
Κούρασε η υπέρπυκνη ελιά 
αμύγδαλα και ξηροί καρποί στη μόδα 
Στο πνεύμα του pret a porter οι καλλιέργειες διεθνώς, ακολουθεί ασθμαίνοντας η Ελλάδα    

Το µοτίβο της κτηνοτροφικής 
κοινότητας στα Πυρηναία, 
δίνει ιδέες για την αξιοποίηση 
του θερινού γάλακτος των 
µετακινούµενων. σελ. 27-30

Τη βιοτεχνική λογική ως 
µονόδροµο υπεραξίας για τις 
επιχειρήσεις του πρωτογενή 
τοµέα, προέβαλε η εκδήλωση 
«Κερνάµε Ήπειρο». σελ. 42

Ευρωπαϊκά τυριά
ορεινών δρόµων 

Κερνάω Ήπειρο
και πιάνω ράφι

Με στοιχεία παραγωγής
οι οργανώσεις στο γάλα 
Συνεχίζεται η ανοδική κίνηση των 
τιµών στο πρόβειο γάλα, µε τις 
συµφωνίες στη Θεσσαλία να γρά-
φουν ακόµα και 92 λεπτά. Ενδει-
κτικό του κλίµατος είναι ότι ακόµα 
και η ΕΑΣ Ρεθύµνου στην Κρήτη, 
όπου δεν υπάρχει Φέτα, πληρώ-

νει για το πρόβειο 90 λεπτά το κι-
λό. Ευκαιρία για θέσπιση πολυε-
τών συµβολαίων βλέπουν οι κτη-
νοτρόφοι, την ώρα που οι συνα-
ντήσεις σε Τύρναβο και Τρίκαλα 
εναλλάσσονται µε θέµα τη ∆ιε-
παγγελµατική. σελ. 16-17

Στους κύκλους της... µόδας δεί-
χνουν να υποκύπτουν οι καλλι-
εργητικές επιλογές στην Ευρώ-
πη και σε ολόκληρο τον κόσµο. 
Πρώτοι διδάξαντες αυτά τα χρό-
νια οι Ισπανοί, µε την Ελλάδα να 
ακολουθεί ασθµαίνοντας και συ-

νήθως να βγαίνει χαµένη. Χα-
ρακτηριστική η τάση της υπέρ-
πυκνης ελιάς, που µάλλον ανέ-
τρεψε τις παγκόσµιες ισορροπί-
ες στο ελαιόλαδο και τώρα εξα-
σθενεί. Αµύγδαλα και ξηροί καρ-
ποί γίνονται τώρα trend. σελ. 15

Ξεσηκώνονται οι Ευρωπαίοι αγρότες 
µε αφορµή τις περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις που προστίθενται 
στην µακρά λίστα των δυσκολιών 
που βιώνουν. σελ. 46-47Κάτι γίνεται πανευρωπαϊκά 
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Οι λύκοι θα υπάρχουν 
όσο υπάρχουν πρόβατα        
Μια διαφορετική αντίληψη στη σχέση 
που διέπει παραγωγούς και βιοµηχανία 
προτείνει ο Νίκος ∆ηµόπουλος. σελ. 50 
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Πράξεις ή απεντάξεις 
για τα Προγράµµατα 
Χωρίς γέφυρα λόγω των περικοπών 
της ΚΑΠ και αυστηρή τήρηση 3ετίας 
για ολοκλήρωση επενδύσεων. σελ. 18

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

259
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64,54
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93

Οι λύκοι θα υπάρχουν 
όσο υπάρχουν πρόβατα   
Μια διαφορετική αντίληψη στη σχέση 
που διέπει παραγωγούς και βιοµηχανία 
προτείνει ο Νίκος ∆ηµόπουλος. σελ. 50 
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11051

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45206

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,10186

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86396

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
120,63550

• Χωρίς πρόγραµµα γέφυρα προς τη 
νέα ΚΑΠ οι επενδύσεις σελ. 19
• Επίσπευση των προκηρύξεων δασικών 
ζητά το υπουργείο Περιβάλλοντος σελ. 18

• Η εκδήλωση «Κερνάµε Ήπειρος» έδειξε 
το δρόµο στους οικοτέχνες σελ. 42
• Πρόταση ΣΕΒΕ για ειδικό εµπορικό σήµα 
στα µακεδονικά προϊόντα σελ. 34

• Στα 275 ευρώ φεύγουν οι καλές ποιότητες 
προς εξαγωγή στο σκληρό σιτάρι σελ. 22
• Οι φυρανιές Συκουρίου στα 8 ευρώ και στα 
3 ευρώ τα άσπαστα αµύγδαλα σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με προσανατολισµό να πουλήσουν το επόµενο διάστηµα φαίνεται 
πως πρέπει να κινούνται παραγωγοί και έµποροι που έχουν 
κρατήσει το σιτάρι τους. Σαστισµένη είναι τις τελευταίες ηµέρες η 
αγορά ελαιολάδου λόγω των διεθνών εξελίξεων µε επίκεντρο την 
Ισπανία, παρουσιάζοντας µικρή κινητικότητα και χωρίς να έχει 
διαµορφωθεί ακόµα µια σταθερή ροή προσφοράς. Τα τεχνικά και 
θεµελιώδη της αγοράς πιέζουν για ανοδική πορεία στο βαµβάκι.

Σαν Ζοζέ και παρλατόρια 
στις µηλιές 
Η αυξηµένη υγρασία σε συνδυασµό µε τον 
κακό αερισµό του οπωρώνα και την υψηλή 
για την εποχή θερµοκρασία ευνοούν τον 
πολλαπλασιασµό των κοκκοειδών. 
Συνήθως εµφανίζονται στα κλαδιά και στην 
κάτω επιφάνεια των φύλλων, κολλάνε 
πάνω στους βλαστούς και στα νεαρά µέρη 
καρπών και φύλλων, προκαλώντας 
αποχρωµατισµούς. Αποµυζούν τους 
χυµούς και τα φυτά εµφανίζουν κακή 
εικόνα, αφυδατώνονται και στο τέλος 
µαραίνονται, ενώ εκκρίνεται και ένα 
κολλώδες επίστρωµα που προσελκύει τα 
µυρµήγκια και άλλα παρασιτικά έντοµα.

Αντιµετώπιση 
Σε οπωρώνες όπου παρατηρήθηκαν 
προσβολές από κοκκοειδή, οι γεωπόνοι 
συστήνουν κατά τη διάρκεια του χειµώνα 
αφαίρεση και καύση των ξερών και 
εξασθενηµένων τµηµάτων των δέντρων 
κι όσων έχουν πυκνό πληθυσµό εντόµων. 
Επιπλέον, στο διάστηµα από την πτώση 
των φύλλων και πριν το φούσκωµα των 
οφθαλµών, θεωρείται αναγκαίος ένας 
ψεκασµός µε εγκεκριµένο ορυκτέλαιο ή 
µε µίγµα ορυκτελαίου και εγκεκριµένου 
οργανοφωσφορούχου εντοµοκτόνου. Ο 
χειµερινός αυτός ψεκασµός θανατώνει 
και χειµερινά αυγά αφίδων και ακάρεων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 26-10-2019 
Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές ώρες στα βόρεια 
ηπειρωτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά µεταβλητοί ασθενείς. 
Στα ανατολικά από βόρειες 
διευθύνσεις  ασθενείς και στο 
Αιγαίο τοπικά ισχυροί. Η 
θερµοκρασία δε θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 27-10-2019 
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ανατολικά ηπειρωτικά, τις 
Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη. 
Βαθµιαία στη Θράκη, τα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και τα 
∆ωδεκάνησα θα αναπτυχθούν 
τοπικές νεφώσεις.. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 
ασθενείς. 

∆ευτέρα 28-10-2019
(Εθνική Εορτή) 
Γενικά αίθριος. Στα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και τα 
∆ωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών ή µεµονωµένων 
καταιγίδων µέχρι το απόγευµα. 
Τοπικά περιορισµένη ορατότητα 
τις βραδινές ώρες στα κεντρικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεµοι 
θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις ασθενείς. 

Τρίτη 29-10-2019 έως
Παρασκευή 01-11-2019
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, 
και από τις βραδινές, τοπικές 
οµίχλες στα βόρεια. Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 
ασθενείς η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει πτώση στα βόρεια ως 
προς µέγιστες τιµές.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά µεταβλητοί 
ασθενείς και από το 
απόγευµα βόρειοι 
έως 4 µποφόρ. 
Στα ανατολικά από 
βόρειες διευθύνσεις  
4 µε 5, στο Αιγαίο 6 
και από το απόγευµα 
τοπικά 7 µποφόρ.
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Καιρό τώρα η Agrenda ασκεί έντονη κριτι-
κή στους φέροντες την πολιτική ευθύ-
νη για τη χάραξη µιας νέας πολιτικής 
για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς.

Οι ατυχείς επιλογές της τελευταίας 8ετίας, η 
αναποφασιστικότητα στην ολοκλήρω-
ση του προβληµατικού έστω θεσµικού 
πλαισίου, παρατείναν την αβεβαιότη-
τα, µεγάλωσαν τη δυσπιστία του αγρο-
τικού κόσµου για τον συνεργατισµό και 
οδήγησαν στην απαξίωση και το πλιά-
τσικο των περιουσιακών στοιχείων των 
οργανώσεων. Σήµερα οι συνεταιρισµοί 
στη χώρα µας βρίσκονται στο χειρότερο 
σηµείων της τελευταίας 50ετίας.    

Η κριτική, πάντως, δεν είναι τόσο για την 
καθυστέρηση στη διαµόρφωση του νέ-
ου νοµικού πλαισίου. Είναι για την ε-
πίµονη άρνηση της πολιτικής ηγεσί-
ας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να εκτιµήσει µε ρεαλισµό την κατά-
σταση, να ξεκινήσει τις αναζητήσεις επί 
του θέµατος από µηδενική βάση και να 
συγκροτήσει µια αξιόπιστη οµάδα ερ-
γασίας, που θα καταλήξει σε µια πραγ-
µατικά ρηξικέλευθη πρόταση µε ευρύ 
χρονικό ορίζοντα.

Από την πρώτη στιγµή υπήρχε ο φόβος, ό-
τι οι όποιες προσπάθειες ανασυγκρό-
τησης του χώρου θα κολλούσαν στα µι-
κρά και µεγάλα συµφέροντα που εκ-
φράζουν την επιθυµία η κατάσταση να 
παραµείνει ως έχει. Οι εκτός συνεταιρι-
σµών (αγρότες και επιχειρηµατίες) για 
να παίζουν χωρίς αντίπαλο και οι εντός 
αυτών για να µη χάσουν τις καρέκλες 
τους. Το τελευταίο αφορά περισσότερο 
τα υπηρεσιακά στελέχη και λιγότερο τις 
αιρετές διοικήσεις.

Είναι πολλοί αυτοί που επιδιώκουν ένα νό-
µο στα µέτρα τους. Ένα νόµο στο µπόι 
τους. Ένα νόµο που να µην τους χαλά-
ει τη ζαχαρένια. ∆εν υπάρχει αµφιβο-
λία ότι ιδέες για έναν τέτοιο νόµο είναι 
σε θέση να συνεισφέρουν µόνο εκεί-
νοι που φέρουν ευθύνη για τη σηµερι-
νή παρακµή. Μόνο εκείνοι που οδήγη-
σαν τις οργανώσεις τους στη χρεοκο-
πία. Προκαλούν εποµένως αλγεινή ε-
ντύπωση, οι επιλογές συµβούλων µε τέ-
τοιου είδους περγαµηνές. Ειδικά όταν 
έχει καταστεί σαφές στην πολιτική ηγε-
σία πως οι αποφάσεις θα είναι κρίσιµες 
για την πορεία της αγροτικής οικονοµί-
ας και καθοριστικές για τις τύχες του α-
γροτικού κόσµου. 

Agrenda

Καλά, τώρα 
σωθήκαμε!





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Περιθώρια µικρής αύξησης του 
προϋπολογισµού της νέας ΚΑΠ 
που µπορεί να φτάσει το 6%, δη-
λαδή κοντά στα επίπεδα της τρέ-
χουσας περιόδου, ανιχνεύεται πί-
σω από την πρόταση εξισορρόπη-
σης µεταξύ των παραδοσιακών και 
των νέων προτεραιοτήτων του Πο-
λυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισί-
ου (Π∆Π), που πρότεινε η φιλαν-
δική προεδρία. Συγκεκριµένα, οι 
Φινλανδοί εµµένουν σε ένα δια-
χωρισµό προϋπολογισµού: το έ-
να τρίτο στη συνοχή, το ένα τρί-
το στην ΚΑΠ και το ένα τρίτο σε 
όλους τους άλλους τοµείς πολι-
τικής, µε αύξηση της χρηµατοδό-
τησης για πολιτικές προτεραιότη-
τες και νέες προκλήσεις, αλλά σε 
χαµηλότερα επίπεδα από εκείνα 
που προτείνει η Επιτροπή. 

Η εκτίµηση αυτή υποστηρίζεται 
ακόµα και από µικρότερο Π∆Π 
σε σχέση µε αυτό που προτείνει 
η Κοµισιόν, µε τα νούµερα ωστό-
σο να µπορούν να αλλάξουν α-
νά πάσα στιγµή, όπως σχολιάζει 
ο διακεκριµένος αγροοικονοµο-
λόγος του κολλεγίου Tρίνιτι στο 
∆ουβλίνο, Άλαν Μάθιους, καθώς 

η πολιτική διελκυστίνδα είναι έ-
ντονη όσο προχωρούν οι διαπραγ-
µατεύσεις. 

Αυτό πάντως που είναι γνωστό 
από τις ασκήσεις εργασίας που γί-
νονται µέχρι στιγµής, είναι πως η 
πρόταση της Κοµισιόν για το Πο-
λυετές µε εισφορές 1,1% έχει α-
πορριφθεί ως πολύ υψηλή. Το ε-
ρώτηµα εδώ είναι αν τα νούµερα 
συγκλίνουν προς το 1.055% ή αν 
οι χώρες που συνεισφέρουν τα πε-
ρισσότερα θα φέρουν το νούµερο 
αυτό στο «πολιτικό όριο» του 1%.

«Είµαστε ακόµα πολύ µακριά α-
πό την οποιαδήποτε συµφωνία» 

παραδέχτηκε η Γερµανίδα καγκε-
λάριος Άγκελα Μέρκελ πριν από 
λίγες ηµέρες. Άλλωστε είναι γνω-
στό ότι Γερµανία, Ολλανδία, Σου-
ηδία και ∆ανία δεν θέλουν να ξε-
περάσουν το 1% της εισφοράς στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ. Και αν εί-
ναι να το ξεπεράσουν, θα θέλουν 
σίγουρα να περάσει το δικό τους, 
στις πολιτικές της ΚΑΠ. Όπως έ-
γραψε η Agrenda την περασµέ-
νη εβδοµάδα, δεν είναι τυχαίο ό-
τι η Γερµανίδα υπουργός Γεωργί-
ας, Τζούλια Κλόκνερ µίλησε για 
τη «µεγάλη σηµασία» που θα έ-
χει για τη χώρα της η µείωση των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Από την άλλη η Γαλλία αποτε-
λεί τον κύριο εκφραστή της ιδέ-
ας για διατήρηση του προϋπολο-
γισµού της ΚΑΠ στο ακέραιο, µε 
συµµάχους ακόµα 16 χώρες (Ελ-
λάδα και χώρες κυρίως από Κε-
ντρική Ευρώπη). Παράλληλα, οι 
χώρες του Visegrad- κυρίως Πο-
λωνία και Ρουµανία αντιδρούν στο 
νέο µηχανισµό για το κράτος-δι-
καιού που ενδέχεται να τους στε-
ρήσει κονδύλια. Για να υπάρχει 
πάντως προϋπολογισµός από 1η 
Ιανουαρίου 2021, από τον οποίο 
εξαρτώνται χιλιάδες πρότζεκτ, οι 
«27» θα πρέπει να έχουν φτά-
σει σε συµφωνία µέχρι τα µέσα 
∆εκεµβρίου. Κάτι, που είναι δύ-
σκολο µε τις µέχρι τώρα συνθή-
κες, οπότε είναι µάλλον ζήτηµα 
που θα κληθεί να αντιµετωπίσει 
η κροατική προεδρία και ποιος 
ξέρει... ίσως και η γερµανική α-
πό την 1η Ιουλίου. 
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«Ροκανίζει» την ΚΑΠ 
ως και το κράτος δικαίου 
Ανιχνεύονται ισορροπίες πίσω από το Πολυετές των Φινλανδών 

Σύνθετα και αλληλένδετα τα ζητήματα

Πάει για το 2020
Η κατάληξη σε συµφωνία 

για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό 
Πλαίσιο έως το ∆εκέµβριο 

κρίνεται µάλλον ως ανέφικτη 

Πιέσεις από
Κοινοβούλιο
Το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο 
ενέκρινε στα µέσα του Οκτωβρίου 
ψήφισµα σχετικά µε το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2021-2027 
θέτοντας ως ανώτατο όριο το 1,3% 
του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Παράλληλα 
το Κοινοβούλιο υποστήριξε πως οι 
δαπάνες για τις παραδοσιακές 
πολιτικές της ΕΕ, όπως η γεωργία 
και η συνοχή, πρέπει να 
διατηρηθούν σε πραγµατικούς 
όρους. Επιπλέον, επαναβεβαίωσε 
άλλα στοιχεία της 
διαπραγµατευτικής του θέσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
µεταρρύθµισης του συστήµατος 
ιδίων πόρων και ενός µηχανισµού 
κράτους δικαίου.

Για πολλούς λόγους, οι δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέ-
λη όσον αφορά την πρόοδο των 
διαπραγµατεύσεων για το πολυ-
ετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο δεν 
πρέπει να προκαλούν έκπληξη. 
Όπως συνοψίζεται στα συµπε-
ράσµατα του Συµβουλίου του Ο-
κτωβρίου του 2019, τα ζητήµατα 
που πρέπει να εξεταστούν είναι 
τεράστια, σύνθετα και αλληλέν-
δετα. Σύµφωνα µε τον Άλαν Μά-
θιους, ανακύπτουν θεµελιώδη ε-
ρωτήµατα σχετικά µε το για ποιον 

είναι ο προϋπολογισµός της ΕΕ 
και πού πρέπει να δαπανηθούν 
τα χρήµατα, πώς πρέπει να χρη-
µατοδοτηθεί ο προϋπολογισµός 
της ΕΕ και κατά πόσον πρέπει να 
εισαχθούν νέες πηγές εσόδων, 
εάν και πώς ο προϋπολογισµός 
της ΕΕ µπορεί να διαδραµατίσει 
έναν σταθεροποιητικό ρόλο. Κα-
θώς και πιο πρόσφατες συζητή-
σεις σχετικά µε τους όρους και 
ιδιαίτερα εάν η απαίτηση τήρη-
σης του κράτους δικαίου πρέπει 
να αποτελέσει προϋπόθεση για 

τη λήψη κονδυλίων της ΕΕ.
Πίσω βέβαια από αυτές τις συζη-

τήσεις, βρίσκεται ο µακροχρόνιος 
διαχωρισµός µεταξύ των κρατών 
µελών που πληρώνουν τα περισ-
σότερα για τον προϋπολογισµό 
της ΕΕ και τα υπόλοιπα.

Όσον αφορά πάντως τον προϋ-
πολογισµό της ΚΑΠ, το σηµαντι-
κότερο όπλο που έχουν στα χέ-
ρια τους οι υπερασπιστές του, εί-
ναι οι περιβαλλοντικές υποχρε-
ώσεις που εισάγει. Αν όντως τις 
θέλει η Ευρώπη, ας τις πληρώσει.
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Κοινή γεωργική πολιτική και αλιεία
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35,1%Οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Νέες και ενισχυµένες προτεραιότητες

∆ιοίκηση

Ο αρµόδιος επίτροπος για τον προϋπολογισµό της ΕΕ Γκίντερ Έτινγκερ 
συστήνει στα κράτη-µέλη µικρή αύξηση της συνεισφοράς τους.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Πιστώθηκαν το απόγευµα της Πέµπτης 24 Οκτωβρίου τα 
λεφτά της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, ύψους 
683.052.227,06 ευρώ στους λογαριασµούς 538.037 
παραγωγών, σηµατοδοτώντας ωστόσο ταυτόχρονα και 
την έναρξη των συµψηφισµών για όσους έχουν οφει-
λές στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταµεία, τον ΕΛΓΑ, αλ-
λά και τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τις εµπορι-
κές τράπεζες. Αν και πρόκειται για αναµενόµενη εξέλι-
ξη, σε πολλές περιπτώσεις οι αγρότες φαίνεται πως µέ-
νουν µε λιγότερα λεφτά σε σχέση µε άλλες χρονιές, α-
φού ο  χρόνος από την προηγούµενη σηµαντική πλη-
ρωµή ενισχύσεων ήταν µεγάλος και οι υποχρεώσεις, ό-
πως και το κόστος παραγωγής, αυξηµένα. 

Οι ελπίδες των παραγωγών τώρα στρέφονται στο επό-
µενο δίµηνο οπότε και αναµένονται περί τα 120 εκατ. ευ-
ρώ για προκαταβολές Προγραµµάτων του έτους 2019, 
η εξισωτική αποζηµίωση της ίδιας χρονιάς, αλλά και το 
υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, το σύνολο της 
«πράσινης ενίσχυσης» και της ενίσχυσης για τους νέους 
αγρότες αλλά και ολόκληρη η βασική σε όσους παρα-
γωγούς το δικαιούµενο ποσό ήταν κάτω των 250 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το πλάνο των πληρωµών 
για τους επόµενους δύο µήνες και µέχρι το τέλος του έ-
τους, βάσει της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό έχει ως 
εξής: Μέχρι τα τέλη Νοεµβρίου θα πιστωθούν οι προκα-
ταβολές, ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ, για τη Βιολογι-
κή Γεωργία, τη Βιολογική Κτηνοτροφία, το Κοµφούζιο, 
τις Σπάνιες Φυλές, τους Ορυζώνες, την Προστασία Πα-
ραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας και τη Μείωση Νιτρορύ-
πανσης. Τον επόµενο µήνα και έως το τέλος του έτους 
το υπουργείο δροµολογεί την καταβολή της εξισωτικής 
αποζηµίωσης του 2019, εκτιµώµενου ύψους περί τα 235 
εκατ. ευρώ, ενώ λίγο πριν ή λίγο µετά πρόκειται να πλη-
ρωθούν στους παραγωγούς το υπόλοιπο 30% της βασι-
κής ενίσχυσης, το πρασίνισµα και τα χρήµατα για τους 
γεωργούς νεαρής ηλικίας, ποσού περί τα 980 εκατ. ευρώ.

Κοντά στους 50.000 όσοι δεν έφτασαν 
τα 250 ευρώ και έµειναν εκτός

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Οργανισµού Πλη-
ρωµών, ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2019 υπέβαλλαν 
646.141 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής 
ενίσχυσης είναι 591.007, ενώ το ανωτέρω καταβληθέν 
ποσό αντιστοιχεί στο 98,3% της συνολικά δικαιούµενης 
ενίσχυσης µε βάση τις αιτήσεις. Από την πλευρά του ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έσπευσε να δηλώσει ι-
κανοποιηµένος που επαληθεύτηκαν οι δηλώσεις του ότι 
«η πίστωση αυτή θα είναι διαθέσιµη πριν από την εθνι-
κή µας εορτή και αργία της 28ης Οκτωβρίου».

Κατά τον διασταυρωτικό µηχανογραφικό έλεγχο που 
πραγµατοποιήθηκε για τη χορήγηση της προκαταβολής 
της βασικής ενίσχυσης  έτους 2019, εντοπίστηκαν ευρή-
µατα που επηρέασαν µερικά ή ολικά την πληρωµή των  
δικαιούχων. Τα ειδικά αυτά ευρήµατα αφορούν κυρίως:

 Γεωργούς (49.841) µε δικαιούµενο ποσό βασικής ε-
νίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ. Εφόσον µετά τον υ-
πολογισµό των επόµενων πληρωµών, το συνολικό πο-
σό τους είναι µεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν 
στην εκκαθάριση.

 Γεωργούς (44) που δεν πληρούν το κριτήριο του ε-
νεργού γεωργού σύµφωνα µε το άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 

1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγω-
γών αυτών, που διενεργείται από την ΑΑ∆Ε, χρησιµοποι-
ούνται τόσο τα δικαιούµενα ποσά των άµεσων ενισχύ-
σεων έτους αιτήσεων 2018, όσο και τα οικονοµικά τους 
στοιχεία του φορολογικού έτους 2018.

 Γεωργούς (780) για τους οποίους εκκρεµεί το αποτέ-
λεσµα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού κα-
θόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης 
φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών.

 Γεωργούς (1.657) για τους οποίους εκκρεµεί η ολο-
κλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µετα-
βίβασης δικαιωµάτων (προσκόµιση συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς 
κλπ.). Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης 
δικαιωµάτων ανήλθε στις 34.484.

 Γεωργούς (470) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 
του τραπεζικού λογαριασµού που δήλωσαν στην Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης µε το τραπεζικό ίδρυµα.

 Γεωργούς (2.933) που κρίθηκαν µη δικαιούχοι µετά 
από ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω µεγάλης απόκλισης 
µεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.

 Γεωργούς (2.785) µε µη τεκµηρίωση ιδιοκτησίας για 
το σύνολο ή µέρος των αγροτεµαχίων που δηλώθηκαν 
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 σε σχέση µε τα στοι-
χεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε.

Σηµειωτέον ότι, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι συνο-
λικές άµεσες ενισχύσεις που θα πληρωθούν στους Έλ-
ληνες αγρότες για το 2019 ανέρχονται σε 2.022.400.000 
ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1.091.170.000 ευρώ προορίζο-
νται για τη βασική  ενίσχυση, 550.385.000 ευρώ για το 
πρασίνισµα, 36.692.000 ευρώ για τους νέους σε ηλικία 
αγρότες (κάτω των 40 ετών) και 344.153.000 ευρώ για 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις».

ΠΣΕΑ 2015-
2017

Κρατικές 
ενισχύσεις 2,3 

εκατ. ευρώ 
κατέβαλε ο ΕΛΓΑ 
στις 21 Οκτωβρίου 

σε 1.014 
παραγωγούς για 
πυρκαγιές ΠΣΕΑ 

του 2015, 2016 και 
2017

 

Κυψέλες 
διαχείµασης

∆ηλώσεις 
των κυψελών 
διαχείµασης 

του έτους 2019 
καλούνται να 

υποβάλλουν οι 
µελισσσοκόµοι έως 

31 ∆εκεµβρίου 
στις αρµόδιες 
περιφερειακές 

∆ΑΟΚ

Εισφορές 
ΕΦΚΑ

Μέχρι την Πέµπτη 
31 Οκτωβρίου 
καλούνται οι 
αγρότες να 

καταβάλουν τις 
εισφορές του 

Σεπτεµβρίου 2019 
στον ΕΦΚΑ
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Ήρθε το τσεκ πλήγωσαν οι συμψηφισμοί 
στα τέλη Νοεμβρίου 120 εκατ. για άλλες δράσεις 

 Δεν πήρε προκαταβολή το 10% των δικαιούχων, πολλοί κάτω από τα 250 ευρώ, Δεκέμβρη η εκκαθάριση 
 Τον άλλο μήνα προκαταβολή Βιολογικών και Νιτρικών, πριν τα Χριστούγεννα η εξισωτική και η εξόφληση

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΕΥΡΩ

550.385.000
ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

36.692.000
ΕΥΡΩ

 <40 ΕΤΩΝ

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

2.022.400.000
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

 344.153.000
ΕΥΡΩ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

1.091.170.000

Από την άνοιξη
οι αποζηµιώσεις 
για τα ροδάκινα
Από την ερχόµενη άνοιξη και σταδιακά 
εκτιµάται ότι θα αποζηµιωθεί η πλειοψηφία 
των ροδακινοπαραγωγών για τις ζηµιές του 
περασµένου Ιουλίου, σύµφωνα µε όσα 
προέκυψαν από την πρόσφατη συνάντηση 
µελών του Αγροτικού Συλλόγου Ηµαθίας µε 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, µέχρι τέλος 
Οκτωβρίου οι συνεταιρισµοί θα πρέπει να 
καταθέσουν τις λίστες µε τις τιµές για πρώτης 
και δεύτερης ποιότητας επιτραπέζια ροδάκινα 
ώστε να υπολογιστούν οι «συντελεστές» µε 
βάση τους οποίους θα βγουν οι αποζηµιώσεις 
από τον ΕΛΓΑ. Η κατάθεση των πορισµάτων 
θα ξεκινήσει από τα τέλη του έτους και θα 
συνεχιστεί µέχρι την άνοιξη, οπότε και η 
πληρωµή θα γίνεται σταδιακά.
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Με προκαταβολή 80% η προώθηση 
ελληνικών οίνων στη διεθνή αγορά  
Στη νέα ΚΥΑ προβλέπεται επιπλέον εθνική χρηματοδότηση 30% 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
  giouroukeli@agronews.gr

Με τρεις βασικές οµάδες στόχους χωρών και 
target group εκδόθηκαν µε σχετική ΚΥΑ τα συ-
µπληρωµατικά µέτρα για το ειδικό µέτρο στή-
ριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες 
για την προγραµµατική περίοδο 2019-2023, 
προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 13,9 ε-
κατ. ευρώ. Στη νέα απόφαση προβλέπεται ε-
πιπλέον εθνική χρηµατοδότηση της τάξης του 
30% πέραν της κοινοτικής 50% και 20% της ί-
διας συµµετοχής και δικαιούχοι κυρίως είναι 
∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις, Επαγγελµατι-
κές Οργανώσεις και προσωρινές ή µόνιµες ε-
νώσεις δύο ή περισσότερων οινοπαραγωγών. 
Υψηλή µοριοδότηση λαµβάνουν τα υποβαλ-
λόµενα προγράµµατα ενηµέρωσης για υπεύ-
θυνη κατανάλωση και για τα ενωσιακά συστή-
µατα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Οι φορείς που υποβάλλουν πρόγραµµα ε-
νηµέρωσης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
προκαταβολή σε ποσοστό 80%, επί της κοινο-

τικής και εθνικής συµµετοχής, ενώ προβλέπο-
νται κυρώσεις στην περίπτωση που το πρόγραµ-
µα υλοποιηθεί σε ποσοστό κατώτερο του 75% 
(Περικοπή του ποσού πληρωµής 10% για υλο-
ποίηση 50%-74,99%, 20% για υλοποίηση 30%-
49,99% και στέρηση του δικαιώµατος πληρω-
µής, για απορρόφηση κάτω του 30%).

Στόχοι της στρατηγικής της χώρας είναι:
α) η παροχή ενηµέρωσης προς τους κατανα-

λωτές και τους επαγγελµατίες του οινικού κλά-
δου όσον αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση,

β) η παροχή ενηµέρωσης προς τους κατανα-
λωτές όσον αφορά το ενωσιακό καθεστώς των 
προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και 
των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων,

γ) η αναβάθµιση της γνώσης των επαγγελµα-
τιών του κλάδου της HORECA για το καθεστώς 
που διέπει τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ,

δ) η εκπαίδευση των επαγγελµατιών του οι-
νικού κλάδου και των καταναλωτών στις χώ-
ρες στόχους της ΕΕ και

ε) η βελτίωση της εικόνας που διέπει τους ε-
νωσιακούς οίνους µε γεωγραφικές ενδείξεις.

Χώρες και Οµάδες στόχοι
προς ενηµέρωση
Οι επιλέξιµες χώρες-στόχοι για την 
ενηµέρωση κατηγοριοποιούνται στις 
ακόλουθες τρεις οµάδες:
α) Οµάδα Ι: Ελλάδα, Γερµανία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Πολωνία
β) Οµάδα ΙΙ: Κύπρος, Βέλγιο, Ολλανδία, 
∆ανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία.
γ) Οµάδα ΙΙΙ: Λοιπές χώρες Ε.Ε..
Οµάδες - Στόχοι
Οι επιλέξιµες δράσεις απευθύνονται 
στις εξής οµάδες στόχους:
α) επαγγελµατίες του χώρου, όπως. 
διανοµείς, εισαγωγείς, ιδιοκτήτες χώρων 
εστίασης, ιδιοκτήτες λιανικής και 
χονδρικής πώλησης,
β) καταναλωτές, νέοι, έφηβοι και γονείς,
γ) διαµορφωτές της κοινής γνώµης, όπως 
δηµοσιογράφοι και ειδικοί σε θέµατα
γαστρονοµίας.

Κοινοτική συµµετοχή στα 8,7 εκατ. ευρώ και 
εθνική στα 5,2 εκατ. ευρώ για το 2019-2023.

«ΕΛΙΑΞΙΑ»
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ

ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η εταιρεία επεξεργασίας βρώσιµων ελιών ΑΜΑΛΘΕΙΑ που ε-
δρεύει στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του 
προγράµµατος «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας ανάπτυξης & και-
νοτοµίας στον τοµέα προτεραιότητας της RIS3 “ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟ-
ΦΗ”» του επιχειρησιακού προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος 2014-
2020 της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος υλοποιεί το ως άνω ε-
ρευνητικό πρόγραµµα (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: ∆ΕΡ6-0022676) σε συνεργα-
σία µε το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & ∆ιατροφής του Πανεπι-
στηµίου (υπεργολάβος του προγράµµατος).

Αντικείµενο του έργου είναι η δηµιουργία, µελέτη και παρου-
σίαση ενός νέου καινοτόµου προϊόντος στην κατηγορία των 
ψηµένων προϊόντων ελιάς µε υψηλού επιπέδου οργανοληπτι-
κά χαρακτηριστικά, που θα αξιοποιεί τα παραπροϊόντα βρώσι-
µης ελιάς της περιοχής ∆υτικής Ελλάδας. Επιπλέον, να αναδεί-
ξει την υψηλή διατροφική του αξία και να το υποστηρίξει κατάλ-
ληλα για την εισαγωγή του τόσο στην εγχώρια αλλά και στη διε-
θνή αγορά µε στόχο την υψηλή αποδοχή και προτίµησή του α-
πό τους καταναλωτές. 

Στόχοι του έργου 
●  Μεταποίηση των παραπροϊόντων της βρώσιµης ελιάς (ορατά 

ελαττώµατα, χτυπηµένες, δάκος κτλ.) σε πάστα µε σκοπό την 
περεταίρω αξιοποίησή της. 

●  Μελέτη και ανάδειξη της φυσικής αντιοξειδωτικής και α ντι-
θροµβωτικής δράσης της πάστας ελιάς. 

●  Πιλοτική παραγωγή νέων καινοτόµων προϊόντων µε κύριο 
συστατικό την πάστα ελιάς και το αλεύρι ολικής άλεσης. 

