
Είναι εφικτό  
πριμ πρώτης 
εγκατάστασης 
100.000 ευρώ
Συν 50% ενισχύσεις για συνδεδεμένες   

Σοβαρές µεταβολές στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που αποδίδουν οι 
οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών, 
φέρνει η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή,  
όπως έδειξε και το Γεωπονικό. σελ. 27 

Καθιερωµένες αλλά και προεµπορικές 
ποικιλίες σιτηρών είχαν την ευκαιρία 
να δουν και να συγκρίνουν αγρότες και 
βιοµηχανία στο καθιερωµένο field day 
της F.A.S στον Πλατύκαµπο. σελ. 40-41

Το κλίµα αλλάζει 
την αµπελουργία

Οι ποικιλίες σίτου 
την επόµενη µέρα       

Η διάταξη της ΚΑΠ λίγο πριν από τις 
Ευρωεκλογές κρίνεται µάλλον αµυντι-
κή, ωστόσο, κάποιες κινήσεις των επι-
τελών των Βρυξελλών αφήνουν περι-
θώρια και για καλές ειδήσεις. Οι πλη-
ροφορίες θέλουν το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο της ΚΑΠ να αφήνει περιθώ-
ρια ώστε το πριµ πρώτης εγκατάστα-
σης των Νέων Γεωργών να φτάσει τα 
100.000 ευρώ. Το λέει ο τεχνοκράτης 
και υποψήφιος µε τη Ν.∆. ευρωβου-
λευτής, ∆ηµήτρης Μελάς (σελ. 26-31). 

Την ίδια στιγµή, ο υπουργός Σταύρος 
Αραχωβίτης, προαναγγέλλει αύξηση 
της τάξεως του 50% -περί τα 700 εκατ. 
ευρώ- στο κονδύλι για συνδεδεµένες 
ενισχύσεις της νέας προγραµµατικής 
περιόδου. Κι όλα αυτά, όταν ο προϋπο-
λογισµός της ΚΑΠ αναµένεται δραστι-
κά µειωµένος. Μια ολοσχερής εξωτερι-
κή σύγκλιση θα στερήσει από τη χώρα 
µας περί τα 750 εκατ. ευρώ, ενώ µια ε-
λάχιστη ευθυγράµµιση θα κόψει περί 
τα 150 εκατ. ευρώ.  σελ. 4, 10, 26, 46 

Σύννεφα µαζεύονται και πάλι 
πάνω από το αγελαδινό γάλα, 
καθώς, κάθε νέο τιµολόγιο της 
γαλακτοβιοµηχανίας κρύβει 
µια µικρή µείωση τιµής. σελ. 16

Κάθε µήνα, ένα σεντ µείον    
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Ξαναζωντανεύει 
ο τιµοκατάλογος;   
Καινούργια εµπλοκή στα Σχέδια 
Βελτίωσης µε αφορµή τον γνωστό 
τιµοκατάλογο Τσιατούρα. σελ. 10-11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 09/05

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

240
177

71,45
2,34

16/05

239
177

66,35
2,32

240
178

76,57
2,47

240
178

75,91
2,34

 

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

225
182
84,76
2,93

18/01
237
183
74,37
2,71
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ΕΝΘΕΤΟ 

Πολλή διαπραγµάτευση 
και λίγη προετοιµασία      
Στο τέλος η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ 
κρίνεται στην Αθήνα, επιµένει
ο ∆ηµήτρης Μελάς. σελ. 50
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11759

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50250

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12835

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87352

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
122,76000

• Σε νέο αδιέξοδο η γνωστή υπόθεση 
«τιµοκατάλογος των τρακτέρ» σελ. 11
• Τον Ιούλιο έγκριση των προγραµµάτων 
µελισσοκοµίας 2020-2022 σελ. 18

• Επαναπροσέγγιση των αναγκών στην 
ελιά από τη ∆ΟΕΠΕΛ στη Στυλίδα σελ. 12
• Μπροστά σε απώλειες 750 εκατ. ευρώ η 
Ελλάδα στα δικαιώµατα της ΚΑΠ σελ. 46

• Αυξάνεται η κατά κεφαλήν κατανάλωση 
στο σιτάρι που βγάζει άµυνα σελ. 36
• Στο µισό κοµµένη η τιµή για την ντοµάτα 
µετά τις γιορτές του Πάσχα σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μια όψιµη παραγωγή που έδωσε τιµή λίγες εβδοµάδες 
νωρίτερα στην επιτραπέζια ντοµάτα, τώρα την έχει παγιδέψει σε 
µια κατάσταση ταυτόχρονης προσφοράς από διάφορες περιοχές 
της χώρας. Την ίδια στιγµή το βαµβάκι στα χρηµατιστήρια 
εµπορευµάτων δείχνει να είναι ο µεγάλος ηττηµένος της 
εµπορικής διαµάχης. Σενάρια του IGC θέλουν το σιτάρι να 
διατηρεί ικανοποιητικές τιµές ως το 2024, λόγω ζήτησης.

Σκωρίαση ψυχανθών
Έναρξη της σκωρίασης έχει παρατηρηθεί 
στις πρώιµες καλλιέργειες µε ρεβίθια 
στους Νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας και 
αναµένεται και σε άλλους Νοµούς. Στην 
κάτω επιφάνεια των φύλλων σχηµατίζονται 
µικρές φλύκταινες οι οποίες ανοίγουν και 
εµφανίζονται τα σπόρια του µύκητα που 
έχουν χρώµα σκουριάς. Η έντονη 
προσβολή προκαλεί ξήρανση των φύλλων, 
πρόωρη φυλλόπτωση και µµείωση ή 
καταστροφή της παραγωγής. Παρόµοιες 
φλύκταινες εµφανίζονται στους µίσχους, 
στα στελέχη και στους λοβούς µε τα 
σπόρια του µύκητα να µεταφέρονται σε 
µικρές και µεγάλες αποστάσεις µε την 
βροχή και τον άνεµο.

Επανάληψη ψεκασµών 
Να γίνουν ψεκασµοί µε την εµφάνιση 
των πρώτων συµπτωµάτων στις 
καλλιέργειες των ψυχανθών και 
επανάληψη αυτών µετά από βροχή και 
µέχρι την άνθηση, συνιστάται από τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών & 
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, µε 
επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Για τη 
βλάστηση των σπορίων του µύκητα και 
την µόλυνση των φυτών είναι 
απαραίτητη η παρουσία νερού στα 
φύλλα από βροχή, δρόσο, πότισµα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 18-05-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Από το 
µεσηµέρι αραιές νεφώσεις κατά 
τόπους πυκνότερες στα δυτικά και 
τα βόρεια µε πιθανότητα όµβρων 
στα ορεινά της ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης. 
Τοπικά περιορισµένη ορατότητα 
τις βραδινές ώρες. Οι άνεµοι θα 
πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί, ενώ 
από το απόγευµα θα στραφούν σε 
νότιους. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει άνοδο.

Κυριακή 19-05-2019
Αραιές νεφώσεις κατά 
διαστήµατα πιο πυκνές. Ευνοείται 
η µεταφορά σκόνης. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές και τις βραδινές ώρες. 
Οι άνεµοι θα πνέουν νότιοι 
νοτιοανατολικοί. Η θερµοκρασία 
θα σηµειώσει περαιτέρω άνοδο 
και θα κυµανθεί σε σχετικά 
υψηλά για την εποχή επίπεδα.

∆ευτέρα 20-05-2019
και Τρίτη 21-05-2019
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις. 
Πιθανότητα ασθενών βροχών στα 
βορειοδυτικά. Ευνοείται η 
µεταφορά σκόνης. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές και τις βραδινές ώρες. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Οι άνεµοι θα πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις ασθενείς. Η 
θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Τετάρτη 22-05-2019 ως
Παρασκευή 24-05-2019
Αραιές νεφώσεις κατά 
διαστήµατα πιο πυκνές στα 
ανατολικά και νότια. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές και τις βραδινές ώρες. 
Οι άνεµοι στα ανατολικά 
θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 
που βαθµιαία θα στραφούν σε 
δυτικούς βορειοδυτικούς µε την 
ίδια ένταση. Η θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
δυτικοί βορειοδυτικοί 
3 µε 5 µποφόρ. Από 
το απόγευµα θα 
στραφούν σε νότιους 
3 µε 5 µποφόρ.
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Αν υπάρχει µια πολιτική στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση που περιποιεί τιµή στον όρο 
«κοινή» δεν είναι άλλη από την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική. Αποτέλεσε θεµέλιο 
λίθο της ευρωπαϊκής ιδέας, έδωσε σχή-
µα και µορφή στην αλληλεγγύη και τη 
χρηµατοδοτική στήριξη των κρατών – 
µελών και συνέθεσε τη ραχοκοκαλιά 
του διοικητικού µηχανισµού των Βρυ-
ξελλών. Παρά τις όποιες αδυναµίες της 
και τις αλλεπάλληλες µεταβολές και α-
ναθεωρήσεις, η ΚΑΠ παραµένει το ελι-
ξίριο της ευρωπαϊκής συνοχής.  

Με δεδοµένη τη σηµασία της ΚΑΠ αλλά και 
του γεωργικού τοµέα της Ε.Ε. γενικότε-
ρα, οι προτάσεις που κατατίθενται αυτό 
τον καιρό για το Ευρωκοινοβούλιο, ό-
φειλαν να ενσωµατώνουν σε πολύ µε-
γάλο βαθµό και τουλάχιστον κατ’ αντι-
στοιχία, το βάρος που συγκεντρώνει η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Αντί αυτού, µόλις και µετά βίας καταγρά-
φεται σε κάθε ψηφοδέλτιο µια υπο-
ψηφιότητα που να δύναται να εκ-
φράσει στοιχειωδώς αυτόν το χώρο. 
Ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, ∆ηµήτρης Με-
λάς, στέλεχος µε θητεία σε καίριες 
οργανικές θέσεις και διαµορφωτής 
για κάποιο διάστηµα της ΚΑΠ, είναι ί-
σως ο µόνος µε βαθιά αντίληψη των 
θεµάτων. Κατά τα λοιπά, πρόσωπα 
που προβάλλονται περισσότερο ως 
άλλοθι και είτε δεν θα τύχουν ιδιαί-
τερης στήριξης από τον κοµµατικό 
µηχανισµό, όπως είναι η περίπτωση 
του Γιάννη Βάγκου µε το ψηφοδέλ-
τιο του ΚΚΕ, είτε δεν διαθέτουν το «ι-
στορικό υπόβαθρο» για να καλύψουν 
την απόσταση που τους χωρίζει από 
το Στρασβούργο. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, 
Βλάσης Τσιόγκας.

 Κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις θα µπορούσε 
να πει κανείς ότι βρίσκονται σε δύο α-
δύναµα, κατά τα λοιπά, ψηφοδέλτια, ό-
πως σε αυτό των Οικολόγων Πράσινων, 
ο Νίκος Πουτσιάκας και στο αντίστοιχο 
του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόµµα-
τος Ελλάδας πολλά καλά στελέχη, µε-
ταξύ των οποίων, ο Βάκης Τσιοµπανί-
δης, ο ∆ηµήτρης Σταµατάκος, ο Γιάν-
νης Γκρίνιας, ο Στέφανος Βέττας, η Ελέ-
νη Γαζή, η Χριστίνα Γαρδικιώτη και αρ-
κετοί ακόµα συµπαθείς και γνήσιοι εκ-
πρόσωποι του αγροτικού χώρου.                              

Agrenda

Με Γιάννη Βάγκο 
και Γιάννη Γκρίνια





ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Παράταση µέχρι τις 18 Ιουνίου πή-
ραν οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε, γεγονός 
που παρέσυρε και την εξισωτική 
καθώς οι αιτήσεις γίνονται µέσω 
της πλατφόρµας ενιαίας ενίσχυ-
σης. Με την επίσηµη προκήρυξη 
(Αρ. Πρωτ. : 939/109429) παράλ-
ληλα ορίστηκαν τα ποσά εξισωτι-
κής που θα λάβουν οι αγρότες για 
το 2019 και γνωστοποιείται σε ό-
σους ασκούν αγροτική δραστηριό-
τητα σε πρώην µειονεκτικές περι-
οχές ότι θα λάβουν 6,48 ευρώ το 
στρέµµα φέτος, ενώ το ποσό αυ-
τό θα πέσει στο µισό το 2020 και 
µετά θα κοπεί τελείως.

Αναλυτικά τα ποσά ενίσχυσης 
ανά στρέµµα βάσει της πρόσκλη-
σης ύψους 240 εκατ. ευρώ, που 
θα λάβουν φέτος οι αγρότες είναι:

 Ορεινές περιοχές: 12,5 ευρώ 
 Μειονεκτικές: 8,1 ευρώ
 Πρώην µειονεκτικές περιο-

χές: για το 2019 στα 6,48 ευρώ 
το στρέµµα και για το 2020 στα 
3,24 ευρώ. 

Προοδευτική µείωση
Σε όλες τις κατηγορίες περιο-

χών, το ύψος της ενίσχυσης εξαρ-

τάται από την έκταση της εκµε-
τάλλευσης, το οποίο µετά τα 200 
στρέµµατα µειώνεται προοδευτι-
κά ως ακολούθως:

 Για τµήµα της έκτασης της εκ-
µετάλλευσης έως και 200 στρέµ-
µατα: χορηγείται το 100% της ε-
νίσχυσης.

 Για τµήµα της έκτασης της εκ-
µετάλλευσης µεγαλύτερο από 200 
έως και 250 στρεµµάτων: χορη-
γείται 80% της ενίσχυσης.

 Για τµήµα της έκτασης της εκ-
µετάλλευσης µεγαλύτερο από 250 
έως και 300 στρεµµάτων: χορη-
γείται 50% της ενίσχυσης.

  Για το τµήµα της έκτασης της 
εκµετάλλευσης πέραν των 300 
στρεµµάτων εκταρίων δεν χορη-
γείται ενίσχυση.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Τα απαιτούµενα δικαιολογητι-

κά είναι τα κάτωθι:
α) Αντίγραφο και των δύο ό-

ψεων της αστυνοµικής ταυτότη-
τας ή των κρίσιµων σελίδων του 
διαβατηρίου (µόνο για φυσικά 
πρόσωπα).

β) Αντίγραφο της πρώτης σελί-
δας βιβλιαρίου Τράπεζας.

γ) Εφόσον αιτείται ο παραγω-
γός εξισωτική ελέγχεται κατά την 
οριστικοποίηση της Ενιαίας Αίτη-
σης Ενίσχυσης η ηλικία 18-67 ε-
τών, για να ελεγχθεί το κριτήριο 
επιλεξιµότητας της ενεργού επαγ-
γελµατικής δραστηριότητας. Αν 
η ηλικία είναι άνω των 67 δύνα-
ται να αιτηθεί το Μέτρο 13 αλλά 
µε την υποχρέωση επισύναψης 
δικαιολογητικού ασφαλιστικού 
φορέα για παράταση έναρξης συ-
νταξιοδότησης (παράταση κατα-
βολής ασφαλιστικών εισφορών).

Η υποβολή τους δεν είναι απα-
ραίτητη σε περίπτωση που έχουν 
ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί 
ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενι-
αίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 
ή σε αίτηση προγενέστερου έτους 
και δεν υπάρχουν µεταβολές.

Ο έλεγχος της ενεργού επαγ-
γελµατικής δραστηριότητας πραγ-
µατοποιείται µε µηχανογραφικό 
έλεγχο µε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ 
και της ΑΑ∆Ε. 
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Παρέσυρε την εξισωτική 
μέχρι 18 Ιουνίου το ΟΣΔΕ 
Στα μαλακά με πριμ 6,48 ευρώ το στρέμμα οι παλιές μειονεκτικές 

Έως 1η Ιουλίου μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

240 εκατ. ευρώ
Η προκήρυξη της εξισωτικής 

ορίζει το ποσό για το 2019 στα 
240 εκατ. ευρώ, 10 εκατ. ευρώ 

περισσότερα από το 2018

Μέγεθος
βοσκότοπου
Σε περίπτωση εκτάσεων 
βοσκοτόπων σε παραγωγή, 
η πυκνότητα βόσκησης που 
προκύπτει από τη συνολική 
έκταση βοσκοτόπων που 
δηλώνονται, πρέπει να είναι ίση 
ή µεγαλύτερη από 0,7 MMZ/
εκτάριο. Ως επιλέξιµη έκταση 
βοσκοτόπου λογίζεται αυτή που 
προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη 
τον ελάχιστο συνολικό αριθµό 
ΜΜΖ που υπολογίζονται βάσει 
των δηλωθέντων διοικητικά 
και επιτόπια ελεγχθέντων 
επιλέξιµων ζώων: Αιγοπρόβατα 
(0,15 ΜΜΖ ανά ζώο), βοοειδή 
(από 0,2 έως 1 ΜΜΖ αναλόγως 
την ηλικία).

Εν τω µεταξύ, η παράταση στο ΟΣ-
∆Ε έδωσε και περισσότερο χρόνο 
στις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων, µε 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ να γνωστοποιεί µε 
ανακοίνωσή του ότι θα µπορούν 
να γίνονται έως τη ∆ευτέρα 1η Ι-
ουλίου 2019, µετά τη σχετική τρο-
ποποίηση της υπουργικής απόφα-
σης (ΦΕΚ 1291Β / 2016), που υπε-
γράφη από τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη.

Για την ενηµέρωση των γεωρ-
γών και των Κέντρων Υποβολής 
∆ηλώσεων έτους 2019 διευκρινί-

ζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι:
1) η παράταση της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής των αιτή-
σεων µεταβίβασης 2019 δεν αφο-
ρά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ε-
νίσχυσης 2019, η οποία ορίζεται 
στις 18 Ιουνίου 2019.

2) η παράταση της καταληκτι-
κής ηµεροµηνίας υποβολής των 
αιτήσεων µεταβίβασης δεν επη-
ρεάζει την ηµεροµηνία, κατά την 
οποία ο γεωργός θα πρέπει να α-
ποδεικνύει πως έχει στην κατο-

χή του τα δηλωθέντα αγροτεµά-
χια για το έτος 2019, ήτοι 31 Μα-
ΐου 2019. Συνεπώς µε βάση την 
έκταση που κατέχει ο δικαιούχος 
στις 31 Μαΐου 2019 θα γίνει η ε-
νεργοποίηση και η πληρωµή των 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
του έτους 2019

3) η καταληκτική ηµεροµηνία 
τροποποίησης ή και ακύρωσης ε-
µπρόθεσµα (ως 1η Ιουλίου 2019) 
οριστικοποιηµένων αιτήσεων µε-
ταβίβασης παρατείνεται ως την 
∆ευτέρα, 15 Ιουλίου 2019.

Αυτοεκπληρούµενη προφητεία η παράταση κατά ένα µήνα, δηλαδή 
µέχρι 18 Ιουνίου, της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε.

2019
ΑΠΟ ΤΟ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

 8,1
ΟΡΕΙΝΕΣ

12,5

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

2019

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

2020

ΠΡΩΗΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

6,48 3,24

ΠΟΣΟ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με εκκαθαρίσεις παλιών προγραµµάτων, ενιαίας και ει-
δικών ενισχύσεων προηγούµενων ετών και µια προσπά-
θεια των αρµοδίων να βρεθεί στο παρά 5 λύση που να 
µην µας εκθέτει στις Βρυξέλλες σχετικά µε τις εξισωτικές 
του 2013 και 2014 θα κυλήσουν οι επόµενες µέρες µέ-
χρι τις Ευρωεκλογές. Εξαίρεση οι ανακοινώσεις Αραχω-
βίτη από την Ηµαθία για αύξηση των πόρων των συνδε-
δεµένων ενισχύσεων, που ωστόσο ακόµα αργεί. Αντίθε-
τα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε κά-
τι ψιλά για αποζηµιώσεις, ενώ ξέκοψε κάθε πιθανότητα 
για επιστροφή φόρου πετρελαίου στους αγρότες, καθώς 
δεν υπάρχει το απαραίτητο  δηµοσιονοµικό περιθώριο. 
Ένα ζήτηµα για το οποίο από τη Λάρισα λίγες µέρες µε-
τά ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ό-
τι «περιµένει από το επιτελείο του σχέδιο σχετικά µε το τι 
µπορεί να γίνει», αλλά δεν είναι ακόµα έτοιµος να ανα-
κοινώσει κάτι συγκεκριµένο, αν και την πρότασή του θα 
την καταθέσει πριν τις εθνικές εκλογές, όπως δεσµεύτη-
κε ο ίδιος. Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόµ-
µα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης επεξεργάζεται ένα 
«σχέδιο» βάσει του οποίου αγρότες και κτηνοτρόφοι θα 
αγοράζουν πετρέλαιο που χρησιµοποιούν στις εργασίες 
του σε φτηνότερη τιµή από τα βενζινάδικα.

Εν τω µεταξύ, στα τρέχοντα, οι διοικητικοί του Οργανι-
σµού Πληρωµών µέχρι 30 Ιουνίου, βάσει του κοινοτικού 
κανονισµού, πρέπει να «τρέξουν» διορθωτικές πληρω-
µές, µε την αρωγή των κατά τόπους ∆ΑΟΚ, για να κλεί-
σουν όλες οι εκκρεµότητες που αφορούν προγράµµατα 
(Νιτρικά, Βιολογικά, Κοµφούζιο κ.λπ.), ενιαία ενίσχυση 
του 2018, καθώς και εξισωτική και ειδικές ενισχύσεις του 
περασµένου έτους. Μάλιστα, εκκρεµεί και µία δεύτερη 
παρτίδα πληρωµών για όσους έµειναν εκτός από τις πι-
στώσεις της Μεγάλης Εβδοµάδας σχετικά µε συνδεδεµέ-
νες ενισχύσεις, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

∆εν υπάρχει περιθώριο για επιστροφή πετρελαίου, 
βλέπουµε το χαλάζι, δηλώνει ο Αραχωβίτης

Πορίσµατα το Σεπτέµβριο και καταβολή αποζηµιώσε-
ων προς το τέλος του έτους προωθούνται για τα σχεδόν 
6.000 αγροτεµάχια µε οπωροφόρα στο πέταλο της Πέλ-
λας-Ηµαθίας που έπαθαν ζηµιές από το χαλάζι στα µέσα 
Απριλίου, ενώ για τα περίπου 1.500 στρέµµατα ακτινι-
διές που έχουν πάθει ολοκληρωτικές ζηµιές στη φετινή 
παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο δροµολογείται λύ-
ση ΠΣΕΑ ή de minimis και θα ανακοινωθεί το επόµενο 
διάστηµα. Αυτά ανακοίνωσαν ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
Φάνης Κουρεµπές, σε συνάντησή τους µε παραγωγούς 
στο δηµαρχείο της Μελίκης, την περασµένη Τετάρτη 15 
Μαΐου, στο πλαίσιο της διήµερης επίσκεψης του υπουρ-
γού για επαφές µε παραγωγούς και εκπροσώπους οργα-
νώσεων, σε Ηµαθία, Φλώρινα, Πέλλα και Πιερία.

Στις σαφείς αναφορές των αγροτών που βρέθηκαν στο 
δηµαρχείο Μελίκης, για την ανάγκη εκτός από το να δο-

θούν άµεσα οι αποζηµιώσεις «γιατί δεν µπορούµε να α-
νταπεξέλθουµε, κάποιοι δεν έχουν ούτε για το χαρτζιλίκι 
των παιδιών τους», να υπάρξει και αναθεώρηση του κα-
νονισµού του ΕΛΓΑ, ο υπουργός επανέλαβε πως το θέµα 
έχει δροµολογηθεί και πως αρχές Ιουνίου θα προχωρή-
σει ο ΕΛΓΑ στην προκήρυξη διαγωνισµού για την ανά-
θεση της αναλογιστικής µελέτης. Η εκτίµηση του προέ-

δρου του ΕΛΓΑ δε είναι πως θα υπάρξουν αποτελέσµα-
τα µέχρι το Σεπτέµβριο, ώστε να προχωρήσει η νέα µορ-
φή του κανονισµού.

Εν τω µεταξύ, µιλώντας ο υπουργός για τις παροχές 
της κυβέρνησης, του ετέθη το ερώτηµα σχετικά µε την 
επιστροφή φόρου πετρελαίου, για το οποίο όµως θετι-
κή απάντηση δεν µπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγµή, α-
φού όπως υποστήριξε το δηµοσιονοµικό περιθώριο εί-
ναι στενό ώστε να επιτρέψει κάτι τέτοιο.

Στις διαµαρτυρίες παριστάµενων τευτλοπαραγωγών 
για το γεγονός ότι ακόµη δεν έχουν πληρωθεί τη σοδειά 
του 2018, ο κ. Αραχωβίτης προσπάθησε να τους καθησυ-
χάσει, λέγοντας πως «υπήρξε ήδη µια συνάντηση της πι-
στώτριας τράπεζας µε τον υποψήφιο επενδυτή και φαί-
νεται πως µάλλον οδηγούµαστε σε συµφωνία σύντοµα. 
Ακόµη, όµως και αν χρειαστεί νοµοθετική ρύθµιση για 
να εξοφληθείτε, θα το πράξουµε και αυτό».

Ένα βήµα πριν το ταµείο για τα 9,1 εκατ. ευρώ 
των de minimis οι αιγοπροβατοτρόφοι Κρήτης

Θέµα χρόνου πρέπει να θεωρείται η πίστωση των λο-
γαριασµών των κτηνοτρόφων της Κρήτης µε τις ενισχύ-
σεις ήσσονος σηµασίας (de minimis), µετά τη δέσµευ-
ση της σχετικής πίστωσης ύψους 9,1 εκατ. ευρώ. Σύµ-
φωνα µε την ΚΥΑ, σκοπός της έκτακτης στήριξης είναι 
η αναπλήρωση του εισοδήµατος των αιγοπροβατοτρό-
φων του νησιού, λόγω των πρόσφατων έντονων δυσµε-
νών καιρικών φαινοµένων, που είχαν σαν αποτέλεσµα 
την κήρυξη εκτεταµένων περιοχών σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Να σηµειωθεί ότι η ενίσχυση δίνεται µε 
βάση τα θηλυκά αιγοπρόβατα των εκµεταλλεύσεων που 
έχουν παραδώσει γάλα το έτος 2018 ή έχουν προβεί σε 
επίσηµη σφαγή το έτος 2018 ή 2019. 

Επίδοµα 
παιδιού 

Η β’ διµηνιαία δόση 
για το επίδοµα 

τέκνου του 2019 
που αφορά Μάρτιο 

και Απρίλιο, θα 
καταβληθεί 24 
Μαΐου σε όσους 
έχουν υποβάλλει 
αίτηση Α21 µέχρι 

τις 17 Μαΐου

∆ηλώσεις 
ΟΣ∆Ε

Μέχρι τα 
µεσάνυχτα της 

Τρίτης 18 Ιουνίου 
παρατείνεται 

η υποβολή της 
ενιαίας αίτησης  
ενίσχυσης για το 

2019

Μεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων

Παράταση 
στην υποβολή 
των αιτήσεων 
µεταβίβασης 

βασικής ενίσχυσης 
του 2019 έως 
τη ∆ευτέρα 
1η Ιουλίου 
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Ψιλολόγια που κλείνουν τρύπες 
και κάτι αποζημιώσεις πριν τις ευρωεκλογές  

 Φειδωλός ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης από την Ημαθία, το παλεύουν ακόμα για παλιές εξισωτικές
 Μέχρι τέλος Ιουνίου εκκρεμότητες από προγράµµατα, ενιαία και συνδεδεµένη σε κτηνοτρόφους χωρίς γη

Νέα προκήρυξη 
για αντιχαλαζικά 
τον Ιούνιο
Εντός 15 ηµερών θα υπάρξουν αποτελέσµατα στις 
αξιολογήσεις του Μέτρου 5.1 «Αντιχαλαζική 
Προστασία» ανακοίνωσε από την Ηµαθία ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεµπές, ενώ 
προανάγγειλε και νέα προκήρυξη εντός Ιουνίου µε 
ελάχιστο προϋπολογισµό τα 15 εκατ. ευρώ. Επίσης 
ο ίδιος σηµείωσε πως έχει έρθει σε επικοινωνία µε 
τις 4 συστηµικές τράπεζες και όπως ισχυρίστηκε 
δεσµεύτηκαν πως δέχονται να χρηµατοδοτήσουν 
την ίδια συµµετοχή, δηλαδή το 15%, καθώς το 
υπόλοιπο 85% επιδοτείται, όσων αγροτών 
εξασφαλίζουν την έγκριση του αιτήµατός τους. 
Τέλος, ο επικεφαλής του ΕΛΓΑ συµπλήρωσε ότι 
«µέσα στο φθινόπωρο θα έχουµε τα πρώτα 
αποτελέσµατα της αναλογιστικής µελέτης και 
εκτιµώ ότι µε τις δηλώσεις καλλιεργειών το νέο 
έτος, θα εφαρµοστούν και οι πρώτες αλλαγές».





Σαν χελώνα το κτηματολόγιο

Γενική παράταση  
άλλο ένα εξάμηνο

 Μέσος όρος κτηματογράφισης στο 14,62%

 Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών 
με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Οι δυσκολίες στη συγκέντρωση των α-
παραίτητων εγγράφων έχουν κρατή-
σει σε πολύ χαµηλά επίπεδα τη συµ-
µετοχή των ιδιοκτητών στο Κτηµατο-
λόγιο, µε αποτέλεσµα το υπουργείο 
Περιβάλλοντος να προχωρήσει σε ε-
πιπλέον παράταση έως και 6 µήνες για 
τη συλλογή των δηλώσεων.

Ανύπαρκτοι τίτλοι ιδιοκτησίας, πα-
ρανοµίες σε κατατµήσεις στα συµβό-
λαια, πολλοί υπερήλικοι ιδιοκτήτες 
που δυσκολεύονται να φέρουν εις πέ-
ρας τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και περιπτώσεις µη απο-
δοχής κληρονοµιάς είχαν ως αποτέ-
λεσµα να «κολλήσουν» οι ιδιοκτήτες 
και να υπάρχει πολύ µικρή προσέλευ-
ση στο κτηµατολόγιο.

Φορείς και βουλευτές, βλέποντας 
πως µόνο το 15% των ιδιοκτητών –ήτοι 
1.842.941 από τα 12.608.580 δικαιώ-
µατα- έχουν καταθέσει τα απαραίτητα 
έγγραφα, άσκησαν πίεση στο υπουρ-
γείο προκειµένου να επιµηκυνθούν οι 
παρατάσεις για να καταφέρουν περισ-
σότεροι ιδιοκτήτες να φέρουν εις πέ-
ρας τις απαραίτητες διαδικασίες.

Έτσι, καθώς η περεταίρω παράταση 

συνεπάγεται και αλλαγή του νόµου, 
κατατέθηκε η κατάλληλη τροπολογία, 
την οποία υπογράφουν 13 βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ και ορίζει ότι οι προθεσµί-
ες υποβολής των δηλώσεων µπορεί 
να παρατείνονται και για χρονικό δι-
άστηµα εως έξι µηνών.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρε-
ται πως «δεδοµένης της δυσκολίας των 
πολιτών να συγκεντρώσουν τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά για την υπο-
βολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιω-
µάτων, στο πλαίσιο της κτηµατογρά-
φησης που διενεργείται σε όλη την Ε-
πικράτεια, µε την προτεινόµενη ρύθµι-
ση δίδεται η δυνατότητα στον Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να 
χορηγεί παράταση εως 6 µήνες, πέ-
ραν της ήδη προβλεπόµενης τρίµη-
νης παράτασης που χορηγείται µε α-
ποφάσεις του «Ελληνικό Κτηµατολό-
γιο».Από την διάταξη που αναµένεται 
να ψηφιστεί προκύπτει ότι οι υπουργι-
κές αποφάσεις παράτασης µπορεί να 
έχουν αναδροµική ισχύ από τη λήξη 
της προηγούµενης παράταξης µέχρι 
τη δηµοσίευσή τους.

Πλαφόν στη µείωση ΕΝΦΙΑ
Πλαφόν 100 ευρώ µπήκε στη µεί-

ωση του ΕΝΦΙΑ, µε την κατάθεση της 
αντίστοιχης τροπολογίας. Μόνο οι 
ιδιοκτήτες των οποίων η ακίνητη 
περιουσία δεν ξεπερνά τις 60.000 
ευρώ θα δικαιούνται και το 30% της 
µείωσης, δηλαδή τα 100 ευρώ. Για 
τους ιδιοκτήτες µε µεγαλύτερη πε-
ριουσία ενεργοποιείται κόφτης στα  
100 ευρώ µείωσης. Στην αξία της α-
κίνητης περιουσίας όµως, που λαµ-
βάνεται υπ’ όψη για τη χορήγηση 
της έκπτωσης, δε θα συνυπολογί-
ζονται τα αγροτεµάχια, µε αποτέλε-
σµα να διευρυνθεί κατά πάσα πιθα-
νότητα ο αριθµός των δικαιούχων 
στην έκπτωση. Η αναπροσαρµογή 
των αντικειµενικών αξιών όµως και 
συγκεκριµένα η αύξησή τους, που 
αναµένεται στα µέσα Ιουνίου, δεν 
αποκλείεται να εξανεµίσουν τις µει-
ώσεις στον ΕΝΦΙΑ από το 2020 και 
έπειτα, που θα λαµβάνονται υπ’ ό-
ψη στον υπολογισµό. 

Σε ισχύ από 20 Μαΐου
η... 13η σύνταξη 
και ο µειωµένος ΦΠΑ
Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολοµέλεια το 
νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις 120 δόσεις και 
οι τροπολογίες για την «13η σύνταξη» και τη µείωση του ΦΠΑ 
σε τρόφιµα, εστίαση και ενέργεια, µε την εφαρµογή τους να 
ορίζεται από τις 20 Μαΐου. 
Με την τροπολογία για τον µειωµένο ΦΠΑ µετατάσσονται σε 
χαµηλότερο συντελεστή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 
διάφορα αγαθά και υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων, µετατάσσονται σε 
µειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% από 24% σήµερα είδη λαδιών, 
παρασκευάσµατα κρεάτων και ψαριών, κακάο, ζύµες, αλάτι, 
ξύδια κ λπ., ενώ µειώνεται από 13% σε 6% ο συντελεστής του 
φόρου για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.
Σε ό,τι αφορά στην 13η σύνταξη, θεσµοθετείται ως «µόνιµο 
µέτρο» µε τα ποσό της να καθορίζεται ως εξής:
 Για ποσό έως και 500 ευρώ, 100%.
 Για ποσό από 500,01 έως και 600 ευρώ, 70%.
 Για ποσά από 600,01 έως και 1000 ευρώ, 50%.
 Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, 30%.

Χαµηλότερος φόρος 
στο πλεόνασµα 
των συνεταιρισµών

Ψηφίστηκε τη ∆ευτέρα 13 
Μαΐου, η τροπολογία που 
ουσιαστικά καταργεί τη 
φορολόγηση των διανεµόµενων 
πλεονασµάτων των 
συνεταιρισµών ως εµπορική 
δραστηριότητα, η οποία τώρα θα 
αντιµετωπίζει τα έσοδα ως 
αποτέλεσµα αγροτικής 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
δίνοντας κίνητρο οι αγρότες να 
επιστρέψουν σε υφιστάµενα 
συνεργατικά σχήµατα ή να 
ιδρύσουν νέα.
Η τροπολογία θέτει ως 
προϋπόθεση οι εν λόγω 
αγρότες-µέλη να τηρούν την 
υποχρέωση της παρ. 3 του 
άρθρου 8 του ν. 4384/2016, 
δηλαδή να παραδίδουν το 80% 
της παραγωγής τους στον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό, που 
είναι εγγεγραµµένος και 
ενήµερος στο συνεταιριστικό 
µητρώο.
Η ρύθµιση, σύµφωνα µε το 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, έχει ως αποτέλεσµα 
ο αγρότης να τυγχάνει της 
έκπτωσης φόρου του άρθρου 16 
του Κ.Φ.Ε. (Κώδικας 
Φορολογικών Εσόδων) που 
ξεκινά από τα 1.900 ευρώ 
χωρίς εξαρτώµενα µέλη και 
φτάνει τα 2.100 ευρώ για τρία 
εξαρτώµενα µέλη και άνω, 
χτίζοντας µε αυτόν τον τρόπο το 
κλιµακούµενο αφορολόγητο 
όριο που υφίσταται για τους 
αγρότες. Επίσης, επιτυγχάνεται 
η επί ίσοις όροις φορολογική 
αντιµετώπιση εισοδηµάτων 
προερχόµενων από την ίδια 
πηγή. Η ψηφισθείσα διάταξη, µε 
τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, θα 
ισχύσει για τα εισοδήµατα που 
έχουν προκύψει από την 1η 
Ιανουαρίου του 2018.

ΤΩΡΙΝΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 
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Μόνο ψήφος
Σε δεύτερη μοίρα 
τα αγροτικά θέματα 
στις Ευρωεκλογές 
Αδύναμες οι υποψηφιότητες με κάποια αναφορά 
στον αγροτικό χώρο, σε δύσκολη θέση και η ΚΑΠ 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η «αµυντική διάταξη» της Κοινής Α-
γροτικής Πολιτικής σε συνδυασµό 
µε τα µεγάλα προβλήµατα τα οποία 
αντιµετωπίζει ο αγροτικός τοµέας 
στη χώρα µας, εξοβελίζουν στο πε-
ριθώριο της ατζέντας των Ευρωεκλο-
γών τα αγροτικά ζητήµατα και στον 
«πάτο» της λίστας των υποψηφίων 
τα ονόµατα µε αναφορά στο χώρο. 

Οι εποχές που οι Ευρωεκλογές ή-
ταν άρρηκτα συνδεδεµένες µε τα τε-
κτενόµενα στις αγροτικές περιφέ-

ρειες µάλλον αποτελούν µακρινό 
παρελθόν, ειδικά σε χώρες όπως η 
Ελλάδα, όπου έχει χαθεί οριστικά το 
τρένο της ισότιµης ανάπτυξης και η 
γεωργία ακολουθεί ασθµαίνοντας 
την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Το αρνητικό πεδίο στο οποίο δια-
δραµατίζονται εδώ και καιρό οι συ-
ζητήσεις για τη νέα ΚΑΠ, καθώς το 
διακύβευµα είναι «πόσα θα χάσου-
µε», µεγαλώνει χρόνο µε το χρόνο 
την απογοήτευση των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής, ενώ καθι-
στά δύσκολη τη διαχείριση του όλου 
ζητήµατος και από την πλευρά των 
πολιτικά κρατούντων. Χαρακτηριστι-
κή είναι η προσπάθεια του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου 
Αραχωβίτη, ο οποίος κατά την επί-
σκεψή του σε Ηµαθία και Πέλλα στα 
µέσα της εβδοµάδας, επιχείρησε να 

χρυσώσει το χάπι, ανασύροντας α-
πό τα «ντοσιέ» των συζητήσεων τη 
µόνη ουσιαστικά θετική πτυχή της 
νέας ΚΑΠ που έχει να κάνει µε την 
αύξηση -κατά 700 εκατ. ευρώ περί-
που- των προβλεπόµενων πόρων για 
συνδεδεµένες ενισχύσεις. 

Ειδικότερα, οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να 
ψηφιστεί η αύξηση των συνδεδε-
µένων ενισχύσεων από το 12% (10 
συν 2% για τα πρωτεΐνούχα ψυχαν-
θή) στο 15% (13 συν 2%). Την είδη-
ση αυτή έδωσε ο υπουργός από την 
Ηµαθία, τονίζοντας πως η Ελλάδα 

πρόκειται να ψη-
φίσει τη σχετική 
ρύθµιση. Αυτό µε-
ταφράζεται σε συ-
νολικό ποσό 2,14 
δις για την επταε-
τία, ενώ αυτή την 
περίοδο το ποσό 
που δίνεται είναι 
1,4 δις περίπου. 

Σηµειώνεται εδώ 
ότι µε αυτόν τον τρό-
πο, η χώρα µας θα 
έχει και κάποια ευε-
λιξία στην περίπτω-

ση της εξωτερικής σύγκλισης, δεσµεύ-
οντας µεγαλύτερο ποσό για τις συν-
δεδεµένες ώστε να µην φανεί πολύ 
η µείωση στο φάκελο των άµεσων ε-
νισχύσεων. «Η αύξηση των συνδεδε-
µένων ενισχύσεων παίρνει πόρους 
από τις άµεσες ενισχύσεις και αυτό 
είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξε-
χνάµε, ούτε να το παίρνουµε αψήφι-
στα», σηµείωσε ωστόσο ο υπουργός. 

Αντίθετα, αναφορικά µε την εξω-
τερική σύγκλιση, αν αυτή είναι πλή-
ρης, στη βάση των πιέσεων που α-
σκεί ένα µπλοκ χωρών της Βόρειας 
Ευρώπης και συζητείται στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, η χώρα µας θα χά-
σει στην 5ετία περί τα 750 εκατ. ευ-
ρώ. Με το µετριοπαθές σενάριο της 
µερικής σύγκλισης θα βρεθεί µε του-
λάχιστον 150 εκατ. ευρώ λιγότερα, 
ανεξάρτητα από άλλες περικοπές.

21-22, 36

Έπεσαν 
μαζεμένοι 
πολλοί τόνοι 
ντομάτας
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Με τιµές περιορισµένες στο µισό επί των 
τιµών που είχε η ελληνική επιτραπέζια 
ντοµάτα το διάστηµα πριν και κατά τη δι-
άρκεια του Πάσχα, διατίθεται στην αγο-
ρά η παραγωγή το διάστηµα αυτό. Σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ, αρκετές παραγω-
γές βγήκαν µαζεµένες εξαιτίας της οψί-
µισης που χαρακτήρισε τη φετινή χρο-
νιά, µε αποτέλεσµα ο παραγωγός να 
πληρώνεται αυτές τις µέρες γύρω στα 
50 λεπτά, όταν 3 εβδοµάδες νωρίτερα 
έπαιρνε γύρω στο 1,05 ευρώ το κιλό. 

Ακόµα ένας παράγοντας που πιέζει τις 
τιµές ωστόσο, φαίνεται να είναι η τιµή 
του προϊόντος στο ράφι. «Άµα πουλά-
νε 100% πάνω από την τιµή που αγορά-
ζουν, οι ντοµάτες δεν µπορούν να απορ-
ροφηθούν» αναφέρει στην εφηµερίδα 
Agrenda ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, 
παραγωγός από τα Φιλιατρά. 

Υπενθυµίζεται πως πέρυσι την αντί-
στοιχη περίοδο, οι τιµές για τον παρα-
γωγό βρίσκονταν τουλάχιστον 20 λεπτά 
το κιλό πάνω από τις τωρινές. 

Ήρθε µαζεµένη µε τιµή σκοτωµένη 
 Στο µισό κοµµένη η τιµή για την επιτραπέζια ντοµάτα µετά το Πάσχα
 Παράγοντας πίεσης η µεγάλη παραγωγή σε µια όψιµη γενικά χρονιά
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Σ
το χρηµατιστήριο του Σικάγο, κα-
τόπιν τις πτώσης σε όλα σχεδόν 
τα δηµητριακά η αγορά προσπα-
θεί να ανακάµψει λαµβάνοντας 

δυναµική από τη ζήτηση στη φυσική αγο-
ρά αλλά και το κλείσιµο πτωτικών θέσεων. 
Στην ελληνική αγορά οδεύουµε χλιαρά προς 
τη νέα σοδειά σκληρού σίτου µε την πεποί-
θηση πως ναι µεν τα φετινά αποθέµατα εί-
ναι τα µικρότερα των τελευταίων ετών, αλ-
λά παράλληλα δεν συντρέχει κάποιος σο-
βαρός λόγος για την ώρα ώστε να δούµε 
σηµαντικά αυξηµένη ζήτηση προσεχώς. 

