-
γοράς του προϊόντος. Τελευταία στο ε-
πίκεντρο βρέθηκε η αγορά των ΗΠΑ, η 
οποία όπως διαπιστώθηκε σε συνέδριο, 
που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της έκ-
θεσης World Bulk Wine στο τέλος του 
προηγούµενου Νοεµβρίου στο Άµστερ-
νταµ, παρουσιάζει σηµεία επιβράδυν-
σης, σύµφωνα µε άρθρο του vitisphere.
com. Οι αριθµοί έδειξαν ότι η ανάπτυ-
ξη µεγάλων οµάδων καταναλωτών ε-
πιβραδύνθηκε αποδίδοντας την εξέλι-
ξη αυτή σε πολλούς λόγους, συµπερι-
λαµβανοµένων δηµογραφικών και α-
νταγωνιστικών ερµηνειών αλλά και 
αναδυόµενων τάσεων που συνοψίζο-
νται στα εξής:

Το διαδίκτυο αλλάζει την αγορά
 Οι καινοτοµίες σε άλλες κατηγορίες 

ποτών, για παράδειγµα, πλήττουν την 
αύξηση των πωλήσεων των κρασιών. 
Για παράδειγµα τα «σκληρά seltzers», 
αλκοολούχα ποτά µε βάση το νερό του 
Seltz, κατά το δωδεκάµηνο που έληξε 
τον Ιούνιο του 2018, πραγµατοποίησαν 
πωλήσεις οικιακής κατανάλωσης που 
ανήλθαν σε 257 εκατ. δολάρια, έναντι 
85 εκατ. δολαρίων το δωδεκάµηνο του 
2017 και 8,5 εκατ. δολαρίων το 2016 
(Nielsen). Η κάνναβη θα µπορούσε ε-
πίσης να ανταγωνιστεί τον οίνο καθώς 
υπάρχουν τώρα αποδείξεις ότι προκα-
λεί µείωση των πωλήσεων κρασιού.

 Το κρασί είναι µια παρορµητική 
αγορά, ήτοι όσο περισσότερο αγορά-
ζει κανείς στο διαδίκτυο τόσο λιγότε-
ρο πηγαίνει στο κατάστηµα εξηγώντας 
εν µέρει την έλλειψη δυναµισµού της 
αγοράς.

 Οι µεγάλες δηµογραφικές µετακι-
νήσεις. Στις ΗΠΑ, κάθε µέρα, 10.000 
συνταξιούχοι Boomers (γεννηµένοι α-
νάµεσα στο 1946 έως το 1964) αντικα-

θίστανται από 10.000 Millennials (γεν-
νηµένοι ανάµεσα στο 1980 και 2000), 
οι οποίοι είναι καταχρεωµένοι και δεν 
έχουν πίστη σε µάρκες. Υπάρχει συνε-
πώς ένα κενό στην αγοραστική δύναµη.

 Οι Millennials δεν έχουν διαθέ-
σιµο εισόδηµα ενώ η γενιά «X» είναι 
ο πιο ενδιαφέρων στόχος, είναι αυτοί 
που ξοδεύουν περισσότερο στο κρασί 
και όχι οι Boomers.

 Η σηµασία της συσκευασίας και 
των καινοτοµιών έχει γίνει ένα βασικό 
στοιχείο µιας επιτυχηµένης στρατηγι-
κής στην αµερικανική αγορά: Cannetes, 
Tetra, BIB κλπ. Η επικέντρωση στο 
µπουκάλι δεν πρέπει να αποτελεί στό-
χο για να πλησιάσει κάποιος την αµε-
ρικανική αγορά. Εκτός από τα bag-in-
box που είναι πολύ της µόδας στις Η-
ΠΑ, δυναµική έχουν τα «βαρέλια-δο-
χεία» σαν αυτά της µπύρας. 

Ο πιο ενδιαφέρον στόχος για 
το κρασί είναι η γενιά X και όχι 
οι καταχρεωμένοι millennials

Ο γευστικός ανταγωνισμός μπορεί
να κάνει καλύτερο τον ελαιοπαραγωγό
H διεύρυνση του γευστικού ορίζο-
ντα στην ποιότητα του ελαιολάδου 
µέσα από άγνωστες ποικιλίες ελιάς, 
βοηθά στην ποιοτική αναβάθµιση 
του ελληνικού ελαιολάδου, λένε οι 
ειδικοί, υποστηρίζοντας πως οι Έλ-
ληνες παραγωγοί πρέπει να ενηµε-
ρωθούν και να γνωρίσουν γευστι-
κά τον ανταγωνισµό τους. 

Αυτό υποστήριξε, η διαπιστευµέ-
νη γευσιγνώστρια και διευθύντρια 
του ATHENAIOOC Μαρία Κατσούλη 
στο πρόσφατο workshop γευσιγνω-
σίας ελαιολάδου που έγινε στο εκ-
παιδευτικό κέντρο «Αλίκη Περρω-
τή» του Perrotis College, το οποίο 
έφερε σε γευστική επαφή µε ξένα 
πολυβραβευµένα ελαιόλαδα τους 
Έλληνες παραγωγούς.

Το εν λόγω εργαστήριο γευσι-
γνωσίας, διοργανώθηκε από το Κέ-
ντρο Ελιάς Krinos σε συνεργασία 
µε τον Athena International Olive 
Oil Competition και πλαισιώθηκε 
από ηµερίδα για την καλλιέργεια, 
µεταποίηση και διατροφική αξία του 
ελαιολάδου, τις εργασίες της οποί-
ας άνοιξε ο ακαδηµαϊκός διευθυ-
ντής του Μεταπτυχιακού Προγράµ-
µατος του Perrotis College, ∆ρ. Α-
θανάσιος Τσαυτάρης. 

Ο διευθυντής του Κέντρου Ελιάς 
Krinos και καθηγητής του τµήµατος 
∆ιαχείρισης Αγρo-Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων του Perrotis College, 
∆ρ. Αθανάσιος Γκέρτσης αναφέρ-
θηκε στα συστήµατα πυκνής φύ-
τευσης, ενώ ο ερευνητής µοριακής 
βελτίωσης καλλιεργούµενων φυ-
τών του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, ∆ρ. Ιωάν-
νης Γανόπουλος αναφέρθηκε στην 
αυθεντικοποίηση ποικιλιών ελιάς 
και ελαιολάδου µε χρήση γονιδι-
ωµατικών τεχνολογιών, οι οποί-
ες είναι «ουσιαστικά οι ίδιες που 
χρησιµοποιεί η σήµανση στη δια-
λεύκανση εγκληµάτων». 

Η επικεφαλής µεταπτυχιακού Α-
νάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επι-
χειρήσεων στον τοµέα των Τροφί-
µων, Perrotis College, ∆ρ. Κική Ζη-
νοβιάδου τόνισε την πολλά υπο-
σχόµενη µέθοδο «των παλµικών η-
λεκτρικών πεδίων κατά τη µάλαξη 
που συντελεί σε αύξηση της παρα-
γωγής κατά 2% µε παραλλαγή δι-
ατήρηση όλων των ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών του προϊόντος και 
αύξηση των φαινολικών συστατι-
κών. Αντίστοιχα αποτέλεσµα έχουν 
παρατηρηθεί και µε την εφαρµο-
γή τεχνολογίας υπερήχων», είπε.

Αγώνας 
κοινωνικού 
επιχειρείν 
στο Chivas 
Venture 2019
Για τρίτη συνεχόµενη 
χρονιά ολοκληρώθηκε 
ο ελληνικός τελικός 
του παγκόσµιου 
διαγωνισµού 
κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας 
Chivas Venture 2019. 
Νικήτρια αναδείχθηκε 
η Ζωή Κούρνια, της 
Ingredio, η οποία και 
θα εκπροσωπήσει 
τη χώρα µας στον 
παγκόσµιο τελικό τον 
Μάιο στο Άµστερνταµ, 
διεκδικώντας 1 εκατ. 
δολάρια µεταξύ των 
σηµαντικότερων 
Startups του κόσµου. 
Συνολικά 20 
κοινωνικοί 
επιχειρηµατίες από 
όλον τον κόσµο θα 
βρεθούν αντιµέτωποι 
µεταξύ τους, µε στόχο 
τον τελικό.

Η επικέντρωση στο µπουκάλι δεν 
κάνει για την αµερικανική αγορά.

∆ιαλεύκανση
Οι γονιδιωµατικές 

τεχνολογίες στα αγρο-
τικά προϊόντα είναι οι 
ίδιες που χρησιµοποιεί 
η σήµανση στη διαλεύ-

κανση εγκληµάτων



Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι δεν είναι η µο-
ναδική χώρα όπου η ανέγερση συ-
νοριακού φράγµατος προξενεί αντι-
παράθεση. Η ∆ανία ξεκίνησε να χτί-
ζει φράχτη µήκους 70 χιλιοµέτρων, 
κοντά στο βόρειο σύνορο µε το γερ-
µανικό κρατίδιο Schleswig-Holstein 
σε µια προσπάθεια, όπως υποστηρί-
ζεται, να ελέγξει τη µετανάστευση α-
γριογούρουνων και να περιορίσει την 
εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης 
που προσβάλει τα χοιρινά. Στη χώ-
ρα που επανεισήγαγε τους ελέγχους 
στα σύνορα πριν τρία χρόνια, ∆ανοί 
νοµοθέτες και το γραφείο για το πε-
ριβάλλον ενέκριναν το πρότζεκτ το 
περασµένο καλοκαίρι µε το επιχεί-
ρηµα ότι θα βοηθήσει τους αγρότες 
να προστατέψουν τους χοίρους τους. 

Εντούτοις,  διατυπώνεται κριτική ότι 
η κατασκευή του φράχτη είναι συµ-
βολική κίνηση παρά δίνει πρακτική 
λύση, ώστε να φαίνεται ότι οι αξιω-
µατούχοι απλά κάνουν κάτι, αφού υ-
πάρχουν διαβάσεις για να εξυπηρε-
τούν τη συνθήκη Σένγκεν για ανοι-
χτά σύνορα στην Ευρώπη και πλη-

θυσµοί αγριόχοιρων ζουν κοντά στο 
νερό και µπορούν να κολυµπήσουν 
από τη µια χώρα στην άλλη.

Παράλληλα, εγείρονται επιφυλά-
ξεις για το πόσο αποτελεσµατικός 
θα είναι ο φράχτης που θα στοιχί-
σει 12 εκατ. δολάρια, αφού µεγα-
λύτερο κίνδυνο για την εξάπλωση 
της νόσου αποτελεί τόσο ο εξοπλι-
σµός που έχει επιµολυνθεί όσο και 
τα υπολείµµατα τροφών.

Απειλή για τη βιοµηχανία
Υπάρχουν φόβοι ότι η αφρικανι-

κή πανώλη που στο Βέλγιο το φθι-

νόπωρο είχε ως αποτέλεσµα δύο νε-
κρούς αγριόχοιρους, ενδέχεται να α-
πειλεί και τη µεγάλη βιοµηχανία χοί-
ρων της ∆ανίας παρόλο που δεν έ-
χουν διαπιστωθεί κρούσµατα εκεί 
αλλά και στην γειτονική Γερµανία.

Σύµφωνα µε τον Guardian, η ∆α-
νία εκθρέφει περίπου 12 εκατοµ-
µύρια γουρούνια σε 3.000 φάρµες, 
µε τη βιοµηχανία της να αποτιµά-
ται στις 30 δις κορώνες ∆ανίας (ή 
4,6 δις δολάρια). 

Ο φράκτης διαθέτει περάσµατα α-
νά 500 µέτρα, θα έχει µήκος 70 χι-
λιόµετρα και θα ολοκληρωθεί το φθι-
νόπωρο του 2019. Όταν ολοκληρω-
θεί ο συνοριακός φράχτης – µετέ-
δωσε το bbc.com - θα έχει ύψος 1,5 
µέτρου και βάθος τουλάχιστον 50 ε-
κατοστών για να αποτρέπει τους χοί-
ρους να διέρχονται σκάβοντας. Σχε-
διάζεται να διαθέτει 20 ανοίγµατα σε 
σηµεία συνοριακής διάβασης και κα-
νάλια, τουλάχιστον µία πύλη σε κάθε 
χιλιόµετρο και σκαλοπάτια. Προβλέ-
πονται ακόµη οχτώ τετράγωνα ανοίγ-
µατα των 20 εκατοστών σε κάθε εκα-
τό µέτρα για να χωρούν τα µικρά ζώα.

Η ∆ανία χαλαρώνει επίσης τους 
περιορισµούς στο κυνήγι «επιτρέ-
ποντας το κυνήγι αγριόχοιρων όλη 
την ηµέρα και τη νύχτα» και επιβάλ-
λει πρόστιµα στις µεταφορές ζωικού 
κεφαλαίου στις οποίες δεν έχει γίνει 
σωστή απολύµανση. 

Συνοριακό φράχτη 
υψώνει η Δανία λόγω 
αφρικανικής πανώλης
χοίρων

Επικερδής η χρονιά
Τους τελευταίους τέσσερις µήνες 
9 χώρες βρίσκονται σε συναγερµό 
λόγω της αφρικανικής πανώλης 
των χοίρων.
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Με σιδεριές 70 χιλιομέτρων 
ψάχνει να προστατεύσει μία 
βιομηχανία 4,6 δις δολαρίων

Το κρασί πηγαίνει 
µε κόντρα άνεµο
Η ανάπτυξη της 
αµερικανικής αγοράς 
κρασιού παραµένει 
θετική, αλλά εµφανίζει 
σηµάδια επιβράδυνσης. 
Στο πλαίσιο αυτό, ειδικοί 
φωτίζουν αθέατες 
πλευρές, που πλήττουν 
την αύξηση πωλήσεων 
οίνου στις ΗΠΑ, όπως 
για παράδειγµα οι 
καινοτοµίες σε άλλες 
κατηγορίες ποτών, ακόµη 
και η κάνναβη, ή το κενό 
στην αγοραστική δύναµη 
που δηµιουργούν οι 
καταχρεωµένοι 
Millenials, και φυσικά η 
τιµή. Ενδεικτικό είναι ότι 
τα «σκληρά seltzers», 
αλκοολούχα ποτά µε 
βάση το νερό του Seltz, 
κατά το δωδεκάµηνο που 
έληξε τον Ιούνιο του 
2018, πραγµατοποίησαν 
πωλήσεις 257 εκατ. 
δολάρια, έναντι 85 το 
προηγούµενο 12µηνο.

Παρόλο που το 2018 ήταν µια ρευ-
στή χρονιά για τη Wall Street, απο-
δείχτηκε επικερδές έτος για τις δη-
µοπρασίες κρασιού. Οι παγκόσµιες 
δηµοπρασίες κρασιού ξεπέρασαν 
σε αξία τα 479 εκατοµµύρια δολά-
ρια το 2018, οι αγορές στα κατα-
στήµατα και διαδικτυακά ανέβηκαν 
κατακόρυφα, ενώ το κόκκινο κρασί 
Βουργουνδίας συνέχισε να ξεχωρί-
ζει στην αγορά. Οι συµµετέχοντες 
σε αυτές πλήρωσαν τιµές-ρεκόρ για 
µια σειρά από σπάνιες φιάλες, από 
το Κτήµα Romanée-Conti 1945, µέ-
χρι το Sassicaia 1985. 

Το 2018 οι δηµοπρασίες κρασιού 
παγκοσµίως συν τις διαδικτυακές 
πωλήσεις διευρύνθηκαν, σύµφω-
να µε ρεπορτάζ του winespectator.
com, κατά 26% στα 479,7 εκατ. δο-
λάρια, από τα 381,7 εκατ. δολάρια 
το 2017 και ξεπερνώντας για λίγο 
το προηγούµενο παγκόσµιο ρεκόρ 
των 478 εκατ. δολαρίων το 2011. 

Ποια είναι η κινητήρια δύναµη 
πίσω από τις δηµοπρασίες; 

«Νοµίζω ότι το ενδιαφέρον για τα 
κρασιά Βουργουνδίας οδήγησε τη 
ζήτηση καθώς όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι συνειδητοποιούν πόσο 
ξεχωριστά και σπάνια είναι τα συ-
γκεκριµένα κρασιά και οι υψηλές 
τιµές. Όσοι επιλέγουν να αγορά-

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 
chouliara@agronews.gr



Το ροζ σκουλήκι που έχει µέγεθος 
µικρότερο από µια ίντσα είναι µπε-
λάς για τους βαµβακοπαραγωγούς 
στο Ισραήλ. Ο Οφίρ Σλαµ που µεγά-
λωσε στο κιµπούτς Ginosar στα βό-
ρεια του Ισραήλ ξυπνούσε τα χαρά-
µατα για να ελέγξει ότι η καλλιέρ-
γεια δεν είχε προσβληθεί από το ζι-
ζάνιο. «Είναι δύσκολο να το εντοπί-
σεις» λέει στο περιοδικό Economist. 
Πριν τέσσερα χρόνια ίδρυσε µε άλ-
λους την εταιρεία Taranis, που χρη-
σιµοποιεί υψηλής ανάλυσης εικόνες 
από drones, αεροπλάνα και δορυ-
φόρους για να διαγνώσει προβλή-
µατα στο χωράφι όπως ασθένειες, 
ξηρασία, θρεπτικές ανεπάρκειες. Ε-
πενδυτές συνδράµουν στο έργο της. 
Μάλιστα, το Nοέµβριο η Taranis συ-
γκέντρωσε 20 εκατοµµύρια δολάρια. 

Περισσότερες από 500 εταιρείες 
υπολογίζεται ότι δραστηριοποιού-
νται στον τοµέα της αγροτεχνολο-
γίας στο Ισραήλ, σχεδόν διπλάσιες 
από αυτές στην κυβερνοασφάλεια. 
Το ένα τρίτο εξ αυτών δεν υπήρχε 
πριν πέντε χρόνια. Επενδυτές µε 
τους οποίους µίλησε το Economist 
θεωρούν ότι παρόλο που κι άλλες 
χώρες επωφελούνται από την α-
γροτεχνολογία, το Ισραήλ ξεπερνά 
µόνο η Αµερική. Όταν ο αντιπρόε-
δρος της Κίνας, Wang Qishan βρέ-
θηκε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο επι-
σκέφθηκε εκθέµατα αγροτεχνολο-
γίας. «Γεωργικά πάρκα» που χρησι-
µοποιούν ισραηλινή τεχνολογία ξε-
φυτρώνουν σε όλη την Κίνα. 

Επειδή δεν διατηρεί εµπορικές 
σχέσεις µε τους γείτονές του, το 
Ισραήλ στηρίχτηκε στη φιλοσοφία 
των κιµπούτζ και άλλων συνεργα-
τικών σχηµάτων για να εξασφαλί-
σει  τροφή στον πληθυσµό. Αυτή η 
κληρονοµιά αποδίδει καρπούς σή-
µερα: το 54% των επιχειρηµατικών 
σχηµάτων αγροτεχνολογίας στο Ισ-
ραήλ διοικούνται από κάποιον που 

µεγάλωσε σε κιµπούτζ. 
Στο Ισραήλ η θητεία στον στρατό  

είναι υποχρεωτική, εκεί αναπτύσ-
σεται λογισµικό (software) και εξο-
πλισµός για απρόβλεπτες συνθή-
κες, που βρίσκουν άµεση εφαρµο-
γή στην αγροτεχνολογία. Σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ του Economist, και-
νούριες εταιρείες εκµεταλλεύονται 
την τεχνολογική πρόοδο σε τοµείς 
όπως η βιολογία φυτών. Ανάµεσα 
στις start-ups που ιδρύθηκαν πέρσι 
είναι η Sufresca που επεκτείνει τη ζωή 
των φρούτων και των λαχανικών, η 
Beewise που χρησιµοποιεί τεχνητή 
νοηµοσύνη για να αυτοµατοποιήσει 
τη διατήρηση των κυψελών µέλισσας 
και η Armenta που αναπτύσσει νέες 
θεραπείες για γαλακτοπαραγωγούς 
αγελάδες που νοσούν. Άλλες κινού-
νται στους τοµείς των φαρµακευτι-
κών καλλιεργειών και των εναλλα-
κτικών πρωτεϊνών. 

για τις δημοπρασίες κρασιού 

Κιμπούτζ και στρατός κινούν
την αγροτεχνολογία του Ισραήλ
που μετρά πλέον 500 εταιρείες

O αντιπρόεδρος της Κίνας, Wang Qishan.

σουν κρασί Βουργουνδίας, το 
κάνουν συνήθως έχοντας την 
πρόθεση να το καταναλώσουν, 
οπότε δίνουν ακόµη µεγαλύτε-
ρη προσοχή στην προέλευση και 
την κατάσταση, γεγονός που ε-
πηρεάζει όλη την αγορά και κα-
θιστά τα παλαιά Bordeaux και 
άλλα κρασιά πολύτιµα» σχολι-
άζει στο winespectator.com ο 
παγκόσµιος επικεφαλής του οί-
κου Sotheby’s για το κρασί Τζέιµ 
Ρίτσι αναφορικά µε την έκρηξη 

των δηµοπρασιών. Η δηµοπρα-
σία του οίκου Zachy λίγο πριν 
την περίοδο των γιορτών σήµα-
νε µια αµερικανική πρωτιά µε το 
πιο ακριβό κρασί Καλιφόρνιας 
που έχει πουληθεί ποτέ: µπου-
κάλι έξι λίτρων του αµπελώνα 
Heitz Martha, Cabernet Sauvignon 
1974, ένα από τα τρία που έχουν 
παρασκευαστεί, πουλήθηκε για 
96.330 δολάρια. 

Οι διακυµάνσεις στις χρηµα-
τιστηριακές αγορές έχουν πα-
ρακινήσει πολλούς συµµετέχο-
ντες σε δηµοπρασίες να αµφι-
σβητήσουν το µέλλον του κρα-
σιού για συλλέκτες το 2019. Ο ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της Acker 
Merrall & Condit, Τζον Καπόν 
είναι αισιόδοξος και πιστεύει ό-
τι η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο-
ποιεσδήποτε µειώσεις στην τιµή 
του κρασιού αντανακλούν µόνο 
ένα βραχυπρόθεσµο πρόβληµα 
και ότι τα εκλεκτά και ξεχωριστά 
κρασιά εξακολουθούν να παρα-
µένουν όχι µόνο εξαιρετικά πο-
τά αλλά και επενδυτικά  κεφά-
λαια. «Η αγορά του κρασιού πα-
ραµένει ακλόνητη, ενεργή και υ-
γιής και περιµένουµε µια ακόµη 
καταπληκτική χρονιά» ανέφερε 
στο winespectator.com. 
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Έκρηξη 26%
Το 2018 οι δηµοπρασίες 

κρασιού παγκοσµίως, 
αν συµπεριληφθούν 
εκείνες στις ΗΠΑ, το 
Ηνωµένο Βασίλειο, 

τη Γενεύη, το Χονγκ 
Κονγκ και τη Σανγκάη, 
συν τις διαδικτυακές 
πωλήσεις, διευρύνθη-

καν κατά 26%

ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

ΙΣΡΑΗΛ

Eτα ιρείες 

Εκατ. δολάρια

δεν υπήρχε 
πριν πέντε χρόνια

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΤΟ 2017

∆ιοικούνται από κάποιον 
που µεγάλωσε σε κιµπούτζ

>500 

171 

1/3 

54% 



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στις «µυλόπετρες» των εµπορικών συµφωνι-
ών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες ασιατι-
κές χώρες από τη µια και των σοβαρών στρε-
βλώσεων µε τις οποίες λειτουργεί σχεδόν σε 
όλα τα επίπεδα το κύκλωµα του κλάδου στη 
χώρα από την άλλη, έχει «παγιδευτεί» η εγ-
χώρια ρυζοκαλλιέργεια, µε συνέπεια, παρά 
τις προοπτικές που χαρακτηρίζουν τον κλά-
δο, αυτός να έχει χάσει το 18,3% των εκτά-
σεών του µέσα σε µια οκταετία.

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε µια αι-
σθητή µείωση των εκτάσεων ρυζιού που καλλι-
εργούνται στην Ελλάδα, αφού από τα περίπου 
33.000 εκτάρια το 2011, αυτά υποχώρησαν στα 
σχεδόν 27.000 εκτάρια το 2018, καταγράφοντας 
µια πτώση της τάξης του 18,3%», ανέφερε από το 
βήµα του πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ρυ-
ζιού η Γεωργία Κοστηνάκη, πρόεδρος του νεο-
σύστατου Συνδέσµου Ορυζοµύλων Ελλάδος. 

«Ανώµαλη προσγείωση» για το Indica
Το «µάρµαρο» το έχουν πληρώσει, κυρίως, 

οι µακρύσπερµες ποικιλίες της «οικογένει-
ας» Indica, οι οποίες, στο ίδιο διάστηµα, όπως 
σηµείωσε η οµιλήτρια, είδαν τις καλλιεργού-
µενες εκτάσεις να «προσγειώνονται ανώµα-
λα» στα 6.000 εκτάρια, στην τελευταία παρα-
γωγική σεζόν, από 18.000 εκτάρια το 2011, 
που σηµαίνει µια µείωση της τάξης του 64%.

Το αίτιο αποδίδεται στις αθρόες εισαγωγές 
µακρύσπερµων ποικιλιών ρυζιού στην ΕΕ, α-
πό τρίτες χώρες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν 

φράξει -λόγω του ανταγωνισµού χαµηλών τι-
µών που έχουν επιφέρει- το δρόµο των ελλη-
νικών εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Κόστος παραγωγής υπονοµεύει την Καρολίνα
Ανησυχητική συρρίκνωση κατέγραψε το 

2018, όµως, και η καλλιέργεια της Καρολί-
νας, η οποία συγκριτικά µε την αµέσως προ-
ηγούµενη χρονιά σηµείωσε πτώση 45% κι ό-
πως παραδέχθηκε η κ. Κοστηνάκη, «η εξέλι-

ξη αυτή µας έχει φέρει σε δύσκολη θέση, κα-
θώς ουσιαστικά έχουµε έλλειψη στην κάλυ-
ψη της εγχώριας ζήτησης».

Στην περίπτωση της Καρολίνας, η οποία 
µάλιστα αποτελεί την πρώτη επιλογή (σ.σ. µε 
ποσοστό 34% και ακολουθεί το Parboiled µε 
32%) της Ελληνίδας νοικοκυράς για το τρα-
πέζι της οικογένειας, το αίτιο για τη µείωση 
των εκτάσεων, σύµφωνα µε τους ρυζοπαρα-
γωγούς, έλκει τις ρίζες του στο συνδυασµό του 
υψηλού κόστους παραγωγής, το οποίο επιβα-
ρύνεται και µε τη φορολογία και τις ασφαλι-
στικές εισφορές και των χαµηλών τιµών, που 
«έπιασε» τα προηγούµενα χρόνια το προϊόν.