● Έρευνα αγοράς για το νέο παραγόµενο προϊόν. 
●  Μελέτη της διατροφικής αξίας και της βιοδραστικότητας του 

τελικού προϊόντος σε in vivo και in vitro επίπεδο. 
●  Ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων του νέου προϊόντος. 
●  Μελέτη συσκευασίας και διατήρησης του νέου προϊόντος. 
●  Σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας και διάθεση του τελικού προ-

ϊόντος. 

Το έργο υλοποιείται την διετία 2019 – 2020
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου από πλευράς ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ 
είναι η κυρία Ευαγγελία Ζούκα, ενώ από πλευράς Πανεπιστηµί-
ου Αιγαίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του 
Τµήµατος κ. Χαράλαµπος Καραντώνης.
Τα πρώτα προϊόντα του προγράµµατος, ως πιλοτικές παραγω-
γές, προγραµµατίζεται να παρουσιαστούν στην έκθεση τροφίµων 
FOODEXPO του 2020 στο περίπτερο της εταιρείας.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Παγιώνεται το αίτηµα των αγροτών για 
συµψηφισµό οφειλών από εισφορές 
στον ΕΛΓΑ και αποζηµιώσεων, ώστε 
κανείς αγρότης να µην µείνει εκτός 
της διαδικασίας αποζηµίωσης επειδή 
δεν µπόρεσε να καλύψει τις εισφορές 
του, λόγω της γενικότερης δυσµενούς 
οικονοµικής κατάστασης. Με άλλα 
λόγια, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
χάνει το δικαίωµα αποζηµίωσης από 
τον ΕΛΓΑ σε περίπτωση που δεν έχει 
πληρώσει εντός συγκεκριµένης προ-
θεσµίας τις εισφορές του, ενώ ταυτό-
χρονα παραµένει η υποχρέωσή του 
απέναντι στον φορέα.

Το θέµα τίθεται ολοένα και πιο επι-
τακτικά στο κυβερνητικό επιτελείο από 
τον αγροτικό κόσµο, που συνεπικου-
ρείται από τοπικούς βουλευτές, µε τους 
αρµόδιους υπουργούς να δείχνουν δι-
ατεθειµένοι να προωθήσουν ρυθµίσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να µη 
χάνεται η αποζηµίωση των αγροτών ό-
ταν δεν καταβάλλονται οι εισφορές ε-
ντός συγκεκριµένου χρονικού πλαισί-
ου και να µην προστίθεται στις φορο-
λογικές εκκρεµότητες του προσώπου. 

Μάλιστα, πέραν του συµψηφισµού 
των εισφορών µε την αποζηµίωση σε 
περίπτωση που αυτή προκύπτει, υ-
πό εξέταση βρίσκονται και λύσεις ό-
πως η υπαγωγή των οφειλών σε δό-
σεις όπως συµβαίνει και σε άλλους 
ασφαλιστικούς φορείς. Βέβαια όλα 
αυτά υπό το πρίσµα της αναλογιστι-
κής µελέτης και τις ενέργειες για αλ-
λαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ, που 
εδώ και αρκετό διάστηµα βρίσκεται 
σε φάση επεξεργασίας.

Υπό εξέταση de minimis στα 
ροδάκινα και συµψηφισµοί 

Να σηµειωθεί ότι ζήτηµα συµψηφι-
σµού των ασφαλιστικών εισφορών του 
ΕΛΓΑ µε τις αποζηµιώσεις που έχουν 
να λαµβάνουν έθεσαν στον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορί-
δη, οι ροδακινοπαραγωγοί της Ηµα-
θίας, ο οποίος φέρεται να εµφανίστη-
κε θετικός σε µια τέτοια προοπτική ό-
πως και σε διευκόλυνση όσον αφορά 

τις ασφαλιστικές εισφορές των αγρο-
τών στον ΕΦΚΑ αλλά και σε καταβολή 
de minimis.

Στην συνάντηση (18 Οκτωβρίου) οι 
εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου 
Ηµαθίας παρουσίασαν την δεινή οικο-
νοµική κατάσταση που βιώνουν µετά 
τα απανωτά χτυπήµατα που δέχθηκε η 
παραγωγή από τις χαλαζοπτώσεις και 
ανεµοθύελλα, αλλά και τις αρνητικές 
επιπτώσεις από το Ρωσικό εµπάργκο 
µε τις εξαιρετικά χαµηλές τιµές σε ε-
πιτραπέζια και νεκταρίνια, καταθέτο-
ντας σχετικό υπόµνηµα αιτηµάτων:

 Άµεση οικονοµική στήριξη των 
πληγέντων παραγωγών όπως συµβαί-
νει και σε άλλες επαγγελµατικές οµά-
δες καθώς ο νοµός έχει κηρυχτεί σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης.

 Παύση πληρωµών για τους πλη-

γέντες αγρότες, των ασφαλιστικών ει-
σφορών, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ∆ανείων κ.α. 
για ένα έτος.

 Προκαταβολές(τροπολογία) στους 
πληγέντες αγρότες.

 Καταβολή δίκαιων αποζηµιώσε-
ων και να υπάρξει τροπολογία µε την 
οποία δεν θα πάει στα ΠΣΕΑ η κατα-
στροφή του φυτικού κεφαλαίου αλλά 
θα αποζηµιωθεί όπως και η χαλαζό-
πτωση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

 Τροπολογία η οποία θα επιτρέπει 
τον συµψηφισµό των ασφαλιστικών 
εισφορών όλων των προηγούµενων 
ετών µε τις πληρωµές αποζηµιώσεων 
που έχουν να λάβουν οι παραγωγοί έ-
τσι ώστε να µη µείνει κανείς απλήρω-
τος αγρότης που η καλλιέργεια του έ-
χει υποστεί ζηµιές.

 Καταβολή στρεµµατικών ενισχύσε-

ων - βάση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε - στους 
παραγωγούς επιτραπέζιων ροδάκινων 
και νεκταρινιών µέσω de minimis για 
τις φετινές χαµηλές τιµές που έχουν 
προκαλέσει απώλεια εισοδήµατος κα-
θώς δεν αγγίζουν ούτε το 70% του κό-
στους παραγωγής.

 Αύξηση της τιµής τους συµπύρη-
νου ροδάκινου τουλάχιστον στα 35 λε-
πτά ανά κιλό.

 Μείωση του κόστους παραγωγής 
(φτηνότερο αγροτικό πετρέλαιο όπως 
και αγροεφόδια κ.α).

 Εργάτες Γης (Μείωσης του κόστους 
µετάκλησης και αλλαγή του ισχύοντος 
κανονισµού).

 Αναδιάρθρωση καλλιέργειας του 
ροδάκινου για εξοµάλυνση της αγοράς.

 Συνδεδεµένη ενίσχυση στο ροδάκινο 
και νεκταρίνι µε ευνοϊκότερους όρους.

Οι αµπελουργοί που δεν 
ανήκουν σε συνεταιρισµό ή 
Οµάδα Παραγωγών, 
υποβάλλουν ∆ήλωση 
Παραγωγής όταν οινοποιούν 
µόνοι τους, αναφέρει σχετική 
εγκύκλιος που εξέδωσε το 
τµήµα Αµπέλου Οίνου και 
αλκοολούχων ποτών σχετικά 
µε τις υποχρεώσεις των 
συνεταιρισµένων και µη 
αµπελουργών, όσον αφορά τη 
συµπλήρωση των ∆ηλώσεων 
Συγκοµιδής ή και την υποβολή 
∆ηλώσεων Παραγωγής.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι:
Οι συνεταιρισµένοι αµπελουργοί 
που παράγουν κάτω από 10 hl 
οίνου, διατηρούν το δικαίωµα 
της ιδιοκατανάλωσης και 
συµπληρώνουν το σχετικό πεδίο 
στη ∆ήλωση Συγκοµιδής, χωρίς 
να υποβάλλουν ∆ήλωση 
Παραγωγής
Εάν οι συνεταιρισµένοι 
αµπελουργοί παράγουν οίνο, 
άνω των 10 hl, θα πρέπει να 
υποβάλλουν ∆ήλωση 
Παραγωγής
Οι µη συνεταιρισµένοι 
αµπελουργοί που παράγουν 
οίνο για ιδιοκατανάλωση,  
υποβάλλουν ∆ήλωση 
παραγωγής ανεξαρτήτως 
ποσότητας
Για φέτος και εφόσον η 
σταφυλική παραγωγή των 
αµπελουργών δεν ήταν 
κατάλληλη για οινοποίηση, 
µπορούν να οδηγήσουν την 
ποσότητα σταφυλιών που 
παρήγαγαν σε «άλλους  
προορισµούς» επιλέγοντας το 
αντίστοιχο πεδίο στη ∆ήλωση 
Συγκοµιδής (προφανώς το πεδίο 
αυτό συµπληρώνεται για τους 
αµπελουργούς που αποστάζουν 
για ιδιοκατανάλωση).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υποχρεώσεις 
για δηλώσεις 
συγκομιδής 
και παραγωγής 
για όλους τους 
αμπελουργούς

Αίτημα αγροτών για τις εισφορές ΕΛΓΑ  

Συμψηφισμός χρεών 
με τις αποζημιώσεις
Υπό εξέταση βρίσκονται και λύσεις για υπαγωγή των οφειλών σε δόσεις 

Τροπολογία η οποία θα 
επιτρέπει τον συµψηφισµό των 
ασφαλιστικών εισφορών όλων 

των προηγούµενων ετών µε 
τις πληρωµές αποζηµιώσεων 

που έχουν να λάβουν οι 
παραγωγοί, έτσι ώστε να µη 

µείνει κανείς απλήρωτος 
αγρότης που η καλλιέργεια του 

έχει υποστεί ζηµιές, ζητά 
ο αγροτικός κόσµος.



∆ήλωση 
Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης

Η καταχώρηση και η 
έκδοση των αδειών 

απόσταξης των µικρών 
αποσταγµατοποιών 
πραγµατοποιείται 

µέσα από τη ∆ήλωση 
Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης και 
λοιπών Φορολογιών

Kατ’ εξαίρεση και φέτος 
απόσταξη μη οινοποιήσιμων
Η εγκύκλιος ΑΑΔΕ βάζει μπρος το βράσιμο από τους διήμερους 

«Εξαιρετικά και µόνο» την τρέχουσα α-
ποστακτική περίοδο θα αφορά η εγκύ-
κλιος διαταγή για τη χορήγηση αδειών 
απόσταξης στους µικρούς αποσταγµα-
τοποιούς, που εκδόθηκε από την Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, πα-
ρά το ότι είναι όµοια µε την περσινή.
Έτσι, θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι 
αµβυκούχοι και αµπελοκαλλιεργητές 
να προβαίνουν σε δηλώσεις συγκοµι-
δής σε άλλους προορισµούς, τις οποί-
ες θα καταθέτουν στις κατά τόπους ∆Α-
ΟΚ, από όπου θα λαµβάνουν τις βεβαι-
ώσεις και εν συνεχεία θα τις υποβάλ-
λουν στα αρµόδια τελωνεία, τα οποία 
θα τους χορηγούν τις άδειες απόστα-
ξης. Αναλυτικά η εγκύκλιος της ΑΑ∆Ε: 

Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση 
αδειών απόσταξης

 «Με τις υπ’ αριθµ. 2454/235853/19 
(Β’ 3645) και 2453/235850/19 (Β’ 

3673) Αποφάσεις του υπουργού και 
της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, επήλθαν αλλαγές αναφορικά µε 
την υποβολή των δηλώσεων συγκο-
µιδής οινοποιήσιµων ποικιλιών στα-
φυλιών και των δηλώσεων παρα-
γωγής οίνου ενώ µε την υπ΄ αριθµ. 
2713/266793/18-10-2019 εγκύκλιο 
διαταγή, δόθηκαν περαιτέρω οδηγί-
ες ως προς τη συµπλήρωση της προ-
αναφερόµενης δήλωσης συγκοµιδής 
καθώς και ως προς τη χορήγηση της 
σχετικής βεβαίωσης από τις αρµόδι-
ες ∆ΑΟΚ για την έκδοση των αδειών 
απόσταξης. Λαµβάνοντας υπόψη ό-
τι το προαναφερόµενο κανονιστικό 
πλαίσιο εκδόθηκε εν µέσω της νέας 
για τους µικρούς αποσταγµατοποιούς 
(διήµερους) της παραγράφου 5 του 
άρθρου 5 του ν.2969/2001«Αιθυλική 
αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» 
αποστακτικής περιόδου (2019-2020) 

καθώς και τα αναφερόµενα στο υπ’ α-
ριθµ. πρωτ. 1940/15-10-2019 έγγρα-
φο της Γενικής Γραµµατείας Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµ-
φωνα µε το οποίο οι αµπελοκαλλιερ-
γητές – κάτοχοι µη επιλέξιµων προς 
οινοποίηση σταφυλιών, λόγω της µει-
ωµένης, εξ αιτίας των έντονων καιρι-
κών φαινοµένων σε πολλές περιοχές 
της χώρας, ποιότητας οινοποιήσιµων 
ποικιλιών αµπέλου, δύνανται, κατά 
την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο 
(2018-2019), να οδηγήσουν τη συ-
γκεκριµένη ποσότητα σταφυλιών σε 
λοιπούς προορισµούς, σύµφωνα µε 

τη σχετική ενωσιακή και εθνική νοµο-
θεσία, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
Προκειµένου για την οµαλή λειτουρ-
γία των µικρών αποσταγµατοποιών 
(διήµερων) εξαιρετικά και µόνο, για 
την τρέχουσα αποστακτική περίοδο, 
δύναται να χορηγηθεί άδεια απόστα-
ξης στεµφύλων στους αµπελοκαλλιερ-
γητές οινοποιήσιµων αλλά µη επιλέξι-
µων προς οινοποίηση σταφυλιών, τα 
οποία, σύµφωνα µε τις σχετικές βε-
βαιώσεις των ∆ΑΟΚ και την υποβαλ-
λόµενη από αυτούς δήλωση συγκο-
µιδής οδηγήθηκαν από τους εν λόγω 
σε λοιπούς κατά νόµο προορισµούς. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προβαίνουν σε δηλώσεις συγκοµιδής 
σε άλλους προορισµούς, τις οποίες θα καταθέτουν στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ.
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Δικαστήρια
Ήταν τόσο ευφυής 
που πιάστηκε
στα... πράσα 
Τέλος στις ακροβασίες ευφυούς γεωργίας που 
στήθηκε με στόχο κρατικό χρήμα 31 εκατ. ευρώ   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Νέα τροπή παίρνουν τα πράγµατα 
στην υπόθεση του προγράµµατος 
«ευφυούς γεωργίας», που είχε προ-
κηρύξει η προηγούµενη κυβέρνηση 
για τα µάτια και µόνο της πολυπράγ-
µονος συντεχνίας του ΟΣ∆Ε. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να απορρίπτει 
οριστικά και αµετάκλητα και την «έν-
σταση» στην οποία συνέπραξε και η 
ίδια η «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
που είχε βγάλει στον αέρα τον επί-

µαχο διαγωνισµό. Ήταν, όπως ανα-
φέρουν καλά ενηµερωµένες πηγές, 
η τελευταία πράξη στο δράµα ενός 
διαγωνισµού που ξεκίνησε από την 
πρώτη στιγµή µε «σηµαδεµένα χαρ-
τιά» και ο οποίος κατέπεσε παντοιο-
τρόπως στην ελληνική δικαιοσύνη. 

Η παραπάνω εξέλιξη, φράζει ορι-
στικά το δρόµο στα µεγαλεπίβολα 
σχέδια µιας κάστας κρατικοδίαιτων, 
η οποία είχε βάλει σκοπό να ποδηγε-
τήσει το σύνολο των προγραµµάτων 
που συνδέονται µε τον αγροτικό χώ-
ρο και να θυσιάσει για τα συµφέρο-
ντά της την ανάπτυξη της ελληνικής 
γεωργίας και το µέλλον των αγροτών.

Πέραν όµως αυτού, οι χειρισµοί των 
τελευταίων µηνών από αρκετούς εκ 
των ιθυνόντων που αυτάρεσκα θέ-
λουν να εκφράσουν την «...κυβέρ-
νηση της αλήθειας και τη νέα επο-

χή για την ανάπτυξη στην Ελλάδα»  
προδίδουν αδυναµίες σε παλιές πρα-
κτικές, οι οποίες οδήγησαν τη χώρα 
στην οδό της χρεοκοπίας και στην 
οποία δεν θα αργήσουµε να ξανα-
βρεθούµε ως έθνος, εάν οι προσω-
πικές επιδιώξεις τίθενται πάνω από 
το δηµόσιο συµφέρον, δηλαδή το 
συµφέρον της κοινωνίας. 

Μπορεί λοιπόν να είναι κατανοη-
τές οι «παλιές υποχρεώσεις» κάποιων 
νεώτερων που σπούδασαν µε υπο-
τροφίες κάποιων επιχειρηµατικών ο-
µίλων, δεν µπορούν όµως σε καµιά 
περίπτωση τα «γραµµάτια» αυτά να 

εξοφλούνται σε βά-
ρος της ευηµερίας 
µιας ολόκληρης ε-
παγγελµατικής τά-
ξης και φυσικά σε 
βάρος της οικονοµι-
κής ανάπτυξης του 
τόπου. Το παρήγο-
ρο άλλη µια φορά 
είναι ότι η Ελληνι-
κή ∆ικαιοσύνη, πα-
ρά τα εµπόδια που 
κατά καιρούς έχει 
βρει στο διάβα της, 
στις κρίσιµες ώρες 

είναι εκεί και παραµένει τυφλή. Άλ-
λωστε, στη συγκεκριµένη υπόθεση, 
είναι η µόνη που είδε καθαρά, αυτό 
που δεκάδες άλλοι από τους φέρο-
ντες δηµόσια αξιώµατα δεν ήθελαν 
να δουν. Στην προκειµένη περίπτω-
ση, η Ελληνική ∆ικαιοσύνη έµεινε 
απαθής στις επίµονες πολιτικές πα-
ρεµβάσεις και στα «µεγάλα συµφέ-
ροντα» των λίγων που στρέφονται 
κυρίως σε βάρος των πολλών. 

Για τους παρεπιδηµούντες στην Ι-
ερουσαλήµ, είναι κάτι παραπάνω α-
πό κοινό µυστικό πλέον ότι η συγκε-
κριµένη υπόθεση ήταν η... τελευταία 
ζαριά µιας «κακοµαθηµένης παρέ-
ας» ποικιλώνυµων συµφερόντων, 
η οποία έµαθε να ζει σε σκοτεινά υ-
πόγεια, δυνάµωσε στον κουρνιαχτό 
της κρίσης και που δεν έχει τρόπο 
επιβίωσης στο φως της ανάπτυξης.  

21-22, 35-36

Δεν απέδωσαν 
οι αμυγδαλιές, 
αυξάνονται
οι εισαγωγές

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

∆υσκολίες ακόµη και στο να καλύψουν 
τις υποχρεώσεις τους παρουσιάζει η φε-
τινή χρονιά για τους αµυγδαλοπαραγω-
γούς, αφού άφησε χωρίς καρπό τα πε-
ρισσότερα κλαδιά. Κοντά στο 1/10 των 
αποδόσεων της προηγούµενης χρονιάς, 
2018-2019 υπολογίζεται ο όγκος της πα-
ραγωγής, µε την τιµή να έχει µεν αυξη-
θεί για το άσπαστο αµύγδαλο από τα 2,20 
ευρώ το κιλό που ήταν πέρυσι στα 3 ευ-
ρώ, ωστόσο η διαφορά αυτή να µην εί-
ναι σε καµία περίπτωση ικανή να καλύ-

ψει τη ζηµιά. «Όσοι βγάλουν τα έξοδα, 
είναι τυχεροί» αναφέρει στην Agrenda ο 
Γιώργος Νούλας, παραγωγός στον δήµο 
Τεµπών, περιοχή στην οποία συλλέγεται 
και το 60% περίπου της συνολικής παρα-
γωγής της χώρας. Οι παραγωγοί αποδί-
δουν τη ζηµιά στον παγωµένο καιρό που 
έκανε λίγο πριν την ανθοφορία στις βα-
σικές παραγωγικές περιοχές, ωστόσο ο 
ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει τα αιτήµατά τους, 
µε αποτέλεσµα τα περιθώρια να πληρω-
θούν αποζηµιώσεις να είναι ελάχιστα. 

Κουρασµένες φέτος οι αµυγδαλιές 
 Στα 8 ευρώ οι φυρανιές Συκουρίου, στα 3 ευρώ τα άσπαστα αµύγδαλα  

 Πολύ µειωµένες οι φετινές αποδόσεις δεν αρκεί η µικρή άνοδος της τιµής

Α1 |  21

Η  
εξαγωγή για τα µέτρια σκλη-
ρά σιτάρι στην ελληνική αγο-
ρά κουβεντιάζεται στα επίπεδα 
των 255-260 ευρώ ο τόνος FOB 

λιµάνι µας, µε τις προσφορές να είναι λίγες. 
Ο διαγωνισµός της Τουρκίας έκλεισε σε κα-
λή τιµή στα 305 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
λιµάνι τους, ενώ µένει βέβαια να δούµε αν οι 
εµπορικοί οίκοι που πήραν τον διαγωνισµό 
θα κοιτάξουν να καλυφθούν και µε ελληνικό 
προϊόν. Σίγουρα πάντως δίνει ένα αισιόδοξο 
µήνυµα για τις τιµές των ποιοτικών σιταριών.  

 Κάποιες νέες πωλήσεις βάµβακος προς τα 
68-69 σεντς ανά λίµπρα σηµειώθηκαν στην ελ-
ληνική αγορά, ενώ στα ανοιχτά συµβόλαια υ-
πήρξε δραστηριότητα σε πριµ (βάση) 3,5 σεντς 
άνω των χρηµατιστηριακών τιµών. Αρχίζει και 
φαίνεται µια δυσκολία πώλησης για τα βαµβά-
κια υποδεέστερου χρώµατος, λόγω υγρασίας, 
τα οποία είναι και πολλά φέτος. Αναφορικά 
µε την παραγωγή φαίνεται να ξεπερνάµε τους 
350.000 τόνους εκκοκκισµένου. 

 Χαµηλές επιδόσεις αναµένει η Ισπανία στο 
σύνολο της παραγωγής εσπεριδοειδών, εµφανί-
ζοντας παράλληλα καθυστέρηση στην ωρίµαν-
ση των φρούτων. Οι 6,11 εκατ. τόνοι εσπεριδο-
ειδών που θα συγκοµίσουν φέτος οι Ισπανοί, 
διαµορφώνουν µια εξαιρετικά µεγάλη µείωση 
παραγωγής, που προσεγγίζει το 20%, µια εξέ-
λιξη που σύµφωνα µε τα ισπανικά µέσα, θα ε-
πηρεάσει το εµπόριο του κλάδου σε ολόκλη-
ρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Παράλληλα στο πε-
δίο των τιµών, οι παραγωγοί πορτοκαλιών δεν 
φαίνεται να κερδίζουν αρκετά, µε τις τιµές να 
ακολουθούν τις τελευταίες εβδοµάδες µια στα-
θερά πτωτική πορεία και να διαµορφώνονται 
στα 17 µε 26 λεπτά το κιλό για τις ναβαλίνες.

Εξαγωγές με 260 
ευρώ για το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

17/09 01/10 10/10 15/10 22/10/19

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

334,26335,91

327,93
331,87

321,01

Εισαγωγές
Το σχεδόν ανύπαρκτο προϊόν οδηγεί 
σε αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες 

φέτος αναµένεται να είναι από τις 
µεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ

Βροχή 
Πριν την ανθοφορία, παγωµένη 

βροχή έσπασε τα αγγεία στα φου-
σκωµένα µάτια, µε τους αγρότες 
να προβλέπουν την κακή χρονιά

ΕΛΓΑ
Ο οργανισµός αγροτικών αποζηµιώ-
σεων δεν αναγνωρίζει το αίτηµα των 

παραγωγών και ως εκ τούτου δεν 
αναµένεται να πληρώσει αποζηµιώσεις

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

26/09 03/10 10/10 17/10 24/1019/09

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)

212

174

209,5

2,17

323,70

893,40

18,25

61,45

99,80

76,19

212

173

209,5

2,21

339,70

888,40

18,28

64,22

103,10

75,91

212

173

209,5

2,18

340,70

911,60

18,50

62,62

106,90

78,48

212

173

209,5

2,10

339,30

922,40

18,60

62,40

108,92

79,61

212

173

209,5

2,11

339,30

931,00

18,63

67,87

112,40

78,71

212

173

209,5

2,13

334,80

934,60

18,67

64,37

110,90

78,49

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

240 243 248 253

259 264

60,50 60,45 61,33

62,09
64,54 64,95

Τιμές παραγωγού
για αμύγδαλο
(ευρώ το κιλό)

Πέρυσι  2,20

Φέτος  3,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
στο άσπαστο 
αμύγδαλο(ευρώ/κιλό)

2018   2,20

2019   3,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Δείχνει να έπιασε 
ταβάνι η τιμή για
το σκληρό σιτάρι 

 Αποσυντονισμένη 
η αγορά ελαιολάδου, 
ψάχνει βηματισμό

Οι αναλυτές πιστεύουν σε 
µια ανοδική αγορά βάµβακος 

Το βαµβάκι µπορεί να δει µια αύξηση 
στο εύρος τιµών κοντά στα 68,35 µε 
68,60 σεντς ανά λίµπρα το προσεχές 
διάστηµα, µε τους περισσότερους 
αναλυτές να περιγράφουν µια ανοδική 
αγορά, επικαλούµενοι τα θεµελιώδη. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το µυρµήγκι
πριν χαθεί
βγάζει φτερά 
Η υπόθεση της «ευφυούς γεωργίας» 
αποτέλεσε το τελευταίο... εφεύρηµα, 
µιας φιλόδοξης, είναι αλήθεια, φατρίας 
συνδαιτυµόνων, η οποία έχτισε πάνω 
στις αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης, 
στην ατολµία των πολιτικών ηγεσιών και 
την απουσία συνεκτικού κρίκου στις 
τάξεις των Ελλήνων αγροτών. Την 
πόρτα στα σχέδια του µηχανογράφου, 
πριν αυτά πάρουν µορφή µηχανοπαρέας, 
άνοιξε η ίδια η ηγεσία των αγροτών 
(βλέπε ΠΑΣΕΓΕΣ), θύµα του οποίου 
(σχεδίου) υπήρξε και η ίδια. Αφετηρία 
αποτέλεσε ένα πολυετές πρόγραµµα 
συντονισµού του ΟΣ∆Ε, το οποίο 
εξασφαλίσθηκε µεσούσης της κρίσης, 
όταν το ελληνικό δηµόσιο δεν είχε 
τρόπο να χρηµατοδοτήσει ούτε τις 
στοιχειώδεις του ανάγκες, 
µεταφέροντας επί της ουσίας τα κόστη 
της διαχείρισης των δηλώσεων στις 
πλάτες των αγροτών. «Ανιδιοτελής 
συνεργάτης» σ’ αυτή την υπόθεση η 
λεγόµενη συντεχνία του ΟΣ∆Ε που από 
το 2014 και µετά παλεύει να... διαβρώσει 
κάθε έκφανση του αγροτικού χώρου. 

Πολύ αδύναµος για να 
αντέξει στις συνθήκες 
της πραγµατικής 
αγοράς ο ιστός της 
αράχνης που στήθηκε 
γύρω από την ευφυή. 

Το πείραµα 
της ευφυ-
ούς, όπως 
αναπτύ-
χθηκε από 
τα γνωστά 
στελέχη 
της συντε-
χνίας του 
ΟΣ∆Ε. 
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«Μετά από µια συγκοµιδή ρεκόρ το 2018, 
το επίπεδο παραγωγής του 2019 πλησι-
άζει τον πενταετή µέσο όρο», ανακοίνω-
σε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µε 
τη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, το 2019 οι ευρωπαϊ-
κοί αµπελώνες αναµένεται να παράξουν 
161,3 εκατ. εκατόλιτρα οίνων και γλευ-
κών, µια συγκοµιδή 15% µικρότερη από 
πέρυσι, ενώ η παραγωγή κρασιού πλη-
σιάζει τις πενταετείς µέσες αποδόσεις, 
µε πτώση 4% από το µέσο όρο του 2014-
2018. Προκαλούµενη από πλήθος κλιµα-
τικών φαινοµένων, η µείωση της ευρω-
παϊκής παραγωγής δεν µεταβάλλει την 
ισορροπία των κύριων χωρών παραγω-
γής που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
80% του ευρωπαϊκού οίνου. Έτσι, η Ιτα-
λία, ως ο µεγαλύτερος παραγωγός οίνου 
στον κόσµο, αναµένει να συγκεντρώσει 
46,14 εκατ. εκατόλιτρα (-17% ) και να κα-
λύψει το 29% της ευρωπαϊκής παραγω-
γής. Με 43,36 εκατ. εκατόλιτρα (-13%) η 
Γαλλία αντιπροσωπεύει το 27% της κοι-
νοτικής συγκοµιδής, έναντι 25% της Ι-
σπανίας µε 40 εκατ. εκατόλιτρα (-19%).

Την... υπουργική καρέκλα πα-
ραλίγο να κοστίσει στον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη 
Βορίδη, η σπουδή µε την οποία 
θέλησε να προσεγγίσει µέσα 
σε ένα βράδυ τη δύσκολη θέση 
στην οποία δείχνει να περιέρχε-
ται η πολύπαθη ΕΑΣ Κιάτου, µια 
οργάνωση για την οποία παρα-
µένουν ανοικτά πολλά θέµατα. 

Η τελευταία πράξη στο δράµα 
της εν λόγω Ένωσης παίχθηκε 
µε την απόφαση του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας και ειδικότε-
ρα µετά την απόρριψη της ένστα-
σης που αυτή είχε υποβάλει προ 
καιρού, σε µια προσπάθεια να α-
ποφύγει την εκκαθάριση που δι-
έταζαν οι αρµόδιες δηµόσιες αρ-
χές (υπουργεία Οικονοµίας & Ανά-
πτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης). 

Ειδικότερα, λίγες ώρες µετά την 
απόφαση του ΣτΕ και πιεζόµενος 
από συγκεκριµένους συνδαιτυµό-
νες, οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. 
Βορίδης έσπευσε να ετοιµάσει α-
πόφαση µε την οποία προχωρού-
σε σε ανάκληση της διαπιστωτικής 
πράξης των υπουργών Οικονοµί-
ας & Ανάπτυξης και Αγροτικής Α-
νάπτυξης, που επέβαλε ουσιαστι-
κά το κλείσιµο της ΕΑΣ Κιάτου. Ό-
πως επιβεβαιώνεται και από το-

πικά µέσα ενηµέρωσης, το ενδι-
αφέρον είναι ότι οκτώ συνεταιρι-
σµοί που τάσσονται ενάντια στην 
ΕΑΣ, γνωρίζοντας τις προθέσεις 
του υπουργείου, είχαν επισκεφθεί 
τον υπουργό, µαζί µε την νοµική 
τους εκπρόσωπο και είχαν λάβει 
διαβεβαίωση πως δεν θα υπάρξει 
παρέµβαση του υπουργείου, το ο-
ποίο θα σεβαστεί τη δικαστική α-
πόφαση του ΣτΕ. Άλλωστε, κάθε 
αντίθετη πολιτική πράξη ισοδυνα-
µεί µε ευθεία αµφισβήτηση της δι-
καιοσύνης και µάλιστα στο υπέρ-
τατο αυτής επίπεδο. 

Ωστόσο, το πρωί της εποµένης 
(Τετάρτη 23 Οκτωβρίου), οι πληρο-
φορίες ήθελαν τον κ. Βορίδη να έ-
χει υπογράψει την ανάκληση της 
διαπιστωτικής πράξης. Στη συνέ-
χεια, σύµφωνα πάντα µε πληρο-
φορίες, µετά από άνωθεν παρεµ-
βάσεις, ο υπουργός υποχρεώθηκε 
να κρατήσει στο συρτάρι την επί-
µαχη απόφαση, ζυγίζοντας µέχρι 
την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραµµές, αντιδράσεις. Σηµειωτέον 
ότι την Παρασκευή, άλλο δικαστή-
ριο επρόκειτο να ορίσει εκκαθαρι-
στές στην ΕΑΣ Κιάτου, µε την πρό-
ταση για το πρόσωπο του εκκαθα-
ριστή να προέρχεται από τον γνω-
στό κύκλο του ΣΑΣΟΕΕ. 

Πτώση 15% 
μετρά φέτος η 
οινοπαραγωγή 
στην Ευρώπη

Η χαμένη δίκη του Κιάτου 
και η νομική επιπολαιότητα  

Στιγµιότυπο από το συνέδριο Wine 
Conference που διεξήχθη στο Πόρτο, 

µε θέµα την κλιµατική αλλαγή.

Το Family Business 
παρουσιάστηκε σε 
ειδική εκδήλωση, 
στο κτίριο 
∆ιοίκησης της 
Eurobank στην 
Αθήνα.

Εφόδια από Eurobank και EY για την ανάπτυξη 
των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων
Aρωγοί στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις στέκονται από κοινού 
η Eurobank και η ΕΥ, οι οποίες µέσω του προγράµµατος Family Business 
φιλοδοξούν να τους παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να 
αναπτυχθούν σε ένα ανταγωνιστικό εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξουν τις ελληνικές 
οικογενειακές επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου των 
εγχώριων επιχειρήσεων και αποτελούν δοµικό στοιχείο του ελληνικού 
επιχειρείν, για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και της συνέχειας, σε 
συνδυασµό µε την ενίσχυση της ποιότητας του πλαισίου εταιρικής 
διακυβέρνησης. Το Family Business παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση 
τη ∆ευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, στο κτίριο ∆ιοίκησης της Eurobank 
στην Αθήνα, µε τη συµµετοχή περισσότερων από 70 εκπροσώπων 
οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν για τη δοµή και το περιεχόµενο του προγράµµατος Family 
Business της Eurobank και της EY.

Όλοι µια 
οικογένεια

Ο φιλεύσπλαχνος 
Βορίδης, η διάσωση της 
ΕΑΣ Κιάτου και ο υπο-
ψήφιος εκκαθαριστής 
από τα σπλάχνα της... 

δικής µας παρέας
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Μισόλογα Βορίδη 
για εξωτερική 
σύγκλιση ΚΑΠ
Για τον προϋπολογισμό αποφασίζουν οι ηγέτες, 

για την εξωτερική σύγκλιση οι υπουργοί Γεωργίας, 

τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Αποστόλου 

Επίκαιρη ερώτηση για την εξωτερική σύγκλιση 
έφερε στη Βουλή, ο Βαγγέλης Αποστόλου.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μπορεί στο τελευταίο Συµβούλιο Υ-
πουργών Γεωργίας να φάνηκε να δι-
αµορφώνεται µία ευρύτατη συναίνε-
ση που αντίκεται στις µειώσεις του 
προϋπολογισµού της νέας Κοινής Α-
γροτικής Πολιτικής προκείµενου να 
εξυπηρετηθούν «ακριβοί» περιβαλ-
λοντικοί στόχοι, εντούτοις οι τελι-
κές αποφάσεις λαµβάνονται σε επί-

πεδο Συνόδου Κορυ-
φής, και εκεί το δια-
κύβευµα και τα παζά-
ρια χάριν άλλων πο-
λιτικών είναι άλλο.