  Παρά τη χρηµατιστηριακή πτώση στην 
ελληνική αγορά βάµβακος δεν µπορούµε να 
ανεβάσουµε τη βάση (πριµ) επί των χρηµατι-
στηριακών τιµών που πουλάµε τη νέα σοδειά 
µας. Ο έντονος ανταγωνισµός µε εναλλακτι-
κές σοδειές (κυρίως βραζιλιάνικα) κρατάει τις 
τιµές µας γύρω από τα 3 σεντς ανά λίµπρα 
πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘19. Εκεί ση-
µειώθηκαν κάποιες νέες προπωλήσεις, που 
φανερώνουν ότι υπάρχει αγοραστικό ενδια-
φέρον και πως η ζήτηση στη φυσική αγορά 
εντείνεται. Η ανησυχία βέβαια στον κλάδο 
είναι έκδηλη, απλά όλοι ευελπιστούν πως η 
αγορά µπορεί πάλι έτσι εύκολα να ανακάµ-
ψει µόλις τερµατίσει ο εµπορικός πόλεµος.     

  ∆εδοµένης της φετινής πορείας της 
φράουλας αναµένεται πως την  επόµενη 
χρονιά οι καλλιεργούµενες εκτάσεις θα εί-
ναι µειωµένες, εκτός και αν βρεθούν εναλ-
λακτικές αγορές για το προϊόν. Το τελευ-
ταίο  διάστηµα πάντως εµφανίστηκε µια ε-
λαφριά ανάκαµψη της ζήτησης στην αγο-
ρά, µε τις τιµές ωστόσο να παραµένουν σε 
επίπεδα χαµηλότερα των επιθυµητών.  

Η αγορά παλεύει 
να ανακάμψει

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

18/04 23/04 01/05 08/05 15/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

311,72
318,27

324,14
328,37

331,55

Κατανάλωση
Η κατανάλωση δεν είναι η 

αναµενόµενη, αφού σύµφωνα µε 
παραγωγούς, το προϊόν φτάνει 

στο ράφι υπερτιµηµένο

Τιμές
Οι τιµές έχουν περιοριστεί τόσο 

σε σχέση µε την περίοδο του 
Πάσχα, όσο και µε την αντί-

στοιχη περίοδο πέρυσι

Προσφορά
Η όψιµη παραγωγή οδήγησε στο 

να βγει πιο αργά από ό,τι συνήθως 
η Κρήτη, µε αποτέλεσµα να 
υπάρξει µεγάλη προσφορά

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

11/04 18/04 24/04 02/05 09/05 16/05

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)

223

179

217

2,36

325,10

898,40

15,09

78,90

125,87

96,82

223

178

219

2,42

337,40

878,40

15,96

89,27

127,47

96,25

223

178

219

2,47

337,00

864,20

15,92

88,17

128,25

97,11

223

178

219

2,34

329,50

830,60

16,17

86,25

113,77

100,34

223

177

219

2,34

325,50

799,00

16,38

83,70

111,72

100,46

223

177

217,5

2,32

325,40

837,6

16,30

91,17

109,52

101,54

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 77,62

78,11
76,57

240 240240 240 239
238

75,91 71,45 66,35

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό)

2019  50 

2018  70
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
(λεπτά/κιλό)

2019   50

2018   70

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Δέκα σεντς έχασε 
το βαμβάκι σε ένα μήνα

 Ανά τιμολόγιο 
υποχωρεί 
η τιμή στο γάλα

Με ζήτηση και όρεξη 
το σιτάρι
Αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής 
σιταριού κατά 1% κάθε έτος, µε 
ταυτόχρονη αύξηση της κατανάλωσης 
κατά 0,9% επίσης ετησίως ως τη 
σεζόν 2023/24 προβλέπει νέα 
έκθεση του IGC.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με αποτύπωµα 
του άνθρακα
οι ενισχύσεις 
Φιλ Χόγκαν
Εν τω µεταξύ, µια πρωτοβουλία που 
σκοπό έχει να ανταµείβει τους αγρότες 
που µε επιτυχία µειώνουν ή 
αποθηκεύουν άνθρακα, συµβάλλοντας 
έτσι στην επίτευξη των εθνικών και 
κοινοτικών στόχων για 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, πρότεινε ο 
επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν. Με 
αυτήν του την πρόταση, επικυρώνονται 
για ακόµη µια φορά οι προτεραιότητες 
της ΕΕ και η γενικότερη αίσθηση που 
καλλιεργείται τους τελευταίους µήνες 
στα Συµβούλια γεωργίας, ότι δηλαδή οι 
δράσεις για το περιβάλλον αποτελούν 
µια ασφαλής επιλογή και ένα δυνατό 
επιχείρηµα για την διατήρηση του 
προϋπολογισµού της ΚΑΠ σε υψηλά 
επίπεδα. Ειδικότερα, ο επίτροπος Χόγκαν, 
κάλεσε τα κράτη µέλη να εξετάσουν τη 
δυνατότητα µιας πρωτοβουλίας «Για τις 
Φάρµες, τον Άνθρακα και τα ∆άση» , η 
οποία θα πληρώνει ουσιαστικά τους 
αγρότες για τις «κοινωνικές υπηρεσίες 
που προσφέρουν».

Αν είναι πλήρης η 
εξωτερική σύγκλιση των 
δικαιωµάτων, η χώρα µας 
θα χάσει στην 5ετία περί 
τα 750 εκατ. ευρώ.

Το 
διακύβευµα 
«πόσα θα 
χάσουµε» 
µονοπωλεί 
το πεδίο 
συζήτησης 
για τη νέα 
ΚΑΠ.

ΤΙ ΘΑ ΛΑΒΕΙ 
Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2021-2027, 
ΜΕΣΩ ΚΑΠ      

ΚΟΑ
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Τους στόχους του στρατηγικού σχεδί-
ου µετασχηµατισµού σε ορίζοντα τε-
τραετίας, παρουσίασε η Εθνική Τρά-
πεζα σε επενδυτές στο Λονδίνο. Στό-
χος της Εθνικής Τράπεζας είναι να 
αναδειχθεί µέχρι το 2022 σε µια ά-
κρως υγιή και κερδοφόρα Τράπεζα, 
προσηλωµένη πάντα στην ανάκαµψη 
της ελληνικής οικονοµίας.  

Σύµφωνα µε την παρουσίαση της 
διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, οι 
βασικοί στόχοι για την επόµενη τε-
τραετία είναι µεταξύ άλλων:

  Μείωση των µη εξυπηρετούµενων 
ανοιγµάτων µε στόχο δείκτη NPE πε-
ρίπου 5% το 2022.

  Μείωση του δείκτη κόστους προς 
έσοδα στο 45% έως το 2022, µε κλεί-
σιµο καταστηµάτων στα 390 από 460 
σήµερα και του προσωπικού στους 
7.150 υπαλλήλους από περίπου 8.850 
στο τέλος του 2018.

  Ενίσχυση των εσόδων από τόκους 
κατά 30% και των προµηθειών κατά 
60% στη λιανική τραπεζική και 60% 
και 40% στις επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Σε νέο αδιέξοδο δείχνει να προ-
σεγγίζει η γνωστή υπόθεση «τιµο-
κατάλογος των τρακτέρ» παρά την 
«προσωρινή ανακωχή» η οποία ε-
πήλθε κατά τη συνάντηση της Με-
γάλης ∆ευτέρας 22 Απριλίου στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και την κατευναστική στάση την 
οποία τήρησε σ’ εκείνη τη φάση 
ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης.

Από τα µέχρι στιγµής δεδοµένα 
θα µπορούσε να εικάσει κανείς ό-
τι η διελκυστίνδα που ξεκίνησε πε-
ρί τα µέσα Μαρτίου µε την ανάρ-
τηση του λεγόµενου τιµοκαταλό-
γου Τσιατούρα στην ηλεκτρονική 
βάση του Προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, συνεχίζει να βρί-
σκει ένθερµους υποστηρικτές από 
πλευράς αρχών και το θέµα είναι 
να δει κανείς αν το παιχνίδι παίζε-
ται από ψηλά ή συντηρείται απλά 
από τα κατώτερα κλιµάκια.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για 
ζωηρές ενδείξεις λαϊκίστικης προ-
σέγγισης σε ένα Μέτρο που είναι 
συνυφασµένο µε την ανασυγκρό-
τηση των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων και έχει κύρια έκφανση την 
ανανέωση του στόλου των τρακτέρ. 
Οι υποψίες περί «φουσκωµένων» 
τιµών, στις πωλήσεις των τρακτέρ 
από τους εισαγωγείς - αντιπροσώ-

πους, ειδικά όταν οι σχετικές πρά-
ξεις είναι ενταγµένες στα Σχέδια 
Βελτίωσης, έρχονται από πολύ πα-
λιά, µάλλον απέχουν πολύ από τη 
σηµερινή πραγµατικότητα και η ό-
ποια, κατ’ επίφαση, προσπάθεια δι-
ευθέτησης εκδηλώνεται µε µεγά-
λη καθυστέρηση και φυσικά, λίγο 
πριν από τις εκλογές.

Οι πληροφορίες θέλουν τις δια-
χειριστικές αρχές και ειδικά τον α-
διάλλακτο προϊστάµενο των Σχεδί-
ων Βελτίωσης, να εθίζονται… στην 
κολοκυθιά. Έτσι, από µια διαβε-
βαιώνουν ότι αποσύρουν τον τι-
µοκατάλογο, κατόπιν εντολών ά-
νωθεν κι από την άλλη, δείχνουν 
να κινούνται πεισµατικά στη λογι-
κή που θέλει να προτρέπουν τους 
αξιολογητές των επενδυτικών φα-
κέλων να προσδιορίζουν τις επιλέ-
ξιµες δαπάνες υπό το αυστηρό πρί-
σµα των ανεδαφικών και αυθαίρε-
των προβλέψεων που εισήγαγε ο 
τιµοκατάλογος.

Η επιστροφή Τσιατούρα και των 
υπηρεσιακών στο προ της Μεγάλης 
Εβδοµάδας πνεύµα περί «εύλογου 
κόστους» ξαναφέρνει τα σύννεφα 
πάνω από τον ουρανό των Σχεδί-
ων Βελτίωσης, µε τα µέλη του ΣΕ-
ΑΜ να αφήνουν ανοιχτό το ενδε-
χόµενο προσφυγής.

Τετραετές 
στρατηγικό 
πλάνο για 
την Εθνική

Στον… γρανίτη Τσιατούρα 
βρίσκουν τα Σχέδια Βελτίωσης

«Το Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού 
θα µας δώσει τη δυνατότητα 
να αναδείξουµε και πάλι την 
Τράπεζά µας ως το κορυφαίο 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της 
χώρας» τόνισε ο διευθύνων 
σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, 
Παύλος Μυλωνάς.

Η βράβευση των 
58, στην οποία 
αναδείχθηκαν 
οι άριστοι µεταξύ 
των αρίστων, 
έγινε από τον 
Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας 
Προκόπη 
Παυλόπουλο.

Βραβεύθηκαν οι πρώτοι των πρώτων από την Eurobank

Παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου 
πραγµατοποιήθηκε στην Παλαιά Βουλή την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 
η βράβευση 58 «Πρώτων εκ των Πρώτων» αποφοίτων Λυκείου από όλη 
την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η Μεγάλη Στιγµή για την 
Παιδεία» που έχει καθιερώσει από το 2003 η Eurobank.
«Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία». Από το 2003 έως και σήµερα η 
Eurobank µέσω του Προγράµµατος που πραγµατοποιείται µε την 
υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας, επιβραβεύει κάθε χρόνο τον 
αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τον µεγαλύτερο αριθµό µορίων 
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στην οµιλία του ο πρόεδρος του 
∆.Σ. της Eurobank, καθηγητής Γιώργος Ζανιάς, απευθυνόµενος στους 
βραβευθέντες σηµείωσε πως δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ πως η επένδυση 
στη γνώση αποτελεί την πιο σηµαντική επένδυση της ζωής τους. Ο κ. 
Ζανιάς κάνοντας ειδική αναφορά στο brain drain, τόνισε πως «οφείλουµε 
να δώσουµε το ταχύτερο τις περισσότερες δυνατές ευκαιρίες επιστροφής 
σε αυτή τη γενιά όσο ακόµη τα περισσότερα µέλη της είναι σε µια φάση της 
ζωής τους που µπορούν να ξαναγυρίσουν».

Προσφυγή
Τα µέλη του ΣΕΑΜ 

κάνουν λόγο για κατά-
φορη παραβίαση της 

Υπουργικής Απόφασης 
13158/28-11-2017, κάτι 

που αφήνει ανοιχτό 
το ενδεχόµενο µιας 

προσφυγής που ενδε-
χοµένως να τίναζε το 
πρόγραµµα στον αέρα
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η ανάγκη µεταρρύθµισης της µετα-
συλλεκτικής διαδικασίας, το καλ-
λιεργητικό προφίλ της φετινής ε-
λαιοκοµικής περιόδου, η οποία α-
ποδεικνύεται ευνοϊκή για την ανά-
πτυξη του δάκου και του γλοιοσπο-
ρίου, καθώς και οι προκλήσεις του 
διεθνούς, πιο ανταγωνιστικού από 
ποτέ, εµπορίου στο κοµµάτι της µαύ-
ρης επιτραπέζιας ελιάς, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της ηµερίδας µε θέµα 
«Επιτραπέζια Ελιά-Βήµατα συγχρο-
νισµού στην αλυσίδα υπεραξίας», 
που διοργάνωσε η ∆ιεπαγγελµατι-
κή Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς 
στις 11 Μαΐου στο Πάρκο του Λαού 
στη Στυλίδα. Ειδικότερα, µια όψιµη 
χρονιά µε χαµηλές θερµοκρασίες 
και υγρασία αποδεικνύεται η φε-
τινή για την καλλιέργεια της ελιάς, 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα που προ-
κύπτουν από τους Αποδεικτικούς Α-
γρούς Φυτοπροστασίας της BASF, ε-
νώ παρατηρήθηκε εµφάνιση γλοιο-
σπορίου κατά την ανθοφορία το τε-
λευταίο δεκαπενθήµερο.

Το διάστηµα αυτό λοιπόν καθίστα-
ται επιτακτικός ο ψεκασµός, προκει-
µένου να µην επαναληφθεί η ιστο-
ρία που έπληξε τις ελιές την προη-
γούµενη ελαιοκοµική περίοδο 2018-
2019. Όπως υποστήριξε ο διευθυ-
ντής της ∆ΑΟΚ Τριφυλίας, γεωπό-
νος Αντώνης Παρασκευόπουλος, οι 

προτεινόµενες επεµβάσεις για την 
πρόληψη και την αντιµετώπιση του 
γλοιοσπορίου αριθµούν σε τέσσερις. 
Μια από την έναρξη της βλάστησης 
την άνοιξη, µέχρι µήκος βλάστησης 
5 µε 10 εκ., µια κατά την έναρξη της 
ανθοφορίας, ακόµη µια στο νεαρό 
καρπίδιο και µια τελευταία στην αλ-
λαγή χρώµατος καρπού. Παρουσιά-
ζοντας τα νέα δεδοµένα για την επι-
δηµιολογία του γλοιοσπορίου της ε-
λιάς και την αντιµετώπισή του, κα-
θώς και τρόπους ολοκληρωµένης α-
ντιµετώπισης του δάκου, ο κ. Παρα-
σκευόπουλος, τόνισε την ανάγκη κα-
τάρτισης ολοκληρωµένων προγραµ-
µάτων φυτοπροστασίας, για την προ-
στασία της σοδειάς και τη διασφάλι-
ση του εισοδήµατος των παραγωγών.

Στροµπιλουρίνη Insignia WG 
∆ροµολογηµένη είναι σύµφωνα 

µε τον ∆ηµήτρη Σέρβη από το τµή-
µα Τεχνικής ανάπτυξης-υποστήρι-
ξης προϊόντων φυτοπροστασίας της 
BASF Ελλάς, η ανάπτυξη νέων βιο-
λογικών και οργανικών σκευασµά-
των αποκλειστικά για την ελιά, στα 
εργαστήρια της εταιρείας.

Οι προκλήσεις του ελαιοκοµικού 
τοµέα στη χώρα είναι η προσαρµο-
γή στην κλιµατική αλλαγή, µε τις 
µεταβολές στον χάρτη των βροχο-
πτώσεων που αυτή προκαλεί, η α-
ντοχή της Ελλάδας στο ανταγωνι-
στικό εµπόριο, οι απαιτήσεις του 
διεθνούς εµπορίου σε ό,τι αφορά 

τα MRL και τα πρότυπα των σούπερ 
µάρκετ. ∆υσκολίες προκύπτουν και 
από τις αποσύρσεις φυτοπροστατευ-
τικών δραστικών ουσιών. Όπως έ-
χουν δείξει τα πειράµατα, οι στρο-
µπιλουρίνες είναι µια οµάδα δραστι-
κών ουσιών µε µεγάλη αποτελεσµα-
τικότητα κατά του γλοιοσπορίου, ό-
ταν εφαρµόζονται µε ανοιξιάτικους 
ψεκασµούς. Το Insignia WG είναι η 
µοναδική στροµπιλουρίνη µε άδεια 
για το γλοιοσπόριο. Πρόκειται για έ-
να προϊόν της BASF που υπόσχεται 
επιτυχή καταπολέµιση των περισσο-
τέρων στελεχών του γλοιοσπορίου, 
µε δύο ψεκασµούς, έναν στην άνθη-
ση και έναν στο καρπίδιο, σε συνδυ-
ασµό µε άλλα κατάλληλα προϊόντα. 

Νέο θεσµικό πλαίσιο, 
µε κοινοτικούς πόρους

∆εδοµένου ότι η µεταποιητική δι-
αδικασία της επιτραπέζιας ελιάς ξε-
κινά τις πρώτες ώρες µετά τη συγκο-
µιδή, άρα από τα χέρια του παραγω-
γού, οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

που ο καθένας ακολουθεί, έχουν 
σαν αποτέλεσµα κάθε παρτίδα που 
λαµβάνει η µεταποιητική βιοµηχα-
νία, να έχει διαφορετικά οργανολη-
πτικά χαρακτηριστικά. Το θέµα έθι-
ξε ο Γιώργος Ντούτσιας, γεωπόνος 
και πρόεδρος της ∆ΟΕΠΕΛ. «Αυτή η 
ανοµοιοµορφία στο έτοιµο προς κα-
τανάλωση προϊόν µπορεί να γίνεται 
αντιληπτή από σοβαρούς αγοραστές, 
που είναι διατεθειµένοι να πληρώ-
σουν τις αυξηµένες τιµές που ζητά-
ει το ελληνικό προϊόν», υποστήρι-
ξε ο κ. Ντούτσιας, συµπληρώνοντας 
πως οι ελιές που έχουν οργανολη-
πτικά χαρακτηριστικά παραδεκτά, 
δεν υπερβαίνουν το 50% της ποσό-
τητας του µεταποιηµένου προϊόντος.

Προκειµένου να σταµατήσει αυτή 
η κατάσταση, η οποία άλλωστε δυ-
σχεραίνει τη θέση των ελληνικών 
προϊόντων ελιάς στις διεθνείς αγο-
ρές, ο πρόεδρος της ∆ΟΕΠΕΛ, πρό-
τεινε µια µεταρρύθµιση του θεσµι-
κού πλαισίου, στηριζόµενη στα πα-
κέτα στήριξης της ΕΕ.

Ιδιαίτερη η ανταπόκριση από την πλευρά των καλλιεργητών της Φθιώτιδας 
στη συζήτηση για την επιτραπέζια ελιά και τα θέµατα που αντιµετωπίζει.  

Από αριστερά, Γιάννης Ζαρµπούτης, Αντώνης Παρασκευόπουλος, Γιάννης Πανάγος, Γιώργος Ντούτσιας, Γιώργος Κορίννης 
και ∆ηµήτρης Σέρβης, στο πάνελ της ενδιαφέρουσας ηµερίδας για την ελιά, που διοργάνωσε η ∆ΟΕΠΕΛ στη Στυλίδα.   

Ο καταξιωµένος γεωπόνος, πρώην διευθυντής της ∆ΑΟΚ Μαγνησίας, Σπύρος Βλιώρας, ο εκδότης - 
διευθυντής της Agrenda, Γιάννης Πανάγος και ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ, Νέλος Γεωργούδης. 

Βγάζει νέες ανάγκες 
η ελιά, ξανά απειλή 
το γλοιοσπόριο 
Απαιτείται νέο θεσμικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει 
συνοχή στη μετασυλλεκτική διαδικασία της ελιάς 

Μεταποίηση
Οι ελιές που έχουν 

οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά 
παραδεκτά, δεν 
υπερβαίνουν το 

50% της ποσότητας 
του µεταποιηµένου 

προϊόντος
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Σκουλήκια 
της καρυδιάς
Φερομονικές παγίδες πριν τα 
καρύδια «πιάσουν» το 1 εκατοστό 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η καρπόκαψα (Cydia pomo-
nella) είναι ο σηµαντικότερος 
εντοµολογικός εχθρός της κα-
ρυδιάς και συναντάται συνή-
θως σε µεγαλύτερους πλη-
θυσµούς στις ζεστές πεδινές 
περιοχές. Έχει 2 έως 3 γενιές 
το χρόνο. Τα ακµαία της πρώ-
της γενιάς εµφανίζονται κλι-
µακωτά από τις αρχές Μαΐου 
στις πιο θερµές περιοχές και 
από τις αρχές Ιουνίου στις ο-
ρεινές. Η δεύτερη µαζική έξο-
δος εκδηλώνεται από τα µέσα 
Ιουλίου και η τρίτη (όπου υπάρ-
χει) από τα µέσα Αυγούστου.

Οι προνύµφες της πρώτης 
γενεάς είναι οι πιο καταστρε-
πτικές, γιατί µπαίνουν εύκο-
λα στα νεαρά καρύδια, από το 
στάδιο που αυτά έχουν διά-
µετρο µόλις 1 εκατοστό. Προ-
σβάλλουν περισσότερα του ε-
νός για να µπορέσουν να τρα-
φούν και οι προσβεβληµένοι 
καρποί πέφτουν.

Μετά την καρπόδεση και 
πριν αποκτήσουν οι καρποί 

το σύνηθες µέγεθος έναρξης 
προσβολής (διάµετρος 1 εκα-
τοστού), καλό είναι οι παραγω-
γοί να τοποθετήσουν στα κτή-
µατά τους φεροµονικές παγί-
δες, για την παρακολούθηση 
του πληθυσµού του εντόµου. 
Με τον τρόπο αυτό αποφεύ-
γονται οι άκαιροι και άσκο-
ποι ψεκασµοί, καθώς η κατα-
πολέµηση αποβλέπει στη θα-
νάτωση των εντόµων, πριν οι 
νεαρές προνύµφες (σκουλή-
κια) εισχωρήσουν στους νεα-
ρούς καρπούς.

Επίσης, συνιστάται τακτική 
επιθεώρηση των καρπών για 
τη διαπίστωση προσβολών, ι-
διαίτερα στους αγρούς µε ι-
στορικό προσβολών και όπου 

οι παραγωγοί δεν έχουν το-
ποθετήσει δικές τους φερο-
µονικές παγίδες. 

Σε περίπτωση συλλήψεων 
ή προσβολής, συστήνεται από 
τους γεωπόνους του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Βόλου ψεκασµός άµεσα µε έ-
να κατάλληλο και εγκεκριµέ-
νο για την καλλιέργεια εντο-
µοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην πλήρη κάλυ-
ψη των δένδρων µε το ψεκα-
στικό υγρό. Η επανάληψη του 
ψεκασµού θα εξαρτηθεί από 
την εξέλιξη των προσβολών, 
τη διάρκεια δράσης του φαρ-
µάκου που χρησιµοποιήθη-
κε και τις καιρικές συνθήκες.

Το τίναγµα των ανθέων σώζει από τους θρίπες το αµπέλι
Να επισκοπούν οι παραγωγοί τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα τον 
αµπελώνα για παρουσία εντόµων θρίπα στις ανθοταξίες, συστήνεται από 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. 
Προς το τέλος του βλαστικού σταδίου του αµπελιού που βρίσκονται τώρα 
πολλοί αµπελώνες (έναρξη άνθισης), είναι δυνατό να εµφανιστούν 
πληθυσµοί θριπών στις ανθοταξίες που είναι έτοιµες να περάσουν στο 

στάδιο της άνθησης. Ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος σε αµπελώνες που δέχονται 
συχνά επιδροµές θριπών, καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες. Ο έλεγχος µπορεί να 
γίνει είτε µε ελαφρά τινάγµατα ανθοταξιών σε λευκό φόντο (λευκό χαρτί), είτε µε 
τοποθέτηση χρωµατικών παγίδων. Σε περίπτωση υψηλού πληθυσµού, συνιστάται 
άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και κατά 
προτίµηση µε ένα περισσότερο εξειδικευµένο και φιλικό στο περιβάλλον.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πριν την είσοδο 
Ο ψεκασµός αποβλέπει 

στη θανάτωση των 
προνυµφών πριν µπουν 
στους νεαρούς καρπούς

Μονίλια κερασιάς   
Η µονίλια είναι ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος 
ασκοµύκητας για την κερασιά. που προκαλεί 
µεγάλες καταστροφές στην παραγωγή. Τα 
κονίδια µπορούν να διασπείρονται µε τον αέρα 
ή τη βροχή και προσβάλλουν και τους ώριµους 
καρπούς.
Τα φαινολογικά στάδια που εµφανίζουν 
ευαισθησία τα πυρηνόκαρπα στην ασθένεια αυτή 
είναι η άνθηση, η ωρίµανση καρπών και 
µετασυλλεκτικά. Οι καρποί µπορούν να 
προσβληθούν από µικρό εκδορές. Συστήνεται 
από τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Θεσσαλονίκης η προστασία µε 
ψεκασµούς, των καρπών που πρόκειται να 
συγκοµιστούν. Τονίζεται ότι η προστασία των 
καρπών πριν τη συγκοµιδή µειώνει και τις 
µετασυλλεκτικές σήψεις.

Σκευάσµατα
ALFA: Cuprofix ultra 40 WG, Mavita 250 EC
ARYSTA: Οrthocide 80 WG
BAYER: Luna experience 400SC, Flint max 
75WG
SYNGENTA: Switch 25/37,5 WG και Score 
25 EC

Περονόσπορος τοµατιάς
Παρατηρείται παρουσία του περονόσπορου 
(Phytophthora infestans) σε καλλιέργειες µε 
τοµάτα θερµοκηπίου στις πρώιµες (µε 
7-10σταυρούς) και µεσοπρώιµες (µε 
5-7σταυρούς) καλλιέργειες, σε υγρές περιοχές 
των Νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά 
Τρικάλων, Λάρισας, και Φθιώτιδας και 
αναµένεται και στις όψιµες. Ο παθογόνος 
µύκητας αρχίζει τον σχηµατισµό εξανθήσεων 
όταν επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες και 
υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των 
φυτών. Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν 
συµπτώµατα προσβολών, συστήνεται από τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου 
να προστατεύσουν την καλλιέργειά τους µε 
ψεκασµούς κάλυψης (καλό λούσιµο των φυτών), 
µε κατάλληλα και εκλεκτικά για τον περονόσπορο 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα και να 
επαναλάβουν τον ψεκασµό µετά από 8 ηµέρες.

Σκευάσµατα
ALFA: Vintage-C disperss, Leimay-S
ARYSTA: Proxanil Duo
BAYER: Aliette 80WG, Lieto 33/33WG 
FMC: Galben M
SIPCAM:  Vitene Triplo R, Cymonil, Lieto.
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68WG, Revus 
25 SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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«Σύννεφα» κάνουν για µια ακόµη φορά 
την εµφάνισή τους στο αγελαδινό γάλα, 

µε τους αγελαδοτρόφους 
να κάθονται... σε αναµ-
µένα κάρβουνα, καθώς 
βλέπουν τις επιχειρήσεις 
του κλάδου να ψαλιδί-
ζουν από λίγο τις τιµές 
παραγωγού µε κάθε νέο 
τιµολόγιο.  Οι εκκαθαρί-
σεις, για τις παραλαβές 
του τελευταίου διµήνου, 
υπέκρυπταν νέα αρνητι-
κή έκπληξη για πολλούς 
παραγωγούς, καθώς τα 

τιµολόγια αρκετών γαλακτοβιοµηχανιών 
είχαν από 0,50 έως 0,80 λεπτά χαµηλότε-
ρες τιµές, συµπιέζοντας περαιτέρω τη µέ-
ση τιµή παραγωγού.

Συνολικά από το Νοέµβριο του 2018, ό-
ταν ξεκίνησε ο κύκλος των νέων πιέσεων, 
έχουν χαθεί τουλάχιστον 3 λεπτά το κιλό 
από το εισόδηµα του παραγωγού, καθώς, 
όπως επισηµάνθηκε στην Agrenda η µέση 
τιµή από τα πάνω από 41 λεπτά το κιλό, 
έχει πέσει στα περίπου 38 λεπτά το κιλό.

«Κάθε µήνα και µια νέα µείωση. 
Σε δεινή θέση οι µικροί παραγωγοί»

«Για το γάλα του Μαρτίου και του Απρι-
λίου µας έκοψαν µισό λεπτό του ευρώ, για 
το κάθε κιλό. Σήµερα η µέση τιµή που µας 
δίνει η βιοµηχανία είναι στα 37,7 λεπτά το 

κιλό, όταν στο τελευταίο δίµηνο του 2018 
ήταν στα 41 λεπτά το κιλό. Η κατάσταση 
πλέον έχει ξεφύγει, κάθε µήνα µας ανα-
κοινώνουν και µια µείωση» επισήµανε 
κτηνοτρόφος από τη Βόρεια Ελλάδα ο ο-
ποίος συνεργάζεται µε τη γαλακτοβιοµη-
χανία ∆έλτα και για ευνόητους λόγους θέ-
λει να κρατήσει την ανωνυµία του.

Μεταξύ αυτών που είδαν νέα µείωση 
στην τιµή του προϊόντος είναι και ο πρό-
εδρος της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλά-
δος, Ηλίας Κοτόπουλος, ο οποίος παρέ-
λαβε από την Μεβγάλ τα τιµολόγια Μαρ-
τίου του 2019, µε τιµή στα 38 λεπτά το κι-
λό, από 38,8 λεπτά το κιλό στην αµέσως 
προηγούµενη εκκαθάριση.

Και αν συµβαίνει αυτό στον µεγαλύτε-
ρο, ίσως, παραγωγό αγελαδινού γάλακτος 
στην Ελλάδα, µε ηµερήσια παράδοση 24,5 
τόνων, χωρίς να υπάρξει καν κάποια συ-
ζήτηση, µπορεί κανείς να φανταστεί πό-
σο πιο δεινή είναι η διαπραγµατευτική θέ-
ση των µικρών παραγωγών.

Κλείνουν µικροί χρεώνονται οι µεγάλοι
«Κλείνουν µονάδες σωρηδόν. Οι µι-

κροί εγκαταλείπουν, οι µεγάλοι στην 
πλειονότητά τους µειώνουν την παρα-
γωγή και όσοι δεν ήµασταν µέχρι τώρα 
χρεωµένοι θα αρχίσουµε να χρεωνόµα-
στε και στο τέλος, ένας - ένας θα κλεί-
σουµε και εµείς», µας είπε ο κ. Κοτόπου-
λος, τονίζοντας πως µόλις µια γαλακτο-
βιοµηχανία κατεβάζει τις τιµές, ακολου-
θούν και οι υπόλοιπες προβάλλοντας 
ζητήµατα ανταγωνιστικότητας.

Προς επίρρωσιν των όσων µας ανέφε-
ρε ο πρόεδρος της ΕΦΧΕ, για την τακτική 
των βιοµηχανιών, αγελαδοτρόφος από 
το νοµό Θεσσαλονίκης, που δεν θέλει να 
αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, ανέφερε 

Κάθε τιμολόγιο  
και ένα σεντ κάτω 
στο αγελαδινό γάλα 
Ανά μήνα και σεντς «τρώει» η βιομηχανία με την τιμή 
παραδόσεων να έχει φτάσει κατά μέσο όρο στα 37,7 λεπτά 

Μετά 
τις εκλογές

Στις αµέσως επόµε-
νες µέρες θα υπάρ-
ξει κάποια επίσηµη 

έκφραση προς 
το υπουργείο της 

δυσαρέσκειας των 
αγελαδοτρόφων

στην Agrenda ότι η Όλυµπος, µε την ο-
ποία συνεργάζεται, ανακοίνωσε στον ί-
διο, αλλά και σε άλλους παραγωγούς ότι 
στα τρίµηνα συµβόλαια Απριλίου – Μαΐ-
ου – Ιουνίου 2019, θα ισχύσουν τιµές α-
πό 36 έως 38,5 λεπτά το κιλό, οι οποίες 
θα είναι µειωµένες κατά 1,5 λεπτό το κι-
λό, έναντι του προηγούµενου τριµήνου.

Ακόµη πιο δύσκολα φαίνεται να είναι 
τα πράγµατα για όσους δίνουν το γάλα 
τους στην Εβροφάρµα, καθώς, όπως µε-
ταφέρθηκε στην Agrenda, η συγκεκριµέ-
νη γαλακτοβιοµηχανία φέρεται να προ-
µηθεύεται α’ ύλη µε 36-37 λεπτά το κι-
λό και από κάποιους παραγωγούς ακό-
µη και µε 34 λεπτά το κιλό.

«Οι πιέσεις από τις βιοµηχανίες είναι 
τροµερές και πάλι και δυστυχώς η τάση 
δείχνει ότι θέλουν να σπρώξουν τη µέ-
ση τιµή προς τα 37 λεπτά το κιλό», τονί-
ζει ο γνωστός αγελαδοτρόφος Γιώργος 
Κεφαλάς, ο οποίος µε όλα όσα συµβαί-
νουν το χώρο και µε παρότρυνση και συ-
ναδέλφων του, πήρε την απόφαση να 
ασχοληθεί µε τα κοινά (σ. σ. είναι υπο-
ψήφιος µε το συνδυασµό του Απόστο-
λου Τζιτζικώστα, στην Κεντρική Μακε-
δονία), ώστε να προσπαθήσει πολιτικά 
να βοηθήσει τον κλάδο.

Για επιεικώς απαράδεκτη κατάσταση 
στο χώρο της γαλακτοπαραγωγού αγε-
λαδοτροφίας κάνει λόγο και ο πρώην 
πρόεδρος της ΕΦΧΕ, Θανάσης Βασιλέ-
κας. «Εκεί που υποτίθεται ότι ήµασταν 
η πιο ακριβή χώρα στην τιµή του αγελα-
δινού σε όλη την Ευρώπη, σήµερα φτά-
σαµε να πουλάµε όσο στη Ρουµανία και 
στη Βουλγαρία», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Η ζήτηση αντέχει και αυξάνεται 

Το βασικό επιχείρηµα των γαλακτοβιοµηχανιών 
για τις µειώσεις τιµών που επιβάλλουν, όπως µας 
µετέφεραν οι συνοµιλητές µας, είναι αυτό της 
υποχώρησης της κατανάλωσης αγελαδινού 
γάλακτος στην Ελλάδα, λόγω, µεταξύ άλλων και 
της αύξησης των µεριδίων αγοράς (σ.σ. κάποιοι 
λένε ότι φτάνει ήδη στο 20%) των διαφόρων 
ροφηµάτων από καρύδα, αµύγδαλο, σόγια και 
άλλα υποκατάστατα, που «βαφτίζονται» γάλα.
Έµπειροι αγελαδοτρόφοι, ωστόσο, όπως οι κ. κ. 
Κεφαλάς, Βασιλέκας και Κοτόπουλος µιλούν για 
αδικαιολόγητες πιέσεις, πολύ περισσότερο που ο 
τουρισµός κι οι ανάγκες για προϊόντα όπως το 
γιαούρτι, θα έπρεπε να επιφέρουν αύξηση της 
ζήτησης, και αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτές δεν 
ασκούνται µόνο προς τους παραγωγούς. 
«Τί θα γίνει µε το νόµο για την υποχρεωτική 
αναγραφή της προέλευσης της πρώτης ύλης, που 
τον περιµένουµε τόσο καιρό; Το νοµοσχέδιο για 
το γιαούρτι; Ακόµη δεν ήρθε η απάντηση στο 
ερώτηµα που έχει κάνει το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή; Μας λένε εδώ και µήνες ότι από 
εβδοµάδα σε εβδοµάδα την περιµένουν. 
Βαρεθήκαµε να τους ρωτάµε και να παίρνουµε 
την ίδια απάντηση. Και πού είναι οι έλεγχοι που 
θα έκαναν στις πύλες εισόδου της χώρας και 
στους χώρους των γαλακτοβιοµηχανιών», είναι 
ορισµένα από όσα επισηµαίνουν µε εµφανή 
αγανάκτηση για την κωλυσιεργία η οποία 
παρατηρείται από την επίσηµη πολιτεία, σε ό,τι 
αφορά στο θέµα της «θωράκισης» της εγχώριας 
γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας.

Σε επένδυση µεγάλου ρίσκου έχει εξελιχθεί ο κλάδος της αγελαδοτρόφιας, λόγω των πυκνών 
κύκλων ανόδου και πτώσης των τιµών που βγάζουν τις εκµεταλλεύσεις εκτός προγραµµατισµού.  

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
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Τον Ιούλιο περιμένει έγκριση το ελληνικό πρόγραμμα  

Λιγότερες κυψέλες, ίδια λεφτά 
για τα μελισσοκομικά 2020-2022
Παρά τα 700.000 μελισσοσμήνη λιγότερα, η χώρα μας αιτείται εκ νέου 21 εκατ. ευρώ

Με τον ίδιο κορμό μέτρων
το νέο τριετές πρόγραμμα

Τα νέα προγράµµατα 
θα τρέξουν µέσα στον 
ερχόµενο Σεπτέµβριο.

Για το µελισσοκοµικό πρόγραµ-
µα 2020-2022 το οποίο ξεκινά 
επίσηµα από τον ερχόµενο Σε-
πτέµβριο, ο φάκελος που έχει 
καταθέσει η χώρα µας διατη-
ρεί τον κύριο κορµό της περα-
σµένης περιόδου. Ένα νέο, πι-
λοτικό µέτρο που έχει προστε-
θεί πάντως αφορά τη γενετική 
βελτίωση του µελισσοκοµικού 
πληθυσµού. Ειδικότερα, η πα-
λέτα των µέτρων που αναµένε-
ται να τρέξει από το φετινό φθι-
νόπωρο αφορά:

 Τεχνική βοήθεια προς µε-
λισσοκόµους και οργανώσεις 
µελισσοκόµων. Το µέτρο περι-
λαµβάνει  δράσεις για τη λει-
τουργία Κέντρων Μελισσοκο-
µίας, εκπαιδεύσεις και προώ-
θησης προϊόντων. 

  Καταπολέµηση των εισβο-
λών στις κυψέλες και των ασθε-
νειών.

 Εξορθολογισµός της εποχια-
κής µετακίνησης. Το µέτρο περι-
λαµβάνει τις δράσεις: Εξοπλισµός 
για τη διευκόλυνση των µετακι-
νήσεων και Οικονοµική στήριξη 
της νοµαδικής µελισσοκοµίας.

 Μέτρα στήριξης των εργαστη-
ρίων ανάλυσης προϊόντων µε-
λισσοκοµίας µε στόχο τη διευκό-
λυνση των µελισσοκόµων στην 
εµπορία και την αναβάθµιση της 
αξίας των προϊόντων. ∆ηλαδή, 
αναλύσεις µελιού και λοιπών 
προϊόντων κυψέλης, στήριξη ί-
δρυσης και λειτουργίας εργαστη-
ρίων ανάλυσης µελιού και λοι-
πών προϊόντων κυψέλης κ.ο.κ.

 Συνεργασία µε ειδικευµέ-
νους φορείς για την υλοποίηση 
προγραµµάτων εφαρµοσµένης 
έρευνας στον τοµέα της µελισ-
σοκοµίας και των µελισσοκοµι-
κών προϊόντων.

 Βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων µε σκοπό την 
καλύτερη αξιοποίηση των προ-
ϊόντων στην αγορά. Το µέτρο 
περιλαµβάνει την εξής δράση: 
Αναγνώριση µελιού και άλ-
λων µελισσοκοµικών προϊό-
ντων ως Προϊόν Προστατευό-
µενης Ονοµασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) ή Προστατευόµενης Γε-
ωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή 
Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδι-
ότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η αλλαγή καταµέτρησης του α-
ριθµού των κυψελών για την έ-
γκριση των µελισσοκοµικών προ-
γραµµάτων, έφερε ως αποτέλε-
σµα η χώρα µας να δηλώσει 1,3 
εκατ. µελισσοσµήνη αντί για 2 ε-
κατ. που κοινοποιούσε στην Ευ-
ρώπη,  γεγονός που κρύβει τον 
κίνδυνο να υπάρξουν λιγότερα 
κονδύλια για τα µελισσοκοµικά 
προγράµµατα 2020-2022. Ωστό-
σο, πληροφορίες της Agrenda, α-
ναφέρουν ότι οι ελληνικές αρχές 
έχουν καταθέσει φάκελο ζητώ-
ντας ποσό αντίστοιχο µε την πε-
ρασµένη τριετή, δηλαδή περί τα 
21 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα πρέ-
πει να έχει εγκριθεί έως τον ερ-
χόµενο Ιούλιο. 

Ο λόγος για τον οποίο µει-
ώθηκαν σε τόσο µεγάλο βαθ-
µό τα µελισσοσµήνη οφείλεται 
σύµφωνα µε πηγές, στο γεγο-
νός ότι η καταµέτρηση γίνεται 
µε τις δηλώσεις διαχείµασης, οι 
οποίες έγιναν υποχρεωτικές το 
2017 για όσους ενδιαφέρονται 

για τα επιδοτούµενα προγράµ-
µατα. Έτσι, κυρίως οι ετεροε-
παγγελµίες, καθώς στο Μέτρο 
«Οικονοµική στήριξη της νοµα-
δικής µελισσοκοµίας» συµµε-
τέχουν µόνο κατ’ επάγγελµα 
µελισσοκόµοι, είτε δεν είχαν 
το κίνητρο να κάνουν τη σχε-
τική δήλωση, είτε για λόγους 
φορολογικούς δεν ήθελαν να 
εµφανίζουν µελισσοσµήνη. Υ-
πενθυµίζεται ότι για τα περα-
σµένη προγράµµατα η καταµέ-
τρηση γινόταν µε βάση το µε-
λισσοκοµικό βιβλιάριο. Αρµό-
διοι πάντως από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλώ-
νουν άγνοια για το λόγο που 
υπάρχει αυτή η πτώση, θεωρώ-
ντας πως απλά ίσως να µην εί-
χε αποτυπωθεί µέχρι στιγµής η 
πραγµατική εικόνα των µελισ-
σοσµηνών. Σηµειώνεται, πως 
από το 2017 και µετά, τα κράτη 
µέλη που υποβάλλουν µελισ-
σοκοµικά προγράµµατα κοινο-
ποιούν στην Επιτροπή, σε ετή-
σια βάση, τον αριθµό των έτοι-
µων για διαχείµαση κυψελών 
στην επικράτειά τους.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μέτρο 4.2.1 
Μεταποίηση
Παράταση λίγων ηµερών, 
µέχρι 28 Μαΐου πήραν οι 
εν δυνάµει δικαιούχοι του 
Μέτρου 4.2.1 «Μεταποίηση 
µε τελικό προϊόν γεωργικό», 
για να καταθέσουν τα 
δικαιολογητικά της 
παραγράφου 6 της 
απόφασης ένταξης, ενώ 
διορία έληγε στις 17 του 
µηνός. Η απόφαση λέει:
Αποφασίζουµε τη χορήγηση 
παράτασης της ηµεροµηνίας 
κατάθεσης των 
δικαιολογητικών της παρ. 6 
της 408/74175/09-04-
2019 απόφασής µας, για 
την ένταξη των αιτήσεων 
στήριξης στη ∆ράση 4.2.1 
του υποµέτρου 4.2 του 
ΠΑΑ 2014-2020, από τη 
17 η -05 ου -2019 µέχρι 
και την 28η -05ου -2019.