Το πρόβληµα, µάλιστα, είναι γενικότερο, 
αφού όπως είπε ο πρόεδρος του Συνεται-
ρισµού Α’ Χαλάστρας Λεωνίδας Κουιµτζής, 
στην ελληνική αγορά δεν υπάρχει διασφά-

Στο συνέδριο τονίστηκε η 
υφιστάμενη κατάσταση 
της ορυζοκαλλιέργειας, 

με τον Σταύρο Μπέγκα να 
επικεντρώνεται στο λάθος 
που κάνουν οι παραγωγοί 

με το να μην χρησιμοποιούν 
πιστοποιημένο σπόρο. 

«Λυπούνται το καρφί και 
χάνουν το πέταλο», είπε και 

σημείωσε πως οι καλλιεργητές 
έχουν μειωμένη σοδειά έως 

και 200 κιλά το στρέμμα.

Σε «μυλόπετρες» συμφωνιών 
συνθλίβεται το ελληνικό ρύζι  
Έχει χαθεί το 18% των εκτάσεων σε μια οκταετία παρά τις προοπτικές του κλάδου

Η µείωση της παραγωγής αποδίδεται στις 
αθρόες εισαγωγές µακρύσπερµων ποικιλιών 
ρυζιού στην ΕΕ, από τρίτες χώρες, οι οποίες, 
ουσιαστικά, έχουν φράξει το δρόµο των 
ελληνικών εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές 
αγορές.
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λιση πληρωµής του παραγωγού, παρά µόνο 
αν εκείνοι επιλέγουν να διοχετεύσουν την 
παραγωγή τους µέσω των συνεταιριστικών 
οργανώσεων. Ζήτησε δε να παρέµβει η πο-
λιτεία και να διαµορφώσει όρους διασφάλι-
σης πληρωµών, αλλά και ένα πλαίσιο µείω-
σης του κόστους παραγωγής που πριονίζει 
την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ρυ-
ζιού. Τα περί διασφάλισης των πληρωµών, 
πάντως, προκάλεσαν την παρέµβαση του Α-
ναστάσιου Πιστιόλα της Agrino, ο οποίος έθε-
σε τους παραγωγούς προ των ευθυνών τους, 
όσον αφορά στο πού επιλέγουν να πουλή-
σουν τη σοδειά τους.

∆ιέξοδο στην ποικιλία Japonica 
Με τις πιέσεις να εντείνονται στα Indica και 

την Καρολίνα, διέξοδο για τους Έλληνες πα-
ραγωγούς, οι οποίοι κατά τεκµήριο συγκε-
ντρώνονται στον κάµπο της Θεσσαλονίκης, 
τις Σέρρες, τη Στερεά Ελλάδα και πλέον και 
στη Θράκη, αποτέλεσε η στροφή προς τις ποι-
κιλίες της οικογένειας Japonica, για τις οποί-
ες υπάρχει ζήτηση από την Τουρκία και τις 
αγορές των χωρών της Μέσης Ανατολής, γε-
γονός που οδήγησε σε αύξηση των καλλιερ-
γειών τους στα 20.000 εκτάρια πέρυσι, από 
14.000 εκτάρια το 2011 (σ. σ. +40,62%). Ωστό-
σο και εδώ, η διολίσθηση της τουρκικής λίρας, 
σχεδόν ένα χρόνο τώρα, έχει δυσκολέψει την 
απορρόφηση του προϊόντος µε καλές τιµές.

Κλειδί η συνεργασία µεταξύ 
παραγωγών-µεταποιητών 

«Η αγορά ρυζιού στην ΕΕ αλλάζει και το ί-
διο συµβαίνει και στη χώρα µας επίσης και 
πρέπει να µας βρει έτοιµους ώστε τις αλλα-
γές αυτές να τις κάνουµε πλεονέκτηµα», α-
νέφερε η κ. Κοστηνάκη και επεσήµανε ότι το 
κλειδί για την ελληνική ορυζοκαλλιέργεια εί-
ναι η σηµαντική αύξηση της παραγωγής µέ-
σα από τη συνεργασία και τη θέσπιση κοινών 
στόχων µεταξύ παραγωγών και µεταποιητών. 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά Indica. Η Ελλάδα 
περισσότερη Καρολίνα και να διατηρήσει τις 
εξαγωγές της σε Japonica. Το ερώτηµα είναι 
µπορούµε; Η απάντηση είναι Ναι και ο τρόπος 
είναι ένας. Να καλλιεργήσουµε περισσότερο 
ρύζι στη χώρα, να ξεπεράσουµε τα 33.000 ε-
κτάρια του 2011», ανέφερε και τόνισε ότι «µε 
τον τρόπο αυτό θα διαφυλάξουµε τις ήδη υ-
πάρχουσες εξαγωγές ρυζιού Japonica, µπαί-
νουµε στην αγορά του Indica της Βόρειας Ευ-
ρώπης και καλύπτουµε και τις εγχώριες ανά-
γκες µας στο ρύζι Καρολίνα».

Αναγκαία η δηµιουργία «ταυτότητας» 
Η ανάγκη συνεργασίας όλων των εµπλεκόµε-

νων µερών στην αλυσίδα αξίας του ρυζιού, προ-
κειµένου το προϊόν να µπορέσει να αποκτήσει 
µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία προς όφελος ό-
λων των «κρίκων» της, βρέθηκε στο επίκεντρο 
της µιας εκ των δύο στρογγυλών τραπεζών του 
συνεδρίου, µε τους κ. κ. Αναστάσιο Πιστιόλα, 
Λεωνίδα Κουιµτζή, Όλγα Κουρέα, Μαρία Ναλ-
µπαντή και Σπύρο Ρέπα, να σηµειώνουν πως 
είναι προϋπόθεση είναι να αποκτήσει το προ-
ϊόν ταυτότητα, µέσα από ένα µύθο που θα συ-
νοδεύει την ποιότητά του και ταυτόχρονα, µε 
τη χρήση προγραµµάτων προώθησης να εντα-
θεί η εξωστρέφειάς του, αλλά και να συνδεθεί 
η κατανάλωσή του µε τον ελληνικό τουρισµό.

Νέες καινοτόμες λύσεις για τη 
ζιζανιοκτονία και τη λίπανση 
Στα προβλήµατα που προκαλούν τα ζιζάνια στην ο-
ρυζοκαλλιέργεια και κυρίως η µουχρίτσα, το κόκκινο 
ρύζι και η µοσχοκύπερη εστίασε ο Θωµάς Βελούκας, 
στέλεχος της Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, κατά την οµιλία του 
στο Συνέδριο. Σύµφωνα µε όσα επισήµανε η Bayer 
θα αιτηθεί άδεια κατ’ εξαίρεση χρήσης 120 ηµερών 
για δύο νέες προτάσεις ζιζανιοκτόνων, το Ronstar 
και το Cadou, τα οποία έχουν προσπαρτική και προ-
φυτρωτική δράση. Αντίστοιχα από την Basf Hellas, ο 
∆ηµήτρης Σέρβης παρουσίασε τις προτάσεις της πο-
λυεθνικής για την καταπολέµηση των ζιζανίων και 
προανάγγειλε δύο καινοτόµα προϊόντα, το Provisia, 
ένα σύστηµα που καταπολεµά το κόκκινο ρύζι, αλ-
λά και τα ανθεκτικά αγροστώδη και τις µουχρίτσες, 
και ένα νέο µυκητοκτόνο, το Seltima, που είναι σε µι-
κροκάψουλες και καταπολεµά το πρόβληµα της πε-
ρικουλάριας. Αµφότερα, όπως είπε, θα κυκλοφορή-
σουν το 2020-21. Τις λύσεις λίπανσης που προσφέ-
ρει η Teofert παρουσίασε η Χαριτίνη Κοντοπούλου, 
στέλεχος της επιχείρησης, κάνοντας ιδιαίτερη µνεία 
στις σειρές Orizon, Avail, Rizofert, στην Τεχνολογία 
Alzon neo-N, η οποία, όπως είπε, είναι παγκόσµια 
καινοτοµία και «αυτή τη στιγµή βρίσκεται µόνο στην 
Ελλάδα από την Teofert και στη Γερµανία από την 
Piesteritz» και στο Piamon, τη µοναδική ουροθειική 
στον κόκκο που κυκλοφορεί.

Απο-κλιµακούµενοι δασµοί
«Καθαρό διάδροµο» µιας τριετίας έχει στη διάθεσή 

του το κύκλωµα της ευρωπαϊκής ορυζοκαλλιέργειας, 
για να µπορέσει να ανασυντάξει τις δυνάµεις του, να 
ανασχεδιάσει το µέλλον του σε πιο στέρεες βάσεις και 
να µετατρέψει τις προκλήσεις και τις απειλές, που έ-
χει µπροστά του, σε ευκαιρίες για να αντιµετωπίσει 
τον ανταγωνισµό από τρίτες χώρες, που τον έχει οδη-
γήσει σε µείωση των καλλιεργειών ρυζιού κατά 20%.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 16 Ι-
ανουαρίου, να επιβάλει απο-κλιµακούµενους (σ.σ. 
175 ευρώ ο τόνος το πρώτο έτος, 150 ευρώ το δεύ-
τερο και 125 ευρώ το τρίτο) δασµούς στα ρύζια τύ-
που Indico από την Καµπότζη και τη Μιανµάρ αποτε-
λεί µεν ανάχωµα στο «ποτάµι» των αθρόων εισαγω-
γών που έχει «πνίξει» την ευρωπαϊκή ρυζοκαλλιέρ-

γεια, όµως το πρόσκαιρο της τριετούς ισχύος του επι-
τάσσει εγρήγορση στις τάξεις των ευρωπαίων παρα-
γωγών και συνεργασίες για να αξιοποιηθεί προς ό-
φελος του κλάδου.

Το µήνυµα αυτό επιχείρησαν να περάσουν στους 
Έλληνες παραγωγούς ρυζιού, που είχαν κατακλύσει 
το χώρο όπου διεξήχθη το πρώτο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Ρυζιού, εκπρόσωποι του τοµέα από την γειτονι-
κή Ιταλία, τον ευρωπαϊκό σύνδεσµο Ορυζόµυλων και 
τις Βρυξέλλες, που βρέθηκαν την περασµένη Παρα-
σκευή 25 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Αδράξτε την ευκαιρία»
Το διευθυντικό στέλεχος της Γενικής ∆ιεύθυν-

σης Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης της Κοµισιόν, 
Smits Jeroen, µάλιστα, κάλεσε τους φορείς του κλά-
δου να αδράξουν την ευκαιρία που τους ανοίγεται, 
διότι η επιβολή της ρήτρας διασφάλισης είναι ένα 
εµπορικό µέτρο άµυνας και όχι µέτρο αγροτικής πο-
λιτικής. «Πρόκειται για ένα προσωρινό µέτρο. Μετά 
από τρία χρόνια δεν θα υπάρχουν δασµοί και κα-
λώ τους εµπλεκόµενους µε την ορυζοκαλλιέργεια 
να εργαστούν στην κατεύθυνση της αύξησης της α-
νταγωνιστικότητας, αξιοποιώντας όλες τις δυνατό-
τητες προώθησης του ρυζιού τους εντός, όσο και ε-
κτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Εκτοπίζουν οι εισαγωγές το ευρωπαϊκό ρύζι 
από την αγορά της ΕΕ

Η επαναφορά της ρήτρας διασφάλισης, εφόσον αξι-
οποιηθεί βέλτιστα, θα επιτρέψει στον ευρωπαϊκό κλά-
δο να επανασχεδιάσει την ανάπτυξη της καλλιέργει-
ας των ποικιλιών τύπου Indica, που έχουν υποχωρή-
σει σηµαντικά, παραδέχθηκε ο Mario Francese, επι-
κεφαλής Συνδέσµου Ορυζόµυλων Ιταλίας.

Η ζηµιά που έχει γίνει, πάντως, είναι ήδη σηµαντι-
κή, αφού σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε, ενώ το 
2010 το 40% της κατανάλωσης ρυζιού τύπου Indica 
στην Ευρώπη, καλύπτονταν από την τοπική παραγω-
γή, το 2018 αυτό το ποσοστό έχει υποχωρήσει στο 25%. 
Η αιτία, όπως είπε, βρίσκεται στις αθρόες εισαγωγές 
από τις τρίτες χώρες, που πιέζουν τις τιµές του προϊό-
ντος και το καθιστούν µη προσοδοφόρο.
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∆ιατροφική 
ενέργεια

Το ρύζι καλλι-
εργείται σε 113 

χώρες. Παράγει το 
27% της διατρο-
φικής ενέργειας 
και το 20% της 

πρόσληψης 
πρωτεϊνών

Αναποφλοίωτο
Το 2018 στην ΕΕ, 
καλλιεργήθηκαν 
περίπου 416.000 
εκτάρια. Η ετήσια 

παραγωγή σε 
αναποφλοίωτο 

ρύζι είναι 2,8 εκατ. 
τόνοι

Πρωτιά 
Η Καρολίνα κατα-

λαµβάνει την πρώτη 
θέση της εγχώριας 
κατανάλωσης µε 
ποσοστό 34% και 
ακολουθούν το 

Parboiled µε 32%, 
το Γλασέ µε 12% και 

το Νυχάκι µε 9% 

Καλλιέργεια
Το 2018 

καλλιεργήθηκαν 
στην Ελλάδα 

26.678 εκτάρια 
εκ των οποίων το 
75% είναι τύπου 

Japonica



Ο ένας την πολιτική φθορά, 
ο άλλος την αποδιοργάνωση 
Το πανθεσσαλικό μπλόκο Νίκαιας και οι 14 μικρότερες «εστίες» δυσκολεύονται να ξεφύγουν 
από την άγονη αντιπαράθεση με μια κυβέρνηση η οποία βάζει πρώτα τη δική της επιβίωση

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Πολιτικά χαρακτηριστικά φαίνεται ό-
τι λαµβάνει η αντιπαράθεση κυβέρνη-
σης-αγροτών µια µόλις εβδοµάδα µετά 
το «στήσιµο» των πρώτων µπλόκων στις 
εθνικές οδούς. Με τη Νίκαια να διατη-
ρεί ηγετικό ρόλο στο φετινό αγωνιστικό 
πλαίσιο, στηριζόµενη στη µέχρι τώρα δυ-
ναµική συµµετοχή αγροτών και κτηνο-
τρόφων από όλη τη Θεσσαλία, µια πρώ-
τη ανάγνωση βγάζει µηνύµατα από την 
ηγεσία της πλατείας Βάθη, που βαδίζει 
παράλληλα µε την κυβερνητική πολιτι-
κή, τα οποία δεν «ακουµπούν» καν στα 
αιτήµατα των ανθρώπων που δραστη-
ριοποιούνται µε επαγγελµατισµό στην 
πρωτογενή παραγωγή. Μάλιστα, σε πολ-
λές περιπτώσεις οι κυβερνητικοί παρά-
γοντες δείχνουν να εστιάζουν σε άγο-
νες αντιπαραθέσεις µε τους αγρότες, α-
φού «προέχει» η αγωνιά τους για τη δι-
κή τους... µετεκλογική  επιβίωση. 

Χαρακτηριστικό της κόντρας των α-
γροτών των µπλόκων µε την ηγεσία της 
πλατείας Βάθη από το… καληµέρα των 
κινητοποιήσεων αποτελεί και η άρνη-
ση (τουλάχιστον µέχρι ώρας) των φετι-
νών επικεφαλής των µπλόκων να συνα-
ντηθούν µε τον υπουργό Αγροτικής Α-

νάπτυξης, αφού όπως τονίζουν το έκα-
ναν µια φορά πριν από περίπου ένα µή-
να και κανένα αίτηµά τους δεν ικανο-
ποιήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό µάλιστα α-
ναµένεται µετά την πανελλαδική σύσκε-
ψη των αγροτών την ερχόµενη Κυρια-
κή 3 Φεβρουαρίου, να ζητηθεί συνάντη-
ση µε τον ίδιο τον πρωθυπουργό παρά 
το γεγονός ότι µέχρι και σήµερα αυτή η 
πρόθεση δεν επιβεβαιώνεται επίσηµα. 

Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης 
µπλόκων-κυβέρνησης έριξε και η πρώ-
ιµη απόφαση της εισαγγελίας πρωτο-
δικών Λάρισας να καλέσει σε δίκη από 
την 1η Μαρτίου (χωρίς προηγούµενη α-
πολογία) 10 γνωστούς αγροτοσυνδικα-
λιστές µε την κατηγορία της παρακώλη-
σης συγκοινωνιών. Η εξέλιξη αυτή αν 
και σχολιάστηκε αρνητικά από το σύνο-
λο του πολιτικού κόσµου, µεταξύ αυτών 
και της πολιτικής ηγεσίας της Βάθη, έ-
δωσε ένα ακόµα πάτηµα στους αγρότες 
να κατηγορήσουν την Κυβέρνηση ότι 
προσπαθεί µε τον τρόπο αυτό «να τρο-
µοκρατήσει τους αγρότες που βρίσκο-
νται στα µπλόκα, αλλά και να ποινικο-
ποιήσει τους αγώνες».

Όσον αφορά την εικόνα των µπλό-
κων στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, 
σύµφωνα µε την Πανελλαδική Επιτρο-
πή Μπλόκων, µέχρι στιγµής εστίες δια-

µαρτυρίας εκτός της Λάρισας υπάρχουν 
στα εξής σηµεία: Μαγνησία (κόµβος Α-
ερινού), Φθιώτιδα (κόµβος Πελασγίας), 
Βέροια (κόµβος Κουλούρας), Νάουσα (δι-
ασταύρωση Νάουσας), Πέλλα (διασταύ-
ρωση Γυψοχωρίου), Σέρρες (στροφή Σι-
δηροκάστρου), Φλώρινα (κόµβος Αντιγό-
νου Αµυνταίου), Αχαΐα (Ερύµανθος) Η-
λεία (κόµβος Αγίου Γεωργίου), Μεσση-
νία (σταθµός Μεσσήνης), Ηράκλειο Κρή-
της (κόµβος Αστερουσίων), Χανιά (Με-
γάλα Χωράφια) και Ρέθυµνο (Μάντρες).

Μεγάλυτερη των προσδοκιών αλλά µικρότερη από τα παλιά 
καλά χρόνια, η φετινή προσέλευση στα µπλόκα.

Προσπάθεια
εκφοβισµού
µε αγροτοδικεία
καταγγέλλουν 
οι Θεσσαλοί
Αντιµέτωποι µε τη δικαιοσύνη, για 
την κατηγορία της παρακώλυσης 
συγκοινωνιών, θα βρεθούν (χωρίς 
απολογία) την 1η Μαρτίου δέκα 
Θεσσαλοί αγροτοσυνδικαλιστές µετά 
από κλήτευση που δέχθηκαν από τα 
πρώτα κιόλας 24ωρα των φετινών 
κινητοποιήσεων. Πρόκειται για τους: 
Ρίζο Μαρούδας, Χρήστο  
Σιδερόπουλο , Αστέριο Τσικριτσή, 
Κώστα Τζέλλα, Γιάννη Κουκούτση, 
Αλέξανδρο Λαχανάς, Θανάση 
Χατζηζωγίδη, Σωκράτη Αλειφτήρα, 
Σωτήρη Γιαννακός και Αχιλλέα 
Λιάτος. «Προειδοποιούµε την 
κυβέρνηση ότι µάταια κοπιάζει να 
µας τροµοκρατήσει», ήταν η άµεση 
απάντηση από την Επιτροπή 
Μπλόκων. «Το οργανωµένο 
αγροτικό κίνηµα, η αγροτιά που 
µάχεται στα µπλόκα για την επιβίωσή 
της, δεν πρόκειται να φοβηθεί και να 
κάνει πίσω. Θα συνεχίσουµε τον 
αγώνα, ακόµα πιο µαζικά, δυνατά κι 
αποφασιστικά». Από την πλευρά του 
ο πρόεδρος της Ενωτικής 
Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων 
Νοµού Λάρισας που ηγείται του 
µπλόκου της Νίκαιας πρόσθεσε: 
«Τέτοιο περιστατικό δεν έχει ξανά 
συµβεί ούτε από τις πιο 
αντιδραστικές κυβερνήσεις σε αυτό 
το τόπο. Κάποιοι θέλουν να 
προτείνουν τον πρωθυπουργό για το 
βραβείο Νόµπελ Ειρήνης. Εµείς τους 
προτείνουµε να δοθεί το… Νόµπελ 
αυταρχισµού. Αυτό που έγινε δεν 
πρόκειται να µας πτοήσει. Έχουν 
διαλέξει στρατόπεδο και αυτό το 
στρατόπεδο είναι απέναντί µας». 
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Στήθηκαν 14 μπλόκα σε όλη τη χώρα
από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα 
Αποφασισµένοι να κλιµακώσουν τις 
κινητοποιήσεις τους εµφανίζονται οι 
αγρότες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι στο 
πλαίσιο της πανελλαδικής διαµαρτυρί-
ας, έχουν δηµιουργήσει 14 µπλόκα από 
την Κρήτη µέχρι και την Βόρεια Ελλά-
δα. Ειδικότερα,  στη Βέροια, την Νάου-
σα, την Φλώρινα και της Σέρρες διατη-
ρούνται και ενισχύονται οι σηµαντικό-
τερες εστίες αγροτικών µπλόκων στην 
Μακεδονία. Μάλιστα στις Σέρρες οι α-
γρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη 
στροφή Σιδηροκάστρου και Σερρών. 
Ωστόσο αστυνοµικές δυνάµεις τους ε-
µπόδισαν να προχωρήσουν στον Προ-
µαχώνα όπου είναι και ο στόχος τους 
αφού τον θεωρούν ως τον κατ’ εξο-
χήν τόπο για τις κινητοποιήσεις τους. 

Πελοπόννησος: Όσον αφορά  την 
κατάσταση στη Πελοπόννησο τα δυ-
ναµικότερα µπλόκα έχουν στηθεί στον 
σταθµό της Μεσσήνης όπου αγρότες 
και κτηνοτρόφοι ανταποκρινόµενοι στο 
αγωνιστικό κάλεσµα του Αγροτοκτη-
νοτροφικού Συλλόγου συγκεντρώθη-
καν από την περασµένη Κυριακή πα-

ρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά µη-
χανήµατα. Στη ∆υτική Αχαΐα αγρότες 
και κτηνοτρόφοι έστησαν µπλόκο στο 
Σταυροδρόµι, ενώ µπλόκο έχει στηθεί 
και στη Μαγνησία στον κόµβο Αερινού. 
Στην Ηλεία, στήθηκε επίσης ένα ακό-
µα µπλόκο στον κόµβο του Αγίου Γε-
ωργίου έξω από τον Πύργο.

Κρήτη: Με τέσσερα µπλόκα µπήκε 
στον χορό των κινητοποιήσεων η Κρή-
τη. Πιο συγκεκριµένα, αγρότες και κτη-
νοτρόφοι έχουν αποκλείσει κοµβικά ο-
δικά σηµεία, στα Πραιτώρια του ∆ήµου 
Αρχανών-Αστερουσίων στο Ηράκλειο, 
στον κόµβο των Μεγάλων Χωραφιών 
επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 
στα Χανιά, στο Ρέθυµνο στη θέση «Με-
τόχι», στα Ανώγεια και στις Μάντρες Α-
µαρίου. Το Παγκρήτιο Συντονιστικό Α-
γροτικών Συλλόγων και Επιτροπών Α-
γώνα χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις του 
αγροτικού κόσµου του νησιού, που εί-
ναι σε σύµπλευση µε το Πανελλήνιο 
Συντονιστικό των Μπλόκων και απευ-
θύνουν κάλεσµα συµµετοχής σε όλες 
τις οργανώσεις της Κρήτης. 

Το αγωνιστικό 
πνεύµα των 
αγροτώνσε 
αυτό το γύρο 
κινητοποιήσε-
ων ενίσχυσε 
η άµεση πα-
ραποµπή στην 
δικαιοσύνη για 
παρακώλυση 
συγκοινωνιών.

Τα έχει λύσει 
τα θέµατα

Πολλά από τα αιτή-
µατα των διαµαρτυρό-
µενων αγροτών έχουν 
επιλυθεί, υποστηρίζει 

ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης

«Διπρόσωπος Ιανός» 
ο Αραχωβίτης όταν 
μιλά για κοινωνικό 
αυτοματισμό

Μπορεί η πολιτική ηγεσία της Βάθη να 
δήλωσε εξαρχής αντίθετη σε οποιαδή-
ποτε δίωξη αγροτών για τη συνδικαλι-
στική τους δράση, όµως λάδι στη φω-
τιά έριξαν οι δηλώσεις του υπουργού 
Σταύρου Αραχωβίτη ότι «πολλά από 
τα αιτήµατα των διαµαρτυρόµενων α-
γροτών έχουν επιλυθεί» και επιπλέον 
ότι «διεκδικήσεις έξω από τα δηµοσι-
ονοµικά περιθώρια προκαλούν... κοι-
νωνικό αυτοµαρισµό». Από την πλευ-
ρά τους η Επιτροπή Μπλόκων χαρακτή-
ρισε τον υπουργό «διπρόσωπο Ιανό», 
που στην ουσία είναι απέναντι και ο-
χι δίπλα στους αγρότες (παρουσιάζο-
ντας δύο πρόσωπα) µετά και την δεύ-

τερη πρόσκληση του επικεφαλής της 
Βάθη - από την έκθεση Zootechnia 
2019 στη Θεσσαλονίκη - για διάλογο.

Τη δική του απάντηση στις δηλώσεις 
Αραχωβίτη έδωσε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Α-
γροτικής Ανάπτυξης της ∆ηµοκρατικής 
και βουλευτής Σερρών της ∆ηµοκρα-
τικής Συµπαράταξης Μιχάλης Τζελέ-
πης, τονίζοντας ότι «οι αγρότες είναι 
αντιµέτωποι µε µια αυταρχική κυβέρ-
νηση, που τους στερεί το συνταγµατι-
κό τους δικαίωµα να διαµαρτύρονται». 

Εν τω µεταξύ, την εκτίµησή του ό-
τι η απόφαση της εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Λάρισας για απευθείας κλή-
ση στο ακροατήριο των δέκα αγροτών 

του µπλόκου του Νίκαιας, είναι «νό-
µιµη µεν, αλλά βεβιασµένη και αντι-
βαίνουσα στο τεκµήριο της αθωότη-
τας», εξέφρασε ο υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, 
σηµειώνοντας ότι «έπρεπε να τηρη-
θεί η διαδικασία της προκαταρκτικής 
εξέτασης, για να διερευνηθεί εάν και 
υπό ποιες συνθήκες πιθανόν τελείται 
ένα αδίκηµα». 

Ο ίδιος συµπλήρωσε πως «ενδεικτι-
κό της άποψης είναι το γεγονός, ότι 
στα αναγνωστέα έγγραφα ενίσχυσης 
του κατηγορητηρίου, αναφέρεται δη-
µοσίευµα εφηµερίδας πριν τη φερό-
µενη τέλεση του αδικήµατος».