Αυτό προκύπτει α-
πό την επιχειρηµατο-
λογία που ανέπτυξε ο 
υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βο-
ρίδης κατά την συζή-
τηση επίκαιρης ερώτη-
σης (σ.σ του βουλευτή 
Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, 
Βαγγέλη Αποστόλου) 
στη Βουλή για την α-
ντιµετώπιση σεναρίου 
πλήρους εξωτερικής 
σύγκλισης, ο οποίος 
εµφανίστηκε να ξορ-

κίζει - κατά κάποιο τρόπο - την σθε-
ναρή διαπραγµατευτική στάση που 
επιβάλλει να επιδείξει η κυβέρνη-
ση για την διατήρηση των κονδυλί-
ων της ΚΑΠ, περιπλέκοντας µέσα και 
τους συσχετισµούς για τα νέα δικαι-
ώµατα ενίσχυσης και την καθοριστι-
κή στάση της Γερµανίας.

Ενδιαφέρει και η συνοχή 
«Η µεγάλη συζήτηση η οποία γίνε-

ται είναι ότι, αν από τη µια µεριά έ-
χει η Ευρωπαϊκή Ένωση περιβαλλο-
ντικές φιλοδοξίες -πράγµα που ση-
µαίνει ότι χρειάζονται πρόσθετες ε-
πενδύσεις στο αγροτικό τοµέα, προ-
κειµένου να εξυπηρετηθούν αυτές οι 
περιβαλλοντικές φιλοδοξίες-, αυτό 
δεν µπορεί να συνοδεύεται µε περι-
ορισµό των πόρων της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής. Αυτό είναι µια θέση 
εναντίον της µειώσεως του προϋπο-
λογισµού στην Κοινή Αγροτική Πολι-
τική και εποµένως, αυτό είναι µια α-
πό τις συζητήσεις. Και εκεί πράγµατι, 
στο τελευταίο Συµβούλιο Υπουργών, 
όπου έγινε στο Λουξεµβούργο, φαί-
νεται ότι διαµορφώνεται µια ευρύτατη 
συναίνεση ως προς αυτό. Πού όµως; 

Το υπογραµµίζω τώρα εδώ, για να 
µην έχουµε παρεξηγήσεις. Στο Συµ-
βούλιο των Υπουργών Αγροτικής Α-
νάπτυξης, στο Γεωργίας.  Αυτό, όµως, 
είναι ένα ζήτηµα που τελικά θα κριθεί 
στο επίπεδο της Συνόδου Κορυφής.  
Αυτό θα το αποφασίσουν οι Αρχηγοί 
των κρατών-µελών και προφανώς ε-
κεί θα υπάρξουν συνεκτιµήσεις, γιατί 
ταυτόχρονα µε την ανάγκη να υπερα-
σπιστούµε –πράγµα το οποίο κάνου-
µε και είναι δέσµευση της Κυβέρνη-
σής µας- τους πόρους για την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, ταυτόχρονα δεν 
θέλουµε τη µείωση των πόρων για τη 
συνοχή, ταυτόχρονα υπάρχουν και τα 
ζητήµατα των λεγοµένων νέων πο-
λιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ο-
ρισµένα εξ αυτών µας ενδιαφέρουν- 
όπως είναι, παραδείγµατος χάριν, οι 

Τι λέει το ζύγι
Ταυτόχρονα µε 
την ανάγκη να 

υπερασπιστούµε 
τους πόρους για 

την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, δεν 

θέλουµε και τη 
µείωση των πόρων 

για τη συνοχή

πολιτικές για τη µετανάστευση αλ-
λά και την ασφάλεια.», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Η σύγκλιση δικό µας θέµα
Για το θέµα της εξωτερικής σύγκλι-

σης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέ-
λης Αποστόλου, αντέτεινε πως το µό-
νο σίγουρο είναι πως τίποτα δεν έχει 
κλείσει: «Υπάρχουν, όµως, οι προτά-
σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
για την αντιµετώπιση του προϋπολο-
γισµού της ΚΑΠ και για την αντιµετώ-
πιση της σύγκλισης. Όµως, δεν έχει 
κλείσει. Το ζήτηµα είναι ότι όντως το 
θέµα του προϋπολογισµού της ΚΑΠ 
είναι ένα θέµα το οποίο στο Συµβού-
λιο Κορυφής έχει ήδη αντιµετωπιστεί 
και θα ξαναπάει πάλι, αλλά το θέµα 
της εξωτερικής σύγκλισης είναι απο-
κλειστικά δικό µας θέµα, όσον αφο-
ρά τις επιπτώσεις για τη χώρα µας οι 
οποίες θα είναι επώδυνες», είπε δεί-
χνοντας προς την σθεναρή εθνική 
στάση που θα πρέπει να επιδειχθεί.

Μείζον το κριτήριο της αγροτικής 
εκµετάλλευσης

Για µια συζήτηση που εξελίσσεται 
πάνω στο θέµα έκανε λόγο ο Μάκης 
Βορίδης, λέγοντας πως «Όσοι κερδί-
ζουν από την επιβολή της πλήρους 
εξωτερικής σύγκλισης είναι αντίπα-
λοί µας, όσοι χάνουν από την εφαρ-
µογή της εξωτερικής σύγκλισης εί-
ναι σύµµαχοί µας. Έχει αποτυπωθεί 
αυτό σε κείµενα και σε αυτή τη δια-
δικασία είµαστε. ∆εν έχει αλλάξει, 
κύριε Αποστόλου, κάτι στις διατυ-
πώσεις των προτάσεων της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής.», υποστήριξε, τονί-
ζοντας πως δική µας θέση, διατυπω-
µένη πάλι σε νοµικό κείµενο είναι: 
«∆εν θα υπάρξει περαιτέρω εξωτερι-
κή σύγκλιση των άµεσων ενισχύσε-
ων». Άρα, σταµατάει η εξωτερική σύ-
γκλιση. Αυτήν υπερασπιζόµαστε και 
αυτήν προσπαθούµε να προωθήσου-
µε σε συµµαχία και σε συνεργασία 
µε άλλες χώρες που έχουν την ίδια 
αντίληψη µε εµάς. Όλα τα τρέχοντα 
επίπεδα άµεσων ενισχύσεων ανά ε-
κτάριο θα προσαρµοστούν σύµφω-
να µε το συνολικό –πάλι ποσοστό- 
ανώτατο όριο.». 

Μάλιστα, κατά τον ίδιο το κριτή-
ριο που πρέπει να υιοθετηθεί για 
να αποφασιστεί πως θα γίνει αυτού 
του τύπου η σύγκλιση, επειδή η χώ-
ρα µας ανήκει σε αυτές που µε βάση 
τη στρεµµατική ενίσχυση παίρνουν 
πολλά, είναι αυτό της αγροτικής εκ-
µετάλλευσης, «δηλαδή να δούµε µε 
δυο λόγια πόσα λεφτά παίρνει το κά-
θε νοικοκυριό, η κάθε αγροτική εκ-
µετάλλευση, η κάθε φάρµα, πόσα 
παίρνει. Αν το θέσουµε αυτό ως κρι-
τήριο, εκεί θα δείτε αυτοµάτως ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται στην κάτω πλευρά 
των ενισχύσεων.».

Οµονοούν πρώην και νυν 
για τη θέση της Γερµανίας 

Καθοριστικό ρόλο στην όλη η υπόθεση 
Π∆Π και ΚΑΠ και στους συσχετισµούς που 
θα αναπτυχθούν η θέση της Γερµανίας και 
σε αυτό συµφωνούν αβίαστα οι Βορίδης-
Αποστόλου.
Μάλιστα, κατά τον Βαγγέλη Αποστόλου 
δεν πρέπει να χαθεί το θετικό αποτέλεσµα 
που είχε εξασφαλιστεί επί της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, ήτοι να διαγραφεί ο όρος 
«πλήρης» για την εξωτερική σύγκλιση, 
θέµα για το οποίο στάθηκε ευνοϊκά η 
Γερµανία και η οποία εκτιµά ότι θα τηρήσει 
ανάλογη στάση όταν θα αναλάβει την 
προεδρία το β’ εξάµηνο του 2020.
Αντίστοιχα, και ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης εκτιµά πως αν λάβει κανείς 
υπόψη του του «τα λεγόµενα blocking 
rights, δηλαδή τους συσχετισµούς που 
µπορούν να µπλοκάρουν και να 
δεσµεύσουν µια απόφαση, κρίσιµη και 
καθοριστική, έτσι όπως φαίνεται να 
διαµορφώνονται οι συσχετισµοί, θα είναι η 
θέση της Γερµανίας.», κατέληξε.

Τρεις προτάσεις που αντιπαλεύουν για 
την εξωτερική σύγκλιση στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου 
και µένει να φανεί ποια θα επικρατήσει, 
λέει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«∆εν πρέπει να υπάρχει κανένα 
συµβούλιο χωρίς ουσιαστικά από δω 
και πέρα να βάζουµε το θέµα, ιδιαίτερα 
της εξωτερικής σύγκλισης», επιµένει 
ο Βαγγέλης Αποστόλου.

Για τις δηλώσεις περί πλήρους εξωτερικής 
σύγκλισης του επερχόµενου Επιτρόπου, ο 
υπουργός λέει : «Άλλο να είσαι ένας Πολωνός που 
λες αυτά που θέλει η Πολωνία και άλλο ο Πολωνός 
Επίτροπος και πρέπει να εκφράσεις το όλο». 

Τρεις προτάσεις Στα Συμβούλια Ο Πολωνός 





Υγρασία χαλάει 
τις ντοματιές
Ευνοϊκός καιρός για περονόσπορο, 
κλαδοσπόριο και βοτρύτη

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε µια σειρά ενεργειών για την 
προστασία της παραγωγής τους 
καλούνται να προχωρήσουν οι 
καλλιεργητές ντοµάτας, προκει-
µένου να αντιµετωπίσουν τον πε-
ρονόσπορο, το κλαδοσπόριο και 
τον βοτρύτη, η ανάπτυξη των ο-
ποίων ευνοείται αυτή την περίο-
δο µε την αυξηµένη υγρασία νω-
ρίς το πρωί και τη νύχτα. Όπως 
αναφέρουν οι γεωπόνοι του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστασί-
ας Φυτών Βόλου, ήδη διαπιστώ-
θηκαν προσβολές από περονό-
σπορο σε καλλιέργειες µε ντοµά-
τα θερµοκηπίου στους νοµούς 
Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, 

Φθιώτιδας και στα Σερβωτά Τρι-
κάλων. Ο παθογόνος µύκητας 
αρχίζει τον σχηµατισµό εξανθή-
σεων όταν επικρατούν χαµηλές 
θερµοκρασίες και υψηλή σχετι-
κή υγρασία στο περιβάλλον των 
φυτών, γι’ αυτό όσοι παραγωγοί 
διαπιστώσουν συµπτώµατα πρέ-
πει να ψεκάσουν.

Κλαδοσπόριο (Cladosporium 
fulvum, fulvia fulva): Μετά τις 

βροχές των τελευταίων ηµερών 
διαπιστώθηκε η έναρξη και του 
κλαδοσπόριου στις ντοµάτες θερ-
µοκηπίου, γι’ αυτό οι ειδικοί κα-
λούν τους παραγωγούς να δρά-
σουν σε συνδυασµό µε την κατα-
πολέµηση του περονόσπορου.

Bοτρύτης (Botrytiscinerea): 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η ασθένεια 
στις καλλιέργειες ντοµάτας θερ-
µοκηπίου µε (7-10σταυρούς), 
στους νοµούς Καρδίτσας, Τρι-
κάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και 
Φθιώτιδας. Στα στελέχη σχηµα-
τίζει καστανού χρώµατος έλκη, 
τα οποία καλύπτονται από τε-
φρά εξανθηση, τα προσβεβλη-
µένα άνθη αποκτούν καστανό 
χρώµα και πέφτουν, ενώ στους 
καρπούς η προσβολή αρχίζει α-

πό τον ποδίσκο ή την κορυφή. 
Να σηµειωθεί ότι την είσο-

δο του παθογόνου διευκολύ-
νει η παρουσία πληγών, νε-
κρών φυτικών ιστών και ανθέ-
ων. Σχετικά µε την καταπολέµη-
σή του συνιστώνται τα εξής: α) 
Μείωση της υγρασίας στο χώρο 
των θερµοκηπίων µε καλό αε-
ρισµό, τα φυτά να είναι αραιά 
φυτεµένα και το πότισµα να γί-
νεται τις πρωινές ώρες, β) Τή-
ρηση καλής υγιεινής στις φυ-
τείες µε καταστροφή των προ-
σβεβληµένων φυτών ή φυτι-
κών οργάνων και αποφυγή υ-
περβολικής αζωτούχου λίπαν-
σης, γ) Άµεσος ψεκασµός στις 
καλλιέργειες όπου εντοπίζε-
ται και επανάληψη σε 8 µέρες

Μια κάµπια απειλεί πυρηνόκαρπα και ελιές και ροδιές
Εκδόθηκε η Εκτελεστική Απόφαση για τη λήψη µέτρων πρόληψης της 
εισαγωγής και εξάπλωσης στην ΕE (2018/1503/ΕΕ/08.10.18) κατά του 
επιβλαβούς οργανισµού Aromia bungii (Faldermann). Το συγκεκριµένο 
έντοµο είναι επιβλαβές κατά κύριο λόγο σε πυρηνόκαρπα (βερικοκιά, 
δαµασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά, ροδακινιά κλπ.), αλλά και στην ελιά, στη 
ροδιά, στη λεύκα και τον λωτό. Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του 

Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας, η παρουσία του στην Ευρώπη 
έχει διαπιστωθεί από το 2011 στη Γερµανία, ενώ πρόσφατα υπάρχει πληροφορία 
σχετικά µε υπόνοια παρουσίας του στην Ελλάδα. Το έντοµο είναι κολεόπτερο 
(σκαθάρι), του οποίου ο βιολογικός κύκλος είναι µακρύς και ολοκληρώνεται σε2-4 
έτη. Απαγορεύεται η διακίνηση πυρηνόκαρπων δενδρυλλίων προς φύτευση από 
προσβεβληµένες περιοχές της ΕΕ χωρίς τη συνοδεία φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θρίπας 
Ο καιρός ευνοεί την 

ανάπτυξη του θρίπα, που 
είναι φορέας ιώσεων 
και αποµυζεί τα φυτά 

Φουζικλάδιο µηλοειδών 
Οι παθογόνοι µύκητες περνούν το χειµώνα 
ανάµεσα στα πεσµένα φύλλα σε δοµές οι 
οποίες κατά τη διάρκεια της άνοιξης 
απελευθερώνουν τα ασκοσπόρια. Αυτά, ως 
µολύσµατα των παθογόνων που προκαλούν 
πρωτογενείς µολύνσεις στην τρυφερή 
βλάστηση, είναι δυνατόν να µολύνουν σε 
µεγάλες αποστάσεις διότι η µεταφορά τους 
διευκολύνεται µέσω του ανέµου. Για αυτό το 
λόγο, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου, προτείνουν τα 
µέτρα µε σκοπό τον περιορισµό των 
µολυσµάτων του µύκητα, όπως για παράδειγµα 
ο ψεκασµός των πεθαµένων φύλλων στο 
έδαφος, να εφαρµόζονται από το σύνολο των 
καλλιεργητών µιας περιοχής.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Merpan 80 WG, Embrelia SC
BASF: Sercadis, Delan Pro
HELLAFARM: Χελλαβόρ 20 WP, Maniflow 
12,4 SC, Jade 40 WG
K&N ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ: Indar 5EW, Tebu-Max 
20EW
SIPCAM: Hidroval 40WG
UPL: Syllit 544SC, Orthocide 80WG

Κορύνεο πυρηνόκαρπων
Τα γονίδια του µύκητα είναι δυνατόν να 
περιοριστούν µε δύο ψεκασµούς αυτή την 
εποχή µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για τις 
καλλιέργειες των πυρηνόκαρπων 
µυκητοκτόνα. Ο πρώτος λαµβάνει χώρα κατά 
την περίοδο της φυλλόπτωσης το φθινόπωρο 
κι ο δεύτερος αργότερα κατά την έναρξη της 
διόγκωσης των οφθαλµών. Πριν την 
εφαρµογή του ψεκασµού και εφόσον ο 
καιρός είναι ξηρός οι γεωπόνοι του Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν να 
προηγηθεί τόσο η αφαίρεση και όσο και η 
καύση των προσβεβληµένων από την 
ασθένεια κλάδων. Οι ανωτέρω ψεκασµοί 
δρουν ταυτόχρονα και κατά της δράσης του 
εξώασκου.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Merpan 80 WG, Zirafin 76 WG
BASF: Dithane plus, Pasta Caffaro
HELLAFARM: Χελλαβόρ 20 WP, Maniflow 
12,4 SC, Jade 40 WG
K&N ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ: Kocide 2000 35WG, 
Nordox 75WG
SIPCAM: Hidroval 40WG  
UPL: Caldo Bordeles Valles 20 WG & WP, 
Coure Valles 50 WG & WP, Xydrocoure 40 
WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Λιγότερο από δύο δεκαετίες κράτησε 
η ιδιαίτερη εµπιστοσύνη των παραγω-
γών στον τοµέα του ελαιολάδου, αφού 
φέτος για πρώτη φορά η παγκόσµια 
έκταση ελαιώνων µειώθηκε, αντανα-
κλώντας τον αρνητικό αντίκτυπο που 
είχαν στην οικονοµία του κλάδου, οι 
χαµηλές τιµές των τελευταίων ετών. 

Την τελευταία εικοσαετία, ο παγκό-
σµιος ελαιώνας αυξήθηκε κατά 1 εκατ. 
εκτάρια, κυρίως µε νέες φυτεύσεις πυ-
κνής ή υπέρπυκνης δοµής, µε τις χώ-
ρες οι οποίες ασχολούνται µε την ε-
λαιοκοµία να αυξάνονται από τις 46 
στις 65. Να σηµειωθεί πως ανεξάρτη-
τα από το αν τα δέντρα είναι ακόµη 
ζωντανά, στην έρευνα την οποία εκ-
πονούν ο Χουάν Βιλάρ Χερνάντεζ, κα-
θηγητής αγρονοµίας στο πανεπιστή-
µιο της Χαέν και σύµβουλος ισπανι-
κών βιοµηχανιών ελαιολάδου, µαζί 
µε τον συνάδελφό του Γιόργκε Ενρί-
κε Περέιρα Μπενίτεζ, από την οποία 
προκύπτει και η παρατήρηση αυτή, συ-
γκαταλέγονται µόνο ελαιώνες, των ο-
ποίων η πρώτη ύλη αξιοποιήθηκε για 
την παραγωγή ελαιολάδου την προη-
γούµενη εµπορική χρονιά.

Φαίνεται λοιπόν πως οι «εµπορικοί» 
ελαιώνες υποχωρούν, ενώ παράλληλα 
παρατηρείται µια στροφή προς άλλες 
καλλιέργειες, όπως είναι τα αµύγδαλα 
και τα καρύδια. «Μπορούµε να πούµε 
πλέον πως ο κλάδος του ελαιολάδου εί-
ναι µια ώριµη αγορά, µε τις ίδιες εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται εδώ, να 

επεκτείνονται πλέον σε άλλες καλλιέρ-
γειες», αναφέρει στο Olive Oil Times ο 
Χουαν Βιλάρ, εκτιµώντας πως για τα ε-
πόµενα οχτώ µε 10 χρόνια, η αγορά α-
µυγδάλου θα συνεχίσει να επεκτείνεται. 

Ένας άλλος παράγοντας που σύµ-
φωνα µε τον ίδιο ευθύνεται για αυτήν 
την µείωση της επιφάνειας που καλύ-
πτεται από ελαιόδεντρα, είναι η επικρά-
τηση των µοντέρνων ελαιώνων έναντι 
των παραδοσιακών. Η παραδοσιακή ε-
λαιοκοµία, αντιστοιχεί στο 70% του πα-
γκόσµιου συνόλου και πλέον δεν µπο-
ρεί να ανταγωνιστεί τις νέες πυκνές 
και υπέρπυκνες φυτεύσεις. «Πάνω α-
πό το 70% των ελαιώνων πλέον χάνει 
χρήµατα» υποστηρίζει ο ερευνητής, ο 
οποίος συµπληρώνει στη συνέχεια τον 
τρίτο παράγοντα, που έχει να κάνει µε 
τα αποθέµατα του ελαιολάδου, τα οποί 
βρίσκονται πλέον σε ιστορικά υψηλά. 

Στα εντυπωσιακά ευρήµατα της µε-
λέτης, συγκαταλέγεται και το γεγονός 
ότι ο ελαιώνας επεκτείνεται πλέον σε 
νέες γωνιές του πλανήτη εκτός της Ευ-
ρώπης και της Μεσογείου, όπου άλλω-
στε παρατηρείται η µεγαλύτερη µείω-
ση, σε χώρες σαν την Ισπανία, την Ι-
ταλία, την Ελλάδα και την Ιορδανία. 
Έτσι, η Νότια Αφρική µπαίνει πλέον 
δυναµικά στον χάρτη, µαζί µε την Κί-
να, τις Ηνωµένες Πολιτείες και την 
Βραζιλία. Μάλιστα, ο µεγαλύτερος ε-
λαιώνας στον κόσµο δεν είναι πλέον 
στην Ευρώπη. Τάση αυτή σχετίζεται µε 
το κόστος της γης, η οποία είναι σα-
φώς φθηνότερη εκτός Ευρώπης, αλ-
λά παράλληλα και από το γεγονός ό-
τι αρκετοί που ασχολούνταν επαγγελ-
µατικά µε το ελαιόλαδο σε Ελλάδα, Ι-
ταλία και Ισπανία, αναπτύσσουν πλέ-
ον την δραστηριότητά τους εκτός ΕΕ.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Κούρασε η μόδα της υπέρπυκνης 
ελιάς, σειρά παίρνουν τα αμύγδαλα  
Δυσμενές το οικονομικό περιβάλλον στο ελαιόλαδο από τις μοντέρνες φυτεύσεις, 
που δείχνουν να υποχωρούν στην Ευρώπη, δίνοντας χώρο σε άλλες καλλιέργειες 

Εκτός Ευρώπης
Αρκετοί που 
ασχολούνταν 

επαγγελµατικά µε το 
ελαιόλαδο σε Ελλάδα, 

Ιταλία και Ισπανία, 
αναπτύσσουν πλέον 
την δραστηριότητά 

τους εκτός ΕΕ

Επέκταση σε άλλες 
καλλιέργειες

Ο κλάδος 
του ελαιολάδου είναι 
µια ώριµη αγορά, µε 

τις ίδιες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται 

εδώ, να επεκτείνονται 
πλέον σε άλλες 

καλλιέργειες

Υποχωρούν οι επενδύσεις 
των Ισπανών στην 
υπέρπυκνη ελιά, πέρασε 
η µόδα και για την Ελλάδα.

Ηλεκτρονική 
λύση στην
προστασία
από τον
δάκο
Εξειδικευµένο λογισµικό για 
την από απόσταση 
αναγνώριση του εντόµου, 
συστήµατα καθοδήγησης του 
ψεκαστή στο χωράφι  µε 
αναλυτική καταγραφή του 
ψεκασµού και ηλεκτρονικές 
παγίδες. επιστρατεύει οµάδα 
της Γεωπονίας Αθηνών στο 
OliveFlyNet, ένα 
ολοκληρωµένο Σύστηµα 
Υπηρεσιών Θέσης για την 
αντιµετώπιση του δάκου.
Μέχρι τώρα, η αντιµετώπιση 
του δάκου στην Ελλάδα δεν 
είναι ακριβής, έχει µεγάλο 
κόστος και επιδρά στην 
ποσότητα και την ποιότητα 
του παραγόµενου προϊόντος. 
Εφαρµόζοντας µεθόδους 
γεωργίας ακριβείας, το 
OliveFlyNet δίνει λύση στην 
προστασία της 
ελαιοπαραγωγής από τον 
δάκο, µε έγκαιρους και 
εστιασµένους δολωµατικούς 
ψεκασµούς. Με πολύ 
µικρότερη επιβάρυνση στο 
περιβάλλον, έχει µειωµένο 
κόστος σε σχέση µε την 
συµβατική προσέγγιση. Το 
σύστηµα έχει ήδη 
παρουσιαστεί σε πολλές 
ηµερίδες και έχει κερδίσει 
το ενδιαφέρον των 
παραγωγών και των 
φορέων τους ενώ έλαβε το 
τρίτο βραβείο στον 
διαγωνισµό «Olive 
Challenge». 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Κλάδο σηµατωρό για τις εξελίξεις στον αγρο-
τικό χώρο αλλά και ευρύτερα στην αγορά προ-
ϊόντων διατροφής, ενδέχεται να αποτελέσει ο 
κλάδος του αιγοπρόβειου γάλακτος µε αιχµή 
βέβαια το προϊόν της Φέτας, εφόσον αξιοποι-
ηθούν οι υποδείξεις αξιόπιστων παραγόντων 
του χώρου και γίνουν πράξη οι κυβερνητικές 
αναζητήσεις επί του θέµατος.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις κυ-
βερνητικές αποφάσεις να επιταχύνονται µε-
τά τον θόρυβο που προκάλεσε η πρωτοβου-
λία των Τρικάλων, µετά τις ζυµώσεις που ανα-
πτύχθηκαν στη γενική συνέλευση του ΣΕΒΓΑΠ 
στη Λάρισα και µετά την πολυτάραχη συνάντη-
ση κτηνοτροφικών κυρίως οργανώσεων στον 
Τύρναβο το βράδυ της περασµένης Τρίτης.

Η τελευταία µπορεί να ξεκίνησε ως αντισυ-
σπείρωση στην πρωτοβουλία Σαράντη και τις 
επιδιωκόµενες διευθετήσεις γύρω από την υ-
πόθεση της διεπαγγελµατικής, όπως επίσης 
και ευρύτερα γύρω από τους ελέγχους στη 
διακίνηση του γάλακτος και της φέτας, έδει-
ξε ωστόσο ότι οι φωνές που υπάρχουν στις 
τάξεις των κτηνοτρόφων δεν είναι µονοδιά-
στατες και θα µπορούσαν µε λίγη καλή θέ-
ληση από την πλευρά της Πολιτείας να βά-
λουν τα πράγµατα σε µια σειρά. Έτσι, µετά 
από συζήτηση 3,5 ωρών, πολλοί ήταν αυτοί 
που έδειξαν να βάζουν νερό στο κρασί τους, 
έτσι ώστε η συζήτηση για τη διεπαγγελµατι-
κή να ξεφύγει από το ποιος παίρνει πόσες 

και ποιες καρέκλες στο ∆.Σ. της οργάνωσης 
και να περάσει στο πως θα εκπροσωπούνται 
µε καλύτερο και αυθεντικότερο τρόπο οι αι-
γοπροβατοτρόφοι και βέβαια πως θα βελτι-
ωθούν προς όφελος όλων των πλευρών οι 
συνθήκες στην αγορά της φέτας, κάτι που εί-
ναι προϋπόθεση για να αυξηθούν αντίστοι-
χα και οι τιµές στο γάλα.

Βεβαίως, το ρεπορτάζ λέει ότι ανεξάρτητα 
από τα πολλά που ακούστηκαν και στον Τύρ-
ναβο, δύσκολα θα µπορούσε να ξεκαθαρίσει 
κανείς τις τελικές αποφάσεις. Ένα θέµα πά-
ντως που τέθηκε µετ’ επιτάσεως, είναι η εκ-
προσώπηση στη διεπαγγελµατική µε βάση 
τους παραγωγούς κάθε οργάνωσης και τις 
ποσότητες γάλακτος που αυτοί οι παραγωγοί 
παραδίδουν προς µεταποίηση. Βέβαια, αυτό 
δεν είναι απλό. Πρώτον γιατί καµιά οργάνω-
ση δεν ξέρει ακριβώς πόσα µέλη έχει κι ακό-
µα αν τα µέλη της µπορεί να ανήκουν ταυ-
τόχρονα και σε περισσότερες από µία οργα-
νώσεις. Την ίδια στιγµή, οι παραγωγοί, είτε 
δεν ξέρουν τι ποσότητες παρέδωσαν προς τυ-
ροκόµιση, είτε ακόµα δεν θέλουν να κάνουν 
γνωστή τη δραστηριότητά τους. Σε κάθε περί-
πτωση, δεν αποκλείστηκαν οι συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις (ΠΕΚ, ΣΕΚ, Οµοσπονδίες) α-
πό την εκπροσώπηση στη ∆ιεπαγγελµατική, 
είναι ωστόσο σαφές ότι σε µια τέτοια προσέγ-
γιση οι συνεταιριστικές οργανώσεις του χώ-
ρου και ειδικά ο Κλαδικός Συνεταιρισµός Αι-
γοπροβατοτρόφων, όπως και κάποιοι άλλοι 
συνεταιρισµοί, αποκτούν προβάδισµα, αφού 
έχουν ξεκάθαρη εικόνα των εισκοµίσεων. 

Με δικό τους ΕΛΟΓ 
σαν βάση για γνήσια 
Διεπαγγελματική 
Σπάει ο πάγος και αρχίζουν οι ζυμώσεις στην υπόθεση Φέτα 

Ο αστάθµητος παράγων Βορίδης
Ρόλο στις εξελίξεις, απ’ ότι φαίνε-

ται, µπορεί να παίξει και η απόφα-
ση Βορίδη για το πώς συγκροτού-
νται γενικότερα οι διεπαγγελµατι-
κές και πως καταγράφεται η δρα-
στηριότητα των µελών. Ειδικά για 
τη φέτα, ρόλο θα µπορούσε να έχει 
και η δοµή του πρώην Ελληνικού 
Οργανισµού Γάλακτος που σήµε-
ρα υπάρχει ως διεύθυνση του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα. Εκεί υπάρχουν οι πα-
ραδόσεις όλων των παραγωγών, 
θα µπορούσε να δοθεί µια εικόνα 

των ποσοτήτων κάθε παραγωγού 
τον προηγούµενο π.χ. χρόνο και 
µε βάση αυτή τη βεβαίωση, ο παρα-
γωγός να επιλέξει από ποια οργά-
νωση θα ήθελε να εκπροσωπηθεί. 

Ο ΕΛΟΓ στους παραγωγούς;
Κάποιοι πιο θαρραλέοι τάσσο-

νται µάλιστα υπέρ της προοπτικής 
ολοκληρωτικής µετάβασης της αρ-
µοδιότητας του ΕΛΟΓ στους συντε-
λεστές της συγκεκριµένης αγοράς. 
Θα πρέπει, τονίζουν, αυτή η δοµή 
να περάσει µε κάποιο τρόπο στον 

Δύσκολη ήταν η βραδιά στον Τύρναβο 
ίσως όμως οι εξελίξεις την δικαιώσουν 
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Η συζήτηση έχει ανοίξει, τώρα όλα θα κριθούν στην πράξη  
Αλέκος Καχριµάνης

Ξέρει από τον πρωθυπουργό 
ότι οι εντολές είναι ξεκάθαρες

Ριζική αναδιοργάνωση και όχι 
επιφανειακά φτιασιδώµατα για 
το αιγοπρόβειο γάλα και τη φέτα, 
εισηγείται στην κεντρική διοίκηση 

ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέκος 
Καχριµάνης. Παρακολουθεί στενά εδώ 

και χρόνια τα τεκτενόµενα στον κλάδο, ξέρει 
καλά -όπως λέει στην Agrenda- όλες τις 

παράπλευρες διαδροµές που ακολουθούν επιφανείς 
συντελεστές του κλάδου, αλλοιώνοντας τη γνήσια 
συνταγή της φέτας και είναι αποφασισµένος να αγωνισθεί 
µε όσα µέσα διαθέτει για να σταθούν οι κτηνοτρόφοι στα 
πόδια τους. Άλλωστε, ο πρωθυπουργός τον ακούει.  

Νίκος ∆ηµόπουλος
Να αρχίσουν όλα από την αρχή 

παρά τις δυσκολίες 

Στην τελευταία συνάντηση στον 
Τύρναβο απέσπασε το θερµό 
χειροκρότηµα των παρισταµένων 
παρά το γεγονός ότι έπαιζε... εκτός 

έδρας. Είναι αυθεντικός παραγωγός, 
δεν του αρέσουν οι καρέκλες, 

αντιλαµβάνεται όµως πολύ καλά τι γίνεται 
και ξέρει ότι χωρίς οργανωτικές δοµές 

δεν υπάρχει µέλλον. Προτείνει την εθελοντική 
διάλυση όλων των συνδικαλιστικών δοµών (ΠΕΚ, ΣΕΚ, 
Οµοσπονδίες) των αιγοπροβατοτρόφων, την εκ νέου 
εγγραφή σε επίπεδο νοµού ή περιφέρειας των 
κτηνοτρόφων σε συλλόγους και µετά διεπαγγελµατική. 



Αισθητή
η βελτίωση
τιµών στο γάλα
Πληθαίνουν τα µηνύµατα 
αναφορικά µε τη βελτίωση 
που υπάρχει φέτος στις 
τιµές παραγωγού για το 
αιγοπρόβειο γάλα. Μετά τα 
90 λεπτά που συµφώνησε 
ο τυροκόµος Μπίζιος µε τον 
συνεταιρισµό ΓΑΛΑ ΕΛΑΣΣ, 
στη Θεσσαλία όπου το 
πρόβειο δίνει τον τόνο των 
εξελίξεων, γίνονται 
συζητήσεις ακόµα και 
µεµονωµένες συµφωνίες 
περί τα 91 και 92 λεπτά το 
κιλό. Ειδικά στους µεγάλους 
παραγωγούς µε ασφαλείς 
παραδόσεις και καλά 
χαρακτηριστιά ποιότητας 
η τιµές µπορεί να είναι 
και ακόµα µεγαλύτερες. 
Ενδεικτικό της τάση ανόδου 
που καταγράφεται αυτές τις 
µέρες, είναι το γεγονός ότι 
ακόµα και στην Κρήτη, όπου 
δεν υπάρχει η επιλογή της 
Φέτας, η ΕΑΣ Ρεθύµνου 
υποχρεώθηκε να ανεβάσει 
την τιµή στο πρόβειο 
προσφέροντας κι αυτή 
90 λεπτά το κιλό. 
Οι χαµηλές αποδόσεις, 
δίνουν αφορµή, δηλώνει 
στην Agrenda ο Νίκος 
∆ηµόπουλος, να πάµε 
οργανωµένα σε συµβάσεις. 