 
Μέτρο 6.3 Μικρές 
εκµεταλλεύσεις
Ανοιχτή µέχρι τις 4 Ιουνίου 
είναι η πρόσκληση του 
Μέτρου 6.3 «Ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων» του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, 
που παρέχει επιδότηση 
14.000 ευρώ. Συνολικός 
προϋπολογισµός του 
Μέτρου είναι 70 εκατ. 
ευρώ.

 
Μέτρο 11
Βιολογική Γεωργία
το Πληροφοριακό Σύστηµα 
για τις ανακλήσεις – 
τροποποιήσεις ενταγµένων 
πράξεων στο Μέτρο11 
«Βιολογικές Καλλιέργειες» 
θα παραµείνει ανοικτό για 
τους ενδιαφερόµενους 
µέχρι και την 27η Μαΐου 
2019,  κατόπιν υποβολής 
πολλών αιτηµάτων για 
παράταση της προθεσµία 
υποβολής σχετικών 
αιτηµάτων.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
2020-2022, ΕΛΛΑ∆Α  

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ
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Παραγωγή καπνού 
υψηλής ποιότητας 
με Patentkali
H σωστή λίπανση, είναι ένας από τους σηµαντικότερους 
παράγοντες για την επιτυχία κάθε καλλιέργειας. Είναι επί-
σης γενικά παραδεκτό, ότι τα θρεπτικά στοιχεία Κάλιο, Μα-
γνήσιο και Θείο είναι απαραίτητα και αναγκαία για την θρέ-
ψη του καπνού και εποµένως συµβάλλουν αποφασιστικά 
στην παραγωγή προιόντος υψηλής ποιότητας και κατά συ-
νέπεια στην αυξηµένη κερδοφορία της καπνοκαλλιέργειας.

Το κάλιο επιτυγχάνει παραγωγή υψηλής ποιότητας γιατί: 
 Αυξάνει την καυσιµότητα.
 Βελτιώνει λεπτότητα και στιλπνότητα.
 Επιτυγχάνει µεγαλύτερη ελαστικότητα και υγροσκοπικότητα
Το Μαγνήσιο είναι κύριο συστατικό της χλωροφύλλης και 

έλλειψή του προκαλεί εικόνα ψευδούς ωρίµανσης ενώ το ξη-
ρό προιόν στερείται στιλπνότητας και ελαστικότητας είναι λε-

πτό και χαρτώδες, έχει 
κακή καυσιµότητα και 
δυσάρεστη γεύση κα-
πνίσµατος.

Το λίπασµα Patentkali, 
που περιέχει τα πα-
ραπάνω στοιχεία, σε 

ιδανικές αναλογίες µεταξύ τους, αλλά και στην κατάλλη-
λη µορφή ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι άµεσα διαθέσιµα 
στα φυτά, είναι ένα µοναδικό προϊόν, που προσφέρει σω-
στή λίπανση µε οικονοµία κόστους. 

Το Πατεντκάλι περίεχει τα θρεπτικά συστατικά Κάλιο και 
Μαγνήσιο σε θειική µορφή και δεν περιέχει χλώριο που εί-
ναι επιβλαβές για την ποιότητα του καπνού.

Εφαρµογές –∆οσολογίες 
Το Patentkali µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην βασική 

αλλά και στην επιφανειακή λίπανση σε οποιαδήποτε επο-
χή. Η αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη εφαρµογή 
του Patentkali στην καλλιέργεια των καπνών, συνίσταται 
σε 20-40 κιλά προϊόντος ανά στρέµµα  στη βασική λίπαν-
ση και 20-30 κιλά αργότερα στο πρώτο σκάλισµα, εφαρµο-
γή που επιτυγχάνει αύξηση της αναµενόµενης παραγωγής, 
αλλά και αισθητή βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. 

Το Patentkali , είναι λίπασµα προηγµένης  τεχνολογίας 
και προδιαγραφών του γνωστού οίκου K+S KALI GmbH. 
ΜΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, GREEK CONSULTANCY OF K+S KALI GMBH

Κέντρα ερευνών 
ανοίγει η Kubota
Η Kubota Corporation στήνει ένα δίκτυο κέντρων αφιερω-
µένων στην καινοτοµία σε Ιαπωνία και Ευρώπη µε στόχο 
να επιταγχύνει την ανάπτυξη νέων επενδύσεων, υπηρεσι-
ών και προϊόντων. Μέχρι σήµερα, τα προϊόντα της Kubota 
αναπτύσσονταν κυρίως µέσω ειδικών τµηµάτων, που δου-
λεύουν σε συνεργασία µε το κεντρικό τµήµα R+D.  

Η Kubota λέει πως τα κέντρα καινοτοµίας θα επιτρέψουν 
την παράδοση νέων µορφών προστιθέµενης αξίας για πελά-
τες που χρησιµοποιούν τεχνητή νοηµοσύνη και άλλες ανε-
πτυγµένες τεχνολογίες.  Αυτές οι νέες τεχνολογίες εξελίσσο-
νται σε έναν αυξανόµενα γρήγορο ρυθµό, λέει η εταιρεία, η 
οποία επιθυµεί να κυνηγήσει ενεργά συνεργασίες µε εξωτε-
ρικούς συνεργάτες σε άλλες βιοµηχανίες, πανεπιστήµια και 
ερευνητικά ινστιτούτα. Το πρώτο κέντρο καινοτοµίας θα λει-
τουργήσει στην Ιαπωνία τον Ιούνιο και στην Ευρώπη τον Ιούλιο. 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε περίοδο µετατροπών βρίσκονται αυτή 
την περίοδο οι κατασκευαστές τρακτέρ, ε-
ξοπλίζοντας τα µεσαία και µεγάλης ιππο-
δύναµης µηχανήµατά τους µε κινητήρες 
προδιαγραφών Stage V, σε συµµόρφωση 
µε νέους κανονισµούς ρύπων και φυσικά 
δράτονται της ευκαιρίας να προχωρήσουν 
σε γενική ανανέωση του εξοπλισµού τους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Massey Ferguson α-
νακοίνωσε τρία νέα µοντέλα στη Σειρά MF 

7700 S, µε εύρος ιπποδύναµης 165 έως 190 
ίππους, τα οποία εξοπλίστηκαν µε κινητή-
ρες AGCO Power προδιαγραφών Stage V οι 
οποίοι µέσα µέσα στον Ιούνιο θα ζευγαρω-
θούν µε κιβώτιο ECO Dyna-6. 

Τα τρία νέα µοντέλα, είναι τα MF 7716 S 
(165 ίππων), MF 7718 S (180 ίππων) και το 
MF 7719 S (190 ίππων). Το Engine Power 
Management παρέχει πρόσθετη ισχύ, από 
20 έως 30 ίππους, ανάλογα µε το µοντέλο. 
Επικεφαλής της σειράς µεσαίων τρακτέρ 
Massey Ferguson, είναι το νέο MF 7719 S, 
που είναι εφοδιασµένο µε το κιβώτιο Dyna-

Μετατροπές σε νέους 
κινητήρες φέρνουν 
και φρέσκα μοντέλα    
Οι προδιαγραφές Stage V αποτέλεσαν την αφορμή 
για την ανανέωση του στόλου της Massey Ferguson 
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Νέα γενιά καρπουζιών 
από τη Syngenta
Ο καιρός είναι δύσκολος τη φετινή χρονιά, µε πολλές και έντο-
νες βροχοπτώσεις, αυξοµειώσεις θερµοκρασίας, έντονες νεφώ-
σεις επηρεάζουν τις καλλιέργειες και κάνουν ακόµα πιο περί-
πλοκη την παραγωγή ποιοτικών προιόντων.

Ειδικότερα για την καλλιέργεια του καρπουζιού θεωρείται µια 
από τις δυσκολότερες χρονιές που έχουν να αντιµετωπίσουν οι 
παραγωγοί. Πράγµα που επιβεβαιώνει  πόσο σηµαντική είναι η 
σωστή διαχείριση της καλλιέργειας (καλλιεργητικές φροντίδες, 
θρέψη, φυτοπροστασία) αλλά και η επιλογή κατάλληλου γενε-
τικού υλικού ειδικά για τις υπερπρώιµες και πρώιµες φυτεύσεις 

που στοχεύει η Ελλάδα.
Η Syngenta διατη-

ρεί την πρώτη θέση 
σε παγκόσµιο επίπε-
δο σε πωλήσεις σπό-
ρου καρπουζιού, πα-
ρακολουθεί την αγο-
ρά και λαµβάνει υπό-
ψη τις προκλήσεις αλ-
λά και τις δυνατότη-
τες που υπάρχουν. Η 
οµάδα  έρευνας της 
Syngenta δουλεύει ε-
ντατικά πάνω στη νέα 
γενιά των υβριδίων καρ-
πουζιού που συνδυά-
ζουν όχι µόνο την υ-
ψηλή ποιότητα αλλά 
και σταθερότητα στις 
απρόβλεπτες  καιρι-
κές συνθήκες που δι-
αµορφώνονται.

Ένα τέτοιο παρά-
δειγµα στην Ελλάδα 
είναι και το καρπού-
ζι σχήµατος βαρέλα, 
Ariadne. Η Ariadne εί-
ναι πραγµατικά µονα-
δική. Ακόµα και σε υ-
περπρώιµες φυτεύσεις 
καταφέρνει να έχει πο-
λύ καλά δεσίµατα τό-
σο σε θερµοκηπιακές 
όσο και σε υπαίθρι-

ες καλλιέργειες. Αλλά εκτός από το δέσιµο η διαφορά φαίνε-
ται σε δύσκολες χρονιές σαν τη φετινή. Η Ariadne διατηρεί το 
κυλινδρικό της σχήµα ακόµα και σε συνθήκες χαµηλής ηλι-
οφάνειας και έντονων αυξοµειώσεων θερµοκρασίας ηµέρας-
νύχτας όταν τα υπόλοιπα καρπούζια γίνονται πιο στρογγυλά 
µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό να πουληθούν σαν βα-
ρέλες στις απαιτητικές αγορές υψηλής αξίας της Β. Ευρώπης.

Η έκπληξη συνεχίζεται µόλις την κόψεις: Έντονο κόκκινο 
χρώµα, ζουµερή υφή σάρκας χωρίς ίνες που πραγµατικά θυ-
µίζει καρπούζι που συγκοµίζεται στη µέση του καλοκαιριού. 
Αλλά και οι σπόροι που έχουν µικρό µέγεθος δίνουν το πλεο-
νέκτηµα στην Ariadne να έχει πιο συµπαγή σάρκα και φυσικά 
καλύτερη ανοχή στο κούφιασµα, καθώς οι κοιλότητες των σπό-
ρων είναι πολύ µικρότερες από τις τυπικές βαρέλες.

Η Syngenta δεν σταµατά εδώ: Έρχεται το Candice η νέα πρό-
τασή για την κύρια φύτευση, το WMH6715 για τις πρώιµες φυ-
τεύσεις, το Fascination το πιο νόστιµο άσπερµο, το WMH6883 
βαρέλα µε αξιώσεις για την κύρια φύτευση και πολλά ακόµα.

Καρπούζια από καλή οικογένεια από τη Syngenta, ήρθαν για 
να ανεβάσουν σε άλλο επίπεδο την ποιότητα του καρπουζιού.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, 
MARKETING OPERATIONS MANAGER VEGETABLE SEEDS MEDA

VT της Massey Ferguson µε συνεχώς µετα-
βαλλόµενη µετάδοση, στο στάνταρ εξοπλι-
σµό. Όπως και τα υπόλοιπα νέα τρακτέρ MF 
7700 S, διατίθεται κατόπιν παραγγελίας µε 
ελαστικά 20.8 R42 διαµέτρου έως 1,95m, 
για βελτιωµένη πρόσφυση µε χαµηλή πίε-
ση εδάφους. Η σχέση ισχύος / βάρους και 
το Μικτό Βάρος Οχήµατος 4 τόνων επιτρέ-
πει την αύξηση του ωφέλιµου φορτίου προς 
όφελος της απόδοσης µε εµπρός και πίσω 
συνδυασµούς παρελκόµενων, σύµφωνα 
µε την κατακευάστρια.

Επιπλέον, η Massey σηµειώνει πως κα-
µία εξωτερική αλλαγή δεν είναι ορατή για 
να µην επηρεάζεται η ορατότητα των τρα-
κτέρ MF 7700 S. Στην πραγµατικότητα, η ε-
ξάτµιση είναι πιο λεπτή από του προηγού-
µενου µοντέλου.

Η εταιρεία παράλληλα υποστηρίζει πως η οι-
κονοµία βελτιώνεται περαιτέρω µε το διάστη-
µα σέρβις 600 ωρών του κινητήρα και τη νέα 
υδραυλική ρύθµιση του διακένου των βαλβί-
δων χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, που ρυθ-
µίζει αυτόµατα τα καπελότα. Το κιβώτιο ταχυ-
τήτων Dyna-6 semi-powershift, που διατίθε-
ται µε τα MF 7716 S και MF 7718 S, διαθέτει 
τώρα µια νέα λειτουργία Super ECO που επί-
σης βελτιώνει την οικονοµία (διαθέσιµο από 
τον Ιούνιο του 2019). Αυτό εξοικονοµεί καύ-
σιµο διατηρώντας µέγιστη ταχύτητα στο δρό-
µο 40 χλµ/ώρα στις 1.500 σ.α.λ και 50 χλµ/
ώρα στις 1.800 σ.α.λ, έως 17 % λιγότερο από 
τον προκάτοχό του, λέει η Massey Ferguson. 

Επιπλέον, η οθόνη Datatronic 5 της Massey 
Ferguson, που είναι συµβατή µε το ηλεκτρονικό  
πρωτόκολλο επικοινωνίας ISOBUS, διατίθεται 
στάνταρ σε όλα τα νέα τρακτέρ Exclusive MF 
7700 S και προαιρετικά στην έκδοση Efficient. 
Με τον ολοκληρωµένο έλεγχο µηχανήµατος 
και παρελκόµενων, οι χειριστές µπορούν να 
αξιοποιούν στο µέγιστο βαθµό την επένδυ-
σή τους. Εκτός από τον αυτόµατο έλεγχο δι-
εύθυνσης MF Auto Guide, οι χρήστες µπο-
ρούν επίσης να επιλέγουν άλλες ειδικά προ-
σαρµοσµένες λύσεις από το MF Technology 
Portfolio, όπως MF Section Control.

Νέες προσθήκες
Τα τρία νέα µοντέλα, είναι τα 

MF 7716 S των 165 ίππων, MF 7718 S  
των 180 ίππων και το µεγαλύτερο 

MF 7719 S, 190 ίππων

Έντονο κόκκινο χρώµα και 
ζουµερή υφή σάρκας χωρίς ίνες 
χαρακτηρίζουν το καρπούζι Ariadne.
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Η συνήθεια 
της κακίας

 ∆ιαχρονικό: Η συνεχής επαφή µε 
ανθρώπους φαύλους συναυξάνει την 
συνήθεια της κακίας. ∆ηµόκριτος 

 Ελληνοποιήσεις: Ελληνικά 
βάφτισαν πάνω από 50.000 ρουµανικά 
αρνιά και κατσίκια τρεις εταιρίες στην 
κεντρική Ελλάδα τα τελευταία δύο 
χρόνια συνολικής αξίας άνω του 1,7 
εκατ. ευρώ. Τις τρεις εταιρίες πρόδωσε 
το σύστηµα Άρτεµις καθώς και το 
σύστηµα πιστοποιήσεων ενδοκοινοτικής 
εµπορίας του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισµού, παρά το ότι εισήχθησαν 

από τη Ρουµανία 
χωρίς 
φορολογικά 
παραστατικά. Το 
κύκλωµα 
ελληνοποιήσεων 
αµνοεριφίων 
εξαρθρώθηκε τις 
ηµέρες της 

Ανάστασης. Σχηµατίστηκε δικογραφία 
και για τις τρεις. (ethnos.gr, 3/5/2019)

 Η φύση γιατρεύει: Σκωτσέζοι 
γιατροί «συνταγογραφούν» για 
παρατήρηση των πτηνών, πορείες στη 
φύση, περιπάτους στις παραλίες και 
άλλες δραστηριότητες στο φυσικό 
περιβάλλον. Το πρόγραµµα Nature 
Prescriptions εφαρµόζεται µετά από 
συµφωνία του Βρετανικού ΕΣΥ (NHS) 
και της Ορνιθολογικής Εταιρείας της 
Σκωτίας. Συστήνεται για σωµατική 
χαλάρωση, ψυχική ηρεµία και ευεξία. 
(S. Sekliziotis, facebook, 30/4/2019).

 Εξουσία: Γι’ αυτόν λοιπόν, τον 
λόγο, είπα εγώ, οι άξιοι άνθρωποι δεν 
επιδιώκουν την εξουσία, ούτε για τα 
χρήµατα, ούτε για τη δόξα, γιατί ούτε 
πληρωµένοι θέλουν να 
χαρακτηριστούν, εισπράττοντας 
φανερά µισθό για το αξίωµά τους, 
ούτε κλέφτες, αποκοµίζοντας κρυφά 
κέρδος από αυτό. Ούτε πάλι για τη 
δόξα· γιατί δεν είναι φιλόδοξοι. Πρέπει 
λοιπόν να υπάρχει κάποιος 
αναγκασµός γι’ αυτούς, και κάποια 
τιµωρία προκειµένου να θελήσουν να 
ασκήσουν εξουσία. Σωκράτης, 
Πλάτων, Πολιτεία, Α, 347

 Αγροτικό ατύχηµα: Νεκρός 
ανασύρθηκε 79χρονος χειριστής 
τρακτέρ που ανετράπη στην 
Αρραβωνίτσα Αιγίου, στις 2/5/2019. 
(presspublica.gr, 3/5/2019).   
     *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Την περαιτέρω βιωσιµότητα και α-
νταγωνιστικότητα του αµπελοοινι-
κού τοµέα επιχειρεί να εµπεδώσει η 
Κοµισιόν, απλοποιώντας µε νέο νο-
µοθετικό πλαίσιο κανόνες και απαι-
τήσεις, επιτρέποντας στους οινοποι-
ούς να εντοπίζουν εύκολα τις εγκε-
κριµένες πρακτικές στην ΕΕ καθώς 
και τις προϋποθέσεις για τα όρια, 
τους όρους χρήσης και τους τύπους 
οίνων στους οποίους εφαρµόζονται.

Συγκεκριµένα µε το νέο κανονιστι-
κό πλαίσιο, ισχύουν τα εξής:

 Απλοποιούνται οι διαδικασίες κα-
ταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξε-
ων (GI) των αλκοολούχων ποτών, όταν 
χρησιµοποιούνται ως συστατικά, όταν 
έρχονται σε αντίθεση µε τα εµπορικά 
σήµατα και όταν διακινούνται στο έδα-
φος της ΕΕ. Οι αλλαγές αυτές αποσκο-
πούν στην καλύτερη προστασία και ευ-
κολότερη διαχείριση των γεωγραφικών 
ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.

 Απλουστεύονται οι διαδικασίες έ-
γκρισης ή τροποποίησης των συστη-
µάτων ποιότητας και ευθυγραµµίζο-
νται µε εκείνες των άλλων τοµέων γε-

ωγραφικών ενδείξεων. 
 Αυξάνεται η συνάφεια µεταξύ των 

οινολογικών πρακτικών της ΕΕ και του 
διεθνούς κώδικα των οινολογικών πρα-
κτικών αλλά και του διεθνούς οινολο-
γικού κώδικα του ∆ιεθνούς Οργανι-
σµού Αµπέλου και Κρασιού. 

Παράλληλα, ευθυγραµµίζονται οι 
ενηµερωµένοι κανόνες για το κρασί 
µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ήτοι 
προβλέπουν τα εξής:

 Την παρουσίαση και επισήµαν-
ση του οίνου,

 Τις εγκρίσεις για την καλλιέργεια 
αµπέλου,

 Τους ελέγχους για την αποφυ-
γή απάτης στον αµπελοοινικό τοµέα,

 Το αµπελουργικό µητρώο και
 Τα έγγραφα που πρέπει να συνο-

δεύουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
Αυτός ο νέος κανονισµός θα διασφα-

λίσει ότι οι καταναλωτές ενηµερώνο-
νται µε ακρίβεια σχετικά µε τις µεθό-
δους που χρησιµοποιούνται για την πα-
ραγωγή οινοπνευµατωδών ποτών, υπο-
στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη 
των παραγωγών αλκοολούχων ποτών. 

«Αυτή η δέσµη νοµοθεσιών εξασφα-
λίζει την ορθή λειτουργία της εσωτε-
ρικής αγοράς αµπελοοινικών προϊ-
όντων µέσω εναρµονισµένων κανό-
νων που ισχύουν σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Ανοίγει το δρόµο για την Επιτρο-
πή να επικεντρωθεί στο µέλλον του 
τοµέα στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης 
της ΚΑΠ και να ενισχύσει τη βιωσι-
µότητά της», αναφέρει σε σχετική α-
νακοίνωση της η Κοµισιόν.

Εκλαϊκεύει τη νομοθεσία
απλουστεύει τις απαιτήσεις 
στον οινοποιητικό τομέα 
η Κομισιόν Πιο εύκολη στην κατανόηση καθιστά 

για τους οινοποιούς τους κανόνες για 
το κρασί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εισαγόµενη ποσότητα ΠΟΠ οίνων 
σηµειώνει σηµαντική αύξηση.

Ακριβές γαλλικές σαµπάνιες, γλεύκη και φθηνοί ιταλικοί 
χύµα οίνοι χαρακτηρίζουν τις ελληνικές εισαγωγές 

Αύξηση της αξίας κατά 15,32% εισαγωγές οίνου στη χώρα µας το 2018  
δείχνει η επεξεργασία των στοιχείων της ΚΕΟΣΟΕ, ενώ σε µικρότερο 
βαθµό, ήτοι κατά 4,20% αυξήθηκε ο όγκος τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, 
η αξία των εισαγόµενων ΠΟΠ οίνων καταλαµβάνει το 2018 το 71,16% της 
συνολικής αξίας εισαγωγών (2017: 68,28%) αλλά και η εισαγόµενη 
ποσότητα παρουσιάζει σηµαντική αύξηση κατά 26,93% από το 2017. Η 
κατηγορία των ΠΓΕ οίνων καταλαµβάνει το 5,22% της συνολικής αξίας 
εισαγωγών το 2018 (2017: 5,17%). ∆ιαφορετική είναι η εικόνα των 
εισαγόµενων ποικιλιακών οίνων που καταλαµβάνουν το 3,79% της 
συνολικής αξίας εισαγωγών (2017: 4,82%), ενώ οι «άλλοι οίνοι» 
αντιπροσωπεύουν το 12,60% (2017: 16,50%) της συνολικής αξίας 
εισαγωγών, όµως το 23,27% των ποσοτήτων το 2018 (2017: 35,03%).

Χύµα
Ανταγωνιστι-

κοί οι χύµα 
οίνοι µε µέση 

τιµή εισαγωγής 
στα 63 λεπτά 

το 2018 

Συνάφεια
Αυξάνεται 
η συνάφεια 
µεταξύ των 

οινολογικών 
πρακτικών 
της ΕΕ και 

του διεθνούς 
κώδικα

ΠΓΕ
Απλοποιούνται 
οι διαδικασίες 
καταχώρισης 

των γεω-
γραφικών 
ενδείξεων

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Πιο γευστικές ποικιλίες ντομάτας από 
το νεοανακαλυφθέν γονίδιο TomLoxC 
Προοπτική για βελτίωση στη γεύση 
της ντοµάτας δίνει το TomLoxC, έ-
να «χαµένο» γονίδιο που ανακαλύ-
φθηκε, το οποίο παίζει ρόλο-κλειδί 
στη γεύση και µπορεί να ενσωµα-
τωθεί σε νέες ποικιλίες. Επιστήµο-
νες από ΗΠΑ, Ισπανία, Ισραήλ και 
Κίνα, µε επικεφαλής τον µοριακό 
βιολόγο Τζέιµς Τζιοβανόνι της Υ-
πηρεσίας Γεωργικών Ερευνών (ARS) 
του αµερικανικού υπουργείου Γε-
ωργίας, δηµοσίευσαν στο περιο-
δικό γενετικής «Nature Genetics» 
τη µελέτη τους σχετικά µε τη χαρ-
τογράφηση όλων των γνωστών 
ποικιλιών ντοµάτας. Το νέο παν-
γονιδίωµα που χαρτογραφήθηκε 
έφερε στο φως περίπου 5.000 ά-
γνωστα µέχρι τώρα γονίδια, µερι-
κά από τα οποία εµπλέκονται και 
στη γευστικότητα της ντοµάτας, 
µε πρωταγωνιστή το TomLoxC. Α-
ξιοσηµείωτο είναι πως το εν λόγω 
γονίδιο υπάρχει στο 91% των άγρι-
ων ντοµατιών, αλλά µόνο στο 2% 
των καλλιεργούµενων ποικιλιών 
που έχει εξελίξει ο άνθρωπος, δί-
νοντας βάση στην παγκόσµια συ-
ζήτηση πως οι ντοµάτες δεν έχουν 
τη γεύση των παλιών ποικιλιών. 

Οι σηµερινές καλλιεργούµε-

νες ντοµάτες έχουν πια µια στε-
νή γενετική βάση, δηλαδή περι-
έχουν µια µικρή σχετικά γκάµα 
γονιδίων, καθώς έχουν προκύψει 
από διασταυρώσεις µε γνώµονα 
κυρίως την ποσότητα της παρα-
γωγής, τη ζωή της ντοµάτας στο 
ράφι του καταστήµατος, το µέγε-
θος της, την αντοχή στις ασθένει-
ες και την ανθεκτικότητά της στο 
περιβαλλοντικό στρες. Τώρα, µε 
τη γενετική χαρτογράφηση όλων 
των καλλιεργηµένων και άγριων 
ντοµατιών, οι επιστήµονες δηλώ-
νουν αισιόδοξοι ότι στο µέλλον 
θα βελτιώσουν, µέσω παραγω-
γής νέων ποικιλιών, πολλά χα-
ρακτηριστικά της ντοµάτας, α-
νάµεσα στα οποία και τη γεύση. 

Το 2012 είχε «διαβαστεί» το πρώ-
το γονιδίωµα ενός είδους ντοµά-
τας, που περιείχε περίπου 35.000 
γονίδια, ενώ ακολούθησε η ανά-
γνωση του γονιδιώµατος αρκετών 
ακόµη ποικιλιών. Αυτή τη φορά α-
ναλύθηκαν 725 διαφορετικές ποι-
κιλίες ντοµάτας (οι 166 για πρώ-
τη φορά), και η µελέτη αποκάλυ-
ψε άλλα 4.873 γονίδια, τα οποία 
απουσίαζαν από τη γενετική βιβλι-
οθήκη του ανθρώπου για το φυτό.  

Σε ρόλο µύστη
το Βio Festival

Μουσική, 
γαστρονοµικές 
εκπλήξεις έντυσαν το 
τριήµερο Bio Festival 
στο Γκάζι, που έφερε 
κοντά παραγωγούς, 
εµπόρους και 
καταναλωτές. Οι 
επισκέπτες από κάθε 
γωνιά της Ελλάδας 
είχαν τη δυνατότητα 
να ανακαλύψουν, στις 
εγκαταστάσεις του 
ιστορικού εργοστασίου 
φωταερίου στην 
Τεχνόπολη του ∆ήµου 
Αθηναίων 11-13 
Μαΐου, από τους 
περίπου 80 εκθέτες 
νέα προϊόντα, 
πρωτότυπες ιδέες και 
τάσεις στον κλάδο 
αλλά και να µυηθούν 
στην κουλτούρα του 
eco living. 

Λίγα γονίδια
Οι σηµερινές ντοµάτες 
περιέχουν µικρή γκάµα 

γονιδίων, καθώς 
έχουν προκύψει από 

διασταυρώσεις µε 
γνώµονα την ποσότητα 
της παραγωγής και την 

ανθεκτικότητα

Το ψάχνει διαρκώς η Μεσόγειος για να 
µη χάσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
µα που κατέχει στο επιτραπέζιο σταφύ-
λι, καθώς οι αγορές δεν ζητούν µόνο 
προϊόντα χωρίς σπόρους, κάτι που εξα-
σφαλίζεται πλέον µε τη γενετική βελτί-
ωση, αλλά σταθερή γεύση, ανθεκτικό-
τητα και διαφοροποίηση που θα τα καθι-
στά πιο ανταγωνιστικά έναντι οµοειδών.

Πανσπερµία καινοτοµιών, νέες τεχνι-
κές παραγωγής και ζητήµατα συνεργα-
σιών καθώς στον ευρωπαϊκό Νότο παρα-
τηρείται έλλειµµα συσπείρωσης, βρέθη-
καν στο επίκεντρο του διεθνούς φόρουµ 
για το επιτραπέζιο σταφύλι, που φιλο-
ξενήθηκε στην πρόσφατη Macfrut 2019 
στην Ιταλία. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε, 
η προσέγγιση-τάση των µεσογειακών 
χωρών είναι: υψηλές αποδόσεις, ποιό-
τητα-γεύση, χαµηλό κόστος, επέκταση.

Το µέλλον έχει µεγάλες ευκαιρίες για 
τους ευρωπαίους παραγωγούς, και δη 
για τους Ιταλούς, είπε ο Carlo Lingua, ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της Rk Growers και 
της Avi, ο µοναδικός ευρωπαίος πράκτο-
ρας για τα σταφύλια ARRA. Εντούτοις ό-
πως σηµείωσε, δεν θα είναι µια εύκολη 
πρόκληση, αφού χώρες που µέχρι πρό-
σφατα δεν σχεδίαζαν να παράγουν, ό-
πως το Μαρόκο, η Αλβανία, η Σερβία, η 
Βουλγαρία και η Τουρκία, τώρα εισέρ-
χονται στην αγορά. «Για να παραµείνου-
µε ανταγωνιστικοί στην παγκόσµια αγο-
ρά, χρειαζόµαστε ανταγωνιστικά προϊό-
ντα, εξαιρετική ποιότητα και υψηλές α-
ποδόσεις. Όχι µόνο νέες ποικιλίες, αλ-
λά και τεχνικές παραγωγής που µας ε-
πιτρέπουν να επιτύχουµε ποιότητα µε 
χαµηλό κόστος», ανέφερε ο Giacomo 
Suglia, πρόεδρος της APEO -  ένωση πα-
ραγωγών και εξαγωγέων επιτραπέζιων 
σταφυλιών από την περιοχή της Απουλί-
ας, η οποία αντιπροσωπεύει το 75% της 
καλλιεργούµενης περιοχής στην Ιταλία.

Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τον Alberto 
Mastrangelo, διευθυντή πωλήσεων του 
οµίλου Grape & Grape, οι µικροί παρα-

γωγοί κυριαρχούν στην ιταλική αγορά, 
µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό της 
προσφοράς. «Η ιδιαιτερότητα µπορεί να 
αποτελέσει ένα από τα στοιχεία που θα 
µας επιτρέψουν να αντιµετωπίσουµε αυ-
τό το σενάριο, αναπτύσσοντας µια ποι-
κιλία ποικιλιών που ενισχύει τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά της καλλιεργητικής 
περιοχής και δηµιουργεί µια σύνδεση 
µεταξύ µιας ποικιλίας και της περιοχής 
προέλευσής της», εξήγησε. 

Με βάση τα όσα ειπώθηκαν σε βα-
σικές αγορές της ΕΕ, ισχύουν τα εξής:

  Στη Βρετανία, κυριαρχούν τα πράσι-
να σταφύλια χωρίς σπόρους, τα πιο γλυ-
κά και τραγανά φρούτα. Το κύριο πρό-
βληµα είναι η διατήρηση της ποιότητας, 
καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν πολ-
λές διαφορές µεταξύ των παραγωγών.

   Στη Γερµανία τα σταφύλια γίνονται 
όλο και πιο εξειδικευµένο προϊόν. Τα ι-
ταλικά σταφύλια αποτελούν το νούµερο 
ένα εισαγόµενο προϊόν, όπου το 70-75% 
είναι χωρίς σπόρους και γλυκά, ενώ οι 
προτιµήσεις των Γερµανών καταναλω-
τών αλλάζουν µε τα κίτρινα να πωλού-
νται στο Νότο και τα πράσινα στο Βορρά.

Καινοτομίες πέρα από άσπερμα
γλυκά επιτραπέζια σταφύλια 
ψάχνει η λεκάνη της Μεσογείου

Ο διευθυντής πωλήσεων του οµίλου  
Grape & Grape Alberto Mastrangelo.

Υψηλές αποδόσεις, ποιότητα-γεύση, χαµηλό κόστος είναι η τάση για το 
επιτραπέζιο σταφύλι, όπως ειπώθηκε στο διεθνές φόρουµ της Macfrut 2019. 

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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Field Day στον Πλατύκαμπο

Η επόμενη μέρα 
για το σιτάρι στους 
αγρούς της FAS
Νέες ποικιλίες και καθιερωμένες είχαν την ευκαιρία 
να δουν και να συγκρίνουν αγρότες και βιομηχανία 

Έρευνα και 
παραγωγή

Ο CEO της εταιρείας 
Βασίλης Μιχαήλ, 
υπογράµµισε την 

σηµαντικότητα της 
σύνδεσης της έρευνας 
µε την παραγωγή και 

το ρόλο της δίπλα 
στον παραγωγό και τη 

βιοµηχανία Μετά από την πολύωρη 
και χορταστική ξενάγηση 
οι επισκέπτες αποχώρησαν 
ευχαριστηµένοι, ανανεώνοντας 
το ραντεβού για την επόµενη 
χρονιά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 

∆ιαθέσιµα στην ελληνική αγο-
ρά θα είναι σύντοµα νέα προϊ-
όντα της Fyto- animal services 
(F.A.S), αποτέλεσµα ενδελεχούς έρευνας και 
δουλειάς που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια 
στα εργαστήρια της, µιας και νέες ποικιλίες 
της FAS είναι ήδη υπό εγγραφή στον ευρωπα-
ϊκό κατάλογο σπόρων. Πρόκειται για προϊό-
ντα που σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της ε-
ταιρείας θα επανατοποθετήσουν το σιτάρι στο 
χώρο των δυναµικών καλλιεργειών. 

Το παραπάνω έγινε γνωστό όταν στις 16 Μα-
ΐου, η F.A.S. διοργάνωσε για  7η συνεχόµενη 
χρονιά  το καθιερωµένο πλέον «Field day» σι-
τηρών, στον ιδιόκτητο πειραµατικό αγρό της , 
στον Πλατύκαµπο Λάρισας.

Η έρευνα που διενεργεί η εταιρεία κατευθύ-
νεται προς την εκπλήρωση όλων των στόχων 
των εµπλεκόµενων φορέων στην αλυσίδα πα-
ραγωγής µε τη δηµιουργία ποικιλιών µε υψη-
λή απόδοση, εξαιρετικών ποιοτικών και αγρο-
νοµικών χαρακτηριστικών, σύµφωνα µε τον 

επικεφαλής του γενετικού 
προγράµµατος της εταιρεί-
ας Dr. Vincenzo Natoli. Ο 
επιστήµονας ανέλυσε πρώ-
τα τους στόχους του ερευ-

νητικού προγράµµατος, τη διαδικασία των δι-
ασταυρώσεων καθώς και των αξιολογήσεων 
του γενετικού υλικού που προκύπτει.

Μέρος των αποτελεσµάτων της έρευνας που 
διενεργούν τα τελευταία χρόνια ο Dr Natoli και 
η οµάδα γενετιστών του παρουσιάστηκε στον 
πειραµατικό αγρό. Εντύπωση προκάλεσαν και 
τα υβρίδια σκληρού και µαλακών σιτηρών που 
έχουν προκύψει από το γενετικό πρόγραµµα 
και µια πρώτη εικόνα τους µπόρεσαν να δουν 
οι παρευρισκόµενοι. «Ο υβριδισµός των σιτα-
ρών υπόσχεται σηµαντικά οφέλη και επίτευ-
ξη τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών αποτε-
λεσµάτων» ανέφερε ο ίδιος. 

Παρά τον καιρό, στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκαν, πλήθος κόσµου που αποτελούνταν από   
γεωπόνους, εµπόρους γεωργικών εφοδίων , ε-
µπόρους σιτηρών, εκπροσώπους αλευροβιοµη-
χανιών, καθώς και µεγάλος αριθµός  αγροτών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε οµιλία του Μιχαήλ Βασίλη, CEO της εταιρείας 
F.A.S, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της εταιρείας που από το 1999 
δραστηριοποιείται στον χώρο των εφοδίων.

Βασίλης Μιχαήλ
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«Μέσα στη διαδροµή της, η F.A.S πέ-
τυχε να φτιάξει έναν αποτελεσµα-
τικό τρόπο διαχείρισης του υλικού 
της από τον αγρό µέχρι το σακί πα-
ρέχοντας ένα τελικό προϊόν αντάξιο 
της σκληρής δουλειάς του στελεχι-
ακού δυναµικού της», υποστήριξε 
µεταξύ άλλων ο CEO της εταιρείας 
Βασίλης Μιχαήλ, ο οποίος υπογράµ-
µισε την σηµαντικότητα της σύνδε-
σης της έρευνας µε την παραγωγή 
και το ρόλο της δίπλα στον παρα-
γωγό και τη βιοµηχανία.

Κατά την  διάρκεια του Field Day, 
εκτός των νέων προεµπορικών ποι-
κιλιών που παρουσιάστηκαν, οι επι-
σκέπτες είχαν την ευκαιρία να δούνε 
στον αγρό, κάτω από τις ίδιες συν-
θήκες, και να συγκρίνουν τις πλέ-
ον γνωστές ποικιλίες της εταιρίας, 
αποτέλεσµα της ιδιαίτερης βαρύτη-
τας στη σποροπαραγωγή που έδωσε 
η εταιρεία ήδη από το 1999, όπως:

QUADRATO, µε καλή προσαρ-
µοστικότητα σε όλες τις περιοχές.

VENDETTA, ποικιλία µε υψηλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, εκαι το 
χαρακτηριστικό, φαινόµενο “stay 
green“ δηλαδή τη διατήρηση της 

φυλλικής επιφάνειας πράσινης.
GATTUSO,πολύ πρώιµη ποικι-

λία, υψηλών αποδόσεων ειδικά σε 
γόνιµα εδάφη 

PIETRAFITTA, η κορυφαία ποι-
κιλία σε επίπεδο ποιότητας, ιδανι-
κή για ξηροθερµικές περιοχές και 
εδάφη χαµηλής παραγωγικότητας. 

CANΝAVARO,  ποικιλία µε εξαι-
ρετική αντοχή στις ασθένειες άρι-
στες αποδόσεις σε πεδινές περιοχές.

TORREBIANCA,  ποικιλία µε άρι-
στη αντοχή στην ξηρασία και χαρα-
κτηριστικά που κάνουν εντύπωση.  

ALEMANO, ποικιλία µε εξαιρετι-
κές αποδόσεις ειδικά σε εδάφη πε-
δινά µε ήπιο κλίµα.

SPARTACO, ποικιλία µικρού βι-
ολογικού κύκλου

DORATO, µεσοπρώιµη ποικιλία, 
ανώτερη σε παραγωγικότητα κα-
τά 10% από τις γνωστές ποικιλίες.

ADONE, µεσοόψιµη ποικιλία, ι-
δανική για καλλιέργεια στις βόρει-
ες περιοχές της χώρας.

ACADUR, νέα πρώιµη υψηλοα-
ποδοτική ποικιλία µε πολύ υψηλή 
πρωτεΐνη, που ικανοποιεί τη µακαρο-
νοποιία και την αλευροβιοµηχανία.

Από τον αγρό μέχρι το σακί η έρευνα 
στέκεται στο πλευρό του παραγωγού

Τα επιτεύγµατα της εταιρείας αυτά τα χρόνια 
περιλαµβάνουν:

 7000 m2 εγκαταστάσεις
 4 µονάδες καθαρισµού σπόρων

 Υψηλή αναγνώριση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 Υποστήριξη από υψηλά εκπαιδευµένο προσωπικό

 Συνεχής επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη 
γενετικού υλικού σε συνεργασία µε εταιρείες και 

ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού

Τράπεζα Πειραιώς  
Νέος διευθύνων
Ο Ανδρέας ∆ηµητριάδης 
αναλαµβάνει ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Πειραιώς Leasing 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ, ο 
οποίος µέχρι πρότινος κατείχε τη 
θέση του ∆ιευθυντή Ανάπτυξης 
Εργασιών στην Πειραιώς Leasing. Ο 
κ. ∆ηµητριάδης οποίος εντάχθηκε 
στον Όµιλο Πειραιώς τον 
Φεβρουάριο του 2000, διαθέτει 
εµπειρία πάνω από 20 έτη στον 
Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα.

ΣΒΘΚΕ
Αλλαγές 
στη διοίκηση 
Συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό 
συµβούλιο του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Ελλάδος, µετά από 
κλειστή γενική συνέλευση των 
µελών του συνδέσµου που έγινε το 
Σάββατο 11 Μαΐου 2019. Στο τιµόνι 
του διοικητικού συµβουλίου 
βρίσκεται η Κολιοπούλου Ελένη από 
τη χαρτοβιοµηχανία ΑΝ.ΒΛ.
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε..

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
Οικονομικός 
διευθυντής 
Τη θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή 
στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αναλαµβάνει από 
τις 15 Ιουνίου 2019, ο Μάνος 
Χρηστέας, που διαδέχεται τον 
Αλέξανδρο Σπηλιωτόπουλο. Με την 
έλευσή του ολοκληρώνεται ένας 
συστηµατικός κύκλος ενδυνάµωσης 
της Οµιλικής λειτουργίας της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε επίπεδο 
διευθυντικών στελεχών. Ο κ. 
Σπηλιωτόπουλος θα συνεισφέρει 
ως Οικονοµικός Σύµβουλος.   

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποικιλίες
Οι επισκέπτες αξιολόγησαν 

και τις γραµµές έρευνας που 
έχει η εταιρείας στα µαλακά 
σιτάρια, τα κριθάρια, τριτι-
κάλε και βρώµης σε σχέση 

µε ήδη υπάρχουσες ποικιλίες 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ



Επίσηµα και πρακτικά πλέον οι ΗΠΑ 
αντιµετωπίζουν την Κίνα ως στρατη-
γικό αντίπαλό τους στο παγκόσµιο 
εµπόριο, έπειτα και από την ανα-
κοίνωση του νέου δασµολογικού 
γύρου ανάµεσα στις δυο χώρες τις 
προηγούµενες ηµέρες. Σε αυτή τη 
νέα πραγµατικότητα αλλάζουν και 
οι πρωταγωνιστές της παγκόσµιας 
αγροτικής οικονοµίας. 

Η αµερικανική ύπαιθρος δίνει µά-
χες σε τρία µέτωπα, τα οποία την ω-
θούν σε µια παρατεταµένη κρίση. 
Στην κρίση αυτή φαίνεται πως εγκλω-
βίζονται  οι µεγάλοι κατασκευαστές 
τρακτέρ, οι οποίοι βλέπουν τις αξίες 
των µετοχών τους να υποχωρούν ό-
σο πιο στενά συνδεδεµένες είναι οι 
επιχειρήσεις τους µε τη βορειοαµε-
ρικανική αγροτική οικονοµία.