Βήµα-βήµα οι παροχές 
λέει ο Αραχωβίτης 

που συνιστά 
στους αγρότες να 

χαµηλώσουν τον πήχη 
των αιτηµάτων τους 
για να µην βρεθούν 

αντιµέτωποι µε άλλες 
επαγγελµατικές 

οµάδες.Μιχάλης Τζελέπης
«Η κυβέρνηση δεν 

έχει καταλάβει ακόµα 
ότι οι διαµαρτυρίες 
των αγροτών είναι 
το αποτέλεσµα των 

δικών της πολιτικών», 
λέει ο Μ. Τζελέπης
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ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
«Το παρελθόν σµίγει 
πάντα µε το παρόν και η 
καρδιά πάντα αναζητά 
µνήµες πατρογονικές. 
Αυτές αναζήτησα (σ.σ. 
βιβλίο «Οι Άνθρωποι του 
Βορρά-Βίκινγκς. Η Ιστορία 
τους». Άλλωστε δίχως τη 
µνήµη δεν ούτε καν 
ακρογιάλι να απλώσεις το 
βλέµµα σου ανεµπόδιστο».

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
«Ας µην τα ανακατεύουµε 
άλλο τα πράγµατα γιατί 
βρωµάνε. Υπάρχουν 
συµφωνίες περίεργες, 
ανάµειξη πρεσβειών σε 
κάποιες συναντήσεις.[...] 
Μπορώ να µεταφέρω όσα 
µου έχει πει ο Θεοδωράκης 
ενώπιον άλλων, εγώ δεν 
θα γίνω κυρά Κατίνα ούτε 
µπουγαδοπνίχτρα».

ΑΝ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
«Η ισοπεδωτική αντίληψη 
ΣΥΡΙΖΑ και Γαβρόγλου 
για την Ανώτατη Παιδεία, 
είναι αυτή που οδήγησε τη 
µετατροπή των ΤΕΙ σε ΑΕΙ 
χωρίς καµία αξιολόγηση 
ιδρυµάτων, προγραµµάτων 
και διδασκόντων, στο 
βωµό της εξεύρεσης 
κάποιων ψήφων για τις 
εκλογές».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΑΒΙΕΤΑΙ Η ΠΑΠΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Βουλκανιζατέρ
Όλα τα ζητήµατα, λέει ο 
υπουργός της πλατείας, 
λύνονται µε διάλογο. «∆εν 
είµαστε σε µέρες που 
ξεφούσκωναν τα λάστιχα των 
αγροτών», είπε στο κρατικό 
ραδιόφωνο, υποστηρίζοντας ότι 
µιλάει για όλα µε άπαντες και 
έχει την πόρτα του ανοικτή και 
περνάει παρά πολύς κόσµος. 
Πάντως, οι αγρότες βλέπουν 
στην πόρτα τους τον δικαστή.  

 

Προστάτης
∆εν θέλει λέει ο υπουργός να 
τα... δώσουν όλα στους αγρότες, 
αφού αδιαπραγµάτευτη θέση 
της κυβέρνησης είναι να µην 
δηµιουργηθεί κοινωνικός 
αυτοµατισµός µεταξύ άλλων 
επαγγελµατικών οµάδων. Οι 
αγρότες, πάντως, ποτέ δεν 
είπαν τίποτα για τις παροχές 
σε άλλες κοινωνικές οµάδες, 
µόνο για το φθηνό πετρέλαιο 
στους εφοπλιστές...

 

Gastronomy
Aυτά είναι! Ο γενικός Χάρι, 
βλέποντας µπροστά και 
θέλοντας να αξιοποιήσει το 
θετικό µοµέντουµ του 
Τουρισµού, θέλει να χτίσει µια 
εθνική γαστροκουλτούρα που 
θα αναδεικνύει τα ποιοτικά 
αγροτικά προϊόντα, που δεν θα 
αφορά µόνο το τζατζίκι και την 
χωριάτικη. Εξ ου και η 
ανάθεση στον Κορίνθιο 
γαστρονόµο image maker!

Μέχρι να ’ρθει η γνώση, πάει το γρόσι

Έξαλλοι οι αγρότες µε τα «αγροτοδικεία», που στήθηκαν εν ριπή ο-
φθαλµού πριν βγουν τα τρακτέρ στους δρόµους. Για «άθλια ψεύδη», 
«προκλητικές απατεωνιές» και για «κατήφορο αυταρχισµού και αντι-
δηµοκρατικότητας», κάνει λόγο η Πανελλαδική Μπλόκων, κατηγο-
ρώντας ευθέως τον υπουργό για προσχηµατικό κάλεσµα σε διάλογο 
επί των αιτηµάτων τους την ώρα, που τους ξεκαθαρίζει ότι τα δηµο-
σιονοµικά της χώρας δεν επιτρέπουν καµία παροχή στους αγρότες. 
«Απατεωνιά», λένε και η συµβουλή του υπουργού να µην προβάλ-
λουν τα αιτήµατα τους που είναι ...υπερβολικά γιατί θα προκαλέσουν 
τον «κοινωνικό αυτοµατισµό», που οι κυβερνώντες υποθάλπουν.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Θετική η πρόθεση 
στήριξης στο ΘΕΣΓάλα 
από την πλατεία, αρκεί 
να µην µείνει στα λόγια 
και ξεφουσκώσει η 
αποφασιστικότητα που 
εξέφρασε κατά την 
πρόσφατη συνάντηση 
µε τους εκπροσώπους 
του συνεταιρισµού. 

Τα λόγια του 
Αµερικανού προέδρου 
Χάρι Τρούµαν ότι «µια 
κοινωνία κρίνεται 
από τον τρόπο που 
µεταχειρίζεται τα πιο 
αδύναµα µέλη της», 
πιο επίκαιρα από ποτέ 
µε τα όσα διαµείβονται 
το τελευταίο διάστηµα 
µε παροχές του 
πενηντάρικου.

Υβρίδια
 Πόσο ζωντανό παραµένει το 

ενδεχόµενο να βρεθεί, έστω 
και στο… παρά ένα, λύση στην 
ΕΒΖ, βάσει σεναρίου εισόδου 
νέου στρατηγικού επενδυτή, θα 
φανεί στο χειροκρότηµα.

 Πάντως νωπό είναι ακόµη 
το φιάσκο µε τον Φέκερ, που 
σύρθηκε για πολλούς µήνες και 
τελικά δεν κατέληξε πουθενά. 
Εντούτοις, «καλή τη πίστει», 
Τράπεζα Πειραιώς, σύµβουλος 
(Ernst & Yound), αποφάσισαν 
να δείξουν ελαστικότητα λίγων 
ηµερών στην προθεσµία της 
31ης Ιανουαρίου...

 Αν το χρονικό «σκόντο» 
παρέλθει χωρίς ο επενδυτής να 
υλοποιήσει τα όσα υποσχέθηκε 
θα ενεργοποιηθεί plan b, που 
προβλέπει τη «σαλαµοποίηση» 
της ζαχαροβιοµηχανίας, 
σενάριο βέβαια µη επιθυµητό 
αφού προβλέπει ότι το 2019 
δεν θα υπάρξει καλλιέργεια.

;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆ΙΟΥ∆ΗΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Είµαστε µία οµάδα που 
δεν έχουµε στόχο να 
κάνουµε καθυστερήσεις. 
Προωθούµε και τηρούµε 
το ευ αγωνίζεσθε.[...]. 
Αυτό που έχει περάσει το 
τεχνικό τιµ σε όλα τα 
παιδιά, είναι να έχουµε 
νοοτροπία νικητή και να 
είµαστε όλοι µία γροθιά. 
Είµαστε πολύ αγαπηµένοι».

Φαντάσου 
τι θα γινόταν
από τρακτέρ 
αν είχαν βγει 
και τα Σχέδια 
Βελτίωσης!

Είθισται σε µεγάλες εκθέσεις όπως η 
Zootechnia και η Agrotica οι υπουργοί της 
Βάθη να ανακοινώνουν κάτι σηµαντικό. Μιας 
και τα de minimis τελείωσαν, ο Σταύρος 
Αραχωβίτης πήρε την υπογεγραµµένη, όπως 
µας πληροφόρησε, ΚΥΑ για τα Μέτρα Ελέγχου 
της Αγοράς Γάλακτος. Μάλλον γι’ αυτό την 
καθυστερούσαν τόσο καιρό. Περίµεναν το 
κατάλληλο event να την παρουσιάσουν. Ε, εδώ 
που τα λέµε, η Zootechnia ενδείκνυται και λόγο 
θεµατολογίας. Αυτό που δεν µας είπαν, βέβαια, 
είναι ποιοι θα κάνουν τους ελέγχους; 

Μήπως οι 200 κτηνίατροι που ανακοίνωσε ο 
Αραχωβίτης ότι θα προσληφθούν το επόµενο 
διάστηµα; Ποιο διάστηµα; Πριν τις εκλογές; Εµείς 
αυτό καταλαβαίνουµε. Όπως επίσης 
καταλαβαίνουµε ότι η Βάθη χορεύει εδώ και καιρό 
σε προεκλογικούς ρυθµούς. Αυτό δεν είναι 
απαραίτητα κακό βέβαια, αρκεί αυτά που 
ανακοινώνει εκτός από την προσωρινή 
ανακούφιση που µπορούν να προσφέρουν στον 
αγροτικό πληθυσµό να έχουν και µια πιο 
µακροπρόθεσµη προσέγγιση. Πολλά ζητάµε; ∆εν 
ξέρεις ποτέ… Λέγε λέγε, ίσως κάτι εισακουστεί. 

Όπως ας πούµε η εξόφληση των παραγωγών 
από τους εµπόρους στις 60 ηµέρες. Αυτό το 
αίτηµα των αγροτών, που όλο το θεσµοθετούν 
και ποτέ δεν υλοποιείται. Τώρα πάντως από ότι 
µαθαίνουµε -δια στόµατος υπουργού- αφού 
«κατακτήσαµε»… λέµε τώρα τις 60 ηµέρες, 
βάζουµε πλώρη για τις 30. Ναι ναι, καλά ακούτε 
παραγωγοί σε όλη τη χώρα. Μπορεί ακόµα οι 
60 ηµέρες να µην πρόλαβαν να εφαρµοστούν, 
όµως η κυβέρνηση θέλει να εφαρµόσει τις 30, 
όπως θα κάνει και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. 
Τελικά, οι εκλογές είναι µεγάλη υπόθεση…

Και όχι µόνο αυτό, αλλά µαθαίνουµε ότι η 
κυβέρνηση µελετά και δέσµη µέτρων για τη 
µείωση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος στους 
αγρότες, όπως και της τιµής του πετρελαίου για 
κίνηση και ενέργεια. Θα προλάβει όµως να 
ολοκληρώσει τη µελέτη ή δεν της φτάνει ο 
χρόνος; Αυτό µένει να το δούµε. Όλα αυτά 
ωστόσο δεν φαίνεται να τα πολυακούνε εκεί στα 
µπλόκα που µάλλον πλέον κρατούνε µικρό, για 
την ακρίβεια, πολύ µικρό καλάθι...  

Κατά τα λοιπά πληρώθηκαν οι συνδεδεµένες 
ενισχύσεις στα τεύτλα, έρχονται λέει και οι 
πληρωµές στο βαµβάκι αλλά για εκείνα τα 
υπόλοιπα των εξισωτικών από το 2013 τσιµουδιά. 
Είχαν πει για τον ∆εκέµβρη του 2018, αλλά 
όπως αποδείχθηκε το έκαναν γαργάρα. Οι 
δικαιούχοι όµως δεν τα ξεχνάνε. Στα γραφεία τις 
Agrenda και του Agronews τα τηλεφωνήµατα 
είναι πλέον καθηµερινά. Ας βγει κάποιος να 
πληροφορήσει υπεύθυνα τους αγρότες. Θα 
εκτιµήσουν περισσότερο και µια αρνητική 
απάντηση από την αδιαφορία. Αυτό βέβαια θα 
έχει πολιτικό κόστος… Είναι και αυτό που δεν 
πρέπει να ξεχνάµε!    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο
ι µεγάλες... εκλογικές αγωνίες που 
δείχνει να έχει αυτή τη φορά η κυ-
βερνώσα παράταξη, προσθέτουν, κα-
θώς φαίνεται, σασπένς στο µέτωπο 

των αγροτικών µπλόκων, όπου, υπό διαφορε-
τικές συνθήκες τα πράγµατα θα ήταν µάλλον α-
διάφορα. Όχι µόνο γιατί το «κίνηµα» αυτής της 
µορφής έχει κουραστεί και έχει κουράσει, αλ-
λά και γιατί οι ουσιαστικές διαφορές που κατα-
γράφονται πλέον στις τάξεις των αγροτών δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια για κοινή κάθοδο 
στο εθνικό οδικό δίκτυο. Είναι όµως τόσο µεγά-
λη η αγωνία της κυβέρνησης και το δείχνει τό-
σο ξεκάθαρα, µε όποιον µιλάει, που... φαίνεται!    

  Φτερά στους λοχαγούς 
ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ άνοιξε λοιπόν την όρεξη των µπλο-
κατζήδων κι από ‘κει που η υπόθεση έµοιαζε α-
πό χέρι χαµένη για τους «λοχαγούς» της Νίκαιας, 
τώρα αφήνει πολλά περιθώρια ακόµα και 
για ...ανατροπή. Ήδη ο κυρ  Σταύ-
ρος, της πλατείας Βάθη, απευθύ-

νει πρόσκληση σε διάλογο. Κι ας έχουν λυθεί, ό-
πως έλεγε τις προηγούµενες µέρες, τα περισσό-
τερα από τα αιτήµατα που του είχαν θέσει προς α-
ντιµετώπιση οι... Πανελλαδικοί!   

  Τους έκλαιγαν οι ρέγγες
ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ πως αυτή τη φορά, ο «κοινω-
νικός αυτοµατισµός» δούλεψε από την ανά-
ποδη.  Αντί να αντιδράσει η κοινωνία στις α-
παιτήσεις και τα καµώµατα των αγροτών, «ξύ-
πνησαν» οι αγρότες µε τον «ασκό» των προε-
κλογικών παροχών, που άνοιξε η κυβέρνηση, 
αρχής γενοµένης µε τη γενναία αύξηση στον 
κατώτατο µισθό. Ούτε οι ίδιοι οι καθοδηγητές, 
στον κόµβο της Νίκαιας, δεν πιστεύουν στην 
προσέλευση τρακτέρ που επιτυγχάνεται. Μέχρι 
την περασµένη εβδοµάδα ήταν... να τους κλαί-
νε και οι ρέγγες. Αποδεικνύεται για µια ακό-
µη φορά ότι το παν είναι οι προσδοκίες. Κι απ’ 

ό,τι φαίνεται, οι δικές της αγωνίες επιβίωσης, 
κάνουν τους χειρισµούς της κυβέρνησης, να 
καλλιεργούν µεγάλες προσδοκίες. 

  Το κόμμα και το καφενείο
ΒΕΒΑΙΑ, τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Από 
τη µια ενισχύεται το µέτωπο των διεκδικήσεων 
κι από την άλλη δεν φαίνεται να υπάρχει αξιό-
πιστος συνοµιλητής, µια έµπειρη συνδικαλιστι-
κή ηγεσία που να ξέρει που θέλει ακριβώς να το 
πάει και πότε θα σταµατήσει. Αν µη τι άλλο, ο 
Βαγγέλης Μπούτας, σ’ αυτά ήταν δάσκαλος. Οι 
µαθητές του δεν φαίνεται να διαθέτουν την ίδια 
δεξιοτεχνία. Καλοί να κινητοποιούν τα αγροτι-
κά πλήθη, καλοί να παρατάσσουν σε στοίχιση 
τα τρακτέρ, κατά µήκος του εθνικού οδικού δι-
κτύου, όµως από «στρατηγική», λίγα πράγµατα. 
Ο ένας κοιτάζει προς το κόµµα και ο άλλος προς 
το καφενείο. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει 

κίνδυνος να εισπραχθεί και να υιοθετη-
θεί λάθος απάντηση.  

  Παλιά ΠΑΣΟΚ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ο 
Πασόκος, τη πολιτική κα-
ταγωγή, Κώστας Τζέλλας 
θα µπορούσε να έχει καλύ-
τερα πολιτικά ρεφλέξ από 
τον σκληροπυρηνικό κοµ-
µουνιστή και πιστό στον Πε-
ρισσό, Ρίζο Μαρούδα. Άλλω-
στε, αν υπάρχει κάτι που α-
νησυχεί όλους όσους συµ-
µετέχουν στις φετινές εκ-

δηλώσεις διαµαρτυρίας των εθνικών δρόµων, 
είναι το στερεότυπο που ακολουθεί, κάθε φο-
ρά στις εκδηλώσεις αυτής της µορφής ο Περισ-
σός. Το σενάριο, ίδιο και απαράλλαχτο πάντα, 
προβλέπει ήπια επαναστατική γυµναστική, συ-
στηµατική πολιτική δολιοφθορά και αποχώρη-
ση, µόλις τα πράγµατα αρχίσουν να γίνονται 
ανεξέλεγκτα. Αυτή την υποχώρηση, του 2016,
είναι κάτι που πληρώνει ακόµα το κίνηµα.

  Ηγήτορες και στρατηγικές
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι το εν λόγω κίνηµα και οι µι-
κροί ή µεγάλοι ηγέτες του, έχουν επιδράσει ποι-
κιλοτρόπως στα τοπικά πράγµατα ή ακόµα και 
στις πολιτικές εξελίξεις, αφήνοντας φυσικά ανε-
ξίτηλα τα σηµάδια τους σε κάποιες αυτοδιοικητι-
κές ή και ευρύτερα πολιτικές καριέρες. Υπ’ αυτή 
την έννοια οι ηγήτορες έχουν έναν ακόµη λόγο 
να είναι, αυτή τη φορά, ιδιαίτερα απαιτητικοί!   

Ο Μπούτας ήταν δάσκαλος
Στα φετινά µπλόκα δεν φαίνεται να 
υπάρχει µια έµπειρη συνδικαλιστική 

ηγεσία που να ξέρει πού θέλει ακριβώς 
να το πάει και µέχρι πότε. Ο Βαγγέλης 

Μπούτας, σ’ αυτά ήταν δάσκαλος

Ο
ι ψηφοφορίες του βρετανικού κοινο-
βουλίου το βράδυ της Τρίτης µπορεί 
να µην διευκόλυναν κανέναν από ό-
σους εµπλέκονται στη διαδικασία του 

Brexit, αλλά σηµατοδοτούν µια στιγµή σαφήνει-
ας υπό το πρίσµα της θεωρίας των παιγνίων. Εί-
ναι προφανές ότι το Ηνωµένο Βασίλειο, εκπρο-
σωπούµενο από το κοινοβούλιο, θέλει να παίξει 
µια και καλή το παιχνίδι του «διλήµµατος του φυ-
λακισµένου» µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ, α-
πό την πλευρά της, βρίσκεται σε ένα αέναο και ε-
παναλαµβανόµενο δίληµµα του φυλακισµένου. 
Και οι δύο πλευρές ενεργούν ορθολογικά µε τον 
δικό τους τρόπο - σεβόµενες τους περιορισµούς 
των διαφορετικών παιχνιδιών που παίζουν. Έ-
να αποτέλεσµα συνεργασίας είναι εφικτό µόνο 
εάν µία από τις πλευρές αποδεχτεί την άποψη 
της άλλης ως προς το τι είδους παιχνίδι παίζε-
ται[...]. Γενικότερα, το κοινοβούλιο θέλει να παί-
ξει η Μέι το παιχνίδι του διλήµµατος του φυλακι-
σµένου. Σε αυτό το παιχνίδι, και οι δύο πλευρές 
είναι φυλακισµένοι και έχουν την ευκαιρία να 
συνεργαστούν ή να µη συνεργαστούν (να συµ-
βιβαστούν ως προς το ιρλανδικό backstop ή να 
βρεθούν αντιµέτωπες µε ένα Brexit χωρίς συµ-
φωνία). Η κυρίαρχη στρατηγική στο δίληµµα του 
φυλακισµένου - η καλύτερη που µπορεί κανείς 

να υιοθετήσει χω-
ρίς να γνωρίζει τις 
προθέσεις της άλ-
λης πλευράς - εί-
ναι να µη συνερ-
γαστεί. Εάν η άλλη 
πλευρά επιλέξει να 
συνεργαστεί, τόσο 
το καλύτερο [...].Ε-
άν και η ΕΕ παίζει 

αυτό το παιχνίδι, θα προχωρούσε στην επόµενη 
κίνησή της µε βάση το τι πιστεύει σχετικά µε το 
εάν το Ηνωµένο Βασίλειο θα ήταν πραγµατικά 
έτοιµο να φύγει χωρίς συµφωνία ή αν θα έκανε 
πίσω την τελευταία στιγµή. Αλλά η ΕΕ δεν παίζει 
αυτό το παιχνίδι. Αντ ‘αυτού, βρίσκεται σε ένα ε-
παναλαµβανόµενο δίληµµα του φυλακισµένου. 
Ο άλλος παίκτης σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο αλλά οποιοδήποτε κράτος µέ-
λος. ∆εν τελειώνει µε το Brexit: Μετά το Ηνωµέ-
νο Βασίλειο, άλλες χώρες µπορεί να µπουν στον 
πειρασµό να αναζητήσουν µια έξοδο από την ΕΕ 
υπό ευνοϊκούς όρους, δηλαδή διατηρώντας τα 
εµπορικά οφέλη, αλλά χωρίς να ακολουθούν 
πολλούς κανονισµούς. [...].Αν τα δύο µέρη συ-
νεχίσουν να παίζουν τα ξεχωριστά τους παιχνί-
δια, το να µην υπάρξει συµφωνία είναι το πιθα-
νότερο σενάριο. [...].Εάν έπρεπε να στοιχηµατί-
σω για το ποιο θα είναι το αποτέλεσµα µε βάση 
µόνο τη θεωρία των παιγνίων και όχι το σύνθετο 
δίκτυο προσωπικών προτιµήσεων και φιλοδοξι-
ών που είναι προφανές ότι υπάρχει από τον τρό-
πο κάλυψης της διαδικασίας του Brexit, θα έβαζα 
τα χρήµατά µου στο σενάριο τη µη συµφωνίας.

* ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ BLOOMBERG

To δίλημμα 
του φυλακισμένου

ΤOY ΛΕΟΝΙΝΤ 
ΠΕΡΣΙΝΤΙΣΚΙ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Για τους γνωρίζοντες την ανθρωπο-
γεωγραφία στο θεσσαλικό κάµπο, 
ο Κώστας Τζέλλας ήταν πάντα κά-
τι παραπάνω από απλός «λοχαγός» 
στο... στρατόπεδο του Βαγγέλη Μπού-
τα. Είναι ο άνθρωπος που αγαπούν 
και εµπιστεύονται πολύ οι συµπα-
τριώτες του στον Παλαµά και στην 
Καρδίτσα, είναι ο αγρότης που τιµά 
το επάγγελµα, είναι ο αγροτοσυνδι-
καλιστής που ξέρει πότε να πατάει 
το γκάζι και πότε το φρένο. Το γε-
γονός ότι έχει διατελέσει δήµαρχος 
Παλαµά, σε έναν δήµο µε ενδιαφέ-
ρουσες πολιτισµικές αναφορές, του 
εξασφαλίζει µια ευρύτερη αποδοχή 
στην τοπική κοινωνία και τη δυνατό-
τητα να επικοινωνεί µε τους συντο-
πίτες του σε µια γλώσσα που δεν εί-
ναι αποκλειστικά αγροτική. Βέβαια, 

τα καθήκοντά του ως αγροτοσυνδι-
καλιστή, αυτό τον καιρό είναι αυξη-
µένα. Λόγοι υγείας υποχρεώνουν 
τον Βαγγέλη Μπούτα να απέχει α-
πό την καθοδήγηση των µπλόκων 
και µοιραία, ο Κώστας Τζέλλας, ε-
πιφορτίζεται µε ηγετικά αξιώµατα. 
∆εν είναι κάτι που το διεκδικεί, κα-
θώς, σε όλη του τη ζωή, λειτουργεί 
σαν στρατιώτης. Ωστόσο, οι συνθή-
κες το επιβάλλουν, να είναι αυτός 
που θα δίνει, αυτή τη φορά, το γε-
νικό πρόσταγµα. Βέβαια, οι εποχές 
αλλάζουν. Το κίνηµα των µπλόκων 
έχει φθαρεί, η εµπιστοσύνη του κό-
σµου στους «µπλοκατζήδες» έχει λυ-
γίσει, η συσπείρωση των αγροτών 
σ’ αυτού του είδους τον... ακτιβισµό 
έχει... χαλαρώσει. 

Ο Τζέλλας δεν είναι απ’ αυτούς 
που δεν καταλαβαίνουν πώς έχει 
το κλίµα. Την ίδια στιγµή όµως, α-
ντιλαµβάνεται ότι δεν υπάρχει χρό-
νος για ριζική αναδιοργάνωση. Αυ-
τός είναι ο στρατός, αυτά είναι τα... 
όπλα του, µ’ αυτά καλείται να πολε-
µήσει. Το κάνει και το κάνει µε θάρ-
ρος, χωρίς αναστολές. Κι απ’ ό,τι φαί-
νεται, ο κόσµος για µια ακόµη φορά 
τον ακολουθεί. Άλλοι γιατί παλεύ-
ουν για την επιβίωση, κι άλλοι για-
τί δεν έχουν τίποτα να χάσουν, γύ-
ρω από τον Κώστα Τζέλλα και τους 
εναποµείναντες «λοχαγούς», που 
δείχνουν να συγκεντρώνουν κι αυ-
τή τη φορά αρκετά τρακτέρ. Τόσα 
που κάνουν την κυβέρνηση να δυ-
σκολεύεται στη διαχείριση της κατά-
στασης. Τόσα που υποχρεώνουν τον 
Σταύρο Αραχωβίτη να αναδιπλώνε-
ται κι εκεί που έλεγε ότι τα περισσό-
τερα από τα αιτήµατα των διαµαρτυ-
ρόµενων αγροτών έχουν επιλυθεί, 
να τους καλεί ασµένως σε συνάντη-
ση. Άλλωστε, είναι τόσες οι αγωνί-
ες που έχει αυτό τον καιρό η κυβέρ-
νηση, που δεν θα ήθελε να αφήσει 
τον χρόνο να ανοίξει κι άλλες πλη-
γές. Από την άλλη πλευρά, οι συνο-
δοιπόροι του Τζέλλα αντιλαµβάνο-
νται ότι ο... αντίπαλος στριµώχνε-
ται. Από ‘κει που κανείς δεν πίστευε 
στην κάθοδο των τρακτέρ, ξαφνικά, 
τα τρακτέρ του κάµπου όχι µόνο συ-
γκεντρώνονται, αλλά «εντέλλονται» 
να φράξουν, από την πρώτη µέρα, 
τη διέλευση των άλλων οχηµάτων. 
Τον λόγο παίρνουν οι εισαγγελείς 
και οι αποφάσεις τους ρίχνουν λάδι 
στη φωτιά, καθιστώντας ξανά άγνω-
στη την έκβαση της αναµέτρησης.  