κόσµο της παραγωγής (παραγωγοί 
και µεταποιητές) και να αποτελέ-
σει επί της ουσίας τη µηχανογρα-
φική και στελεχιακή βάση πάνω 
στην οποία θα µπορούσε να στη-
θεί και η νέα ∆ιεπαγγελµατική. 
Φυσικά, µε ουσιαστικότατες πλέ-
ον αρµοδιότητες στον έλεγχο της 
αγοράς του γάλακτος, της φέτας 
και συνολικότερα των γαλακτοκο-
µικών προϊόντων. Οι πληροφορί-
ες θέλουν την ιδέα αυτή να στηρί-
ζουν καταξιωµένα στελέχη από τις 
τάξεις των παραγωγών, αλλά επί-
σης και αυτοδιοικητικοί παράγο-
ντες, όπως εν προκειµένω ο περι-
φερειάρχης Αλέκος Καχριµάνης. 
Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουν 
ότι θα είχε ενδιαφέρον η Πολιτεία 

να αγκαλιάσει µε ενδιαφέρον αυ-
τές τις προτάσεις, να µεταφέρει ε-
κτός της κεντρικής διοίκησης αυ-
τή την αρµοδιότητα, να καταστή-
σει τους ίδιους τους συντελεστές 
του κλάδου υπεύθυνους για τη 
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς 
και να κάνει δική τους υπόθεση 
την συνεχή και αδιάβλητη διεξα-
γωγή των ελέγχων. 

 
Υπάρχει δρόµος σύγκλισης

∆ύσκολη βραδιά φαίνεται να πέ-
ρασαν πάντως οι κτηνοτρόφοι στον 
Τύρναβο την περασµένη Τρίτη, κυρί-
ως λόγω των διαφορετικών απόψε-
ων που εξέφραζαν για ώρες οι πα-
ρευρισκόµενοι. Ωστόσο, το τέλος, 
δείχνει να υπάρχει οδός σύγκλισης.

Τα µέχρι τώρα σηµάδια της αγο-
ράς δείχνουν τις τιµές παραγωγού 
στο αιγοπρόβειο γάλα να βελτιώ-
νονται. Πολλά ωστόσο, οργανωτι-
κά κυρίως ζητήµατα, παραµένουν 
ανοιχτά και εκτιµάται ότι θα ανα-
ζητήσουν λύση στην επόµενη προ-
γραµµατισµένη µεγάλη συνάντηση 
όλων -απ’ ότι φαίνεται- των πλευ-
ρών στα Τρίκαλα (πρόσκληση Συ-
νεταιρισµού ∆υτικής Θεσσαλίας).

Η αλήθεια είναι ότι η συνάντη-
ση γίνεται σε βαρύ κλίµα µετά τον 
κουρνιαχτό που σήκωσε η πρωτο-
βουλία των Τρικάλων και ειδικό-
τερα του γαλακτοβιοµήχανου Μι-
χάλη Σαράντη, η οποία κάνει λόγο 
για αυστηρό έλεγχο της ζώνης γά-
λακτος και των διαδικασιών παρα-
σκευής της Φέτας, όπως επίσης και 
για νέο προσανατολισµό της υπό 
συγκρότησης ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης που δροµολογείται.

Η καχυποψία µεταξύ όλων των 
εµπλεκόµενων βρίσκεται στο κατα-
κόρυφο, οι κτηνοτρόφοι δείχνουν 
για άλλη µια φορά να ακολουθούν 
διαφορετικές γραµµές µεταξύ τους, 
ενώ αγωνίες φαίνεται να συνοδεύ-
ουν αυτό τον καιρό και τις κινή-
σεις των τυροκόµων, όπως βέβαια 
και πολλών γαλακτοβιοµήχανων.

Το βέβαιο είναι ότι η παρέµβα-
ση Σαράντη-Βαϊόπουλου προκά-
λεσε ισχυρή αντισυσπείρωση α-
πό την πλευρά των καταγεγραµ-
µένων συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων και όσων θέλουν να εµφα-
νίζονται ως εκφραστές των παρα-
γωγών. Αυτή την αντισυσπείρω-
ση επεδίωξε να εκφράσει αρχικά 
η συνάντηση του Τυρνάβου, κα-
θώς αρκετοί εκ των συνδαιτυµόνων 
αγωνιούσαν και αγωνιούν για τις 
«καρέκλες» που είχαν καπαρώσει 
στη ∆ιεπαγγελµατική της Φέτας.

Βεβαίως το βράδυ στον Τύρναβο 
δεν παραβρέθηκαν µόνο οι παρα-
πάνω αγωνιούντες. Στη συνάντη-
ση έδωσαν βροντερτό παρόν και 
δεκάδες αυθεντικοί κτηνοτρόφοι 
που αγωνιούν και δικαιολογηµέ-
να για το µέλλον του επαγγέλµα-
τός τους και για τη βιωσιµότητα 
των εκµεταλλεύσεών τους. Αυτή 
την πλευρά επεδίωξε να καλύψει 
µε τις παρεµβάσεις της µια οµάδα 
αξιόλογων νέων κυρίως κτηνοτρό-
φων από την Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη, όπως ο εύστοχος 
σε πολλές από τις δηµόσιες παρεµ-
βάσεις του Νίκος ∆ηµόπουλος και 
κάποιοι ακόµα αυτόφωτοι κατά κά-
ποιο τρόπο γνήσιοι επαγγελµατίες.  

Πιο οργανωμένα αυτή
τη φορά στα Τρίκαλα  
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Χρήστος Αποστολόπουλος
Όλοι µαζί σε διάλογο 

έχουµε να κερδίσουµε

Αποτελεί την πιο ψύχραιµη 
φωνή µεταξύ των συντελεστών 
του κλάδου, παρά το γεγονός ότι 
εργάζεται σε µια πολυεθνική, 

συνεταιριστική βέβαια, 
γαλακτοβιοµηχανία, όπως η 

Friesland. Η τελευταία γενική 
συνέλευση του ΣΕΒΓΑΠ, του οποίου 
είναι πρόεδρος, υπήρξε και για τον ίδιο 
διδακτική. Όπως µάλιστα λέει, 
συζητώντας ανοιχτά και πολιτισµένα, 
όλοι µαζί οι συντελεστές του κλάδου, 
έχουµε µόνο να κερδίσουµε.  

Μιχάλης Σαράντης
Ακόµα και οι καλές προτάσεις 

χάνονται στην καχυποψία 

∆εν είναι η πρώτη φορά που 
µπαίνει σε µια συζήτηση σαν 
ταύρος σε υαλοπωλείο. Λίγο η 
βλάχικη καταγωγή του -από το 
Περιβόλι της Πίνδου- λίγο που... 

έχει πάρει το φτυάρι του νερό τα 
τελευταία χρόνια, νοµίζει πολλές φορές 

ότι ο περίγυρός του, σκέφτεται, όπως ο 
ίδιος. Την ίδια ώρα, η εκτόξευση του οµίλου 

«Ελληνικά Γαλακτοπωλεία» µέσα σε λίγα χρόνια δεν 
χωνεύεται εύκολα. Έτσι, ακόµα και οι καλές προτάσεις 
ή προθέσεις, χάνονται µέσα στον κουρνιαχτό των 
αντιδράσεων και της αµφισβήτησης. Κάλα Τρίκαλα!  

Γιώργος Βαϊόπουλος
Με τους τσελιγκάδες 

ή µε τους γαλατάδες;

Το γεγονός ότι διαθέτει, σαν  
συνεταιρισµός, το γάλα του 
στον όµιλο Σαράντη δεν 
διευκολύνει την έξωθεν καλή 

µαρτυρία. Από την άλλη πλευρά, 
η αδιαµφισβήτητη θετική του 

συµβολή στην αλλαγή του κλίµατος, 
ώστε να ανακάµψουν και οι τιµές του 

γάλακτος του δίνει λόγο. Πέρα από την καλή 
εικόνα του συνεταιρισµού, η ηµερίδα που οργανώνει στις 2 
Νοεµβρίου στα Τρίκαλα, θα είναι ενδεικτική των εξελίξεων 
που θα ακολουθήσουν. Για να πάει αυτό το εγχείρηµα καλά 
δεν φτάνει να ‘ρθουν στα Τρίκαλα όλοι οι γαλατάδες.  



Εκδόθηκε η εφαρμοστική ΚΥΑ

Πλαίσιο για τριπλή 
ενίσχυση στην Πρώτη 
Δάσωση γεωργικών γαιών

  Επίσπευση της προκήρυξης ζήτησε σε έκτακτη σύσκεψη 
ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζιδάκης, μετά 
την έκδοση του εφαρμοστικού πλαισίου για το Μέτρο 8.1 

  Κάλυψη 100% των δαπανών εγκατάστασης φυτείας και 
της συντήρησης, συν 12ετές πριμ για τους δικαιούχους 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε δρόµο µπήκαν οι σχετικές προ-
κηρύξεις µετά την έκδοση της ΚΥΑ 
(3857/Β’/2019) που καθορίζει το πλαί-
σιο εφαρµογής στα Μέτρα 8.1 «Πρώ-
τη ∆άσωση» και 8.2 «Ενίσχυση για 
γεωργοδασοκοµικά συστήµατα», συ-
νολικού κοινοτικού προϋπολογισµού 
87,5 και 16 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Λίγες ώρες µετά την έκδοση της 
απόφασης, ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος, Κωστής Χατζιδάκης συγκά-
λεσε έκτακτη σύσκεψη µε τους συ-
ναρµόδιους για να προχωρήσουν 
γρήγορα οι προσκλήσεις των πα-
ραπάνω Μέτρων, ώστε να µην υ-
πάρξει απώλεια πόρων, καθώς, α-
κόµα εντοπίζονται δυσκολίες που 
θα συζητηθούν σε τεχνική συνά-
ντηση στις 6 Νοεµβρίου. 

Όσον αφορά τώρα τα κύρια σηµεία 
των Μέτρων, σύµφωνα µε την παρα-
πάνω ΚΥΑ και τον τεχνικό οδηγό που 
έχει δηµοσιευτεί ισχύουν τα εξής:

Μέτρο 8.1 «Πρώτη ∆άσωση»
Αφορά όλους τους κατόχους γης 

που θα φυτεύσουν δέντρα επιλέγο-
ντας µέσα από έναν κατάλογο 108 
ειδών. Ανάµεσα στα είδη βρίσκο-
νται: Αγριελιά, καρυδιά, καστανιά, 
µουριά, µαστιχόνδεντρο, δρυς κ.α.

Οι ενισχύσεις που παρέχονται εί-
ναι τριών µορφών:

  Η πρώτη µορφή ενίσχυσης α-
φορά την επιδότηση της εγκατάστα-
σης φυτείας στο 100% του κόστους 
της µε µέγιστο ποσό για φυτεία 90 
δέντρων ανά στρέµµα τα 9.090 ευ-
ρώ και για φυτεία 25 δέντρων ανά 
στρέµµα  τα 5.630 ευρώ.

 Η δεύτερη µορφή ενίσχυσης δί-
νεται ετησίως και για 8 έτη για την 
κάλυψη 100% του κόστους για τις 
εργασίες συντήρησης µε µέγιστο 

Τη διοχέτευση όλων των κονδυλί-
ων στα Σχέδια Βελτίωσης από τα α-
ναξιοποίητα Μέτρα που έχουν ανα-
λάβει και οπωσδήποτε την έγκρι-
ση όλων των φακέλων πριν τις 15 
∆εκεµβρίου, εισηγήθηκε η γενική 
γραµµατεία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης σε τρίωρη τεχνική 
συνάντηση µε τις περιφερειακές αρ-
χές την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. 

Ο προϊστάµενος των διαχειριστι-
κών αρχών, Νικόλαος Μανέτας πρό-
τεινε όλα τα κονδύλια από το Μέ-
τρο ∆ασική Οδοποιία που έχουν οι 
περιφέρειες να µεταφερθούν στα 
Σχέδια Βελτίωσης όπως και από 
εγγειοβελτιωτικά που δεν έχουν 
προχωρήσει. Άλλωστε, όπως τόνι-
σε, θα πρέπει όλοι οι αγρότες να 
έχουν ολοκληρώσει το Σχέδιο Βελ-
τίωσης έως το τέλος του 2023, κα-
θώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 
υπάρξει γέφυρα λόγω των περικο-
πών της ΚΑΠ και έτσι οι περιφέρει-
ες θα πρέπει «να αναλάβουν την 
ευθύνη των απεντάξεων», όπως τό-
νισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής 
των διαχειριστικών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν στοι-
χεία για την πορεία αξιολόγησης των 
Σχεδίων Βελτίωσης για όλες τις Περι-
φέρειες µε τα ποσοστά τον αιτήσεων 
που έχουν οριστικοποιηθεί: 

Κεντρική Μακεδονία: 17,79%, Στε-
ρεά Ελλάδα: 16,33%, Κρήτη: 15,23%, 
Ιόνια Νησιά: 12,09%, ∆υτική Ελλά-
δα: 11,58%, Αν. Μακεδονία και Θρά-
κη: 10,44%, Θεσσαλία: 6,36%, Πελο-
πόννησος: 5,69%, ∆υτική Μακεδονία: 
5,54%, Αττική: 2%, Ήπειρος: 0,56%, 
Νότιο και Βόρειο Αιγαίο: 0%.

Εγκρίσεις έως 15 Δεκεμβρίου

ποσό τα 5.380 ευρώ.
 Η τρίτη µορφή ενίσχυσης είναι 

ένα 12ετές πριµ που αφορά µόνο α-
γρότες, ανάλογα το είδος καλλιέργει-
ας που θα «θυσιάσουν» για να βάλουν 
τα δέντρα: Για παράδειγµα, σε αρδευ-
όµενες εκτάσεις µε σκληρό σιτάρι η 
αποζηµίωση θα είναι 37,5 ευρώ ανά 
στρέµµα ετησίως, για όσπρια 42 ευρώ 
και για βαµβάκι και ηλίανθο 51,8 ευ-
ρώ και 30,2 ευρώ αντίστοιχα. 

Μέτρο 8.2 «Ενίσχυση για 
γεωργοδασικά συστήµατα» 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι 
οι κάτοχοι και διαχειριστές γης. Συ-
γκεκριµένα, δικαιούνται ενίσχυση στο 
80% των δαπανών για να εγκαταστή-
σουν στα χωράφια τους: Αχλαδιές, κα-
ρυδιές (βασιλική, µαύρη, κοινή), κερα-
σιές, συκιές, βατοµουριές, κρανιά, µου-
ριές, µηλιές, αριά, δρύ, πουρνάρια, χα-
ρουπιές, κ.α. Η µέγιστη πυκνότητα εί-
ναι 25 δέντρα το στρέµµα. 

Παράλληλα παρέχεται ετήσια πρι-
µοδότηση ανά στρέµµα, στο 100% των 
επιλέξιµων δαπανών συντήρησης του 
συστήµατος και έως 1.420 ευρώ (ανά 
στρέµµα) για µέγιστη περίοδο 5 ετών 
από την ηµεροµηνία χορήγησης της 
ενίσχυσης. 

Τα δύο παραπάνω Μέτρα ουσιαστικά 
διαφέρουν στα είδη δέντρων που µπο-
ρεί να φυτέψει ο δικαιούχος, στην πυ-
κνότητα της φύτευσης και στην περίο-
δο των δεσµεύσεων. 

∆ασαρχεία
Μεγάλες δυσκολίες εντοπί-
ζονται ώστε να εκδοθούν οι 
προκηρύξεις των Μέτρων 
λόγω της ανάµειξης των 

∆ασαρχείων

Πληρωµές 
εντός του έτους 
υποσχέθηκε και 
για το Μέτρο 
«Ενίσχυση Μικρών 
Εκµεταλλεύσεων», 
ο Νίκος Μανέτας. 
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Συνάντηση
Στις 6 Νοεµβρίου έχει 
προγραµµατιστεί τεχνική 
συνάντηση για την υλοποίηση 
των δασικών µέτρων του 
προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης µε τους συντονιστές  
και υπηρεσιακούς παράγοντες 
των 7 Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων, προκειµένου να 
υπάρξει ο αναγκαίος 
συντονισµός για την ταχύτερη 
προώθηση των εν λόγω 
προγραµµάτων. 
 

 Φύτευση
Το κόστος εγκατάστασης που 
επιδοτείται περιλαµβάνει 
εδαφολογική ανάλυση, 
γεωργοδασοκοµική µελέτη, 
βελτίωση εδάφους, 
προετοιµασία χώρου 
εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγµα 
λάκων, φύτευση, υποστήλωση 
κ.λ.π.), προµήθεια φυταρίων, 
δαπάνες άρδευσης, λίπανσης, 
προστατευτικούς σωλήνες, 
εγκατάσταση σκιάστρων και 
ποτιστρών, περίφραξη. 
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στα Σχέδια

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
17,79%

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΣΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
5,54%

ΗΠΕΙΡΟΣ
0,56% ΘΕΣΣΑΛΙΑ

6,36%

Ν. & Β. ΑΙΓΑΙΟ
0%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
5,69%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
12,09%

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ

10,44%

ΚΡΗΤΗ
15,23%

Πληρωμές εντός
του Νοεμβρίου 
στη Μεταποίηση 
Αρχές του Νοεµβρίου θα ξεκινή-
σουν οι πληρωµές στο Μέτρο 4.2.1 
Μεταποίηση, καθώς οι εντάξεις έ-
χουν ολοκληρωθεί ενώ αποµένει 
η εξέταση κάποιων ενστάσεων, 
σύµφωνα µε τα όσα ανέφεραν οι 
διαχειριστικές αρχές στην τεχνι-
κή συνάντηση µε τις Περιφέρειες.

Επιπλέον, όλα τα κονδύλια από 
τη µικρή Μεταποίηση που έχει εκ-
δοθεί περιφερειακά προτάθηκε να 
µεταφερθούν στις δράσεις µεταποί-
ησης των Leader ώστε να καλυφθεί 
η ζήτηση που σε κάποιες περιπτώ-
σεις είναι τριπλάσια των προσφε-
ρόµενων κονδυλίων. «Καιρός να 
γίνει θεσµικά αυτό. ∆εν χρειάζε-
ται οι ενδιαφερόµενοι να κάνουν 
διπλούς φακέλους, η ζήτηση εί-
ναι πολύ µεγάλη στα Leader», εί-
πε χαρακτηριστικά ο κ. Μανέτας.

«Είµαστε στο ν-1 έτος. Θα πρέ-
πει να ολοκληρώσουµε τις εντάξεις 
και να πάµε σε πληρωµές. Περιφε-
ρειακά είµαστε πίσω», τόνισε πα-
ράλληλα το υψηλόβαθµο στέλεχος 
των διαχειριστικών αρχών. «Νέοι 
Αγρότες, Μεταποίηση, Leader, Σχέ-
δια Βελτίωσης θα πιεστούν πολύ 

τη νέα προγραµµατική περίοδο», 
ανέφερε, επαναλαµβάνοντας τα 
στενά περιθώρια του προϋπολογι-
σµού για την περίοδο 2021-2027. 

Από την πλευρά του, εκπρόσω-
πος του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρέθηκε 
στη συνάντηση, ανέφερε πως «α-
ναµένουµε από τους περιφερειάρ-
χες να προτεραιοποιηθεί το Πρό-
γραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης έ-
ναντι όλων των άλλων ΕΣΠΑ», κα-
θώς, είναι εκείνο που δίνει τα πε-
ρισσότερα χρήµατα. 

Θα βγει κανονικά το Μέτρο 4.1.2 
για ενίσχυση αρδευτικών

Στις προσκλήσεις που θα πρέ-
πει να αναµένουν οι παραγωγοί 
το ερχόµενο διάστηµα βρίσκεται 
το Μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση επεν-
δύσεων που συµβάλλουν στην ε-
ξοικονόµηση ύδατος» που αποτε-
λεί παρακλάδι των Σχεδίων Βελ-
τίωσης, είπε η κ. Πυριοβολή. Α-
κόµα ένα Μέτρο που θα προκη-
ρυχθεί παράλληλα είναι το 16.2 
που αφορά την ενίσχυση των ε-
πενδύσεων των επιχειρησιακών 
οµάδων που στήθηκαν στα πλαί-
σια του 16.1 «Συνεργασία». Πα-
ρών, ως εκπρόσωπος της Ένωσης 
Περιφερειών ήταν ο Περιφερειάρ-
χης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρι-
µάνης, ο οποίος µεταξύ άλλων, α-
ναφέρθηκε στην πρόταση για την 
κάλυψη των χρεών των ΤΟΕΒ µε 
δάνεια από το Ταµείο Παρακατα-
θηκών σε συνδυασµό µε επενδύ-
σεις στα φωτοβολταϊκά.

Βάλτε πλάτη ώστε 
να πληρωθούν οι Νέοι   

«Βοηθήστε µε την επικαιροποίηση 
των στοιχείων των Νέων Αγροτών 
ώστε να πληρώσουµε», ανέφερε ο 
προϊστάµενη της ΕΥΕ ΠΑΑ, 
Παναγιώτα Πυριοβολή, ενώ όπως 
τόνισε έχει ξεκινήσει η κατάρτισή 
τους. Παράλληλα, τόνισε και η ίδια 
ότι δεν θα υπάρχουν µεταβατικές 
διατάξεις ενόψει της νέας περιόδου, 
προειδοποιώντας για απεντάξεις σε 
Μέτρα όπως τα Leader που 
καθυστερούν χαρακτηριστικά.  

Όλοι θα ενταχθούν 
στο 14χίλιαρο
Ολοκλήρωση αξιολόγησης, 
γνωµοδοτικών επιτροπών και 
πληρωµές εντός του έτους για το 
Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών 
Εκµεταλλεύσεων», υποσχέθηκε 
παράλληλα ο Νικόλαος Μανέτας. Ο 
προϊστάµενος της ΕΥ∆ ΠΑΑ, τόνισε 
επίσης πως θα ενταχθούν όλοι όσοι 
έχουν κάνει αίτηση και πληρούν τις 
προδιαγραφές καθώς τα 
δεσµευµένα κονδύλια όχι µόνο 
φτάνουν για όλους, αλλά φαίνεται 
και να περισσεύουν 20 εκατ. ευρώ.

«Μόνο τα Σχέδια Βελτίωσης στο 
µυαλό σας» ανέφερε από την πλευ-
ρά του, ο γενικός γραµµατέας Κοινο-
τικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέ-
τας στους εκπροσώπους των Περιφε-
ρειών, ενώ εξέφρασε τον προβληµα-
τισµό του για την ερχόµενη ΚΑΠ και 
τα λιγοστά κονδύλια των Προγραµµά-
των. Παράλληλα πρόσθεσε ότι για την 
ερχόµενη περίοδο, αντί για 65 δρά-
σεις που έχουν προβλεφθεί στα Προ-
γράµµατα 2014-2020, θα προγραµ-
µατίσει για 10 στοχευµένες.

Επιτάχυνση
Πριν το τέλος της συνάντη-

σης, το παρών έδωσε και 
ο Μάκης Βορίδης ο οποίος 
κάλεσε σε επιτάχυνση των 

διαδικασιών για όλα τα 
Μέτρα των Προγραµµάτων
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μεταποίηση
Ανοιχτές είναι οι 
προσκλήσεις για αίτηση στο 
Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, 
εµπορία και ανάπτυξη µε 
τελικό προϊόν εντός του 
Παραρτήµατος I, γεωργικό 
προϊόν» σε Θεσσαλία, 
Κεντρική Μακεδονία, 
Aνατολική Μακεδονία-
Θρακη, Αττική. Στη 
Θεσσαλία οι αιτήσεις θα 
παραµείνουν ανοιχτές έως 
τις 15 Νοεµβρίου, στην 
Αττική έως τις 22 του ίδιου 
µήνα και στην Κεντρική και 
Ανατολική Μακεδονία µέχρι 
τις 19 ∆εκεµβρίου.

 
Αυτόχθονες Φυλές 
Oι ενταγµένοι δικαιούχοι µε 
ιπποειδή της 1ης και 2ης 
Πρόσκλησης της ∆ράσης 
10.1.09 «∆ιατήρηση 
απειλούµενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων», 
οφείλουν να καταχωρήσουν 
τον αριθµό σήµανσης των 
ίππων τους στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα 
υποστήριξης υλοποίησης 
της ∆ράσης µέχρι και την 
Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 
2019. 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Θεωρείται ίσως το σηµαντικότερο τρακτέρ που 
βγήκε ποτέ σε δηµοπρασία και αυτό δικαιολο-
γείται απόλυτα από την τιµή που έπιασε. Τo 
Ivel Agricultural Motor έπιασε τιµή όσο περί-
που ένα ολοκαίνουργιο τρακτέρ των 500 ίπ-
πων, φτάνοντας τα 360.000 ευρώ στις 19 Ο-
κτωβρίου σε αγορά που πραγµατοποιήθηκε 
στην Αγγλία καθώς άλλαξε χέρια κατά τη δι-
άρκεια της δηµοπρασίας Cheffins’ Cambridge 
Vintage. Σύµφωνα µε τη Cheffins, αυτό το δι-

κύλινδρο, βενζινοκίνητο όχηµα (σειριακός 
αριθµός 131), αποτελεί ένα από τα πιο σπά-
νια αγροτικά µηχανήµατα που βρίσκεται σε 
τέλεια λειτουργικότητα.

«Το Ivel Agricultural Motor αποτελεί σύµ-
βολο της γενιάς του και έχει χαρακτηριστεί 
ως µία από τις σηµαντικότερες βρετανικές 
εφευρέσεις. Υπάρχουν µόλις οχτώ τέτοια 
µοντέλα παγκοσµίως, και τα τέσσερα κο-
σµούν µουσειακές συλλογές», ανέφερε έ-
νας εκπρόσωπος της εταιρείας δηµοπρασι-
ών. «Επιπλέον, το συγκεκριµένο είναι πιθα-
νότατα το πιο διάσηµο απ’ όλα τα µοντέλα 

Έπιασε 360.000 
ευρώ και έσπασε 
όλα τα ρεκόρ το Ivel  
Σε δημοπρασία βγήκε ένα από τα σημαντικότερα 
τρακτέρ στην ιστορία της αγροτικής εκμηχάνισης

Με σήμα «Biologicals 
by Bayer» οι λύσεις 
βιολογικής προστασίας 
των καλλιεργειών
Οι καλλιέργειες έρχονται αντιµέτωπες µε έως και 10.000 εί-
δη εντόµων, 3.000 είδη νηµατωδών και 50.000 ασθένειες 
που προκαλούνται από βακτήρια, µύκητες και ιούς. Προ-
κειµένου να βοηθήσει τους παραγωγούς να αντιµετωπί-
σουν αυτές τις σοβαρές προκλήσεις και συγχρόνως να α-
νταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών 
για βιώσιµες καλλιέργειες, η Bayer παρέχει  ένα ευρύ φά-
σµα προσαρµοσµένων αγρονοµικών λύσεων - συµπεριλαµ-
βανοµένης της φυτοπροστασίας µε βιολογικούς παράγο-
ντες. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία παρουσίασε τα τελευταία 
καινοτόµα προϊόντα στον τοµέα αυτό, τα οποία διατίθενται 
πλέον µε το εµπορικό σήµα «Biologicals by Bayer», στο ε-
τήσιο συνέδριο Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM).

Το συνέδριο αυτό, είναι η σηµαντικότερη συνάντηση του 
κλάδου για παρασκευαστές σκευασµάτων φυτοπροστασίας 
µε βιολογικούς παράγοντες και πραγµατοποιήθηκε από τις 
21 έως και 23 Οκτωβρίου στη Βασιλεία της Ελβετίας. Η Bayer 
είχε παρουσία µε περίπτερο στην έκθεση όπου και παρουσί-

ασε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της.
Τα τελευταία 10 χρόνια, η χρήση βιολογικών σκευασµά-

των παρουσιάζει αύξηση κατά 10% έως 15% κάθε χρόνο και 
αναµένεται να συνεχίσει να αυξάνεται. Οι αιτίες αυτής της 
αύξησης είναι πολλές, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυ-
ξης της καινοτοµίας  που καθιστά ευκολότερη την ανακάλυ-
ψη και ανάπτυξη νέων, ασφαλέστερων και πιο αποτελεσµα-
τικών προϊόντων. Αλλά ένας από τους κύριους λόγους είναι 
ότι τα βιολογικά σκευάσµατα παρέχουν έναν άλλο τρόπο κα-
ταπολέµησης παρασίτων που λίγα προϊόντα διαθέτουν, καθι-
στώντας τα ιδανικά στα σύγχρονα προγράµµατα ολοκληρω-
µένης διαχείρισης παρασίτων: Τα βιολογικά σκευάσµατα έ-
χουν µοναδικούς τρόπους δράσης, που βοηθούν τους παρα-
γωγούς να διαχειριστούν καλύτερα την ανθεκτικότητα των ε-
χθρών, ελέγχοντας έντοµα-εχθρούς και παθογόνα-ασθένειες.  

«Η Bayer δεσµεύεται να µειώσει το οικολογικό αποτύπω-
µα της γεωργίας µέσω της καινοτοµίας, µέσω των βιολογι-
κών λύσεων και των λύσεων µε χαµηλά υπολείµµατα όπως 
το Flipper™», δήλωσε ο Liam Condon, µέλος του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου της Bayer AG και Πρόεδρος στον Τοµέα Επι-
στήµης Γεωργίας (Crop Science). «Η Bayer είναι ανοιχτή για 
να συνάψει συνεργασίες µε παραγωγούς βιολογικών σκευ-
ασµάτων, προκειµένου να προσφέρει στους παραγωγούς πε-
ρισσότερο αποδοτικές και ολοκληρωµένες λύσεις, προσαρµο-
σµένες στις ανάγκες τους», πρόσθεσε ο Karl Muenks, ∆ιευθυ-
ντής Τµήµατος Biologicals στη Bayer.

Liam Condon, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Bayer AG και Πρόεδρος στον Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας



Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 Agrenda 37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

που βρίσκονται σε συλλογές, και βρισκό-
ταν µέχρι πρόσφατα στην κατοχή του συλ-
λέκτη John Moffitt, του οποίου τα µηχανή-
µατα οδήγησαν στην ίδρυση του Εθνικού 
Μουσείου Τρακτέρ και Αγροτικών Μηχανη-
µάτων στην Northumberland στην Αγγλία, 
όπου το Ivel ήταν αναµβισβήτητα ο σταρ. 

«Το τρακτέρ αυτό αποτελεί το παλαιό-
τερα µηχάνηµα που επιβιώνει έως σήµε-
ρα, µε εξαίρεση το πρωτότυπο του 1902 
που βρίσκεται στο Μουσείο Επιστηµών στο  
Wroughton». Παράλληλα πρόσθεσε πως ο 
σειριακός αριθµός 131 βρίσκεται και στο 
βιβλίο του John Moffitt, η Ιστορία του Ivel 
που κυκλοφόρησε το 2003. Το βιβλίο κα-
ταγράφει την ιστορία της εταιρείας και το 
όραµα του ιδιοκτήτη της Dan Albone και ε-
ξηγεί τη σηµασία του µηχανήµατος ως το 

πρώτο εµπορικά βιώσιµο βρετανικό τρακτέρ 
που βγήκε σε µαζική παραγωγή.

 Η ιστορία του ξεκινάει το 1902
Το πρώτο τρακτέρ του Albone φαίνεται 

πως ολοκληρώθηκε το 1902, µε την Ivel 
Agricultural Motors Ltd να ιδρύεται εκεί-
νη τη χρονιά.

Μέσα σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
το µηχάνηµα αυτό ξεκίνησε να εξάγεται σε 
όλο τον κόσµο. Η επιτυχία του φαινόταν βέ-
βαιη, αλλά η µοίρα είχε άλλα σχέδια. Στις 
30 Οκτωβρίου του 1906, ο Dan Albone έ-
φυγε από τη ζωή από χτύπηµα κεραυνού, 
κατά τη διάρκεια επίδειξης του τρακτέρ. Ο 
πρόωρος αυτός θάνατος του 46χρονου άφη-
σε την εταιρεία στον «αέρα». Πολλά από τα 
µελλοντικά της πλάνα, που περιελάµβαναν 
ένα µεγαλύτερο τρακτέρ Ivel, ακυρώθηκαν. 

Η Ivel Agricultural Motors Ltd παρόλα αυ-
τά συνέχισε να προσπαθεί, πραγµατοποιώ-
ντας µικροµετατροπές στον εξωτερικό σχε-
διασµό και σε αλλαγή του κινητήρα, τον ο-
ποίο προµηθεύτηκε από µία γαλλική εται-
ρεία την Aster.  Ωστόσο οι πωλήσει σηµεί-
ωναν συνεχώς πτώση, και το 1920, η Ivel 
Agricultural Motors Ltd µπήκε σε καθε-
στώς χρεοκοπίας.

Μουσειακό κοµµάτι
Το τρακτέρ αυτό αποτελεί το παλαι-
ότερα µηχάνηµα που επιβιώνει έως 
σήµερα, µε εξαίρεση το πρωτότυπο 
του 1902 που βρίσκεται σε Μουσείο

Βασική λίπανση 
των σιτηρών 
με Nutrimore 
Σήµερα οι παραγωγοί σιτηρών επιβάλλεται να µάθουν να υπο-
λογίζουν κόστος ανά µονάδα θρέψης. Η τιµή του σακιού δεν 
λέει κάτι και κατά κανόνα το φθηνό κοστίζει πάντα ακριβά, 

σηµειώνει η εταιρεία Gavriel 
που προτείνει για αυξηµένη 
σοδειά και µειωµένα κοστο-
λόγια τα Nutrimore.
Τα περισσότερα χηµικά λι-
πάσµατα όπως το 20-10-0, 
16-20-0, 20-20-0 κ.α. περιέ-
χουν υψηλό ποσοστό νιτρι-
κού αζώτου. Το νιτρικό άζω-
το, ξεπλένεται πολύ γρήγο-
ρα. Από την σπορά µέχρι το 
φύτρωµα µεσολαβούν του-
λάχιστον 15-20 ηµέρες συ-
νεπώς το νιτρικό άζωτο δεν 
φτάνει στο σιτάρι ποτέ. Επί-

σης λιπάσµατα που περιέχουν κοινή ουρία όπως τα κοινά 
blending, χάνουν 30-50% του αζώτου που περιέχουν στον 
αέρα τις πρώτες κιόλας ηµέρες µετά την εφαρµογή τους. Για 
κάθε τρεις µονάδες αζώτου που δεν φτάνουν στο φυτό η πα-
ραγωγή µειώνεται 100 κιλά/στρέµµα. Τα Nutrimore δεν πε-
ριέχουν καθόλου νιτρικό άζωτο. Αντίθετα περιέχουν ένα µέ-
ρος αµµωνιακό-σταθερό άζωτο και κυρίως ουρεϊκό άζωτο το 
οποίο όµως είναι ενισχυµένο 100% µε Agrotain. Γι’ αυτό µε 
τα Nutrimore όσες µονάδες αζώτου πληρώνει ο παραγωγός 
φτάνει στα φυτά και η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον 10%. 