Ο εµπορικός πόλεµος µε την Κί-
να είναι το πιο προφανές από τα µέ-
τωπα αυτά, ωστόσο η JP Morgan, η 
οποία νωρίτερα αυτή την εβδοµά-
δα υποβάθµισε την πιστοληπτική ι-
κανότητα της John Deere, προβάλ-
λει ακόµη τη φθίνουσα πορεία των 
εξαγωγών αγροτικών προϊόντων α-
πό τις ΗΠΑ και σε άλλα σηµεία του 
πλανήτη. Σε αυτά τα δύο έρχεται να 
προστεθεί και µια µάλλον απογοη-
τευτική σοδειά για το καλαµπόκι και 
τη σόγια στις Ηνωµένες Πολιτείες, ό-
σο παράλληλα η Λατινική Αµερική 
ετοιµάζεται για συγκοµιδές ρεκόρ.

Μεταµορφώνει τις αγορές
Η απουσία εµπορικών συµφωνιών 

ελλοχεύει τον κίνδυνο να αποδειχθεί 
καταστροφική για τις ΗΠΑ, ενώ πα-
ράλληλα µπορεί να µεταµορφώσει 
ορισµένες αγροτικές αγορές µια και 
καλή, σύµφωνα µε τα όσα υποστηρί-
ζει ένας από τους µεγαλύτερους κα-
τασκευαστές αγροτικών µηχανηµά-
των παγκοσµίως, CNH Industrial NV.

Η εταιρεία πίσω από τα τρακτέρ 
Case IH και New Holland βλέπει πα-
ράλληλα µια οπορτουνίστικη στάση 

στη Βραζιλία, η οποία επιχειρεί να 
εκµεταλλευτεί τις εµπορικές εντά-
σεις, επεκτείνοντας τις καλλιεργού-
µενες εκτάσεις της, που σηµαίνει α-
ποψίλωση δασών, προκειµένου να 
µπορέσει να καταστεί βασικός προ-
µηθευτής σόγιας της Κίνας. Τα πα-
ραπάνω υποστήριξε ο CEO της CNH 
Industrial NV, Χούµπερτου Μουλ-
χόιζερ. «Όσο περισσότερο αιωρεί-
ται αυτή η ένταση πάνω από τις πα-
γκόσµιες αγορές, τόσο περισσότε-
ρο θα αυξηθούν οι παραγωγικές δυ-
νατότητες χωρών σαν τη Βραζιλία, 

πιέζοντας τις τιµές σταθερά και στο 
µέλλον», όπως είπε ο ίδιος.

«Συνολικά, αυτή η κατάσταση φέρ-
νει στο µάτι του κυκλώνα του Αµερι-
κανούς αγρότες», σχολιάζει σε βιντε-
ορεπορτάζ του Bloomberg, η αναλύ-
τρια της JP Morgan, Ανν Ντουίγκαν. 
Η κατάσταση όµως δεν είναι ανησυ-
χητική µόνο γι’ αυτούς, αφού δεδο-
µένης της πραγµατικότητας, η µε-
τοχή της Deere ακολουθεί πτωτική 
πορεία, σύµφωνα µε την ίδια. Ειδι-
κότερα, ο οίκος αξιολόγησης µείω-
σε τη βαθµολογία της εταιρείας τρα-

κτέρ, µετακινώντας την από το ουδέ-
τερο στο αρνητικό, µε στόχο τιµών 
στα 132 δολάρια ανά µετοχή, από τα 
154 δολάρια που ήταν. 

Αντίθετα, η AGCO Corp., κατασκευ-
άστρια µεταξύ άλλων της Fendt, ανα-
βαθµίστηκε από την JP Morgan, µε 
στόχο τιµής τα 77 δολάρια ανά µετο-
χή από τα 66 δολάρια που ήταν νω-
ρίτερα. Όπως εξήγησε η αναλύτρια, 
αυτό συνέβη επειδή η συγκεκριµέ-
νη εταιρεία, δεν επηρεάζεται τόσο 
από την κατάσταση των εκτατικών 
καλλιεργειών στις ΗΠΑ.

Το µεγάλο κινεζικό σχέδιο «Μία 
ζώνη, ένας δρόµος», είναι αυτό 
που ανησυχεί πρώτα και κύρια 
τους Αµερικάνους. Πρόκειται για 
ένα σχέδιο το οποίο επιχειρεί να 
συνδέσει την Κίνα µε τις αγορές 
των εµπορευµάτων της και µε 
τους τόπους που προµηθεύεται 
πρώτες ύλες σε Ασία, Ευρώπη 
και Αφρική. Οι ΗΠΑ θεωρούν 
µεγάλο κίνδυνο για τη διατήρηση 
της ηγετικής τους θέσης την 
υλοποίηση αυτού του σχεδίου, 
γιατί θα αυξήσει τους 
οικονοµικούς δεσµούς πολλών 
χωρών µε την Κίνα, αλλά και 
την επίδρασή της στα διεθνή 
εµπορικά και διαδικτυακά 
πρότυπα, θα αναβαθµίσει τη 
θέση της Κίνας στην παγκόσµια 
αλυσίδα εφοδιασµού και θα της 
επιτρέψει να αποκτήσει τον 
ουσιαστικό έλεγχο σε υποδοµές 
µε στρατηγική σηµασία σε τρεις 
ηπείρους. Η κόντρα των ΗΠΑ µε 
την Κίνα και οι απαιτήσεις της 
αµερικανικής κυβέρνησης στις 
σκληρές διαπραγµατεύσεις που 
διεξάγονται δεν στοχεύουν µόνο 
στη βελτίωση του εµπορικού 
ισοζυγίου προς όφελος των 
ΗΠΑ, αλλά και στον περιορισµό 
της δυναµικής της Κίνας. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, η ΕΕ προσπαθεί να 
υπηρετήσει αντιφατικούς 
στόχους. Αφενός να 
αντιµετωπίσει την απειλή του 
«εµπορικού πολέµου» και τα 
µέτρα προστατευτισµού των 
ΗΠΑ σε βάρος της, να στηρίξει 
τις επενδύσεις των ευρωπαϊκών 
οµίλων στην αγορά της Κίνας 
και αφετέρου να ανακόψει τη 
δυναµική των κινεζικών οµίλων 
στη δική της αγορά.

Ξεθωριάζει η εµπορική
ηγεµονία των ΗΠΑ

Ανεπιστρεπτί 
αλλάζει η παγκόσμια 
αγροτική οικονομία 
Ήδη οι κατασκευαστές τρακτέρ βιώνουν ανακατατάξεις στην αγορά, 
ενώ ευκαιρία να μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι βλέπει η Βραζιλία

Μια ενδεχόµενη λύση του 
εµπορικού πολέµου δεν θα 
αρκούσε για να ανατρέψει 

την πορεία που παίρνουν οι 
αγροτικές αγορές παγκσµίως, 

αφού ήδη χαράχτηκαν νέοι 
δρόµοι στο εµπόριο, µε 

ανεξίτηλο µελάνι.  
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Το ποσό των 15 δις δολαρίων ετοι-
µάζεται να διαθέσει ο Λευκός Οίκος 
στους Αµερικανούς αγρότες, σε µορ-
φή ενίσχυσης, για την ισοστάθµιση 
των οικονοµικών απωλειών που α-
ναµένεται να υποστούν από την α-
ναβάθµιση των δασµών σε αγροτι-
κά προϊόντα που ετοιµάζει η Κίνα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ δή-
λωσε την προηγούµενη ∆ευτέρα ότι 
η κυβέρνησή του έχει υψηλές προσ-
δοκίες από την έκβαση της εµπορι-
κής διαµάχης µε την Κίνα και έκρινε 
πως εφόσον τα κρατικά ταµεία γεµί-
σουν από τα έσοδα των δασµών, θα 
µπορέσει να διαθέσει µέρος των ε-
σόδων αυτών στους Αµερικανούς α-
γρότες, προκειµένου να ανταπεξέλ-
θουν στις δυσκολίες που τους προ-
καλεί η κατάσταση αυτή. Τις παρα-
πάνω δηλώσεις, έκανε σε συνέντευ-
ξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ωστό-
σο δεν έδωσε περισσότερες πληρο-
φορίες µε λεπτοµέρειες για το τι εί-
δους βοήθεια θα είναι αυτή.

Ας σηµειωθεί εδώ πως οι αγρό-
τες συνιστούν ένα σηµαντικό µε-
ρίδιο του εκλογικού σώµατος που 
ψήφισε τον Τραµπ, ενώ παράλλη-
λα βίωσαν τις µεγαλύτερες συνέ-
πειες του εµπορικού πολέµου. Εν-
δεικτικά, η σόγια, είναι µια από τις 
πολυτιµότερες αγροτικές εξαγωγές 
των ΗΠΑ προς την Κίνα και το 2018 

µειώθηκαν σε χαµηλό 16 ετών. Οι 
πωλήσεις σε άλλα κράτη δεν µπό-
ρεσαν να αντισταθµίσουν την απώ-
λεια της Κίνας. Μάλιστα την προ-
ηγούµενη ∆ευτέρα, η χρηµατιστη-
ριακή τιµή της σόγιας βρέθηκε στα 
χαµηλότερα επίπεδα της δεκαετίας.

Οι εταιρείες πληρώνουν τη νύφη
Υπενθυµίζεται πως στο τέλος του 

2018, είχε γίνει η πρώτη κρατική 
πληρωµή στους αγρότες των Η-

ΠΑ, όταν ένα ποσό 12 δις δολαρί-
ων περίπου διανεµήθηκε µέσα α-
πό τις κρατικές υπηρεσίες, ως ενί-
σχυση για τις χαµηλές τιµές αγρο-
τικών προϊόντων και τις απώλειες 
πωλήσεων που προέκυψαν τόσο α-
πό τις εµπορικές διαµάχες µε την 
Κίνα, όσο και µε άλλα έθνη.

«Από τα δισεκατοµµύρια δολά-
ρια που λαµβάνουµε από τους δα-
σµούς στις κινεζικές εισαγωγές, έ-
να µικρό µέρος αυτών θα πηγαίνει 

στους αγρότες µας, γιατί η Κίνα θα 
αντιδράσει, πιθανώς σε κάποιο βαθ-
µό, εναντίον των αγροτών µας», εί-
πε χαρακτηριστικά ο Τραµπ.

Πάντως αξίζει να σηµειωθεί πως οι 
δασµοί δεν καταβάλλονται από την 
κινεζική κυβέρνηση, ή απαραίτητα 
από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στην Κίνα. Ουσιαστικά τους δασµούς 
πληρώνουν συνήθως αµερικανικές 
εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες ξέ-
νων επιχειρήσεων µε έδρα τις ΗΠΑ.

Με έσοδα που ήρθαν από τους αυξημένους δασμούς 
αποζημιώσεις 15 δις σε αγρότες, υπόσχεται ο Τραμπ

Οι αγρότες που συνιστούν 
ένα σηµαντικό µερίδιο του 

εκλογικού σώµατος που 
ψήφισε τον Τραµπ, βίωσαν τις 

µεγαλύτερες συνέπειες του 
εµπορικού πολέµου.

Με κάθε ευκαιρία επαναλαµβάνεται η επί-
σηµη θέση της ΕΕ, για αποκλεισµό της ει-
σαγωγής αγροτικών προϊόντων από τις Η-
ΠΑ στην ατζέντα των συνοµιλιών µε τις Η-
ΠΑ στο πλαίσιο σύναψης διατλαντικής ε-
µπορικής συµφωνίας, ενώ πλέον η επίση-
µη θέση των Βρυξελλών, φωτογραφίζει την 
ισχύουσα συµφωνία ανάµεσα σε ΕΕ και Ια-
πωνία, ως σηµείο αναφοράς κάθε µελλο-
ντικής εµπορικής συνεργασίας.

Αυτή τη φορά, ο επίτροπος Γεωργίας 
Φιλ Χόγκαν που βρέθηκε την Παρασκευή 
10 Μαΐου στο Τόκιο, συνοδεία της επιχει-
ρηµατικής αφρόκρεµας της ΕΕ υπογράµ-
µισε την παραπάνω θέση, συµπληρώνο-
ντας πως οι Βρυξέλλες στηρίζουν ένα δι-
εθνές εµπόριο βασισµένο σε κανόνες, α-
νοιχτό και χωρίς εκπλήξεις.

Μια συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ια-
πωνίας είναι το «σηµείο αναφοράς και το 
ταβάνι» για τις διαπραγµατεύσεις της ΕΕ µε 
τις Ηνωµένες Πολιτείες για ένα εµπορικό 
σύµφωνο, δήλωσε ο Φιλ Χόγκαν.

Ο Επίτροπος Χόγκαν παρότρυνε επί-
σης τις Ηνωµένες Πολιτείες να αναστρέ-
ψουν τους δασµούς για τα εµπορεύµατα 
από την Κίνα και την ΕΕ και να επιστρέ-
ψουν σε ένα πιο «καλοπροαίρετο» σύστη-
µα παγκόσµιου εµπορίου.

«Η γεωργία πρέπει να αποκλειστεί από 
τις διαπραγµατεύσεις µε τις Ηνωµένες Πο-
λιτείες», επανέλαβε ο κ. Χόγκαν. «Το γε-
γονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπω-
νία έχουν µια πολύ καλή συµφωνία θα λει-
τουργήσουν ως σηµείο αναφοράς σε ό, τι 
είναι εφικτό µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ».

Η ΕΕ δήλωσε τον περασµένο µήνα ότι 
είναι έτοιµη να αρχίσει συνοµιλίες µε τις 
Ηνωµένες Πολιτείες µόνο σε δύο τοµείς: 
µείωση των τιµολογίων στα βιοµηχανικά 
προϊόντα και διευκόλυνση των εταιρειών 
να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους πλη-
ρούν τα πρότυπα της ΕΕ ή των ΗΠΑ. Η Ουά-
σιγκτον δυσανασχετεί µε αυτήν την στάση 
των Βρυξελλών, αφού επιµένουν στο να συ-
µπεριληφθούν τα αγροτικά στις συνοµιλίες.

Υπενθυµίζεται ότι η ΕΕ αντιµετωπίζει ή-

δη το ενδεχόµενο ακριβότερων τιµολογί-
ων στις εξαγωγές γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων, κρασιού και ελαιολάδου. Ήδη βρί-
σκονται σε ισχύ δασµοί στις εξαγωγές χά-
λυβα και αλουµινίου.

Μάλιστα, απαντώντας σε ερωτήσεις σχε-
τικά µε τις συνοµιλίες µεταξύ ΗΠΑ και Κί-
νας, ο Επίτροπος Χόγκαν δήλωσε ότι η συ-
νεργασία είναι καλύτερη από την αντιπα-
ράθεση για το παγκόσµιο εµπόριο.

Σηµειωτέον ότι νωρίτερα φέτος τέθηκε 
σε εφαρµογή ένα εµπορικό σύµφωνο µε-
ταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, δηµιουργώ-
ντας τη µεγαλύτερη ανοικτή αγορά στον 
κόσµο. Σηµειώνεται ότι η πλειοψηφία των 
ευρωπαϊκών εισαγωγών από την Ιαπωνία, 
περιλαµβάνει µηχανήµατα και οχήµατα, σε 
ποσοστό 67%, άλλα βιοµηχανικά προϊόντα 
σε ποσοστό 19% και χηµικά σε ποσοστό 
10%. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων της ΕΕ, εξασφάλισαν σε µεγά-
λο  ποσοστό µηδενική δασµολογική επιβά-
ρυνση, αποτελούν όµως µόλις το 13% του 
συνόλου των εξαγωγών της ένωσης εκεί.

Κάτι σαν την Ιαπωνία ψάχνει στις ΗΠΑ ο Χόγκαν
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Έωλο παραµένει το καθεστώς εξαγοράς εκχερ-
σωµένων δασικών εκτάσεων, µετά την απόφα-
ση του ΣτΕ που αναφέρεται σε εκχερσώσεις που 
έγιναν παράνοµα, θέτοντας υπό αβεβαιότητα τις 
επιδοτήσεις χιλιάδων αγροτών στη χώρα.

Από το 2014 έως το 2017 εκδόθηκαν τέσσε-
ρις Υπουργικές Αποφάσεις, που ορίζουν τη δια-
δικασία εξαγοράς εκχερσωµένων δασών και δα-
σικών εκτάσεων, σύµφωνα µε τις οποίες δόθη-

κε η δυνατότητα πλήρους εξαγοράς εκτάσεων, 
που εκχερσώθηκαν πριν το 1975 και αγοράς του 
δικαιώµατος αγροτικής χρήσης για όσες εκχερ-
σώθηκαν από το 1975 ως το 2007, µε καταλη-
κτική ηµεροµηνία την 8η Αυγούστου του 2020.

Εντούτοις µε την υπ’ αριθµ. 645/2019 απόφα-
ση, το ΣτΕ [Ε΄τµήµα] έκρινε πως οι διατάξεις των 
άρθρων 47 παρ. 5, αντίκεινται στο Σύνταγµα.

Το θέµα φέρνει στο προσκήνιο ο βουλευτής 

Λάρισας της Ν∆ Χρ. Κέλλας, ζητώντας απαντήσεις:
 Τι θα γίνει µε τους αγρότες που κατέθεσαν 

αιτήσεις εξαγοράς; 
 Θα τους καταβληθούν οι επιδοτήσεις το 2019; 
 θα προχωρήσει η διαδικασία εξαγοράς;
 Προτίθεστε να αναµορφώσετε το νοµικό πλαί-

σιο και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση; 
 Μέχρι τότε οι εκτάσεις αυτές θα δηλώνονται 

στο ΟΣ∆Ε; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα τις θεωρεί επιλέξιµες;

Στον «αέρα» η εξαγορά εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων 

Απόφαση του 
υπουργείου 
Περιβάλλοντος 
αποδεσμεύει από 
«δασικά» 300.000 
στρέμματα που 
πλέον μπορούν να 
ενεργοποιήσουν 
δικαιώματα ενιαίας 
ενίσχυσης

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Επιπλέον 300.000 στρέµµατα βοσκοτό-
πων που µπορούν να ενεργοποιήσουν 
δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης εκτιµά-
ται ότι απελευθέρωσε η απόφαση του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος να αποχαρα-
κτηριστικούν από δασικές, φρυγανικές 
εκτάσεις οι οποίες για τις ανάγκες χρή-
σης και επιδοτήσεων θα θεωρούνται πλέ-
ον χορτολιβαδικές.  

«Με βάση τη σηµερινή απόφαση εκτά-
σεις που για παράδειγµα έχουν χαρα-
κτηριστεί ως Α∆ (δασωµένοι αγροί) πρέ-
πει να γίνουν ΑΧ (αγροί που µετατράπη-
καν σε χορτολίβαδα), οπότε, όπως προ-
βλέπει ο νόµος, χαρακτηρίζονται αυτό-
µατα ΑΑ (άλλες χρήσεις, δλδ αγροτικές 
από το 1945 και σήµερα), και άρα τίθε-
νται εκτός προστατευτικού πλαισίου της 
δασικής νοµοθεσίας», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σω-
κράτης Φάµελλος. 

Οι φρυγανικές εκτάσεις δεν είναι δάσος, 
ως εκ τούτου θα πρέπει να διαχειρίζονται 
ως χορτολιβαδικές, απεφάνθη συγκεκρι-
µένα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών εξαι-
ρώντας τες από το προστατευτικό πλαίσιο 
της δασικής νοµοθεσίας, το οποίο µε την 
κύρωση των χαρτών εµφάνιζε σε πολλά 
κυρίως νησιά του Αιγαίου δασικό ως και 
το 80% της επιφάνειας τους. Μάλιστα, από 
την λανθασµένη διατύπωση, εκατοντάδες 
χιλιάδες καλλιεργούµενες εκτάσεις έχουν 
χαρακτηριστεί δασικές µπλοκάροντας τις 
επιδοτήσεις των παραγωγών και προκα-

λώντας τους απίστευτη ταλαιπωρία από 
την άσκηση ένδικων µέσων (αντιρρήσεις 
για πρόδηλα σφάλµατα, εξαγορά εκτάσε-
ων ), προκειµένου να µην χάσουν τα χρή-
µατα. Σηµειώνεται ότι µέχρι στιγµής σε ό-
λη την Ελλάδα έχει αναρτηθεί ή έχει κυρω-
θεί περίπου το 50% των δασικών χαρτών, 
µε 800.000 καλλιεργούµενες εκτάσεις να 
εµφανίζονται ως δασικές. 

Η γνωµοδότηση του επιστηµονικού συµ-
βουλίου, βέβαια ήρθε στο παρα πέντε των 
Ευρωεκλογών, εντούτοις ενσωµατώθηκε 
στις αρχές της εβδοµάδας µε απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας Σωκράτη Φάµελου, στο ΦΕΚ.
Για τους ήδη θεωρηµένoυς και αναρ-

τηµένους ∆ασικούς Χάρτες, το επόµενο 
διάστηµα θα επικαιροποιηθούν µε τη δι-
αδικασία που ισχύει σήµερα για τα πρό-
δηλα σφάλµατα. Όσον αφορά όµως τους 
ήδη κυρωµένους ∆ασικούς Χάρτες, η δι-
αδικασία της διόρθωσης-αναµόρφωσής 
τους θα ανακοινωθεί τις επόµενες µέρες 
από το ΥΠΕΝ.

Η επίλυση του ζητήµατος, φαίνεται να 
ήρθε, µετά το ερώτηµα που υπέβαλε ο Α-
ναπληρωτής Υπουργός προς το Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ασών (ΤΣ∆), ζητώντας να δι-

Μέχρι στιγµής σε 
όλη την Ελλάδα 
800.000 καλλιερ-
γούµενες εκτάσεις 
εµφανίζονται 
ως δασικές. 

Από δάσος, χορτολίβαδα

Τα φρύγανα έγιναν 
βοσκοτόπια και 
γεννάνε δικαιώματα 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
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Η Emphyton σε συνεργασία µε το γεωτεχνικό τµή-
µα της εταιρείας κατεψυγµένων φρούτων και λα-
χανικών Alterra πραγµατοποίησε εφαρµογή του 
προϊόντος ολοκληρωµένης θρέψης του άνθους 
Νutri BS 95 σε αγροτεµάχιο του συνεργάτη καλ-
λιεργητή Θεοδωρίδη Αναστάσιου στην Ηµαθία. 
Το σκεύασµα ψεκάστηκε στις 27 Απριλίου µε την 
εµφάνιση των πρώτων ανθών της πρώιµης ποι-
κιλίας αρακά Beverly. 

Στόχος ήταν η αύξηση της παραγωγής µε χρή-
ση σκευάσµατος φιλικού προς το περιβάλλον και 
τον καταναλωτή (δίχως υπολείµµατα). Τα αποτε-
λέσµατα ήταν θεαµατικά καθώς τα 80.000 περί-
που φυτά στο στρέµµα καρπόδεσαν ένα επιπρό-
σθετα λοβό ανά φυτό. Σε συνδυασµό µε την οµοι-
οµορφία των σπόρων σε όλους τους λοβούς αυ-
ξήθηκε η απόδοση κατά 11,7%, όπως σηµειώνει 
ο τεχνικός σύµβουλος της Alterra Στόικος Θανά-

σης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ειδικά σε µια τόσο πρώ-
ιµη ποικιλία, λίγων ηµερών τόνισε ο γεωπόνος. 

Σηµειωτέον ότι το µισό αγροτεµάχιο ήταν ψε-
κασµένο µε φωσφοροκαλιούχο σκεύασµα άλλης 
εταιρείας. Το προϊόν της Emphyton µε την πλή-
ρη σύνθεσή του απέδειξε ότι παράλληλα µε άλ-
λες καλλιέργειες που χρόνια τώρα έχει εδραιω-
θεί όπως αυτή του βαµβακιού, κερδίζει την θέση 
του και στο πρωτόκολλο καλλιέργειας του αρακά.  

Συνεργασία Emphyton με Alterra για τον αρακά

Θέσεις εργασίας που θα ξεπεράσουν τις 
3.000 µε επενδύσεις που αυτή τη στιγµή 
υπολογίζονται περί τα 200 εκατ. ευρώ, 
διαµορφώνουν το αναβαθµισµένο πα-
ραγωγικό και επενδυτικό περιβάλλον 
γύρω από τη βιοµηχανική και φαρµα-
κευτική κάνναβη, το οποίο διευκολύ-
νεται από το fast track θεσµικό πλαί-
σιο. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε από τον 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βα-
σίλη Κόκκαλη, στο 1ο Φόρουµ για τη 
βιοµηχανική και φαρµακευτική κάν-
ναβη στη Λάρισα (12/5), η Ελλάδα έ-
χει πετύχει σηµαντική µείωση της γρα-
φειοκρατίας αδειοδότησης σε σχέση µε 
την πολιτεία του Μίτσιγκαν στις ΗΠΑ. 

«Στις ΗΠΑ που βρέθηκα πριν από 
λίγο καιρό, σε ένα φόρουµ προώθη-
σης αγροδιατροφικής συνεργασίας, 
έλαβα τις ευχαριστίες ενός Αµερικα-
νού επενδυτή για την προσπάθεια της 
ελληνικής κυβέρνησης, καθώς στην 
Ελλάδα πετύχαµε τη µείωση της γρα-
φειοκρατίας αδειοδότησης σε σχέση 
µε το Μίτσιγκαν στις ΗΠΑ», είπε χαρα-
κτηριστικά τονίζοντας πως το νοµικό 
περιβάλλον στη χώρα µας είναι πολύ 
θετικό για την ανάπτυξη της καλλιέρ-
γειας. «Η χώρα µας είναι πρωτοπόρος 
στη νοµοθεσία για την κάνναβη γι’ αυ-
τό την καθιστά ελκυστική στις ξένες ε-
πενδύσεις», υπογράµµισε.

Αναφορικά µε το επενδυτικό τοπίο 
που υπάρχει ήδη στον τοµέα της κάν-

ναβης, ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πι-
τσιόρλας είπε ότι αυτή τη στιγµή έχουν 
κατατεθεί περίπου 60 φάκελοι που ζη-
τούν την άδεια, και υποστήριξε πως µέ-
χρι το τέλος του µήνα περίπου 10 εται-
ρείες θα είναι αδειοδοτηµένες. Σηµειω-
τέον, στον κατάλογο µε τις εταιρείες που 
εξασφάλισαν άδεια για επένδυση στη 
φαρµακευτική κάνναβη και αυτή που 
πήρε ΦΕΚ στις 6 Μαΐου, της Cannatec 
Greece, µέλος του οµίλου Golden Greece 
Holdings για µονάδα 50 εκατ. ευρώ στο 
Κιλκίς (ρεπορτάζ σελ. 33).

Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα θα πρέπει αν 
αξιοποιήσει στο έπακρο το κλιµατολο-
γικό αβαντάζ γύρω από την καλλιέρ-
γεια και να επενδύσει στην καινοτοµία. 

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, το υπουργείο βρίσκε-
ται σε συνεχή και ανοιχτή διαβούλευση, 
ώστε να βελτιωθεί ακόµη περισσότερο 
το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στη φαρµα-
κευτική κάνναβη για να γίνουµε ακό-
µη ελκυστικότεροι στην προσέγγιση 
άµεσων ξένων επενδύσεων. «Αναµέ-
νουµε σύντοµα και σε συνεργασία µε 
τα συναρµόδια υπουργεία, το θεσµικό 
πλαίσιο για την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία των µεταποιητικών µονάδων βιο-
µηχανικής κάνναβης, µέσω των οποί-
ων προβλέπεται να δηµιουργηθεί έ-
νας σηµαντικός αριθµός νέων θέσε-
ων εργασίας», ανέφερεο κ. Κόκκαλης.

ευκρινιστεί εάν οι εκτάσεις που καλύπτο-
νται µόνο από φρυγανική βλάστηση, χω-
ρίς την παρουσία δασικής βλάστησης, θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως δασικού χα-
ρακτήρα ή ως χορτολιβαδικές. 

Το ερώτηµα τέθηκε στο ΤΣ∆ µετά α-
πό διαφορές και µη ενιαία αντιµετώπιση 
που προέκυψαν κατά την ανάρτηση των 
δασικών χαρτών έως σήµερα, όπου εκτά-
σεις αποτελούµενες µόνο από φρυγανι-
κή βλάστηση σε άλλες περιοχές της χώ-
ρας χαρακτηρίζονταν ως δάση και σε άλ-
λες ως χορτολίβαδα. 

Το πενταµελές αυτό Συµβούλιο µετά α-
πό δυο συνεδριάσεις έκρινε οµόφωνα ότι:

 Εφόσον στις εκτάσεις µε φρυγανική 
βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση, ή 
η δασική βλάστηση δεν ξεπερνά ενδεικτικά 
το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να χα-
ρακτηρίζονται µόνο ως χορτολιβαδικές και 
όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις. 

 Οι εκτάσεις αυτές δεν συγκεντρώνουν 
τα κριτήρια που θα πρέπει να λαµβάνονται 
σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισµό της 
οργανικής ενότητας, ώστε να συγκροτούν 
στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους δα-
σοβιοκοινότητα και δασογενές περιβάλλον. 

Μετατροπή
Εκτάσεις που 

για παράδειγµα 
έχουν χαρα-
κτηριστεί ως 
δασωµένοι 

αγροί πρέπει να 
γίνουν αγροί που 

µετατράπηκαν 
σε χορτολίβαδα

Επενδύσεις fast track επί ελληνικού εδάφους 
στην κάνναβη κάνουν το Μίτσιγκαν... επαρχία

Από την απαξίωση
στο προσκήνιο
Η βιοµηχανική κάνναβη 
αποτελεί µια καινοτόµο 
καλλιέργεια, µε βαθιές 
ρίζες στην ελληνική 
ύπαιθρο καθώς 
καλλιεργούνταν για 
πολλές δεκαετίες µέχρι 
την απαγόρευση και 
απαξίωση του φυτού 
στα µέσα του 20ου 
αιώνα, ανέφερε ο 
υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βασίλης 
Κόκκαλλης, στο 
φόρουµ. Κατά τον ίδιο 
οι ρυθµίσεις που 
εισάγονται 
διασφαλίζουν τους 
σοβαρούς παραγωγούς 
και µεταποιητές και 
καθιστούν ξεκάθαρη τη 
στάση της κυβέρνησης 
απέναντι στην 
καλλιέργεια, 
προκειµένου να 
καταστεί αποδοτική και 
προσοδοφόρα. 

Ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης 
Στέργιος Πιτσιόρλας.
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Πληθαίνει 
το μπλοκ 
για «ίσα» 
δικαιώματα
Τη φωνή τους µε τις χώρες της 
Βαλτικής έχουν ενώσει Ρουµανία, 
Πορτογαλία, Σλοβακία και Πολωνία, 
ζητώντας την πλήρη εξωτερική 
σύγκλιση δικαιωµάτων, µε τις πιέσεις 
τελευταία να εντείνονται εν µέσω 
διαπραγµάτευσης της νέας ΚΑΠ. Η 
χώρα µας έχει να χάσει πολλά από 
αυτή την ιστορία, καθώς οι άµεσες 
ενισχύσεις που λαµβάνουν οι 
Έλληνες αγρότες ανά στρέµµα είναι 
κατά µέσο όρο 57 ευρώ περίπου, µε 
το µέσο όρο ενδοκοινοτικά να 
βρίσκεται στα 25,8 ευρώ. Το θέµα 
αυτό επανέφερε στην επικαιρότητα ο 
πρώην υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, 
µε συνέντευξή του στο ΑΠΕ την 
περασµένη εβδοµάδα, σηµειώνοντας 
πως οι τελικές αποφάσεις θα 
ληφθούν σε επίπεδο κορυφής 
µετά τις ευρωεκλογές.
Υπενθυµίζεται ότι τον περασµένο 
Μάρτιο είχε κατέβει τροπολογία από 
οµάδα ευρωβουλευτών, µε την οποία 
ζητούσαν η κατανοµή των 
ενισχύσεων µεταξύ των κρατών 
µελών να γίνει έτσι ώστε να 
επιτευχθεί πλήρης εξωτερική 
σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων 
µέχρι το τέλος της προγραµµατικής 
περιόδου. Παράλληλα Λιθουανία, 
Εσθονία και Λετονία δήλωσαν 
πρόσφατα διατεθειµένες να 
συνεισφέρουν περισσότερα 
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό 
αξιώνοντας την πλήρη σύγκλιση, 
σε συνάντησή που είχαν οι υπουργοί 
Γεωργίας, µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο  
Προϋπολογισµού Γκίντερ Έτινγκερ, 
στο Στρασβούργο.

Η Ελλάδα θα χάσει 750 εκατ. 
με πλήρη εξωτερική σύγκλιση
Ανησυχία για επιπλέον μειώσεις στην ΚΑΠ μέσω κυρώσεων από το μοντέλο επιδόσεων

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τη µεγαλύτερη απώλεια ενισχύσεων ύ-
ψους 746 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις ό-
ποιες άλλες περικοπές προτείνονται, θα 
επιφέρει στη χώρα µας η υπό διαπραγµά-
τευση πλήρης εξωτερική σύγκλιση δικαι-
ωµάτων. ∆ηλαδή, µείον 6% στις άµεσες ε-
νισχύσεις που αν προστεθούν µε τις υπό-
λοιπες απώλειες (λόγω Brexit κ.λπ), η ελ-
ληνική γεωργία θα πρέπει να κινηθεί µε 
Εθνικό Φάκελο µειοµένο συνολικά του-
λάχιστον κατά 10% στον Πυλώνα Ι. Όπως 
και να έχει, µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα 
η χώρα µας εφόσον ισχύσει η «µετριοπα-
θής» πρόβλεψη για µερική εξωτερική σύ-
γκλιση, την οποία και υποστηρίζει η ελ-
ληνική αντιπροσωπεία, θα χάσει τουλά-
χιστον 150 εκατ. ευρώ. 

Ακόµα όµως και αυτός ο προϋπολογι-
σµός, όπου και να κάτσει η µπίλια στις δι-
απραγµατεύσεις, µόνο εξασφαλισµένος 
δεν είναι µε το νέο µοντέλο επιδόσεων που 
προτείνει η ΕΕ και αποτέλεσε αντικείµενο 
συζήτησης στην τακτική σύνοδο του Συµ-
βουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, 
την Τρίτη 14 Μαΐου. ∆ηλαδή, ένα µοντέλο 
που επιβάλει στα κράτη-µέλη να δικαιολο-
γούν µε σαφή αποτελέσµατα πού και γιατί 
ξόδεψαν το κάθε ευρώ κοινοτικών κονδυ-
λίων υπό το πρίσµα διάφορων κυρώσεων.

Στην παρέµβασή του ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, αναφε-
ρόµενος στη συχνότητα των οροσήµων και 
της εκκαθάρισης των επιδόσεων, επανέλα-
βε τις επιφυλάξεις του από µια ενδεχόµενη 
εφαρµογή ετησίων οροσήµων, κυρίως εξαι-
τίας του µεγάλου διοικητικού άχθους που 
θα προκαλούσε στις διοικήσεις ένα ασφυ-
κτικό χρονικά σύστηµα, µε ακόλουθες δυ-
σµενείς επιπτώσεις και στην ποιότητα της 
εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου. 

Ευελιξία σε τυχόν αποκλίσεις
Ο κ. Αραχωβίτης υπογράµµισε την πεποί-

θηση ότι η εφαρµογή ενός ενδιάµεσου ο-
ρόσηµου σε συνδυασµό µε την τελική αξι-
ολόγηση µπορεί να βοηθήσει τα κράτη µέ-
λη στην οµαλότερη προσαρµογή τους στο 
νέο µοντέλο επιδόσεων. Προς αυτή την κα-

τεύθυνση, σηµαντική είναι και η ευελιξία 
που θα προσέφεραν υψηλότερα ποσοστά 
απόκλισης κατά τα πρώτα έτη εφαρµογής 
του νέου µοντέλου, όπως επίσης και η θέ-
σπιση µεταβατικής περιόδου τουλάχιστον 
δύο ετών από την έγκριση των στρατηγι-
κών σχεδίων χωρίς ορισµό οροσήµων, ώ-
στε να προσαρµοστούν οµαλά διοικήσεις 
και δικαιούχοι στις πολλαπλές τεχνικές α-
παιτήσεις του. Ο υπουργός πρότεινε, επί-
σης, τη διατήρηση της εφαρµογής του κα-
νόνα Ν+3, ως ένα επιπλέον στοιχείο ευε-
λιξίας, παρακάµπτοντας έτσι ασφυκτικούς 
χρονικούς περιορισµούς.

Oι περισσότερες αντιπροσωπείες εξέ-
φρασαν τις ανησυχίες τους για τα ετήσια 
ορόσηµα και προτιµούσαν είτε διετείς ο-
ρόσηµα είτε τη δυνατότητα να θέσουν ο-
ρόσηµα µόνο στο µέσο και στο τέλος της 
περιόδου εφαρµογής. Μόνο µερικές αντι-
προσωπίες συµφώνησαν µε µια ετήσια ε-
πισκόπηση των επιδόσεων, όπως πρότει-
νε η Επιτροπή. Οι υπουργοί υποστήριζαν 
γενικά µια «προοδευτική» προσέγγιση, µε 
την οποία θα γίνονται δεκτές µεγαλύτερες 
αποκλίσεις από τα προγραµµατισµένα ο-
ρόσηµα στην αρχή της περιόδου εφαρµο-
γής και θα µειώνονται µε την πάροδο του 
χρόνου. Ορισµένοι ζήτησαν να αυξήσουν 
το περιθώριο ανοχής σε τουλάχιστον 35% 
για ολόκληρη την περίοδο και να έχουν την 
ευελιξία να προσαρµόσουν τα ορόσηµα.

Κανόνας Ν+3
Ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης πρότεινε, επίσης, τη 
διατήρηση της εφαρµογής του 
κανόνα Ν+3, παρακάµπτοντας 
έτσι ασφυκτικούς χρονικούς 

περιορισµούς

Γκίντερ Έτινγκερ, ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Προϋπολογισµού.

Τις επιφυλάξεις του 
από µια ενδεχόµενη 
εφαρµογή ετησίων 
οροσήµων επανέλαβε 
ο Έλληνας 
υπουργός Σταύρος 
Αραχωβίτης. 
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Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 έθεσαν στους 
ψηφοφόρους ένα νέο θέµα προς σκέψη: το θέµα 
του Spitzenkandidat ή «κορυφαίου υποψηφίου». 
Οι πολίτες δεν αποφάσισαν απλώς για τα µέλη του 
κοινοβουλίου, αλλά είχαν λόγο και για τον 
επικεφαλής της επόµενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η µέθοδος των κορυφαίων υποψηφίων, αποτελεί 
δηµιούργηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 
οποίο επιθυµούσε η επιλογή του προέδρου της 
Επιτροπής να είναι πιο δηµοκρατική και διαφανής. 

Πριν από το 2014, τον πρόεδρο της Επιτροπής 
όριζαν οι ηγέτες της ΕΕ. Με το σύστηµα των 
κορυφαίων υποψηφίων, τα ευρωπαϊκά κόµµατα 
προωθούν υποψηφίους για την προεδρία της 
Επιτροπής πριν από τις εκλογές. Βάσει των 
αποτελεσµάτων των εκλογών, ένας κορυφαίος 
υποψήφιος θα εκλέγεται πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Κοινοβούλιο έπειτα 
από επίσηµη πρόταση από τα κράτη, έχοντας 
υπόψη το αποτέλεσµα των ευρωπαϊκών εκλογών. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Ενωµένοι είµαστε ισχυρότεροι σε έ-
ναν όλο και περισσότερο ασταθή και 
γεµάτο προκλήσεις κόσµο», διακύ-
ρηξαν προ ηµερών στην άτυπη σύ-
νοδο κορυφής στο Σιµπίου της Ρου-
µανίας, οι ισχυροί «των 27» της ΕΕ, µε 
το βλέµµα όµως στη µάχη για τις θέ-
σεις «κορυφαίων υποψηφίων» αλλά 
και τη στρατηγική ατζέντα της επόµε-
νης 5ετίας που αναµφίβολα θα επη-
ρεαστεί από τους πολιτικούς συσχετι-
σµούς που θα προκύψουν από τις Ευ-
ρωεκλογές της 26 Μαίου.

Μπορεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Ντόναλντ Τουσκ να έχει 
εκφράσει την βούληση να οργανώσει 
χωρίς χρονοτριβή µετά τις ευρωεκλο-
γές τη διαδικασία ονοµασίας των επό-
µενων ηγετών των βασικών θεσµών 
της ΕΕ, εντούτοις η συγκεκριµένη συ-
ζήτηση εκτιµάται πως θα αποτελέσει 
µια περίοδο αρκετά επίπονη, ενδεχο-
µένως, µακρά, µε βαθιά πολιτικά χα-
ρακτηριστικά. ∆εν λείπουν, µάλιστα, κι 
εκείνοι που εκτιµούν ότι θα υπάρξουν 
εκπλήξεις στην επιλογή των προσώ-
πων, και ότι ο θεσµός των «κορυφαί-
ων υποψηφίων» (Spitzekadidaten), θα 
δεχθεί πίεση από τους ηγέτες.

Στο µεταξύ, όσο πλησιάζουν οι ευρω-
εκλογές του Μαΐου τόσο πιο θολό είναι 
το µέλλον του συστήµατος του επικε-
φαλής υποψηφίου (Spitzenkandidat) 
µε το οποίο επιλέχθηκε πρώτη φορά 
το 2014 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, δηλαδή ο Ζαν-Κλοντ Γι-
ούνκερ. Η λογική είναι ο προτεινό-
µενος υποψήφιος της πολιτικής ο-
µάδας που έρχεται πρώτη στις ευ-
ρωεκλογές να επιλέγεται πρόεδρος 
της Κοµισιόν. Για τις οµάδες εξουσί-
ας που δεν αφήνουν τα πράγµατα 
στην τύχη τους, η προεκλογική δια-
δικασία και πολιτική δυναµική που 

δηµιουργεί η ύπαρξη του συστήµα-
τος ήταν θεµιτές, όσο η υφιστάµενη 
κυριαρχία -µείγµα γερµανικής και 
κεντροδεξιάς ηγεµονίας- ήταν αδι-
αµφισβήτητη. Όµως η ανάδειξη της 
ακροδεξιάς δυναµικής όσο και η πε-
ριστολή ισχύος του Ευρωπαϊκού Λα-
ϊκού Κόµµατος κάνουν τα πράγµατα 
πολύ πιο περίπλοκα.

Κάλλιστα ωστόσο µπορεί για την 
επόµενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι η-
γέτες των κρατών-µελών να αποφα-
σίσουν απλώς να αγνοήσουν το σύ-
στηµα Spitzenkandidat -όπως τυπι-
κά είναι κατοχυρωµένοι να κάνουν- 
επιλέγοντας απευθείας τον νέο πρό-
εδρο της Κοµισιόν. Ιδιαίτερα, δε, ε-
άν η πολιτική δυναµική του συστή-
µατος αρχίσει να τροφοδοτεί αυτούς 
που έρχονται να αµφισβητήσουν το 
κατεστηµένο των Βρυξελλών.