Χαντακλής και 40 Αλέτρια 
Το αγαπημένο παιδί του Παλαμά, αναλαμβάνει το γενικό πρόσταγμα των μπλόκων 

Ο Κώστας Τζέλλας γεννήθηκε 
το 1970 στον Παλαµά 
Καρδίτσας, είναι παντρεµένος 
και έχει τρεις κόρες.
Σπούδασε ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων στο ΙΕΚ 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
αλλά δεν εξασκεί το επάγγελµα, 
αφού µετά τις σπουδές 
επέστρεψε στο χωράφι και τις 
καλλιέργειες. Σήµερα είναι 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότης 
και καλλιεργεί βαµβάκι, σιτάρι, 
καλαµπόκι, ενώ τα παλαιότερα 
χρόνια ασχολιόταν και µε την 
τευτλοκαλλιέργεια.

Ο Κώστας Τζέλλας δεν είναι απ’ αυτούς που δεν καταλαβαίνουν 
πώς έχει το κλίµα. Την ίδια στιγµή, όµως, αντιλαµβάνεται ότι 
δεν υπάρχει χρόνος για ριζική αναδιοργάνωση. Αυτός είναι ο 
στρατός, αυτά είναι τα... όπλα του, µ’ αυτά καλείται να πολεµήσει. 
Το κάνει και το κάνει µε θάρρος, χωρίς αναστολές. Κι απ’ ό,τι 
φαίνεται, ο κόσµος για µια ακόµη φορά τον ακολουθεί. 

Κώστας Τζέλλας 

Σαν στρατιώτης
Ο Κώστας Τζέλλας 

δεν διεκδικεί ηγετικά 
αξιώµατα, ωστόσο οι 

συνθήκες το επιβάλλουν 
να είναι αυτός που θα 

δίνει, αυτή τη φορά, το 
γενικό πρόσταγµα στα 

φετινά µπλόκα 

Ηγετικά αξιώµατα
Λόγοι υγείας υποχρε-
ώνουν τον Βαγγέλη 

Μπούτα να απέχει από 
την καθοδήγηση των 
µπλόκων και µοιραία, 
ο Κώστας Τζέλλας, 

επιφορτίζεται µε ηγετικά 
αξιώµατα

Συσπειρώνονται 
γύρω του

Ο κόσµος για µια ακόµη 
φορά τον ακολουθεί στα 

φετινά µπλόκα. Άλλοι 
γιατί παλεύουν για την 
επιβίωση, κι άλλοι γιατί 

δεν έχουν τίποτα 
να χάσουν

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Φεστιβάλ οίνου 
Πελοποννήσου 

Η πλειοψηφία των εκπροσώπων 
του µεγαλύτερου αµπελώνα της 
Ελλάδας (45), αυτού της 
Πελοποννήσου θα συνοµιλήσουν 
και θα διαθέσουν για δοκιµή 
στους επισκέπτες του φεστιβάλ 
οίνου τα κρασιά τους την Κυριακή 
17 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 
11:00 πµ - 14:00 µµ για 
επαγγελµατίες (ελεύθερη 
είσοδος) και 14:00 – 19:00µµ για 
οινόφιλους (είσοδος: 5 ευρώ) 
στον 4ο όροφο του Ελληνικού 
Μουσείου Αυτοκινήτου 
(Ιουλιανού 33). Κρασιά από τη 
νέα εσοδεία όσο και από 
παλαιότερες χρονιές, από γηγενή 
σταφύλια της Πελοποννήσου και 
άλλα από διεθνείς ποικιλίες, 
πειραµατικές οινοποιήσεις και 
νέες εµφιαλώσεις, θα γεµίσουν 
τα ποτήρια των παρευρισκοµένων 
δίνοντας µια ολοκληρωµένη 
εικόνα της ποικιλίας του 
πελοποννησιακού terroir. 
Τα κρασιά θα συνοδεύουν και 
άλλα τοπικά προϊόντα. 

 Από την 1η Φεβρουαρίου 
έως τις 26 Μαρτίου 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 
παραστατικά συµµόρφωσης 
ειδικών διατάξεων από τους 
ενταγµένους παραγωγούς στο 
πλαίσιο του Μέτρου 11 
«Βιολογικές καλλιέργειες».
 Υποβολή αιτηµάτων για νέες 

Άδειες Φύτευσης αµπέλου από 
27 Φεβρουαρίου έως 27 
Μαρτίου 2019.
 Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 

καλούνται οι αρµόδιοι φορείς 
να προχωρήσουν στην 
καταχώρηση ποσοτήτων ρυζιού 
προκειµένου οι δικαιούχοι 
παραγωγοί να λάβουν τη 
συνδεδεµένη ενίσχυση ρυζιού 
για το έτος 2018.
 Ολοκληρώνεται στις 28 

Φεβρουαρίου η διαδικασία 
υποβολής ∆ηλώσεων 
Εφαρµογής έτους 2018 των 
δικαιούχων του Υποµέτρου 8.1 
που αφορά τις ∆ασώσεις.
 Μέχρι τις 22 Μαρτίου οι 

ενστάσεις σε εθνικό επίπεδο 
για το Γύρο- Gyro σαν 
Εγγυηµένο Παραδοσιακό 
Ιδιότυπο Προϊόν.

 Έως 30 Ιουνίου η υποβολή 
των αιτήσεων νοµιµοποίησης 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Συνέδριο για το γάλα
µε υπογραφή Agrenda 
Συνέδριο µε θέµα «Γαλακτοφόρος κτηνοτροφία, 
αγορά γαλακτοκοµικών και προκλήσεις στο διεθνές 
περιβάλλον» διοργανώνει στις 2 Φεβρουαρίου, 
ώρα 10:30πµ η Agrenda στο Περίπτερο 13, Stand 
41 στην 11η Zootechnia. Θα συµµετέχουν η 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυµπία 
Τελιγιορίδου, ο Καθηγητής Υγείας Ζώων στο 
Πανεπιστήµιο Sassari Dr Giuseppe Pulina, ο 
Επίκουρος Καθηγητής στο ΓΠΑ Αθανάσιος 
Γελασάκης, ο επικεφαλής Κέντρου Πιστοδοτήσεων 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Εθνική Τράπεζα 
∆ηµήτρης Ζαψαλής, ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ ∆ρ. 
Χρήστος Αποστολόπουλος, ο διευθύνων της 
ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ Χριστόφορος Σεβαστίδης και ο 
προβατοτρόφος-τυροκόµος Παντελής Βογιατζής. Η 
εκδήλωση µεταδίδεται ζωντανά από το Agronews. 

Με 14 Έλληνες εκθέτες
η φετινή Fruit Logistica
Από τις 6 µέχρι τις 8 Φεβρουαρίου ο κλάδος των 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών θα βρεθεί στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Βερολίνο µέσα 
από την έκθεση Fruit Logistica, που καλύπτει το 
σύνολο των σχετικών δραστηριοτήτων σε κάθε 
κρίκο της διατροφικής αλυσίδας. Στο ελληνικό 

περίπτερο θα συµµετέχουν µεταξύ άλλων οι 
Αγροτικοί Συνεταιρισµοί Οπωροκηπευτικών 
Επισκοπής, Μέσης και Ράχης, η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Καβάλας, ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Επεξεργασίας και Πώλησης 
Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας, η 
Κοινοπραξία Συνεταιρισµών Οµάδων Παραγωγών 
Νοµού Ηµαθίας, το Επιµελητήριο ΗΜΑΘΙΑΣ, η 
Vegiterraneo, η POULIS SA, η TASTY FRUIT, η 
ΕΥΡΩΦΑΡΜ / FRESH FARM ΑΕ, η AGROLAB.

ΒορΟινές 
εξερευνήσεις 
Τα οινοποιεία Βορείου 
Ελλάδος κατηφορίζουν στην 
Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 
στο ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρετάννια (αίθουσα Grand 
Ballroom, Σύνταγµα). Ώρες 
12:00-15:00 µµ και δωρεάν 
είσοδος για τους 
επαγγελµατίες και 15:00 - 
20:00µµ για το οινόφιλο 
κοινό µε είσοδο 8 ευρώ. 
Συστήνεται προεγγραφή στο 
www.voroina.gr. Ο Γιάννης 
Καρακάσης, Master of Wine 
την Κυριακή συντονίζει το 
διαδραστικό workshop 
«Terroir και Τυπικότητα στο 
Cabernet Sauvignon της 
Βόρειας Ελλάδας».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Τι να (µην) κάνετε 
στη ζυθοποίηση 
στην ηµέρα µπύρας

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών σε 
συνεργασία µε τη FORUM θα 
συγκεντρώσουν στις 8 Φεβρουαρίου 
από τις 14:30 η ώρα, στη σκηνή του 
Beer and Spirits Show της έκθεσης 
HORECA 2019 (Metropolitan Expo) 
ελληνικές βιοµηχανίες παραγωγής 
µπύρας και µικροζυθοποιίες. Θα γίνει 
αναδροµή στην ιστορία και θα 
παρουσιαστεί η διατροφική αξία της 
µπύρας, θα δοθούν συµβουλές για 
Do’s και don’ts στη ζυθοποίηση και 
για σωστές πρακτικές διάθεσης, θα 
αναλυθούν τάσεις στην αγορά 
µπύρας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, θα γίνουν προτάσεις 
σχεδιασµού λίστας και σερβιρίσµατος 
µπύρας στο κατάστηµα. 

ΣΠΑΤΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται  14 αγελάδες σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Εύβοιας. 
Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται 200 γίδια ντόπια. Περιοχή Μεσ-
σηνία.  Τηλ.6982/933464.

Πωλούνται 45 ζυγούρια Λακόν, γεννάνε 
τον Φεβρουάριο. Τιµή 90€ συζητήσιµη. Πε-
ριοχή Αχαΐα. Τηλ.6982/113390.  

Πωλούνται 50 πρόβατα χιώτικα και γερ-
µανοχιώτικα γεννηµένα το Νοέµβριο µα-
ζί µε τα αρνιά τους. Τιµή 100€ έκαστο, 
χωρίς τα αρνιά 60€. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.2353/023850, 6944/414903.

Πωλούνται γαλοπούλες Buff διάφορα 
χρώµατα, αρνάδες Ασσάφ, κατσίκια αρσε-
νικά και θηλυκά ∆αµασκού από µάνες υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ.2102/481897, 
6972/807389.

Πωλούνται 300 πρόβατα Λακόν υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής. Πληροφορίες κ. Κων-
σταντινίδου Ελευθερία. Περιοχή Επτάλοφος 
Κιλκίς. Τηλ.6976/760902.

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµου-
ζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα.  
Τηλ.6945/449493.

Πωλείται κοπάδι αγελάδων µε 40 Holstein 
µητέρες και 50 µοσχίδες ηλικίας από 2 ετών. 
Τηλ.6972/852025. 

Πωλούνται δικαιώµατα για αιγοπρόβατα. 
Τηλ.6980/574207.

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

Πωλούνται 34 πρόβατα Χιώτικα, Γερµανι-
κά και Ισπανικά σε κατάσταση εγκυµοσύνης 
έτοιµα προς γέννα. Τιµή 100€ έκαστο. Πε-
ριοχή Σέρρες. Τηλ.6985/978192.

Πωλούνται 60 γίδες ήµερες σε κατάστα-
ση εγκυµοσύνης  και  100 πρόβατα σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης . Περιοχή Γιαννιτσών, 
Πέλλας. Τηλ.6945/871123, 2382/026090.

Πωλούνται αρνιά Χίου πιστοποιηµένα και 
επιλεγµένα από µάνες υψηλής γαλακτο-
παραγωγής, ανθεκτικά στη τροµώδη νόσο 
scrape, από τη βραβευµένη κτηνοτροφική 
µονάδα Klonaras Farm. Περιοχή Γρεβενά. 
Τηλ.6948/272283.

Πωλείται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και µου-
λάρι. Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται θηλυκά µοσχάρια Σίµε-
νταλ και Σβιτς βιολογικής εκτροφής. 
Τηλ.6940/840982.

Πωλούνται 40 πρόβατα γεννηµένα. Περιοχή 
Λαµίας. Τηλ.6981/969823, 6945/838950.

Πωλούνται πρόβατα ετοιµόγεννα Ασαφ 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής µε ετήσια από-
δοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σεζόν και 
µηλιόρες. Τηλ.6906/512460.

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

Πωλούνται 40 πρόβατα διασταυρω-
µένα ετοιµόγεννα. Περιοχή Καρδίτσα. 
Τηλ.6906/402754.

Πωλούνται καθαρόαιµες αίγες Μούρθια, 
κατσικάκια και τράγοι. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6947/303152.

Πωλούνται 60 κατσίκια, 4 τραγιά, καλές ρά-
τσες, βελτιωµένα, νέα, υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής, έτοιµα για γέννα. Περιοχή Λαγκα-
δά Θεσσαλονίκης. Τηλ.6976/556623.

Πωλούνται 12 ζυγούρια Λακόν, υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής, ετοιµόγεννα. Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/549531.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απο-
λυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπαν-
ση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6948/423151.

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 , καθαρισµέ-
νος, απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή 
λίπανση και σανό. Τηλ.6981/088747.

Πωλείται σιταροσίκαλη προς 0,21€ 
το κιλό. Περιοχή Λαγκαδά Θες/κης. 
Τηλ.6977/830247.

Πωλείται χορταροτρίφυλλο και κα-
θαρό τριφύλλι. Περιοχή Ναύπακτος. 
Τηλ.6943/920243.

Πωλείται σανός βρώµης προς 0,16€ το κι-
λό και βίκος προς 0,22€ το κιλό, άβρεχα, 
εξαιρετικής ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας. 
Τηλ.6944/272804.

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

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

Πωλούνται δέµατα σανός, βρώµη σύγκαρ-
ποι προς 3€ το δέµα, τριφύλλι αρίστης ποι-
ότητας προς 4€ το δέµα, αλεύρι από κε-
χρί χωρίς γλουτένη προς 3,5€ το κιλό. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται για σπορά κριθάρι ∆ήµητρα, 
βρώµη Κασσάνδρα και ρεβίθι Θήβα, τριορι-
σµένα πρωτοετή. Τηλ.6972/802670.

Πωλείται σανός βρώµης προς 0,16€ το κι-
λό, βίκος προς 0,22€ το κιλό, σε µπάλες 30 
κιλών άβρεχα και αρίστης ποιότητος. Περιο-
χή Μαγνησίας. Τηλ.6944/272804.

Πωλούνται άχυρα µικρού µεγέθους. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Tηλ.6937/313613.

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

Πωλείται ρεβίθι χοντρό Μακαρένα για σπό-
ρο. Τηλ.6934/405572.

Πωλείται σανός λιβαδίσιος 200 µπάλες 
προς 3,5€ έκαστη και 200 µπάλες άχυρο 
προς 3€ έκαστη, παραγωγής 2018. Περιοχή 
Μαρµαριά Αρκαδίας. Πληροφορίες Κ. Γιάν-
νης. Τηλ.6946/086912 (απογεύµατα).

Πωλείται µικρή µπάλα άχυρο. Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ.6974/116675.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών εσο-
δεία 2018, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Τηλ.6937/253885.

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

Πωλείται νιτρική αµµωνία 34,4 % και ουρία 
από Ελληνική εταιρεία. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6942/222556.

Πωλούνται ρεβίθια µεγαλόσπερµα Μακα-
ρένα και µεσόσπερµα Θήβα. Περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ.6945/906615.

Πωλείται τριφύλλι προς  0,15€ το κιλό. Πε-
ριοχή Φλώρινας. Τηλ.6977/915577.

Πωλείται ενσίρωµα βιολογικού τριφυλλιού 
συγκοµισµένο µε ενσιρωτικό. Πληροφορίες  
Παπαπαράσχου Γιώργος. Περιοχή Κατερίνη. 
Τηλ.6977/440923.

Πωλούνται µπάλες βιολογικές ενσίρωµα, 
βίκος και µπιζέλι. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται σε δέµατα των 28 κιλών σα-
νό από βρώµη άβρεχο. Περιοχή Βόλος. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα στρόγγυ-
λη µπάλα  προς 0,10€ το κιλό και τριφύλ-
λια, µικρή και µεγάλη µπάλα προς 0,15€ 
και 0,18€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται ενσίρωµα βιολογικού τριφυλλιού 
συγκοµισµένο µε ενσιρωτικό. Περιοχή Κατε-
ρίνη. Τηλ.6977/440923.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, 
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευ-
τικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. 
Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκη-
δόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, 
διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., 
αποθήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε 
µικρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περι-
οχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών αποδό-
σεων µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές εγκα-
ταστάσεις . Περιοχή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ 
από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται στάβλος, κτίσµα 950τ.µ. σε οι-
κόπεδο 3.000 στρεµµάτων.  Περιοχή ∆υτική 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6980/574207.

Ενοικιάζεται οικόπεδο για να χτιστεί επαγ-
γελµατική στέγη 1.000τ.µ., εφάπτεται πάνω 
στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μαλάδων, µε 
άδεια 225τ.µ. υπόγειο και 225τ.µ. ισόγειο. 
Περιοχή Κρήτη. Τηλ.6985/811141. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε 
καµπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ 
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλι-
σµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλι-
σµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 
1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρ-
µανση χωρητικότητας 500-3.000 τµχ, γου-
νοµοποίηση 2,5 τόνων. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-ψύξη 
για παραδοσιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 
1.000 και 2.000 τεµάχια και µηχάνηµα πα-
στερίωσης για γάλα,  400 κιλών, µε καυστή-
ρα. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλα-
µος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακω-
νίας. Τηλ.6938/665074.

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

Πωλούνται 2 παγολεκάνες  500-
300 λίτρων σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 70 ίππων, µο-
ντέλο 1989, άροτρο 3υνο Τσάνιο, ραντι-
στικό 650 λίτρων, λιπασµατοδιανοµέας 
300 λίτρων, πνευµατική µηχανή 4σειρη 
Pnevmasen, σκαλιστήρι 5σειρο Γκασπάρ-
δο και αντίβαρα για τρακτέρ Ford 7810. 
Τηλ.6977/830247.

Πωλείται Jeep Nissan Patrol µε άδεια αγρο-
τικό µηχάνηµα. Τηλ.6944/624443.

Πωλούνται καινούργια ανταλλακτικά Ιταλι-
κής κατασκευής γεωργικών-χωµατουργικών, 
Fiat 1965-1980, µε εξοπλισµό συνεργείου 
και βιβλία επισκευής. Τηλ.210/9820024, 
6972/951763.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβάτων, 24 θέ-
σεων Westfalia, µε αυτόµατο πλυντήριο, χω-
ρίς παγίδα. Τιµή 7.500€. Τηλ.6985/732845.

Πωλείται καρούλι Φ90 Πατενίδη 300αρα 
και ένας χορτοσυλλέκτης µε 8 µπράτσα. Πε-
ριοχή Χαλκιδικής. Τηλ.6982/776003.

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

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.

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα γυά-
λινα µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, 
λάδι, µέλι, ελιές και µεγάλα πλαστικά βαρέ-
λια  σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

Πωλούνται πασαλάκια καστανιάς για υπο-
στυλώµατα δέντρων. Περιοχή Χαλκιδική. 
Τηλ.6948/883488.

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

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

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. 
για επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δι-
αθέτει 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.

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή 
καµπίνα. Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

Πωλούνται 280 µεγάλα γί-
δια και 60 µικρά γίδια, µα-
ζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες 
κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πο-
λυετή εκπαίδευση στο εξω-
τερικό προσφέρει τις παρα-
κάτω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και 
τοποθέτηση καινούργιων και 
µεταχειρισµένων αρµεκτι-
κών µηχανηµάτων µε στό-
χο τη µείωση χρόνου άρµε-
ξης, σωµατικών κυττάρων, 
µικροβίων µε µηδενικές µα-
στήτιδες, την αύξηση παρα-
γωγή γάλακτος, λίπους και 
πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• 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 
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Συνδέοντας τα Μουσεία
µε τον τόπο τους
Τη σύνδεση τριών θεµατικών 
Μουσείων του Πολιτιστικού 
Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς µε την 
αρχιτεκτονική κληρονοµιά των 
οικισµών όπου εντάσσονται, 
αναδεικνύει το έργο Μουσείων 
Τόπος που υλοποιείται. Στόχος η 
ανάπτυξη «ψηφιακών διαλόγων» 
µεταξύ των Μουσείων Μαστίχας, 
Μαρµαροτεχνίας, Βιοµηχανικής 
Ελαιουργίας και αυτά σε Τήνο, 
Λέσβο και Χίο µέσω διαδραστικών 
συστηµάτων παιχνιδοποίησης.

Πρεµιέρα Λάνθιµου µε
την Ελληνικά Κελλάρια 
Με τα αρωµατικά κρασιά της 
Μελισσόµαντρα-Καλλιγά 
συνόδευσε η Ελληνικά Κελλάρια 
την επίσηµη πρεµιέρα της ταινίας 
«H Ευνοούµενη» του Γιώργου 
Λάνθιµου, που πραγµατοποιήθηκε 
τη ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου, στο 
Odeon Opera. Οι ποικιλίες 
Cabernet Sauvignon, Ασύρτικο και 
Ροδίτης, «έκαναν πρόποση» και 
ευχήθηκαν νίκες στις δέκα 
υποψηφιότητες του νέου φιλµ του 
Έλληνα σκηνοθέτη για τα Oscar. 

Μαζί δέκα Ρώσοι και δύο
Λαρισαίοι κεραµιστές 
Στο πλαίσιο των δράσεων που 
αναπτύσσονται µεταξύ της 
Λάρισας και της αδελφοποιηµένης 
ρωσικής πόλης Ανάπα, δέκα 
Ρώσοι κεραµιστές και δύο 
Λαρισαίοι, που είχαν φιλοξενηθεί 
και στο Ελληνορωσικό Συµπόσιο 
Κεραµικής τον περασµένο 
Σεπτέµβριο, συµµετέχουν στην 
έκθεση «Η Λάρισα στους αιώνες», 
που θα παρουσιαστεί στις 3 
Φεβρουαρίου, στις 12:00πµ στο 
∆ιαχρονικό Μουσείο Λάρισας.

Νέα Οµάδα Παραγωγών
Ιπποφαούς στη Λάρισα 
Τη σύσταση Οµάδας Παραγωγών 
Ιπποφαούς στον Αγροτικό 
Συνεταιρισµό Λαρισαίων Αγροτών 
ανακοίνωσε στην Αgrenda o 
πρόεδρος της οργάνωσης Φώτης 
Παπαδόπουλος µετά και τη σύσκεψη 
µε τους εκπροσώπους της εταιρείας 
«Ιπποφαές Ελλάς» Α.Ε. την Τετάρτη 
30 Ιανουαρίου. Στην Οµάδα 
συµµετέχουν πάνω από 70 
παραγωγοί, που καλλιεργούν άνω 
των 900 στρεµµάτων ποικιλιών 
ιπποφαούς χωρίς αγκάθια.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η ιστορία της νησίδας Σπιναλόγκα, 
πάνω στην οποία από την Ελληνι-
στική περίοδο υπήρχαν οχυρώσεις 
άρχισε να γράφεται από την επο-
χή της Ενετοκρατίας όταν και χτί-
στηκε εκεί ένα από τα πλέον ισχυ-
ρά κάστρα της εποχής, φαίνεται 
πως θα συµπληρωθεί µε την έντα-
ξη της στον κατάλογο των Μνηµεί-
ων Παγκόσµιας Πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς της Unesco.

Αν ο στόχος των αρµόδιων πολι-
τειακών αρχών επιτευχθεί, η Σπι-
ναλόγκα θα είναι το µοναδικό µνη-
µείο της Κρήτης που θα συµπερι-
ληφθεί σε αυτό τον κατάλογο. Το 
τελευταίο ελληνικό µνηµείο που 
εντάχθηκε στον Κατάλογο Μνη-
µείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 
της Unesco ήταν ο αρχαιολογι-
κός χώρος των Φιλίππων, τον Ι-
ούλιο του 2017. 

Το ελληνικό Υπουργείο Πολι-
τισµού και Αθλητισµού κατέθε-
σε στις 25 Ιανουαρίου την επί-
σηµη υποψηφιότητα στο Κέντρο 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, σηµα-
τοδοτώντας την αντίστροφη µέ-
τρηση για την πιθανή ένταξη της 
νησίδας στον κατάλογο του διε-
θνούς Oργανισµού. «Η πιθανή έ-

νταξη της νησίδας θα αποτελέσει 
το πρώτο µνηµείο της Κρήτης που 
θα συµπεριληφθεί στον Κατάλο-
γο Μνηµείων Παγκόσµιας Κλη-
ρονοµιάς της Unesco», είχε δη-
λώσει σχετικά η  γενική γραµµα-
τέας του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, Μαρία Ανδρεα-
δάκη - Βλαζάκη.

Σηµειώνεται ότι το Φρούριο Σπι-
ναλόγκας αποτελεί τον δεύτερο σε 
επισκεψιµότητα αρχαιολογικό χώρο 
της Κρήτης, µετά το ανάκτορο της 

Κνωσού και τον έκτο στην Ελλάδα. 
Από το 1903 έως και το 1957 η ι-

στορία της νησίδας είχε γραφτεί µε 
ιστορίες ανθρώπων που βίωναν τη 
βαριά τότε ασθένεια καθώς είχε ανα-
γνωρισθεί ως ∆ιεθνές Λεπροκοµείο.

Το επόµενο βήµα µετά τη Σπι-
ναλογκασύµφωνα σύµφωνα µε 
την κα Βλαζάκη είναι «η εγγρα-
φή των Μινωικών Ανακτορικών 
Κέντρων, επειδή ο Μινωικός Πο-
λιτισµός δεν έχει ακόµα ενταχθεί 
στον Κατάλογο της Unesco».

Εγγραφή
Το επόµενο βήµα είναι η 
εγγραφή των Μινωικών 
Ανακτορικών Κέντρων 

στην Unesco

Η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη του Φρουρίου Σπιναλόγκας στον Κατάλογο των 
Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Unesco πραγµατοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου.

Υποψήφιο για UNESCO 
το φρούριο Σπιναλόγκα
Αποτελεί τον δεύτερο σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικό χώρο της 
Κρήτης, μετά το ανάκτορο της Κνωσού και τον έκτο στην Ελλάδα

  
Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Ferrari αµπελουργι-
κό, σπαστό, 32 ίππων, 4Χ4, µε ραντιστι-
κό, καλλιεργητή και άροτρο. Τιµή 4.000€. 
Τηλ.6906/407758.

Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελαφρώς µε-
ταχειρισµένο. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρ-
µάδες. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται τρακτέρ Landini, τύπος land 
power, 185 ίππων µε 1.200 ώρες εργασίας, 
σχεδόν καινούριο. Τηλ.6948/279811.

Πωλείται ένα τρακτέρ Fiat µοντέλο 64 του 
1982, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6947/723035.