Φώσφορος που δεν φτάνει στα φυτά
σηµαίνει σπατάλη
Η δεύτερη παγίδα αφορά στο φώσφορο µιας και πολλά λι-
πάσµατα περιέχουν φώσφορο χαµηλής υδατοδιαλυτότη-
τας. Τα φυτά µπορούν να απορροφήσουν µόνο τον υδατο-
διαλυτό φώσφορο. Τα Nutrimore περιέχουν φώσφορο 95% 
υδατοδιαλυτό, έτσι επιτυγχάνεται άριστη ανάπτυξη της ρί-
ζας και ανάπτυξη εύρωστων φυτών µε ανθεκτικότητα στις 
ασθένειες. Επιπλέον τα Nutrimore περιέχουν υψηλό ποσο-
στό θείου, στοιχείο που ενισχύει την αξιοποίηση του αζώτου 
και την παραγωγή πρωτεΐνης, άρα την κερδοφορία. Τα φυ-
τά καταλαβαίνουν µονάδες θρέψης και όχι κιλά λιπάσµα-
τος. Τα Nutrimore παρέχουν πυκνούς τύπους λιπάσµατος. 
Έτσι, σε ένα χωράφι π.χ. 500 στρµ. που θα πέσουν 20 κιλά/ 
στρέµµα 20-10-0 θα χρειαστούν 10 τόνοι λίπασµα ενώ εάν 
χρησιµοποιηθεί λίπασµα Nutrimore 30-15-0 θα πρέπει να 
χρειαστούν 13,5 κιλά/στρέµµα άρα 6,75 τόνους λιπάσµατος 
συνολικά. Το κόστος λίπανσης µε Nutrimore είναι τουλά-
χιστον 15-20% χαµηλότερο σε σχέση µε τα κοινά λιπάσµα-
τα που ξεγελούν µε φθηνή τιµή στο σακί. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC – Ε∆ΑΦΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
Κοινό 20-10-0
20-30 κιλά/στρ.

Κοινό 16-20-0
20-30 κιλά/στρ.

Αντιστοιχεί σε: Αντιστοιχεί σε:
Nutrimore 30-15-0 
15-20 κιλά/στρ.

Nutrimore 20-24-0
15-20 κιλά/στρ.

Nutrimore 25-15-5 15-
20 κιλά/στρ.

Nutrimore 20-40-0
10-15 kgr/στρ.

Μειωµένο κόστος λίπανσης 10-20% συν 10-15% 
αύξηση σοδειάς, ισούται µε µέγιστη κερδοφορία
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Εσωτερική ισχύς 
σημαίνει ζωή

 ∆ιαχρονικό: Αν ένα αυγό 
σπάσει από µια εξωτερική δύναµη, η 
ζωή τελειώνει. Αν ένα αυγό σπάσει 
από µια εσωτερική δύναµη, η ζωή 
αρχίζει. Τα σπουδαιότερα πράγµατα 
ξεκινάµε από µέσα µας …

 Ακριβό ρεύµα: Το ακριβότερο 
ρεύµα στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα, 
µε 65,5 ευρώ/MWH, ενώ ο µέσος 
όρος της ΕΕ είναι 43,3 ευρώ/MWH. 
Είναι 24,3 ευρώ/MWH υψηλότερα 
από της Βουλγαρίας και 14,5 ευρώ/
MWH από της Ιταλίας µε τις οποίες 
είµαστε διασυνδεµένοι. Το έλλειµµα 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
αγοράς ηλεκτρισµού και το πλήγµα 
που δέχεται η ανταγωνιστικότητα 
της οικονοµίας, είναι πολύ µεγάλο. 
kathimerini.gr, 12/10/2019.

 Μέλισσες: 
Οι µέλισσες 
ανακηρύχτηκαν 
ως τα πιο 
σηµαντικά έµβια 
όντα στον 
πλανήτη από το 
Ινστιτούτο 
Παρατήρησης 

της Γης (Earthwatch Institute) στο 
Λονδίνο στη συνάντηση της 
Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας. 
Εντούτοις, ανήκουν πια στη λίστα µε 
τα είδη υπό εξαφάνιση, µε µείωση 
κατά 90% του πληθυσµού τους και 
βασικούς παράγοντες τα ντοµοκτόνα 
και φυτοφάρµακα, την αποψίλωση 
και έλλειψη λουλουδιών. Η σηµασία 
της τεράστια, καθώς από αυτήν 
εξαρτάται το 70% της παγκόσµιας 
γεωργίας. enallaktikidrasi.com.

 Τεύτλα=ζηµιά: Οι 250 (15.000 
στρέµµατα) που πίστεψαν τους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και καλλιέργησαν 
τεύτλα, τα έχουν αµάζευτα και 
κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Τα δύο 
εργοστάσια (Πλατύ και Σέρρες) 
είναι κλειστά και η Royal Sugar 
µάλλον δεν µπορεί, ενώ η 
Innovation Brain εκδήλωσε 
ενδιαφέρον για την ενοικίαση των 
δύο µονάδων έναντι 200.000 ευρώ 
(10.000 ευρώ λιγότερα). Κι όµως, 
το 2017 ο τότε διαγωνισµός της 
Πειραιώς για δύο ζαχαρουργεία της 
ΕΒΖ προσέλκυσε δεσµευτική 
οικονοµική προσφορά 51 εκατ. ευρώ 
από τη σερβική ΜΚ Group, η οποία 
θεωρήθηκε χαµηλή. thessaliatv.gr, 
20/10/2019.    *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στον παράλληλο κόσµο της χειροποί-
ητης (craft) µπύρας, µε έναν προσε-
κτικά µελετηµένο τρόπο που ξεχωρί-
ζει τη µουσική από την ζυθογνωσία, 
είχε την δυνατότητα να περιπλανη-
θεί το αθηναϊκό κοινό από τις 18 µέ-
χρι τις 20 Οκτωβρίου, στο πρώτο φε-
στιβάλ ζύθου της Αθήνας, αποκλει-
στικά αφιερωµένο στις craft µπύρες. 

Πάνω από 150 χειροποίητες µπύ-
ρες, µε κάποιες νέες κυκλοφορίες, 
από 24 ελληνικές και 9 ξένες µικρο-
ζυθοποιίες, αποτέλεσαν τον πυρήνα 
του Athens Craft beer festival στο Ί-
δρυµα Μείζωνος Ελληνισµού, που 
παρέα µε πρωτότυπο streetfood και 
live µουσικές, κατέστησαν σαφές 
πως οι craft µπύρες δεν ξεφεύγουν 
απλά από τα καθιερωµένα της κλα-
σικής παραγωγής ζύθων.

Χρησιµοποιώντας εξαιρετικής ποι-
ότητας λυκίσκους από διάφορες γε-
ωγραφικές προελεύσεις, ειδικές ζυ-
µώσεις και συνταγές µε απρόσµενες 
πρώτες ύλες, όπως βότανα, µπαχαρι-
κά και φρούτα, διαµορφώνουν «έναν 
παράλληλο τρόπο κατανάλωσης, ένα 

παράλληλο κύκλωµα διανοµής και τε-
λικά µια νέα αγορά, αυτήν την craft 
µπύρας», για να χρησιµοποιήσου-
µε τα λόγια του ιδρυτή της Vinetum, 
Ντίνου Στεργίδη, που µε την οµάδα 
του αλλά και την Cava di Patsi, ανέ-
λαβαν την υλοποίηση του φεστιβάλ.

∆εν είναι µόδα αλλά πάθος
«Η χειροποίητη µπύρα έχει ένα φα-

νατικό κοινό πλέον και για αυτό πι-
στεύουµε πως δεν ακολουθεί τη µό-
δα των τελευταίων ετών, αλλά το πά-
θος των δηµιουργών της. Έχει και έ-
να αβαντάζ, βγάζει συνέχεια καινού-
ρια προϊόντα, δηµιουργώντας περί-
εργες γεύσεις µε έντονο το στοιχείο 
της σπανιότητας. Για αυτόν τον λόγο 

η craft δεν ήρθε για να αντικαταστή-
σει τις συµβατικές, αλλά για να δηµι-
ουργήσει ένα παράλληλο τρόπο κα-
τανάλωσης», αναφέρει ο κ. Στεργί-
δης στην Agrenda.

Κανένα από τα παρευρισκόµενα ζυ-
θοποιία, σύµφωνα µε τον ίδιο, δεν µπή-
κε στο παιχνίδι αυτό επειδή είναι της 
µόδας, αλλά παρασυρµένο από το πά-
θος του για µια ιδιαίτερη διαχείριση της 
πρώτης ύλης που απαρτίζει τη µπύρα. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές από αυ-
τές τις ετικέτες είναι εφήµερες, χωρίς 
να δεν συνοδεύονται απαραίτητα από 
µια µακροχρόνια επένδυση. Οι δηµι-
ουργοί τους πειραµατίζονται και προ-
χωρούν σε µικρές ζυµώσεις, κρατώντας 
το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι χειροποίητες μπύρες
διαμορφώνουν πλέον 
έναν παράλληλο τρόπο 
κατανάλωσης Η ευελιξία της craft ζυθοποιίας να βγάζει 

συνεχώς νέα προϊόντα εκτιμήθηκε 
δεόντως στο Athens Craft Beer Festival 

Ο συνδιοργανωτής του φεστιβάλ και 
ιδρυτής της Vinetum, Ντίνος Στεργίδης. 

Αποκλειστικές εµφιαλώσεις για τις ηµέρες του φεστιβάλ 
και συνολικά 170 διαφορετικές ετικέτες απόλαυσε το κοινό

Mικροζυθοποιίες από διάφορα µέρη της Ελλάδας, µε κάποιες να κάνουν την πρώτη 
τους εµφάνιση, και 9 µικροζυθοποιίες από τον ευρωπαϊκό χώρο, συµµετείχαν στο 
φεστιβάλ, προσφέροντας στο κοινό 170 διαφορετικές ετικέτες χειροποίητης µπύρας, 
σπάνιες, αλλά και ως αποκλειστικές εµφιαλώσεις για τις ηµέρες του φεστιβάλ.
Από την ελληνική εκπροσώπηση, ζυθοποιίες νέες στην αγορά, µε premium ετικέτες 
και ενδιαφέρον για µελλοντικές εξαγωγές, όπως η Ζυθοποιεία Πηνείου –Lola beer, 
που παρουσίασε τη νέα ετικέτα της στην κατηγορία IPA, η Noctua Μικροζυθοποιία 
Αθήνας και ΚΥΚΑΩ Handcrafted, άλλες που έχουν ήδη συστηθεί στο ελληνικό κοινό, 
όπως η Μικροζυθοποιία Μυκόνου, η ΣΟΛΟ, η Κρητική Ζυθοποιία και η Μπύρα Χίου, 
και πολλές άλλες µε ιδιαίτερες γεύσεις, IPA, µαύρες ή µείξεις µε εξωτικά φρούτα 
όπως οι Strange Brew Athens, Blame the sun, ALEA Brewing, Ηλιακή Ζυθοποιία, 
Clepsydra Nomad, Flaros Beer, Dreamer Brewing, Midnight Circus Gypsy Brewing.

Ποικιλία
Συνολικά 170 
διαφορετικές 

ετικέτες 
χειροποίητης 

µπύρας

Πάθος
Οι ζυθοποιοί 

της craft 
πειραµατίζο-
νται µε πάθος 
και δηµιουργι-

κότητα

Καινοτοµία
Η χειροποίητη 

µπύρα δεν 
ήρθε για να 
αντικατα-
στήσει τις 

συµβατικές

ΤΗΣ  ∆ΑΝΑΗΣ ΛΑΖΑΡΗ 
lazari@agronews.gr
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Συνεργασία µε µερικές από τις µεγα-
λύτερες οικογενειακές αγροτικές επι-
χειρήσεις της Καλιφόρνια ξεκίνησε ο 
Danny Green, ο παγκόσµιος πρωτα-
θλητής του NBA από τους Los Angeles 
Lakers, ώστε να ενθαρρύνει παιδιά και 
νεαρούς αθλητές να ακολουθήσουν έ-
ναν υγιή τρόπο ζωής, αρχίζοντας από 
τη διατροφή τους.

Οι επιχειρήσεις τροφίµων που ξεκί-
νησαν τη νέα αυτή εµπορική πρωτοβου-
λία σε συνεργασία µε τον παγκόσµιο 
πρωταθλητή ήταν οι Blanc Vineyards, 
Delano Farms, και Four Star Fruit και 
µε σκοπό τη δηµιουργία µια νέας ετι-
κέτας που θα απευθύνεται σε παιδιά. 
Ο παίκτης των Los Angeles Lakers, 
προµηθεύοντας σταφύλια από τις ε-
πιχειρήσεις αυτές , λάνσαρε ένα και-
νούριο brand name, µε την επωνυµία 
Green Ranger grapes, εµπνευσµένη α-
πό το λογαριασµό του στο Instagram. 
Τα σταφύλια που χρησιµοποιούνται α-
νήκουν στην ποικιλία Pristine, η οποία 
θεωρείται η καλύτερη πράσινη ποικι-
λία παγκοσµίως, και το προϊόν αυτό 
θα αρχίσει να διατίθεται σε επιλεγµέ-
νους παραγωγούς λιανικής πώλησης 
σε όλη τη Νότια Καλιφόρνια για δύο ε-
βδοµάδες από την 1η Νοεµβρίου, κα-
θώς αρχίζει η περίοδος του NBA 2020.

Με προσεγµένη καλλιέργεια των 
αµπελώνων για περισσότερα από 20 
χρόνια, ώστε να δηµιουργηθεί ένας 
µεγάλος, τραγανός, πράσινος καρπός 
χωρίς κουκούτσια, και µε όλα τα χαρα-
κτηριστικά που ζητούν οι καταναλωτές 
και οι πωλητές, η ποικιλία Pristine δι-
αθέτει τραγανή υφή, συνδυασµένη µε 
γλυκιά γεύση βανίλιας και φρούτων. 

Εκπρόσωποι της εταιρείας Blanc 
Vineyards, αλλά και ο ίδιος ο Danny 
Green δήλωσαν τον ενθουσιασµό τους 
για τη συνεργασία τους, καθώς πιστεύ-
ουν ότι οι υγιεινές διατροφικές επιλο-
γές πρέπει να ξεκινούν από νεαρή η-

λικία και για το σκοπό αυτό, η προώ-
θηση τους από ένα παγκόσµιο πρωτα-
θλητή δεν µπορεί παρά να έχει θετική 
επίδραση στις συνήθειες των παιδιών.

∆ιάθεση του προϊόντος σε πωλητές 
και ακαδηµίες µπάσκετ

Το προϊόν διατέθηκε στην αγορά 
στις 19 Οκτωβρίου, και ο ίδιος ο α-
θλητής παραβρισκόταν για να παρου-
σιάσει τη συσκευασία του σε παρα-
γωγούς και πωλητές. Ως µέρος της 
συνεργασίας, οι Blanc Vineyards, 
Delano Farms, και Four Star Fruit 
ξεκίνησαν να παρέχουν το νέο προ-
ϊόν σε όλες τις οµάδες της ακαδηµίας 
Team Green Basketball Camps, οι ο-
ποίες ενθαρρύνουν τους αθλητές του 
µπάσκετ όλων των ηλικιών στη χώ-
ρα να βελτιώσουν την τεχνική τους.

Επιτραπέζια σταφύλια με
σφραγίδα NBA για προώθηση
της υγιεινής διατροφής

Φραγμό στη σπατάλη τροφίμων 
από Corteva, ΓΠΑ και Μπορούμε 
Μία κοινωνικά βιώσιµη πλατ-
φόρµα για τη σωστή διαχείρι-
ση των τροφίµων σε όλα τα στά-
δια παραγωγής, µε την ενίσχυ-
ση της συνεργασίας µεταξύ ό-
λων των φορέων που συµµετέ-
χουν στην επισιτιστική αλυσίδα 
(αγρότες, εκπαιδευτικά ιδρύµα-
τα, τοπικοί φορείς κλπ.), επιδι-
ώκει η πρωτοβουλία Lifescore, 
που παρουσιάστηκε στις 22 Ο-
κτωβρίου στην Αθήνα από την  
Corteva Agriscience, το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
τη ΜΚΟ «Μπορούµε». Η εµπέδω-
ση κοινωνικά ορθών πρακτικών 
για τη διαχείριση τροφής σε ό-
λα τα στάδια παραγωγής της – 
από το χωράφι µέχρι το σπίτι - 
προκειµένου να εξασφαλιστεί 
η επισιτιστική ασφάλεια και η 
αποδοτικότητα των πόρων, απο-
τελεί πρωταρχικό στόχο. 

Ο εµπορικός διευθυντής της 
Corteva Agriscience, Γεράσιµος 
Νικολόπουλος, υπογράµµισε κα-
τά τη διάρκεια της εκδήλωσης ως 
ένα από τα κύρια αίτια σπατάλης 
τροφίµων και διατροφικής έν-
δειας, την απόσυρση  από την 
αλυσίδα εφοδιασµού µέρους 

των τροφίµων που παράγονται 
ενώ περιέχουν τρόφιµα κατάλ-
ληλα για ανθρώπινη κατανάλω-
ση. Η  αξιοποίηση της περισσευ-
ούµενης αγροτικής παραγωγής 
αλλά και των αδιάθετων προϊό-
ντων από τους πάγκους των λα-
ϊκών αγορών,  αποσκοπεί στη 
µείωση της σπατάλης του πρω-
τογενούς παραγωγικού τοµέα. 
Όπως ανέφερε στην συνέχεια, 
το 2015 η Ελλάδα καταλάµβα-
νε την 8η χειρότερη θέση  ανά-
µεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες 
σε ότι αφορά την επισιτιστική α-
νασφάλεια. Την ίδια στιγµή, η 
µικρή αγροτική παραγωγή της 
χώρας καλείται να ικανοποιήσει 
µεγάλες ανάγκες και το 1/3 του 
πληθυσµού στην Ελλάδα ζει σε 
συνθήκες φτώχειας ή κοινωνι-
κού αποκλεισµού. 

Αιχµή του δόρατος της κοι-
νωνικής εκστρατείας, όπως 
τόνισε ο συνιδρυτής της ΜΚΟ 
«Μπορούµε», Αλέξανδρος Θε-
οδωρίδης, αποτέλεσε η δράση 
Social Hackathon, όπου δηµι-
ουργήθηκε τηλεοπτικό spot και 
animation για την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού. 

Η πρωτοβουλία
Lifescore 
αναβαθµίζει 
το ρόλο του 
Έλληνα αγρότη
 «Είµαστε υπερήφανοι 
για την πρωτοβουλία 
LifeScore, η οποία έχει 
ως στόχο να 
ευαισθητοποιήσει την 
ελληνική κοινωνία όσο 
και να αναβαθµίσει το 
ρόλο του Έλληνα 
παραγωγού µέσα στην 
αλυσίδα τροφίµων. 
Όσο πιο γρήγορα 
ξεκινήσουµε την 
εκστρατεία, τόσο πιο 
γρήγορα θα έχουµε 
ορατά αποτελέσµατα 
στη µάχη ενάντια στη 
σπατάλη τροφίµων.  Σε 
αυτόν τον αγώνα, 
έχουµε συµµάχους το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και τη ΜΚΟ 
Μπορούµε», ανέφερε ο 
εµπορικός διευθυντής 
της Corteva Agriscience, 
Γεράσιµος 
Νικολόπουλος (δεξιά).

Ο Danny Green έχει χαρίσει την 
εικόνα του στις συσκευασίες.

Αποδοτικότητα 
των πόρων
Στόχος η ορθή 

διαχείριση των αδιάθε-
των προϊόντων από το 
χωράφι και τις λαϊκές 
αγορές µέχρι το σπίτι

1/3
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΖΕΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2017
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Φάρμα Μετσόβου

Τραχανάς 
και ζυμαρικά από 
γάλα γαϊδούρας
Νέους κωδικούς με την ξεχωριστή αυτή πρώτη ύλη φέρνει 
η μοναδική καθετοποιημένη μονάδα στο είδος της στη χώρα

Πρωτοπορία
Όταν υπάρχει όρεξη, 

επιµονή και ιδέες, 
η ιδιαιτερότητα της 

πρώτης ύλης δεν περι-
ορίζει, αλλά αυξάνει 

ανεξάντλητα το εύρος 
των δυνατοτήτων 

καινοτοµίας

Οι βιολογικές χυλοπίτες µε γάλα 
γαϊδούρας, είναι ένας από τους 
τρεις ιδιαίτερους κωδικούς 
ζυµαρικών που παράγει η 
επιχείρηση. 

ΤΗΣ  ∆ΑΝΑΗΣ ΛΑΖΑΡΗ 
lazari@agronews.gr

Το γάλα γαϊδούρας αποτελεί ι-
διαίτερο αλλά γνωστό πια προ-
ϊόν για την υψηλή διατροφική 
του αξία και τις ευεργετικές του 
δράσεις. Η χρήση του όµως για την 
παρασκευή προϊόντων διατροφής, ό-
πως ο τραχανάς, το κριθαράκι και οι χυλο-
πίτες αποτελεί το επόµενο σκαλοπάτι στην καινο-
τοµία, δείχνοντας ότι η ιδιαιτερότητα µιας πρώτης 
ύλης δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στη δη-
µιουργικότητα, αλλά µε όρεξη, επιµονή και ιδέ-
ες το εύρος των δυνατοτήτων είναι ανεξάντλητο.

Η Φάρµα Μετσόβου, επιχείρηση που ιδρύθηκε  
το 2014 από τον Αθανάσιο Μπούγια και τη σύζυ-
γο του Παναγιώτα Τσοβίλη, παρασκευάζει ποι-
οτικό γάλα γαϊδούρας, και προϊόντα υψηλής α-
ξίας µε την προσθήκη του, αποτελώντας ένα τέ-
τοιο παράδειγµα καινοτοµίας. Στην περιοχή του 
Μετσόβου Ιωαννίνων, στον οικισµό Χρυσοβίτσας 
και σε έκταση 18 στρεµµάτων, ξεκίνησε το εγχεί-
ρηµα τους µε ζήλο και ευαισθησία προς το πε-

ριβάλλον που το φιλοξενεί και τα 
ζώα της εκτροφής. Αρχικά µε 30 
όνους, η φάρµα σταδιακά επεκτά-
θηκε και εξελίχθηκε, αποκτώντας 
περισσότερα ζώα και εκτάσεις, κα-

θώς και πιστοποιήσεις βιολογικής 
εκτροφής. Σήµερα αριθµεί 300 µά-

νες, που µοιράζονται στα δύο αγρο-
κτήµατα της επιχείρησης, στην Αµφίκλεια 

µε 600 στρέµµατα, και τη Χρυσοβίτσα, όπου βρί-
σκεται η µοναδική καθετοποιηµένη µονάδα γά-
λατος γαϊδούρας στην Ελλάδα και η έδρα της ε-
ταιρείας, σε έκταση 50 στρεµµάτων.

Η οµάδα πια συγκροτείται, εκτός από τον κ. 
Μπούγια και τη σύζυγο του, από τεχνολόγους τρο-
φίµων, και συµπληρώνεται από αντιπροσώπους 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο και εξωτερικούς 
συνεργάτες. Παράλληλα, από την αρχή του εγχει-
ρήµατος, η επιχείρηση παράγει υπό την καθοδή-
γηση επιστηµονικού προσωπικού και καθηγητών 
του εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του ΑΠΘ, προσφέρο-
ντας συνεχώς συµβουλές και ιδέες  για την καλύτε-
ρη διαχείριση και συνεχή βελτίωση της µονάδας. 

Η οικογενειακή επιχείρηση Φάρµα Μετσόβου παράγει βιολογικό γάλα 
γαϊδούρας στην περιοχή της Χρυσοβίτσας από το 2014, µε σεβασµό στην 
πρώτη ύλη και το περιβάλλον που φιλοξενεί την επιχείρηση.

Παναγιώτα Τσοβίλη και Αθανάσιος Μπούγιας
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Τα ζώα που εκτρέφονται στις εγκατα-
στάσεις προσφέρουν γάλα υψηλής 
ποιότητας, που ελέγχεται σε πιστο-
ποιηµένο εργαστήριο, και εµπεριέ-
χει θρεπτικά συστατικά και σύνθε-
ση τέτοια, που το καθιστούν το αµέ-
σως πολυτιµότερο διατροφικό προ-
ϊόν, µετά το µητρικό γάλα. Η παρα-
γωγή ανά ζώο κυµαίνεται στα 150 
λίτρα ετησίως και συνολικά στην ε-
πιχείρηση στους 24 τόνους ανά έ-
τος, µε το οποίο πετυχαίνει επταψή-
φιο τζίρο, εφόσον η τιµή του λίτρου 
έχει διαµορφωθεί στα 120 ευρώ.

Εκτός από το γάλα όνου, το οποίο  
διακινείται µε δύο συσκευασίες, των 
100 ml φρέσκου και των 250 ml κα-
τεψυγµένου, η Φάρµα Μετσόβου έ-
χει δηµιουργήσει ειδικούς κωδικούς 
ζυµαρικών µε τη χρήση του, σε συ-
νεργασία µε παραγωγούς βιολογι-
κής καλλιέργειας της περιοχής , κά-
τι εξαιρετικά πρωτοποριακό στη βιο-
µηχανία τροφίµων. Οι εκδοχές περι-
λαµβάνουν χυλοπίτες, τραχανά και 
κριθαράκι, ενώ τη λίστα συµπληρώ-
νει η πολύσπορη µπάρα υψηλής δι-
ατροφικής αξίας, που κυκλοφορεί 
τους τελευταίους µήνες, όπως και 

τα υπόλοιπα προϊόντα, στην αγορά 
της Αθήνας σε delicatessen και κα-
ταστήµατα της ΑΒ Βασιλόπουλος. 
Παράλληλα έχει αρχίσει την παρα-
γωγή ιατροφαρµακευτικών καλλυ-
ντικών και προϊόντων καθαρισµού 
από γάλα γαϊδούρας, όπως gel, σα-
πούνι, λοσιόν και ενυδατική κρέµα, 
τα οποία έχουν βγει στην αγορά τον 
τελευταίο µήνα και σύντοµα θα δια-
τίθενται σε φαρµακεία και καταστή-
µατα του εξωτερικού.  

Χωρίς να επαναπαύονται, οι ιδιο-
κτήτες έχουν ήδη θέσει νέους στό-
χους, µε βασικό την παραγωγή και 
πώληση γάλακτος σε σκόνη, σχέδιο 
προσοδοφόρο, που αναµένεται να ο-
λοκληρωθεί το 2020. Η µορφή αυτή 
του προϊόντος θα επιτρέπει την ευ-
κολότερη εξαγωγή του σε πιο µακρι-
νές αγορές, όπως η Κίνα και η Αµε-
ρική, χωρίς κίνδυνο αλλοίωσης. Στα 
πλάνα βρίσκεται και η ενίσχυση του 
αγροτουρισµού, µε την καθιέρωση 
και συστηµατική επίσκεψη σχολεί-
ων, τουριστών και επισκεπτών για 
να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις 
και να γνωρίσουν από κοντά το ω-
φέλιµο και ιδιαίτερο αυτό προϊόν.

Γάλα σε σκόνη που θα φτάσει σε Κίνα 
και Αμερική στους νέους στόχους

ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Η έδρα της βρίσκεται στη Χρυσοβίτσα, χωριό 
της επαρχίας Μετσόβου του νοµού Ιωαννίνων, 

σε απόσταση 37 χλµ. από την πόλη των Ιωαννίνων.
Τηλ.: 2656022902

Email: info@farmametsovou.com
http://www.farmametsovou.gr/

Νέα EVP στην 
Ahold Delhaize
Natalie Knight 

Καθήκοντα εκτελεστικής 
αντιπροέδρου για οικονοµικά θέµατα 
της Ahold Delhaize αναλαµβάνει η 
Natalie Knight, µετά την αποχώρησή 
της από την Arla τον Φεβρουάριο 
2020. Η πρόσληψη θα γίνει στα 
πλαίσια αντικατάστασης του 
οικονοµικού διευθυντή του 
βελγοολλανδικού οµίλου, που 
αποχωρεί µετά την ολοκλήρωση της 
θητείας του τον Απρίλιο του 2020.

Πειραιώς Factoring
Στυλιανή 
Γοναλάκη
Με απόφαση της Τράπεζας 
Πειραιώς καθήκοντα Acting General 
Manager αναλαµβάνει άµεσα η 
Στυλιανή Γοναλάκη στην Πειραιώς 
Factoring ΑΕ, εργαζόµενη στον 
όµιλο ήδη από το 2013. ∆ιαθέτει 
εµπειρία στον Χρηµατοπιστωτικό 
Τοµέα, µε τα τελευταία χρόνια να 
διατελεί ∆ιευθύντρια στο Non Core 
Business Restructuring Portfolio.

Πρόεδρος και CEO 
Avangrid 
Renewables

Η Avangrid Renewables, θυγατρική 
εταιρεία ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας της Avangrid Inc, 
ανακοίνωσε τον επί του παρόντος 
αντιπρόεδρο της εταιρείας Offshore 
Wind Alejandro de Hoz, ως νέο 
πρόεδρο και διευθύνοντα, υπεύθυνο 
για την προώθηση της ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της Avagrid.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγωγές
Τα βιολογικά προϊόντα 

διατροφής που παράγονται 
προµηθεύουν την αγορά της 

Αθήνας και σύντοµα του 
εξωτερικού

ΜΕΤΣΟΒΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ



ΤΗΣ  ∆ΑΝΑΗΣ ΛΑΖΑΡΗ 
lazari@agronews.gr

Τη διατροφική κουλτούρα που συνδέεται άρ-
ρηκτα µε την ποιότητα της πρώτης ύλης και 
τη βιοτεχνική λογική ως µονόδροµο υπερα-
ξίας που θα πρέπει να διατρέχει τις επιχειρη-
µατικές πρωτοβουλίες στον πρωτογενή το-
µέα, προέβαλαν οι εκθέτες της εκδήλωσης 
«Κερνάµε Ήπειρος». Με προφίλ εξωστρέ-
φειας, η έκθεση προώθησε και στήριξε 41 
µικρές επιχειρήσεις της ηπειρωτικής γης 
στη γνωριµία τους µε το αθηναϊκό κοινό 
το τριήµερο 18-20 Οκτωβρίου, οι οποίες 
παράγουν, µεταποιούν, συσκευάζουν και 
διακινούν οι περισσότερες µόνες τους τα 
προϊόντα τους.

Αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις δια-
θέτουν πιστοποιήσεις βιολογικής καλλιέρ-
γειας, ενώ οι περισσότερες παράγουν οι ί-
διες τις πρώτες ύλες ή τις προµηθεύονται 
από την περιοχή της Ηπείρου. Μέσα από 
συζήτηση µε τους εκθέτες στα περίπτερα 

που επισκέφτηκε η Agrenda, έγινε φανε-
ρό ότι είναι σηµαντική για τους παραγω-
γούς η εξασφάλιση της προστιθέµενης α-
ξίας των προϊόντων τους. «∆εν θέλουµε 
να ανταγωνιστούµε τις µεγάλες βιοµηχα-
νίες, αυτό που θέλουµε είναι να βγάζου-
µε ένα αξιοπρεπές εισόδηµα, πράγµα που 
δεν µπορούµε να καταφέρουµε όταν δί-
νουµε την παραγωγή µας για µεταποίηση 
αλλού» ανέφερε η παραγωγός Αρετή Χρι-

στιά. Η ίδια, δηµιούργησε µια µικρή µονά-
δα χειροποίητων προϊόντων όπως σάλτσα 
τοµάτας, σπιτικά γλυκά του κουταλιού και 
τουρσί από προϊόντα τοπικής παραγωγής.

Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της 
έκθεσης µε µεγάλη γκάµα προϊόντων

Εκτός από τη σάλτσα τοµάτας περνώντας 
από τους πάγκους στο χώρο της έκθεσης, 
µπορούσε κανείς να βρει προϊόντα κρέ-

ατος, µέλι, γύρη, πρόπολη και κηραλοι-
φές, καλλυντικά, σιτηρά, όσπρια, ζυµαρι-
κά γάλα αγελαδινό, πρόβειο και από γαϊ-
δούρα, γαλακτοκοµικά, αρωµατικά φυτά 
και βότανα, αλλά και τσίπουρο, κρασί και 
µπύρα. Εντύπωση έκαναν επιχειρήσεις ό-
πως το «Μέλι το ευλογηµένο», η Μελισ-
σοκοµία Σοφίας, η Μελισσοκοµία Καρα-
λής, το Μικρό Μελισσοκοµείο Κουκουλά-
ρη, η Μελισσοφάρµα Γκότση, το Αγρόκτη-

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις, 
µικρές και νέες στη λειτουργία τους, 

διαθέτουν πιστοποιηµένα προϊόντα 
βιολογικής καλλιέργειες, ενώ όλες 
προµηθεύονται ή παράγουν οι ίδιες 

τις πρώτες ύλες στην περιοχή της Ηπείρου, 
και προµηθεύουν στην αγορά της Αθήνας 

σε επιλεγµένα καταστήµατα.

Ηπειρώτες παραγωγοί
ανεβάζουν τον ποιοτικό πήχη
Η εκδήλωση «Κερνάμε Ήπειρος» ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με πρωτότυπες γεύσεις

Η Περιφέρεια της Ηπείρου έχει δηµιουργήσει 
ένα µητρώο επιχειρήσεων και µέσα από 
συντονισµένες προσπάθειες εξασφαλίζεται 
η παρουσία τους σε εκθέσεις στον ελληνικό 
χώρο αλλά και σε διεθνή event, όπως η SIAL 
στη Γαλλία και η Anuga στη Γερµανία.

Agrenda42 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 26 & Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΕ

Σ:
 Γ

Ε
Ω

Ρ
ΓΙ

Α
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η





µα Παπαγεωργίου, η επιχείρηση Γιαννιώ-
τικο, η Σουλίου Καραγιώτης, η Φάρµα Με-
τσόβου, η Τεµέτερον, η Komini Bio Herbs, 
η Myrtali organics, η Mountain treasures 
και η Kitsos Αιθέρια Έλαια. Σύµµαχος 
στην προσπάθεια αυτή είναι κυρίως η υ-
ψηλή ποιότητα των προϊόντων, διατροφι-
κής και εµπορικής αξίας, που πηγάζει τόσο 
από τον πλούτο της γης, το ευνοϊκό κλίµα 
και τις άριστες πρώτες ύλες, όσο και από 
το µεράκι και την αγάπη των παραγωγών 
για το σκοπό τους και το σεβασµό στο πε-
ριβάλλον και τον τόπο τους.  

Η ποιότητα των ηπειρώτικων προϊόντων 
είναι ιδιαίτερης αξίας, όπως ανέφερε ο πε-
ριφερειάρχης Ηπείρου, Αλέκος Καχριµά-
νης, και µε την βοήθεια προγραµµάτων 
που προσφέρουµε, οι άνθρωποι έχουν α-
ποφασίσει να επιστρέψουν στα χωριά τους 
και να παράξουν, κάτι το οποίο παλιά θα 
φαινόταν ουτοπικό.