Άλλο το εκτόπισµα Γιούνκερ 
και άλλο του Βέµπερ

Πάντως, µια 5ετία µετά την πρώτη ε-
φαρµογή του θεσµού «Spitzenkandidat», 
δεν είναι λίγα τα κράτη µέλη που δεν 
βλέπουν θετικά την εκχώρηση τόσης 
µεγάλης εξουσίας στο Ευρωκοινοβού-
λιο, µε τον Γάλλο πρόεδρο Εµανουέλ 
Μακρόν να λέει χαρακτηριστικά πως 
«δεν αισθάνοµαι ότι δεσµεύοµαι καθό-
λου από την αρχή Spitzekandidaten». 
Εξάλλου, η κατάσταση απέχει µακράν 
από αυτή το 2014, λαµβάνοντας υπό-
ψιν, το γεγονός ότι πολιτικές ισορρο-
πίες έχουν µεταβληθεί. Έτσι, µπορεί 
το ΕΛΚ να είναι µεν το πρώτο κόµµα, 
αλλά µε µειωµένη δύναµη, εντούτοις 
άλλο το πολιτικό βάρος Γιούνκερ, κι 
άλλο αυτό του Βέµπερ, ενώ και στο πε-
δίο των σοσιαλιστών, ο επικεφαλής 
Φρανς Τίµερµανς, παραµένει άγνω-

στος στο ευρωπαϊκό κοινό.
Την ίδια ώρα, πολιτικό αλισβερίσι 

θα διαµειφθεί και για τα τέσσερα αξι-
ώµατα ήτοι για τις θέσεις προέδρου: 
της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, και του υπάτου εκπροσώ-
που για την εξωτερική πολιτική. Τα ο-
νόµατα που ακούγονται ως τώρα για 
τις εν λόγω θέσεις, είναι αυτό το Μισελ 
Μπαρνιέ για την την προεδρία της Κο-
µισιόν, έναντι του Βέµπερ, ενώ ουδείς 
µιλά ανοικτά και για την...υποψηφιό-
τητα Λαγκάρντ (σηµερινή επικεφαλής 
∆ΝΤ), η οποία θα µπορούσε εναλλα-
κτικά να είναι και διάδοχος του Μάριο 
Ντράγκι (πρόεδρος ΕΚΤ). Τέλος, ισχυ-
ρό αουτσάιντερ για τη θέση του σηµε-
ρινού προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου Ντόναλτ Τουσκ, ο ολλανδός 
πρωθυπουργός Μάρκ Ρούτε.

Πάρε-δώσε  
και μοιρασιά ρόλων 

για τους «κορυφαίους»
Η στρατηγική 

ατζέντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το 2019-2024 θα 
επηρεαστεί από τους 

συσχετισμούς που 
θα προκύψουν από 

τις Ευρωεκλογές την 
επόμενη Κυριακή, 

ενόσω διαμείβονται 
πολιτικά αλισβερίσια 

για τις θέσεις 
εξουσίας στις 

Βρυξέλλες 

Ο θεσµός 
Spitzenkandidat

Διακήρυξη
Σε τέσσερις πυλώνες η 
διακήρυξη των ηγετών στο 
Σίµπιου για τη στρατηγική 
ατζέντα 2019-2024: α)
προστασία πολιτών-
ελευθεριών, β)ανάπτυξη 
οικονοµικής βάσης, γ)
οικοδόµηση ενός µέλλοντος 
φιλικού στο περιβάλλον, δ)
προώθηση συµφερόντων-
αξιών της ΕΕ στον κόσµο.

Θολούρα
Όσο πλησιάζουν οι 
ευρωεκλογές τόσο πιο θολό 
είναι το µέλλον του 
συστήµατος του επικεφαλής 
υποψηφίου (Spitzenkandidat) 
µε το οποίο επιλέχθηκε πρώτη 
φορά το 2014 ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
δηλαδή ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
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ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΣΕΦ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ
«Αυτό που θέλω να κάνω 
είναι να µεταφέρω µε απλό 
τρόπο τα µυστικά και τις 
τεχνικές της υψηλής 
γαστρονοµίας στο σπίτι. 
Η µαγειρική είναι σαν τη 
µουσική πρώτα πρέπει να 
µάθεις τις νότες και µετά 
να εκτελέσεις κοµµάτια 
ή, ακόµα περισσότερο, 
να γράψεις δικά σου».

ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ορισµένες φορές οι 
άνθρωποι που πιστεύουν 
ότι είσαι όµορφη σε 
τοποθετούν σε µια γυάλα 
και φοβούνται να σε 
αγγίξουν. Νοµίζουν ότι 
επειδή είσαι όµορφη δεν 
µπορείς να υποφέρεις. 
Eίµαι µάλλον τυχερή, 
αφού κάποιοι νοµίζουν 
ότι µπορώ να υποφέρω».

AΝΓΚΟΥΣ ΝΤΙΤΟΝ
ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑΣ
«Πιστεύω ότι το να 
πλουτίζουν οι άνθρωποι 
είναι καλό, ειδικά όταν 
αυτό φέρνει ευηµερία 
στους άλλους. Όµως το 
άλλο είδος πλουτισµού, 
«παίρνοντας» µάλλον παρά 
«φτιάχνοντας», µέσω της 
προσοδοθηρίας παρά µέσω 
της δηµιουργίας, είναι 
κοροϊδία της δηµοκρατίας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΦΙΛΕ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕ, ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΕΙΣ ΣΟΥ ∆ΙΝΟΥΝ ‘Η ΤΣΑΜΠΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Ποµονή
Από το ολότελα, αρκεί να 
τηρηθούν τα συµπεφωνηµένα, 
η ρύθµιση, µε τη συµβολή και 
του Βασιλάκη, οφειλών των 
αγροτών προς τη ∆ΕΗ σε 36 
δόσεις χωρίς προκαταβολή αλλά 
και µέσω διευκόλυνσης µε τη µη 
έκδοση λογαριασµών κατά τη 
διάρκεια της αρδευτικής 
περιόδου. Ας µην ήταν µπροστά 
οι εκλογές, τουτέστιν οι ποµόνες 
δεν συµφέρει να… κλείσουν.

 

Συρφετός
Ότι η Ελλάδα θα είχε λιγότερη 
γραφειοκρατία στο θέµα 
αδειοδοτήσεων κάνναβης, από 
το Μίτσιγκαν στις ΗΠΑ, δεν το 
περιµέναµε. Το µάθαµε από τον 
υφυπουργό της πλατείας, που 
πήρε λέει τα εύσηµα 
Αµερικανού επενδυτή, όταν είχε 
πάει στο New York. Ας είναι 
καλά, όπως είπε, η προσέγγιση 
που διέλυσε «το συρφετό 
δεκαετιών προκαταλήψεων». 

 

Σανοδετική
Η αλήθεια είναι ότι µέχρι τώρα 
το κόστος παραγωγής 
παραµένει σε δυσθεώρητα ύψη 
και τα όποια de minimis δεν 
κλείνουν τρύπες. Κάπως έτσι 
κι ο Σερραίος του ΚΙΝΑΛ στην 
κριτική για τις εξαγγελίες Τσίπρα 
υπενθυµίζει ότι «οι αγρότες 
γνωρίζουν τη χρησιµότητα του 
σανού, γιατί εντάσσεται στα 
καλλιεργητικά τους πλάνα 
γι’ αυτό και δεν θα πάρουν».

Κρατικές ενισχύσεις, όπως λέµε κουβέρ

Σε µια λέει Παρασκευή, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες του 
2015, είχαν δοθεί κρατικές ενισχύσεις ύψους 60 εκατ. ευ-
ρώ, λέει ο πρώην υπουργός της πλατείας, προκαλώντας συ-
σχετισµούς µε το σήµερα. Ποια η διαφορά λοιπόν µε το ότι 
τώρα, ευρωεκλογές γαρ, έχουν δοθεί σε δόσεις (όπως λέµε 
120), και έχουν ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ; Βέβαια, τα ρέστα 
δεν έχουν δοθεί γιατί οι ευρωεκλογές είναι το πρώτο πιάτο, 
ως εκ τούτου οι καβάντζες... που είναι για ώρα ανάγκης θα 
απελευθερωθούν στο δρόµο προς τις εθνικές. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αλήθεια, ο ΕΦΚ 
στο κρασί, επί 
ποίας κυβέρνησης 
θεσπίστηκε; Γιατί 
τώρα η κατάργησή 
του προβάλλεται ως 
επιτυχία της παρούσας; 
Οι εκπρόσωποι πάντως 
του κλάδου, περιµένουν 
και την κατάργηση στις 
φορολογικές αποθήκες. 

«Μετά από 5 χρόνια 
διακυβέρνησης 
παρουσιάσαµε ένα νέο 
µοντέλο παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της 
χώρας και βγαίνουµε 
από την οικονοµική 
κρίση µε την κοινωνία 
όρθια», είπε σε φόρουµ 
ο υφυπουργός της 
πλατείας. Μήπως 
γονατιστή;

Υβρίδια
 ∆εν ξέρω αν η λύση που 

δόθηκε από το Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ασών, µε την 
οποία εκτάσεις µε φρυγανική 
βλάστηση ή µε δασική που δεν 
ξεπερνά το 15% της έκτασης, 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 
µόνο ως χορτολιβαδικές και 
όχι ως δάση ή δασικές 
εκτάσεις, έχει κι αυτή 
προεκλογικό πρόσηµο.

 Εντούτοις, όπως λέει κι ο 
Φάµελλος, λύνει προβλήµατα 
πολιτών που δεν µπορούσαν 
να χρησιµοποιήσουν εκτάσεις, 
λόγω του προστατευτικού 
πλαισίου που έχουν τα δάση.

 Κατα τον ίδιο, αυτό θα 
επιφέρει και µείωση του χρόνου 
κατάρτισης των δασικών 
χαρτών, ενώ για τους ήδη 
θεωρηµένους-αναρτηµένους 
αυτοί θα επικαιροποιηθούν µε 
τη διαδικασία για τα πρόδηλα 
σφάλµατα. 

;

ΤΖΟΥΜΠΑ ΑΚΠΟΜ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Ήταν µια δύσκολη σεζόν 
για µένα. Στην αρχή δεν 
έπαιζα. Το να ολοκληρώσω 
τη σεζόν όµως µε ένα γκολ 
στον τελικό (ΠΑΟΚ-ΑΕΚ) 
είναι κάτι πανέµορφο. Από 
τη στιγµή που πίστευα ότι ο 
Πέλκας θα µου περάσει τη 
µπάλα µπροστά και είδα 
ότι πήγε πίσω, έπρεπε κάτι 
να σκεφτώ να κάνω».

Σε βεβαιώνω
ότι οι εργολάβοι  
στην Ελλάδα 
θα κλάψουν 
περισσότερο 
από µένα όταν 
ολοκληρωθεί
η θητεία µου!   

Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο τα ίδια. Η παράταση 
δόθηκε, αλλά δεν χρειάζεται αγρότες και 
κτηνοτρόφοι να περιµένουν τα µέσα Ιουνίου για 
να κάνουν τη δήλωση ΟΣ∆Ε. Άλλωστε, ο 
συνωστισµός της τελευταίας ώρας και η πίεση του 
χρόνου ενίοτε φέρνει και λάθη. Πάντως µέχρι 
τέλος του άλλου µήνα αποκλείεται να έχουν βγει 
αποτελέσµατα για τα Σχέδια Βελτίωσης. Κάποιες 
οριστικοποιήσεις στις αξιολογήσεις των αιτήσεων 
θα έχουν γίνει, αλλά ακολουθούν γνωµοδοτικές 
και ενστάσεις, αλλά και το θέµα µε τον κατάλογο 
των τρακτέρ, που σηµαίνει οριστικά αποτελέσµατα 
µετά το φθινόπωρο ή και προς το τέλος του 
έτους, λένε οι σύµβουλοι!

Πρόσβαση στις λίστες µε τους δικαιούχους της 
ενιαίας ενίσχυσης ζήτησε και πήρε από φέτος από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εσόδων. Αυτό σηµαίνει ότι η ΑΑ∆Ε είναι σε θέση 
να… επιβάλλει έξτρα φόρο σε όσους δεν δήλωσαν 
τις επιδοτήσεις τους, τόσο για το 2018, όσο και 
για τα περασµένα έτη. Μάλιστα, την περασµένη 
εβδοµάδα «φορτώθηκαν» στο taxisnet τα αρχεία 
µε τις λίστες των δικαιούχων αγροτικών 
επιδοτήσεων, µπλοκάροντας για κάποιες µέρες το 
σύστηµα υποδοχής δηλώσεων και την 
οριστικοποίησή τους!

Κι ενώ οι τευτλοπαραγωγοί της χώρας σχεδόν 
µετριούνται στα δάχτυλα, ο υφυπουργός Κόκκαλης 
και ο αναπληρωτής Πιτσιόρλας σε επίσκεψή τους 
στο πρώην εργοστάσιο της Ζάχαρης, λίγο έξω από 
τη Λάρισα, µιλούν για επανεκκίνηση της 
λειτουργίας του. Τι κι αν αυτό φάνταζε ουτοπικό! 
Τα δύο κυβερνητικά στελέχη το θεωρούν θέµα 
χρόνου, αφού το ντηλ µε το στρατηγικό επενδυτή 
και την τράπεζα για την εξυγίανση και την 
επαναλειτουργία του ζαχαρουργείου είναι ένα 
βήµα πριν την επίσηµη ανακοίνωση!!

Αυτές οι δασικές εκτάσεις θα βασανίζουν τον 
κόσµο και δη τους αγρότες, πολλά χρόνια ακόµα, 
όπως φαίνεται. Τελευταία «βόµβα» η απόφαση 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε την 
οποία περισσότερα από 2 εκατ. στρέµµατα 
βρίσκονται πλέον στον... αέρα, καθώς το 
δικαστήριο έκρινε αντισυνταγµατική την εξαγορά 
δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν παράνοµα 
και καλλιεργούνται, γιατί … προσβάλλουν τα 
άρθρα 24 και 117 του Συντάγµατος.

Για δικαίωση κάνουν λόγο, την ίδια ώρα, οι 
φορείς αγωνίζονται για την προστασία των δασών. 
Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΕ∆∆Υ Νίκος 
Μπόκαρης, απ’ όλη αυτή την αναστάτωση τονίζει 
την αυξηµένη γραφειοκρατία, λέγοντας ότι «στα 
∆ασαρχεία και τις ∆ιευθύνσεις δασών σε όλη τη 
χώρα έχουν σωρευθεί χιλιάδες φάκελοι εξαγορών 
και αιτήσεων έγκρισης επέµβασης  δηµιουργώντας 
ένα ασφυκτικό αδιέξοδο στις Υπηρεσίες που χωρίς 
προσωπικό προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην 
πίεση των πολιτών που θέλουν να προβούν σε 
εξαγορές». Τι να πει κανείς;  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε
πειδή ένας Μελάς… δεν φέρνει την 
άνοιξη, σπεύδω να επισηµάνω εξ αρ-
χής ότι η παρουσία των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής στα Ευρω-

ψηφοδέλτια των κοµµάτων, αυτή τη φορά, εί-
ναι εξόχως αδύναµη. Χωρίς υπερβολή, η περι-
φρόνηση µε την οποία προσεγγίζουν το χώρο 
οι πολιτικά κρατούντες σου δίνει την εντύπωση 
ότι κάτι θέλουν να κρύψουν. Είτε τη «γύµνια» 
που χαρακτηρίζει τις δοµές της ελληνικής γε-
ωργίας, είτε ακόµα και το ενδεχόµενο, µε αφε-
τηρία µια ισχυρή παρουσία των αγροτών στο 
Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, να ξυπνήσει 
ο κοιµισµένος γίγαντας της υπαίθρου.

  Γεωργικά γυμνοί
ΣΑΡΑΝΤΑ υποψήφιοι σε κάθε ψηφοδέλτιο κά-
θε κόµµατος και είναι ζήτηµα αν βρίσκεις έναν 
ή µια που να έχει προέλευση ή σαφή αναφορά 
στον αγροτικό χώρο. Θα µπορούσε να 
πει κανείς ότι κι αυτούς ακόµα που 
συµπεριέλαβαν τελικά στα ψη-

φοδέλτια, περισσότερο τους θέλουν για άλλο-
θι. Για ξεκάρφωµα! Να λέµε ότι έχουµε και κά-
ποιον που να… µιλάει αγροτικά. Να µην απο-
µακρύνουµε παντελώς και τους ψηφοφόρους 
της περιφέρειας. Να υπάρχει κάτι σαν… γέφυ-
ρα µε τον αγροτικό κόσµο!

  Κάτι σαν αγροτοφοβικοί
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική 
αποτελεί τη σηµαντικότερη ίσως κοινή πολιτι-
κή που διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια της δια-
δροµής της και µέχρι αυτή τη στιγµή η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Οι συζητήσεις για τους κανόνες της 
ΚΑΠ, απασχολούν µεγάλο µέρος της δραστη-
ριότητας των κοινοτικών οργάνων. Οι χρηµα-
τοδοτήσεις της ΚΑΠ προς τα κράτη-µέλη συνι-
στούν τον ισχυρότερο καταλύτη στην προσπά-
θεια διατήρησης της ευρωπαϊκής συνοχής. Κι 
όµως, εδώ στην Ελλάδα, η εκπροσώπηση του 

αγροτικού χώρου, εκεί όπου ζυµώνεται η ΚΑΠ, 
αντιµετωπίζεται µε φόβο και µε καχυποψία. 

  Μιλάμε για αποψίλωση 
Η AGRENDA, πιστή στις αρχές των συντελε-
στών της που τη θέλουν αυστηρή, ανεξάρτητη 
και ακοµµάτιστη, απέφυγε όλο αυτό τον καιρό 
να αναµειχθεί στο προεκλογικό «νυφοπάζαρο»! 
Αυτό όµως δεν της στερεί το δικαίωµα να καυ-
τηριάσει την απουσία ισχυρών ονοµάτων, µε 
προέλευση αγροτική, στις λίστες των υποψη-
φίων για το Ευρωκοινοβούλιο. Μεταξύ αυτών 
που παρελαύνουν αυτές τις µέρες στην περι-
φέρεια και ζητούν την ψήφο των αγροτών. Έ-
χει αποψιλωθεί επικίνδυνα ο αγροτικός χώρος. 

  Μαϊμούδες στην Copa 
ΕΙΝΑΙ η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του ελ-

ληνικού κράτους που οι αγρότες, ενώ 
διατηρούν ακόµα σηµαντικές δυ-

νάµεις σε ό,τι αφορά τη συµβο-
λή τους στο Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν, έχουν αποδεκατισθεί 
σε ό,τι αφορά την παρουσία 
τους στα κέντρα των αποφά-
σεων και ειδικά στα αρµό-
δια κοινοτικά όργανα. Για-
τί δεν είναι µόνο οι υποψη-
φιότητες για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Αρκετά νωρί-
τερα έσπευσαν κάποιοι, µε 
τις ευλογίες των ντόπιων αρ-
χών, να αποκλείσουν τους 
αγρότες από την εκπροσώ-

πηση και στα ευρωπαϊκά συλλογικά όργανα και 
ειδικότερα στις γνωστές οργανώσεις Copa-Cogeca. 

  Ο Τάσος και η Γκόλφω 
ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ πολλά, είναι αλήθεια, στις πλάτες 
των αγροτών. Είναι γνωστές οι πολιτικές που ε-
ξυφαίνονται για την αποδυνάµωση της φωνής 
τους µεταξύ των κρίκων της παραγωγικής αλυ-
σίδας. Είναι δεδοµένη, εδώ και καιρό, η υπονό-
µευση του αγροτικού συνεργατισµού, η υποβάθ-
µιση της συµµετοχής τους στις λεγόµενες διεπαγ-
γελµατικές οργανώσεις, ο περιορισµός της αυ-
τονοµίας τους, ακόµα και µέσω των συµβάσεων 
συµβολαιακής γεωργίας, η φθορά τους µέσα α-
πό ερµαφρόδιτα σχήµατα που ενδύονται το µαν-
δύα του συνεταιρισµού και ελέγχονται αυστηρά 
από ιδιωτικής εµπνεύσεως κέντρα και παράκε-
ντρα, ενταγµένα σε διατεταγµένη υπηρεσία και 
λειτουργώντας σε βάρος των αγροτών.  

Να λέµε ότι έχουµε
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι κι αυτούς 

ακόµα που συµπεριέλαβαν τελικά στα 
ψηφοδέλτια, περισσότερο τους θέλουν 

για άλλοθι. Για ξεκάρφωµα!

Ε
λάχιστες µέρες πριν από τις ευρωε-
κλογές η Ευρώπη εµφανίζεται χωρίς 
καθαρούς στρατηγικούς στόχους και 
όραµα. Η άτυπη διάσκεψη κορυφής 

των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Σι-
µπίου της Ρουµανίας (9/5) είχε προαναγγελ-
θεί ως «η ιστορική κρίσιµη στιγµή» για την 
Ευρώπη µε αποφάσεις στρατηγικού χαρα-
κτήρα για τον επόµενο πενταετή θεσµικό κύ-
κλο (2019-2024). Κι όµως, αν κρίνει κάποιος 
από τη ∆ήλωση που προετοιµάστηκε καθώς 
και το κείµενο για τους υποτιθέµενους στρα-
τηγικούς στόχους για την επόµενη πενταετία 
αυτό που προκύπτει είναι ότι η Ένωση εµφα-
νίζεται να µη διαθέτει ούτε συγκεκριµένο συ-
νολικό προσανατολισµό ή όραµα ούτε ξεκά-
θαρους στρατηγικούς στόχους. Στη ∆ήλωση 
τονίζονται µάλλον τα αυτονόητα και τετριµ-
µένα. Ότι δηλαδή οι ηγέτες δεσµεύονται να 
στηρίξουν µια ενιαία, ενωµένη Ευρώπη η ο-
ποία θα λαµβάνει συλλογικές αποφάσεις και 
θα εργάζεται για την ασφάλεια των πολιτών 
και την προοπτική των µελλοντικών γενεών. 
Απαριθµούνται σειρά δεσµεύσεων αλλά πάνω 
στο απολύτως αυτονόητο. Η µελλοντική στρα-
τηγική Ατζέντα των Ηγετών, ένα κείµενο τεσ-
σάρων βασικών αξόνων είναι σηµαντική όχι 

τόσο για αυτά που 
περιλαµβάνει όσο 
για όσα παραλεί-
πει ή υποβαθµίζει. 
Επισηµαίνω τρεις 
τουλάχιστον κύρι-
ους στρατηγικούς 
στόχους που υπο-
βαθµίζονται ενώ ε-
ξακολουθούν να 

παραµένουν κρίσιµα έγκυροι: Η ολοκλήρω-
ση της ΟΝΕ, η προικοδότηση της Ένωσης µε 
ένα νέο ισχυρό πολυετές δηµοσιονοµικό πλαί-
σιο,  η νέα διεύρυνση προς τις χώρες των ∆. 
Βαλκανίων.

α) Ολοκλήρωση της ΟΝΕ: Παρά τα ορισµέ-
να βήµατα που έγιναν στη διάρκεια της κρί-
σης για τη βελτίωση της ευρωζώνης, η ΟΝΕ 
παραµένει εν πολλοίς ένα ατελές αρχιτεκτό-
νηµα.[...]. β) ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο για την 
περίοδο 2021-2027: βρίσκεται σε µια απο-
τελµατωµένη διαπραγµάτευση εδώ και και-
ρό. [...] γ) ∆ιεύρυνση της Ένωσης προς τις 
χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων και ίσως την 
Τουρκία: αυτό το στρατηγικό σχέδιο φαίνεται 
τώρα να παγώνει. [...]. Η εγκατάλειψη όµως 
του σχεδίου για τη διεύρυνση θα αποτελού-
σε µείζον στρατηγικό λάθος από πλευράς Έ-
νωσης. Καθώς θα αφαιρούσε ένα ισχυρό κί-
νητρο για τις χώρες της περιοχής να προχω-
ρήσουν στις µεταρρυθµίσεις αλλά και να ξε-
περάσουν οριστικά τον κίνδυνο να διολισθή-
σουν σε νέες συγκρούσεις. 

*OΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Γίνεται Ε.Ε.  
χωρίς όραμα; 

ΤOY  Π. Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆Η*
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ένας γίγαντας µε καρδιά µικρού παι-
διού, που όµως είχε στα χέρια του µια 
από τις πλέον επιτυχηµένες επιχειρή-
σεις του κλάδου της κρητικής οινο-
ποιίας -και όχι µόνο, όπως λένε κά-
ποιοι- ο Στέλιος Αλεξάκης έφυγε α-
πό τη ζωή σε ηλικία 83 ετών µετά από 
καρδιακό επεισόδιο. Έσβησε ήσυχα 
και ανώδυνα, όµως βύθισε σε βαρύ-
τατο πένθος την οικογένειά του, τους 
πολυπληθείς φίλους του, αλλά και 
την τοπική κοινωνία που δεν πρόκει-
ται ποτέ να ξεχάσει την τεράστια συµ-
βολή του στην πρόοδο του κρητικού 
αµπελώνα και των προϊόντων του.

Ο Στέλιος Αλεξάκης δεν ήταν µόνο 
ένας επιτυχηµένος, προοδευτικός ε-
πιχειρηµατίας στο χώρο του. Ήταν έ-
νας ευπατρίδης, ένας άνθρωπος µε α-
κλόνητες αρχές, που µε τη δραστηρι-

ότητά του στήριξε δυναµικά τον χώρο 
της οινοποιίας. Αξιώθηκε να δηµιουρ-
γήσει µια µεγάλη, πρότυπη επιχείρη-
ση, τα Οινοποιεία Αλεξάκη (Vinobon), 
που ανέβασαν πολύ ψηλά τον πήχη 
της σύγχρονης κρητικής οινοποιίας.

Από τους κορυφαίους επιστήµο-
νες του κλάδου του, αναγνωρίστηκε 
πανελλαδικά, µε τους συναδέλφους 
του να τον ορίζουν πρόεδρο του Συν-
δέσµου Ελληνικού Οίνου, θέση από 
την οποία πρόσφερε ανεκτίµητες υ-
πηρεσίες στο προϊόν του ελληνικού 
αµπελώνα. ∆εν υπήρξε µόνο επιτυ-
χηµένος επιχειρηµατίας, αλλά βοήθη-
σε καθοριστικά στη διαµόρφωση της 
θεσµικής υπόστασης του ελληνικού 
κρασιού, λένε όσοι τον γνωρίζουν.

Μετά την αποφοίτησή του από το ε-
ξατάξιο γυµνάσιο, ο Στέλιος Αλεξάκης 
εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπί-
δων. Όµως, το ανήσυχο και δηµιουρ-
γικό πνεύµα του τον οδήγησε να πα-
ραιτηθεί από το στράτευµα µε το βαθ-
µό του ταγµατάρχη και να ασχοληθεί 
µε τη µεγάλη του αγάπη, την επιστή-
µη της Χηµείας. Αποφοίτησε από το Ε-
θνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο µε µε-
ταπτυχιακό στην οινολογία. 

Το 1981 αγόρασε τις οινοποιητικές 
εγκαταστάσεις των Μαλάδων, γνω-
στές ως «εγκαταστάσεις του Εβραί-
ου», τις οποίες και εκσυγχρόνισε, ι-
δρύοντας την ανώνυµη εταιρεία µε 
την επωνυµία ΟΙΝΟΚΡΕΤΑ Α.Ε. και 
το 1987 την εταιρεία VINOBON ΑΕΒΕ, 
κάνοντας όλους να µιλούν για µια 
οινοποιητική επιχείρηση πρότυπο. 

Με την πάροδο των ετών, και µε τη 
συνδροµή της δηµιουργικής συζύ-
γου του Σοφίας και των δυο παιδιών 
του, τα Οινοποιεία Αλεξάκη, µια άρ-
τια οικογενειακή επιχείρηση, ανέλα-
βαν τα ηνία της τοπικής οινοπαραγω-
γής. Ο Στέλιος Αλεξάκης από τη δεκα-
ετία του 1970, ειδικεύτηκε στον κρητι-
κό αµπελώνα, οινοποιώντας, για λο-
γαριασµό των µεγαλύτερων οινοποι-
είων της σύγχρονης Ελλάδος, πολλά 
εκατοµµύρια λίτρα κρητικού κρασιού.

∆υστυχώς, πριν από δυο περίπου 
χρόνια, ο Στέλιος Αλεξάκης υπέστη ε-
γκεφαλικό επεισόδιο που τον καθήλω-
σε. Ωστόσο µέχρι τα τελευταία του δι-
ατηρούσε  µια νεανική σπίθα, έδειχνε 
ένας εξαιρετικά έξυπνος άνθρωπος, έ-
νας δαιµόνιος επιχειρηµατίας, παρ’ ό-
τι το τιµόνι της παραγωγής το έχουν 
αναλάβει προ πολλού οι γιοι του Λά-
ζαρος και Αποστόλης, µε σπουδές σε 
Φλωρεντία και Καλιφόρνια αντίστοιχα.

Στα λημέρια του Εβραίου
Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και αρχιτέκτονας του νέου Συνδέσμου Οίνου

Ο Στέλιος Αλεξάκης γεννήθηκε στο 
Ηράκλειο το 1936, φοίτησε το 1959 
στη Σχολή Ευελπίδων και το 1967 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών. 
Ίδρυσε οινολογικό εργαστήριο 
από το 1974 έως το 1982, υπήρξε 
τεχνικός σύµβουλος σε 
πυρηνελαιουργεία, οινοποιεία, 
βιοτεχνία εκρηκτικών, 
χωµατουργία και 
αλευροβιοµηχανία και υπεύθυνος 
οινολόγος στον Αγροτικό 
Συνεταιρισµό Καστελίου Πεδιάδος, 
καθώς και σε 4 ακόµα ιδιωτικά 
οινοποιεία. Το 1981 ίδρυσε 
ανώνυµη εταιρεία µαζί µε τη 
σύζυγό του Σοφία, µε την επωνυµία 
ΟΙΝΟΚΡΕΤΑ Α.Ε. και το 1987 
την εταιρεία VINOBON ΑΕΒΕ. 

Ιδρυτικό µέλος του ΣΕΟ και αντιπρόεδρος του Συνδέσµου 
από το 2001, ανέλαβε την προεδρία του σε κρίσιµη στιγµή, 
την περίοδο 2005-2008. Ως η ήρεµη δύναµη, διασφάλισε την 
ενότητα του Συνδέσµου ενώ υπήρξε ο αρχιτέκτονας του «νέου» 
ΣΕΟ, δίδοντάς του οµοσπονδιακή δοµή, µε συµµετοχή των 
περιφερειακών οργανώσεων οινοπαραγωγών.

Στέλιος Αλεξάκης

Όπου φτάνει 
το µάτι

Φτάνοντας στο Οινοποιείο 
Αλεξάκη, στη Φοινικιά 

Ηρακλείου Κρήτης, 
η  παραγωγή φαίνεται 

τεράστια, αφού υπάρχουν 
δεξαµενές µέχρι εκεί που 

φτάνει το µάτι

Πρωτοπόρος 
Έφυγε σε ηλικία 83 ετών, 
ο Στέλιος Αλεξάκης, ένας 

από τους πλέον άξιους 
εκπροσώπους 

του επιχειρηµατικού 
κόσµου της Κρήτης 

και ειδικότερα του χώρου 
της οινοποιίας

∆ιάδοχοι 
Τα Οινοποιεία Αλεξάκη 
συνεχίζουν κανονικά 
να προοδεύουν, µε τη 

φροντίδα, την εργατικότητα 
και την οργανωτικότητα 

του Λάζαρου και 
του Απόστολου, που 
αποδείχθηκαν άξιοι 

διάδοχοι του προοδευτικού 
πατέρα τους

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Βιολογικά 
φυτοπροστατευτικά 

Η παγκόσµια και η ευρωπαϊκή 
αγορά βιολογικών εντοµοκτόνων 
έχει συνεχίσει να αυξάνεται 
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Με 
την αυξηµένη κατεύθυνση από τις 
αρχές και την αυξανόµενη ζήτηση 
για βιώσιµη γεωργία είναι βέβαιο 
ότι η αγορά των 
βιοπαρασιτοκτόνων θα συνεχίσει 
να παρουσιάζει πρωτοφανή 
ανάπτυξη. Εντούτοις, εξακολουθεί 
να υπάρχει αβεβαιότητα από τον 
κλάδο σχετικά µε τον τρόπο 
αποτελεσµατικής διάθεσης των 
προϊόντων στην αγορά. Τα 
ζητήµατα που αφορούν τη ρύθµιση 
και την καταχώριση εξακολουθούν 
να αποτελούν πρόκληση. To 4o 
συνέδριο Biopesticides Europe θα 
πραγµατοποιηθεί στο Λονδίνο στις 
29 – 30 Μαΐου 2019.
Η διάσκεψη θα συζητήσει επίσης 
την τρέχουσα επισκόπηση των 
αγορών, µε έµφαση από 
εµπειρογνώµονες σχετικά µε την 
εξέλιξη της αγοράς των 
βιοπαρασιτοκτόνων και τις νέες 
ιδέες και την καινοτοµία των 
έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.  
Περισσότερα στο: https://www.
wplgroup.com.

 Έως 4 Ιουνίου αιτήσεις για το 
Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων». 
 Μέχρι 31 Ιουλίου η ασφαλιστική 

εισφορά ΕΛΓΑ για το 2018. 
 Παράταση έως 31 Οκτωβρίου 

για την παραχώρηση της χρήσης 
αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες ή σε 
ανέργους.
 Παράταση λίγων ηµερών, µέχρι 

28 Μαΐου πήραν οι εν δυνάµει 
δικαιούχοι του Μέτρου 4.2.1 
Μεταποίηση µε τελικό προϊόν 
γεωργικό, για να καταθέσουν τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 6 
της απόφασης ένταξη.
 Tο Πληροφοριακό Σύστηµα για 

τις ανακλήσεις – τροποποιήσεις 
ενταγµένων πράξεων στο 
Μέτρο11 «Βιολογικές 
Καλλιέργειες» θα παραµείνει 
ανοικτό για τους ενδιαφερόµενους 
µέχρι και την 27η Μαΐου 2019.

Τα συστήµατα ποιότητας Agro 2 
βρίσκονται σε δηµόσια 
διαβούλευση η οποία θα 
διαρκέσει µέχρι και την 
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

ΛΟΝ∆ΙΝΟ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Γιορτή Μπύρας 
µε γνωστούς
καλλιτέχνες
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήµου 
Βύρωνα (∆ΕΑ∆Β), σε συνεργασία µε το Athens 
Beer Festival  διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά 
υπό την Αιγίδα του ∆ήµου το 4ο Φεστιβάλ Μπύρας 
στο Θέατρο Βράχων, στις 16-19 Μαΐου. Τα µυστικά 
της µπύρας, µε επιλογές από µικροζυθοποιίες  και 
ετικέτες που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, 
συνοδεία µεζέδων, ελληνικής και ξένης µουσικής. 
Συµµετέχουν µεταξύ άλλων οι καλλιτέχνες: Χρήστος 
Θηβαίος, Γιώργος Μαργαρίτης, Στέλιος ∆ιονυσίου, 
Λεωνίδας Μπαλάφας, ο Mr. Bachata και οι D.K. & 
THE BAND σε ένα αφιέρωµα στον Elvis Presley. 

Το ξενοδοχείο
Χίλτον ντύνεται
στα ροζ 
Ροζέ κρασιά που θα ξεπερνούν τα εκατό θα 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες 
της εκδήλωσης γευσιγνωσίας «Drink Pink, Rosé 

Wine 
Extravaganza» 
που θα γίνει την 
Κυριακή 9 Ιουνίου, 
ώρες 12:00πµ-
20:00µµ, στο 
ξενοδοχείο Χίλτον 
(αίθουσα Θάλεια). 
Θεωρούνται 
κατάλληλη επιλογή 
για το καλοκαίρι 
ενώ µεταφέρεται 
ότι στη Γαλλία 
έχουν ξεπεράσει 
σε κατανάλωση τα 

λευκά. Το εισιτήριο έχει οριστεί στα 8 ευρώ και 
περιλαµβάνει κατάλογο µε περιγραφή των 
κρασιών της εκδήλωσης και αναµνηστικό ποτήρι, 
ενώ είναι δωρεάν για αγοραστές οίνου, µε την 
επίδειξη επαγγελµατικής κάρτας.

Η γιορτή 
του µελιού, 
του ψωµιού 
και του ζυµαριού

Το KOUZINA 2019, η 
επικεφαλής chef της 
διοργάνωσης Ντίνα 
Νικολάου και ο Σύλλογος 
Επαγγελµατιών Αρναίας 
διοργανώνουν µία από τις 
κορυφαίες γαστρονοµικές 
γιορτές το Σάββατο 18 
Μαΐου στις 7 το απόγευµα 
στην Αρναία Χαλκιδική µε 
σκοπό να αποδείξουν στην 
πράξη πώς η γαστρονοµική 
κληρονοµιά µετατρέπει έναν 
τόπο σε τουριστικό 
προορισµό.

ΒΥΡΩΝΑΣ 

ΑΡΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ελαιόλαδο, τυρί και 
καραµέλα στο Φεστιβάλ 
γαστρονοµίας 

Από 2 µέχρι 7 Ιουλίου διεξάγεται το 
Φεστιβάλ γαστρονοµίας Λέσβου. Την 
πρώτη µέρα θα παρουσιαστούν ιστορίες 
του γεραγώτικου ελαιώνα (Παπάδος) 
και βιοµηχανικών κτιρίων µε έµφαση 
στα ελαιοτριβεία και το ελαιόλαδο. Στις 
4 του µήνα «∆ρόµοι του τυριού στον 
Μανταµάδο» µε φρέσκια µυζήθρα, 
φέτα, γλυκιά και πικάντικη γραβιέρα και 
λαδοτύρι. Ο Σύλλογος Ηλιαχτίδα θα 
µοιραστεί µυστικά τυροκόµησης µε 
ξενάγηση σε παραγωγικές µονάδες που 
θα καταλήξει στην πλατεία για 
εργαστήρι τυροκοµίας για παιδιά. Στις 5 
Ιουλίου κεράσµατα κουταλιού (Πέτρα), 
στις 6 φαγητό δρόµου (Μόλυβος), στις 
7 στη Σκάλα Ερεσού προτάσεις 
σύγχρονης κουζίνας.

ΛΕΣΒΟΣ 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται εννιά κατσίκια Μούρ-
θια, τρία αρσενικά και έξι θηλυκά, 
υγιή, γαλακτοπαραγωγά και ετοι-
µόγεννα. Περιοχή Βέροιας. Tηλ. 
6972/867040.

Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής γαλάρια. Τιµή 60€ 
έκαστο. Τηλ.6943/812013

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 
έως 50 κιλά. Περιοχή Αλµυρός Βό-
λου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 70 µοσχίδες Λιµουζίν 
σε κατάσταση εγκυµοσύνης, ετοιµό-
γεννες. Τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται 30 πρόβατα καθαρό-
αιµα Χιώτικα µαζί µε τα αρνιά τους. 
Τηλ.6982/113390.

Πωλούνται κριάρια φυλής Αβάσι. 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται δικαιώµατα ζωικής. Περι-
οχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615

Πωλείται κριάρι Χιώτικο καθαρόαιµο, 
µαυροκέφαλο, υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής, 15 µηνών, γενεαλογικής σει-
ράς Μακεδονίας. Τιµή 210€. Περιοχή 
Τρίπολη. Τηλ.6946/086912.

Πωλούνται 180 πρόβατα Γερµανι-
κά σε πολύ καλή κατάσταση, σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης και µόλις γεννη-
µένα µε τα µικρά τους. Περιοχή Αττι-
κής. Τηλ.6979/998532.

Πωλούνται κατσίκια Σκοπέλου µόνο 
αρσενικά. Τηλ.6984/769008.

Πωλούνται 150 πρόβατα και 50 γί-
δια. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Βόλου 
Μαγνησίας. Τηλ.6931/238548.

Πωλούνται 80 πρόβατα µε δικαιώ-
µατα ή χωρίς σε προσιτή τιµή. Περιοχή 
Αριδαία. Τηλ.6977/2022073.

Πωλούνται 40 πρόβατα βελτι-
ωµένα, διασταυρωµένα απευθεί-
ας για άρµεγµα. Περιοχή Βέροια. 
Τηλ.6974/063179.

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

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, γί-
δια Μούρθια, Αλπίνο και Ζάννα. 
Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται ζωικά δικαιώµατα. 
Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται γουρουνάκια από παρα-
γωγό µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Τηλ.6986/824541.

Πωλούνται γίδες ∆αµασκού. 
Τηλ.6940/726405. 

Πωλούνται 300 γίδια µε τα δικαιώ-
µατα. Τηλ.6987/236106.

Πωλούνται 20 προβατίνες σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Κορινθία. 
Τηλ.6937/030859.

Πωλείται κοπάδι µε 300 γίδια. Περιο-
χή ∆ράµα. Τηλ.6974/056174.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα βο-
σκοτοπικά, όχι µεσίτης. Τιµή µετρη-
τοίς. Τηλ.6974/484577. 

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρι-
σµένος, εσοδείας 2018, σε σακιά των 
25 κιλών. Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται δέµατα σανό άριστης 
ποιότητας. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανι-
κή καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,13€ το κι-
λό και βιολογικό προς 0,15€ το κιλό. 
Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα σε στρογ-
γυλή µπάλα προς 0,10€ το κιλό. Περιο-
χή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται βίκος µε κριθάρι µαζί µε 
τον καρπό σε δέµατα. Περιοχή Καρ-
δίτσας. Τηλ.6955/361856.

Πωλείται λιόλιος µαζί µε τριφύλλι 
αλεξανδρινό, που αυξάνει την παρα-
γωγή γάλακτος των ζώων. Περιοχή 
Καρδίτσας. Τηλ.6955/361856.

Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης, 
λιόλιου, αγριοτρίφφυλο, µηδικής,  βί-
κος και  κριθαριού εξαιρετικής ποιό-
τητας µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Τιµή προσιτή. Περιοχή 
Αχαΐα. Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται τσαΐρια, τριφύλλια, βρώ-
µες προς 0,12€ το κιλό, κεχρί προς 
1,5€ το κιλό και βρώµη καρπός προς 
0,30€ το κιλό. Τηλ.6943/267411.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση biohellas. Περιοχή Ναυπά-
κτου. Τηλ.6976/288400.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συ-
νεργασία, για καλλιέργεια αρωµατι-

κών και φαρµακευτικών φυτών. Πο-
τιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή 
νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να. Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-
µάτων, διαθέτει σταβλικές εγκαταστά-
σεις 900τ.µ., αποθήκες, οικία, πτηνο-
τροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. 
Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλ-
κηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψη-
λών αποδόσεων µαζί µε 20 στρέµµα-
τα σταβλικές εγκαταστάσεις . Περιο-
χή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσ-
σαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 9 στρέµµατα 200 µέ-
τρα από το χωριό Άγιος Αντώνιος µε 
νερό, φώς. Τιµή 80.000€. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

Πωλούνται 32 στρέµµατα δί-
πλα στην άσφαλτο στο χωριό. Τιµή 
130.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται οικόπεδό 650 τ.µ., 6 χλµ 
περίπου από τη θάλασσα. Περιοχή Κο-
ρινθίας. Τηλ.6937/030859.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µε-
γάλα µπουκαλάκια για τσίπουρο, πε-
τρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές και µε-
γάλα πλαστικά βαρέλια σε προσι-
τές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστά-
σεων 3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. 
Αποτελείται από πάνελ δεκάρι αχρη-
σιµοποίητο µε τα σελοφάν του, ψυ-
κτικό µηχάνηµα τριφασικό στοιχείο 
µε ανεµιστήρες,   ανοιγόµενη πόρτα. 
Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή 
Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλά-
µου 8ρια/10ρια, διάσταση 1πλάτος 
και 3ύψος το κάθε φύλλο. Καινούρ-
για κατάσταση µε τα σελοφάν τους. 
Τιµή 48€ το φύλλο δηλαδή 16€ το 
τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας 
Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τού-
νελ καινούργιο, ελληνικής εταιρί-
ας κατασκευής θερµοκηπίων µε δια-

στάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 
ύψος. Έχει δυο πλαϊνά παράθυρα και 
µια πόρτα, κατασκευασµένο όλο από 
σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, 
µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χια-
στί και µπάρες φυτών. Τιµή 9.000€/
στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος 
µεταλλικός σκελετός θερµοκηπίου, 
βαριάς κατασκευής, πολύρρηκτο το-
ξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα 
γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγί-
δες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα 
φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. 
Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος 
υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. 
∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπο-
ρεί να κατασκευαστεί στις διαστά-
σεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλι-
κά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 
16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt, 130 
ίππων. Τηλ.2491/025355 (απογεύ-
µα).