Πωλούται γεµιστικό για µπουκάλια inox 
µε 3 υποδοχές, ολοκαίνουριο και αντλία 
inox 18 µε  φίλτρα µάρκα Κολόµβο ολοκαί-
νουριο  σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6932/356087.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση µε µεγά-
λη αξία δικαιωµάτων, µεγάλη ευκαιρία για γα-
λακτοπαραγωγούς. Τηλ.6987/609916 (µόνο 
σοβαρές προτάσεις).

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

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

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

Πωλείται άροτρο 4υνο περιστρεφόµενο 
µάρκας Lemken. Τιµή 5.000€. Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ.6948/801096.

Πωλείται φρέζα Πάτης µοντέλο 
2002, σπαπτικό 1,85. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται χειροκίνητο τριόρ σε λειτουρ-
γία, τριορίζει µικροποσότητες σταριού και 
κριθαριού. Τιµή 500€. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6937/253885.

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

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

Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλά-
τος κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάσταση. 
Τιµή 3.500€. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος δια-
τάσεων 4Χ4Χ2ύψος, χωρισµένος σε δύο θα-
λάµους µε εσωτερική πόρτα, δύο εξωτερικές 
πόρτες, δύο ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο 
ηλεκτρικό πίνακα. Ο θάλαµος έχει κατασκευ-
αστεί µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή 
Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.

Πωλείται  τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπε-
λουργικό γαλλικής κατασκευής µε χειρι-
στήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινητή-
ρας Perkins 55hr, υδρόψυκτος, τρικύλιν-
δρος διαστάσεων πλάτος 0,90cm-µήκος 
3m-βάρος 3000kg.  Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται άδεια αποστακτιρίου. 
Τηλ.6932/445772.

Ζητείται παλιά καπνοφυτευτική µηχανή 3 
σειρών. Τηλ.6979/342301.
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Ανοίγει η όρεξη
πριν το σεντόνι
Κρίσιμα ματς πριν το Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ακόµη λίγες µέρες υποµονή µέχρι 
το ευρωπαϊκό σεντόνι να κουνη-
θεί στους δέκτες µας στις 12 Φε-
βρουαρίου, µε τη σεζόν στα πε-
ρισσότερα πρωταθλήµατα της Γη-
ραιάς Ηπείρου να βρίσκεται στην 
κρισιµότερη καµπή της. Ξεκινώ-
ντας λοιπόν από την Αγγλία και 
το πρωτάθληµα της Πρέµιερ, η 
Μάντσεστερ Σίτι που «φλερτάρει» 
τον Σεµπάστιαν Ρούντι της Σάλ-
κε (αντίπαλός της στο Τσάµπιονς 
Λιγκ) καλείται να ξεπεράσει αυτή 
την Κυριακή το εµπόδιο της Άρσε-
ναλ µε µία πιθανή απώλεια βαθ-
µών να φέρνει ακόµα πιο κοντά 

τον τίτλο στη Λίβερπουλ. ∆ύσκολη 
αποστολή και για την πρωτοπόρο 
στην Ισπανία Μπαρτσελόνα που 
υποδέχεται στην έδρα της στις 2 
Φεβρουαρίου τη Βαλένθια, µε τη 
Ρεάλ πάντως να έχει «παραιτη-
θεί» από την υπόθεση τίτλου και 
µόνη απειλή να φαντάζει πλέον 
η Ατλέτικο Μαδρίτης. 

Και στην Ελλάδα πάντως έχουµε 
σηµαντικά παιχνίδια, όπου ο ΠΑ-
ΟΚ µπορεί να ξεκινήσει να νιώθει 
ακόµα πιο κοντά την «ανάσα» του 
Ολυµπιακού, αν δεν καταφέρει να 
σταθεί όρθιος στο ΟΑΚΑ, αυτή την 
Κυριακή που αντιµετωπίζει την Α-
ΕΚ. Παρεµπιπτόντως, τα εισιτήρια 
για το Ολυµπιακός-Ντιναµό Κιέβο 
στο Γιουρόπα, τέλος!

Ραντεβού ξανά τον Μάιο για τις διοργανώσεις του 
γκραν σλαµ στο τένις και το Ρολάντ Γκαρός, όπου, για 
πρώτη φορά θα συναντηθούν οι τενίστες µε τις τρεις 
πρώτες θέσεις στη λίστα µε τους περισσότερους 
τίτλους γκραν σλαµ όλων των εποχών. Ο Τζόκοβιτς 
µετά την Αυστραλία έφτασε τους 15 τίτλους, 
ξεπερνώντας τον Πιτ Σάµπρας, των 14.

Εν ενεργεία οι τρεις
κορυφαίοι ever   

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Προµηθέας - ΠΑΟΚ 18.00 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

Λαµία – Παναιτωλικός 19.00 ΕΡΤ HD

Ολυµπιακός – Πανιώνιος 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 19.30 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσαφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απόλλων Σµύρνης – Αστέρας Τρίπολης 16.00 Novasports 1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 17.15 Novasports 2

ΑΕΛ – Ατρόµητος 17.15 Novasports 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσαφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 ΕΡΤ HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Προµηθέας - ΠΑΟΚ 18.00 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

Λαµία – Παναιτωλικός 19.00 ΕΡΤ HD

Ολυµπιακός – Πανιώνιος 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 19.30 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσαφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απόλλων Σµύρνης – Αστέρας Τρίπολης 16.00 Novasports 1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 17.15 Novasports 2

ΑΕΛ – Ατρόµητος 17.15 Novasports 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσαφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 ΕΡΤ HD

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Στηµένο  
για ισοπαλία 
μυρίζει φέτος   
το παιχνίδι μπλόκα

Ένας Ιταλός    
δίνει μαθήματα  
αιγοπροβατοτροφίας 
στη Zootechnia 

Οι ωφεληµένοι    
από τη δραματική 
μείωση των αγροτών 
μεσαίας τάξης  

Πιο πλούσια η Ρεάλ
Στη πρώτη θέση του Football 
Money League επέστρεψε η Ρεάλ 
Μαδρίτης, κατακτώντας για 12η 
φορά τον τίτλο της πλουσιότερης 
ποδοσφαιρικής οµάδας στον 
κόσµο, µε έσοδα 750,9 δις ευρώ 
(σεζόν 2017-2018). Τη Ρεάλ 
ακολουθεί στη δεύτερη θέση η 
Μπαρτσελόνα µε έσοδα ύψους 
690,4 δις ευρώ για την ίδια σεζόν. 
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
συµπληρώνει την πρώτη τριάδα. 

Ανατέλλει ο Γιάννης
Μόλις είκοσι ηµέρες απέµειναν 
για το All Star Game του ΝΒΑ, 
που αναµένεται να διεξαχθεί στις 
17 Φεβρουαρίου στη Σάρλοτ και 
στο γήπεδο των Χόρνετς. 
Αρχηγός στην Ανατολή θα είναι ο 
Ελληνας σούπερ σταρ των 
Μιλγουόκι Μπακς Γιάννης 
Αντετοκούνµπο και απέναντί του 
θα έχει τον «µυθικό» Λεµπρόν 
Τζέιµς της ∆ύσης.

Τους «µάτιασαν»
Την προσοχή της στο µατς µε τον 
Ατρόµητο έχει στρέψει η ΑΕΛ 
τον οποίο υποδέχεται αυτή την 
Κυριακή. Η οµάδα του θεσσαλικού 
κάµπου έχασε έδαφος στα δύο 
τελευταία παιχνίδια της στη 
Σούπερ Λιγκ και πλέον βρίσκεται 
στην 11η θέση του βαθµολογικού 
πίνακα, την ώρα που η οµάδα 
του Περιστερίου παλεύει να 
«κλειδώσει» µία ευρωπαϊκή θέση. 
Η Λάρισα πάντως έχει να 
αντιµετωπίσει τώρα και 
προσφυγές ορισµένων παικτών.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



B & B

MA G A Z I N E

Το νέο τεύχος έρχεται 
9 Φεβρουαρίου µε την Agrenda
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Μέχρι και 1 ευρώ στη χονδρική της λα-
χαναγοράς, τις ηµέρες του χιονιά και έ-
ως 2 ευρώ στις λαϊκές, έφτασε φέτος η 
τιµή παραγωγού στο πράσο, η οποία σε 
σχέση µε την περσινή σεζόν είναι σχε-
δόν διπλάσια. Παρόλα αυτά οι καλλιερ-
γητές του προϊόντος δεν είναι ικανοποι-
ηµένοι, καθώς οι αποδόσεις φέτος ήταν 
σηµαντικά χαµηλότερες, λόγω προβλη-
µάτων στο στάδιο του φυτρώµατος. Ό-
πως αναφέρουν οι ίδιοι, τα κρύα και οι 
βροχές στην αρχή και κατόπιν η ξηρασία 

δεν επέτρεψαν σε ένα µεγάλο ποσοστό 
των σπόρων να φυτρώσουν, µε συνέ-
πεια να µην υπάρχουν αρκετά φυτά για 
τη µεταφύτευση. Η ζηµιά επιδεινώθηκε 
έτι περαιτέρω από τον παγετό την περί-
οδο των Χριστουγέννων, καθώς σάπισε 
ένα µέρος της παραγωγής µέσα στα χω-
ράφια, ενώ η απογείωση των τιµών, λό-
γω των ελλείψεων στην αγορά, όχι µό-
νο δεν αντιστάθµισε τις απώλειες, αλλά 
σε ορισµένες περιπτώσεις έστρεψε τους 
καταναλωτές σε άλλα κηπευτικά είδη.

∆ιπλάσια τιµή για τα λιγοστά πράσα 
 Πέρυσι ο παραγωγός πληρωνόταν στα επίπεδα µέχρι το 1 ευρώ το κιλό
 Ο παγετός του Ιανουαρίου κατέστρεψε µεγάλο µέρος της φετινής σοδειάς
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X 
ρηµατιστηριακά, για άλλη µια 
εβδοµάδα το βαµβάκι βρίσκε-
ται περί τα 74 σεντς. Στην αγο-
ρά µας, ζήτηση εξακολουθεί να 

υπάρχει αλλά βγαίνουν κυρίως δουλειές 
προς Τουρκία σε κλειστές τιµές περί τα 78 
σεντς, ενώ η αντίστοιχη βάση (3 σεντς πά-
νω από τις τιµές Μαΐου ‘19) σε ανοιχτό συµ-
βόλαιο δεν πληρώνεται εύκολα από τους 
µεγάλους εµπορικούς οίκους. Περί τα 78 
σεντς ανά λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 1,49 
ευρώ το κιλό πλήρωσαν Τούρκοι κλώστες 
για καλά βαµβάκια µε άµεσες φορτώσεις.  

 
 Η πρόσφατη αγορά της Αλγερίας 200 

κ. τόνων επιβεβαίωσε τα επίπεδα των 292 
δολαρίων ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι 
τους. Μπορεί να µην καλυφθεί µε ελληνι-
κό σιτάρι, αλλά αποτελεί αισιόδοξο µήνυ-
µα για την αγορά η επιστροφή της Αλγερί-
ας. ∆ιεθνώς τα αποθέµατα είναι ακόµα αρ-
κετά, αλλά µειώνονται κάθε σεζόν. Με τις 
παγκόσµιες εκτάσεις µειωµένες, εφόσον 
δούµε προβλήµατα στις σπορές λόγω και-
ρού, η άνοδος των τιµών θα είναι µονόδρο-
µος. Αν οι αποδόσεις είναι πολύ καλές ί-
σως δυσκολευτεί κάπως η άνοδος ή απλά 
θα έρθει πιο σταδιακά και σε βάθος χρόνου. 

 Η παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ αυξήθη-
κε σηµαντικά κατά την πρώτη περίοδο εµπο-
ρίας 2017-2018, µετά το τέλος του συστήµα-
τος ποσοστώσεων σε σχέση µε το προηγούµε-
νο έτος 2016-2017. Αυτό οδήγησε σε µείωση 
της τιµής της ζάχαρης στην Ευρώπη, σε ένα 
πλαίσιο παγκόσµιου πλεονάσµατος ζάχαρης 
και χαµηλών διεθνών τιµών. Ως εκ τούτου, 
τα κράτη µέλη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους 
για την οικονοµική βιωσιµότητα του τοµέα.

Αντοχή στα 78 σεντς 
δείχνει το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/01 14/01 23/01 28/01 30/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

357,54358,59

354,73 355,25

359,46

Καταναλωτές
Σε πολλές περιπτώσεις οι ελλείψεις 
στην αγορά έστρεψαν τους κατα-
ναλωτές σε άλλα κηπευτικά, που 

παράγονται την ίδια περίοδο

Ελλείψεις
Φέτος οι ζηµιές που προ-

κάλεσε ο χιονιάς είχαν σαν 
αποτέλεσµα να δηµιουργη-
θούν ελλείψεις στην αγορά

Αποδόσεις 
Οι παραγωγοί δεν είναι ικανοποι-
ηµένοι, καθώς οι αποδόσεις φέτος 

ήταν πολύ χαµηλότερες λόγω 
προβληµάτων στο φύτρωµα

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

20/12 02/01 10/01 17/01 24/01 31/01

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)
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210

2,74

339,40

902,4

13,81

62,70

122,250

86,11

229

180

223

2,68

328,10

894,60

14,33

61,82

123,67

96,21

232

183

225

2,65

347,6

923,60

14,37

63,90

124,82

104,79

232

183

225

2,71

352,1

897,4

14,23

60,05

127,82

103,87

232

183

225

2,69

352,8

919,6

13,98

60,37

126,37

99,96

232

183

225

2,66

342,1

925,0

14,40

61,87

128,0

94,22

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 76,71 72,20 73,63 73,27

237 237
230 230

234 234

73,52
74,36

Πράσο τιμές 
παραγωγού
 (ευρώ/κιλό)

2019 1 ,00 – 2,00 

2018 0,50 – 1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2019 1 ,00 – 2,00 

2018 0,50 – 1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA



Μέσα στις επόµενες ηµέρες 
κλείνει και επίσηµα η φετινή 
εµπορική σεζόν για το βαµβάκι 
στον Αγροτικό Συνεταιρισµό 
Ορχοµενού, µε την τιµή 
παραγωγού να κυµαίνεται στα 
54 λεπτά το κιλό. Σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες από τον 
συνεταιρισµό, η φετινή σεζόν 
δεν ήταν ιδιαίτερα καλή για 
τους βαµβακοπαραγωγούς, 
δεδοµένου ότι υπήρχαν αρκετές 
ζηµιές από τις πολλές 
βροχοπτώσεις. Κατά συνέπεια 
και οι στρεµµατικές αποδόσεις 
δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν 
τα 300 κιλά το στρέµµα, όταν ο 
µέσος όρος κυµαινόταν ως 
πέρυσι περί τα 350 µε 360 κιλά. 
Υπενθυµίζεται ότι η αντίστοιχη 
τιµή παραγωγού πέρυσι 
κυµάνθηκε στα 57 λεπτά και 
πρόπερσι στα 60 λεπτά το 
κιλό. Να σηµειωθεί, τέλος, ότι 
φέτος ο συνεταιρισµός 
Ορχοµενού συνεργάστηκε µε 
52 παραγωγούς, προκειµένου 
να παραχθεί πιστοποιηµένο 
βαµβάκι στο πλαίσιο του 
προγράµµατος CottonPlus.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε σταθερή, αν και µικρή, ανοδική 
τροχιά κινείται από τις αρχές του νέ-
ου έτους το σκληρό σιτάρι, προσφέ-
ροντας µια συγκρατηµένη αισιοδοξία 
τόσο στους παραγωγούς, όσο και σε 
εµπόρους και µεσίτες. Και µπορεί να 
µην αναµένεται κάποιο ράλι στις τι-
µές, δεδοµένου ότι τα αποθέµατα εί-
ναι ήδη αρκετά, ωστόσο το βέβαια εί-
ναι ότι δεν θα υπάρξει κάποια κίνη-
ση προς τα κάτω. Αφορµή η ενίσχυ-
ση της παγκόσµιας ζήτησης, η οποία 
επιβεβαιώνεται από τους δύο διαγω-
νισµούς της Τυνησίας από τις αρχές 
του έτους, αλλά και την επανεµφάνι-
ση της Αλγερίας που είχε να αγορά-
σει από τον Απρίλιο του ’18. Οι δύο 
αυτοί παράγοντες βοήθησαν τις τι-
µές να ξεκολλήσουν από τα χαµη-
λά, να αδιαφορήσουν κάπως για τα 
ακόµα υψηλά παγκόσµια στοκ και 
να δείξουν πως µάλλον τα χαµηλά 
τα έχουµε δει οπότε ή κοιτάµε υψη-

λότερα ή απλά δεν κινδυνεύουµε 
για πιο κάτω.

Σηµειωτέον ότι στην ευρωπαϊκή α-
γορά αναµένεται λιγότερη ποσότητα 
σκληρού σίτου στη νέα σοδειά, κα-
θώς τα στρέµµατα µειώθηκαν σχεδόν 
παντού. Βέβαια εξαρτόµαστε και από 
τις καιρικές συνθήκες, δεδοµένου ό-
τι αν είναι σηµαντικά ευνοϊκές µπο-
ρεί και να καλυφθούν οι απώλειες 
από τις εκτάσεις. Αν όµως αρχίσουν 
τα προβληµατάκια µπορεί να σηµει-
ωθούν και απότοµες άνοδοι τιµών. 

Την ίδια ώρα, στον Καναδά αλλά 
και στις ΗΠΑ, αναµένονται σηµαντι-
κές µειώσεις στις εκτάσεις, αλλά στην 
περίπτωση του Καναδά έχουµε ακόµα 
πολλά αποθέµατα τα οποία θα πρέ-
πει να βρουν αγοραστή. 

Η εικόνα των αποθεµάτων δεν εί-
ναι φυσικά όσο βαριά ήταν πέρυσι, 
αλλά οι αναλυτές τονίζουν ότι και 
στη νέα σεζόν όπως δείχνουν τα 
πράγµατα οι αγοραστές δεν θα δυ-
σκολευτούν να βρουν τις ποσότη-
τες που χρειάζονται. Επίσης θετικό 

είναι και το γεγονός ότι οι δείκτες 
του Καναδά είναι αυξηµένοι από τα 
µέσα ∆εκεµβρίου ‘18 κατά σχεδόν 
15 δολάρια ο τόνος. Αυτό σηµαίνει 
ότι και σε αυτή την περίπτωση οι α-
ναλυτές περιµένουν µια ανοδική 
πορεία χωρίς στοιχεία υπερβολής. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι 
σιγά σιγά χτίζεται ξανά η διαφορά 
τιµής (spread) µεταξύ σκληρού και 
µαλακού σίτου. Υπενθυµίζεται ότι 
στη φετινή σεζόν είχαµε φτάσει σχε-
δόν να έχουν τις ίδιες τιµές οι δύο 
ποικιλίες και αυτό ιστορικά αποτε-
λεί στρέβλωση. Ωστόσο, σύµφωνα 
µε τους αναλυτές, εδώ και κάποιες 
εβδοµάδες η διαφορά διευρύνεται 
µε τα σκληρά να ενισχύονται.

Πουσάρει το σκληρό η επιστροφή της Αλγερίας 
 Στα 21 λεπτά πωλούνται τα σιτάρια στο θεσσαλικό κάµπο, στα 235 ευρώ οι εξαγωγές προς Τυνησία

 Μονόδροµος η άνοδος, αν υπάρξουν προβλήµατα λόγω καιρού, µε µειωµένες εκτάσεις παγκοσµίως

Πωλήσεις για το βαµβάκι σε φιξ τιµές στην Τουρκία 
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ

Ανοδικά κινήθηκε η χρηµατιστηριακή 
τιµή βάµβακος την περασµένη 
εβδοµάδα, µε τα συµβόλαια Μαρτίου 
να κλείνονται κοντά στα 74 σεντς.

Αµετάβλητη παρέµεινε η τιµή του 
σκληρού στη νέα λίστα της Φότζια, 
µετά από το ράλι που σηµειώθηκε 
τις πρώτες εβδοµάδες του έτους. 

Χωρίς αλλαγές την εβδοµάδα 
που πέρασε η τιµή του καλαµποκιού 
στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, 
που ακολουθεί τα λοιπά σιτηρά.

Το κριθάρι βυνοποίησης που 
ακολουθεί την τιµή των υπόλοιπων 
σιτηρών έµεινε αµετάβλητο 
την εβδοµάδα που πέρασε.

Νέα υποχώρηση σηµείωσε το 
ελαιόλαδο στις ευρωπαϊκές αγορές, 
που αντανακλά την υψηλή ισπανική 
παραγωγή, ιδίως τον τελευταίο µήνα. 
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Η αγορά αναµένει εξελίξεις από τις διαπραγµατεύσεις 
στον περιβόητο εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας. 
Παράλληλα, κατόπιν του τερµατισµού της αναστολής 
λειτουργίας του οµοσπονδιακού κράτους (shutdown), 
το αµερικανικό υπουργείο θα ανακοινώνει σταδιακά 
στις επόµενες εβδοµάδες τα νούµερα των 
εβδοµαδιαίων πωλήσεων / εξαγωγών. Είναι βέβαιο 
πως όλο αυτό το διάστηµα έχουν γίνει σηµαντικές 
πωλήσεις αµερικανικού προϊόντος, αλλά θα βοηθούσε 
πολύ τους αναλυτές αν είχαν ακριβή στοιχεία. Ως 
αποτέλεσµα, οι τιµές Μαρτίου κινούνται ολοένα σε 
µικρότερο εύρος τιµών περί τα 74 σεντς ανά λίµπρα. 

ΝEA ΥOΡKH
Στην αγορά κυκλοφορούν πολλές ζητήσεις από 
τουρκικά κλωστήρια για λευκά βαµβάκια σε κλειστές 
τιµές στα επίπεδα των 78 σεντς ανά λίµπρα. Βέβαια 
µε την πτώση του δολαρίου η τιµή αυτή χειροτερεύει 
σε ευρώ. Παράλληλα, σε αυτές τις περιπτώσεις η τιµή 
δεν είναι ανοιχτή, ώστε ο εκκοκκιστής να µπορεί να 
επωφεληθεί τα όποια ανοδικά ξεσπάσµατα της αγοράς. 
Σε ανοιχτά συµβόλαια υπάρχουν προσφορές προς 
τους εµπορικούς οίκους µεταξύ 3-4 σεντς ανά λίµπρα 
πάνω από τις αντίστοιχες χρηµατιστηριακές τιµές 
Μαΐου ‘19, εντούτοις, αν και υπάρχει ζήτηση, 
δύσκολα κλείνονται νέα συµβόλαια.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Ενισχυµένη η ζήτηση, όπως 

δείχνουν οι δύο διαγωνισµοί 

της Τυνησίας και η επανεµ-

φάνιση της Αλγερίας 

Μειωµένα τα στρέµµατα και οι 
ποσότητες σκληρού στην Ευρώπη.

ΣΤΑ 54 ΛΕΠΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟ 
Ο Α.Σ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

Συνεδρίαση 30/01/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '19 74,36 +O,21

Μάιος '19 75,74 +0,26

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019

Τρίτη
29/01

Τετάρτη
30/01

Πέµπτη
24/01

Παρασκευή
25/01

∆ευτέρα
28/01

Τρίτη
15/01

Τετάρτη
16/01

Πέµπτη
10/01

Παρασκευή
11/01

∆ευτέρα
14/01

80
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70

01/24/2019 73.25
01/25/2019 74.13
01/28/2019 73.85
01/29/2019 74.15
01/30/2019 74.36
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από τον Αύγουστο και ανά δεκα-
πενθήµερο η τιµή παραγωγού 
κρεµµυδιού, κινούνταν ανοδικά, 
ξεκινώντας από τα 30 λεπτά και 
φτάνοντας στην αποκορύφωση, 
τα 70 λεπτά το κιλό

Έπειτα από απανωτές χρονιές 
χαµηλών τιµών παραγωγού, τό-
σο στην Ελλάδα όσο και στην Ευ-
ρώπη, οι καλλιεργούµενες εκτά-
σεις µειώθηκαν. Ταυτόχρονα, οι 
αλλαγές στις καιρικές συνθή-
κες, µε αποκορύφωµα την ξη-
ρασία του καλοκαιριού που χτύ-
πησε πολλές περιοχές στην κε-
ντρική και βόρεια Ευρώπη, οδή-
γησαν σε µειωµένες αποδόσεις 
στο κρεµµύδι φέτος. Έτσι, η ιδι-
αίτερη ζήτηση που αποτυπώνε-
ται στις τιµές τους τελευταίους 

µήνες,αποδίδεται από παράγο-
ντες της αγοράς στα παραπάνω. 

Μέχρι και το πρώτο δεκαπενθή-
µερο του Ιανουαρίου, η τιµή ανα-
χώρησης του προϊόντος από την 
αποθήκη κυµάνθηκε στα 65 µε 70 
λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι το αντί-
στοιχο διάστηµα, τα κόκκινα ελλη-
νικά κρεµµύδια έφευγαν από τις 

αποθήκες στα 24 µε 25 λεπτά το 
κιλό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η 
παραγωγή για το 2018 ήταν µει-
ωµένη και στη χώρα µας, µε µια 
µέση στρεµµατική απόδοση κοντά 
στους 4-4,5 τόνους ανά στρέµµα, 
όταν συνήθως η απόδοση αγγίζει 
τους 5,5 τόνους ανα στρέµµα, ανα-
φέρει στην εφηµερίδα Agrenda ο 

Γιάννης Μάντζαρης, εκπρόσωπος 
της εταιρείας Αγροδίκτυο Μάντζα-
ρης-Παραπούλης µε έδρα τη Θήβα. 
Να σηµειωθεί ότι αντίστοιχες τιµές 
απολαµβάνουν και οι Ευρωπαίοι 
παραγωγοί, όπως µας εξηγεί ο ί-
διος, αφού τη στιγµή αυτή, Ισπα-
νία και Αυστρία εξάγουν µε τιµή 
αναχώρησης τα 55 λεπτά το κιλό.  

Ιστορικά υψηλά επίπεδα τιµών πιάνουν 
τα κρεµµύδια σε Ελλάδα και Ευρώπη
Ακόµα και µε 70 λεπτά πληρώνονται όσοι διαθέτουν προϊόν στα ψυγεία 

ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
Η εµπορική προοπτική εµφανίζει 

µια σταδιακή αποκλιµάκωση, µε 

την Ελλάδα να καλύπτεται προς 

το παρόν από την Ινδία, 

ενώ µόλις µπει η Αίγυπτος 

αναµένεται περαιτέρω µείωση

H
διεθνής ζήτηση µπορούµε 
να πούµε πως φέρνει στα 
σκληρά σιτάρια µια σταδι-
ακή ανάκαµψη. Μπορεί να 

µην βλέπουµε ένα απότοµο ράλι, αλ-
λά οι τιµές µας από τις αρχές του έτους 
είναι ανοδικές για όλες τις ποιότητες. 