Ουσιαστική εξωστρέφεια  
και επιστροφή στη γη

«Μπορέσαµε µε τέτοιες ενέργειες να οι-
κοδοµήσουµε ουσιαστικές δυνατότητες ε-
ξωστρέφειας για τις µονάδες που δραστη-
ριοποιούνται  στον πρωτογενή  τοµέα. Έ-
χουµε βοηθήσει επιχειρήσεις να βρουν τον 
δρόµο τους προς τις αγορές και ανθρώ-
πους να πάρουν απόφαση την επιστρο-
φή στο χωριό και τη στροφή στον αγροτι-
κό τοµέα, τη γη και τη µεταποίηση» ανέ-
φερε στην εφηµερίδα Agrenda ο ίδιος, ε-
νώ συµπλήρωσε, «Η περιφέρεια έχει δη-
µιουργήσει ένα µητρώο επιχειρήσεων και 
µέσα από συντονισµένες προσπάθειες εξα-
σφαλίζεται η παρουσία σε εκθέσεις στον 
ελληνικό χώρο, όπως η Κερνάµε Ήπειρος 
στην Αθήνα και σε άλλα µέρη της Ελλάδας, 
αλλά και διεθνείς όπως η SIAL στη Γαλλία 
και η Anuga στη Γερµανία».

Παράλληλες δράσεις
Κατά την τριήµερη διάρκεια της Έκθε-

σης στο Ζάππειο διοργανώθηκαν επίσης 
παράλληλες εκδηλώσεις για την Ηπειρω-
τική γαστρονοµία, µε τοπικές γεύσεις που 
αποτελέσαν ένα επιπλέον ερέθισµα στους 
επισκέπτες για τη γνωριµία τους µε τα το-
πικά ηπειρωτικά προϊόντα. Επίσης, να ση-
µειωθεί εδώ, πως παρουσιάστηκαν δηµοτι-
κά τραγούδια και παραδοσιακοί χοροί της 
Ηπείρου από το Σύλλογο Γυναικών Κεφα-
λόβρυσου Ιωαννίνων.

Η γαστρονομική περιπέτεια της 
Τοσκάνης οδηγός για τη Μεσσηνία
H ανάδειξη και καθιέρωση της πλούσιας γα-
στρονοµικής παράδοσης της Μεσσηνίας, κα-
θώς και η ενίσχυση της χρήσης των τοπικών 
προϊόντων, τα οποία αποτελούν εµπορική ταυ-
τότητα της περιοχής, είναι τεράστιας σηµασίας 
για την αειφόρο αγροτική της ανάπτυξη. Για 
το σκοπό αυτό διοργανώνονται για 7η συνε-
χή χρονιά, µε µπροστάρη το Ίδρυµα «Καπετάν 
Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντακόπουλου», τα 
δωρεάν «Σεµινάρια Μεσσηνιακής Γαστρονοµί-
ας». Το ίδρυµα, µαζί  µε το Επιµελητήριο Μεσ-
σηνίας, το Σχολείο Τουρισµού Καλαµάτας και 
την υποστήριξη της οµάδας των επαγγελµατι-
ών του διατροφικού τοµέα «Μπριγάδα» συνερ-
γάζονται σε µια προσπάθεια να αλλάξουν τα 
δεδοµένα, προκειµένου να υποστηρίξουν, να 
προωθήσουν και να προβάλλουν τα προϊόντα 
και την κουζίνα της Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής Μεσσηνιακής 
Γαστρονοµίας, που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Costa Navarino από τις 13 έως τις 16 Νοεµβρί-
ου 2019, θα ακουστούν εισηγήσεις από επαγ-
γελµατίες της ελληνικής και διεθνούς γαστρο-
νοµίας και του τουρισµού πάνω στα θέµατα αυ-
τά, ενώ θα δοθούν και παραδείγµατα επιτυχούς 
εφαρµογής. Παράλληλα, στο πρόγραµµα των 
πρώτων ηµερών περιλαµβάνονται «εργαστήρια 
µαγειρικής τέχνης – workshop – επίδειξη τεχνι-
κών από καταξιωµένους Μεσσήνιους επαγγελ-
µατίες και γαστρονοµική δοκιµή».  Πιο συγκε-
κριµένα σύµφωνα µε το δελτίο τύπου:

Tο πρόγραµµα των εκδηλώσεων
Στις  13 Νοεµβρίου ο Nico Bartalini θα πα-

ρουσιάσει το πετυχηµένο παράδειγµα της Το-
σκάνης. Η οµάδα του «Tinos food path» θα ε-
ξηγήσει πως η προσπάθεια των επαγγελµα-
τιών του νησιού αλλάζει τον τουριστικό χάρ-
τη αναδεικνύοντας την τοπική γαστρονοµία. 
Ο Γιάννης Τζαβλόπουλος θα αναλύσει πως τα 
τοπικά προϊόντα αποτελούν την εµπορική ταυ-

τότητα µιας περιοχής. Τέλος µέλη της οµάδας 
«Meating Greece» θα πραγµατοποιήσουν επί-
δειξη κοπής κρεάτων.

Στις  14 Νοεµβρίου ο chef ∆ηµήτρης Σκαρ-
µούτσος, θα µιλήσει για τη σηµαντικότητα της 
χρήσης τοπικών προϊόντων στην κουζίνα και 
πως αυτό θα συµβάλει στην ανάπτυξη του εστι-
ατορίου. Στη συνέχεια ο chef ∆ηµήτρης Νίκολης 
θα κάνει µια ιστορική αναδροµή των µεσσηνια-
κών προϊόντων από την αρχαιότητα έως σήµερα 
και θα αναφερθεί στην εξέλιξη της γαστρονο-
µίας. Τέλος ο Θωµάς ∆ούζης, διευθύνων σύµ-
βουλος του «ΕΡΓΟΝ» θα αναλύσει το επιτυχη-
µένο παράδειγµα της εταιρείας θεωρώντας την 
γαστρονοµία ως τουριστικό προϊόν.

Στις  15 Νοεµβρίου θα πραγµατοποιηθούν 
εκπαιδευτικά προγράµµατα µόνο για µαθητές.

Στις  16 Νοεµβρίου θα πραγµατοποιηθούν 
εισηγήσεις µόνο για επαγγελµατίες της εστία-
σης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει εισήγηση α-
πό τον Στράτο Κορνά, καθηγητή Μαγειρικής Τέ-
χνης µε θέµα «Η εκπαίδευση στους χώρους ε-
στίασης». Στη συνέχεια ο κ. Ντίνος Στεργίδης, 
δηµοσιογράφος οίνου και οργανωτής της έκθε-
σης Οινόραµα, θα αναφερθεί στη σηµασία της 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης στο 
µάρκετινγκ του κρασιού. Τέλος, θα ακολουθή-
σει εισήγηση από την κυρία Αθηνά Πάνου, Food 
blogger/photographer & Social Media Manager 
µε θέµα «Εστιατόρια και Social Media».

Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της εκδήλω-
σης, η Γιορτή θα αφορά κυρίως σε επαγγελµα-
τίες µάγειρες, chefs, ιδιοκτήτες εστιατορίων και 
ξενοδοχειακών µονάδων καθώς και εργαζόµε-
νους πάσης φύσεως σχετικά µε τον κλάδο, ενώ 
στα πλαίσια της περιλαµβάνεται και µία µέρα α-
ποκλειστικά αφιερωµένη σε µαθητές. Οι ενδι-
αφερόµενοι καλούνται να δηλώσουν συµµετο-
χή µέχρι τη ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2019, καθώς 
η προεγγραφή τους κρίνεται απαραίτητα, επι-
κοινωνώντας µε το Επιµελητήριο Μεσσηνίας.
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Εξωστρέφεια
Η περιφέρεια 

εξασφαλίζει την 
παρουσία παραγω-
γών σε εκθέσεις 
στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό

Επιστροφή
Με τη βοήθεια 
επιδοτούµενων 

προγραµµάτων, νέοι 
παραγωγοί έχουν 
επιστρέψει στην 

ύπαιθρο

Ποιότητα
Τα προϊόντα της 

Ηπείρου είναι 
υψηλής ποιότητας 
αλλά και διατροφι-
κής και εµπορικής 

αξίας
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Κρατικές ενισχύσεις για τη φωτιά του 2016 στη 
Θάσο που έπληξε και κτηνοτροφικές µονάδες 
και βοσκοτόπια, ζητά ο Κτηνοτροφικός Σύλλο-
γος Καβάλας καθώς όπως αναφέρει σε επιστολή 
στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης οι αποζηµι-
ώσεις είναι ελάχιστες, σε σχέση µε τη ζηµιά που 
προκλήθηκε, ενώ οι παραγωγοί είναι για µία α-
κόµη φορά, έρµαια της γραφειοκρατίας και του 
κανονισµού του ΕΛΓΑ. Στην επιστολή αναφέρε-

ται πως τότε η κυβερνητική παρέµβαση, µετά την 
επίσκεψη του πρωθυπουργού και των αρµόδιων 
υπουργών, ήταν άµεση, εντούτοις η πρώτη κα-
ταγραφή των δικαιούχων ήταν ελλιπής µε απο-
τέλεσµα να έχουν µείνει εκτός 25 ακόµη πληγέ-
ντες κτηνοτρόφοι και να µην έχουν συµπεριλη-
φθεί στην πληρωµή του 2016 και 2017 και του 
2018 παρά την αποστολή συµπληρωµατικών 
καταστάσεων από τον ∆ήµο Θάσου. Σύµφωνα 

µε την πληροφόρηση που έχουν, όπως αναφέ-
ρουν στην επιστολή, ο λόγος της µη πληρωµής 
των πληγέντων κτηνοτρόφων, είναι η απόφαση 
του ΥΠΑΑΤ να τους αποζηµιώσει µόνο για δύο 
έτη. Την ίδια ώρα επιχειρώντας  να βοσκήσουν 
τα ζώα τους στις καµένες εκτάσεις, βρίσκονται 
υπόδικοι κι  απειλούµενοι µε  βαριά πρόστιµα, 
λόγω της απαγόρευσης βόσκησης που προβλέ-
πεται από τη νοµοθεσία.

Κτηνοτρόφοι περιμένουν de minimis για φωτιές του 2016

Λύση για τις οφειλές 
των ΤΟΕΒ προωθεί η 
Ένωση Περιφερειών, 
που συνδυάζει 
χαμηλότοκο δάνειο 
και εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών 
πάρκων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την άµεση εξόφληση των συσσωρευµέ-
νων οφειλών 50 εκατ. ευρώ των ΤΟΕΒ µέ-
σω 25ετούς δανείου από το Ταµείο Πα-
ρακαταθηκών µε εγγυήτριες τις Περιφέ-
ρειες, σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρω-
µένο σχέδιο εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών πάρκων για τις ανάγκες ηλεκτροδό-
τησής τους, προωθεί επίµονα ο περιφε-
ρειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριµά-
νης. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη γνωστοποι-
ηθεί στον υπουργό Περιβάλλοντος, Κω-
στή Χατζιδάκη, ενώ όπως ανέφερε στην 
Agrenda ο περιφερειάρχης, το Μαξίµου 
βλέπει µε πολύ θετικό µάτι αυτό το πάγιο 
αίτηµα της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ). 

Για το θέµα αυτό ο κ. Καχριµάνης µίλη-
σε στα πλαίσια της τεχνικής συνάντησης 
της γενικής γραµµατείας του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης µε τις περιφερει-
ακές αρχές στις 18 Οκτωβρίου, ενώ είχε 
και κατ’ ιδίαν συζήτηση µε τον υπουργό 
Μάκη Βορίδη που βρέθηκε στα κεντρικά 
των διαχειριστικών αρχών. 

Πιο συγκεκριµένα η πρόταση περιλαµ-
βάνει ένα δάνειο από το Ταµείο Παρα-
καταθηκών και ∆ανείων µε χαµηλό επι-
τόκιο (που δεν θα ξεπερνά το 1%) µε το 
οποίο θα εξοφληθούν άµεσα οι οφει-
λές προς τη ∆ΕΗ (οι οποίες επιβαρύνο-
νται µε υψηλότερα και µη εξυπηρετού-
µενα επιτόκια). Εγγυήτριες θα µπουν οι 
Περιφέρειες και το δάνειο θα συνάπτε-
ται αφού πρώτα οι εποπτευόµενοι ΤΟΕΒ 
τεθούν σε καθεστώς αυστηρής οικονο-

µικής εποπτείας εξ αυτής και βεβαιωθεί 
η οικονοµική βιωσιµότητα του χρηµατο-
δοτικού σχεδίου από ανεξάρτητο ορκωτό 
λογιστή ή από άλλο πρόσφορο ελεγκτι-
κό µηχανισµό.

Στη σχετική επιστολή που υπογράφει 
ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κωνσταντίνος Α-
γοραστός και έχει σταλεί στον υπουργό 
Περιβάλλοντος παρατίθενται οι βασικό-
τεροι λόγοι συσσώρευσης των οφειλών 
των ΤΟΕΒ προς τη ∆ΕΗ σταδιακά από το 
2010 και µετά:

 Το έντονο ανάγλυφο µεγάλων περι-
οχών της χώρας το οποίο καθιστά αρκε-

τούς από τους ΤOEB ιδιαίτερα ενεργοβό-
ρους προκειµένου να ανυψώσουν το νε-
ρό στους κάµπους τους οποίους  υδρο-
δοτούν από τα σηµεία υδροληψίας τους.

  Η µικρή οικονοµική απόδοση των  
περισσότερο διαδοµένων καλλιεργειών 
στην περιοχής της µηδικής και του κα-
λαµποκιού που θέτει ένα χαµηλό άνω ό-
ριο στο κόστος άρδευσης µε το οποίο αυ-
τές µπορούν να επιβαρυνθούν προκειµέ-
νου να επιτρέπουν ένα µικρό περιθώριο 
εισοδήµατος,

 Η ολιγωρία των διοικήσεων των ορ-
γανισµών να αντιµετωπίσουν  στην αύ-

Οι οφειλές των 
ΤΟΕΒ προς τη ∆ΕΗ 
φτάνουν περί τα 
50 εκατ. ευρώ, 
σύµφωνα µε τα 
πιο πρόσφατα 
στοιχεία.

Υπόμνημα ΕΝΠΕ στο Μαξίμου

Δάνειο με εγγυήτριες 
τις Περιφέρειες για 
τις οφειλές των ΤΟΕΒ

12.601.163 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

9.397.750

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

11.419.282
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

4.156.538

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

6.976.419
ΗΠΕΙΡΟΣ

320.007

ΘΡΑΚΗ

777.730
ΚΡΗΤΗ

8.618
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

ΤΑ ΧΡΕΗ 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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Η αναδιαµόρφωση της στρατηγικής ώστε να α-
ναβαθµιστεί η εµπορική αξία των ελληνικών  ε-
ξαγωγών και δη των τροφίµων, βρέθηκε στο ε-
πίκεντρο ευρείας σύσκεψης στο υπουργείο Εξω-
τερικών µε φορείς του κλάδου γαλακτοκοµίας. 

Στην συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µε 
συµµετοχή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκη Βορίδη, και του υφυπουργού Εξωτερικών 
Κώστα Φραγκογιάννη έγινε εκτενής αναφορά, 

τόσο από πλευράς υπουργών, όσο και από τους 
εκπροσώπους των φορέων και της βιοµηχανίας 
των γαλακτοκοµικών, γύρω από:

 την προστασία των παραγωγών εντός Ελλά-
δας και την ενίσχυση ελέγχων που θα εγγυώνται 
τήρηση της νοµιµότητας, 

 τις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες και την ανά-
γκη να διατηρούνται τα κεκτηµένα διαπραγµα-

τεύσεων που ευνοούν τις ελληνικές εξαγωγές
  την ανάγκη προσφυγής στα όργανα της ΕΕ, 

για κάθε παράβαση που παρατηρείται από χώρες 
µέλη, αφού πρώτα διασφαλισθεί η τήρηση της 
νοµιµότητα και από τη δική µας πλευρά

  την αναβάθµιση του δικτύου εµπορικών α-
κολούθων (ΟΕΥ), από πλευράς Υπουργείου Εξω-
τερικών, ώστε να βελτιωθεί η προαγωγή των εξα-
γωγών και ο έλεγχος ανταγωνιστικότητάς τους.

Διατήρηση των κεκτημένων στις εμπορικές συμφωνίες

Σοβαρά αγκάθια εξακολουθεί να 
παρουσιάζει η εξεύρεση χρυσής 
τοµής µεταξύ της ΕΒΖ και της Τρά-
πεζας Πειραιώς µε τον υποψήφιο 
εκµισθωτή των µονάδων της ζαχα-
ροβιοµηχανίας στο Πλατύ Ηµαθί-
ας και τις Σέρρες για τους επόµε-
νους 28 µήνες.

Η πρόταση σχεδίου σύµβασης µί-
σθωσης, που έστειλε την προηγού-
µενη ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου η ενδι-
αφερόµενη κοινοπραξία των «Royal 
Sugar - Συνεταιριστική Τράπεζα Κε-
ντρικής Μακεδονίας», κρατώντας ζω-
ντανή τη διαδικασία της διαπραγµά-
τευσης, παραµένει (τουλάχιστον µέ-
χρι τη στιγµή που γραφόταν το ρε-
πορτάζ) στο «µικροσκόπιο» των νο-
µικών της ΕΒΖ ΑΕ και της Τράπεζας 
Πειραιώς και αναλύεται διεξοδικά.

Οι πληροφορίες της Agrenda α-
ναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί ορι-
σµένα σηµεία διαφωνίας, επί του νέ-
ου προτεινόµενου σχεδίου σύµβα-
σης. Ένα από αυτά είναι το τί θα γί-
νει µε το δικαίωµα προτίµησης στο 
διάστηµα µετά το πέρας της σύµβα-
σης µίσθωσης. 

Η πλευρά της κοινοπραξίας φέρε-
ται να προτείνει να έχει το δικαίωµα 
σε επαναµίσθωση ή κι εξαγορά των 
δύο εργοστασίων, µετά τους 28 µή-
νες, κάτι, που όµως κατά τους νοµι-
κούς της µισθώτριας εταιρείας δεν 

είναι εφικτό από το άρθρο της εξυ-
γίανσης, εφόσον αυτή εγκριθεί τε-
λικά από το δικαστήριο. «Θα είναι 
σαν να ζητά κάποιος να µισθώσει ή 
ακόµη και να πουλήσει σήµερα, µια 
ιδιοκτησία, που µετά από δύο χρό-
νια δεν θα του ανήκει. Αυτό όπως 
καταλαβαίνετε δεν µπορεί να γίνει», 
εξηγούσε στην Agrenda πηγή που 
είναι σε θέση να γνωρίζει λεπτοµέ-
ρειες των συζητήσεων. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως ∆ι-
άσταση απόψεων ανάµεσα στις ε-
µπλεκόµενες πλευρές, φαίνεται να 
καταγράφεται και σε άλλα σηµεία, 
όπως για παράδειγµα το τί θα γίνει 
µε τα ποσά που θα ενδεχοµένως θα 
επενδυθούν είτε για τη συντήρηση 
των υπό µίσθωση εργοστασίων, εί-
τε για άλλους λόγους, υπό τον όρο 
ότι ξεπεραστεί ο σκόπελος της επα-
ναµίσθωσης ή εξαγοράς των µονά-
δων µετά το 28µηνο. Και αυτό για-
τί, κατά τις ίδιες πηγές, η κοινοπρα-
ξία του ενδιαφερόµενου εκµισθω-
τή φέρεται να θέτει ως όρο τα πο-
σά αυτά να συµψηφιστούν αν συ-
νεχιστεί η συνεργασία (µε µίσθωση 
ή εξαγορά) ή να της επιστραφούν 
αν κάτι στραβώσει. «Αν δεν βάλουν 
νερό στο κρασί τους, δύσκολα θα 
επέλθει συµφωνία», τόνιζε στην 
Agrenda η ίδια πηγή.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ξηση των κόστους του ρεύµατος αυξά-
νοντας αντίστοιχα τις σχετικές χρεώσεις 
προς τα µέλη τους προκειµένου να αντα-
ποκρίνονται προς τις υποχρεώσεις τους,

  Η αδύναµη εποπτεία της λειτουρ-
γία των ΤΟΕΒ από τους Φήµους, οι οποί-
οι δεν διέθεταν τους κατάλληλους διοι-
κητικούς µηχανισµούς κι επαρκή τεχνο-
γνωσία προκειµένου να ανταπεξέλθουν 
στο συγκεκριµένο έργο και ίσως τη βού-
ληση να προχωρήσουν στη λήψη µέτρων 
προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρό-
βληµα πριν γιγαντωθεί,

 Η ελαστικότητα που καλοπροαίρετα 
επιδείχτηκε από τη ∆ΕΗ απέναντι στην εί-
σπραξη των οφειλοµένων όλα τα προη-
γούµενα χρόνια η οποία  ωστόσο επέτρε-
ψε στο πρόβληµα επί µακρόν να µεγεθύ-
νεται, χωρίς να αντιµετωπίζεται.

  Η εγγενής δυναµική του χρέους των 
ΤΟΕΒ προς τη ∆ΕΗ το οποίο επιβαρύνει 
τους τρέχοντες λογαριασµούς ρεύµατος 
µε τόκους υπερηµερίας που υπολογίζο-
νται µε επιτόκιο που υπερβαίνει το 7%, 
διπλασιάζοντας έτσι στην πράξη, σε κά-
ποιες περιπτώσεις, το τρέχον ήδη δυσβά-
σταχτο ενεργειακό κόστος της άρδευσης».

Εποπτεία
Το δάνειο θα 
συνάπτεται 

αφού πρώτα οι 
εποπτευόµενοι 

ΤΟΕΒ τεθούν σε 
καθεστώς αυστη-
ρής οικονοµικής 

εποπτείας

Προς τα βράχια οδεύει η υπόθεση μισθωτή 
για ΕΒΖ, κινδυνεύει σοβαρά η συνδεδεμένη 

Aποικιοκρατικής 
λογικής σχέδια, 
καταγγέλλει 
η Βιοµηχανία

Αήθη επίθεση από 
ανταγωνιστικά 
επιχειρηµατικά 
συµφέροντα, που, παρά τις 
επιτηδευµένες διαρροές 
στον Τύπο, δεν έχουν τη 
βούληση να συµβάλλουν 
στην προσπάθεια 
απορρόφησης της φετινής 
παραγωγής τεύτλων και 
εγείρουν αποικιοκρατικές 
απαιτήσεις, καταγγέλλει η 
διοίκηση της ΕΒΖ ΑΕ.
Σε ανακοίνωσή τους που 
δεν κατονοµάζουν το 
ποιους εννούν, οι 
διοικούντες τη 
ζαχαροβιοµηχανία 
αναφέρουν ότι εκπόνησαν 
και ένα βιώσιµο σχέδιο 
εξυγίανσης µε τη συµβολή 
της Τράπεζας Πειραιώς, το 
οποίο έχουν καταθέσει στο 
αρµόδιο Πρωτοδικείο.
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Μόνο 
«εθνική»...
σύγκλιση 
για την ΚΑΠ
Πεδίο συνεννόησης για εθνική 
τουλάχιστον «σύγκλιση» αναζητήθηκε 
κατά την πρόσφατη συζήτηση στη 
Βουλή πάνω στο θέµα αντιµετώπισης 
της κυοφορούµενης πλήρους 
εξωτερικής σύγκλισης των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης για την 
οποία πιέζει οµάδα χωρών 
Βαλτικής-Πολωνίας.
Τη συζήτηση προκάλεσε επίκαιρη 
ερώτηση του βουλευτή Εύβοιας του 
ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη Αποστόλου, ο 
οποίος ζήτησε από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης να επιδείξει 
σθεναρή διαπραγµάτευση για το θέµα 
καθώς µία τέτοια προοπτική θα 
σηµατοδοτούσε την πλήρη 
καταστροφή των µικροµεσαίων 
εκµεταλλεύσεων στη χώρα. Κατά τον 
ίδιο, «τίποτα δεν έχει κλείσει ακόµη», 
εκφράζοντας την πεποίθηση πως θα 
ήταν καλύτερο τα νοµικά κείµενα της 
ΚΑΠ να κλείσουν επί Γερµανικής 
προεδρίας το δεύτερο εξάµηνο του 
2020. Όπως υποστήριξε η Γερµανία 
στάθηκε ευνοϊκά σε όλη αυτήν την 
προσπάθεια που έγινε επί των 
ηµερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
για την αντιµετώπιση της πλήρους 
σύγκλισης, καθώς 
συµπεριλαµβάνονταν στις 23 χώρες 
που είχαν υπερψηφίσει την πρόταση 
για διαγραφή της λέξης «πλήρης» 
από τα συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου Προεδρίας.
«Την ανησυχία που έχουµε ως 
χώρος, πρέπει να την αναδεικνύουµε 
και εσείς ιδιαίτερα σε κάθε ευκαιρία. 
Αυτό ήταν το νόηµα του δελτίου 
τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν πρέπει να 
υπάρχει κανένα συµβούλιο χωρίς 
ουσιαστικά από δω και πέρα να 
βάζουµε το θέµα, ιδιαίτερα της 
εξωτερικής σύγκλισης. Μην το 
παίρνετε ότι έτσι βρισκόµαστε σε 
µία αντιπαράθεση», ανέφερε. 
Υπενθυµίζεται ότι σχολιάζοντας την 
ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ περί µη 
διαπραγµάτευσης για το θέµα στο 
πρόσφατο Συµβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας ο κ. Βορίδης είχε 
αναφέρει πως το δεν έτεθη επειδή 
δεν ήταν αντικείµενο της ηµερήσιας 
διάταξης, υπογραµµίζοντας ότι 
ζητούµενο είναι «σωστή 
προετοιµασία και όχι να λες άσχετα 
πράγµατα τι λάθος στιγµή». Να 
σηµειωθεί ότι κ. Αποστόλου κατέθεσε 
πρόταση να ενταχθούν µέσω των 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης 
στις επιλέξιµες ενισχύσεις της 
κτηνοτροφίας, εκτάσεις οχτώ µε 
δέκα εκατοµµύρια στρέµµατα. 

Κάτι βαθύτερο από τη νέα ΚΑΠ 
κρύβουν οι φετινές συγκεντρώσεις
Στη χώρα μας πάντως οι μπλοκατζήδες ξαναβλέπουν το ημερολόγιο τον Ιανουάριο

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Φλέγεται ο αγροτικός κόσµος από το Βορρά 
µέχρι το Νότο, που αντιδρά µε µαζικές κινη-
τοποιήσεις, στα κυοφορούµενα απαιτητικά 
δεδοµένα που φέρνει µετά το 2020 η ΚΑΠ, 
στις εµπορικές συµφωνίες της ΕΕ µε Τρίτες 
χώρες αλλά και στους δασµούς Τράµπ. Μά-
λιστα, αυτό που βροντοφωνάζουν και απαι-
τούν από τις εθνικές κυβερνήσεις µε την κά-
θοδο των τρακτέρ τους σε κοµβικές οδούς, εί-
ναι η άσκηση πίεσης προς την Κοµισιόν στο 
να ξαναγραφτεί επί το ρεαλιστικότερο το πε-
ριβαλλοντικό σκέλος της ΚΑΠ.

Στην χώρα µας για την ώρα, µε εξαίρεση την 
Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων που προε-
τοιµάζεται για κάτι... µαζικό εθιµοτυπικά από 
∆εκέµβρη και µετά, το οποίο θα κινείται κυ-
ρίως σε εθνικής εµβέλειας αιτήµατα, επικρα-
τεί γενικότερα µια αποστασιοποίηση απένα-
ντι στα µέτρα που προετοιµάζουν οι Βρυξέλ-
λες για το νέο αγροτικό µοντέλο. Βέβαια, θα 
µπορούσε να πει κανείς πως τα προβλήµατα 
που απασχολούν τους Έλληνες αγρότες (π.χ 
υψηλό κόστος παραγωγής, ανοικτές τιµές, υ-
ψηλές εισφορές, καθυστερήσεις στις αποζη-
µιώσεις ΕΛΓΑ κλπ), και έχουν να κάνουν όχι 
µόνο µε θέµατα διαχειριστικού χαρακτήρα αλ-
λά και αρρυθµιών στη συστηµατική οργάνω-
ση και ανάπτυξη των εκµεταλλεύσεων (προ-
γράµµατα, συνεταιριστικό πλαίσιο, έλεγχοι α-
γοράς κλπ), αποτελούν διαχρονικά εν δυνάµει 

παράγοντα για εστίες διαµαρτυρίας.
Επί του παρόντος, µόνη εξαίρεση, τα σκω-

πτικά σχόλια κάτω από τα αναρτηµένα θέµα-
τα στο Agronews που προβάλλουν τις δυναµι-
κές κινητοποιήσεις των ευρωπαίων αγροτών 
(Γαλλία, Ολλανδία, Γερµανία, Ισπανία), που 
καυτηριάζουν την µέχρι τώρα εγχώρια... απά-
θεια στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις: 
«Σε εµάς βγαίνουν όποτε σταµατήσει πλέον η 
σοδειά...να κάνουµε αγώνα δίχως να χάσει η 
τσέπη µας...», «Πού να τρέχεις τώρα µωρέ, δεν 
βαριέσαι να µην χαλάµε και τη ζαχαρένια της 
κυβέρνησης άαααα και τη δική µας, µην κου-
νηθεί κάνεις έτσι µπράβο!», «Η απάθεια στις 
εξελίξεις είναι ένα φαινόµενο που βλέπουµε 
όλα τα επαγγέλµατα κι αυτό γιατί δεχόµαστε 
ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό πρέπει να αλλά-
ξουµε πρώτα», «Η Γερµανία βγήκε, οι Έλλη-
νες θα βγουν τα Χριστούγεννα, όταν ο Τραµπ 
έβαλε δασµούς κανείς δεν κουνήθηκε», «Ε-
µείς είµαστε καλά, άρχισαν και βολεύονται οι 

αγροτοπατέρες µας...», είναι κάποια από αυτά.
Σε κάθε περίπτωση, για την ώρα αγωνιστι-

κό κάλεσµα προέρχεται από την Πανελλαδι-
κή Επιτροπή των Μπλόκων, µε ορίζοντα την 
Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου για πανελλαδική σύ-
σκεψη στη Νίκαια Λάρισας, προκειµένου να 
ανασυσπειρωθούν οι αγροτοκτηνοτροφικοί 
σύλλογοι της χώρας και ανάλογα µε τις δια-
θέσεις και τη συµµετοχή, να αποφασιστούν 
αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε κάθε περιοχή 
για το τέλος του χρόνου.

Αυτό εξάλλου, συµφωνήθηκε στην πρό-
σφατη συνεδρίαση (19/10) της διευρυµένης 
Γραµµατείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των 
Μπλόκων, στη Λάρισα µε θέµατα την ανασυ-
γκρότηση του οργανωµένου αγροτικού κινή-
µατος και τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες για 
το επόµενο διάστηµα συµµετείχαν εκπρόσω-
ποι Οµοσπονδιών, Αγροτικών και Κτηνοτρο-
φικών Συλλόγων από όλες τις περιοχές της 
χώρας. Στη σύσκεψη αναδείχθηκε ο έντονος 
προβληµατισµός που υπάρχει στους αγρότες 
και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πουλάνε κά-
τω του κόστους, αλλά και οι ανησυχίες για το 
νέο περιβάλλον της ΚΑΠ και τη µείωση των 
ενισχύσεων. Τη συνεδρίαση απασχόλησε και 
η κατάσταση µε τις ζηµιές στην παραγωγή µε 
τον ΕΛΓΑ να µην αποζηµιώνει όλα τα ζηµιο-
γόνα αίτια, να µην έχουν βγει τα πορίσµατα 
εδώ και µήνες, ενώ ακόµα δεν έχει εξοφλη-
θεί το υπόλοιπο 10% από τις ζηµιές του 2018. 
Τέλος τονίστηκε και η επιτακτική ανάγκη για 
αλλαγή κανονισµού του ΕΛΓΑ.

Βασικό αίτηµα Ελλήνων
Να ασφαλίζεται και να 

αποζηµιώνεται η παραγωγή και το 
κεφάλαιο στο 100% από όλες τις 
φυσικές καταστροφές και νόσους 
ζητούν από τον ΕΛΓΑ οι αγρότες
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Ενόψει της Πράσινης Εβδοµάδας στο Βερολίνο 
τον Ιανουάριο, η γερµανική Κυβέρνηση θα 
προσπαθήσει να συµφιλιωθεί µε τον αγροτικό 
κόσµο της Γερµανίας έπειτα από τις διαδηλώσεις 
των παραγωγών την προηγούµενη εβδοµάδα. Η 
αναστάτωση των αγροτών ηχούν σαν καµπανάκι 
κινδύνου για το Χριστιανοδηµοκρατικό κόµµα της 
Άνγκελα Μέρκελ, που παραδοσιακά αποτελεί το 
κόµµα προτίµησης της γερµανικής υπαίθρου. 
Πλέον την κατάσταση αναλαµβάνει στα χέρια της 

η ίδια η Καγκελάριος, η οποία ζήτησε από την 
υπουργό Γεωργίας της χώρας, Γιούλια Κλόκνερ, 
να οργανώσει ένα αγροτικό συνέδριο ώστε να 
ακούσει από κοντά τα αιτήµατα των αγροτών και 
να συζητήσει µαζί τους. Ήδη το Βερολίνο κάνει 
προσπάθειες να καθησυχάσει τους παραγωγούς, 
µε τη Γιούλια Κλοκνερ να υποστηρίζει σε δηλώσεις 
της ότι αναγνωρίζει την προσφορά τους, ωστόσο 
καλείται να βρει µια λεπτή γραµµή ισορροπίας µε 
τις περιβαλλοντικές αξιώσεις των άλλων πολιτών. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ως καρφιά που τρυπούν τις ρόδες τους 
αντιλαµβάνονται τις πολιτικές των ε-
θνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης εν γένει, οι αγρότες στην 
Κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι την εβδο-
µάδα που πέρασε κλιµάκωσαν τις κι-
νητοποιήσεις τους σε µεγάλα αστικά 
κέντρα της Γερµανίας, της Γαλλίας και 
της Ολλανδίας. Πρόκειται για µια φυ-
σική αντίδραση στον αντίκτυπο όσων 
έχουν γίνει και κυρίως στα µελλούµε-
να της επερχόµενης ΚΑΠ που µάλιστα 
δίνει την εντύπωση πως για όσο συ-
νεχίζονται οι συζητήσεις για τα νοµι-
κά κείµενα, τόσο θα εντείνονται οι κι-
νητοποιήσεις, οι οποίες έφτασαν την 
προηγούµενη Τρίτη στην πόρτα του 
Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. 