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

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέ-
τρα µάρκας Κωνσταντινίδη. 
Τηλ.6945/818073.

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, 
πλήρες σύστηµα ποτίσµατος. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλείται βυτίο 2,5 τόνων, αµετα-
χείριστο, ολοκαίνουριο, ενισχυµένο. 
Τιµή 350€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6942/505876. 

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, 
αµεταχείριστος, ολοκαίνουριος µάρ-
κας Ωµέγα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τι-
µή 2.000€. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται σπαρτοµηχανή Vekam 
16άρα, σε άριστη κατάσταση. Τι-
µή 1.400€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται τρακτέρ Landini 130 ίππων 
αµεταχείριστο, σε άριστη κατάσταση 
µε 200 ώρες. Τιµή 30.000€. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια µετα-
χειρισµένα 220-240 λίτρων για διά-
φορες χρήσεις. Τηλ.6974/875526.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα 
κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485. 

Πωλούνται δύο χορτοκοπτικά Ιταλί-
ας πεντάδισκα  µε  συνθληπτικό. Τιµή 
3.500€ και 5.500€. Περιοχή ∆. Μα-
κεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα 
αναρτόµενο 1000L αχρησιµοποίητο. 
Τιµή 5.500€. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται πλυστικό µηχάνη-
µα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων. 
Τηλ.6936/988485.

Πωλείται καλλιεργητής προετοιµασί-
ας µε ανέµη, 2 µέτρων, για τρακτέρ 
από 35 έως 70 ίππους.  Τιµή 400€. 
Τηλ.6974928848. 

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός 
αχρησιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιο-
χή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615. 

Πωλείται πολυεστερικό  στέγαστρο 
τρακτέρ. Τιµή 800€. Περιοχή ∆. Μα-
κεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται αχυροκοπτικό  θρυµµατι-
στής. Τιµή 1.300€. Περιοχή ∆. Μα-
κεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 766 µε κου-
βούκλιο, σε καλή κατάσταση. Τιµή λο-
γική. Τηλ.6937/839612.

Πωλείται γεννήτρια 6,5 kwa και-
νούργια. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6974/677830.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγρο-
τική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για βερί-
κοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύη-
ση. Τηλ.6936/670305.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για στα-
φύλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύ-
ηση. Τηλ.6996/670305.

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

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

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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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια µοναδική γευστική και ταξι-
διωτική εµπειρία θα έχουν την ευ-
καιρία να βιώσουν για ακόµη µια 
φορά οι φίλοι και οι φίλες του κρα-
σιού σε όλη την Ελλάδα, συµµετέ-
χοντας στην εκδήλωση «Ανοιχτές 
Πόρτες», η οποία διοργανώνεται 
συλλογικά από τις Ενώσεις Οινο-
παραγωγών της χώρας και τα επι-
σκέψιµα οινοποιεία – µέλη τους. 
Οι «Ανοιχτές Πόρτες» είναι η µε-
γαλύτερη ετήσια γιορτή για το κρα-
σί και τα οινοποιεία, τα οποία αυ-
τό το Σαββατοκύριακο 18 και 10 
Μάιου, ανοίγουν κυριολεκτικά τις 
πόρτες τους στο κοινό. Από τις 11 
το πρωί έως τις 7 το απόγευµα, οι 
οινόφιλοι θα έχουν τη δυνατότη-
τα να περιηγηθούν στους ∆ρόµους 
του Κρασιού της Ελλάδας και να 
συµµετάσχουν σε ποικίλες δρα-
στηριότητες, οι οποίες περιλαµβά-
νουν ξεναγήσεις, γευστικές δοκι-
µές, και διαγωνισµούς. Η είσοδος 
στα οινοποιεία το διήµερο αυτό θα 
είναι ελεύθερη.

Κατά τη διάρκεια του διηµέρου, 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ανοι-
χτές Πόρτες», το δίκτυο ∆ρόµοι του 
Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, κα-
λεί τους επισκέπτες των οινοποιεί-

ων µελών του δικτύου, να απαθα-
νατίσουν και να µοιραστούν τις ξε-
χωριστές στιγµές από τις εξορµή-
σεις τους σε αυτά. Μάλιστα σε αυ-
τόν τον διαγωνισµό φωτογραφίας, 
όσοι συγκεντρώσουν τα περισσότε-
ρα «likes», θα αποκτήσουν ως έπα-
θλο εκλεκτούς Οίνους Βορείου Ελ-
λάδος. Αξίζει να σηµειωθεί πως αυ-
τή θα είναι η 15η χρονιά κατά την 
οποία η ENOABE ανοίγει τις πόρτες 
των µελών της στο οινόφιλο κοινό.

Επιπλέον, σε ο,τι αφορά τις ανοι-

χτές πόρτες οινοποιείων στους ∆ρό-
µους του Κρασιού της Βορείου Ελ-
λάδος, οι επισκέπτες θα έχουν την 
δυνατότητα να αγοράσουν το κρα-
σί τους από µια σειρά οινοποιείων 
που ανήκουν στο δίκτυο, και να συ-
νοδεύσουν µε αυτό το γεύµα τους 
σε εστιατόρια που προτείνουν οι οι-
νοποιοί. Ας αναφερθεί τέλος, πως 
στις εκδηλώσεις που διοργανώνει 
το δίκτυο, χορηγός επικοινωνίας εί-
ναι η ιστοσελίδα Αgronews.gr και 
το περιοδικό Wine Trails. 

Φωτογραφίες
∆ιαδικτυακό διαγωνισµό 

φωτογραφίας έχει προκυρή-
ξει το δίκτυο Οίνων Βορείου 

Ελλάδας

Πρώτο φόρουµ 
για τη βιοοικονοµία
Το Cluster Βιοενέργειας και 
Περιβάλλοντος ∆. Μακεδονίας 
(CluBE) συνδιοργάνωσε και 
συµµετείχε, µαζί µε άλλους 
διακεκριµένους οµιλητές στην 1η 
εκδήλωση για τη βιοοικονοµία, στο 
Goethe-Institut στη Θεσσαλονίκη 
στις 10 και 11 Μαΐου 2019. Το 
Ελληνικό φόρουµ Βιοοικονοµίας 
είναι µια πλατφόρµα στην οποία 
συµµετέχουν άτοµα µε ενεργό 
ενδιαφέρον, τεχνικές γνώσεις και 
εµπειρίες γύρω από τη βιοοικονοµία.

∆ιεθνής Μέρα Μουσείων 
το Σάββατο 18 Μαΐου
Στο πλαίσιο του εορτασµού της 
∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων (18/5), 
το Ελληνικό Τµήµα του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Μουσείων επέλεξε το 
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) ως τιµώµενο 
ίδρυµα για το 2019.
Το ΠΙΟΠ διοργανώνει ποικίλες 
δράσεις στην Αθήνα και στο ∆ίκτυο 
Μουσείων του, στην περιφέρεια. Το 
Σάββατο στο πλαίσιο του εορτασµού, 
η είσοδος σε όλα τα Μουσεία του 
ΠΙΟΠ θα είναι ελεύθερη.

Τιµή ρεκόρ για πίνακα
του Μονέ µε θηµωνιές 
Στην τιµή ρεκόρ των 110,7 
εκατοµµυρίων δολαρίων 
πωλήθηκε σε δηµοπρασία στη 
Νέα Υόρκη, ένας πίνακας του 
ζωγράφου Κλοντ Μονέ. Ο 
συγκεκριµένος πίνακας του 
Γάλλου ιµπρεσιονιστή ανήκει στη 
σειρά των έργων του µε τις 
θηµωνιές, που ο ζωγράφος 
ολοκλήρωσε τον χειµώνα του 
1890-1891 στο σπίτι του στο 
Ζιβερνί, στην Νορµανδία, 
εµπνεόµενος από το τοπίο.

∆ιαγωνισµός για νέες
ιδέες στην αγροδιατροφή
Ξεκίνησε ο διαγωνισµός «Trophy 
– Τροφή Challenge» για 
καινοτόµες ιδέες και επιχειρήσεις 
που θέλουν να «αλλάξουν το 
τοπίο» στους τοµείς της 
τεχνολογίας τροφίµων και της 
αγροτεχνολογίας µε καταληκτική 
ηµεροµηνία αιτήσεων την 14η 
Ιουνίου 2019. Ο διαγωνισµός 
υλοποιείται από το πρόγραµµα 
«Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» 
και προσφέρει χρηµατικά έπαθλα 
και πρόσβαση σε χρηµατοδότηση.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ανοίγουν τις πόρτες 
τους τα οινοποιεία
Η μεγαλύτερη ετήσια γιορτή για το κρασί ξεκλειδώνει για το 
κοινό τα κελάρια των οινοποιείων για ένα σαββατοκύριακο

Πωλούνται 7 δεξαµένες των 35 τό-
νων και 1 των 20 τόνων, ανοξείδωτες 
316, µε πόδια και µε εσωτερικά στοι-
χεία εβαπτιζόµενα (ψύξης) για χαµη-
λές θερµοκρασίες ζύµωσης, κατάλ-
ληλες για κρασί, ξύδι, τσίπουρο και 
λάδι. Email: info@moraitiswines.gr 
Τηλ.2284/051706.

Πωλείται παγολεκάνη 350 λίτρων. 
Τηλ.6974/875833.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος πρόψυ-
ξης φρούτων. Τοποθέτηση, λειτουργία, 
εγγύηση. Τηλ.6936/589801.

Πωλείται συσκευή παραγω-
γής όζον για θάλαµο φρούτων. 
Τηλ.6989/777700.

Πωλείται αρµεκτικό Fullwood µεταχει-
ρισµένο 12 στα 12. Τηλ.690/6512460.

Πωλούνται τρακτέρ 30-40 John 
Deere, άροτρο 13αρι Ωµέγα, δισκο-
σβάρνα 32 δίσκων Ζορπά, ρίππερ 7 
νύχια Ζορπά και 3 κεντρόθηκες πολύ-
βαθµιες. Τηλ.6979/169426.

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

Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέ-
τρα έκαστο, 4.000 µέτρα σταγονίδια 
75άρια, µια φρέζα Agria 12 ίππων πε-
τρελαίου. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 
3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 
δίσκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτι-
κή Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων 
µε διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δο-
ντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 λί-
τρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίπ-
πων σε πολύ καλή κατάσταση, τε-
τράγωνο άροτρο µάρκας Κλαβάν, δι-
σκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλικιά 
28άρα, ρίπερ, λιπασµατοδιανοµέας και 
ραντιστικό 600άρι. Τηλ.2310/715037.

Πωλείται φορητή πριονοκόρ-
δελα για καυσόξυλα, τοποθετεί-
ται σε τρακτέρ. περιοχή Αµφίκλεια. 
Τηλ.2234/023184.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµε-
νος διατάσεων 4cm Χ 4cm Χ 2cm 
ύψος, χωρισµένος σε δυο θαλάµους 
µε εσωτερική πόρτα, 2 εξωτερικές 
πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και 
µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα. Ο θάλαµος 
έχει κατασκευαστεί µε προδιαγρα-
φές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται   τρακτέρ ερπυστριοφόρο 
αµπελουργικό, γαλλικής κατασκευ-
ής, µε χειριστήριο πολλαπλών λει-
τουργιών, κινητήρας perkins 55 ίπ-
πων, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, δι-
αστάσεις 0,90cm πλάτος Χ 3cm µή-
κος, 3000kg.  Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµ-
µατιστής Viking GE-250, καινούργιος. 
Τιµή 350€. Τηλ.2108/144103. 

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται άδεια αποστακτηρίου. 
Τηλ.6932/445772.
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Αυτό το στέμμα
ζητάει μια κάρα
Τελικός Ευρωλίγκα αυτή την Κυριακή 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ώρα ανάδειξης πρωταθλητή η Κυ-
ριακή για την Ευρωλίγκα στο µπά-
σκετ, µετά από µία συναρπαστική 
σεζόν, µε τον µικρό τελικό την ί-
δια µέρα, αλλά νωρίτερα, να ξεκι-
νάει ως ορεκτικό τη βραδιά. Μέ-
χρι τη στιγµή που γράφονταν αυ-
τές οι γραµµές δεν είχε καθοριστεί 
ποιες οµάδες ακριβώς διεκδικούν 
το στέµµα, ωστόσο όποιο και να 
είναι το ζευγάρι εκ των Ρεάλ Μα-
δρίτης (κατόχος του τροπαίου), 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενερµπαχτσέ του 
Ζέλικο Οµπράντοβιτς και του Κώ-
στα Σλούκα και Αναντολού η µά-
χη θα κρατήσει σίγουρα τους τη-

λεθεατές συντονισµένους. 
Από την άλλη, το Σάββατο 18 

Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός του 
FA Cup (Κύπελλο Αγγλίας) µε τη 
Μάντσεστερ Σίτι να αναζητεί το 
νταµπλ µετά την κατάκτηση του 
πρωταθλήµατος και τη Γούοτφορντ 
την έκπληξη. 

Παράλληλα την ερχόµενη ∆ευ-
τέρα, ξεκινά το Ρολάντ Γκαρός, το 
σπουδαίο γκραν σλαµ της Γαλλί-
ας. Μετά από το Masters του Μό-
ντε Κάρλο και το 500αρι της Βαρ-
κελώνης ο Στέφανος Τσιτσιπάς εί-
ναι πανέτοιµος για να πρωταγω-
νιστήσει στο χωµάτινο όπεν, έχο-
ντας φτάσει πέρυσι στους «16» στα 
κορτ του Μόντε Κάρλο, θέλοντας 
φέτος να κάνει την υπέρβαση. 

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στον 
αποκλεισµό από το Τσάµπιονς Λιγκ. Συγκεκριµένα, η 
UEFA ενηµέρωσε πως η υπόθεση της Σίτι, για 
παραβίαση κανονισµών του Financial Fair Play, 
µετατίθεται στο δικαστικό όργανο της αρµόδιας αρχής 
και, αυτή τη στιγµή, το πιθανότερο σενάριο είναι ο 
αποκλεισµός της Σίτι, για µια σεζόν, από την Ευρώπη.

Κίνδυνος να μην
κουνήσει σεντόνι  

Στίβος (Σανγκάη)

Diamond league 14.00 ΕΡΤ Sport HD

Τένις (ATP Masters 1000, Ιταλία)

Ηµιτελικός 15.30 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Τελικός FA Cup)

Μάντσεστερ Σίτι – Γουότφορντ 18.55 ΣΚΑΪ

Τένις (ATP Masters 1000, Ιταλία)

Ηµιτελικός 15.30 COSMOTE SPORT 6

Τένις (ATP Masters 1000, Ιταλία)

Τελικός 17.00 COSMOTE SPORT 6

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Μικρός τελικός 18.30 Novasports 1

Τελικός 21.30 Novasports 1

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 18 Μαΐου

Κυριακή 19 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μετά το ναυάγιο  
στην ευφυή γεωργία 
βάζουν πλώρη για 
την ευφυή... Παιδεία 

Από ∆ηµάκη    
και Παπανάτσιου
«έπεσε» ο φόρος 
των συνεταιρισμών

Η επόµενη 
κόντρα του ΟΣΔΕ 
παίρνει αφορμή την 
αποσφαλμάτωση

Καµία τύχη η Ferrari
Σε φιάσκο εξελίσσεται η φετινή 
σεζόν στη Formula 1 για τη Ferrari 
που δεν βλέπει την πρώτη θέση του 
βάθρου ούτε µε κυάλια µέχρι 
στιγµής. Λίγο από τύχη, λίγο από 
λάθη στρατηγικής, λίγο από την πίεση 
που νιώθει ο Φέτελ, η Scuderia δεν 
φαίνεται ικανή να διεκδικήσει την 
πρωτιά, µε τη Mercedes να ανησυχεί 
στο ερχόµενο γκραν πρι στο Μονακό 
(26/5) µόνο για το ποιον οδηγό θα 
έχει πρώτο. 

Ψάχνει οµάδα ο Κουτίνιο
Με το ένα πόδι εκτός 
Μπαρτσελόνα, βρίσκεται ο 
Κουτίνιο και είναι δεδοµένο πως 
θα συνεχίσει είτε στην Αγγλία, είτε 
στη Γαλλία και την Παρί Σεν 
Ζερµέν. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
Παρί και υπό προϋποθέσεις και η 
Λίβερπουλ είναι ανάµεσα στους 
ενδιαφερόµενους, µε την τιµή του 
Βραζιλιάνου να έχει πέσει κάτω 
από τα 80 εκατ. ευρώ..

Με Πέτριτς στον πάγκο
Ο νέος προπονητής της Λάρισας, 
Γκόρνταν Πέτριτς παρουσιάστηκε 
από την οµάδα του θεσσαλικού 
κάµπου την περασµένη 
Παρασκευή. Παράλληλα, στην 
ΑΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του 
ο Ευριπίδης Γιάκος ο οποίος πριν 
από λίγες µέρες αποχαιρέτησε τον 
ΠΑΣ Γιάννινα. Ο 28χρονος 
επιθετικός υπέγραψε το 
συµβόλαιο του µε τους «βυσσινί» 
µέχρι το καλοκαίρι του 2022 και 
εν συνεχεία ανακοινώθηκε.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ο Πούτιν 
στον πάγο
Ο Βλάντιµιρ Πούτιν, παίρνει πολύ 
στα σοβαρά κάθε του δηµόσια 
εµφάνιση. Ακόµα πιο σοβαρά 
όµως, λογαριάζει τη συµµετοχή 
του σε φιλικούς αγώνες χόκεϊ επί 
πάγου. Ο 66χρονος ισχυρός 
άντρας της Ρωσίας, 
πρωταγωνίστησε σε αγώνα 
επίδειξης που έγινε το 
προηγούµενο Σάββατο, µαζί µε 
πρώην αθλητές του NHL, αλλά 
και υπουργούς της κυβέρνησης 
του. Ο Πούτιν τα πήγε αρκετά 
καλά στον αγώνα, σκοράροντας 
συνολικά οκτώ φορές, ως µέλος 
της οµάδας των «Θρύλων». Αν 
υπήρχε όµως ένα περιστατικό 
που προκάλεσε έκπληξη, ήταν η 
θεαµατική τούµπα του προέδρου 
της Ρωσίας, σε ένα τµήµα του 
κόκκινου χαλιού που είχε 
ακουµπήσει τον πάγο, από την 
τελετή υποδοχής που είχε 
προηγηθεί. Άραγε, ποια ήταν η 
τύχη του ανθρώπου που είχε 
αφήσει έτσι το χαλί;

  

Τιμημένο ‘99 
για Γιουνάιτεντ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
παρουσίασε την καινούργια της 
εµφάνιση, η οποία είναι 
αφιερωµένη στο τρεµπλ της 
σεζόν 1998/1999. Ξεχωριστή 
λεπτοµέρεια είναι οι αριθµοί 
90+1 και 90+3 που είναι 
γραµµένοι στα µανίκια της 
φανέλας και αναφέρονται στα 
λεπτά που η Γιουνάιτεντ σκόραρε 
τα γκολ της ανατροπής απέναντι 
στην Μπάγερν στον τελικό του 
Τσάµπιονς Λιγκ το 1999. Η νέα 
φανέλα θα κάνει ντεµπούτο από 
την πρώτη οµάδα στις 17 Ιουλίου.

   Ο πρώην υπουργός της 
πλατείας, θυµάται τις προεκλογικές 
παροχές στους αγρότες λίγο πριν τις 

κάλπες του 2015, κάνοντας λόγο για την έκτα-
κτη κρατική ενίσχυση 60 εκατ. ευρώ που είχε 
δοθεί µία Παρασκευή και συγκεκριµένη - ό-
πως λέει - τράπεζα που πλήρωνε µέχρι να α-
νοίξουν οι κάλπες. Βέβαια, τώρα οι κρατικές ε-
νισχύσεις επειδή η εκλογολογία ξεκίνησε νω-
ρίτερα, έχουν δοθεί νωρίτερα, και µένουν κάτι 
λοιπά µέχρι να ανοίξουν οι κάλπες...    
Για πρόφταση, οι 120 δόσεις, η µείωση ΦΠΑ 
στην εστίαση και σε κάποια τρόφιµα, η 13η 
σύνταξη, η µείωση 10% της φορολόγησης 
των συνεταιρισµών και των συνεταιρισµέ-
νων αγροτών, µπας και αλλάξει το...κλίµα. 

   Πάντως, και στην Ευρώπη αναµένε-
ται αλλαγή των συσχετισµών µε τις ευρωεκλο-
γές. Κρίσιµος παράγοντας και η αλλαγή της Ε-
πιτροπής, ειδικά για τα θέµατα του προϋπολο-
γισµού και της ΚΑΠ, την ώρα που και τα δύο 
κινούνται µε νεκρά. Στις µέχρι τώρα διαβου-
λεύσεις, ωστόσο, οι πιέσεις που ασκούνται εί-
ναι για πλήρη εξωτερική σύγκλιση δικαιωµά-
των, η οποία εφόσον περάσει θα σηµάνει για 
τους Έλληνες αγρότες τουλάχιστον µείον 750 
εκατ. ευρώ στη νέα προγραµµατική περίοδο. 
∆ιαφορετικά, µε την µερική αν περάσει δηλα-
δή η πρόταση της Ελλάδας, οι περικοπές θα εί-

ναι κατάτι λιγότερες από 150 εκατ. ευρώ. Και 
τα δύο κινούνται ανεξάρτητα µε τις όποιες άλ-
λες περικοπές προτείνονται για τον προϋπολο-
γισµό της ΚΑΠ. Οι τελικές αποφάσεις πάντως 
για το θέµα θα ληφθούν σε επίπεδο συνόδου 
Κορυφής, µετά τις ευρωεκλογές. Για να δούµε! 

   Πάντως, όπως λέει και ο Βαγγέλης, 
οι κοινοτικοί πόροι του αγροτικού χώρου 
πρέπει να διασφαλιστούν όχι µόνο γιατί δι-
αδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη 
της απασχόλησης και της κοινωνικής συνο-
χής της υπαίθρου. «Είναι εποµένως απαραί-
τητο να µπει έστω και την τελευταία στιγµή 
στη σκακιέρα της εκλογικής αναµέτρησης 
και η προσπάθεια που πρέπει να κάνουν 
οι αυριανοί εκπρόσωποί µας στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο για την υπεράσπιση αυτών 
των πόρων», τονίζει.    Μιας και είµα-
στε στα θέµατα της ΚΑΠ και της προετοιµα-
σίας, σηµειωτέον, προ ολίγων ηµερών πα-
ραγγέλθηκαν από τον Γενικό Χάρι, οι σχετι-
κές µελέτες επί των καίριων ζητηµάτων του 
στρατηγικού σχεδιασµού. Την ίδια ώρα, η 
παράταση στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε κατά ένα µή-
να, µόνο για την χώρα µας, δείχνει για µία 
ακόµη φορά πως όλα κινούνται στην λογι-
κή της τελευταίας στιγµής. Βέβαια, η µηχα-
νοπαρέα, τα κουµάντα της τα είχε κάνει ε-
γκαίρως… και για τα 7ευρα. O ΓΥΛΟΣ

Αυτή την Κυριακή ο τελικός της Ευρωλίγκα στο µπάσκετ σελ. 54 • Ξεκινάει το Ρολάντ Γκαρός µε συµµετοχές έκπληξη σελ. 54

Μπαλαντέρ
Τα τετρακύλινδρα τρακτέρ της Deutz Fahr, 
120-140 ίππων Σειράς 6 αντιµετωπίζουν 
την πρόκληση να αποτελέσουν αυτό που 
λέµε «µπαλαντέρ». ∆ηλαδή ευέλικτα για 
δουλειές στον περίβολο και δυνατά για 
µία απαιτητική σεζόν στο χωράφι. Στην 
κεντρική δοκιµή του Profi Ιουνίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Γκολ εσείς
σέντρα εµείς 

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

ΛΕΒΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ ΤΟΥ VITALIY SHEVELEV
Εκατοµµύρια τουρίστες έρχονται στην Προβηγκία για να απολαύσουν την οµορφιά των γύρω τοπίων. Και, πάνω απ ‘όλα, την οµορφιά των 
εκτάσεων µε λεβάντα. Τα µοναχικά δέντρα στη µέση των πεδίων προστατεύονται προσεκτικά, καθώς προσδίδουν στο τοπίο. 

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαΐου 2019
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Με τιµές περιορισµένες στο µισό επί των 
τιµών που είχε η ελληνική επιτραπέζια 
ντοµάτα το διάστηµα πριν και κατά τη δι-
άρκεια του Πάσχα, διατίθεται στην αγο-
ρά η παραγωγή το διάστηµα αυτό. Σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ, αρκετές παραγω-
γές βγήκαν µαζεµένες εξαιτίας της οψί-
µισης που χαρακτήρισε τη φετινή χρο-
νιά, µε αποτέλεσµα ο παραγωγός να 
πληρώνεται αυτές τις µέρες γύρω στα 
50 λεπτά, όταν 3 εβδοµάδες νωρίτερα 
έπαιρνε γύρω στο 1,05 ευρώ το κιλό. 

Ακόµα ένας παράγοντας που πιέζει τις 
τιµές ωστόσο, φαίνεται να είναι η τιµή 
του προϊόντος στο ράφι. «Άµα πουλά-
νε 100% πάνω από την τιµή που αγορά-
ζουν, οι ντοµάτες δεν µπορούν να απορ-
ροφηθούν» αναφέρει στην εφηµερίδα 
Agrenda ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, 
παραγωγός από τα Φιλιατρά. 

Υπενθυµίζεται πως πέρυσι την αντί-
στοιχη περίοδο, οι τιµές για τον παρα-
γωγό βρίσκονταν τουλάχιστον 20 λεπτά 
το κιλό πάνω από τις τωρινές. 

Ήρθε µαζεµένη µε τιµή σκοτωµένη 
 Στο µισό κοµµένη η τιµή για την επιτραπέζια ντοµάτα µετά το Πάσχα
 Παράγοντας πίεσης η µεγάλη παραγωγή σε µια όψιµη γενικά χρονιά
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Σ
το χρηµατιστήριο του Σικάγο, κα-
τόπιν τις πτώσης σε όλα σχεδόν 
τα δηµητριακά η αγορά προσπα-
θεί να ανακάµψει λαµβάνοντας 

δυναµική από τη ζήτηση στη φυσική αγο-
ρά αλλά και το κλείσιµο πτωτικών θέσεων. 
Στην ελληνική αγορά οδεύουµε χλιαρά προς 
τη νέα σοδειά σκληρού σίτου µε την πεποί-
θηση πως ναι µεν τα φετινά αποθέµατα εί-
ναι τα µικρότερα των τελευταίων ετών, αλ-
λά παράλληλα δεν συντρέχει κάποιος σο-
βαρός λόγος για την ώρα ώστε να δούµε 
σηµαντικά αυξηµένη ζήτηση προσεχώς. 

  Παρά τη χρηµατιστηριακή πτώση στην 
ελληνική αγορά βάµβακος δεν µπορούµε να 
ανεβάσουµε τη βάση (πριµ) επί των χρηµατι-
στηριακών τιµών που πουλάµε τη νέα σοδειά 
µας. Ο έντονος ανταγωνισµός µε εναλλακτι-
κές σοδειές (κυρίως βραζιλιάνικα) κρατάει τις 
τιµές µας γύρω από τα 3 σεντς ανά λίµπρα 
πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘19. Εκεί ση-
µειώθηκαν κάποιες νέες προπωλήσεις, που 
φανερώνουν ότι υπάρχει αγοραστικό ενδια-
φέρον και πως η ζήτηση στη φυσική αγορά 
εντείνεται. Η ανησυχία βέβαια στον κλάδο 
είναι έκδηλη, απλά όλοι ευελπιστούν πως η 
αγορά µπορεί πάλι έτσι εύκολα να ανακάµ-
ψει µόλις τερµατίσει ο εµπορικός πόλεµος.     

  ∆εδοµένης της φετινής πορείας της 
φράουλας αναµένεται πως την  επόµενη 
χρονιά οι καλλιεργούµενες εκτάσεις θα εί-
ναι µειωµένες, εκτός και αν βρεθούν εναλ-
λακτικές αγορές για το προϊόν. Το τελευ-
ταίο  διάστηµα πάντως εµφανίστηκε µια ε-
λαφριά ανάκαµψη της ζήτησης στην αγο-
ρά, µε τις τιµές ωστόσο να παραµένουν σε 
επίπεδα χαµηλότερα των επιθυµητών.  

Η αγορά παλεύει 
να ανακάμψει

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

18/04 23/04 01/05 08/05 15/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

311,72
318,27

324,14
328,37

331,55

Κατανάλωση
Η κατανάλωση δεν είναι η 

αναµενόµενη, αφού σύµφωνα µε 
παραγωγούς, το προϊόν φτάνει 

στο ράφι υπερτιµηµένο

Τιμές
Οι τιµές έχουν περιοριστεί τόσο 

σε σχέση µε την περίοδο του 
Πάσχα, όσο και µε την αντί-

στοιχη περίοδο πέρυσι

Προσφορά
Η όψιµη παραγωγή οδήγησε στο 

να βγει πιο αργά από ό,τι συνήθως 
η Κρήτη, µε αποτέλεσµα να 
υπάρξει µεγάλη προσφορά

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

11/04 18/04 24/04 02/05 09/05 16/05

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)

223

179

217

2,36

325,10

898,40

15,09

78,90

125,87

96,82

223

178

219

2,42

337,40

878,40

15,96

89,27

127,47

96,25

223

178

219

2,47

337,00

864,20

15,92

88,17

128,25

97,11

223

178

219

2,34

329,50

830,60

16,17

86,25

113,77

100,34

223

177

219

2,34

325,50

799,00

16,38

83,70

111,72

100,46

223

177

217,5

2,32

325,40

837,6

16,30

91,17

109,52

101,54

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 77,62

78,11
76,57

240 240240 240 239
238

75,91 71,45 66,35

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό)

2019  50 

2018  70
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Εφιαλτική εβδοµάδα στα χρηµατιστήρια µε αφορµή τους δασµούς
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,32

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ

Βουτά η χρηµατιστηριακή τιµή του 
βάµβακος στις ΗΠΑ, έπειτα από την 
αναθέρµανση του εµπορικού πολέµου, 
µε την φυσική αγορά να αντιδρά.

Τα φετινά αποθέµατα ελληνικού 
σκληρού σίτου είναι τα λιγότερα των 
τελευταίων ετών, όµως η ζήτηση της 
νέας σοδειάς αναµένεται µέτρια. 

Αµετάβλητη η τιµή του καλαµποκιού 
την εβδοµάδα που πέρασε στη λίστα 
της Φότζια, στην οποία όµως 
υποχωρούν οι τιµές άλλων σιτηρών.

Υποχωρεί ελαφρώς το κριθάρι 
βυνοποίησης στην Κεντρική Ευρώπη, 
έπειτα από τρεις εβδοµάδες 
στασιµότητας στα 219 ευρώ/τόνο.

Σταθεροποίηση στα χαµηλά 
επίπεδα των τελευταίων 
εβδοµάδων για το ελαιόλαδο 
στις αγορές της Ευρώπης.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις 
στο µέτωπο του εµπορικού πολέ-
µου ανάµεσα σε Ηνωµένες Πολι-
τείες και Κίνα, καθίσταται εξαιρε-
τικά δύσκολο για τα αµερικανικά 
βαµβάκια να φτάσουν στην αγο-
ρά της Κίνας, εξαιτίας των υψηλών 
δασµών. Από ό,τι φάνηκε, οι δια-
πραγµατεύσεις ανάµεσα στις δυο 
υπερδυνάµεις βρέθηκαν σε αδιέ-
ξοδο, ανεξάρτητα από τις όποιες 
εικασίες, µε τον Τραµπ τελικά να 
ανεβάζει και άλλο τους δασµούς 
σε πολλά κινεζικά προϊόντα, και 
την Κίνα να απαντά. 

Οι Αµερικανοί υποχρεώνονται τώ-
ρα να γίνουν φθηνότεροι ώστε να 
πουλήσουν σε άλλες αγορές. ∆εν 
είναι λίγοι αυτοί που διατηρούν τις 
ελπίδες τους πως κάποια στιγµή το 
ζήτηµα θα λυθεί, ωστόσο η ζηµιά 
στην αγορά έχει ήδη γίνει. Ενδει-
κτικά, η χρηµατιστηριακή τιµή του 

βαµβακιού στις Ηνωµένες Πολιτεί-
ες, βρισκόταν στα 78,11 σεντς ανά 
λίβρα. Την στιγµή που γράφονταν 
αυτές οι γραµµές, η τιµή είχε πέσει 
στα 66,35 σεντς ανά λίβρα. 

Καθίσταται σαφές πως ακόµα και 
αν βρεθεί λύσει στο ζήτηµα αυτό, 
µε τα σηµερινά δεδοµένα θεωρεί-
ται πως η αγορά δεν θα καταφέρει 
να γυρίσει στα προηγούµενα υψη-
λά επίπεδα, εκτός και αν σηµειω-
θούν απρόοπτα στις σοδειές. Πά-
ντως προς το παρόν το ενδεχόµενο 
αυτό είναι µάλλον απίθανο, αφού 
οι τελευταίες εκτιµήσεις του USDA, 
κάνουν λόγο για αύξηση της παρα-
γωγής σε αρκετά υψηλά επίπεδα, 
και συγκεκριµένα στα 125,5 εκατ. 
δεµάτια από τα 118,4 εκατ. δεµά-
τια που ήταν πέρυσι. Το αµερικα-
νικό υπουργείο µάλιστα κάνει λό-
γο για ρεκόρ επταετίας. 

Πάντως, τις τελευταίες µέρες, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, παρουσιά-
ζεται αύξηση της ζήτησης, γεγονός 
που µαρτυρά πως η φυσική αγορά 

αντιδρά στην πτώση. 
Σε ο,τι αφορά την  ελληνική πα-

ραγωγή, δεδοµένου ότι τα βαµβάκια 
ξεκινούν να διατίθενται κοντά στον 
Οκτώβριο και όλα όσα περιγράφο-
νται παραπάνω συµβαίνουν τώρα, 
µπορεί κανείς να ελπίζει πως µέ-
χρι τότε το κλίµα θα έχει βελτιωθεί. 

Από την πλευρά του εκκοκκισµέ-
νου πάντως, τα πράγµατα φαίνο-
νται ακόµη πιο δύσκολα από τώρα, 
αφού όσοι έχουν απούλητα στοκ ή 
αφιξάριστα βαµβάκια, θα έρθουν 
αντιµέτωποι µε σοβαρές χασούρες 
για τα συγκεκριµένα συµβόλαια, 
το οποία σε κάθε περίπτωση, δεν 
είναι και τόσο πολλά. 

Ο ψυχρός πόλεµος βούλιαξε το βαµβάκι
 Κοντά στα δέκα σεντς ανά λίβρα υπολογίζονται οι απώλειες µέσα σε ένα µήνα
 Ανακουφίζει η απόσταση µέχρι την διάθεση της ελληνική παραγωγής τον Οκτώβρη

Τα φετινά αποθέµατα 
ελληνικού σκληρού σίτου 
αναµφισβήτητα είναι τα 
λιγότερα των τελευταίων ετών. 
Παράλληλα βέβαια είναι 
ευρέως γνωστό πως οι τοπικοί 
µύλοι θα µπουν στη νέα σεζόν 
µε πολύ υψηλό στοκ στις 
αποθήκες τους. Εφόσον οι 
καιρικές συνθήκες 
παραµείνουν καλές, δεν 
φαίνονται να υπάρχουν 
συνθήκες που θα αυξήσουν 
απότοµα τη ζήτηση του 
σκληρού στο ξεκίνηµα της νέας 
σεζόν. Μένει βέβαια να φανεί 
πως θα αντιδράσει η εξαγωγή. 
Αν για παράδειγµα η Ιταλία 
αποκτήσει πρόβληµα στη 
σοδειά της, µπορεί για να 
καλύψει τις ανάγκες να 
στραφεί τις στην αγορά µας για 
άµεσες φορτώσεις. 
Στα λίστα της Φότζια τα 
ποιοτικά σιτάρια µε υαλώδη 
70% διαπραγµατεύονται στα 
245-250 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία παρά την πτωτική τάση 
λόγω υποτονικής ζήτησης, οι 
τιµές παρέµειναν τα 225 ευρώ.

ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΛΙΓΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

Έντονα πτωτικά κινήθηκε η αγορά στις τελευταίες 
συνεδριάσεις, φτάνοντας κοντά στα 65 σεντς ανά 
λίµπρα για τα συµβόλαια Ιουλίου. Οι απώλειες που 
σηµειώθηκαν από τις αρχές του µήνα είναι περίπου 
10 σεντς ανά λίµπρα ή αλλιώς 19 λεπτά το κιλό στο 
εκκοκκισµένο. Κυρίαρχη αιτία της πτώσης είναι η 
άσχηµη πορεία των διαπραγµατεύσεων µεταξύ 
ΗΠΑ-Κίνας και η επιβολή νέων δασµών 
εκατέρωθεν. Πλέον το χρηµατιστήριο δείχνει 
σηµάδια αντίδρασης µε βοήθεια από τη ζήτηση στη 
φυσική, η οποία ήταν έντονη, αλλά σε ανταγωνιστικά 
επίπεδα, κατά τη διάρκεια της πτώσης. 

ΝEA ΥOΡKH
Η ζήτηση για ίνα έχει αυξηθεί σηµαντικά, καθώς οι 
κλώστες θεωρούν αυτή την πτώση ως µια ευκαιρία για 
αγορές τόσο για τη φετινή όσο και για τη νέα σοδειά. 
Βέβαια το θέµα είναι πως παρά τις χρηµατιστηριακές 
απώλειες δεν πιάνεται κάποιο αυξηµένο πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου, καθώς ο ανταγωνισµός µε άλλες 
σοδειές (βραζιλιάνικα) εξακολουθεί να υφίσταται. Ως 
αποτέλεσµα, σηµειώθηκαν νέες προπωλήσεις στα 
3-3,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ‘19. ∆εν χωρά αµφιβολία ότι το µέγεθος 
της πτώσης έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στον 
κλάδο των βαµβακοπαραγωγών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Εκτιµήσεις του USDA κάνουν λόγο 
για αυξηµένη παραγωγή το 2019/20.

ΕΛΠΙ∆ΕΣ
∆ιατηρούνται ελπίδες για 

την ελληνική παραγωγή, 

αφού η εµπορική διάθεση 

της νέας σεζόν αργεί 

Συνεδρίαση 15/05/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος ‘19 66,35 -O,41

Δεκέμβριος ‘19 66,89 -0,10

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Τρίτη
14/05

∆ευτέρα
13/05

Πέµπτη
09/05

Τετάρτη
15/05

Παρασκευή
10/05

72

70

68

66

64

62

05/09/2019 70.31
05/10/2019 68.45
05/13/2019 65.45
05/14/2019 66.76
05/15/2019 66.35



Σε νέα εποχή εισέρχονται οι ποικιλίες 
της COT International στην Ελλάδα

Η ενδυνάµωση της συνεργασίας της COT International, µιας εταιρείας leader στην παγκόσµια αγορά ποικιλιών πυρηνόκαρ-
πων, µε την εταιρία παραγωγής φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε και την εταιρεία διαχείρισης φυ-
τικών δικαιωµάτων Grape Evolution Ltd, ανοίγει νέες προοπτικές για την παραγωγή και εµπορία των ποικιλιών της COT 
International στην Ελλάδα.

Αντικείµενο της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση των ποικιλιών του οίκου COT International, µε την επιλογή των κατάλληλων καλ-
λιεργητών και εµπορικών συνεργατών στην Ελλάδα, καθώς και την καταγραφή και νοµιµοποίηση (προστασία δικαιωµάτων) των 
παραγωγών και των εκτάσεων που ήδη καλλιεργούνται µε φυτά αυτών των ποικιλιών στην χώρα µας. 

Είναι καθόλα βέβαιο, ότι οι εξαιρετικές και καινοτόµες ποικιλίες βερικοκιάς, δαµασκηνιάς και κερασιάς του οίκου COT International, 
η εµπειρία και η γνώση των παραγωγών µας σε συνδυασµό µε τη βιοποικιλότητα του Ελληνικού οπωρώνα, θα δηµιουργήσουν νέα 
δυναµική στον χώρο των Ελληνικών εξαγωγών αλλά και της εσωτερικής αγοράς. 

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο τα Ελληνικά φρούτα: 

 Να παράγονται µε σεβασµό στα νόµιµα δικαιώµατα του δηµιουργού

  Να καλλιεργούνται σύµφωνα µε το πρωτόκολλο καλλιέργειάς τους, το οποίο κατέχει µόνο ο νόµιµος εκπρόσωπος 
της COT International, δηλαδή η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

 Να διακινούνται µε τις παγκοσµίως επίσηµες εµπορικές τους ονοµασίες 

Επισηµαίνεται ότι η κατοχή ή/και καλλιέργεια ή/και εµπορία φυτών/καρπών προστατευόµενων φυτικών ποικιλιών, χωρίς την 
άδεια του ∆ικαιούχου ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων αυτού, αντίκειται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (ΕΚ) 
2100/1994 για τα Κοινοτικά ∆ικαιώµατα επί Φυτικών Ποικιλιών, άµεσα εφαρµοστέου στην ελληνική επικράτεια, καθώς και αυ-
τές της εθνικής νοµοθεσίας, ενώ οι δικαιούχοι τέτοιων δικαιωµάτων απολαµβάνουν ισχυρής νοµικής προστασίας στην Ελλάδα. 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι, συσκευαστές και έµποροι από τον κλάδο των εξαγωγών και της εσωτερικής διακίνησης, 
που ενδιαφέρονται να προωθήσουν εµπορικά τις ποικιλίες της COT International, να µεριµνήσουν για την απόκτηση άδειας 
χρήσης των φυτικών ποικιλιών και των εµπορικών σηµάτων. Το κάλεσµα, απευθύνεται ιδιαίτερα και σε όλους τους πα-
ραγωγούς που ήδη καλλιεργούν τις ποικιλίες του οίκου COT International χωρίς  να έχουν προµηθευθεί κατά νόµιµο τρόπο τα 
φυτά, να προχωρήσουν άµεσα για την πιστοποίηση και νοµιµοποίηση αυτών και προς σύναψη σχετικών συµβάσεων.

Η COT International, η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η Grape Evolution Ltd. επιφυλάσσονται να διεκδικήσουν και να διασφαλίσουν την 
προστασία για τα αντίστοιχα δικαιώµατα τους στην Ελλάδα, χρησιµοποιώντας κάθε νόµιµο µέσο, ενώπιον κάθε αρµόδιας δικα-
στικής και διοικητικής αρχής.

Οι ενδιαφερόµενοι για απόκτηση άδειας χρήσης, πιστοποίηση και νοµιµοποίηση των ποικιλιών της COT International, καλούνται να επι-
κοινωνήσουν µε την Grape Evolution Ltd, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@grapeevolution.com και τηλεφωνικώς στο 210 7264027.

«ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Νησέλι Ηµαθίας Τ.Κ 59 300, τηλ: 23330 27281, 24888,Fax: 23330 26417,  

Email: info@vitrohellas.gr,  Web site: www.vitrohellas.gr 
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Η αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής κατά 1% θα µπορούσε να προµηνύει χαµηλές τιµές και λιγότερη έκταση µε σιτάρι παγκοσµίως. Η αύξηση όµως του 
παγκόσµιου πληθυσµού και της κατά κεφαλήν κατανάλωσης κυρίως σε χώρες Ασίας και Αφρικής θα κρατήσουν τιµή και στρέµµατα µέχρι το 2023-2024.

Η έκθεση της Παρασκευής 10 Μαΐου του USDA, στις Η-
νωµένες Πολιτείες Αµερικής, για την παραγωγή και κα-
τανάλωση δηµητριακών, έδειξε τόσο µεγάλη παραγω-
γή καλαµποκιού παγκοσµίως που η τιµή του µειώθηκε 
αµέσως κατά 4%, φτάνοντας τα 137,4 δολάρια ο τόνος.