Στη Θεσσαλία 
τα καλά σιτά-
ρια πληρώνο-
νται µεταξύ 20-
21 λεπτών το 
κιλό, ενώ από 

πλευράς εξαγωγής φαίνεται να υπάρ-
χει ενδιαφέρον για αγορά στα επίπεδα 
των 230-235 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας, µε σκοπό την κάλυψη πωλήσεων 
στην Τυνησία. Στη λίστα της Φότζια τα 
ποιοτικά σιτάρια κυµαίνονται στα 242-
247 ευρώ. Στη Γαλλία οι τιµές έσπα-
σαν το φράγµα των 220 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ 
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ Η ΑΓΟΡΑ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΟΥ

65�70 

55
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ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
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ΑΥΣΤΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

55



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑAgrendaA4 | 38

Οι εκτιµήσεις για την ερχόµενη εµπορική περίοδο είναι ευοίωνες για την ελληνική παραγωγή πατάτας, αφού οι καλλιέργειες στην υπόλοιπη Ευρώπη αναµένουν 
µειωµένες αποδόσεις λόγω καιρικών προβληµάτων. Αυτό αναµένεται να λειτουργήσει θετικά για το ελληνικό προϊόν αρκεί να πιάσει ικανοποιητικές αποδόσεις.

Η παραγωγή αµερικανικής πατάτας φέτος καταγρά-
φεται µειωµένη και αυτό -σύµφωνα µε τον ιστότοπο 
Fresh Plaza- έχει προκαλέσει ελαφρά άνοδο των τι-
µών του προϊόντος. Έµποροι αναφέρουν ότι οι ελ-
λείψεις ειδικότερα στην πολιτεία του Ουισκόνσιν εί-
ναι µεγάλες. «Οι καιρικές συνθήκες κατά την καλλι-
εργητική περίοδο δηµιούργησαν προβλήµατα στην 
παραγωγή», λένε παραγωγοί αλλά και εκπρόσω-
ποι της αγοράς και οι ίδιοι προσθέτουν ότι «µετά α-
πό µια κρύα και υγρή άνοιξη, ακολούθησε ένα φυ-
σιολογικό καλοκαίρι, ωστόσο ο καιρός έγινε πιο α-

σταθής κατά τη συγκοµιδή. Ήταν ζεστός για 10 η-
µέρες, και µετά από λίγο σηµειώθηκε αισθητή πτώ-
ση της θερµοκρασίας σε πολλές πολιτείες. Αυτό εί-
χε σαν αποτέλεσµα να χαθεί 9% περίπου της παρα-
γωγής που δεν έχει συγκοµιστεί ακόµα. Στο Αϊντά-
χο αν και ο όγκος παραγωγής παρέµεινε σταθερός 
υπήρξαν προβλήµατα στα µεγέθη».

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην αύξηση της ζή-
τησης για φρέσκες πατάτες, ενώ εκτός από την α-
γορά των ΗΠΑ, σηµαντική ζήτηση υπάρχει και α-
πό διεθνή βιοµηχανία. «Ο συνδυασµός όλων αυ-
τών των παραγόντων οδήγησε σε µια αγορά µε υ-
ψηλότερες τιµές. Σε σύγκριση µε πέρυσι, οι τιµές εί-
ναι 1 δολάριο υψηλότερες (10-15% υψηλότερη από 
πέρυσι), και αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω», α-
ναφέρει το Fresh Plaza.  ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ της καλής εµπορι-
κής περιόδου-που ολοκληρώθηκε 
τον Ιανουάριο- ελπίζουν οι πατα-
τοπαραγωγοί που θα ξαναµπούν 
στα χωράφια την ερχόµενη άνοιξη 
(η αρχή αναµένεται τον Απρίλιο). 
Με τις τιµές το προηγούµενο διά-
στηµα να κυµαίνονται κατά µέσο 
όρο στα 50-55 λεπτά το κιλό και 

µε ελλειµµατική παραγωγή οι ε-
κτιµήσεις είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικές. Ωστόσο αν ο καιρός συ-
νεχίσει να προκαλεί προβλήµα-
τα στις φυτεύσεις, αφού οι έντο-
νες βροχές φέρνουν πληµµύρες 
στις σοδειές που αυτό το διάστη-
µα φυτεύονται, τότε αναµένεται 
µείωση των αποδόσεων. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ βρίσκονται αυτή 
την περίοδο οι βελγικες πατάτες 
χωρίς να πραγµατοποιούνται πρά-
ξεις, αφού οι παραγωγοί περιµέ-
νουν περεταίρω άνοδο τιµών. Πα-
ρόλα αυτά παράγοντες της  αγο-
ράς αναφέρουν ότι αν οι παραγω-
γοί δεν αρχίσουν να πουλούν δια-

τρέχουν τον κίνδυνο να µην υπάρ-
χει ζήτηση στο µέλλον. Προβλήµα-
τα όµως έχει και η ποιότητα της φε-
τινής παραγωγής. Ειδικότερα, οι τι-
µές για την ποικιλία Bintje κυµαί-
νονται στα 15 µε 30 ευρώ, ανάλογα 
την ποιότητα. Για άλλες ποικιλίες α-
ναφέρονται τιµές άνω των 30 ευρώ. 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ είναι τα πράγµατα και 
για τη Γερµανία από τα µέσα του Ι-
ανουαρίου, αφού σύµφωνα µε τον 
ιστότοπο Fresh Plaza, οι τιµές άρ-
χισαν να ανεβαίνουν, όπως και η 
ζήτηση, µε αποτέλεσµα οι καλλι-
εργητές να επιδεικνύουν διάθεση 

να πουλήσουν στους εµπόρους. 
Οι τιµές αυξήθηκαν κατά περίπου 
5 ευρώ (ανά 100 κιλά). Στην Κά-
τω Σαξονία, µε βάση τις τρέχουσες 
προβλέψεις, θεωρείται ότι τα τρέ-
χοντα αποθέµατα θα διαρκέσουν 
µέχρι το τέλος Μαρτίου. 

ΣΥΜΦΩΝΑ µε τα στοιχεία του ιστό-
τοπου Fresh Plaza για τα οπωροκη-
πευτικά, χαµηλές αποδόσεις ση-
µειώθηκαν στην Ολλανδία µε α-
ποτέλεσµα να µειωθούν και οι ε-
ξαγωγές τους. Επίσης, υψηλές τι-
µές παραγωγού αποτέλεσαν ένα 
επιπλέον εµπόδιο στις εξαγωγές. 
Τα στοιχεία του Ολλανδικού Ορ-

γανισµού Πατάτας δείχνουν ό-
τι από το συνολικό όγκο που συ-
γκοµίστηκε το 2018, 367.000 τό-
νοι έφυγαν για εξαγωγές (το 2017 
385.000 τόνοι).  Η µείωση οφείλε-
ται κυρίως στη χαµηλότερη ζήτη-
ση από την Αφρική, από 88.000 
τόνους σε 47.000 τόνους και στη 
µείωση εξαγωγών προς την Ασία. 

ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ στη Γαλλία, η βι-
οµηχανία µεταποίησης άνοιξε νω-
ρίς την αγορά. Αυτό έδωσε µια ισχυ-
ρή ώθηση στο προϊόν από την αρ-
χή της εµπορικής περιόδου. Σήµε-
ρα οι τιµές συνεχίζουν να αυξάνο-
νται και η ζήτηση παραµένει υψη-
λή. «Οι πατάτες αποτελούν βασική 

διατροφική συνήθεια των Γάλλων 
και δεν σταµατάνε να τις αγορά-
ζουν», εξηγούν ντόπιοι έµποροι. Ε-
πίσης σύµφωνα µε τους ίδιους το ί-
διο καλά πάνε και οι εξαγωγές. Μά-
λιστα η UNPT ανέφερε ότι οι εξαγω-
γές το 2018 έφθασαν 478.588 τό-
νους (Αυγούστο - Νοέµβριο). 

ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ πατάτας στον βορρά 
φαίνεται ότι εκµεταλλεύεται την τρέ-
χουσα περίοδο η Ιταλία µε τις τιµές 
παραγωγού να διαµορφώνονται 
σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, 
αναφέρει το Fresh Plaza. Οι Ιταλοί 
καλλιεργητές που απολαµβάνουν 

τις καλύτερες τιµές είναι αυτοί της 
Περιφέρειας Emilia Romagna. Εκεί 
µάλιστα ήδη υπάρχει προγραµµα-
τισµός -λόγω της καλής δουλειάς 
που γίνεται στην καλλιέργεια- για 
τις πωλήσεις που θα πραγµατοποι-
ηθούν το επόµενο διάστηµα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΤΙΜΕΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΤΑΤΑΣ
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 ΕΥΡΩ /100 ΚΙΛΑ
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∆είχνει να κρατάει τα 50 λεπτά και την άνοιξη η πατάτα
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Με κέρδη κλείνει τον Ιανουάριο το ΧΑ
Μπορεί το Χρηµατιστήριο Αθηνών από τις 17 
Ιανουαρίου να προσπαθεί να κινηθεί υψηλότερα, 
αλλά οι τραπεζικές µετοχές του διαδοχικά 
καθηµερινά καταρρίπτουν τα ιστορικά τους 
χαµηλά, συγκρατώντας την όποια προσπάθεια 
αντίδρασης στην αγορά. Μάλιστα, ακόµη και σε 
αυτά τα πρωτόγνωρα επίπεδα, οι πωλητές που 
«βγαίνουν» προκαλούν έντονα ερωτήµατα σε µια 
αγορά που στερείται κάποιου καταλύτη. Έτσι, σε 
επίπεδο µήνα, ο γενικός δείκτης έκλεισε µε 
κέρδη της τάξεως του 3,47%, ενώ ο τραπεζικός 
κλάδος σηµείωσε απώλειες 13,5%.

ΕΒΖ: ∆ιορία έως 4 Φλεβάρη έχει 
το επενδυτικό fund Kingsley 
Capital, να καταθέσει Proof of 

Funds, ότι δηλαδή διαθέτει την 
οικονοµική επιφάνεια για να 
επιβεβαιώσει και εµπράκτως το 
ενδιαφέρον του για τη Βιοµηχανία 
Ζάχαρης. Το ενδιαφέρον της Kingsley 
δεν είναι τωρινό, χρονολογείται ήδη 
από τα µέσα του 2017, µε το fund να 
φέρεται να προσφέρει 70 εκατ. ευρώ, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
και άλλα ανοίγµατα, πέραν αυτών στο 
business plan της τράπεζας Πειραιώς. 

CRETA FARM: Ολοκληρώθηκε η 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
καταβολή µετρητών και δικαίωµα 
προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 
ΑΒΕΕ». Ειδικότερα, όπως 
ανακοίνωσε η εισηγµένη, η αύξηση 
καλύφθηκε πλήρως, αφού η ζήτηση 
από τους επενδυτές ανήλθε σε 
2.607.806 µετοχές 1,26 φορές 
πάνω από τις προσφερόµενες. 

McDONALD’S: Tα έσοδα της 
στο δ΄ τρίµηνο ήταν ελαφρώς 
χαµηλότερα των προσδοκιών. Τα 
καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα 
1,42 δισ. δολάρια ή 1,82 δολάρια ανά 
µετοχή, έναντι 698,7 εκατ. δολαρίων 
πέρυσι. Οι συγκρίσιµες πωλήσεις 
παγκοσµίως αυξήθηκαν 4,4% έναντι 
εκτιµήσεων για αύξηση 3,7%.

ΛΙΒΑΝΗΣ: Η εκµετάλλευση 
τουριστικών επιχειρήσεων, η 
ενοικίαση και εκµίσθωση οχηµάτων 
και η καλλιέργεια, τυποποίηση, 
χοντρικό εµπόριο και εξαγωγή 
αγροτικών προϊόντων, προστέθηκαν 
στους δευτερεύοντες σκοπούς της 
εταιρείας Λιβάνης, µε απόφαση της 
γενικής συνέλευσης της 30/1/2019.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Οι παραδοσιακοί αγοραστές οµολόγων 
επιστρέφουν στην Ελλάδα», έγραψε το 
Bloomberg, τονίζοντας ότι κατά τη δηµο-
πρασία της περασµένης Τρίτης οι fund 
managers απέσπασαν περισσότερα από τα 
δύο τρίτα των 2,5 δισ. ευρώ, συγκριτικά µε 
το 37%, πριν ένα χρόνο. Μάλιστα, σύµφω-
να µε το διεθνές πρακτορείο, προσφορές 
από 290 διαφορετικούς επενδυτές έλαβε 
το πενταετές οµόλογο που εξέδωσε  ο Ο∆-
∆ΗΧ ενώ τα ποσά που προσφέρθηκαν ήταν 
άνω των 10 δισ. ευρώ. Αντίθετα, το µερίδιο 
των κερδοσκοπικών hedge funds κατρα-
κύλησε στο 11%. «Πολλοί µεγάλοι επεν-
δυτές έσπευσαν να αγοράσουν. Στην αγο-
ρά υπάρχει πολύ διαθέσιµο χρήµα», δήλω-
σε ο Μαρκ Νας, επικεφαλής του τµήµατος 
σταθερών αποδόσεων στην Merian Global 
Investors Ltd, που επένδυσε µακροπρόθε-
σµα περίπου πέντε εκατοµµύρια ευρώ. «Οι 

επενδυτές δίνουν φρέσκο χρήµα στην Α-
θήνα» ήταν κι ο τίτλος δηµοσιεύµατος της 
Süddeutsche Zeitung, υπογραµµίζοντας ω-
στόσο ότι «αυτό δεν θα µπορούσε να θε-
ωρηθεί επιστροφή στην κανονικότητα. Η 
Ελλάδα εξαρτάται ακόµα από το ∆ΝΤ, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας ESM».

Στο µεταξύ, για το ενδεχόµενο απο-
χώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς συµφωνία 
προετοιµάζονται οι εταιρείες fintech της 
Ευρώπης. Καθώς αυξάνεται η αβεβαιό-
τητα για το επικείµενο διαζύγιο, οι επι-
χειρήσεις συναντήθηκαν αυτή την εβδο-
µάδα στο Paris Fintech Forum, όπου πά-
ροχοι πληρωµών, ανταλλακτήρια κρυ-
πτονοµισµάτων και ψηφιακές τράπε-
ζες, τόνισαν την ανάγκη προετοιµασί-
ας για το χειρότερο σενάριο.

Γαστρονομία
Για τέταρτη χρονιά πραγµατοποιείται 
από την Alpha Bank στην Αθήνα η 
γαστρονοµική εβδοµάδα «Dine 
Athens Restaurant Week» (28 
Ιανουαριου-10 Φεβρουαρίου), µε 
γαστρονοµικά events σε 120 
επιλεγµένα εστιατόρια. Το κοινό θα 
µπορεί να απολαύσει δηµιουργίες 
υψηλής γαστρονοµίας, σε ειδικές 
τιµές για κατόχους καρτών της.

Κίκιζας
Άλλη µία πολυετής συνεργασία αυτή 
µεταξύ της Nova και της εταιρίας 
Μέλισσα Κίκιζας, στο πλαίσιο της οποίας 
υλοποιήθηκε ένα τηλεπικοινωνιακό έργο 
που καλύπτει τις συνολικές ανάγκες των 
κεντρικών γραφείων της βιοµηχανίας 
στην Αθήνα και του συγκροτήµατος 
µύλου και µακαρονοποιείου στη Λάρισα. 
Το έργο βασίζεται στο ιδιόκτητο δίκτυο 
οπτικών ινών της Nova.

Τσάρκα στην Αθήνα 
τα funds για ομόλογα 

 Κανονικότητα όμως δεν είναι η έκδοση ομολόγου 
 Οι fintech εταιρείες έτοιμες για σκληρό Brexit
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ. ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡ.Α.Ε. 0,0180 +20,00%

EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡ. ,ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 1,4400 +13,39%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.  0,1400 +10,24%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,4620 +10,00%

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,0800 +6,93%

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆. ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 0,2060 -17,60%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,0805 -17,01%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,1170 -12,69%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5250 -9,48%

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 50,4000 -4,55%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή

W. Street D. JONES-30 24.889,56 - 0,50%

 NASDAQ Comp 7.247,17 + 0,89%

Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.136,79 -0,79%

Λονδίνο FTSE 100 6.967,02 +0,37%

Φρανκφούρτη DAX-30 11.076,82 - 0,94%

Παρίσι CAC-40 4.964,83 -0,20%

Ζυρίχη SMI 8.942,74 - 0,26% 

Τόκιο NIKKEI-225 20.773,49 +1,06%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
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 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων,
προθεσμίες υποβολής και πρόστιμα

∆
ηµοσιεύθηκαν από το τµήµα Αλιείας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
οι υπ. αρίθµ. 64/18464/30.01.19  & 
65/18469/30.01.19 αποφάσεις, σχετι-

κά µε τις προθεσµίες υποβολής δελτίων πώλησης και 
τη πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.2 
της ΥΑ αριθ.1750/3219/19.3.2015 
(ΦΕΚ 475Β) «Συµπληρωµατικά µέ-
τρα εφαρµογής των ενωσιακών δι-
ατάξεων της κοινής Οργάνωσης 
Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων α-
λιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
του Κοινοτικού Συστήµατος Ελέγ-
χου της αλιείας σχετικά µε τη δια-
κίνηση και την εµπορία των προϊ-
όντων του τοµέα», κατ’ εφαρµογήν 
των άρθρων 59, 62 και 65 του Καν 
(EK) 1224/2009 του Συµβουλίου πε-
ρί θεσπίσεως συστήµατος ελέγχου 
της τήρησης των κανόνων της κοι-
νής αλιευτικής πολιτικής, «η εµπο-
ρική επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο) που αγοράζει τα προϊό-
ντα αλιείας από το αλιευτικό σκά-
φος εγγράφεται στο κατάλογο των 
πρώτων αγοραστών και υποβάλλει 
αρµοδίως τις δηλώσεις πώλησης». 

Ειδικότερα, σε συνέχεια της α-
ριθ. 2287/40083/7.4.2015 (ΦΕΚ 695Β) Υπουργικής 
Απόφασης, σας γνωρίζουµε ότι από την 20η Αυγού-
στου 2015 έχει τεθεί σε υποχρεωτική παραγωγική λει-
τουργία η εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής δελτίου 
πώλησης (δήλωσης πώλησης ∆Π) προϊόντων αλιείας 
του υποσυστήµατος «ΕΜΠΟΡΙΑ» και ισχύουν τα εξής: 

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ είναι, µεταξύ άλλων, 
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αγοράζουν απευ-

θείας από τον παραγωγό, είτε µε 
τιµολόγιο πώλησης που εκδίδει ο 
παραγωγός, είτε µε τιµολόγιο α-
γοράς που εκδίδουν οι ίδιοι, είτε 

µε εκκαθάριση (επί προµηθεία). Στους ανωτέρω πε-
ριλαµβάνονται οι επιχειρήσεις λιανικής όπως κατα-
στήµατα µαζικής εστίασης και ιχθυοπωλεία. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ στο Κατάλογο των πρώτων αγοραστών 
βρίσκεται σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρµογή στον 
ιστότοπο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας www.alieia.
minagric.gr (επιλογή «Εµπορικές επιχειρήσεις/αλιείς» 
στο τµήµα του ιστότοπου «ΟΣΠΑ»). Η απαιτούµενη δια-
δικασία εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά στο εγχει-
ρίδιο «Εγγραφή πρώτων αγοραστών-χορήγηση κωδι-
κού», το οποίο είναι διαθέσιµο στον ανωτέρω ιστότο-
πο (επιλογή «ΒΟΗΘΕΙΑ» στο τµήµα του ιστότοπου «ΟΣ-
ΠΑ»). Για την εγγραφή στο Κατάλογο των πρώτων αγο-
ραστών, γίνεται επαλήθευση µε τα στοιχεία που συνδέ-
ονται µε το ΑΦΜ της εµπορικής επιχείρησης. 

Επίσης, τα στοιχεία των εγγεγραµµένων πρώτων α-
γοραστών (Επωνυµία, Στοιχεία επικοινωνίας), αναρ-
τώνται στον Κατάλογο Πρώτων Αγοραστών που τη-
ρείται στην ιστοσελίδα του ΟΣΠΑ. 

Β. Η ΠΡΩΤΗ ΠΩΛΗΣΗ των αλιευτικών προϊόντων (από 
τον πλοιοκτήτη στον πρώτο αγοραστή) που εκφορ-
τώθηκαν σε λιµένα της χώρας από κοινοτικά αλιευ-
τικά σκάφη, ανεξάρτητα από τις ποσότητες εκφόρτω-

σης, γίνεται σε εγκεκριµένο αγοραστή, ο οποίος στην 
συνέχεια θα τα διαθέσει στην αγορά (χονδρική ή λια-
νική πώληση). Η ως άνω υποχρέωση αφορά όλες τις 
πρώτες πωλήσεις των εκφορτώσεων που πραγµατο-
ποιούνται στην χώρα σε σχέση µε είδη και ποσότη-
τες. Ο εγκεκριµένος πρώτος αγοραστής των προϊό-
ντων αλιείας συµπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρο-
νικά δελτίο πώλησης (δήλωση πώλησης ∆Π) στο ο-
ποίο καταχωρεί τα στοιχεία της πώλησης και κατα-
γράφει τις ποσότητες των ειδών που έχει αγοράσει 
από κάθε αλιευτικό σκάφος, αποτυπώνονται δηλα-
δή από τον πρώτο αγοραστή τα στοιχεία (βάρος, τι-
µή, παραστατικά κλπ) που αφορούν την πρώτη αγο-
ραπωλησία (µεταξύ παραγωγού/αλιευτικού σκάφους 
και πρώτου αγοραστή). Ο εγκεκριµένος αγοραστής 
υποβάλλει το δελτίο πώλησης για όλες τις ποσότη-
τες των προϊόντων αλιείας που εκφορτώθηκαν από 
αλιευτικό σκάφος, ανεξάρτητα από την σηµαία του, 
και αγόρασε σε πρώτη πώληση, εντός 48 ωρών από 
τη λήξη της πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών του στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προ-
ϊόντων είναι κάτω των 200.000 ευρώ, ή εντός 24 ω-
ρών από τη λήξη της πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών του στις πρώτες πωλήσεις αλιευτι-
κών προϊόντων είναι άνω των 200.000 ευρώ.

 ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ δεν εφαρµόζο-
νται κατά την πρώτη πώληση προϊόντων αλιείας: 
Α) που πωλούνται από το σκάφος σε αγοραστή ο οποί-
ος θα τα χρησιµοποιήσει για ίδια κατανάλωση και δεν 
θα τα διαθέσει στη αγορά. Το βάρος αυτών των προϊ-
όντων δε µπορεί να υπερβαίνει τα 30 κιλά/αγοραστή. 
Β) εφόσον οι ποσότητες που πωλούνται δεν υπερ-
βαίνουν τα 50 κιλά για κάθε είδος ή προέρχονται α-
πό εκφορτώσεις αλιευτικών σκαφών µε ολικό µήκος 
µικρότερο των 10 µέτρων. 

Επισηµαίνεται ότι υπόχρεοι για την υποβολή δελ-
τίων πώλησης προς τις αρµόδιες αρχές είναι και οι 
αγοραστές λιανικής ιχθύων πρώτης πώλησης όπως 
εστιατόρια και ιχθυοπωλεία όταν τα προϊόντα αγο-
ράζονται απευθείας από παραγωγό.

Κατάλογος
Η εµπορική επιχείρηση που 
αγοράζει προϊόντα αλιείας 
από το σκάφος εγγράφεται 

στον κατάλογο πρώτων 
αγοραστών 

Σύνδεση µε ΑΦΜ
Για την εγγραφή στον 

κατάλογο πρώτων 
αγοραστών γίνεται 

επαλήθευση µε το ΑΦΜ

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)

Ένταξη στο καθεστώς µικρών επιχειρήσεων
Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, 

δύνανται να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς 
των µικρών επιχειρήσεων, εφόσον έχουν 

τζίρο έως 10.000 ευρώ το προηγούµενο έτος. 
Του χρόνου βέβαια και αφού η δυνατότητα 

αυτή υπήρχε µέχρι τις 30 Ιανουαρίου.

Μητρώο πώλησης 
προϊόντων αλιείας

Η εγγραφή στο µητρώο αυτό, όπως 
επισηµαίνεται και στην αρχή του άρθρου, έχει 
δηµιουργηθεί από το 2015. Το γεγονός ότι µε 
την έναρξη του νέου έτους, επανέρχεται στο 
προσκήνιο µε δύο ταυτόχρονες διατάξεις 
σηµαίνει ότι αγριεύουν τα πράγµατα και θα 
πρέπει να έχουν το νου τους όσοι είναι 
υποχρεωµένοι να εγγραφούν. 
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Υπό πώληση ο μεγαλύτερος  
αμπελώνας της Ελλάδας

 Στα ασημικά προς πώληση του Πόρτο Καρράς και ο ομώνυμος αμπελώνας
 Η οικογένεια Στέγγου ψάχνει λύσεις στα κατασκευαστικά αδιέξοδα του ομίλου

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ο αστικός µύθος θέλει τον εφοπλιστή Γιάννη Καρ-
ρά σε ένα ταξίδι µε το σκάφος του το 1963 µε προ-
ορισµό το Άγιον Όρος να αναγκάζεται να αναζη-
τήσει εν µέσω θαλασσοταραχής καταφύγιο σε κά-
ποιον προστατευµένο κόλπο. «Όταν ο ουρανός ξε-
καθάρισε, αποκαλύφθηκε ένα εξωτικό τοπίο µε δι-
αφανή τιρκουάζ νερά, λεπτή άµµο και καταπράσι-
νες πλαγιές. Ο Γιάννης Καρράς εντυπωσιάστηκε α-
πό τη φυσική οµορφιά του κόλπου και υποσχέθη-
κε να χτίσει ένα πολυτελές, αλλά βιώσιµο παλάτι 
για το οποίο θα µιλούσαν όλοι στην Ελλάδα», ανα-
φέρουν τα αρχεία του ξενοδοχείου.

Σήµερα, νέα θαλασσοταραχή οδηγεί, έπειτα από 
δύο δεκαετίες, στην ιδιοκτησία του οµίλου Στέγγου 
και της εισηγµένης Τεχνικής Ολυµπιακής, το εµ-
βληµατικό συγκρότηµα του Πόρτο Καρράς στη Χαλ-
κιδική, σε πώληση µε προίκα: την αδειοδοτική και 
νοµική ωρίµανση της δυνατότητας ανάπτυξης 526 
παραθεριστικών βιλών στα 17.500 στρέµµατα της 

έκτασής του, αλλά και ενός τέταρτου ξενοδοχείου.
Βέβαια, πολύτιµο... ασηµικό και το γεγονός ότι 

το συγκρότηµα διαθέτει γεωργική ζώνη µε ελαιώ-
νες και αµπελώνες σε έκταση περί τα 8.000 στρέµ-
µατα, όπου παράγονται και τα κρασιά µε την οµώ-
νυµη ετικέτα, που από το 1982 ως σήµερα έχουν α-
ποσπάσει πλήθος διεθνών διακρίσεων. Συγκεκρι-
µένα, στο Κτήµα Πόρτο Καρράς βρίσκεται και ο µε-
γαλύτερος ιδιωτικός αµπελώνας της Ελλάδας, συ-
νολικής έκτασης 4.750 στρεµµάτων, ενώ εκεί λει-
τουργεί επίσης, το οινοποιείο µε παραγωγή 800 τό-
νων λευκού, ροζέ και κόκκινου κρασιού ετησίως. 