«Απαιτούµε να σταµατήσει ο ξυλο-
δαρµός των αγροτών, να σταµατήσει 
η δουλειά µας να γίνεται όλο και πιο 
δύσκολη, να σταµατήσουν οι κυβερ-
νήσεις να βάζουν καρφιά στις ρόδες 
των τρακτέρ µας και να µας κατηγο-
ρούν για τα πάντα» ακουγόταν από το 
µεγάφωνο η φωνή της Ντελφίν Φερ-
νάντεζ, προέδρου της Ένωσης Νέων 
Αγροτών στη Γαλλία, όταν χιλιάδες α-
γρότες απέκλεισαν την Τρίτη 22 Οκτω-
βρίου σε ολόκληρη την επικράτεια της 
χώρας κτήρια όπου στεγάζονται κυβερ-
νητικές υπηρεσίες, αντιδρώντας σε πο-
λιτικές που εκµυζούν τα εισοδήµατά 
τους. Οι εµπορικές συµφωνίες µε τις 
χώρες της Mercosur και τον Καναδά έ-
χουν από καιρό µπει στο µάτι των Γάλ-
λων παραγωγών. Οι περιορισµοί στη 
χρήση δραστικών ουσιών και η στο-
χοποίηση από ακτιβιστές υπέρ των 
δικαιωµάτων των ζώων, παρουσιάζο-
ντας τους αγρότες ως υπανθρώπους, 
έρχονται να προστεθούν στην ατελεί-
ωτη λίστα µε δυσκολίες που έχουν να 
αντιµετωπίσουν οι αγρότες, οι οποίοι 

«δεν βγαίνουν πλέον οικονοµικά ώστε 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους, αν και δουλεύουν ατελείωτες ώ-
ρες 365 µέρες το χρόνο», όπως είπαν. 

Την ίδια µέρα πάνω από 10.000 α-
γρότες έβγαλαν τα τρακτέρ τους σε µε-
γάλες πόλεις της Γερµανίας, ανεβάζο-
ντας πλέον πολύ ψηλά στην πολιτική 
και µηντιακή ατζέντα τα αιτήµατά τους. 
Ο περιορισµός στις δραστικές ουσίες, 
που αποτέλεσε σήµα κατατεθέν της α-
περχόµενης Κοµισιόν, ήταν ο βασικός 
λόγος που ξεσήκωσε ακόµη και τους 
συντηρητικούς Γερµανούς αγρότες.

Ο Οκτώβρης αποδείχτηκε «κόκκι-
νος» και για τους αγρότες σε Ολλαν-
δία και Ισπανία. Ήδη από τις αρχές του 
µήνα εντοπίζεται µια αξιοσηµείωτη α-
ναταραχή, όταν Ολλανδοί αγρότες κα-
τευθύνθηκαν την 1η Οκτωβρίου µε τα 
τρακτέρ τους στη Χάγη, σε µια προσπά-

θεια να στείλουν ένα µήνυµα στην κυ-
βέρνησή τους σχετικά µε το πόσο ου-
σιαστική είναι η παρουσία τους στην 
οικονοµία της χώρας και να διαµαρ-
τυρηθούν για την ταµπέλα του «περι-
βαλλοντικά ασυνείδητου ανθρώπου 
που δεν σέβεται τα ζώα». 

Αυτό που συµβαίνει στις Κάτω Χώ-
ρες είναι πολύ απλό, οι υπόλοιπες βι-
οµηχανίες και κυρίως η οικοδοµική έ-
χουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια ρύ-
πων και στις κινήσεις της κυβέρνησης 
να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις που 
έχει κάνει για περιορισµό των εκπο-
µπών µεσοπρόθεσµα, προσπαθεί να 
µειώσει τα επιτρεπόµενα επίπεδα ρύ-
πων που αναλογούν στην αγροτική βι-
οµηχανία, ώστε να αφήσει περισσότε-
ρα περιθώρια στις άλλες. Σύµφωνα µε 
ρεπορτάζ του Politico, αυτή η πρακτική 
αναµένεται να επεκταθεί τα επόµενα 

χρόνια και σε υπόλοιπα κράτη µέλη.  
Από την ίδια σελίδα της Agrenda εί-

χε υποστηριχθεί µε αφορµή τη σύσκε-
ψη για το κλίµα στη Νέα Υόρκη, πως 
η επιχειρηµατολογία υπέρ κλιµατικών 
δράσεων όταν εφάπτεται στο αγροτι-
κό κοµµάτι, πολλές φορές λειτουργεί 
ως ένα καλό άλλοθι για περικοπές ε-
νισχύσεων. Αυτή η νέα µορφή, «πρά-
σινης» διπλωµατίας και πολιτικής, α-
κολουθεί το κενό γράµµα του νόµου 
που ρυθµίζει τα ζητήµατα περιβάλλο-
ντος το οποίο µεταθέτει ευθύνες στην 
ύπαιθρο και επικοινωνιακά πλήττει την 
εικόνα των αγροτών. Είναι αυτό που 
περιγράφουν ως «ξυλοκόπηµα» στα 
πλακάτ τους οι Γάλλοι αγρότες, ή αυ-
τό που καταγγέλλουν οι Ολλανδοί, οι 
οποίοι νιώθουν πως τους κουνούν το 
δάχτυλο «παιδιά της πόλης που δεν έ-
χουν καµία αντίληψη της υπαίθρου». 

Ξεσηκωμό φέρνουν 
οι θολοί καιροί 

για τους αγρότες
Συμφωνίες που 

δημιουργούν 
μη βιώσιμο 

ανταγωνισμό, δασμοί 
και περιορισμοί 

υπό την ομπρέλα 
φιλοπεριβαλλοντικών 

πολιτικών σφίγγουν 
το ζωνάρι των 
αγροτών στην 

Ευρώπη που 
διαβάζουν τις εξελίξεις

Αγροτικό Συνέδριο 
ετοιµάζει η Μέρκελ για

να συναντήσει από κοντά
τους παραγωγούς

Γαλλία
Περισσότερο από το 30% των 
αγροτών στη Γαλλία 
βιοπορίζεται µε µόλις 350 
ευρώ το µήνα, σύµφωνα µε 
στοιχεία των αρµόδιων 
γαλλικών υπηρεσιών. 

Γερμανία 
Στη Βόννη, όπου ήταν και το 
κεντρικό σηµείο συνάντησης, 
εκτιµάται ότι συγκεντρώθηκαν 
4.000 αγρότες. Στην Κάτω 
Σαξονία κατέβηκαν 3.000 
τρακτέρ στους δρόµους, στο 
Σλέσβιχ Χολστάιν 1.700 και 
στη Βαυαρία 1.500 τρακτέρ.

Ισπανία 
Λίγα 24ωρα µετά την 
ανακοίνωση της λίστας 
δασµών του Τραµπ στις αρχές 
του µήνα, Ισπανοί 
ελαιοκαλλιεργητές 
κατέφθασαν στη Μαδρίτη 
διαδηλώνοντας για την 
κατάσταση των τιµών του 
ελαιολάδου που επικρατεί εκεί.
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ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΙΝΑΛ
«Το 2021 έχουµε εκλογές 
στο Κίνηµα Αλλαγής, για 
όποιον έχει φιλοδοξίες. 
Όλες οι αποφάσεις του 
Κινήµατος Αλλαγής είναι 
οµόφωνες. [...] Όποιος 
θέλει να γίνουµε παρακλάδι 
του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ν∆ ας 
έρθει να το πει. Αν θέλει 
κάποιος να το πει, τον 
προκαλώ να το πει».

ΚΙΡΑ ΝΑΪΤΛΙ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ανέβαινε η αξία των 
φωτογραφιών όποιας 
διάσηµης νεαρής γυναίκας 
ανέβαινε στα ύψη αν 
βρισκόταν σε µια άθλια 
κατάσταση-φάση (σ.σ. για 
παπαράτσι). Αν δεν είχες 
ήδη νευρικό κλονισµό, σε 
ωθούν να κάνεις πράγµατα 
που θα κρατούσαν την αξία 
των φωτογραφιών ψηλά».

ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Κουράστηκα να 
ασχολούµαι µε το Brexit σε 
µεγάλο µέρος της θητείας 
µου, όταν οι σκέψεις µου 
ήταν κυρίως γύρω από το 
πώς µπορεί αυτή η Ένωση 
να λειτουργεί καλύτερα για 
τους πολίτες της. Η 
απόφαση του Ην. Βασιλείου 
να βγει από την ΕΕ θα µου 
προξενεί πάντα λύπη».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΑΣΕ ∆ΟΥΛΕΙΑ Ο ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΚΟΨΕ ΛΑΣΠΗ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Η κραυγή των λύκων
«Ποιος γνωρίζει καλύτερα από 
το λύκο, τις κινήσεις των 
άλλων λύκων; Ποιος; Στο κάτω 
κάτω, είναι στη µοίρα των 
προβάτων να τα τρώνε και οι 
λύκοι. Άλλωστε είναι γνωστό 
ότι λύκοι θα υπάρχουν, όσο 
υπάρχουν πρόβατα», λένε οι 
κτηνοτροφικοί σύλλογοι της 
ΑΜΘ για τα όσα διαµείβονται 
τελευταία στα περί της 
∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας.

 

Αλυσίδα
Ουδείς αντίκειται στο να 
αναβαθµιστεί η εµπορική αξία 
των ελληνικών εξαγωγών και 
στην ανάδειξή τους στις 
διεθνείς αγορές. Όµως µήπως 
πρώτα τα αρµόδια υπουργεία 
να ξεκινούσαν τη στήριξη των 
ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων από τη βάση, 
δηλαδή από τους παραγωγούς, 
που είναι ο τελευταίος κρίκος 
και µετά από τις επιχειρήσεις;

 

Χαλάουα
Εµείς τα ‘χαµε πει στους 
τευτλοπαραγωγούς ότι για το 
2019 δεν µπορεί να στηριχθεί η 
παραγωγή τους, λέει η διοίκηση 
της ΕΒΖ, που καταγγέλλει 
αποικιοκρατικής λογικής 
επιχειρηµατικές απαιτήσεις που 
δεν έχουν τη βούληση να 
συµβάλλουν στην προσπάθεια 
απορρόφησής τους. Για τη 
συνδεδεµένη θα τοποθετηθεί 
κανείς από την πλατεία;

Θα µιλήσω, όταν πρέπει να µιλήσω 

Μπορεί η κουβέντα για το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο να 
έχει µάκρος, όµως ο διαπραγµατευτικός κλοιός στα θέµατα της ΚΑΠ 
και της µείωσης του µπάτζετ της καλά κρατεί όπως και οι πιέσεις για 
πλήρη εξωτερική σύγκλιση. Στο εσωτερικό, ενώ το θέµα δεν θα έ-
πρεπε να έχει µικροκοµµατικό προφίλ, εντούτοις κυβέρνηση και α-
ντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τους εν δυνάµει χει-
ρισµούς προς αποτροπή του κακού που απειλεί όπως λέει κι ο Βαγ-
γέλης (πρώην υπουργός της πλατείας) τους Έλληνες µικροµεσαίους 
αγρότες. Κατά τον Μαυρουδή πάντως, το ζητούµενο είναι η σωστή 
προετοιµασία και όχι να λες άσχετα τι λάθος στιγµή. Για να δούµε...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Με τις τιµές παραγωγού 
στο αιγοπρόβειο γάλα 
να βελτιώνονται, για 
να δούµε τι θα δούµε 
στην πολυθρύλητη 
∆ιεπαγγελµατική Φέτας 
και το θεσµικό πλαίσιο 
που επεξεργάζεται ο 
υπουργός της πλατείας. 
Στράτα-στρατούλα να 
µην είναι...

Το µεγάλο, λέει, ζωικό 
κεφάλαιο της χώρας 
(πότε αυξήθηκε;) και 
ο µεγάλος αριθµός 
των εγκαταστάσεων 
τροφίµων ζωικής 
προέλευσης απαιτεί 
προσλήψεις, λένε 
οι κτηνίατροι του 
∆ηµοσίου. Τι να σου 
κάνουν οι 46 για την 
αφρικανική πανώλη;

Υβρίδια
 Υπάρχουν, λέει η 

υφυπουργός της πλατείας, και 
καλά νέα από την κλιµατική 
αλλαγή για την 
αιγοπροβατοτροφία αφού από 
αυτήν προέρχεται µόλις το 
7,4% των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου που εκπέµπει 
συνολικά η κτηνοτροφία. 

 Η χώρα µας είναι πρώτη σε 
αριθµό αιγών στην Ευρώπη 
και 4η σε πρόβατα. Και αν 
σκεφτεί, λέει, ότι το 84% των 
αιγοπροβάτων στην Ελλάδα 
εκτρέφεται µε το ηµιεντατικό 
σύστηµα, στο οποίο σηµαντικό 
ρόλο παίζει η βόσκηση σε 
φυσικούς βοσκοτόπους, το 
περιβαλλοντικό κέρδος 
πολλαπλασιάζεται.

 Άρα, τι φωνάζουν (λέµε 
τώρα) οι τσελιγκάδες για τα 
επιλέξιµα βοσκοτόπια, τη 
∆ιεπαγγελµατική, τις τιµές, τις 
ελληνοποιήσεις, τα λουκέτα;

;

ΖΙΝΕΝΤΙΝ ΖΙΝΤΑΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΕΑΛ
«∆εν ξέρω κάτι τέτοιο (σ.σ 
περί αντικατάστασης του 
από Ρεάλ). Εγώ θέλω να 
µείνω για πάντα εδώ [...].. 
Την κατάσταση τη 
δηµιουργείτε εσείς που λέτε 
για αλλαγή προπονητή. Εγώ 
σκέφτοµαι µόνο το παιχνίδι 
και τίποτα άλλο. Προσωπικά 
οι δύσκολες καταστάσεις 
µου αρέσουν πολύ».

Θα σας 
παρακαλούσα,
µην µπερδεύετε 
το θεσµό µε 
τα πρόσωπα! 

Χάθηκε για φέτος η µοναδική ευκαιρία να 
πιστωθεί η προκαταβολή του τσεκ νωρίτερα, 
δεδοµένου ότι όλα ήταν έτοιµα. Οι µηχανογραφικές 
υπηρεσίες επέλεξαν να καταστήσουν για άλλη µια 
φορά σαφή τη δύναµή τους, ακόµα και κάνοντας τον 
αγροτικό κόσµο να περιµένει. Από την άλλη, ο 
υπουργός εµφανίστηκε «ανακουφισµένος» µε την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πίστωση το 
απόγευµα της Πέµπτης, αφού όπως λέει και η 
ανακοίνωση του υπουργείου, επιβεβαιώθηκαν οι 
δηλώσεις του ότι τα χρήµατα θα είναι διαθέσιµα πριν 
την αργία της 28ης, δηλαδή το προφανές. Επί του 
δια ταύτα καµία κουβέντα. Για τους συµψηφισµούς 
που συνοδεύουν την πίστωση επίσης τίποτα…      

Θέµατα συνεταιριστικής ανάπτυξης, σου λέει, 
περιλαµβάνονται στα βασικά καθήκοντα του νέου 
ειδικού συµβούλου του υπουργού της πλατείας, 
Στρατάκη. Σαν να λέµε, ο κατάλληλος άνθρωπος 
στην κατάλληλη θέση, µε την κατάλληλη 
αρµοδιότητα. ∆εν φτάνει που χρεωκόπησε µια από 
τις µεγαλύτερες συνεταιριστικές οργανώσεις της 
Κρήτης, τώρα θα δώσει τα «φόντα» του και για τον 
συνεταιριστικό κλάδο στο σύνολό του. ∆ηλαδή, για 
να µην µείνει τίποτα όρθιο…..

«Θα γίνουµε λαδάδες ή κρασάδες;». Το 
ρητορικό αυτό ερώτηµα θέτει ο πολύπειρος 
∆ηµήτρης Μανώσης, για να τονίσει τον κίνδυνο που 
ελλοχεύει γύρω από το ελληνικό ακτινίδιο. Αν και το 
προϊόν τείνει να δώσει στην Ελλάδα την τρίτη θέση 
στην παγκόσµια λίστα των παραγωγών ακτινιδίου, η 
διαχείριση της διάθεσής του είναι... για γέλια και για 
κλάµατα. «Μεγάλες ποσότητες εξακολουθούν να 
φεύγουν από τα χωράφια σε bins, το προϊόν χάνει 
την ταυτότητά του, διότι στο δρόµο ιταλοποιείται, 
όπως το ελληνικό ελαιόλαδο και χάνει την υπεραξία 
του», λέει ο βλάχος τιµονιέρης της Ζευς Ακτινίδια.

Οι παραγωγοί δεν ξέρουν τι να γίνουν εδώ και 
τόσο καιρό, αλλά η διοίκηση της Ζάχαρης στέλνει, 
σου λέει, σαφές και ξεκάθαρο µήνυµα προς πάσα 
κατεύθυνση ότι εργάζεται εντατικά από την πρώτη 
ώρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της για τη διάσωση 
της τευτλοκαλλιέργειας, το καλό των παραγωγών και 
την εξασφάλιση βιωσιµότητας της ΕΒΖ. Μάλιστα 
διαβεβαιώνει τους παραγωγούς ότι βρίσκεται σε 
διαρκή συνεργασία µε την πολιτική ηγεσία και 
«προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την πραγµατική 
επίλυση του κρίσιµου ζητήµατος». ∆ηλαδή ακόµα την 
πραγµατική επίλυση ψάχνουν, γι’ αυτό αργούν!

Το έπιασαν το νόηµα οι παραγωγοί µέλη του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Βοκερίας 551, σε ό,τι 
αφορά το marketing. Η οργάνωση στο δεύτερο 
χρόνο δραστηριοποίησή της έφτιαξε το δικό της 
brand. Μάλιστα, κάθε ένα από τα προϊόντα που 
εµπορεύεται στην Ουγγαρία και στην Κύπρο, το 
συνοδεύει και µε ένα σύντοµο «µύθο» στην ετικέτα, 
«πασπαλισµένο» και µε πραγµατικά ιστορικά 
πρόσωπα ή γεγονότα. Το εµπορικό αυτό τρυκ 
κρίνοντας κανείς από τις παραγγελίες που δέχεται 
ο συνεταιρισµός για τα συγκεκριµένα προϊόντα, 
φέρνει αποτελέσµατα.    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Χ
ρόνια είχε να εκδηλωθεί τέτοιο κύµα δια-
µαρτυρίας των αγροτών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η αφορµή έρχεται από τους νέ-
ους περιορισµούς, που τίθενται στον τρό-

πο καλλιέργειας και εκτροφής για φιλοπεριβαλλο-
ντικούς λόγους. Προφανώς όµως δεν είναι µόνο αυ-
τό. Πάει καιρός τώρα που η θέση των αγροτών, στην 
Ευρώπη και διεθνώς γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

  Σημάδια Φεουδαρχίας
ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ µεταξύ κόστους παραγωγής και 
τιµών διάθεσης των προϊόντων περιορίζονται, οι 
κίνδυνοι γίνονται πιο απειλητικοί, το ρίσκο αυ-
ξάνει και η αγροτική δραστηριότητα, όπως και η 
αγροτική γη, περνάει σε όλο και λιγότερους. Οι 
οικογενειακής µορφής αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
δίνουν τη θέση τους σε µεγάλα επιχειρηµατικά 
σχήµατα κεφαλαιούχων και funds. Αν τα πράγ-
µατα εξελιχθούν έτσι, ένα είδος Φεουδαρχίας δεν 
θα αργήσει να διαµορφώνεται.

  Δεν είδατε ακόμα τίποτα  

ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ χώρες, οι καλά οργα-
νωµένοι αγρότες έχουν τον τρόπο να διαβά-
ζουν τις εξελίξεις, να βλέπουν τα µελλούµενα 
και να εκφράζουν έγκαιρα και δυναµικά τις α-
γωνίες τους. Έτσι, µπορεί τα πυρά των διαµαρ-
τυριών να στρέφονται στην Κοινοτική Αγροτική 
Πολιτική και στις δυσκολίες που η επικείµενη 
µεταρρύθµιση προαναγγέλει, ωστόσο, οι πραγ-
µατικές ανησυχίες είναι βαθύτερες και η αντιπα-
ράθεση επ’ αυτών θα κρατήσει πολύ.

  Η καραμέλα της ευφυούς
ΠΡΟΦΑΝΩΣ, στις ευνοµούµενες πολιτείες, το κου-
τόχορτο ότι η «ευφυής γεωργία» θα απαλλάξει τους 
αγρότες από κάθε νόσο και κάθε... επιδηµία, δεν 
πείθουν. Την ίδια στιγµή, βέβαια, η τεχνολογική 
εξέλιξη δεν σταµατά και δεν θα ήταν δυνατόν να 

σταµατήσει. Μόνο που η ενσωµάτωση των νέων τε-
χνολογιών απαιτεί δαπάνες, οι δαπάνες αυτές δεν 
είναι δυνατόν να γίνουν από τους µεµονωµένους 
αγρότες και τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις, η ύ-
παρξή τους επιταχύνει το πέρασµα της αγροτικής 
δραστηριότητας στους µεγάλους σχηµατισµούς.

  Χρειάζεται σαλαμάστρα
ΜΕΣΑ σ’ αυτό το κλίµα ποια είναι η θέση του 
Έλληνα αγρότη; Ποιος φρόντισε να τον ενη-
µερώσει µε ρεαλισµό γι’ αυτές τις εξελίξεις; 
Ποια υπεύθυνη αρχή µίλησε ανοιχτά για τις 
δυσκολίες που έρχονται χωρίς να πιπιλάει α-
περίσκεπτα την καραµέλα της «ευφυούς γε-
ωργίας»; Ποιος ενδιαφέρθηκε να σχεδιάσει 
έστω, την αναδιοργάνωση του αγροτικού χώ-
ρου και των συντελεστών της αγροτικής πα-
ραγωγής, ώστε να είναι σε θέση να ανταπε-
ξέλθουν στη νέα κατάσταση;

  Αποσυνάγωγος  
ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. Εδώ και µια 
20ετία περίπου, οι συνεται-
ριστικές δοµές απαξιώνο-
νται συστηµατικά και τη θέ-
ση τους στην αλυσίδα υπε-
ραξίας παίρνουν οι ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις, που δεν 
δείχνουν καµιά διάθεση 
να επιστρέψουν κάτι από 
αυτή την υπεραξία στους 
παραγωγούς. Στην καλύ-
τερη περίπτωση να τους 
κρατάνε απλά ζωντανούς, 

ώστε να µπορούν να παράγουν, σήµερα. Κι ό-
ταν οι ντόπιοι αγρότες δεν µπορούν, οι ιδιωτι-
κές µεταποιητικές επιχειρήσεις στρέφονται στις 
εισαγωγές. Και το ιδιωτικό λιανεµπόριο το ίδιο.

  Συνεταιρισμοί ίσον δύναμη 
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ είναι δύναµη. Οι συνεται-
ρισµοί, που λειτουργούν βάσει αρχών. Οι συ-
νεταιρισµοί, που αξιοποιούν τη δύναµη των 
πολλών παραγωγών µελών τους, λειτουρ-
γούν προς όφελός τους και την ίδια στιγµή 
κάνουν χρήση των αφορολόγητων αποθεµα-
τικών για να επενδύσουν στη δηµιουργία υ-
περαξίας που και αυτή µε κάποιο τρόπο µοι-
ράζεται πάλι στα µέλη. Οι συνεταιρισµοί είναι 
δύναµη. Και οι αρχές τους είναι δύναµη. Με-
γαλύτερη ίσως από την ευελιξία, που διαθέτει 
η ιδιωτική επιχείρηση και η έµφυτη ροπή της 
προς την φοροαποφυγή. 

Αν ξέραµε τι µπορούν
Οι συνεταιρισµοί είναι δύναµη. 

Οι συνεταιρισµοί που λειτουργούν 
βάσει αρχών. Οι συνεταιρισµοί που 
κάνουν χρήση των αφορολόγητων 

αποθεµατικών και παράγουν υπεραξίες 

H
ενιαία αγορά της ΕΕ δεν θα πρέπει 
να αποτελεί απλώς µία από τις πολ-
λές προτεραιότητες της νέας Κοµι-
σιόν και του Κοινοβουλίου. Η ενι-

αία αγορά ήταν και είναι ο βασικός κορµός 
δραστηριοτήτων της ΕΕ. Πολλά από ό,τι συµ-
βαίνουν ή προτείνονται, είναι στην πραγµατι-
κότητα µέρος της ενιαίας αγοράς. Η εντυπωσι-
ακή αποκάλυψη του Brexit για πολλούς πολί-
τες της ΕΕ και για όλες τις επιχειρήσεις, είναι 
ακριβώς η κεντρική θέση της ενιαίας αγοράς-
στη συµµετοχή στην ΕΕ. Η αξία της είναι πρώ-
τα από όλα οικονοµική ασφαλώς, καθώς φέρ-
νει µεγαλύτερη ευηµερία. Ωστόσο, είναι κρίσι-
µο σε άλλους τοµείς όπου «η επιρροή της ΕΕ» 
απορρέει από τα ζητήµατα της ενιαίας αγοράς, 
όπως διαπραγµατεύσεις για το πολυµερές και 
το διµερές εµπόριο, συµφωνίες για το κλίµα, 
θέσπιση προτύπων, θέσπιση κανόνων για τη 
διεθνή χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και α-
κόµη και για την εξωτερική πολιτική.

Ωστόσο, αυτό το µοναδικό asset δικαιούται 
πιο σαφή προσοχή από την ΕΕ και τα κράτη-µέ-
λη και δράση εκ µέρους της ΕΕ σε αρκετούς σύν-
θετους τοµείς. Η νέα Κοµισιόν και το νέο Ευρω-
κοινοβούλιο δεν θα πρέπει και δεν µπορεί να 
παίρνει την ενιαία αγορά της ΕΕ ως δεδοµένη. 

Και τα κράτη-µέλη 
ή το Συµβούλιο θα 
πρέπει να διασφαλί-
σουν ότι η υποστή-
ριξή τους στη σηµα-
σία της ενιαίας α-
γοράς της ΕΕ ακο-
λουθείται και τεκ-
µηριώνεται σε φα-
κέλους όπου εξα-

κολουθούν να υπάρχουν «ελλείµµατα ενοποί-
ησης της αγοράς» […]. Η ενιαία αγορά συζητιέ-
ται µε πιο αναλυτικό τρόπο, για τον απλό λόγο 
ότι η Κοµισιόν του Γιούνκερ επαναπροσδιόρι-
σε πολλές πρωτοβουλίες της ενιαίας αγοράς 
µε νέους τίτλους (συχνά «ενώσεις»). Αν η νέα 
πρόεδρος Von der Leyen θα διατηρήσει αυτούς 
τους τίτλους, είναι κρίσιµο για να διακρίνουµε 
το δάσος της ενιαίας αγοράς από τα δέντρα, ως 
κατάλληλο έδαφος στο προσεχές µέλλον. […]. 

Το paper τελειώνει µε συζήτηση για τις προ-
κλήσεις στην ενιαία αγορά, τις οποίες η ΕΕ πρέ-
πει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά. Αναφε-
ρόµαστε στην πρόσφατη «στρατηγική ατζέντα», 
στο Brexit, στην οικονοµική σύγκλιση, στην 
«εγχώρια» διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς 
από τα κράτη-µέλη, στην κρίσιµη σηµασία της 
ενιαίας αγοράς και όχι απλώς «περισσότερα 
χρήµατα» και δίκτυο έρευνας. Μαζί, οι τρεις θε-
σµικοί οργανισµοί της ΕΕ οφείλουν να της δώ-
σουν προτεραιότητα σε όλες της τις διαστάσεις.

 *ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΑΝΩΤΕΡΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (CEPS)
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Μ
ε σεβασµό στη µακρόχρονη επιχειρηµατική 
πορεία του γνωστού συνεντευξιαζόµενου γα-
λακτοβιοµήχανου (στο εξής θα αναφέρεται κι 
ως «συνεργάτης») και του αδερφού του, σας 

αποστέλλουµε αυτή την επιστολή – ανακοίνωση στήριξης, 
στο δίκαιο αγώνα που ξεκινά, κατά των οργανωµένων συµ-
φερόντων που λυµαίνονται το χώρο της κτηνοτροφίας, της 
µεταποίησης και της εµπορίας της φέτας.
Στηρίζουµε την αυτοπρότασή του να ηγηθεί της ∆ιεπαγγελ-
µατικής οργάνωσης για τη Φέτα. Είναι ένας άνθρωπος που 
γνωρίζει τον πόνο και το µόχθο των κτηνοτρόφων, αφού ο 
παππούς του είχε χιλιάδες πρόβατα στον ορεινό όγκο της 
Πίνδου. Είναι ένας από εµάς!
Θεωρούµε ότι µπορεί να εκπροσωπήσει επάξια, στη διοί-
κηση της ∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας, τους µεταποιητές 
αλλά και τους κτηνοτρόφους. Να επισηµάνουµε ότι πρότα-
σή µας, αν ζητηθεί η γνώµη µας, θα είναι η συµµετοχή στη 
∆ιεπαγγελµατική και των ανθρώπων της εµπορίας της φέ-
τας, που σίγουρα κι αυτούς µπορεί να εκπροσωπήσει επά-
ξια, λόγω εµπειρίας.

Πιστεύουµε ότι υπό την ηγεσία του, θα χτυπηθεί ο α-
θέµιτος ανταγωνισµός των µικρών τυροκοµείων, 
που φέρουν και τη µεγαλύτερη ευθύνη για την πτώ-

ση της τιµής της φέτας στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα ρί-
χνουν την τιµή του παραγωγού.
Το είχαµε υποπτευθεί από καιρό ότι αυτοί οι µικροτυρο-
κόµοι φταίνε!
Στηρίζουµε τον αγώνα του κατά των ελληνοποιήσεων και 
γνωρίζουµε τον πόλεµο που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια. 
Άλλωστε είναι γνωστό ότι, «τα οπωροφόρα δέντρα πετρο-
βολούν»! Πρέπει να συνταχτούµε πίσω από τον επιχειρηµα-
τία που στήριξε και στηρίζει τον Έλληνα, το Βούλγαρο και το 
Ρουµάνο κτηνοτρόφο. Άλλωστε τα Βαλκάνια είναι µία γει-
τονιά, µε κοινή κουλτούρα και πρέπει κάποια στιγµή και το 
γάλα, να έχει µια κοινή χαµηλή τιµή στις τρεις αυτές χώρες, 
ασχέτως του διαφορετικού κόστους παραγωγής στην κά-
θε µία. Πρέπει κι εµείς οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, 
να γίνουµε επιτέλους ανταγωνιστικοί, απένα-
ντι στους Βαλκάνιους συναδέλφους µας!
Η αγωνία του συνεργάτη µας είναι εµ-
φανής στο θέµα της επιβίωσης του Έλ-
ληνα κτηνοτρόφου. Ποιος γνωρίζει κα-
λύτερα το κόστος και την αξία του γά-
λακτος, που εµείς παράγουµε, από τον 
δικό µας άνθρωπο;

Τα 0,75 λεπτά για το κακό γάλα, 
ως και 0,90 λεπτά για το καλό γά-
λα, δεν είναι και λίγα. Πολλά δίνε-

τε, πολλά παίρνετε συνάδελφοι! Ταΐστε καλά 

συνάδελφοι τα ζώα σας και µην έχετε απαίτηση να βγάλε-
τε µεροκάµατο µε 50 και 100 πρόβατα. Κάντε τουλάχιστον 
600-700 πρόβατα και νύχτα µέρα, νέοι µε τις οικογένειές 
σας, 365 µέρες το χρόνο, δουλέψτε για να κάνετε νοικοκυ-
ριό! Να έχετε όµως καλό γάλα! Να αξίζει να έρθει να το πά-
ρει. Πάνω από 13% λιποπρωτεϊνες!
Να είµαστε και κάπου άνθρωποι! Να σεβόµαστε τον κόπο, 
τον µόχθο και τις θυσίες που έκανε ο καλός µας συνεργά-
της, για να στηρίξει την ελληνική, τη βουλγάρικη και τη ρου-
µάνικη κτηνοτροφία.
Παραφράζοντας τα λόγια ενός πρώην πρωθυπουργού, σας 
λέµε: «Μη ρωτάτε τι κάνει ο γαλακτοβιοµήχανος για εσάς, 
αλλά τι κάνετε εσείς για τον γαλακτοβιοµήχανο».

Οι συκοφαντίες έχουν και τα όρια τους. Παραδέχτη-
κε κι ο ίδιος ο συνεργάτης µας στη συνέντευξή του, 
ότι µόλις αντιλήφθηκε τυχαία λάθη και παραλεί-

ψεις ή εκ παραδροµής ενέργειες, όπως το «greek yogurt» 
από τη Ρουµανία και τη µη σωστή αναγραφή της χώρας πα-
ρασκευής τυριού, παραγωγής του, σε µεγάλη αλυσίδα σού-
περ µάρκετ, παρενέβη άµεσα και διόρθωσε τα πεπραγµένα.
Έχει δίκιο όταν λέει ότι στις παραπάνω περιπτώσεις, πολλοί 
έκαναν την τρίχα, τριχιά! Ό,τι έγινε, έγινε! Άλλωστε τα λάθη 
είναι για τους ανθρώπους, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει 
τίποτα και αµαρτία εξοµολογηµένη δεν είναι πια αµαρτία!
Είµαστε σίγουροι ότι εκ παραδροµής ή από λάθος δεν έχει 
συµπεριληφθεί, στα 15 σηµεία που έχει προτείνει ο καλός 
µας συνεργάτης, ως βάση για τη λειτουργία της ∆ιεπαγγελ-
µατικής της Φέτας και ο εξονυχιστικός έλεγχος, στις πύλες 
εισόδου της χώρας και των ψυγείων που µεταφέρουν γα-
λακτοκοµικά προιόντα. Ιδιαίτερα από τη Βουλγαρία και τη 
Ρουµανία. Μία απλή παράλειψη! Άλλωστε είναι πεντακά-
θαρος, όπως λέει κι ο ίδιος, και δεν φοβάται κανένα έλεγ-
χο, παρά τη στοχοποίησή του. Εµείς θα πούµε στους κακο-
προαίρετους συναδέλφους του, «ο αναµάρτητος πρώτος 
το λίθο βαλέτω».
Εµείς οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜΘ δίνουµε πρώτοι 

το καλό παράδειγµα κι αποσύρουµε την πρότασή 
µας, για την υποχρεωτική σύναψη συµφωνη-

τικών, µε υποχρεωτική αναγραφή της τιµής 
του γάλακτος.

Άλλωστε τι είναι τα χαρτιά µπρο-
στά στο λόγο των συνεργατών; 
Τίποτα δεν είναι!