Στην έκθεση αναφέρεται πως η παγκόσµια παραγω-
γή καλαµποκιού το 2018-2019 αυξήθηκε κατά 12 εκα-
τοµµύρια τόνους, φτάνοντας το 1,119 δισεκατοµµύριο 
τόνους, αύξηση που θα περάσει στα αποθέµατα που θα 
αυξηθούν κατά 12 εκατ. τόνους σε 325,94 εκατ. τόνους.

Η καλλιέργεια καλαµποκιού στην Αργεντινή προβλέ-

πεται αυξηµένη κατά 2 εκατ. τόνους σε 49 εκατοµµύρια 
τόνους, στη Βραζιλία µειωµένη κατά 4 εκατοµµύρια τό-
νους σε 100 εκατ. τόνους, ενώ οι εκτιµήσεις των εξαγω-
γών από τις δύο χώρες αυξήθηκαν κατά 1 εκατοµµύριο 
τόνους σε 31,5 και 32 εκατοµµύρια τόνους αντίστοιχα. 
Για την Κίνα, οι προβλέψεις παραγωγής αυξήθηκαν στα 
257,3 εκατ. τόνους. Η µεγαλύτερη αύξηση της παραγω-
γής το 2019-2020 αναµένεται στις ΗΠΑ, όπου η συγκο-
µιδή καλαµποκιού θα αυξηθεί σε 381,78 εκατοµµύρια τό-
νους σε σύγκριση µε 366,3 εκατοµµύρια τόνους το 2018-
2019. Η αύξηση των εκτάσεων και των βροχοπτώσεων δί-
νει λόγο για την ελπίδα για µια καλή συγκοµιδή. 

Οι προβλέψεις εισαγωγών της ΕΕ σε καλαµπόκι δεί-
χνουν αύξηση των εισαγωγών κατά 1 εκατ. τόνους σε 
23,5 εκατ. τόνους λόγω της ενεργού αγοράς φθηνού ου-
κρανικού καλαµποκιού.    ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ της παγκόσµιας παραγω-
γής σιταριού κατά 1% κάθε έτος, 
µε ταυτόχρονη αύξηση της κατα-
νάλωσης κατά 0,9% επίσης ετησί-
ως ως τη σεζόν 2023-2024 προ-
βλέπει νέα έκθεση του ∆ιεθνούς 
Ινστιτούτου Σιτηρών. Από ό,τι δεί-
χνει η εν λόγω έκθεση του IGC, 
η ζήτηση θα µεγαλώσει αρκετά 

ώστε η τιµή του σιταριού να µην 
πέσει. Επιπλέον, θετικό µήνυµα 
αποτελεί η πρόβλεψη του ινστι-
τούτου πως θα αυξηθεί το σιτά-
ρι που θα διακινείται στην αγο-
ρά κατά 1,3% ετησίως, δηλαδή τη 
σεζόν 2013-2024 θα συµµετέχουν 
στις αγοραπωλησίες 11 εκατ. τό-
νοι παραπάνω σιτάρι.

Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ αύξηση της κα-
τανάλωσης είναι ως επί το πλεί-
στον για χρήση ως τρόφιµο, λό-
γω της αύξησης του πληθυσµού 
καθώς και της ανόδου της ζήτη-
σης ανά κάτοικο σε µέρη της Ασίας 
και της Αφρικής, που θέλουν πρό-
σβαση σε περισσότερο σιτάρι για 

τη διατροφή τους. Τα παγκόσµια 
αποθέµατα µετά τη µεγάλη µείωση 
στο τέλος του 2018-2019, µπορεί 
να χρειαστούν περισσότερες από 
µία σεζόν για να επανέλθουν στα 
προηγούµενα επίπεδα. Εντούτοις, 
προβλέπεται σταδιακή ανάκαµψη 
των αποθεµάτων µεσοπρόθεσµα.

Η ΑΥΞΗΣΗ του πληθυσµού θα συνε-
χίσει να αυξάνει σταθερά την αγο-
ρά από την Αίγυπτο, αλλά θα µπο-
ρούσε να χάσει τη θέση της ως ο 
µεγαλύτερος εισαγωγέας σιταριού 
στον κόσµο στην Ινδονησία, όπου 
η κατά κεφαλήν χρήση αυξάνεται 

εν µέσω της αυξανόµενης δηµοτι-
κότητας των τροφίµων µε βάση το 
σιτάρι. Αυτό θα συµβάλει επίσης 
στην άνοδο των εισαγωγών αλλού 
στην Άπω Ανατολή της Ασίας, ό-
πως το Μπαγκλαντές, καθώς και σε 
µέρη της υποσαχάριας Αφρικής. 

H ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ συγκοµιδή και οι 
προσδοκίες πτώσης των αποθε-
µάτων σιταριού για πρώτη φο-
ρά µέσα σε έξι χρόνια, κυρίως ό-
σον αφορά στους σηµαντικότε-
ρους εξαγωγείς, ήταν αυτές που 
έφεραν µια σταθερότητα των τι-
µών στις παγκόσµιες αγορές σι-
ταριού κατά το πρώτο µέρος της 

σεζόν 2018-2019. Οι υψηλότε-
ρες τιµές προκάλεσαν φέτος αύ-
ξηση της έκτασης που καλλιερ-
γείται µε σιτάρι για πρώτη φορά 
σε διάστηµα τεσσάρων ετών και 
αν οι συνθήκες ανάπτυξης πα-
ραµείνουν ευνοϊκές, αναµένε-
ται ανάκαµψη της παραγωγής 
για το 2019-2020.

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ εµπόριο αναµένε-
ται να αυξηθεί σταθερά, µε νέα µέ-
γιστα από το 2021-2022, µε αυ-
ξηµένες αποστολές στην Ασία και 
την Αφρική. Το µερίδιο της Μαύ-
ρης Θάλασσας από τις συνολικές 
εξαγωγές φαίνεται να παραµένει 
υψηλό. Προωθούµενο κυρίως από 

την άνοδο της ζήτησης για άλεση 
σίτου στην Ασία και την Αφρική, 
το παγκόσµιο εµπόριο προβλέ-
πεται να αυξάνεται κατά περίπου 
1,3% ετησίως, σηµειώνοντας ρε-
κόρ από το 2021-2022. Το 2024 
αναµένεται να αλλάζουν χέρια 
11 εκατ. τόνοι παραπάνω σιτάρι. 

Η ΙΝ∆ΙΑ θεωρείται ότι θα παραµεί-
νει µικρός αγοραστής, ενώ οι αγο-
ρές από τη Σαουδική Αραβία θα 
καλύπτονται από την ανανεωµέ-
νη τοπική παραγωγή. ∆εδοµένης 
της κανονικής συγκοµιδής, το µε-
ρίδιο των εξαγωγών της Μαύρης 

Θάλασσας (Ρωσία, Καζακστάν, Ου-
κρανία) θα πρέπει να παραµείνει 
υψηλό (κατά µέσο όρο 33%), αν 
και κάτω από τα πρόσφατα µέγι-
στα των δύο εποχών (38%). Συνε-
πώς, άλλοι εξαγωγείς θα αντιµε-
τωπίσουν ισχυρό ανταγωνισµό.

H ερχόμενη παραγωγή έριξε 4% 
την τιμή στο καλαμπόκι
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Η αύξηση της κατανάλωσης κρατάει ζωντανό το σιτάρι
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Το ΧΑ εξακολουθεί να ανησυχεί 
από τα πρόσφατα µέτρα
Αυτό που καθορίζει ακόµη το ηµερήσιο κλίµα 
στην χρηµατιστηριακή αγορά είναι οι σχέσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης µε τους θεσµούς, 
µετά τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης 
και τα µέτρα του Ζαππείου. Οι Ευρωπαίοι 
δεν έχουν κρύψει τις ανησυχίες τους για τον 
δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που θα έχουν τα 
µέτρα αυτά. Πάντως την εβδοµάδα που 
πέρασε, το χρηµατιστήριο κατάφερε να 
κλείσει µε κέρδη, στηριζόµενο κυρίως στην 
άνοδο της Εθνικής.

PREMIER CAPITAL: Με άνοδο 
των πωλήσεων έκλεισε το 
2018 και στις έξι ευρωπαϊκές 

αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται η Premier Capital 
plc, Developmental Licensee της 
McDonald’s. Τη µεγαλύτερη αύξηση 
πωλήσεων σε ετήσια βάση 
κατέγραψεη αγορά της Λιθουανίας 
µε +19% ενώ δεύτερη ήταν η 
Ελλάδα µε +13,8%. 

KΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ: Στις 22.05.2019 
θα παύσει οριστικά η διαπραγµάτευση 
των µετοχών της εταιρείας από την 
Εναλλακτική Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και την 
24.05.2019 οι µετοχές θα 
αφαιρεθούν από τα συστήµατα 
διαπραγµάτευσης του ΧA.

BAT HELLAS: Σε νέες επενδύσεις 
προχωρά η British American 
Tobacco Hellas στην ελληνική 
αγορά, µε τη νέα, εξελιγµένη έκδοση 
του προϊόντος ατµίσµατος, Vype 
ePen 3, ενισχύοντας το 
χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της µε 
δυνητικά µειωµένο κίνδυνο. Όπως 
επισηµαίνεται σε σχετική 
ανακοίνωση, ο Όµιλος British 
American Tobacco συνεχίζει να 
υλοποιεί τη δέσµευσή του για στήριξη 
της ελληνικής οικονοµίας µε 
συνολικά 150 εκατοµµύρια ευρώ.

PREMIER FOODS: Η Premier 
Foods PLC ανακοίνωσε ότι επέστρεψε 
σε ζηµιές προ φόρων για τη χρήση 
2019, καθώς αυξήθηκε το διοικητικό 
κόστος κατά τη διάρκεια του έτους. Η 
ιδιοκτήτρια εταιρεία των δηµοφιλών 
brands στο Ηνωµένο Βασίλειο, Mr 
Kipling, Ambrosia, Sharwoods, 
εµφάνισε ζηµιές 42,7 εκατ. στερλίνων 
(55,5 εκατ. δολαρίων).

O σπαγκο...
...ραμμένος

Καθώς οι εµπορικές εντάσεις ανάµεσα στις 
ΗΠΑ και την Κίνα δοκιµάζουν το ράλι των 
παγκόσµιων µετοχών, οι επενδυτές έχουν 
κάνει τοποθετήσεις εν αναµονή µεγάλης 
πτώσης στις χρηµατιστηριακές αγορές τους 
επόµενους τρεις µήνες. Το ποσοστό των ε-
πενδυτών που αγοράζουν προϊόντα αντι-
στάθµισης κινδύνου για το χαρτοφυλάκιό 
τους άγγιξε το 34%, το υψηλότερο από την 
παγκόσµια κρίση. Πάντως σε άρθρο τους 
οι Financial Times, για την εµπορική δια-
µάχη ΗΠΑ-Κίνας γίνεται λόγος για τις α-
ντίπαλες φιλοδοξίες των δύο χωρών που 
απειλεί πλέον την παγκοσµιοποίηση. Τα 
παράπονα των δύο προέδρων για το πα-
γκόσµιο σύστηµα είναι ως εκ τούτου εκ δι-
αµέτρου αντίθετα, ενώ η ολοένα και πιο 
φιλοπόλεµη στάση των εθνικιστών τόσο 
στις ΗΠΑ όσο και στην Κίνα θυµίζουν την 

«παγίδα του Θουκυδίδη», την οποία έκα-
νε διάσηµη ο Γκράχαµ Άλισον, καθηγη-
τής στο Harvard. O Άλισον έχει επισηµά-
νει ότι σε όλη την ιστορία, αναδυόµενες 
δυνάµεις όπως η Κίνα έχουν συχνά οδη-
γήσει σε πόλεµο µε κατεστηµένες δυνά-
µεις όπως οι ΗΠΑ. Αλλά η τρέχουσα σύ-
γκρουση ΗΠΑ-Κίνας είναι ένας εµπορικός 
πόλεµος, όχι µια ένοπλη σύρραξη. Και ό-
σον αφορά το εµπόριο, είναι οι ΗΠΑ εκεί-
νες που επιδιώκουν να ανατρέψουν το υ-
φιστάµενο σύστηµα.

Στο µεταξύ, στα του οίκου µας , ο διοικη-
τής της Τράπεζας της Ελλάδας προειδοποί-
ησε ότι το πακέτο των προεκλογικών πα-
ροχών το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 
ερχόµενη εβδοµάδα µπορεί να εκτροχι-
άσει τον δηµοσιονοµικό στόχο που έχει 
συµφωνήσει η χώρα µε τους πιστωτές της.

Kinder
Την είσοδο του εµπορικού σήµατος 
Kinder στην αγορά του παγωτού, 
σηµατοδοτεί η συνεργασία της Unilever 
µε την Ferrero. Τα νέα παγωτά 
περιλαµβάνουν µια πρόταση που 
εστιάζει στα παιδιά, µε µικρές µερίδες 
και αυστηρά διατροφικά κριτήρια από τη 
Unilever, καθώς τα προϊόντα 
κυκλοφορούν µε τη σήµανση 
«Υπεύθυνα Φτιαγµένο για τα Παιδιά».

Λουξ
Την υποστήριξή της προς τις ευπαθείς 
κοινωνικές οµάδες επιβεβαίωσε για ακόµη 
µία φορά η Λουξ, η οποία αποτέλεσε 
αρωγό στη δράση του πολυσχιδή 
Οργανισµού «Μπορούµε». Η Λουξ, µέλος 
αυτής της συλλογικής προσπάθειας 
προσέφερε σηµαντικές ποσότητες 
φαγητού το 2018 αποδεικνύοντας την 
πίστη της στις αρχές και τη φιλοσοφία της 
ουσιαστικής και αποτελεσµατικής βοήθειας.

Οι αγορές στην παγίδα 
του Θουκυδίδη 

 Θέσεις σε προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνων 
 Παροχές ίσον δημοσιονομικός εκτροχιασμός;

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,4000 +7,69%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 2,0400 +5,70%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2300 +5,50%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. 0,2040 +5,15%

ΓΕΚΕ Α.Ε. 5,1000 +4,94%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1040 -16,13%

TRASTOR ΕΤ. ΕΠ. ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,9900 -10,00%

CPI Α.Ε. 0,2320 -9,38%

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 56,0000 -6,67%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,0900 -5,26%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.922,00 +1,07%
 NASDAQ Comp 7.936,68 +1,44%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.438,56 +1,56%
Λονδίνο FTSE 100 7.353,51 +0,78%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.310,37 +1,74%
Παρίσι CAC-40 5.448,11  +1,37%
Ζυρίχη SMI 9.660,59 +1,90%
Τόκιο NIKKEI-225 21.062,98 -0,59%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
W. Street D. JONES-30 25,802.42 -0.64%
 NASDAQ Comp 7,906.16 - 0.47%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,347.74 -2.03%
Λονδίνο FTSE 100 7,207.41 -0.87%
Φρανκφούρτη DAX-30 11,973.92 - 1.69%
Παρίσι CAC-40 5,313.16  -1.93%
Ζυρίχη SMI 9,430.30 -1.99%
Τόκιο NIKKEI-225 21,402.13 - 0.93% 
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Πίνακες προσωπικού για τους εργάτες γης 
άμεση κατάργηση της υποβολής τους

Ε
πανέρχοµαι για πολλοστή φορά (και θα 
το κάνω µέχρις ότου κατανοήσουν το πρό-
βληµα στο Υπουργείο Εργασίας), στο θέµα 
της ασφάλισης  των εργατών στις αγροτι-

κές εργασίες.
Η ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της 39391/838/2018 
απόφασης του Υπουργείου Εργα-
σίας, έγινε µε σκοπό να δώσει δι-
ευκρινήσεις και να «τακτοποιήσει» 
τις εκκρεµότητες στην ασφάλιση 
των απασχολούµενων στις αγρο-
τικές εργασίες. Φυσικά µόνο δι-
ευκρινήσεις δε δόθηκαν.

Η Υπουργός εργασίας κ. Αχτσιό-
γλου προφανώς επειδή δεν γνω-
ρίζει καν το θέµα, είχε δηλώσει α-
πό το βήµα της Βουλής: «θα δίνε-
ται η δυνατότητα στην Επιθεώρη-
ση εργασίας να διενεργεί καθο-
λικό έλεγχο των εργασιών στον 
αγροτικό χώρο». Σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του ν. 4144/2013 που 
αντικατέστησε τα άρθρα 20 και 
21 του νόµου 3863/2010, υπά-
γονται υποχρεωτικά και οι απα-
σχολούµενου ως εργάτες γης, ερ-
γασίες καλυπτόµενες από την α-
σφάλιση του ΟΓΑ και τα οριζόµε-

να στο άρθρο 27 του ν.2639/1998. Σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, οι απασχολούµενοι εργάτες γης, 
που περιστασιακά παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
ως εργάτες γης πρέπει οι εργοδότες τους να υπο-
βάλουν τον Ενιαίο Πίνακα πρόσληψης προσωπι-
κού ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΣΕ-
ΠΕ και του ΟΑΕ∆, µε την ένδειξη εκ περιτροπής ερ-
γασία. Τον πίνακα αυτό ο υπεύθυνος των επιδει-
κνύει στον έλεγχο.

Τότε δεν το πίστευα ούτε καν 
εγώ που το έγραφα, ότι θα µπο-
ρούσε να συµβεί ποτέ κάτι τέτοιο. 

Πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια 

και πρόβληµα όχι απλώς δε λύθηκε, αλλά έχει γι-
γαντωθεί.

ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ που έχει µεσολαβήσει, οι Επιθεωρη-
τές Εργασίας έχουν αναθαρρέψει και άρχισαν να ξε-
χύνονται στα χωράφια. ∆εν το λέω εγώ, αλλά τα κα-
τά τόπους καταλογισµένα πρόστιµα από τους επιτό-
πιους ελέγχους στα χωράφια. 

Ο έλεγχος (είτε µικτό συνεργείο [ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, Α-
στυνοµία κλπ], είτε το ΣΕΠΕ µόνο του), «πηδάει» το 
αυλάκι και µπαίνει στα χωράφι όπου βρίσκονται οι 
εργάτες γης. 

Ζητάνε τον χειρόγραφο πίνακα προσωπικού κι ε-
φόσον δεν υπάρχει (δηλαδή σχεδόν πάντα), αρχί-
ζουν µετράνε κεφάλια και «κόβουν» πρόστιµα 10.550 
ευρώ ανά άτοµο. Κι αν οι εργάτες τη συγκεκριµένη 
στιγµή είναι αλλοδαποί (δυστυχώς οι περισσότεροι 
απασχολούµενοι εργάτες γης είναι τέτοιοι), τότε το 
πρόστιµο πηγαίνει στα 15.500 ευρώ ανά άτοµο. Π.χ. 
αν βρεθούν 3 άτοµα χωρίς πίνακα προσωπικού, αυ-
τό θεωρείται αδήλωτη εργασία και πέφτει το πρόστι-
µο. Ακόµη και στην περίπτωση που τα εργόσηµα εί-
ναι προαγορασµένα, ισχύει το ίδιο. 

ΠΟΛΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ότι όποιος αναλαµβάνει κάποια θέ-
ση ως Υπουργός οφείλει να γνωρίζει τα πάντα γύρω 
από το Υπουργείο του. Λάθος. Οφείλει να έχει γύρω 
του ανθρώπους που να τους «κόβει» το κεφάλι, να 
αντιλαµβάνονται τα προβλήµατα και να προωθούν 
άµεσα τη λύση τους µε σκοπό την ικανοποίηση του 
κοινού αισθήµατος περί κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι σύµβουλοι της Υπουργού οφείλουν να γνωρί-
ζουν ότι αυτό το θέµα µε τους πίνακες προσωπικού 
για εργάτες γης, δεν µπορεί να εφαρµοστεί. ∆ιαφο-
ρετικά, ας µας εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς θα γρά-
ψει ένας αγρότης όσον αφορά το ωράριο εργασί-
ας για έναν εργάτη γης που απασχολεί στο χωράφι 
του. Ποιες ώρες θα εργαστεί; Ποιες µέρες; Μήπως 
να προσκοµίσει και δελτίο καιρού, ώστε να πάρουν 
ρεπό τις ηµέρες που προβλέπεται βροχή; Μην τρε-
λαθούµε τελείως.

Πρόκειται για µία ανόητη υποχρέωση που εκ των 
πραγµάτων είναι αδύνατο να γίνει σωστή χρήσης 
της. Το ίδιο ανόητη µε τη συµπλήρωση του βιβλίου 
ηµερήσιων δελτίων απασχολούµενου προσωπικού, 
µε το οποίο θα ασχοληθούµε σε επόµενο άρθρο.

ΜΑΚΑΡΙ ΤΟ ΘΕΜΑ του πίνακα προσωπικού να ήταν 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
θα είχε ήδη λυθεί. ∆υστυχώς δεν είναι. 

Πριν από λίγο καιρό, στην περιοχή της Αχαϊας & 
της Ηλείας, τα 10χίλιαρα έδιναν κι έπαιρναν. Αν συ-
νεχίσουν έτσι, καταλαβαίνουµε όλοι ότι δεν θα υ-
πάρχει κανείς να συνεχίσει να καλλιεργεί οτιδήποτε.

Καλούνται οι σύµβουλοι του Υπουργείου Εργασίας, 
να φέρουν το θέµα στον Υπουργό άµεσα και να στα-
µατήσει αυτό τα τερατούργηµα που µόνος του σκο-
πός είναι η επιβολή προστίµων. Εκτός και αν συνει-
δητά παραµένει, οπότε αλλάζει το θέµα.

Οι δε συνδικαλιστικοί φορείς των αγροτών, οι Συ-
νεταιρισµοί, Οµάδες παραγωγών και όλοι όσοι έχουν 
την δυνατότητα παρέµβασης προς τα πάνω, να κά-
νουν σηµαία τους το εν λόγο θέµα ώστε να πάψει να 
υφίσταται η αιµορραγία λόγω προστίµων. 

Υπάρχουν πολλά θέµατα που έχουµε εντοπίσει 
αλλά δεν έχει έννοια να τα αναφέρουµε. Ας λυθεί 
πρώτα το ένα και µετά βλέπουµε. 

Ανεφάρµοστο
 Αυτό το θέµα µε τους 

πίνακες προσωπικού για 
εργάτες γης, δεν µπορεί 

να εφαρµοστεί

Έλεγχοι
Οι Επιθεωρητές Εργα-

σίας έχουν αναθαρρέψει 
και άρχισαν να ξεχύνο-

νται στα χωράφια

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)

Φορολογικές δηλώσεις αγροτών
Οι φορολογικές δηλώσεις έχουν ξεκινήσει. 

Φροντίστε να είστε εντός της προθεσµίας και 
να µη τις αφήσετε την τελευταία στιγµή, γιατί 

θα βγείτε στις δουλειές.

Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα
Όλοι όσοι παράγουν µε σκοπό την πώληση 
και τα προϊόντας ανήκουν στον πίνακα των 
προκαθορισµένων από το ν.4492/17 περί 
νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων, θα 
πρέπει εντός 10 ηµερών από την έκδοση του 
τιµολογίου να προσκοµίζουν το τιµολόγιο στο 
λογιστή τους. 





ΤOY  ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΕΛΑ*

Με τη διαπραγµάτευση της επόµενης περι-
όδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής να 
βρίσκεται περίπου στα µισά της διαδικασί-
ας, και την προσωρινή παύση λόγω των ε-
κλογών του ευρωκοινοβουλίου θεωρώ ότι 
είναι η κατάλληλη στιγµή να συζητηθούν 
τα θέµατα που φαίνονται να παρουσιά-
ζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 
επόµενη ηµέρα της Ελληνικής υπαίθρου.

Έχοντας δυστυχώς µικρή έως ελάχιστη 
πληροφόρηση από την κυβέρνηση για την 
πορεία της διαπραγµάτευσης αλλά και τις 
θέσεις που υποστηρίζει η Ελληνική πλευ-
ρά στις οµάδες εργασίας και στο συµβού-
λιο υπουργών δεν µπορούµε παρά να α-
νησυχούµε για την έκβαση της διαπραγ-
µατευτικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά µε 
την πληροφόρηση που αντλούµε από τα 
Ευρωπαϊκά όργανα τα οποία δείχνουν µε-
γαλύτερη διαφάνεια από την Ελληνική 
Κυβέρνηση, µπορούµε να επικεντρωθού-
µε στα κρίσιµα ζητήµατα της επόµενης µέ-
ρας και σε εκείνα τα στοιχεία του κανονι-
στικού Πλαισίου που µπορούν να λειτουρ-
γήσουν ως ευκαιρίες για ανάπτυξη της Ελ-
ληνικής επισηµαίνοντας ταυτόχρονα και 
τα στοιχεία που παρουσιάζονται ως κίνδυ-

νοι για να κρατήσουν την ελληνική ύπαι-
θρο στάσιµη την επόµενη επταετία.

 Γεωργικές Συµβουλές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε ευκαιρία 

επισηµαίνει ότι η επόµενη φάση ανάπτυξης 
της Ευρωπαϊκής Γεωργίας θα περάσει υπο-
χρεωτικά µέσα από την ενσωµάτωση των έ-
ξυπνων τεχνολογικών λύσεων στην παρα-
γωγική διαδικασία και συνεπώς οι γεωρ-
γικές συµβουλές αποτελούν βασικό εργα-
λείο εφαρµογής και της νέας ΚΑΠ. Στο νέο 
πλαίσιο, οι γεωργικές συµβουλές έχουν υ-
ψηλή προτεραιότητα καθώς περιγράφονται 
στα πρώτα άρθρα του κανονισµού για τα 
στρατηγικά σχέδια δείχνοντας έτσι ότι όλη 
η επόµενη ΚΑΠ θα στηριχθεί πάνω στην ε-
φαρµογή αυτού του συστήµατος.

Στην τρέχουσα ΚΑΠ οι γεωργικές συµ-
βουλές αποτέλεσαν µέτρο του προγράµµα-
τος αγροτικής ανάπτυξης το οποίο όµως δεν 
εφαρµόστηκε ποτέ στην Ελλάδα, µε ευθύ-
νη της κυβέρνησης. Αποτελεί παράδειγµα 
προς αποφυγή διότι είναι µία µεγάλη ευ-
καιρία που χάθηκε. Μια µοναδική ευκαιρία 
να εχει ο γεωργός ένα σύµβουλο στο πλάι 
του για να δίνει λύσεις και να παρέχει επι-
στηµονική στήριξη χωρίς οικονοµική επι-
βάρυνση του ίδιου του παραγωγού. Εάν ε-

Δυνατότητα 
να δοθεί πριμ 

εγκατάστασης  
100.000 ευρώ  

Απλά, χρειάζεται διάβασμα
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Η τελευταία εφαρμογή του μέτρου των νέων 
γεωργών στην Ελλάδα ήταν απλά μια επιδοματική 

πολιτική χωρίς δεσμεύσεις για τους δικαιούχους



παναλάβουµε το ίδιο λάθος και στη νέα πε-
ρίοδο, θα χάσουµε την τελευταία ευκαιρία.

 Νέοι Γεωργοί 
Στο νέο κανονιστικό Πλαίσιο η εγκατά-

σταση νέων γεωργών στην ύπαιθρο συνε-
χίζει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Οι 
νέες προτάσεις δίνουν ακόµα περισσότερα 
προνόµια στους Νέους γεωργούς από ότι το 
τρέχον πλαίσιο. Ενδεικτικό γεγονός απο-
τελεί ότι το πριµ εγκατάστασης µπορεί να 
φτάσει µέχρι και τις 100.000 ευρώ ανά γε-
ωργό. Στην πρόταση της Ε. Επιτροπής περι-
λαµβάνονται προϋποθέσεις που αφορούν 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση των δι-
καιούχων νέων γεωργών, η οποία µπορεί 
να είναι επιλογή των Κρατών Μελών. Κα-
τά τη γνώµη µου, η κατάρτιση θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα δι-
ότι µπορεί να µετατρέψει ένα απλό επίδο-
µα σε πραγµατική ευκαιρία ανανέωσης του 
πληθυσµού των γεωργών στην ύπαιθρο. Οι 
εν δυνάµει νέοι γεωργοί πρέπει να παρα-
κολουθήσουν θεωρητική και πρακτική κα-
τάρτιση πλήρη και προσαρµοσµένη στις α-
νάγκες τους πριν ενταχθούν στο µέτρο, µε 
δαπάνες του προγράµµατος. Έτσι θα έχου-
µε την ευκαιρία να δηµιουργήσουµε µία 
κρίσιµη µάζα νέων γεωργών οι οποίοι θα 
πάνε την ύπαιθρο µπροστά µέσω της κα-
τάρτισής τους. ∆ιότι έχει αποδειχθεί ότι οι 
γεωργοί θα παραµείνουν στην ύπαιθρο ε-
φόσον έχουν ξοδέψει χρόνο και φαιά ου-
σία για την εκπαίδευσή τους πάνω στο ε-
πάγγελµα. Παράλληλα µε την κατάρτιση 
θα γνωρίζουν τι τους περιµένει στο µέλ-
λον, πώς να αντιµετωπίσουν τις δυσκολί-
ες και πώς να κάνουν τις εκµεταλλεύσεις 
τους πιο αποδοτικές.

Η τελευταία εφαρµογή του µέτρου των νέ-
ων γεωργών στην Ελλάδα ήταν απλά µια ε-
πιδοµατική πολιτική αφού το πριµ εγκατά-
στασης χορηγούνταν για τρία χρόνια στους 
Νέους γεωργούς οι οποίοι µετά το πέρας της 
τριετίας µπορούν να εγκαταλείψουν το Γεωρ-
γικό τοµέα. Οι άνθρωποι της υπαίθρου γνω-
ρίζουν οτι από τους νέους που εντάχθηκαν 
στο µέτρο αυτό θα είναι ευτύχηµα αν οι µι-
σοί παραµείνουν στο επάγγελµα. ∆ε θα πρέ-
πει να επαναλάβουµε το ίδιο λάθος. 

 Επενδυτικά µέτρα
Οι νέοι κανονισµοί δίνουν για πρώτη φο-

ρά την ευκαιρία στους γεωργούς να συµπε-
ριλάβουν στα σχέδια βελτίωσης την αγορά 
γης ζωικού κεφαλαίου και φυτικού υλικού. 
∆ίνεται λοιπόν η ευκαιρία στους Έλληνες 
αγρότες να επενδύσουν στις πραγµατικές 
ανάγκες τους, αλλά χρειάζεται ένα σωστό 
πλαίσιο εφαρµογής το οποίο θα τους δί-
νει τη δυνατότητα να επενδύουν πάνω α-
πό µία φορά µέσα στην επταετία. Η ορθή 
εφαρµογή του µέτρου των σχεδίων βελτί-
ωσης σηµαίνει ότι θα υπάρχει ετήσια πρό-
σκληση, γρήγορη αξιολόγηση των προτά-
σεων και άµεση πληρωµή µε την ολοκλή-
ρωση. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στους 
γεωργούς να ολοκληρώνουν γρήγορα τις 
επενδύσεις τους και να προχωράνε σε και-
νούριες προτάσεις µετά από δυο ή τρία χρό-
νια, µε προφανή διευκόλυνση στην εύρεση 

των κεφαλαίων που χρειάζονται για την ι-
διωτική συµµετοχή. 

Συνδυάζοντας τα νέα σχέδια βελτίωσης 
µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία ε-
πίσης εµπεριέχονται στο Νέο κανονιστικό 
Πλαίσιο ως µέτρο του προγράµµατος αγρο-
τικής ανάπτυξης, θα δοθεί η ευκαιρία τους 
γεωργούς της χώρας να δηµιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις µιας σοβαρής υποδοµής ώ-
στε να µπορέσουν να µειώσουν το κόστος 
παραγωγής και να ενσωµατώσουν τις νέ-
ες τεχνολογίες χωρίς να υποθηκεύσουν το 
σπίτι τους και το µέλλον των παιδιών τους.

 Νέο πρασίνισµα 
Η πράσινη ενίσχυση όπως τη γνωρίζαµε 

µέχρι σήµερα αλλάζει εντελώς µε το νέο κα-
νονιστικό Πλαίσιο. Το πρασίνισµα δεν θα 
είναι πια υποχρεωτικό για όλους τους α-
γρότες αλλά ταυτόχρονα δεν θα υπάρχουν 
εξαιρέσεις από την εφαρµογή. Ο κίνδυνος 
για τους Έλληνες παραγωγούς είναι ότι οι 
κτηνοτρόφοι και οι µικρές εκµεταλλεύσεις 
µε αρόσιµες εκτάσεις κάτω των 100 στρεµ-
µάτων θα πρέπει πλέον να εφαρµόζουν κά-
ποια µέτρα για να λάβουν την πρόσθετη ενί-
σχυση του πρασινίσµατος. Στην Ευρωπαική 
διαπραγµάτευση η Ελλάδα πρέπει να κάνει 
ότι µπορεί για να µη βρεθούν οι Έλληνες 
παραγωγοί µε µειωµένες ενισχύσεις λόγω 
πρασινίσµατος. 

Στον εσωτερικό σχεδιασµό, ο κίνδυνος 
όµως µπορεί να µετατραπεί σε ευκαιρία ε-
άν βρούµε έξυπνα, εύκολα µέτρα τα οποία 
θα µπορούν να εφαρµόσουν σε ετήσια βά-
ση µε στόχο την περιβαλλοντική αειφορία 
χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά την οι-
κονοµική λειτουργία της εκµετάλλευσής. 
Πρέπει λοιπόν να σχεδιαστεί µία ποικιλία 
µέτρων τα οποία θα είναι στη διάθεση του 
αγρότη και τα οποία θα µπορεί να εφαρµό-
σει µε δική του επιλογή.

 Τοµεακά προγράµµατα
Μία καινοτοµία του νέου κανονιστικού 

πλαισίου είναι η ενσωµάτωση των τοµεα-
κών προγραµµάτων της αγοράς που αφο-
ρούν το ελαιόλαδο, το κρασί, τα οπωροκη-

πευτικά, τη µελισσοκοµία και τα µικρά νη-
σιά του Αιγαίου στο πλαίσιο των στρατηγι-
κών σχεδίων ανάπτυξης της υπαίθρου. Η εν-
σωµάτωση αυτή αποτελεί ευκαιρία καθώς, 
εάν περιληφθούν στο συνολικό στρατηγι-
κό σχεδιασµό θα αξιοποιηθούν πολύ καλύ-
τερα στοχεύοντας σε δράσεις οι οποίες δεν 
καλύπτονται από τα υπόλοιπα µέτρα και ερ-
γαλεία που µας παρέχει η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική. Θα δώσουν επίσης την ευκαιρία 
σε περισσότερους παραγωγούς να εκµεταλ-
λευτούν αυτές τις δυνατότητες καθώς αρκε-
τά από αυτά τα µέτρα παρέµεναν για χρό-
νια προνόµιο γνώσης ελάχιστων συµβού-
λων και παραγώγων. Ειδική µνεία χρειάζε-
ται για το πρόγραµµα των νησιών του Αιγαί-
ου το οποίο πρέπει κατά τη γνώµη µου να α-
νανεωθεί, καθώς οι οικονοµικές συνθήκες 
έχουν διαφοροποιηθεί πλέον λόγω της αύ-
ξησης της τουριστικής κίνησης και της ιδι-
αίτερης ζήτησης που έχουν τα τοπικά προ-
ϊόντα. Η προηγούµενη ουσιαστική αναθε-
ώρηση του προγράµµατος ανταποκρίθηκε 
πλήρως στις τότε ανάγκες αλλά οι συνθήκες 
τώρα έχουν αλλάξει και µολονότι δίνεται η 
δυνατότητα ετήσιων αναπροσαρµογών του 
προγράµµατος αυτό δεν έχει συµβεί λόγω 
της γνωστής αδράνειας της Κυβέρνησης.

 Κτηνοτροφία
Κλείνοντας την παρέµβασή αυτή θα ή-

θελα να αναφερθώ στην ιδιαίτερη µέριµνα 
που πρέπει να ληφθεί για την κτηνοτροφία 
στην Ελλάδα. Οι δυσκολίες που έχουµε µε τη 
διαχείριση των εκτάσεων των βοσκοτόπων 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µαζί µε το πρόβληµα 
που δηµιουργήσαµε µόνοι µας µε την κακή 
εφαρµογή των δασικών χαρτών καθιστούν 
επιτακτική τη στρατηγική παρέµβαση στον 
τοµέα. Εάν δε λάβουµε υπόψη, και την κα-
τακόρυφη µείωση της τιµής του γάλακτος 
που πληρώνουν οι έµποροι στους κτηνο-
τρόφους, κατανοούµε οτι ο κλάδος έχει α-
νάγκη από ουσιαστικές παρεµβάσεις. Στη 
Νέα περίοδο πρέπει να εφαρµόσουµε τα µέ-
τρα διαχείρισης τον βοσκοτοπικών εκτάσε-
ων µε εµπλουτισµό σε βόσκησιµη ύλη, και 
να δώσουµε κίνητρα για ίδρυση και οργά-
νωση κτηνοτροφικών πάρκων τα οποία θα 
βοηθήσουν να µειωθεί το κόστος παραγω-
γής και να διατηρηθεί ο εκτατικός χαρακτή-
ρας της Ελληνικής κτηνοτροφίας. Ευτυχώς 
το νέο πλαίσιο δίνει τις αντίστοιχες δυνατό-
τητες τις οποίες µπορούµε να εκµεταλλευ-
τούµε µε σωστό σχεδιασµό και αξιοποίηση 
των οµάδων και οργανώσεων παραγωγών. 

Αντί συµπεράσµατος θα ήθελα να τονίσω 
ότι η επιτυχία της Ελληνικής υπαίθρου στην 
επόµενη περίοδο είναι συνδυασµός επιτυ-
χηµένης διαπραγµατευτικής παρέµβασης 
στα Ευρωπαϊκά Όργανα (Συµβούλιο Υπουρ-
γών και Κοινοβούλιο) και σωστού στρατηγι-
κού σχεδιασµού στο εσωτερικό της χώρας. 
Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει να περιλαµβά-
νει τους εµπλεκόµενους αλλά και την περι-
φερειακή διοίκηση εκτός από το κεντρικό 
κράτος. Χρειάζεται όλο το απόθεµα γνώσης 
και όλες τις αναπτυξιακές δυνάµεις που δι-
αθέτει η Ελληνική ύπαιθρος.

*ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν.∆.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον 
Πειραιά, με καταγωγή από τη 
λακωνική Μάνη και τη Μεσσηνία. 
Έχε διατελέσει αναπληρωτής υπηρε-
σιακός υπουργός και γενικός γραμ-
ματέας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Είναι πτυχιούχος Κτηνιατρικής του 
Α.Π.Θ., με διδακτορικές σπουδές. 
Το 2016, ανέλαβε τη θέση του 
Συντονιστή του Προγράμματος της 
Ν.Δ. για τον αγροδιατροφικό τομέα. 
Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. 

Πρόγραμμα 
για νησιά
Ειδική μνεία χρειάζεται για το 
πρόγραμμα των νησιών του Αιγαίου 
το οποίο πρέπει να ανανεωθεί, 
καθώς οι οικονομικές συνθήκες 
έχουν διαφοροποιηθεί πλέον λόγω 
της αύξησης της τουριστικής κίνησης 
και της ιδιαίτερης ζήτησης που 
έχουν τα τοπικά προϊόντα. 

Ανανέωση 
πληθυσμού
Η κατάρτιση θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα για την Ελλάδα διότι 
μπορεί να μετατρέψει ένα απλό 
επίδομα σε πραγματική ευκαιρία 
ανανέωσης του πληθυσμού 
των γεωργών.

Αγροτική 
ανάπτυξη
Πρέπει να σχεδιαστεί μία ποικιλία 
μέτρων τα οποία θα είναι στη 
διάθεση του αγρότη και τα οποία θα 
μπορεί να εφαρμόσει με 
δική του επιλογή.

Σχέδια 
Βελτίωσης
Χρειάζεται ένα σωστό πλαίσιο 
εφαρμογής το οποίο θα τους δίνει τη 
δυνατότητα να επενδύουν πάνω από 
μία φορά μέσα στην επταετία.
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Eπενδύσεις και rebranding 
για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

 Ξεπέρασαν κατά 5 εκατ. το αρχικό μπάτζετ οι δρομολογούμενες επενδύσεις
 Συνεργασία με Safe Water Sports για υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ στο νερό

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Επενδύσεις ύψους 12 εκατ. ευρώ, που υπερβαίνουν 
το αρχικό budget κατά 5 εκατ. ευρώ έχει δροµολο-
γήσει για φέτος η Ολυµπιακή Ζυθοποιία, η οποία 
θα αξιοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαί-
ων στο rebranding του σήµατος FIX, ενώ το υπόλοι-
πο στις προγραµµατισµένες επενδύσεις στις µονά-
δες παραγωγής σε Σίνδο και Ριτσώνα. Εξάλλου, φέ-
τος η εταιρεία ολοκληρώνει το πενταετές επενδυτι-
κό της πρόγραµµα ύψους 48 εκατ. ευρώ.

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της Ντέγιαν Μπέ-
κο, εκτός από το rebranding του σήµατος FIX, στο 
οποίο όπως είπε η εταιρεία «πιστεύει πολύ», δρο-
µολογείται ο εµπλουτισµός της γκάµας µε νέα προ-
ϊόντα, όπως είναι η γαλλική µπύρα Kronenbourg 
1664 Blanc, η νέα γεύση του µηλίτη Somersby, ενώ 
έµφαση δίνεται στη σειρά αναψυκτικώνTuborg. Η 
Ολυµπιακή Ζυθοποιία παράγει και διαχειρίζεται τα 
σήµατα Μύθος, FIX ενώ διακινεί τα σήµατα Kaiser, 
Carlsberg, Henninger, Guiness, Corona κ.α. στην 

κατηγορία της µπύρας. Σε ό,τι αφορά στην πορεία 
της αγοράς και κατ’ επέκταση της εταιρείας, τα στε-
λέχη της, όπως ανέφεραν στο περιθώριο εκδήλω-
σης για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, πέρυσι 
ήταν µια θετική χρονιά όπου η αγορά «έτρεξε» µε 
+4% στο λιανεµπόριο και η Ολυµπιακή Ζυθοποιία 
καρπώθηκε κατ’ αντιστοιχία οφέλη, ενω για φέτος 
εκτιµούν πως θα υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη µε-
ταξύ 2% και 3%. Η ανάκαµψη της κατανάλωσης, ο-
φείλεται σε µεγάλο βαθµό στον τουρισµό.

Σχετικά µε τις προωθητικές ενέργειες αυτές θα 
συνεχιστούν µε την ίδια ένταση και τη φετινή χρο-
νιά. Nα σηµειωθεί ότι, εκτός από την ελληνική α-
γορά η εταιρεία έχει παρουσία και στο εξωτερικό ό-
που εκεί κατευθύνεται το 7% του όγκου των πωλή-
σεών της. Στο µεταξύ, η Ολυµπιακή Ζυθοποίια ανα-
κοίνωσε τη συνεργασία της µε τη µη-κερδοσκοπική 
πρωτοβουλία Safe Water Sports τρέχοντας ενηµε-
ρωτική καµπάνια µε κεντρικό µήνυµα «Απόλαυσε 
την ασφάλεια», µε στόχο την ενηµέρωση και την 
ευαισθητοποίηση σε θέµατα που σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες στο νερό και τη θάλασσα. 

Επενδύσεις ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για τη διετία 2019-
2020 δροµολογεί η Μπάρµπα Στάθης, οι οποίες α-
φορούν µία πλήρως αυτοµατοποιηµένη αποθήκη 
11.000 παλετοθέσεων, τρεις νέες γραµµές συσκευ-
ασίας και µια νέα γραµµή παραγωγής σπαραγγιών 
και αρακά, δυναµικότητας 10.000 τόνων ετησίως. 