Είναι ίσως χαρακτηριστικό πως το συγκρότη-
µα µε σχετικά χαµηλό για την αξία του δανεισµού, 
της τάξης των 23 εκατ. ευρώ, είναι, µαζί µε τη µα-
ρίνα και την οινοποιία που φιλοξενείται στην πε-
ριοχή, η µόνη κερδοφόρα δραστηριότητα σε επίπε-
δο EBITDA στον όµιλο της Τεχνικής Ολυµπιακής. 
Ειδικότερα το 2017, ο κύκλος εργασιών του ξενο-
δοχειακού τοµέα διαµορφώθηκε στα επίπεδα των 
18,177 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προς φόρων, τό-
κων, αποσβέσεων στα 4,89 εκατ. ευρώ. 

Σε προστασία από τους πιστωτές του, στους οποί-
ους εκτιµάται ότι οφείλει περισσότερα από 20 εκατ. 
ευρώ, βρίσκεται από τις 25 Ιανουαρίου ο συνεται-
ρισµός ΘΕΣΓάλα, ο οποίος κατέθεσε στο Πρωτοδι-
κείο Λάρισας αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106Α του 
πτωχευτικού κώδικα και έλαβε προσωρινή διαταγή 
για 22 Μαρτίου, οπότε και θα συζητηθεί η κύρια αί-
τηση. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρεται ότι η αίτηση 
για υπαγωγή στον πτωχεπτικό, «είναι µία προνοητι-
κή κίνηση και όχι µία αναγκαστική συνθήκη», ση-
µειώνοντας πως οι Αυτόµατοι Πωλητές και τα κατα-
στήµατα ΘΕΣγάλα συνεχίζουν τη λειτουργία τους.

Βέβαια, η βασική παραδοχή του business plan 
που έχει καταρτιστεί, είναι να υπάρξει µία ένεση 

ρευστότητας τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ και αναδι-
άρθρωση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανει-
σµού του, στο σύνολό του ή στο 75% αυτού.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, τα πρώτα προβλή-
µατα ρευστότητας του ΘΕΣγάλα εµφανίζονται πριν 
από 2 περίπου χρόνια και αποδίδονται σε επενδύ-
σεις οι οποίες συνέπεσαν χρονικά µε την κρίση και 
την επιβολή των capital controls. Επακόλουθη συ-
νέπεια και η πτώση της κατανάλωσης των γαλακτο-
κοµικών προϊόντων µε αποτέλεσµα την ατελή εκ-
πλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων. Στο µε-
ταξύ, την πρόθεση της να στηρίξει τον ΘΕΣγάλα ε-
ξέφρασε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου σε συ-
νάντησή της µε τη διοίκηση του συνεταιρισµού. 

Ο ΘΕΣΓάλα ψάχνει μέσω Πτωχευτικού 
και Βάθη επανασύνδεση με την αγορά

Μέσω του Σχεδίου ∆ράσης 
Γαία, 25 υποτροφίες ∆ΕΛΤΑ

Η ∆ΕΛΤΑ υλοποιεί για 3η συνεχή 
χρονιά το πρόγραµµα υποτροφιών προς 

νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας και φέτος 25 
υποτροφίες µε φορέα υλοποίησης την 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή, οι 20 µε το τόπο 
διεξαγωγής τη Φλώρινα και οι πέντε τη 
Θεσσαλονίκη. Οι υποτροφίες δίνονται στο 
πλαίσιο του «Σχεδίου ∆ράσης Γαία» που 
υλοποιεί η εταιρεία από το 2012. 

Στη Μαγνησία η 2η µεγαλύτερη 
παραγωγή γαρδένιας στην Ευρώπη
Τη δεύτερη µεγαλύτερη παραγωγή γαρδένιας 
στην Ευρώπη κατάφεραν να δηµιουργήσουν 
στην περιοχή της Μαγνησίας τέσσερις φίλοι, 
στην πλειονότητά τους µηχανικοί, οι οποίοι το 
1992 διαθέτοντας ένα στρέµµα έκαστος, 
δηµιούργησαν την Gardenia Growers Group. 
Σήµερα παράγουν 1 εκατ. φυτά ετησίως και 
εξάγουν ποσοστό 70% αυτών.

Ντεµπούτο εκπτωτικού σούπερ 
µάρκετ στην γερµανική αγορά
Η ρωσική αλυσίδα εκπτωτικών σούπερ µάρκετ 
Torgservis φιλοδοξεί να κατακτήσει τη 
γερµανική αγορά ξεκινώντας από τη Λειψία µε 
την επωνυµία «Mere». Στόχος να επεκταθεί και 
σε άλλες ανατολικογερµανικές πόλεις. Η γκάµα 
των προϊόντων δεν είναι τεράστια. Κατά 70% 
πουλά τρόφιµα, ενώ το υπόλοιπο 30% 
µοιράζεται σε οικιακές συσκευές, προϊόντα 
περιποίησης, καθαριστικά και είδη ρουχισµού. 

Το συγκρότηµα 
διαθέτει γεωργική 
ζώνη µε ελαιώνες 
και αµπελώνες σε 
έκταση περί τα 8.000 
στρέµµατα.

H ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

τόνισε σε εκπροσώπους 
του ΘΕΣΓάλα ότι «Είµαστε 

αποφασισµένοι να βοηθήσουµε 
στην αντιµετώπιση των 
προβληµάτων. Για µας 

είναι πολύ σηµαντικό ένας 
συνεταιρισµός, µε πολύπλευρη 

προσφορά να παραµείνει 
ζωντανός». 

ΝΕΑ

Το συγκρότηµα για τους Οινόφιλους σε όλο τον 
κόσµο, έχει δηµιουργήσει ένα µοναδικό πρόγραµµα 
οινοτουρισµού εναρµονισµένο απόλυτα µε το φυσικό 
περιβάλλον της Σιθωνίας. Ανάµεσα σε αυτό και το 
σπίτι του αείµνηστου Ιωάννη Καρρά, που άλλοτε 
επισκέπτονταν µεγάλες προσωπικότητες της εποχής, 
όπως ο Σαλβαντόρ Νταλί, που σήµερα λειτουργεί 
σαν µουσείο και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των 
οινοτουριστικών περιηγήσεων.



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε ένα λιθόστρωτο των Γρεβενών προ ολίγων 

ηµερών, τρεις αιγοπροβατοτρόφοι συζήταγαν 

για το αν τελικά υπάρξει ένα πριµ εξόδου από 

το επάγγελµα, ποια θα είναι η µορφή του, θα 

πάρουµε λέγανε ένα ποσό εφάπαξ, ή ένα µη-

νιαίο εν είδει σύνταξης, εκφράζοντας όµως και 

την αγωνία τι θα απογίνει το ζωικό τους κεφά-

λαιο. Ένας συνάδελφός τους, µε 1.000 πρόβα-

τα όταν ρωτήθηκε για την αµοιβή του επανα-

λάµβανε «δεν βγαίνω, δεν βγαίνω». Αυτό το 

συµβάν, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που 

βιώνει σήµερα η αιγοπροβατοτροφία στη χώ-

ρα µας, που δεν διαφέρει και πολύ από άλλες 

χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, την εικόνα των 

οποίων θα µεταφέρει ο διεθνούς φήµης ζωο-

τέχνης, Giuseppe Pulina, κεντρικός οµιλητής 

στο ενηµερωτικό εργαστήρι που διοργανώνει 

η Agrenda στα πλαίσια της Zootechnia (Σάββα-

το, 2 Φεβρουαρίου, 10:30). Εκεί σε µία ζωντα-

νή συζήτηση, θα προτείνει λύσεις µαζί µε άλ-

λους ειδικούς για επαναφορά της εγχώριας αι-

γοπροβατοτροφίας στη βιωσιµότητα. 

Σύµφωνα µε τα όσα αναµένεται να παρουσι-

άσει µια γεύση των οποίων έχει δώσει ήδη µε 

συνέντευξή του στο ειδικό ένθετο Zootechnia:

Πρώτον απαιτείται να υπάρξει µία νέα εµπορι-

κή συνθήκη µεταξύ βιοµηχανίας και αιγοπροβα-

τοτρόφων που δεν θα µετακυλίει τις ζηµιές στις 

τιµές της πρώτης ύλης µε την πρώτη ευκαιρία.

∆εύτερον, το σύστηµα πιστοποίησης ΠΟΠ και 

ΠΓΕ δεν είναι αρκετό για να προστατεύσει προϊ-

όντα όπως η Φέτα, οπότε πρέπει να εξεταστεί ένα 

κεντρικό διεθνές σύστηµα προστασίας.

Τρίτον, αναµένεται αυξάνεται η ζήτηση αιγο-

πρόβειου γάλακτος παγκοσµίως σε βάθος δεκα-

ετίας, η οποία θα προσελκύσει επιπλέον αντα-

γωνισµό από Τρίτες χώρες (π.χ Νέα Ζηλανδία). 

Τέταρτον, τα εντατικά συστήµατα εκτροφής 

στην Ελλάδα φαίνονται πιο ανθεκτικά στην κρί-

ση, αλλά αν τα εκτατικά αφανιστούν θα υπάρ-

ξουν ανυπολόγιστες κοινωνικο-οικονοµικές 

συνέπειες στην ύπαιθρο.

Το αιγοπρόβειο γάλα γίνεται 
κλάδος διεθνούς προοπτικής
Φόρμουλα Γάλλων που αυξάνει το μερίδιο αγοράς και ταυτόχρονα τις τιμές παραγωγού

Μεγάλες αποδόσεις, 
τίµιες αµοιβές

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
Guiseppe Pulina, στη Γαλλία 
οι τιµές παραγωγούς για το 
πρόβειο γάλα βρίσκονται σε 
ανοδική πορεία εδώ και µία 

10ετία, ενώ κερδίζει συνεχώς 
µερίδια αγοράς, πιέζοντας 

ταυτόχρονα και τις αποδόσεις 
των προβάτων
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Ένα διεθνές σύστηµα για προστασία 
των προϊόντων ΠΟΠ από αποµιµήσεις 
και κατοχύρωση της υπεραξίας τους 
στη διεθνή αγορά θα προτείνει, µεταξύ 
άλλων, στην παρουσίαση του στο συ-
νέδριο της Agrenda για το γάλα ο βασι-
κός εισηγητής, καθηγητής του Πανεπι-
στηµίου του Sassari, Giuseppe Pulina 
το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στα πλαί-
σια της 11ης Zootechnia. 
Η ελληνική προβατοτροφία εµφανίζε-
ται να έχει τη µεγαλύτερη εξειδίκευση 
στον γαλακτοκοµικό κλάδο (93%) και 
ηγείται της παραγωγής πρόβειου γά-
λακτος στην ΕΕ, το οποίο προορίζεται 
κυρίως για να παραχθεί η φέτα ΠΟΠ, 
το σηµαντικότερο εξαγωγικό προϊόν 
του ελληνικού πρωτογενούς τοµέα.
Τα τυριά ΠΟΠ από πρόβειο γάλα, που 
αναγνωρίζονται από την ΕΕ παίζουν 
ένα καίριο ρόλο στο διεθνές εµπόριο 
τυριού και βρίσκουν µια διευρυνόµε-
νη διεθνή αγορά. Ωστόσο, στην ελλη-
νική περίπτωση, προβλήµατα έχουν 
διαπιστωθεί µε φέτα που παρασκευ-
άζεται από εισαγόµενο αγελαδινό γά-
λα χαµηλής τιµής. 
Η παρέµβαση του καθηγητή Giuseppe  
Pulina στο Συνέδριο της Agrenda, την 

οποία προετοιµάζει σε συνεργασία µε 
τον Gianfranco Gaias από την Κοινο-
πραξία για την προστασία του τυριού 
πεκορίνο (Macomer, Ιταλία), θα αφορά 
καταρχήν την καταγραφή των τάσεων 
στην παγκόσµια παραγωγή γάλακτος 
από το 1960 έως το 2030. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του FAO (2017) 
αυτή προσεγγίζει τους 804,788,548 τό-
νους τον χρόνο, µε το µεγαλύτερο µέ-
ρος της να εξασφαλίζουν οι αγελά-
δες και να ακολουθούν κατά φθίνου-
σα σειρά τα βουβάλια, οι κατσίκες, τα 
πρόβατα και οι καµήλες. 

Την πρώτη θέση στην παραγωγή πρό-
βειου γάλακτος (FAO, 2017) καταλάµ-
βανε η Τουρκία µε ποσοστό 12.9%, α-
κολουθούσε η Κίνα µε 11.2%, η Ελ-
λάδα στην τρίτη θέση µε 7%, επόµενη 
στη σειρά η Ισπανία µε 4.9%, η Ιταλία 
µε 3.9% και η Γαλλία µε 2.6%. 

Aνοδική τάση στο πρόβειο γάλα
Αναφορικά µε το κατσικίσιο γάλα 
(FAO, 2017), τα ηνία διατηρούσε η Ιν-
δία µε 33%, επόµενη η Γαλλία µε 3,2%, 
η Ελλάδα τρίτη µε 3%, στη συνέχεια η 
Τουρκία µε 2,8%, η Ισπανία µε 2,6% και 
η Ιταλία µε 0,2%. 
Τα στοιχεία για την παγκόσµια παραγω-
γή γάλακτος (µεγατόνους, Μtons, FAO 
2017) από το 1960 εµφανίζουν αυξη-
τική τάση, µε µια κάµψη να έχει διαπι-
στωθεί τη δεκαετία του 1990 και τις α-
ναγωγές µέχρι το 2030 να εκτιµούν ό-
τι θα αγγίξει το µέγεθος 1.005 (Mtons).
Συγκεκριµένα για το πρόβειο γάλα, η 
τάση προοικονοµείται επίσης ανοδι-
κή, µε τους παρόντες υπολογισµούς 
να την προσεγγίζουν στους 13.1 (µεγα-
τόνους, Mtons), ενώ σε ό,τι αφορά τις 
προβολές για το κατσικίσιο γάλα δεί-
χνουν κι εδώ ενισχυµένες, στους 28 
(µεγατόνους, Mtons). 
Οι χώρες της Μεσογείου, στις οποί-
ες προσµετρώνται η Γαλλία, η Ιταλία, η 
Ελλάδα, η Ισπανία, η Τουρκία και η Τυ-

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΟΠ ΤΥΡΙΑ
> Καίρια η παρέµβαση του διακεκριµένου ζωοτέχνη Guiseppe Pulina στο εργαστήρι της Agrenda για την κτηνοτροφία

> Ηγέτιδα η Ελλάδα στο πρόβειο γάλα µε τη ναυαρχίδα Φέτα να ταλανίζεται από αποµιµήσεις στο διεθνές στερέωµα

▲

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ 
ΕΡΕΥΝΑ
Στοιχεία της µακρόχρονης 
έρευνας του Ιταλού καθηγητή 
Pulina για την κατάσταση και τις 
τάσεις στην παγκόσµια αγορά 
πρόβειου και αίγειου γάλακτος 
φιλοξένησε η Agrenda 
στο φύλλο της 12ης-13ης 
Ιανουαρίου και σε συνέντευξη 
του που εξασφάλισε για την 
έκτακτη περιοδική έκδοση 
Zootechnia. Αφορµή για την 
παρουσίαση του είχε σταθεί 
άρθρο που είχε συζητήσει από 
κοινού µε άλλους ερευνητές 
στην Ετήσια Συνάντηση της 
Αµερικανικής Επιστηµονικής 
Γαλακτοκοµικής Ένωσης 
που έγινε στο Πίτσµπουργκ 
της Πενσυλβάνια το 2017, 
µε την υποστήριξη και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωϊκής 
Επιστήµης (Ρώµη, Ιταλία).  

TΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Ο Guisepee Pulina, καθηγητής  
του Πανεπιστηµίου του Sassari.
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νησία παράγουν το 44.4% του συνολι-
κού πρόβειου και το 10.9% του συνο-
λικού κατσικίσιου γάλακτος.
Στην παγκόσµια αγορά για το τυρί από 
πρόβειο γάλα µε σηµείο αναφοράς το 
έτος 2014 (δεν υπάρχουν διαθέσιµα δε-
δοµένα για το εµπόριο τυριού από κα-
τσικίσιο γάλα), η Ελλάδα ήταν πρώτη µε 
125.000 τόνους, ακολουθούσε η Κίνα 
µε 108.000 τόνους, η Ισπανία µε 65.544, 
η Συρία µε 60.500 τόνους, η Ιταλία συ-
γκέντρωνε 57.595 τόνους,  η Τουρκία 
είχε 39.600 τόνους, η Νιγηρία 27.927, η 
Γαλλία 26.448, η Ρουµανία αριθµούσε 
24.000 και το Ιράν 18.750 τόνους. 
Σε ό,τι αφορά την παρασκευή τυριού 
από πρόβειο γάλα σε χώρες της ΕΕ, η 
Ελλάδα καταλάµβανε µερίδιο 45%, έ-
πονταν η Ιταλία και η Ισπανία µε 17% η 
καθεµιά, και η Γαλλία ήταν τρίτη µε 15%. 
Οι ΗΠΑ και η Γερµανία είναι οι βασικές 
χώρες-εισαγωγείς τυριών ΠΟΠ µε πο-
σοστά 42% και 41% αντίστοιχα. Τα τυ-
ριά ΠΟΠ που εισάγει η Αµερική προ-
έρχονται πρωτίστως από την Ιταλία. 
Τα βασικά ΠΟΠ τυριά από πρόβειο γά-
λα που παρήχθησαν στην ΕΕ (µε ο-
ρόσηµο το 2016) ήταν το πεκορίνο µε 
35.632 τόνους (52%), το ροκφόρ µε 
19.392 (28%), το ισπανικό µαντσέγκο 
µε 13.742 τόνους (20%). 
Οι ιταλικές εξαγωγές τυριού ΠΟΠ α-
πό πρόβειο γάλα, µε βάση τα δεδοµέ-
να του 2017 µετρούσαν 23.000 τόνους, 
για το γαλλικό ροκφόρ ανέρχονταν 
στους 3.700 τόνους και το µαντσέγκο 
Ισπανίας κινούταν στους 7.695 τόνους. 
Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ι-
σπανία που ξεχωρίζουν στην παρα-
γωγή αιγοπρόβειου γάλακτος στη δι-
εθνή αγορά εµφανίζουν διακριτικά 
παραγωγικά µοντέλα που στηρίζο-
νται σε συγκεκριµένες φυλές ζώων 
και ΠΟΠ τυριά µε βάση παραδοσιακές 
συνταγές που περιλαµβάνουν συστα-

τικά που θεωρούνται κοµµάτι της υ-
γιεινής διατροφής. Η ανάλυση ωστό-
σο δείχνει ότι πολλά παραγωγικά συ-
στήµατα στις εξεταζόµενες χώρες δεν 
είναι επικερδή. 
Η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος 
από µικρά µηρυκαστικά επικεντρώ-
νεται σε λίγες εξειδικευµένες περιο-
χές σε Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία. 
Το πρόβειο γάλα διοχετεύεται κυρίως 
για βιοµηχανική επεξεργασία ενώ το 
κατσικίσιο γάλα µεταποιείται κυρίως 
µέσα στις φάρµες. Τα τυριά που έχουν 
ως βάση το πρόβειο γάλα προορίζο-
νται για εξαγωγές ενώ όσα έχουν ως 
βάση το κατσικίσιο γάλα διοχετεύονται 
κυρίως στην εγχώρια αγορά.

Τι κάνουν Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία
Η Γαλλία δίνει ώθηση στην αποδοτικό-
τητα της γαλακτοπαραγωγού αιγοπρο-
βατοτροφίας (µε µεγαλύτερη παραγω-
γικότητα σε γάλα σε λιγότερες φάρµες) 
διατηρώντας το µερίδιο της στη διεθνή 
αγορά και αυξάνοντας τις τιµές που δί-
νει στους κτηνοτρόφους (το 2016 οι 

Γάλλοι κτηνοτρόφοι πληρώθηκαν 975 
ευρώ για 1.000 λίτρα πρόβειου γάλα-
κτος, από 871 ευρώ που έλαβαν για την 
ίδια ποσότητα το 2004 και 695 ευρώ για 
1.000 λίτρα κατσικίσιου γάλακτος, από 
514 ευρώ που πληρώθηκαν το 2004). 
Η Ισπανία αναπτύσσεται µε ταχείς 
ρυθµούς στην παραγωγή πρόβει-
ου γάλακτος µέσω της εντατικοποίη-
σης σε επίπεδο φάρµας (αντικαθιστώ-
ντας τις εγχώριες µε ξένες φυλές ζώ-
ων), καταλαµβάνοντας καινούριο µε-
ρίδιο της αγοράς αλλά µην µπορώντας 
να εξασφαλίσει σταθερότητα στις τιµές 
που δίνει για το γάλα στους κτηνοτρό-
φους. Οι Ισπανοί κτηνοτρόφοι εµφανί-
ζονται να έλαβαν 885 ευρώ για 1.000 
λίτρα πρόβειου γάλακτος το 2016, ε-
νώ το 2004 µπόρεσαν να εξασφαλί-
σουν 773 ευρώ για την ίδια ποσότητα. 
Για το ισπανικό κατσικίσιο γάλα πλη-
ρώθηκαν 616 ευρώ το 2016, συγκρι-
τικά µε τα 483 που είχαν πάρει το 2004 
για 1.000 λίτρα. 
Το µερίδιο της Ιταλίας στην αγορά συρ-
ρικνώνεται λόγω της πολιτικής που α-

κολουθεί για εξαγωγή ενός µόνο τυ-
ριού, του πεκορίνο σε µια χώρα, τις Η-
ΠΑ µε συνακόλουθη µικρότερη αντα-
γωνιστικότητα για τις µονάδες της και 
αρνητικές συνέπειες για την τιµή του 
αιγοπρόβειου γάλακτος που εµφανίζει 
καθοδική τάση – αν και ο τοµέας της 
αιγοτροφίας µοιάζει να αναπτύσσεται. 

Αντέχουν οι εντατικές
Στην Ελλάδα, όπως σηµειώνει 
στην παρουσίαση του ο καθηγητής 
Giuseppe Pulina, οι εντατικές εκµεταλ-
λεύσεις εµφανίζονται περισσότερο αν-
θεκτικές στις συνέπειες της οικονοµι-
κής κρίσης. 
Μεταξύ των χωρών που προβλέπε-
ται ότι θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στο 
σκληρό πρόβειο τυρί στο µέλλον συ-
γκαταλέγονται η Βουλγαρία και η Ρου-
µανία. Μια ενδιαφέρουσα αγορά συ-
ναπαρτίζει, επίσης, η οµάδα των λεγό-
µενων χωρών Mercosur, µε την Αργε-
ντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και 
την Ουρουγουάη ενώ και το Μεξικό α-
ναπτύσσεται γρήγορα. 

ΠΟΛΥΠΛΗΘΗΣ Η ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ,  
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Η ΧΙΟΥ

Εκτιµάται ότι υπάρχουν περίπου 2.200 εκατοµµύρια πρόβατα και κατσίκες στον κόσµο, µε 20,8% από αυτά 
να προορίζονται για την εξαγωγή γάλακτος (Pulina, κ.ά., 2018). Στην ελληνική προβατοτροφία, οι φυλές µε τον 
µεγαλύτερο αριθµό είναι η καραγκούνικη µε µέση απόδοση 143 λίτρα ανά προβατίνα που τη βρίσκουµε κυρίως 
στην Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία), η πιο πολυπληθής είναι αυτή της Λέσβου µε 157 λίτρα ανά προβατίνα και η 
υψηλής αποδοτικότητας Χίου µε 303 λίτρα ανά προβατίνα που υπάρχει σε περιοχές όλης της χώρας. Η Ελλάδα 
είναι η χώρα µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό σε κατσίκες που δίνουν γάλα (2,4 εκατ.) στην ΕΕ. Η παραγωγή 
κατσικίσιου γάλακτος είναι επίσης η µεγαλύτερη στην ΕΕ αλλά από τους 600 κιλοτόνους που παράγονται µόνο 
το 21% παραδίδεται στις γαλακτοβιοµηχανίες. Η µόνη καθαρόαιµη φυλή αίγας είναι αυτή της Σκοπέλου.
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Το εργοστάσιο βρίσκεται στη Φιλοθέη Άρτας και είναι εξοπλισµένο µε τα πιο σύγχρονα µηχανήµατα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΝΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τις δεκαετίες του 1940 και του 
1950 ο κτηνοτρόφος Σπύρος Καράλης 
(πατέρας του Κωνσταντίνου Καράλη) 
από το Βαθύπεδο Ιωαννίνων κάθε 
χειµώνα µαζί µε το κοπάδι του και 
την οικογένεια του κατέβαινε στα 
λιβάδια της Πρέβεζας προκειµένου να 
ξεχειµωνιάσει.
Εκεί πέραν του γάλακτος από το δικό 
του κοπάδι αγόραζε και από τους 
τριγύρω κτηνοτρόφους το γάλα για να 
παράξει τα τυριά του. Τα καλοκαίρια 
ανέβαινε πάλι στα βουνά του 
Βαθυπέδου και του Συράκου όπου 
οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες 
και συνέχιζε την τυροκόµηση.  
Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία της 
Γαλακτοβιοµηχανίας ΚΑΡΑΛΗ η 
οποία το 1947 φτιάχνει το πρώτο 
τυροκοµείο της στην Πέτρα Πρεβέζης 
καλύπτοντας τους κανόνες υγιεινής 
που πρωτάρχισαν  να επιβάλλονται.
Χρονιά – σταθµός  για την εταιρεία 
ήταν το 1982 όπου ο Κωνσταντίνος 

Καράλης (δεύτερης γενιάς) ξεκίνησε 
τις εξαγωγές στην Αµερική στον 
Καναδά και τον επόµενο χρόνο και 
στην Αυστραλία. Και οι τρεις αυτές 
χώρες απορροφούνε για πάνω από 
τρεις δεκαετίες µεγάλο ποσοστό των 
πωλήσεων ενώ το 2000 ξεκίνησαν οι 
εξαγωγές και σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης όπως η Γερµανία η Γαλλία 
το Βέλγιο και η Ολλανδία φθάνοντας 

να έχει παρουσία σε 23 χώρες σε όλο 
τον κόσµο.

Πρότυπο εργοστάσιο
Σήµερα το εργοστάσιο βρίσκεται στη 
Φιλοθέη Άρτας καλύπτει έκταση 
15 στρεµµάτων είναι εξοπλισµένο 
µε τα πιο σύγχρονα µηχανήµατα 
παγκοσµίως προσαρµοσµένα στην 
παραγωγή ποιοτικών παραδοσιακών 

τυριών πάντα µε σεβασµό στην 
παράδοση. Άλλωστε ο σεβασµός στην 
παράδοση είναι µια από τις αρχές της 
οικογένειας ΚΑΡΑΛΗ όλα αυτά τα 
χρόνια. 
Το εργοστάσιο προµηθεύεται 
αποκλειστικά πρόβειο και γίδινο γάλα 
από 2.000 παραγωγούς της περιοχής, 
µπορεί και επεξεργάζεται πάνω από 
150 τόνους γάλα την ηµέρα ενώ η 
ετήσια παραγωγή της ξεπερνά  τους 
6.000 τόνους τυρί.
Ανάµεσα στα προϊόντα που 
ξεχωρίζουν είναι η Νόστιµη Φέτα 
Ηπείρου, η εκλεκτή Γραβιέρα 
Ηπείρου το Κεφαλοτύρι Ηπείρου, 
το παραδοσιακό Ανθότυρο και η 
επιτραπέζια Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ 
η οποία είναι η πρώτη σε πωλήσεις 
και εξαγωγή στον κόσµο.
Οι πωλήσεις της εταιρείας τα 
τελευταία χρόνια αυξάνονται µε 
ρυθµό 10% κάθε χρόνο και αυτό 
οφείλεται τόσο σε αύξηση των 
πωλήσεων των ίδιων πελατών όσο 
και η είσοδος σε νέες αγορές.

Η εταιρεία εφαρµόζει τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας : ISO22000, BRC 
και IFS ενώ πρόσφατα έχει πιστοποιηθεί  
και µε το πιστοποιητικό HALAL για 
τις Αραβικές  χώρες όπου ξεκίνησε 
και έχει παρουσία. Το 2016 τελείωσε 
η επένδυση της νέας σύγχρονης 
µονάδας βιολογικού καθαρισµού η 
οποία αποτελεί ένδειξη σεβασµού της 
εταιρείας προς το περιβάλλον , ενώ  το 
2018 ολοκληρώθηκε το επενδυτικό 
πλάνο που αφορούσε την επέκταση των 
αποθηκευτικών χώρων και των χώρων 

συσκευασίας του εργοστασίου.
Η εταιρεία βραβεύεται συνεχώς 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τόσο 
για την ποιότητα και την γεύση των 
παραγόµενων προϊόντων της όσο και 
για τις άριστες οικονοµικές επιδόσεις 
που την κατατάσσουνε διαµάντι της 
Ελληνικής οικονοµίας. Το 2017 ο 
Κωνσταντίνος Καράλης βραβεύτηκε 
από την Αυτού Εξοχότης Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας για την οικονοµική 
ευµάρεια της Εταιρείας αλλά και τη 
συνεισφορά της στην ενίσχυση της 

Ελληνικής Οικονοµίας. 
Η εταιρεία ΚΑΡΑΛΗΣ από την ίδρυση 
της µέχρι σήµερα έχει καταφέρει και 
αναπτύσσεται συνεχώς επενδύοντας 
κάθε χρόνο τα κέρδη της στην ανάπτυξη 
της εταιρείας, δηµιουργώντας  νέες 
θέσεις εργασίας.

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το 2017 ο Κωνσταντίνος 
Καράλης βραβεύτηκε 

από την Αυτού Εξοχότης 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 

για την οικονοµική ευµάρεια 
της εταιρείας.

Σταθµός της εταιρείας το 1982 όπου ο Κωνσταντίνος Καράλης ξεκίνησε τις 
εξαγωγές στην Αµερική στον Καναδά και τον επόµενο χρόνο και στην Αυστραλία.
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Ο πρόεδρος του οµίλου της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων 
Αχιλλέας Λιούτας, αναφερόµενος στη 
νέα σειρά επιδορπίων, σχολίασε: «Η 
ΤΡΙΚΚΗ, για άλλη µια φορά, καινοτοµεί 
δηµιουργώντας και προσφέροντας 
στο καταναλωτικό κοινό τη νέα 
σειρά επιδόρπιων Κατσικάκι kids 
αξιοποιώντας όλα τα θρεπτικά οφέλη 
του κατσικίσιου γάλακτος για τα 
παιδιά». Συνεχίζοντας, ο κ. Λιούτας, 
υπογράµµισε ότι «η Συνεταιριστική 
Γαλακτοβιοµηχανία ΤΡΙΚΚΗ έχει 
κερδίσει την εµπιστοσύνη του 
καταναλωτικού κοινού για την ποιότητα 

των προϊόντων της. Από το ολόφρεσκο 
αγελαδινό γάλα το οποίο κυριαρχεί 
στην αγορά του µεγαλύτερου µέρους 
της Θεσσαλίας και το οποίο, τα 
τελευταία χρόνια, κερδίζει τις καρδιές 
του καταναλωτικού κοινού της Αθήνας 
και των υπόλοιπων αστικών κέντρων, 
µέχρι το γιαούρτι, τα υπόλοιπα 
επιδόρπια που παράγει (ρυζόγαλο, 
κρέµα κλπ) και φυσικά τα αυθεντικά 
τυροκοµικά της προϊόντα. Πλέον 
προσφέρει µια νέα γκάµα προϊόντων 
για παιδιά επενδύοντας στο κατσικίσιο 
γάλα στηρίζοντας αποφασιστικά την 
τοπική παραγωγή». 

Ο κ. Λιούτας, ανέφερε ότι «τα νέα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
από τις αρχές του έτους και τα οποία 
σύντοµα θα τοποθετηθούν σε νέα 
σηµεία πώλησης, έτυχαν ιδιαίτερης 
ανταπόκρισης από τα µικρά αλλά και 
τα… µεγάλα παιδιά που τα προτιµούν 
όχι µόνο για τη θρεπτική τους αξία 
αλλά κυρίως για τη υπέροχη γεύση 
τους». Η επιλογή του κατσικίσιου 
γάλακτος δεν θα µείνει µόνο στα 
παιδικά επιδόρπια. Το αµέσως 
επόµενο διάστηµα η ΤΡΙΚΚΗ θα 
παρουσιάσει και µια σειρά νέων και 
καινοτόµων προϊόντων.

ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑΣ ΤΟ ΥΠΕΡΘΡΕΠΤΙΚΟ 
ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ �ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ KIDS� ΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗ
> Τα νέα προϊόντα κυκλοφορούν από τις αρχές του έτους και ήδη έχουν κερδίσει τους καταναλωτές 

«Κατσικάκι kids» είναι η νέα 
σειρά προϊόντων της Συνεταιριστικής 
Γαλακτοβιοµηχανίας ΤΡΙΚΚΗ η οποία 
εισέρχεται δυναµικά στο χώρο των 
επιδορπίων για παιδιά καινοτοµώντας 
µε ολόφρεσκο κατσικίσιο γάλα από 
κοπάδια της ορεινής Θεσσαλίας.
Η ιδέα ήταν πράγµατι καινοτόµα. Τα 
παιδιά είναι ό,τι πιο πολύτιµο έχουµε. 
Τους αξίζει, λοιπόν ό,τι καλύτερο 
και στα επιδόρπια. Τους αξίζουν 
επιδόρπια µε ολόφρεσκο κατσικίσιο 
γάλα προκειµένου να απολαύσουν 

όλα τα πλεονεκτήµατα που τους 
παρέχει αυτό, καθώς σύµφωνα 
µε επιστηµονικές µελέτες, είναι 
πιο εύκολο στην πέψη του, είναι 
πιο πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, 
όπως πρωτεΐνες και ασβέστιο, 
εµφανίζονται λιγότερες αλλεργίες στα 

παιδιά που το καταναλώνουν κ.α. Το 
κατσικίσιο γάλα που χρησιµοποιείται 
για το «Κατσικάκι kids» συλλέγεται 
από κοπάδια που βόσκουν στη 
µοναδική χλωρίδα της ορεινής και 
ηµιορεινής ∆υτικής Θεσσαλίας. 
Είναι η πλούσια ενδηµική χλωρίδα 

της περιοχής που κάνει τη διαφορά 
και στο ολόφρεσκο κατσικίσιο γάλα 
της ΤΡΙΚΚΗ. Είναι από το όρος 
Κόζιακας και τη γύρω περιοχή που 
κατά την παράδοση, ο αρχαίος θεός 
της ιατρικής Ασκληπιός, έπαιρνε τα 
βότανα για τις θεραπείες του.
Το «Κατσικάκι kids» της ΤΡΙΚΚΗ 
δεν είναι µόνο υγιεινό αλλά και 
απολαυστικό στη γεύση του. 
∆ιατίθεται σε τέσσερις γεύσεις. 
Μπανάνα µπισκότο, µπανάνα, 
φράουλα και βανίλια οι οποίες 
γίνονται ήδη ανάρπαστες από µικρούς 
αλλά και µεγάλους. 

 ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο πρόεδρος του οµίλου της Ε.Α.Σ. 
Τρικάλων Αχιλλέας Λιούτας.
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> Η Χώτος ΑΒΕΕ είναι η πρώτη τυροκοµική εταιρεία που ξεκίνησε να παράγει το µανούρι

ΤΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΛΑΝΗ 
ΜΕ ΤΑ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Άρµεγαν και τυροκοµούσαν στο... 
δρόµο στις αρχές του 20ού αιώνα! Κι όµως 
η σκληροτράχηλη διαδροµή από την ορεινή 
Σαµαρίνα που έκαναν οι προπαππούδες τους 
µε τα πόδια ανεβοκατεβάζοντας τα κοπάδια 
στο Θεσσαλικό κάµπο, µοιάζει να απέχει έτη 
φωτός από το υπερσύχρονο τυροκοµείο της 
οικογένειας Χώτου στη Φαλάνη Λάρισας.
Η παράδοση την οποία ξεκίνησε επίσηµα ο 
παππούς της οικογένειας, Γιώργος Χώτος, 
µεταλαµπαδεύτηκε µε θέρµη στους δύο 
του γιους, τον Ιωάννη και τον Θανάση, που 
έστησαν µε προσωπικό µόχθο το τυροκοµείο 
στη Φαλάνη. Αυτοί µε τη σειρά τους µύησαν 
στη χαρά της τυροκόµισης τα παιδιά τους,  τον 
34χρονο Γιώργο, τον 32χρονο Λεωνίδα, τον 
30χρονο Κωνσταντίνο, τον 25χρονο Γιώργο και 
τον 19χρονο Ιωάννη-Ραφαήλ.  
Με σεβασµό ως προς τον παραδοσιακό τρόπο 
παραγωγής και την ποιότητα τους η τρίτη 
γενιά Χώτου µπήκε δυναµικά στη δράση, 
τυροκοµεί και ξεχωρίζει για τα προϊόντα της, 
τα οποία µε την πλούσια µεστή γεύση που 
έχουν, αναδεικνύονται  σε αγαπηµένα τυριά των 
Ελλήνων και όχι µόνο.
Το ιδιόκτητο τυροκοµείο της Χώτος ΑΒΕΕ 

βρίσκεται στο κέντρο παραγωγής της πρώτης 
ύλης, του γάλακτος, επιτυγχάνοντας έτσι 
σωστό έλεγχο σε όλα τα στάδια. Με αφετηρία 
την αγάπη των ανθρώπων της για νόστιµα 
και υγιεινά ελληνικά τυριά και µε σεβασµό 
προς τον καταναλωτή, η εταιρεία διαθέτει τις 
πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις σε έκταση 
5.000 τ.µ., καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα 
διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας 
τροφίµων ISO 9001, ISO 22000, BRC και IFS σε 
όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Πρώτος µπήκε στο µανούρι
Η Χώτος ΑΒΕΕ µπορεί να περηφανεύεται πως 
είναι η πρώτη τυροκοµική εταιρεία που ξεκίνησε 
να παράγει το µανούρι το µαλακό ελληνικό 
τυρί, δεν επαναπαύεται όµως στις δάφνες 
της. Το προφίλ της τυροκοµικής εταιρείας 
από τη Φαλάνη Λάρισας, αν και οικογενειακό, 
είναι έντονα εξαγωγικό, καθώς το 80% της 
παραγωγής της διακινείται στις χώρες – µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις ΗΠΑ, 
Αυστραλία, Καναδά και Αραβικές χώρες.
Το τυροκοµείο της οικογένειας Χώτου είναι 
παγκοσµίως γνωστό -και αναγνωρισµένο µε 
το London Golden World Quality Award- για τη 
φέτα και το µανούρι του και µε δεκάδες άλλα 
ευρωπαϊκά βραβεία. 

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ
Η πρώτη ύλη, το πρόβειο και το γίδινο 
γάλα που προµηθεύεται η εταιρεία, 
προέρχεται από τις γύρω, κατά παράδοση 
γαλακτοπαραγωγικές, περιοχές όπως ο 
Αµπελώνας, ο Τύρναβος, η Φαλάνη, η Ροδιά, 
το ∆αµάσι, το Μακρυχώρι κ.α. Συνολικά σε 
ετήσια βάση συγκεντρώνει περίπου 13.000 
τόνους γάλακτος από τους οποίους θα 
προκύψουν 3.000 τόνοι φέτα και 600 τόνοι 
µανούρι, ποσότητες διόλου ευκαταφρόνητες. 
Η παραγωγή κορυφώνεται από τα 
Χριστούγεννα µέχρι και τον Αύγουστο, καθώς 
όπως σε αρκετά προϊόντα, έτσι και στη φέτα 
και το µανούρι υπάρχει εποχικότητα. 
Σε ό,τι αφορά τα σχέδια για το µέλλον, 
η θεσσαλική εταιρεία έχει κάνει είσοδο 
στην αγορά γιαουρτιού από το 2013, ενώ 
ταυτόχρονα συνεχίζει να επενδύει νέα 
προϊόντα και στον διαρκή εκσυγχρονισµό 
των κτηριακών της εγκαταστάσεων. 

Μια δυναµική εξαγωγική εταιρεία
Τη δυναµική της τυροκοµικής επιχείρησης από 
τη Φαλάνη της Λάρισας µπορεί κανείς να τη 
διαπιστώσει από τους κύκλους εργασιών της  
αλλά και από τον τρόπο που πυτιάζει το τυρί 
της, δηλαδή στο χέρι.
Σήµερα, η Χώτος ΑBEΕ παραµένει πιστή 
στην παράδοση και συνδυάζει την εµπειρία 
και την τεχνογνωσία σχεδόν ενός αιώνα µε 
εγκαταστάσεις τυροκοµίας τελευταίας 
τεχνολογίας, προκειµένου να εξασφαλίσει την 
ανώτερη ποιότητα των προϊόντων της.
 Και παρά το µέγεθος της και το µεγάλο 
όγκο εργασιών της, διατηρεί την λαχτάρα για 
δηµιουργία και τη δίψα για καινοτοµίες. 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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>Η ΑΜΦΙΓΑΛ της Ένωσης Αγρινίου, αν και νέα, έχει εµπειρία ενός αιώνα στον συνεργατισµό  

ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Ένωση 
Αγρινίου, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις 
και αντιλήψεις του παρελθόντος, ως προς το ποιος 
πρέπει να είναι ο ρόλος του αγρότη και των συλλογικών 
του οργάνων, και ενδυναµώνοντας συνέχεια το ρόλο 
της στα αγροτικά δρώµενα του Νοµού, προχώρησε 
στην επένδυση και δηµιουργία µονάδων επεξεργασίας 
των αγροτικών προϊόντων των µελών της. Μια τέτοια 
επένδυση ήταν και η ΑΜΦΙΓΑΛ, η οποία στοχεύει 
στην έµπρακτη στήριξη του κτηνοτρόφου, παρέχοντας 
παράλληλα στον καταναλωτή τη δυνατότητα να 
απολαµβάνει εξαιρετικής ποιότητας φέτα καθώς και τα 
φηµισµένα σκληρά τυριά της Αιτωλοακαρνανίας. 
Ειδικότερα, η ΑΜΦΙΓΑΛ είναι µία υπερσύγχρονη µονάδα 
επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. 
Ιδρύθηκε το 2008, ουσιαστικά όµως σε λειτουργία 
βρίσκεται από το 2014, και προέρχεται από τα σπλάχνα 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού « Ένωση Αγρινίου» ο οποίος 
πλησιάζει τα 100 χρόνια ιστορίας.
∆ιέξοδος στην πολύπαθη αγορά γάλακτος 
Η σηµασία της ίδρυσης της ΑΜΦΙΓΑΛ είναι προφανής. 
Οι κτηνοτρόφοι βρίσκουν διέξοδο στα προβλήµατα 
εµπορίας, διαµορφώνονται νέα δεδοµένα στην πολύπαθη 
αγορά γάλακτος, και η Αιτωλοακαρνανία, ο νοµός µε 
το µεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο, αποκτά µια σύγχρονη 
µονάδα σε ένα από τα βασικά του προϊόντα.
Η οικοδόµηση του εργοστασίου επεξεργασίας γάλακτος 
της ΑΜΦΙΓΑΛ ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2016 και 
ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2017. Βρίσκεται 
σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων στην Κεχρινιά Αµφιλοχίας, 
µακριά από τα µεγάλα αστικά κέντρα. Στην έκταση αυτή 
έχει αναπτυχθεί µια υπερσύγχρονη µονάδα 4.500 τ.µ. 
Η σηµερινή παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου, 
βασίζεται σε τελευταίας λέξης της τεχνολογίας γραµµές 

παραγωγής, και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει τα 
επόµενα χρόνια στον τοµέα της, δίνοντας την ευκαιρία στα 
αιτωλοακαρνανικά προϊόντα να κατακτήσουν τις διεθνείς 
αγορές.. Σήµερα συνεργάζεται µε 450 επιλεγµένους 
παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας για την προµήθεια 
γάλακτος. Η δυναµικότητα παραγωγής µπορεί να 
ξεπεράσει τους 150 τόνους αιγοπρόβειο γάλα ηµερησίως, 
ενώ µπορεί να φτάσει τους 6500 τόνους φέτα και τους 
1500 τόνους γραβιέρας ετησίως.
Αξίζει να σηµειωθεί πως η ΑΜΦΙΓΑΛ, βασισµένη στις 
αρχές και τις αξίες του συνεργατισµού, µε σεβασµό 
στην ελληνική παράδοση και κληρονοµιά, δηµιούργησε 
προϊόντα τα οποία επιχειρούν να φέρουν τον καταναλωτή 
πιο κοντά στην καθηµερινή φροντίδα, αφοσίωση, 
επιµονή και υποµονή του Έλληνα κτηνοτρόφου. Στόχος 
της είναι τα προϊόντα της να δηµιουργήσουν µία νέα 
κουλτούρα τυροκοµικών προϊόντων στην Ελλάδα, να 
αναδείξουν µε την αξία τους τα βασικά στοιχεία της 
παράδοσης της Αιτωλοακαρνανίας, να αποκτήσουν 
µοναδικότητα, να εδραιώσουν τη δική τους ταυτότητα, 
και να µιλήσουν στην καρδιά του καταναλωτή µέσω 
αυθεντικών και µοναδικών ιστοριών. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η βλάστηση, το κλίµα, η µορφολογία της περιοχής 
που συνδυάζει βουνό και πεδιάδα και η καλή και 
διαλεγµένη απευθείας από τον παραγωγό πρώτη 
ύλη, συντελούν στην παραγωγή εξαιρετικά 
γευστικών και ποιοτικών προϊόντων, καθώς τα 
ζώα ελεύθερης βοσκής τρέφονται µε καλύτερη 
τροφή, και παράγουν γάλα µοναδικής ποιότητας.
Μέσω των µοναδικά ποιοτικών προϊόντων της, 
η ΑΜΦΙΓΑΛ, όχι µόνο συµβάλλει στη σωστή 
διατροφή των καταναλωτών της και σε ένα 
υγιέστερο µέλλον ενισχύοντας ένα ποιοτικότερο 
τρόπο ζωής, αλλά και διαφυλάσσει τις αξίες, 
τις παραδοσιακές γεύσεις και συνταγές της 
Αµφιλοχίας και της Ελληνικής κουζίνας.
Πρόσφατα, έξι µεγάλες διακρίσεις έρχονται 
να προστεθούν στο ενεργητικό της ΑΜΦΙΓΑΛ 
και των τυροκοµικών της προϊόντων, τα οποία 
ξεχώρισαν στη 2η Αξιολόγηση Ελληνικών 
Τυριών, που διεξήχθει στα πλαίσια της 5ης Diary 
Expo 2018, την πρώτη, εξειδικευµένη έκθεση για 
τη γαλακτοκοµία και την τυροκοµία. 
Συγκεκριµένα, η Κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π. της 
ΑΜΦΙΓΑΛ, ξεχώρισε στην κατηγορία «Σκληρά 
Τυριά», και αναδείχθηκε νικήτρια της 1ης θέσης. 
Στην ίδια κατηγορία µε χρυσό βραβείο διακρίθηκε 
το Πεκορίνο, ενώ το χάλκινο απέσπασε το 
Κεφαλοτύρι. Στην κατηγορία «Λευκά Τυριά 
Άλµης» η Φέτα Π.Ο.Π της ΑΜΦΙΓΑΛ, διακρίθηκε 
µε χάλκινο. Στην κατηγορία «Ηµίσκληρα Τυριά» 
η Γραβιέρα Αµφιλοχίας ΑΜΦΙΓΑΛ κατέκτησε το 
αργυρό, ενώ το Τσαλαφούτι έλαβε το αργυρό 
βραβείο στην κατηγορία «Λοιπά Τυριά». 

  ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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> Οι εµπορικές πράξεις για µηχανήµατα κρέµονται από τις εγκρίσεις των Σχεδίων Βελτίωσης 

ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΗ Η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Η ZOOTECHNIA ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

TΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Mπορεί η Zootechnia 2019 να 
ξεκίνησε στις 31 Ιανουαρίου µε τις 
θετικότερες προοπτικές για την Έκθεση 
αυτή καθ’ αυτή, ωστόσο η φετινή 
διοργάνωση γίνεται υπό τη σκιά της 
έξαρσης των αδυναµιών της ελληνικής 
κτηνοτροφίας, όπως αποδεικνύουν, 
πρόδηλα, αφενός όσα λαµβάνουν χώρα 
γύρω από τις τιµές στο γάλα, το κρέας 
και τα άλλα προϊόντα ζωικής παραγωγής 
και αφετέρου η ενεργή συµµετοχή των 
Ελλήνων κτηνοτρόφων στις εν εξελίξει 
κινητοποιήσεις των αγροτών, που 
καθηµερινά προσθέτουν νέες δυνάµεις 
και µπλόκα.

«Έχουµε κουράσει κι έχουµε 
κουραστεί» λέει ο ΣΕΑΜ
Επικριτικός για την αδυναµία της πολιτείας 
κι ειδικά του υπουργείου να υλοποιήσει 
έγκαιρα τα προγράµµατα που επιδοτούν 
τις επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα, 
εµφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, Σάββας 
Μπαλουκτσής, ο οποίος χαρακτήρισε 
ως «µονόδροµο» τον εκσυγχρονισµό 
του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων 
στο χώρο της κτηνοτροφίας, για όσους 
δραστηριοποιούνται στο χώρο και 
θέλουν να παραµείνουν στο αντικείµενο, 
διασφαλίζοντας βεβαίως επιθυµητά 
οικονοµικά αποτελέσµατα.
«Έχουµε κουράσει και έχουµε κουραστεί, 

ως ΣΕΑΜ, να αναφερόµαστε συνεχώς 
σε αυτό το πρόβληµα, δηλαδή στην 
καθυστέρηση υλοποίησης των Σχεδίων 
Βελτίωσης. Όµως δυστυχώς αυτή είναι η 
πραγµατικότητα και δυστυχώς για άλλη 
µια φορά εξαιτίας αυτού του λόγου, η 
δυναµική κι οι προοπτικές του κλάδου 
και της ίδιας της έκθεσης, περιορίζονται», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλουκτσής. 
Πρόσθεσε δε, πως «είµαστε ήδη στον 
προτελευταίο χρόνο του ΠΑΑ 2014 - 20, 
που είναι σε εξέλιξη και είναι αµφίβολο 
αν έστω στο τελευταίο τρίµηνο του 
2019 θα έχουµε τελικά τις εγκρίσεις των 
αιτήσεων, προκειµένου οι δικαιούχοι να 
αρχίσουν τις αγορές τους» και µολονότι δεν 
παρέλειψε να σηµειώσει πως από το ΥπΑΑΤ 
ευελπιστούν πως οι εγκρίσεις θα έχουν 
ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, δεν έδειξε να 
πείθεται πως µπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί.
«Μακάρι, θα είναι καλό για όλους», 
ανέφερε, αλλά έσπευσε να τονίσει πως 
«θα ήταν καλύτερα τα πράγµατα και για 
τους διοργανωτές και για τους εκθέτες, να 
είχαµε στη Zootechnia τους επισκέπτες 
κτηνοτρόφους και αγρότες, µε τις εγκρίσεις 
στο χέρι και να κάνουν αγορές και όχι 
για µια ακόµη φορά έρευνα αγοράς. 
Ευελπιστούµε τουλάχιστον στην Agrotica 
του 2020, αυτό να συµβεί». 
Από την κριτική του κ. Μπαλουκτσή δεν 
ξέφυγε ούτε η ∆ΕΘ – Helexpo, όπου 
αναφέρθηκε για «τα προβλήµατα των 
εγκαταστάσεων, την κατανοµή των χώρων, 
αλλά και τα υψηλά κόστη συµµετοχής».

▲

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΒΛΟΣ
Με το θέµα των Σχεδίων Βελτίωσης, αν και 
για άλλο λόγο, «άστραψε και βρόντηξε» και 
ο καθηγητής του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας 
στο Τµήµα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Γεώργιος 
Αρσένος, επισηµαίνοντας πως κατά το πα-
ρελθόν οι στάβλοι που επιχορηγήθηκαν «ή-
ταν κατασκευαστικά τερατουργήµατα, που 
δεν είχαν σχέση µε το ελληνικό περιβάλλον 
και την ευζωία των ζώων». Στο πλαίσιο αυτό 
κάλεσε τους Έλληνες κτηνοτρόφους να επι-
σκεφθούν τον καινοτόµο πρότυπο βιοκλι-
µατικό στάβλο που έχει στήσει το προσωπι-
κό του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας, µε τη συν-
δροµή επιχειρήσεων του κλάδου της κτη-
νοτροφίας, για να ενηµερωθούν για το πώς 

πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο διαβι-
ούν όλων των ειδών τα ζώα, ώστε να είναι 
παραγωγικά, στο επίπεδο της απόδοσης και 
οι εκµεταλλεύσεις τους να γίνουν ανταγωνι-
στικές ως προς το κόστος, µε διεθνή πρότυ-
πα, διότι «αυτό είναι το στοίχηµα σήµερα για 
την ελληνική κτηνοτροφία». Όπως ανέφερε 
στο σηµείο θα γίνεται παρουσίαση και και-
νοτόµων εφαρµογών στη ζωική παραγω-
γή, επίδειξη τεχνητής σπερµατέγχυσης, θα 
εκτεθούν υποδοµές για τη διατροφή ζώων, 
για µηχανικό άρµεγµα και ατοµική γαλα-
κτοµέτρηση, για ηλεκτρονική σήµανση, συ-
σκευές για την ανίχνευση οίστρου και συ-
στήµατος ελέγχου µικροκλίµατος.