Στα σχέδια, της θυγατρικής του Οµίλου Vivartia, 
που συµπληρώνει 50 χρόνια δραστηριότητας, η ση-
µαντική ενίσχυση των εξαγωγών της και ο τετρα-
πλασιασµός της παραγωγής βιολογικών προϊόντων 
µέσα σε 4 χρόνια. Σήµερα στην Ελλάδα συνεργά-
ζεται µε περισσότερους από 1.000 Έλληνες παρα-
γωγούς µέσω «Συµβολαιακής Γεωργίας» οι οποίοι 
καλλιεργούν περισσότερα από 30.000 στρέµµατα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης το λανσάρισµα 
µίας νέας σειράς κατεψυγµένων ζυµαρικώ ν µε λα-
χανικά σε πέντε γεύσεις, ενώ εξετάζει τον κλάδο 
των κατεψυγµένων φρούτων και vegan προϊόντων, 
όπως vegan µπιφτέκια. Παράλληλα, έχει ξεκινή-
σει µία διαδικασία εξορθολογισµού των προσφο-
ρών καθώς εκτιµά οι υπέρµετρα µεγάλες προσφο-
ρές αποπροσανατολίζουν την αγορά και έχουν ε-
πίπτωση στην ποιότητα. Στο µεταξύ, το 2019 εκκί-
νησε δυναµικά για την εταιρεία καθώς στους πρώ-
τους τέσσερις µήνες του έτους καταγράφει ιστο-
ρικό ρεκόρ πωλήσεων καθώς, οι πωλήσεις φέτος 
είναι αυξηµένες κατά 4% σε ετήσια βάση, συγκρι-
τικά µε την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

Νέες γραμμές παραγωγής και εξορθολογισμός 
προσφορών για την Μπάρμπα Στάθης

Πρόστιµο µαµούθ 200 εκατ.
στην ΑΒ InBev από ΕΕ

Πρόστιµο ύψους 200 εκατ. ευρώ στην 
AB InBev, τη µεγαλύτερη ζυθοποιία στον 

κόσµο, επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
παραβίαση των αντιµονοπωλιακών κανόνων της. 
Η Κοµισιόν έκρινε πως η Anheuser Busch 
InBev, µε την πολιτική της εµπόδισε την 
εισαγωγή φθηνότερης µπίρας από την Ολλανδία 
στο Βέλγιο. Συγκεκριµένα οι καταναλωτές στο 
Βέλγιο πλήρωναν περισσότερο, εξαιτίας της 
σκόπιµης στρατηγικής της AB InBev να 
περιορίσει τις διασυνοριακές πωλήσεις ανάµεσα 
στην Ολλανδία και το Βέλγιο.

Υποτροφίες σε 25 κτηνοτρόφους 
από τη «∆ράση Γαία» της ∆ΕΛΤΑ
Ολοκληρώθηκε στις 7 Μαΐου 2019 η εκπαίδευση 
25 νέων κτηνοτρόφων, η οποία υλοποιήθηκε 
από τη Σχολή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 
µε υποτροφίες που προσέφερε η ∆ΕΛΤΑ, σε 
νέους κτηνοτρόφους και παιδιά κτηνοτρόφων 
συνεργατών της, στο πλαίσιο του «Σχεδίου 
∆ράσης Γαία», που υλοποιεί.

Σε πολλαπλών χρήσεων 
συσκευασίες στρέφεται η Nestle
Μέχρι το 2025, η Nestle Ελλάς θα διαθέτει όλα 
της τα προϊόντα, είτε στις πολλαπλών χρήσεων 
συσκευασίες, είτε – όπου αυτό δεν είναι 
δυνατόν- σε συσκευασίες από 100% 
ανακυκλώσιµα. Στο πρόγραµµα αυτό της Nestle 
εντάσσεται και το νέο προϊόν το NAN Bio.

Ο γενικός διευθυντής 
της Ολυµπιακής 
Ζυθοποιίας Ντέγιαν 
Μπέκο.

Στα σχέδια της 
εταιρείας είναι και η 

περαιτέρω ανάπτυξη των 
εξαγωγών, που σήµερα 

αντιπροσωπεύουν το 20% 
των πωλήσεων, ήτοι 30 

εκατ. ευρώ. Έχει παρουσία 
σε 25 χώρες, κυρίως µε 

τα κατεψυγµένα προϊόντα 
ζύµης, στις αγορές Ευρώπης, 

ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και 
Αυστραλίας, ενώ ήδη εξάγει 

και λαχανικά στην Ευρώπη 
και την Αµερική.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αυλαία µε αποκαρδιωτικές επιδόσεις έ-
ριξε, στις αρχές Μαΐου, η φετινή εµπο-
ρική σεζόν για το σπαράγγι στην περι-
οχή της Καβάλας, καθώς τόσο οι στρεµ-
µατικές αποδόσεις, όσο και οι τιµές του 
προϊόντος κατέγραψαν µείωση µέχρι 
και 40%, µε συνέπεια οι παραγωγοί να 
µιλούν για µια από τις χειρότερες χρο-
νιές της τελευταίας δεκαετίας. 

Η µέρα είχε φανεί από το πρωί. Η χρο-
νιά στον κάµπο του Νέστου, όπου καλλι-
εργούνται περί τα 7.000-8.000 στρέµµατα 
σπαραγγιού, σε σύνολο σχεδόν 20.000 
στρεµµάτων σε όλη την επικράτεια, είχε 
κάνει ποδαρικό µε το αριστερό. Οι πληµ-
µύρες από την ισχυρότατη βροχόπτωση 
της 28ης Ιουνίου του 2018, όταν σε µό-
λις ένα βράδυ έπεσαν 120 χιλιοστά νε-
ρού και η γη δεν έλεγε να στραγγίσει για 
πολλές µέρες µετά, έκανε τελικά µεγάλη 
ζηµιά, που την βρήκαν µπροστά τους οι 
παραγωγοί αρκετούς µήνες µετά.

«Το ριζικό σύστηµα σοκαρίστηκε και 
από το στρεσάρισµα, που υπέστη, εν τέ-
λει αποδείχθηκε πως χάθηκε και φυτι-
κό κεφάλαιο», εξήγησε στην Agrenda 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
∆ήµου Νέστου, Σάββας Αργυράκης, το-
νίζοντας πως η πλειονότητα των παρα-
γωγών, και στους οκτώ συνεταιρισµούς 
της πεδιάδας του Νέστου, οι οποίοι ασχο-
λούνται µε την καλλιέργεια, είδαν µεί-
ωση της παραγωγής από 30% έως 40%.

Πρακτικά αυτό µεταφράζεται σε στρεµ-
µατικές αποδόσεις της τάξης των 350-400 
κιλών το στρέµµα, µέσο όρο, όταν σε µια 

κανονική χρονιά οι παραγωγοί παίρνουν 
minimum από 650 κιλά το στρέµµα και 
ενίοτε και πάνω από 800 κιλά το στρέµ-
µα, αν πρόκειται για εξαιρετικές σεζόν.

Πήγε 15 µέρες πίσω η συγκοµιδή
Σαν να µην έφτανε αυτό, όµως, ε-

ξαιτίας των πληµµυρικών φαινοµέ-
νων υπήρξε καθυστέρηση και στο 
«σαµάρωµα» των σπαραγγιών. Έτσι, 
αντί αυτό να ολοκληρωθεί στο τρίτο 
δεκαήµερο του Ιανουαρίου ή στις αρ-
χές Φεβρουαρίου, όπως συµβαίνει συ-
νήθως, πήγε στα µέσα Φεβρουαρίου 
µε συνέπεια η καλλιέργεια να οψι-
µίσει για τουλάχιστον 10-15 ηµέρες.

Το ντόµινο αρνητικών συγκυριών, οδή-
γησε, λόγω της οψίµησης, σε µια ανάλο-
γη καθυστέρηση στην έναρξη της εµπο-
ρικής σεζόν για το προϊόν, το οποίο έτσι 
δεν µπόρεσε να βγει έγκαιρα στις ευρω-
παϊκές αγορές και επί της ουσίας να εκ-
µεταλλευτεί το βασικό του πλεονέκτηµα, 
που είναι η πρώιµη συγκοµιδή.

«Η οψίµηση µας στέρησε το παράθυ-
ρο ευκαιρίας να βγούµε εµπορικά πριν 

από τους ανταγωνιστές µας. Στην ου-
σία συγκοµίζαµε ταυτόχρονα µε τους 
Γερµανούς και τους Γάλλους και όταν 
έφτασαν τα σπαράγγια µας στις αγορές 
τους, οι καταναλωτές σε αυτές τις αγο-
ρές που πάει ο µεγαλύτερος όγκος των 
εξαγωγών µας, προτιµούσαν τα προϊό-
ντα δικής τους παραγωγής», ανέφερε 
στην Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Νέστου, Γιάννης Πασσαλίδης.

Εξαιτίας της εξέλιξης αυτής, συµπλή-
ρωσε ο ίδιος, οι τιµές του ελληνικού σπα-
ραγγιού κατρακύλησαν και η εκκαθάρι-
ση, που θα ολοκληρωθεί στις επόµενες 
ηµέρες, αναµένεται ότι θα δώσει ένα 
«στήσιµο» περίπου 30% µε 40% χαµηλό-
τερο από το περσινό για τον παραγωγό. 

«Εκτιµώ πως αν πέρυσι, πανελλαδικά, ο 
παραγωγός πήρε στο χέρι γύρω στα 1,80 
µε 1,90 ευρώ το κιλό, φέτος δεν νοµίζω 
ότι θα πάρει πάνω από 1,40-1,50 ευρώ» 
µας ανέφερε ο κ. Πασσαλίδης, ενώ ακόµη 
πιο δυσµενή πρόβλεψη διατύπωσε ο γε-
νικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας, Κλέ-
αρχος Σαραντίδης, κατεβάζοντας τον πή-
χη κοντά στο 1 ευρώ το κιλό.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ 
2019 ΣΠΑΡΑΓΓΙ

MΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΕΚΑΘΑΡΡΙΣΗ (ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ)

30% 1,8-1,9 1-1,50

40%

ΚΙΛΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

2018 2019

350-400

Στράφι η χρονιά για το σπαράγγι, 
απώλειες ως 40% οι καλλιεργητές  
Καταστροφική η χρονιά στον κάμπο του Νέστου με οψίμηση παραγωγής, μειωμένες 
αποδόσεις και την εκκαθάριση, σύμφωνα με αισιόδοξες προβλέψεις, στο 1,40 το κιλό

Συνάντηση
Πρόθεση του υπουρ-
γού είναι να µεταβεί 

στην περιοχή και 
να συναντήσει τους 

παραγωγούς σπαραγ-
γιού, µετά την Ηµαθία

∆ιεκδίκηση 
de minimis 

Μια από τις προτάσεις 
που συζητήθηκε και 

προκρίθηκε από τους 
επικεφαλής των 8 

συνεταιρισµών είναι 
να διεκδικηθεί η 

στήριξη των παραγω-
γών από την πολιτεία 

µέσω de minimis

Ήδη κάποιοι έχουν 
εγκαταλείψει την 
καλλιέργεια, ίσως 
το 30% των παραγωγών.

∆εκάδες παραγωγοί
ακύρωσαν τις
παραγγελίες τους
για νέα ριζώµατα 

Σηµαντική µείωση τιµών 
διαβλέπει και ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού «Nespar», 
Μιχάλης Ξεκαρφωτάκης, ο 
οποίος λέει ότι «αυτό που 
έσωζε την καλλιέργεια τα 
προηγούµενα χρόνια, ήταν το 
ό,τι η παραγωγή συγκοµιζόταν 
πρώιµα». Ο προβληµατισµός 
του κ. Ξεκαρφωτάκη κάθε 
άλλο παρά θεωρητικός είναι, 
αφού το κόστος φροντίδας της 
καλλιέργειας, κυµαίνεται στα 
700-800 ευρώ το στρέµµα και 
µε αποδόσεις και τιµές όπως οι 
φετινές, η απογοήτευση στις 
τάξεις των παραγωγών 
περισσεύει. Τα µηνύµατα δεν 
είναι καλά. «Ήδη κάποιοι 
έχουν εγκαταλείψει, ίσως το 
30% των παραγωγών, αλλά 
αυτό θα το γνωρίζουµε µε 
ακρίβεια όταν θα 
ολοκληρωθούν οι δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε, ενώ µαθαίνουµε ότι 
άλλοι ακύρωσαν τις 
παραγγελίες για νέα 
ριζώµατα», αναφέρει 
ο πρόεδρος του Nespar.
Όλοι οι συνοµιλητές µας 
ωστόσο, είναι κατηγορηµατικοί 
πως θα πρέπει πάση θυσία να 
στηριχθεί η καλλιέργεια, διότι 
το διακύβευµα, σε πιθανή 
απώλειά της, είναι πολύ 
µεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται 
αρχικώς. «Μιλάµε για 
περισσότερους από 1.000 
εργαζόµενους. ∆εν µπορώ 
να φανταστώ που θα 
απορροφηθεί όλο αυτό το 
προσωπικό, αν χαθούν οι 
συγκεκριµένες θέσεις 
εργασίας. Θα έχουµε και 
κοινωνικό πρόβληµα», εξηγεί 
ο Γιάννης Πασσαλίδης, ενώ ο 
Σάββας Αργυράκης θέτει και 
την παράµετρο των 
σηµαντικών επενδύσεων που 
έχουν γίνει επί σειρά ετών σε 
µηχανολογικό εξοπλισµό και 
υποδοµή για την καλλιέργεια, 
οι οποίες θα απαξιωθούν.
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η στρατηγική που ακολουθεί η παγκόσµια 
οινοποιία για να διαχειριστεί τις προκλήσεις 
της αλλαγής της παγκόσµιας θερµοκρασίας 
και της ανακατανοµής των βροχών συζητή-
θηκε στο 8ο ∆ιεθνές Συµπόσιο OENOVITI, 
την Τρίτη 13 Μαίου 2019, στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών. Το θέµα του συνεδρίου 
ήταν οι αλλαγές στην τυπικότητα, στην ποιό-
τητα και στα χηµικά χαρακτηριστικά των ποι-
κιλιακών κρασιών λόγω των αλλαγών στο 
κλίµα που παρατηρούνται παγκοσµίως. Με 
τον όρο τυπικότητα προσδιορίζονται τα συ-
γκεκριµένα χαρακτηριστικά που έχει εγκα-
θιδρυθεί να έχει ο κάθε ποικιλιακός οίνος, 

σε άρωµα, γεύση και χρώµα, τα οποία εί-
ναι δύσκολο πλέον, τουλάχιστον περισσό-
τερο από παλιά, να επιτευχθούν. Έτσι, επι-
στήµονες από κάθε γωνιά της γης, που µοι-
ράζονται το ίδιο πρόβληµα, αλλά και το ίδιο 
πάθος, παρουσίασαν και συζήτησαν αµπε-
λουργικές τεχνικές που θα βοηθήσουν στην 
εξουδετέρωση των επιπτώσεων των διαφο-
ρετικών συνθηκών, αλλά και την εισαγωγή 
στην αγορά νέων ποικιλιών και νέων στυλ 
κρασιού των υπαρχόντων.  

Οι Γιώργος Κουφός, Στέφανος Κουνδου-
ράς, Θεόδωρος Μαυροµάτης και Gregory 
Jones από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν εργασία τους 
στην οποία φαίνεται η µεγάλη επίδραση 
των αυξηµένων θερµοκρασιών και στην 

Ελλάδα. Η πρώιµη παραγωγή λόγω της ζέ-
στης είναι το βασικό πρόβληµα, καθώς το 
αµπέλι δε διαθέτει τον απαιτούµενο χρόνο 
να ωριµάσει αργά πετυχαίνοντας τις σω-
στές ποσότητες σακχάρων, οξέων, τανινών, 
ανθοκυανών και άλλων ουσιών που κα-
θορίζουν τη γεύση, το άρωµα και την ποι-
ότητα του κρασιού. Βέβαια, οι απρόσµε-
νοι παγετοί ή το χαλάζι µπορούν επίσης 
να αποβούν καταστροφικά για την παρα-
γωγή φαινόµενα, όπως και οι βροχές που 
αυξάνουν την πίεση από τους µύκητες. Η 
ποικιλία ξινόµαυρο είναι η πιο ανθεκτική 
στην Ελλάδα στην κλιµατική αλλαγή, κα-
θώς δεν έχουν ξεπεραστεί ακόµη τα όρια 
θερµοκρασιών που θα επιφέρουν σε αυ-
τήν την ποικιλία πρωιµότητα. 

Αλλαγές στην καλλιέργεια 
για να επιβιώσουν ποικιλίες
Λύσεις για διατήρηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών στο κρασί που παράγεται
από τις κύριες ποικιλίες, παρά τις πιέσεις των καιρικών φαινομένων και στην Ελλάδα

Ανθεκτικό το ξινόµαυρο
Η πιο ανθεκτική ποικιλία 

στις αλλαγές του κλίµατος 
στην Ελλάδα, από αυτές 

που µελετήθηκαν, ήταν το 
ξινόµαυρο, η σύσταση του 

χυµού του οποίου δε φάνηκε 
να αλλάζει σηµαντικά 
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Ρυθμιστές ανάπτυξης 
και κλάδεμα μπορούν 
να εμποδίσουν την 
απότομη ωρίμανση 
Λόγω των αυξημένων παγκοσμίως θερμοκρασιών παρατηρείται πιο 
πρώιμη παραγωγή με αποτέλεσμα υψηλά σάκχαρα και χαμηλά οξέα

Το βασικό πρόβληµα των αυξηµέ-
νων θερµοκρασιών, είναι ότι τα στα-
φύλια ωριµάζουν γρήγορα και από-
τοµα. ∆εν προλαβαίνουν να γίνουν 
στο εσωτερικό της ράγας οι απαραί-
τητες διεργασίες για την παραγωγή 
αρωµάτων, αλλά κυρίως παρατηρεί-
ται απότοµη αύξηση των σακχάρων 
και µείωση της οξύτητας. 

Ο Γιώργος Κοτσερίδης από το ΓΠΑ, 
παρουσίασε επιτυχή οψίµιση της 
παραγωγής µέσω χρήσης ΑΒΑ, ε-
νός ρυθµιστή ανάπτυξης. Το πείρα-
µα στο οποίο συµµετείχαν οι ∆ηµή-
τριος Ευάγγελος Μιλιόρδος, Νικό-
λαος Κοντουδάκης και Καλλιθρακά 
Σταµατίνα, αφορούσε στις ποικιλίες 
Μούχταρο και Σαββατιανό, και ανα-
ζητούσε µέθοδο αντιµετώπιση της 
ανόδου της θερµοκρασίας. Το Σαβ-
βατιανό είναι µια ποικιλία ευρέως 
καλλιεργούµενη στην Ελλάδα, απα-
ραίτητη είναι όµως η επέκταση της 
έρευνας και σε άλλες ποικιλίες. Με 
την εφαρµογή του ABA, εκτός από 
την καθυστέρηση της συγκοµιδής, 
µετρήθηκε πως παρεµποδίζεται η 
απότοµη αύξηση του brix, δηλαδή 
η εκτίναξη των σακχάρων που πε-
ριέχονται στις ράγες µέσα σε λίγες 
µέρες. Η καθυστέρηση αυτή στη συ-
γκοµιδή, συνεπάγεται µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ω-
ριµάζει ο καρπός, έχοντας ως απο-
τέλεσµα τη δηµιουργία µικρότερων 
ραγών, υψηλότερης ολικής οξύτη-
τας και υψηλότερων τιµών σε ανθο-

κυάνες. Έτσι, όπως συµπεραίνει η 
εργασία, η εφαρµογή ΑΒΑ, µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για να βελτιώ-
σει αισθητά τη συγκέντρωση ανθο-
κυανών, αλλά, κάτι που έχει ιδιαί-
τερη σηµασία, και των ολικών φαι-
νολικών στο παραγόµενο κρασί. Ε-
κτός από την αύξηση στα επιθυµητά 
συστατικά του κρασιού, πρέπει να 
ληφθεί υπ’ όψη και η επίδραση του 
ρυθµιστή ανάπτυξης στην ποσότη-
τα παραγωγής, όπως τονίζεται στο 
κείµενο της εργασίας. 

Καλοκαιρινό κλάδεµα
Τεχνητά όψιµη παραγωγή επιθυ-

µούν να προκαλέσουν και στην Ια-
πωνία. Σε µελέτες που παρουσίασε 
στο OENOVITI ο Tohru Okuda, α-
πό το ινστιτούτο οινολογίας και α-
µπελουργίας του πανεπιστηµίου του 
Yamanashi, προσπάθησαν να εφαρ-
µόσουν κλάδεµα στα πρέµνα το Μά-
ιο για να χαθούν οι πρώτες ταξιανθί-
ες των φυτών και να πάρουν παρα-
γωγή από νεοεκπτυσσόµενους βλα-
στούς που θα αναπτυχθούν σε εκεί-
νο το σηµείο, πετυχαίνοντας συγκο-
µιδή αργότερα. 

Η εφαρµογή αυτής της τεχνικής, 
όπως φαίνεται από τα πειραµατικά 
δεδοµένα φέρνει αποτέλεσµα, κα-
θώς επετεύχθη συγκοµιδή ακόµη 
και το ∆εκέµβριο, αντί για Σεπτέµ-
βριο – Οκτώβριο. Στην Ιαπωνία, α-
ντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα 
και µε τους µύκητες. Οι πολλές βρο-
χές και οι ανεβασµένες θερµοκρασί-
ες έχουν φέρει έξαρση σε προσβο-
λές από βοτρύτη και γλοιοσπόριο, 
το ίδιο γλοιοσπόριο που απειλεί 
την ελαιοπαραγωγή στην Ελλάδα. 
Για την αντιµετώπιση αυτής της κα-
τάστασης έχουν εισάγει οµπρέλες 
για να µη βρέχονται τα σταφύλια. 
Εγκαθιστούν κάλυψη ολόκληρων 
των γραµµών, καλύπτοντας και το 
φύλλωµα, ή από τη µέση των πρέ-
µνων, καλύπτοντας τη ζώνη καρ-
ποφορίας, ή και µεµονωµένα πά-
νω από κάθε τσαµπί.  

Ο Philippe Darriet, καθηγητής 
από το πανεπιστήµιο της Μπορ-
ντό, παρουσίασε πειραµατικούς 
αµπελώνες στους οποίους χρη-
σιµοποιούνταν τέντες από τη 
µέση των πρέµνων και κάτω, 
σχηµατίζοντας µια «σκηνή» για 
ένα µεγάλο µέρος του φυτού, 
πετυχαίνοντας 0,5 έως 1,6 οC 
µεγαλύτερη θερµοκρασία από 
αυτήν του αέρα µέσα στη σκη-
νή, για προστασία από το κρύο. 
Μελέτη του καθηγητή από την 
Bordeaux, στην οποία έγινε χρή-
ση του 3-sulfanylhexanol ως 
δείκτη για το άρωµα στο κρα-
σί των ποικιλιών Sauvignon 
Blanc και Cabernet Sauvignon, 
έδειξε πως η «θέρµανση» των 
πρέµνων επιδρά στα αρώµατα 
του κρασιού, όχι θεαµατικά, ε-
πιβεβαιώνοντας όµως πως στο 
µέλλον πρέπει να εξεταστεί η 
µέθοδος στη δηµιουργία ενός 

πρωτοκόλλου βελτίωσης των 
αρωµάτων. 

Στο Λίβανο, όπως ανέφερε 
η Yolla Ghorra Chamoun, α-
πό το πανεπιστήµιο του Saint-
Joseph, επειδή εµφανίστηκαν 
σπάνια µεν, αλλά καταστροφι-
κά φαινόµενα παγετού µε απο-
τέλεσµα τη θανάτωση ολόκλη-
ρων αµπελώνων, εφάρµοσαν 
µε επιτυχία µόνωση του κορ-
µού και των βραχιόνων που φέ-
ρουν τους πολύτιµους οφθαλ-
µούς µε πλαστικά φύλλα.

Εκτός από την παγκόσµια ά-
νοδο της θερµοκρασίας, όπως 
επεσήµανε ο P. Darriet, έχουν 
αυξηθεί κατά πολύ και τα ακραία 
καιρικά φαινόµενα. Έτσι, χρει-
άζεται προστασία του αµπελιού 
ανάλογα µε την περιοχή και κα-
τά του ψύχους, των παγετώνων 
και του χαλαζιού. Στη Γαλλία, 
αντιµετώπισαν πέρσι πρόβλη-

Καλύψεις φυτών και μόνωση 
βραχιόνων για το ψύχος

Το καλοκαιρινό κλάδεµα στα πρέµνα 
αν θέλουµε οψιµότερη παραγωγή, 
συνέστησε ο Tohru Okuda.

Ακραία φαινόµενα
Εκτός από την άνοδο 

της µέσης θερµοκρασίας 
παγκοσµίως, έχουν αυξη-
θεί τα «ξεσπάσµατα» του 
καιρού µε ακραία, µεµο-

νωµένα φαινόµενα όπως 
καύσωνες και χαλάζι  

Ιαπωνία
Οµπρέλες πάνω από 
κάθε τσαµπί χρησι-
µοποιούνται, καθώς 

αυξηµένες θερµοκρασίες 
σε συνδυασµό µε πολλές 
βροχές έχουν προκαλέ-
σει έξαρση σε βοτρύτη 

και γλοιοσπόριο
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Σε κάποιες χώρες του κόσµου πα-
ρατηρείται στροφή σε τοπικές ποι-
κιλίες, λόγω των αλλαγών στον 
καιρό. Στις περισσότερες οινο-
παραγωγές χώρες, καλλιεργού-
νται σε συντριπτική πλειοψηφία 
δέκα ή και λιγότερες ποικιλίες α-
µπέλου, οι Chardonnay, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Sauvignon 
Blanc, Syrah, Pinot Noir κ.α.. Αυ-
τές οι ποικιλίες όµως καλλιεργού-
νται και σε περιοχές στις οποίες 
µέχρι τώρα επικρατούσαν ορια-
κά ευνοϊκές συνθήκες για την πα-
ραγωγή τους όπως την ξέρουµε. 
Οι µικρές αλλαγές στον καιρό έ-
χουν προκαλέσει µεγάλες αλλα-
γές στο τελικό προϊόν, το κρασί. 
∆υσκολίες έχουν προκύψει στην 
επίτευξη των επιθυµητών σακχά-
ρων, αλλά κυρίως της οξύτητας 
και των αρωµάτων στα κρασιά, 
σε πολλές παραδοσιακά οινοπα-
ραγωγές περιοχές. Από τους επι-
στήµονες που συγκεντρώθηκαν 
από όλον τον κόσµο συζητήθη-
κε η πιθανή εξέλιξη. 

Τοπικές παλιές ποικιλίες
Στη Χιλή και στην Ισπανία έ-

χουν αρχίσει να εντοπίζουν και 
να καλλιεργούν τοπικές ξεχασµέ-
νες ποικιλίες οι οποίες έχουν µε-
γαλύτερο εύρος στις θερµοκρα-
σίες µε τις οποίες µπορούν να 
φέρουν επιθυµητό σε σύσταση 
κρασί. Αυτό, παρ’ ότι είναι χρο-
νοβόρο, καθώς πολλές τοπικές 
ποικιλίες δεν είναι καταχωρηµέ-
νες, και απαιτούνται µέχρι και 18 
χρόνια για την αναγνώρισή τους, 
όπως ανέφερε στην οµιλία της η 
Mireia Torres από το οινοποιείο 
Miguel Torres µε εγκαταστάσεις 
σε Ισπανία, Χιλή, και πολλές ακό-
µη χώρες. Μόλις εντοπίσουν µια 
γνωστή ή άγνωστη ποικιλία που 
ανταποκρίνεται σε αυτό που θέ-
λουν, προχωρούν σε µικροπολ-
λαπλασιασµό, ιστοκαλλιέργεια 
δηλαδή µε σκοπό την παραγω-
γή ίδιων γενετικά φυτών, χωρίς 

φορτίο ιών που µπορεί να κατα-
χωρηθεί ως ποικιλία.    

Στην Αυστραλία, όπου παράγο-
νται κρασιά από την ίδια ποικι-
λία αµπέλου σε πολλά διαφορε-
τικά κλίµατα, τα οποία αλλάζουν 
την περιεκτικότητα των κρασιών 
σε οξέα και αρώµατα, έχουν ει-
σάγει στην αγορά πολλά διαφο-
ρετικά στυλ µιας ποικιλίας. Έτσι 
µπορεί κανείς να αγοράσει για 
παράδειγµα Chardonnay φρου-
τώδες ή όχι, περισσότερο ή λι-
γότερο γλυκό, µε έντονα ή απα-
λά αρώµατα, χωρίς να θεωρείται 
πως η διαφορετικότητα αυτή λό-
γω καιρικών συνθηκών αποκλί-
νει από το επιθυµητό. ∆εν πρέ-
πει να µένουµε προσκολληµένοι 
στις κλασσικές γεύσεις, σύµφω-
να µε την Keren Bindon από το 
Αυστραλιανό Ινστιτούτο Έρευ-
νας Κρασιού, η οποία επεσήµα-
νε πως τα κρασιά Chardonnay 
µε αρώµατα τροπικών φρούτων 
έχουν κατακτήσει το αγοραστικό 
κοινό στην Αυστραλία.
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πρωτοκόλλου βελτίωσης των 
αρωµάτων. 

Στο Λίβανο, όπως ανέφερε 
η Yolla Ghorra Chamoun, α-
πό το πανεπιστήµιο του Saint-
Joseph, επειδή εµφανίστηκαν 
σπάνια µεν, αλλά καταστροφι-
κά φαινόµενα παγετού µε απο-
τέλεσµα τη θανάτωση ολόκλη-
ρων αµπελώνων, εφάρµοσαν 
µε επιτυχία µόνωση του κορ-
µού και των βραχιόνων που φέ-
ρουν τους πολύτιµους οφθαλ-
µούς µε πλαστικά φύλλα.

Εκτός από την παγκόσµια ά-
νοδο της θερµοκρασίας, όπως 
επεσήµανε ο P. Darriet, έχουν 
αυξηθεί κατά πολύ και τα ακραία 
καιρικά φαινόµενα. Έτσι, χρει-
άζεται προστασία του αµπελιού 
ανάλογα µε την περιοχή και κα-
τά του ψύχους, των παγετώνων 
και του χαλαζιού. Στη Γαλλία, 
αντιµετώπισαν πέρσι πρόβλη-

µα µε το κρύο, ειδικά στην Πα-
ρασκευή των αφρωδών οίνων, 
όπως της γνωστής σε όλους σα-
µπάνιας. Οι οµιλητές του συ-
νεδρίου που συγκεντρώθηκαν 
στην Αθήνα από όλον τον κό-
σµο, εξέθεσαν απόψεις για το 
πώς µπορεί να διαχειριστεί η 
αλλαγή στον καιρό χωρίς να 
αλλάξει το παραγόµενο κρασί. 

Τα αρώµατα αποτελούν µε-
γάλο µέρος της εµπειρίας της 
οινοποσίας, αλλά η  διαδικα-
σία µε την οποία παράγονται 
στο κρασί δεν έχει ακόµη απο-
κωδικοποιηθεί εντελώς και α-
ποτελεί στόχο για τη µελλοντι-
κή έρευνα, σύµφωνα µε την ο-
µιλία του P. Darriet. Οι τωρινές 
αµπελουργικές γνώσεις όµως 
δίνουν περιθώριο για βελτίω-
ση των αρωµάτων του κρασιού 
και µείωση των συνεπειών της 
κλιµατικής αλλαγής. 

Καλύψεις φυτών και μόνωση 
βραχιόνων για το ψύχος

H Yolla Ghorra 
Chamoun, από το 
πανεπιστήµιο του Saint-
Joseph στο Λίβανο.

Λίβανος
Μόνωση των βραχι-
ώνων εφάρµοσαν µε 

επιτυχία στο Λίβανο για 
προστασία των πολύ-
τιµων οφθαλµών των 
φυτών από σπάνιους, 
αλλά καταστρεπτικούς 

παγετούς 

Ακραία φαινόµενα
Εκτός από την άνοδο 

της µέσης θερµοκρασίας 
παγκοσµίως, έχουν αυξη-
θεί τα «ξεσπάσµατα» του 
καιρού µε ακραία, µεµο-

νωµένα φαινόµενα όπως 
καύσωνες και χαλάζι  

MED-GOLD, 
µια πλατφόρµα 
πρόβλεψης 
των καιρικών 
φαινοµένων 
και των 
επιπτώσεών τους
Το project MED-GOLD 
παρουσίασε και εξήγησε 
ο Antonio Rocha Graca, 
από τον τοµέα έρευνας 
και ανάπτυξης της 
εταιρείας Sogrape 
Vinhos SA στην 
Πορτογαλία. Το MED-
GOLD είναι στην ουσία 
µια πλατφόρµα στην 
οποία θα καταγράφουν 
όλοι οι συµµετέχοντες 
κλιµατικά δεδοµένα, 
δηµιουργώντας µια βάση 
στην οποία θα µπορεί 
όποιος θέλει να 
ανατρέξει και να 
υπολογίσει τι συνθήκες 
να αναµένει στην 
καλλιέργειά του. Στοιχεία 
θερµοκρασιών, 
βροχοπτώσεων κτλ θα 
βοηθούν στην επιλογή 
κατάλληλων 
καλλιεργητικών τεχνικών 
για αντιµετώπιση των 
προκλήσεων από πίεση 
µυκήτων, παγετούς, 
θερµούς ανέµους. Στη 
µεγάλη λίστα 
συµµετεχόντων που ήδη 
έχει δηµιουργηθεί 
συµπεριλαµβάνεται 
εκτός από την Sogrape 
Vinhos SA, η DCOOP 
S.C.A., η Barilla, ο 
µεγαλύτερος αγοραστής 
σιταριού στον κόσµο και 
άλλες µεγάλες εταιρείες.  

Αξιοποίηση παλιών ποικιλιών
και νέα στυλ στις κλασικές

Αµπελουργοί οινοποιοί και επιστήµονες του κρασιού από όλον τον κόσµο 
έφθασαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για να πληροφορηθούν τις 
τελευταίες εξελίξεις της προσαρµογής των ποικιλιών στην κλιµατική αλλαγή 

Αντοχή
Ποικιλίες που επιβιώνουν για 
αιώνες σε µια περιοχή µπορεί 
να είναι πιο ανθεκτικές από 
τις κλασικές όσον αφορά την 
αλλαγή σύστασης χυµού λόγω 
κλίµατος.

Νέα στυλ 
Στην Αυστραλία έχουν ήδη 
εισάγει νέα στυλ των 
κλασικών ποικιλιών στην 
αγορά. Το αποκλίνον από την 
τυπικότητα Chardonnay που 
παράγεται λόγω διαφορετικού 
κλίµατος αξιοποιείται για την 
παραγωγή διαφορετικών στυλ 
κρασιού της γνωστής 
ποικιλίας.

Ιστοκαλλιέργεια 
Με µικροπολλαπλασιασµό 

µέσω ιστοκαλλιέργειας 
δηµιουργούν στην 

Ισπανία αµπελώνες µε 
παλιές ποικιλίες που 

δεν έχουν καταχωρηθεί  
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Για τη µεγάλη αύξηση που µπορεί 
να προσφέρει στα έσοδα ενός οργα-
νωµένου αµπελώνα µε οινοποιείο ο 
τουρισµός και τη σηµασία του σχεδια-
σµού της εµπειρίας του επισκέπτη µί-
λησε η Tatiana Bouzdine-Chameeva, 
από την ακαδηµία κρασιού και αλκο-
ολούχων ποτών του KEDGE Business 
School στην Talence της Γαλλίας. Στα 
17,5 δισεκατοµµύρια ευρώ ανήλθε το 
2016 παγκοσµίως η αγορά τουρισµού 
σε αµπελώνες. Στα πλεονεκτήµατα 
του τουρισµού αυτού συµπεριλαµβά-
νεται σύµφωνα µε την T. Bouzdine-
Chameeva η ποικιλία στις πηγές των 
εσόδων που καταλήγουν στον οινο-
ποιό. Απ’ ευθείας πωλήσεις κρασιών, 
ξενώνες ή ξενοδοχειακές µονάδες 
µέσα σε αµπελώνες και σουβενίρ ε-
νισχύουν το εισόδηµα σηµαντικά. Α-
κόµη, µεγάλα είναι τα οφέλη από τη 
διαφήµιση στόµα µε στόµα από τους 
επισκέπτες στους γνωστούς και φί-
λους τους. Εδώ έρχεται να συνεισφέ-
ρει ο επιτυχηµένος σχεδιασµός εµπει-
ρίας του επισκέπτη. Επισηµάνθηκε η 
µεγάλη αποτελεσµατικότητα της δια-
φήµισης από στόµα σε στόµα, καθώς 
αυξάνεται εκθετικά ο αριθµός των δε-
κτών της διαφήµισης.

Σύµφωνα µε µελέτες που παρουσι-
άστηκαν, η καινοτοµία του αµπελώ-
να, η αίσθηση απόδρασης/χαλάρω-
σης και η σχέση που έχει ή πιστεύει 
ότι έχει ο καταναλωτής µε τον αµπε-
λώνα αποτελούν βασικά κίνητρα να 
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις. Υπάρ-
χουν πέντε βασικά στάδια στα οποία 
πρέπει να πετύχει ο οικοδεσπότης. 
Εύκολη πληροφόρηση όσων αναζη-
τούν µια επιλογή για εκδροµή, καλή 
πρόσβαση, καλή εµπειρία κατά την ε-
πίσκεψη, ωραία αίσθηση µετά την ε-
πίσκεψη µε καλές κριτικές σε διαδί-
κτυο και φίλους και τέλος επανάλη-
ψη της επίσκεψης, δηµιουργία δηλα-

δή σταθερού κοινού.    
Η εµπειρία του επισκέπτη έχει τέσ-

σερις συνιστώσες. Την αίσθηση, (ό-
σφρηση, γεύση κτλ), την ενηµέρωση-
εκπαίδευση, τη δραστηριότητα (περί-
πατοι, συµµετοχή σε εργασίες) και τη 
σχέση που αναπτύσσει µε τους οικο-
δεσπότες και το χώρο. 

Σηµειώθηκε πως διαφορετικοί του-
ρίστες προτιµούν διαφορετικές συνι-
στώσες εµπειρίας. Οι Αυστραλοί για 
παράδειγµα, όπως ανέφερε η καθηγή-

τρια, προτιµούν τις παρουσιάσεις και 
τις εκπαιδευτικές συζητήσεις, ενώ οι 
Γάλλοι είναι πιο πρακτικοί επιθυµώ-
ντας τη συµµετοχή σε δραστηριότητες.

Η ποιότητα των υπηρεσιών που µπο-
ρεί να βελτιώσει σηµαντικά την εµπει-
ρία επίσκεψης είναι βασική για την ε-
πανάληψη της επίσκεψης και µπορεί 
να καταφέρει να δηµιουργήσει ακόµη 
και εικόνα καλύτερης ποιότητας από 
την πραγµατική για το κρασί που πα-
ράγει το οινοποιείο.

Μεγαλώνει το κέρδος από τις επισκέψεις 
Πάνω από 17,5 δις ευρώ μετρήθηκε το 2016 ο τζίρος της τουριστικής αγοράς σε αμπελώνες και οινοποιεία

Εµπειρία 
επισκέπτη

Αίσθηση, 
ενηµέρωση/
εκπαίδευση, 

δραστηριότητες 
και σχέση µε τους 
οικοδεσπότες οι 
συνιστώσες της 

εµπειρίας

Ποιότητα 
υπηρεσιών

Η εµπειρία της 
επίσκεψης σε 

έναν αµπελώνα 
µπορεί ακόµη και 
να δηµιουργήσει 

εικόνα καλύτερης 
ποιότητας για το 

παραγόµενο κρασί

Έλλειψη νερού θα αντιµετωπίσει η αµπελοκαλλιέργεια στη Σαντορίνη

Περίπτωση έλλειψης νερού στα αµπέλια µε την ποικιλία Ασύρτικο στη Σαντορίνη έδειξαν τα δεδοµένα που παρουσίασε ο Γιάννης 
Παρασκευόπουλος, της GAIA Wines. Η άνοδος της θερµοκρασίας δεν µπορεί να γίνει αισθητή σε ένα νησί τέτοιου µεγέθους, καθώς το 
περιβάλλον επηρεάζεται άµεσα από τον υδάτινο όγκο, µε αποτέλεσµα να συγκοµίζεται η παραγωγή το πολύ 20 µέρες νωρίτερα σε 
αντίθεση µε την ηπειρωτική γη που η θερµοκρασία φέρνει πολύ πρωιµότερη παραγωγή µε αποτέλεσµα τα µη επιθυµητά χαρακτηριστικά 
του χυµού. Κάτι πιο ανησυχητικό όµως παρουσίασε ο Γ. Παρασκευόπουλος. Η συνολική βροχόπτωση δεν έχει σηµειώσει σηµαντική  πτώση 
ή άνοδο, όµως, ενώ από το µήνα Νοέµβριο µέχρι το µήνα Μάρτιο, έπεφτε συνήθως το 71,6% των βροχών, τώρα πια αυτό το ποσοστό έχει 
ανέβει στο 90%. Αυτό σηµαίνει πως η ποσότητα νερού που πέφτει από το Μάρτιο µέχρι το Νοέµβριο, τους πιο θερµούς µήνες του έτους, 
είναι µειωµένη κατά 2/3, ή 66,6%. Εκτός από το γεγονός πως µια τόσο µικρή ποσότητα νερού, όπως και να διαµοιραστεί είναι πολύ πιθανό 
να µη φτάσει για να ζήσουνε τα αµπέλια, η µηχανική σύσταση του εδάφους του νησιού επιβαρύνει ακόµη περισσότερο την κατάσταση. Ως 
ηφαιστειογενές, το έδαφος της Σαντορίνης δεν έχει καθόλου άργιλο, δηλαδή τους µικρότερους σε µέγεθος κόκκους εδάφους, µε 
αποτέλεσµα να στραγγίζει αµέσως, χωρίς να έχει δυνατότητα να κρατήσει υγρασία προς χρηση για τα φυτά. 

Εφαρµογή Jetting 
για αποφυγή οξείδωσης
στους αφρώδεις οίνους
Για την υιοθέτηση του jetting 
στην παραγωγή αφρωδών 
οίνων µίλησε µεταξύ άλλων ο 
Joan M. Canals, από το 
πανεπιστήµιο Rovira I Virgili 
στην Tarragona της Ισπανίας. 
Jetting  αποκαλείται η µέθοδος 
κατά την οποία µία σταγόνα 
υγρού ρίχνεται στην ήδη γεµάτη 
φιάλη µε αφρώδες κρασί 
αµέσως πριν την τοποθέτηση 
του φελλού. Η σύγκρουση της 
σταγόνας αυτής µε το κρασί 
προκαλεί αφρό ο οποίος 
ανεβαίνει µέχρι το στόµιο του 
µπουκαλιού και εκείνη ακριβώς 
την ώρα τοποθετείται ο φελλός 
µε σκοπό την αποφυγή 
παγίδευσης αέρα που προκαλεί 
οξείδωση µέσα στη φιάλη. Η 
σταγόνα µπορεί να είναι νερό ή 
κρασί από αυτό που 
εµφιαλώνεται. Η ιδέα και η 
εφαρµογή του Jetting 
προέρχεται από τη βιοµηχανία 
µπύρας, από όπου και 
εµπνεύστηκαν οι παραγωγοί 
αφρωδών κρασιών. Γενικά, η 
ύπαρξη ουσιών µικρού µοριακού 
βάρους είναι το µυστικό για 
δηµιουργία καλού αφρού στους 
αφρώδεις οίνους, σύµφωνα µε 
πειράµατα που παρουσίασε ο 
J.M.Canals. 
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