Πώς, µωρέ συνάδελφοι, οι καλοί µας συ-
νεργάτες γαλακτοβιοµήχανοι, να µας δώ-

σουν συγκεκριµένη τιµή για το γάλα, ό-
ταν δεν έχουν κλείσει πρώτα συγκεκριµέ-

νη τιµή για τη φέτα; Πώς;
Παίρνουν µολύβι και χαρτί, αθροίζουν το κόστος 

παραγωγής της Φέτας, δηλαδή κέρδος της εταιρείας, µισθοί 
και µπόνους των στελεχών, επαγγελµατικά ταξίδια, γεύµα-
τα εργασίας, εκθέσεις, διαφηµίσεις, µισθοί υπαλλήλων, µε-
ροκάµατα εργατών, ρεύµα, καύσιµα, υλικά, αποσβέσεις, κι 
άλλα πολλά. Όλα αυτά είναι ανελαστικές δαπάνες. Ρωτή-
στε και κανένα οικονοµολόγο!
Βγαίνει το κόστος του προιόντος, συµφωνούν και υπογρά-
φουν την τιµή της φέτας κι ότι περισσεύει, από την αφαίρε-
ση των δύο, είναι η τιµή για το γάλα. Τι δεν καταλαβαίνετε;
Να λέτε, πάλι καλά που περισσεύει και κάτι για µας, συνά-
δελφοι! Οι γαλακτοβιοµήχανοι δεν κάνουν το χόµπυ τους, 
κάνουν µπίζνες!
Εµείς στην ΑΜΘ, τον τρόπο συνδιαλλαγής που υπάρχει σή-
µερα, ανάµεσα στους γαλακτοβιοµήχανους και τους κτηνο-
τρόφους, δηλαδή της ανοιχτής τιµής, θα τον εφαρµόσουµε 
µε τους προµηθευτές µας.
Θα παραλαµβάνουµε τις ζωοτροφές κι όλα µας τα εφόδια, 
µε ανοιχτή τιµή και ανάλογα πόσο θα πουλάµε το προιόν 
µας, θα τιµολογούµε και την αξία τους!
Όσο µεγαλώνουµε πρέπει να µαθαίνουµε και να γινόµα-
στε σοφότεροι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επιχειρηµατίες κι 
όχι τσοπαναραίοι σαν κι εµάς. Είναι πολλά χρόνια µπροστά!
Είµαστε οι πρώτοι κτηνοτρόφοι που προτείνουµε τον συ-
γκεκριµένο γαλακτοβιοµήχανο για πρόεδρο της ∆ιεπαγ-
γελµατικής της Φέτας.
Όσο γι’ αυτόν τον ακατανόµαστο περιφερειάρχη που είπε 
«βάλαµε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα», εννοώντας απ’ ότι 
φαίνεται τον καλό µας συνεργάτη, του λέµε ότι είναι απαρά-
δεκτος! Κάνοντας έναν απλό συλλογισµό τον ρωτάµε. Ποι-
ός κύριε περιφερειάρχη γνωρίζει καλύτερα από το λύκο, τις 
κινήσεις των άλλων λύκων; Απαντήστε, ποιός;
Στο κάτω κάτω, είναι στη µοίρα των προβάτων να τα τρώ-
νε και οι λύκοι.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι, «λύκοι θα υπάρχουν, όσο υπάρ-
χουν πρόβατα».
ΥΓ1 Είναι πεντακάθαρος!
ΥΓ2 Από την κατώτερη και την ανώτερη τιµή που ανέφερε ο 
καλός µας συνεργάτης, προσθέστε τουλάχιστον 20%. Με τη 
συµβολή όλων τους, κατάφεραν να µην υπάρχουν γάλατα!
ΥΓ3 Είµαστε ευλογηµένοι, δεν εξηγείται αλλιώς η υπερπα-
ραγωγή του 2016-2018, που ανέφερε ο καλός µας συνερ-
γάτης. Τα αιγοπρόβατα στην ΑΜΘ το 2015 ήταν 1.218.165 
και το 2019 είναι 887.994. Τα ζώα λιγοστεύουν και το γά-
λα αυξάνεται. Υπερπαραγωγή! Θαύµα!!!
ΥΓ4 Τελικά πόσες ∆ιεπαγγελµατικές για τη Φέτα πρέπει να 
γίνουν για να ικανοποιηθούν όλα τα... (µαγαζάκια µας);

Ξέρουμε ότι λύκοι θα υπάρχουν
όσο υπάρχουν πρόβατα 

(*) Προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας

ΑΡΘΡΟ
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ΣΤΑΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η αγροδιατροφή 
στην ψηφιακή εποχή 
To AgriBusiness Forum επικεντρώνεται στο 
µέλλον της παραγωγής, επεξεργασίας και διανοµής 
γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης 
αξίας, µέσω του εκσυγχρονισµού και του ψηφιακού 
µετασχηµατισµού της αγροδιατροφικής αλυσίδας 
στην ψηφιακή εποχή, µε θέµα «Το µέλλον του 
αγροδιατροφικού τοµέα στην ψηφιακή εποχή». 
Μέσα από 8 συνεδρίες αιχµής, 60 οµιλητές 
διεθνούς επιπέδου και 200 συνέδρους από 
καινοτόµες επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, 
πανεπιστήµια και φορείς θα εστιάσει στη γεωργία-
κτηνοτροφία ακρίβειας, στις νέες τεχνολογίες, στα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, στη διασύνδεση έρευνας 
επιστήµης και επιχειρήσεων και στις προοπτικές 
για βιώσιµα αγροδιατροφικά συστήµατα. 
Περισσότερα στο www.agribusinessforum.org.

Η Γεωργική Μηχανική
στη σύγχρονη γεωργία
Στις 8 Νοεµβρίου, ώρα 08:30, στη Σχολή 
Γεωπονικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, θα πραγµατοποιηθεί το 11ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών 
Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) µε θέµα «Η Γεωργική Μηχανική 
βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας». 
Συνδιοργανώνεται από την Εταιρεία Γεωργικών 

Μηχανικών Ελλάδος και το Τµήµα Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Καλύπτει τις 
θεµατικές ενότητες της διαχείρισης των υδατικών και 
εδαφικών πόρων, των γεωργικών µηχανηµάτων και 
της εκµηχάνισης της γεωργίας, των αγροτικών 
κατασκευών, της επεξεργασίας γεωργικών 
προϊόντων, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της 
καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών στη γεωργία.

Φιλανθρωπικό 
bazaar στο Κτήµα 
Κοκοτού
Με αφορµή τη γιορτή του 
Αϊ-Γιώργη του Μεθυστή, το 
Κτήµα Κοκοτού στη Σταµάτα 
είναι ανοικτό στις 3 Νοεµβρίου 
από 11:00-17:00 για µια µέρα 
στη φύση µε δραστηριότητες, 
φαγητό και το καθιερωµένο 
φιλανθρωπικό bazaar για την 
ενίσχυση του σωµατείου 
«Αντιµετώπιση Παιδικού 
Τραύµατος». Στο πρόγραµµα 
έχουν ενταχθεί ξεναγήσεις µε 
επίσκεψη στον αµπελώνα, το 
οινοποιείο, τον ελαιώνα, τον 
λαχανόκηπο και τα µελίσσια. 
Είσοδος 2 ευρώ. για ενήλικες. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.agronews.gr.

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΤΑΜΑΤΑ ΒΟΛΟΣ

Σε 18 ώρες η αειφορία 
στις επιστήµες γεωπονίας
Το Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο 
Γεωπονικών Επιστηµών (Πα.Φ.Συ.Γ.Ε), 
για 2η συνεχή χρονιά διεξάγεται στη 
Θεσσαλονίκη, στις 9-10 Νοεµβρίου 
στο χώρο του ΚΕ.∆.Ε.Α, µε θέµα «18 
ώρες για την Αειφορία στις 
Γεωπονικές Επιστήµες». Στόχος είναι 
η διακίνηση των νέων πληροφοριών 
που αφορούν τον κλάδο, παράλληλα 
µε την απόκτηση νέων ικανοτήτων από 
τους φοιτητές των Γεωπονικών 
Επιστηµών σε θέµατα της γεωπονίας 
όσο και γενικά τις απαιτήσεις στον 
εργασιακό τοµέα. Θα γίνουν οµιλίες 
από προπτυχιακούς, µεταπτυχιακούς 
και διδακτορικούς φοιτητές, καθηγητές 
και επιχειρηµατίες, Workshops - 
βιωµατικά εργαστήρια & Soft Skill 
Trainings. Επικοινωνία: pafsige.iaas@
gmail.com, https://www.iaasgreece.
org/buttons-arxiki.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρθια, δύο 
αρσενικά και δέκα θηλυκά ,υγιή,γαλακτοπα-
ραγωγά και ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας.
Tηλ. 6972/867040.

Πωλούνται 600 γίδια τα 500 είναι έγκυα, 
φυλής Αλπίνες, Μούρθια, ∆αµασκού και 
αλλές. Περιοχή Συκιά Χαλκιδικής. Τηλ. 
6982/299117,6982/292107.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής σε 
πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλές τιµές ηλι-
κίας 10- 14 µηνών. Περιοχή κεντρική Μακεδο-
νία. Τηλ. 6971/601623.

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

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από πα-
ραγωγό, σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αρµυρός 
Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 40 γίδια και 150 πρόβατα που βρί-
σκονται στον 3ο µήνα εγκυµοσύνης. Περιοχή 
Γιαννιτσών, κος Γιώργος. Tηλ. 6945/871123 
και 2382/026090.

Πωλούνται 18 µοσχίδες λιµουζίν από 11 έως 
7 µηνών από ταύρους αναπαραγωγής της 
IDERLIM και SEFERLIM. Τηλ. 6976/141565.

Πωλούνται 17 µοσχάρια για πάχυνση λι-
µουζίν και σίµπερλιν. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 
6948/729918.

Πωλείται ταύρος λιµουζίν έτοιµος για αναπα-
ραγωγή. Τηλ. 6948/729918.

Πωλούνται 50 πρόβατα Γερµανικά όλα ηλι-
κιακά νέα η ανταλλάσοντε µε µοσχάρια η αγε-
λάδες. Περιοχή Φθιώτιδα. Τηλ. 6971/874368.

Πωλείται κοπάδι 280 γίδια. Περιοχή ∆ράµα. 
Τηλ. 6974/056174.

Πωλούνται 220 κατσίκια βελτιωµέ-
να. Τιµή 90€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας.  
Τηλ.6938/081272. 

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

Πωλούνται 3 γουρουνάκια 40 κιλά το καθέ-
να. Τιµή 4€ το κιλό. Περιοχή Αρχαία Ολυµπία 
Ν. Ηλείας. Τηλ. 69811/76855.

Πωλούνται 250 γίδια µαζί µε τα δικαι-
ώµατα τους. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6984/359722, 23950/71295.

Πωλούνται  πρόβατα Λακών διασταυρω-
µένα Γερµανικά-Χιώτικα, γίδια µούρθια δια-
σταυρωµένα  ∆αµασκού- Τόκιµπορκ. Αγελά-
δες Λιµουζλίν, και αγελάδες γαλακτοφόρες . 
Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται δικαιώµατα από πρόβατα ,γίδια και 
αγελάδες. Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται 12 θηλυκές γίδες 15-18 µηνών και 
ένας τράγος 2µιση ετών. Τα αναφερόµενα εί-
ναι καθαρόαιµα και φυλής Αnglo Nubia.Τηλ. 
6972/228105. 

Πωλoύνται πρόβατα σε κατάσταση εγκυµοσύ-
νης ράτσας Ασσάφ και Λακόν. Περιοχή Ελασ-
σόνας. Τηλ. 6948/626506.

Πωλούνται 150 πρόβατα και 50 γίδια. Τι-
µή συζητήσιµη. Περιοχή Βόλου Μαγνησίας. 
Τηλ.6931/238548.

Πωλείται 1 γαϊδάρα έγκυος  και 1 πουλά-
ρι 1,5 χρονών. Περιοχή Ν. Μεσσηνίας. Τηλ. 
6982/847403

Πωλούνται 100 πρόβατα ετοιµόγεν-
να . Τιµή 100 ευρώ. Περιοχή Αχαΐας.  Τηλ. 
69821/13390. 

Πωλούνται αγελάδες και µοσχάρια προς σφα-
γή. Περιοχή Πάτρα. Τηλ. 6937/567548.

ΖΗΤΗΣΗ

Αγοράζω δικαιώµατα µετρητής. 
Τηλ.6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό και βι-
ολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστερι-
ωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέ-
λι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγω-
νη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες  τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται βίκος ποικιλία ΜΑΡΙΑΝΝΑ καθαρι-
σµένος για σπόρο, πολύ παραγωγικός για καρπό 
και για σανό σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου πολύ καθαρά 
για ζωοτροφή, σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται βρώµη κόκκινη, δίκοκη ποικιλία ΚΑΣ-
ΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζωοτροφή σε καλή 
τιµή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας ΣΙ-
ΜΕΤΟ πρωτοετές σποροπαραγωγής σε καλή τι-
µή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νόστιµα, 
χωρίς φάρµακα και λιπάσµατα παραγωγής µας. 
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256   και 
6974/313224.

Πωλείται βίκος , καθαρισµένος απολυµασµένος, 
κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτρο-
φία, σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.

Πωλούνται καρυδιές Chandler, Franquette, 
Fernor και Fernet µε πιστοποιητικό ποικιλίας. 
Τιµή 4,5€ το δέντρο. Τηλ.6987/300767.

Πωλούνται φυτά λεβάντας µε πιστοποίηση ποι-
κιλίας για παραγωγή  από 8 µέχρι 18 κιλά αι-
θέριων ελαίων το στρέµµα. Τηλ.6987/300767.

Πωλούνται καυσόξυλα από ακακίες σε κανονι-
κό πάχος για τζάκι και για ξυλόσοµπες από αγρό-
τη προς 60€ τον τόνο. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6972/285256 και  6974/313224.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι µε πιστοποίηση 
και µε τιµολόγια. Περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ. 
6937/226036.

Πωλείται βίκος, µπιζέλη και φακή  καθαρισµένη 
για σπόρο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6932/372270. 

Πωλούνται καθαρισµένα R3 για σπορά κριθά-
ρι ∆ήµητρα, βρώµη Κασσάνδρα,  µπιζέλι Όλυ-
µπος, λούπινο Multi Italia, λινάρι και κεχρί. Τηλ. 
6972/802670.

Πωλείται σανό από βρώµη, τριφύλλι και άχυρο 
σε µικρή τετράγωνη µπάλα. Περιοχή Αρµυρός 
Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται ζωοτροφές,  τριφύλλι, βρώµη καρ-
πός, σανός βρώµης, άχυρα και χορτοτρίφυλλα 
ή ανταλλάσσονται µε πρόβατα ή αγελάδες. Τηλ. 
6943/267411.

Πωλούνται 1500 µπάλες  τριφύλλι µικρές 33-
35 κιλά,2ο, 3ο και 4ο χέρι για αρνιά και για πρό-
βατα. Τιµή 4,5€ η µπάλα. Περιοχή Λιβαδιά Σερ-
ρών. Τηλ. 6985/978192.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα σε στρογγυλή µπά-
λα 0,10 λεπτά το κιλό. Περιοχή ∆υτική Μακεδο-
νία. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιότητας  σε 
στρογγυλή µπάλα  0,09  λεπτά το κιλό. Περιοχή 
∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται µπιζέλι κτηνοτροφικό και βίκος για 
σπόρο. Τηλ. 6934/405572.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέας 
εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 
6937/253885.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλία Κορωνέικη, 
κεντρωµένο σε άγριο υποκείµενο και φυτά ρο-
διές Ερµιόνης µεγαλόκαρπα, εµπορίου. Περιοχή 
Λακωνίας. Τηλ.6946/395102. 

Πωλείται σόργος paper ψιλοκάλαµο υψηλής  
θρεπτικής αξίας , πλούσιο σε πρωτεΐνες και ζάχα-
ρα, µπάλες µικρές άριστης ποιότητας προς 2.5€ 
το δέµα. Για µεγάλες παραγγελίες τιµή συζητή-
σιµη. Περιοχή Μεσσηνία. Τηλ. 6945/302447.

Πωλείται τριφύλλι πέλλετ καταπράσινο και 
ηλιάλευρο πέλλετ. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6942/222556.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος και σακιασµέ-
νος ποικιλίας Ζέφυρος. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6932/372280.

Πωλείται βρώµη για σπόρο. Περιοχή Κρήµνη 
Χαλκιδικής. Τηλ. 6945/204250. 

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχο χόρτο φι-
στικιάς σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλο για 
αδύναµα και εξαντληµένα γιδοπρόβατα. Περιο-
χή Καλαµάτα. Τηλ. 6944/067610.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµένος. Περι-
οχή Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης µε καρπό, 
λιόλιου, αγριοτρίφφυλο, τριφύλλι,  µπάλες αρα-
βοσίτου µε καρπό και άχυρο  εξαιρετικής ποιότη-
τας µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τι-
µή προσιτή. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται µπάλες άχυρο, µικρού µεγέθους. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/313613.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος, απολυµασµένος 
κατάλληλος για σανό. Τηλ. 6937/479638.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος, απολυµασµένος, 
σε πολύ καλή τιµή. Τηλ. 6934/405572. 

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται δρόγη λεβαντίνης καθαρισµένη. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τηλ 6983/446226.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, για καλ-
λιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυ-
τών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιο-
χή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων και έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να, υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, δι-
αθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., απο-
θήκες, οικία, πτηνοτροφείο, φως, νερό, µε µι-
κρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περι-
οχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών αποδόσεων. Πε-
ριοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-
µάτων µαζί µε 1 στάβλο 700µ. καινούριος και 1 
στάβλο 150 µ. συν δυο αγροικίες 40 µ. έκαστος. 
Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται αγροτεµάχια 3 και 12 στρεµµάτων 
εντός του οικισµού Αγ.∆ηµητρίου Ορχοµενού 
Βοιωτίας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6974/129572.

Πωλείται κτήµα 4,5στρ. , ίσιο, 500µ. από τον 
οικισµό ,200µ. οικοδοµήσιµο. Τιµή 13,500€. 
Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται κτήµα 7στρ. 500µ. από τον οικισµό 
200µ. πρόσοψη Χ 35. 200µ. οικοδοµήσιµο πά-
νω στο κεντρικό δρόµο. Τιµή 30.000€. Περιο-
χή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ 
συν 2 παρκινγκ. Περιοχή Περιφερικός Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 6937/359788. 

Πωλείται ελαιοπερίβολο 2.800 µ µε 20 ελαι-
όδεντρα και 2 πορτοκαλιές, 2 ροδιές, 2 σικύες, 
1 αχλαδιά, 1 µανταρινιά , 1 κερασιά και 1 µπα-
νανιά. Περιφραγµένο µε νερό. Περιοχή Σχόλια 
Αταλάντης  250 µ. από κεντρικό δρόµο. Ατά-
λαντης Σκάλας Φθιώτιδα. Τιµή 14.000€. Τηλ. 
6982/412573.

Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. Περιοχή Θήβα. 
6942/547096. 

Πωλείται αγροτεµάχιο 5 στρ. συνορεύει από 
γύρο µε αρδευτικό κανάλι και µε αγροτικό δρό-
µο. Περιοχή Καρυά Καψόχωρα Ηµαθίας. Τιµή 
συζητήσιµη. Τηλ. 6989/7563302.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται ψυκτικός  θάλαµος διαστάσεων 
3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από 
πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε τα σελο-
φάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφασικό στοι-
χείο µε ανεµιστήρες,   ανοιγόµενη πόρτα. Τιµή 
3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρι-
α/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κά-
θε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα σε-
λοφάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο δηλαδή 16€ 
το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούργιο, 
ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκηπίων µε 
διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει 
δυο πλαϊνά παράθυρα και µια πόρτα, κατασκευα-
σµένο όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβά-
νιζε, µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και 
µπάρες φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιο-
χή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλή-
να γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χια-
στί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλή-
να γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέ-
τρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. 
∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κα-
τασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, χρει-
άζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή 
το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 170 ίππων, 
µοντέλο 2006, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται σπορέας-λιπαντήρας  Vicon Γαλλικός 
σε άριστη κατάσταση 500€. Περιοχή Μεσολόγ-
γι. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται κινητήρας από Jeep renegade- 
wrangler βενζίνη, 6 κύλινδρο, 8 4,2 λίτρα. Τιµή 
500€. Περιοχή Μεσολόγγι. Τηλ.6937/226036.  

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέ-
σεων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστι-
κό τιµή 6.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6984/471046.

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker Κωνσταντι-
νίδης τύπου ΗΥ255( υψηλής ισχύος) Με γρα-
νάζι κινήσεις και κύλινδρο. Τιµή 8.000€ συζη-
τήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων βαρέως τύ-
που (Σόρογκας) µε υδραυλική µετατόπιση δίσκων 
και ανύψωση τροχών. Τιµή 4.000€ συζητήσιµη.  
Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύ-
χια (Σόρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τι-
µή 2.000€ συζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS 115A (∆115 
hp), 4X4, µε καµπίνα εργοστασιακή, µοντέλο 
2006 µε 2.700 ώρες εργασίας. Από Ελληνική 
αντιπροσωπία µε όλα του τα service (στην αντι-
προσωπία).  Τιµή 28,000 συζητήσιµη. Περιοχή 
Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µπίνς (BINS) 
Περιοχή Βέροια. Τηλ. 6973/966777. 

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

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

Πωλείται  σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµο-
ποίητος 600 ευρώ. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται πλατφόρµα µε 900άρι λάστιχο 
2,20x5µ. και µε 1µ. προέκταση. Περιοχή Σέρ-
ρες. Τηλ. 6937/253885. 

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

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Pietro Moro 
(µπορεί να γίνει και 5υνο). Περιοχή Θεσσαλονί-
κη. Τηλ.6977/524520.

Πωλείται αρµεκτικό fullwood ελαφρώς µεταχει-
ρισµένο. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται τρακτέρ Steyr  8.110 µοντέλο 1993, 
µε 6.000 ώρες, µαζί µε σπαρτική, ραντίστηκα, 
άροτρο, βαρύ καλλιεργητή και ελαφρύ, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.6943/457861.

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα. Τηλ. 
6940/726405.

Πωλείται σπαρτική Ζήτα. Περιοχή Αττική. Τηλ. 
6974/394542.

Πωλείται χορτοκοπτικό Ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500. Περιοχή ∆υτική Μακεδο-
νία. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτώµενο 
1000L αχρησιµοποίητο 5500 ευρώ. Περιοχή 
∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται ολόκληρος εξοπλισµός  αποστακτήρας 
άµβυκας τσίπουρου µε όλα τα παρελκόµενα .Τηλ. 
6946/307365.

Πωλούνται τρακτέρ Valmet 805 και Valmet 
802, 1 σφυρόµυλος, 2 πλατφόρµες και 1 βυτίο 
ληµµάτων 10 τόνων. Τιµή ευκαιρίας. Περιοχή 
Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6944/614947.

Πωλούνται 1 άροτρο περιστρεφόµενο, 1 ρίπερ, 
1 αρµεκτήριο αγελάδων 12 θέσεων ,1 ενσιροδι-
ανοµέας 10 τόνων και 1 χαρµανίερα 2 τόνων. 
Τιµή ευκαιρίας.  Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 
45 µέτρα. Τιµή 7.000€. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλείται αρµεκτήριο 24 θέσεων µε 12 αρ-
µεκτικές. Τιµή 12.000€. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 σε καλή κατά-
σταση. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6947/723035.

Πωλείται Φρέζα 12 ίππων Αngria.Τιµή 
500€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ έκα-
στος. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλούνται  4.000µ. σταγονίδια Ισραηλίτικα 
75αρια. Τιµή 200€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται καρότσα 4,5µ. 900αρες ρόδες. Τιµή 
600€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι, ψιλοστάβαρο. 
Τιµή 300€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρακτέρ. Τι-
µή 200€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 
400€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται πλατφόρµα µε ανατροπή δεξιά και αρι-
στερά 2,10Χ4,70. Τιµή 900€. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6906/407758. 

Πωλείται ένας κουβάς για τρακτέρ τύπος Trac- 
lift 220 για τρακτέρ από 80 έως 100 ίππους. Πε-
ριοχή Θήβα. Τηλ. 6972/781946.

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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Το κάστανο Αµπελακίων
πρέπει να γίνει ΠΓΕ 
Για να φτάσει στα ράφια των 
ευρωπαϊκών αγορών και να 
αποκτήσει προστιθέµενη αξία το 
κάστανο που παράγεται στα 
Αµπελάκια, πρέπει να αποκτήσει 
ταυτότητα. «Είναι προς το 
συµφέρον των παραγωγών η 
πιστοποίηση της ποιότητας του 
κάστανου και να χαρακτηρισθεί ως 
προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης» 
ανέφερε κατά την οµιλία του στην 
3η Γιορτή Κάστανου ο δήµαρχος 
Τεµπών Γιώργος Μανώλης. 

Στο Παρίσι οι οινικοί 
δρόµοι της Κ. Μακεδονίας
Οι οινικές διαδροµές και τα 
επισκέψιµα οινοποιεία της Κεντρικής 
Μακεδονίας παρουσιάστηκαν σε 
ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
σε συνεργασία µε τους «∆ρόµους του 
Κρασιού Βορείου Ελλάδας», το 
γραφείο του ΕΟΤ Γαλλίας και την 
AEGEAN, στο Παρίσι. Στη διάρκεια 
της εκδήλωσης οι εκπρόσωποι των 
οινοποιείων παρουσίασαν τις 
δραστηριότητές τους και 
πραγµατοποίησαν Β2Β συναντήσεις.

Έκαναν Check In Class και
κέρδισαν από την Πειραιώς
Σε 11 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 
οι τυχεροί φοιτητές των Μεγάλων 
Κληρώσεων του Check In Class 
παρέλαβαν τα δώρα τους (tablets 
και Prepaid Gift Cards) από τα 
e-branches και τα καταστήµατα 
της Τράπεζα Πειραιώς. Το 
πρόγραµµα της Τράπεζας που 
επιβραβεύει την παρουσία των 
φοιτητών στα πανεπιστήµια 
συνεχίζεται και το νέο ακαδηµαϊκό 
έτος µαζί µε την λειτουργικότητα 
Check In Class Notes.

Γιορτές στην Αµερικανική
Γεωργική Σχολή
Αξέχαστα γενέθλια υπόσχεται η 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή, η 
οποία για έβδοµη συνεχόµενη 
χρονιά συνεχίζει το εξαιρετικά 
επιτυχηµένο πρόγραµµα «γενέθλια 
Σάββατα και Κυριακές». Το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
απευθύνεται σε οικογένειες που 
θα ήθελαν να γιορτάσουν τα 
γενέθλια των παιδιών τους µε 
ξεχωριστό τρόπο, προσκαλώντας 
τους φίλους τους να συµµετέχουν, 
σε δραστηριότητες στο αγρόκτηµα.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων Ζορµπά, και-
νούριους δίσκους και κουζινέτα, επισκευασµένη, 
βαµµένη. Τιµή 1.700€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπουκα-
λάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές 
και µεγάλα πλαστικά βαρέλια σε προσιτές τι-
µές. Μόνο για εµπόρους. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 6981/355172.

Πωλείται πλατφόρµα 15 τόνων. Περιοχή Χαλκιδι-
κή, Μαραθούσα. Τηλ.6942/993078.

Πωλείται 100άρι Fiat DT super µε διπλό δια-
φορικό. Περιοχή Χαλκιδική, Μαραθούσα. Τηλ. 
6942/993078.

Πωλείται αλέτρι τρίυνο, 14αρι , Ωµέγα. Περιοχή 
Χαλκιδική, Μαραθούσα. Τηλ. 6942/993078.

Πωλείται αρµεκτήριο προβάτων 32 θέσεων, αρ-
µέγει 16 µε αυτόµατο πλύσιµο και ηλεκτρονικούς 
παλµοδότες. Τιµή 8.000€. Περιοχή Θεσπρωτία. 
Τηλ. 6993/919022.

Πωλείται παγολεκάνη 450 λίτρα φρέον 134 
Α. Τιµή 1.300€. Περιοχή Αταλάντης. Τηλ. 
6998/444326.

Πωλείται άροτρο kverneland αναστρεφόµε-
νο 4υνο. Περιοχή Κρήµνη Χαλκιδικής. Τηλ. 
6945/204250. 

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος SIMCAS 300 
m, 3άρι, 4.000 ευρώ. Περιοχή Λάρισα. Τηλ 
6977/836525.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 160Hp,3 αλέτρι,3 
καλλιεργητές, κάρυ, ψεκαστικό, λιπασµατοδιανο-
µέας, 2 πλατφόρµες, σβάρνα, βέργα ποτίσµατος, 
σκαλιστήρι, στελεχοκόπτης ΜΟΝΟ όλα µαζί ,τιµή 
15.000€,. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6932/164962.

Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές New Holland 
και Welger. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ international 744S για ανταλ-
λακτικά. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται βυτίο συρόµενο 1,5 τόνου νερό γαλβανι-
ζέ. Περιοχή Θήβας. Τηλ. 6942/547096.

Πωλείται 1 αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού κο-
πριάς µάρκας σκρειπερ για αγελάδες. Περιοχή Πά-
τρα. Τηλ. 6974/150288.

Πωλείται σιλό τύπου Μουράτ µε 4 µάτια. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6946/482582.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριορι). Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6937/313613.

Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοι-
νί και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλά-
τος κοπής 280 αναρτόµενη. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοβάρνα  32άρα µάρκας Ζορµπά. Πε-
ριοχή Γιαννιτσά.  Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο kverneland 12αρι. Περιοχή Γιαν-
νιτσά. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια 150 και 200 κιλών. 
Περιοχή Βέροια. Τηλ.6976/413663.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος  λυόµενος διατά-
σεων: 4µΧ4µΧ2µ ύψος,  χωρισµένος σε δυο θα-
λάµους µε εσωτερική πόρτα ,2 εξωτερικές πόρ-
τες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο ηλεκτρι-
κό πίνακα. Ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε προ-
διαγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ 
6939/075721.

Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπελουργικό 
Γαλλικής κατασκευής µε χειριστήριο πολλαπλών 
λειτουργιών, κινητήρας Perkins 55hp υδρόψυκτος 
τρικύλινδρος. Πλάτος 0,90cm, -µήκος 3µ. βάρος 
3000kg. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ. 6939/075721.

Πωλείται άροτρο Kverneland, τετράυνο 14άρι. 
Περιοχή Νέα Μηχανιώνα ,  Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6979/957956.

Πωλείται άροτρο τρύινο, πεστροφίδη agrotica τρί-
υνο 14άρι ψιλοστάβαρο. Περιοχή Νέα Μηχανιώνα. 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας Κων-
σταντινίδη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, πλήρες σύστη-
µα ποτίσµατος. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται συνεργείο ελαιοσυλλογής. Περιοχή 
Γύθειο Λακωνίας. Τηλ.6942/016752. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Την 1η Νοεµβρίου το Ξινόµαυρο, η 
κυρίαρχη ερυθρή αµπελοοινική ποι-
κιλία της Βόρειας Ελλάδας, µπαίνει 
στον παγκόσµιο χάρτη µε τον εορ-
τασµό της. Οι Έλληνες οινοποιοί κα-
θιερώνουν την Παγκόσµια Ηµέρα 
Ξινόµαυρου µε τον κλάδο τα τελευ-
ταία χρόνια να έχει πραγµατοποιή-
σει σηµαντικά και επιτυχή άλµατα, 
τόσο στην παραγωγή και ποιότητα 
εκλεκτών κρασιών όσο και στη βελ-
τίωση της εικόνας του ελληνικού α-
µπελώνα και επώνυµου οίνου, στη 
χώρα και στο εξωτερικό.

Η ένωση οινοποιών «Οίνοι Βο-
ρείου Ελλάδος» διακρίνοντας τη 
µοναδικότητα της ποικιλίας Ξινό-
µαυρο, µία από τις πλέον αξιόλο-
γες ποικιλίες του ελληνικού αµπε-
λώνα, καθώς και τις τάσεις που πα-
γκόσµια δηµιουργούνται, αποφά-
σισε να προχωρήσει στη θέσπιση 
και καθιέρωση της «Παγκόσµιας Η-
µέρας Ξινόµαυρου» (International 
Xinomavro Day) ορίζοντας την 1η 
Νοεµβρίου, που θεωρητικά συµ-
βαδίζει µε την πλήρη ολοκλήρω-
ση του τρύγου της ποικιλίας.

Επιπλέον, ως αριθµός το 1, εύκολα 
µένει στη µνήµη και παράλληλα θυ-
µίζει ότι το Ξινόµαυρο είναι η νούµε-

ρο 1 ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας!
Οι Έλληνες οινοποιοί προσκα-

λούν τους επαγγελµατίες στο χώ-
ρο της σίτισης και καταναλωτές, φί-
λους του ποιοτικού επώνυµου κρα-
σιού, να συµβάλλουν στη διάδοση 
αυτής της θαυµάσιας ιδέας, επιλέ-
γοντας την 1η Νοεµβρίου «Ξινόµαυ-
ρο», ερυθρό, ροζέ ή λευκό (blanc de 
noir), νεαρό ή παλαιωµένο, ξηρό, 
ηµίξηρο ή ηµίγλυκο, αφρώδες, η-
µιαφρώδες, γλυκό ή ακόµη και ως 
αµπελοοινικό απόσταγµα. 

Εξάλλου, το Ξινόµαυρο ως µία 
πολυδυναµική ποικιλία, µπορεί να 
δώσει κρασιά εξαιρετικά δοµηµέ-
να, µε στυλ και χαρακτήρα που ξε-
χωρίζει, όπως και µε δυνατότητα 
µακρόχρονης παλαίωσης. Επίσης, 
προσφέρει ένα πλήρες εύρος στους 
τύπους κρασιών που παράγει, ενώ 
την ποικιλία θα τη συναντήσουµε 
σε µονοποικιλιακούς οίνους αλλά 
και σε χαρµάνια εφόσον συνδυάζε-
ται αρµονικά τόσο µε γηγενείς όσο 
και µε διεθνείς ποικιλίες.

Πρεσβευτής
Το Ξινόµαυρο αποτελεί µία 
από τις τέσσερις ποικιλίες 

πρεσβευτές της Ελλάδας, µαζί 
µε το Ασύρτικο, το Μοσχοφί-

λερο και το Αγιωργίτικο

Η ένωση οινοποιών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της εν λόγω ποικιλίας 
αποφάσισε να προχωρήσει στη θέσπιση και καθιέρωση της «Παγκόσµιας Ηµέρας Ξινόµαυρου».

Γιορτάζει 1η Νοέμβρη 
το Ξινόμαυρο αμπέλι
Ως αριθμός το «1», εύκολα μένει στη μνήμη και παράλληλα θυμίζει 
ότι το Ξινόμαυρο είναι η κορυφαία ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας
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Βίβα λα Μέξικο
με σαμπάνιες
Ευκαιρία να σφραγίσει τον τίτλο ο Χάμιλτον

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρόωρη φιέστα για την ανάδει-
ξη του πρωταθλητή της Formula 
1 ενδέχεται να έχουµε στο γκραν 
πρι στο Μεξικό αυτό το σαββατο-
κύριακο. Εκεί, ο Λούις Χάµιλτον 
έχει την ευκαιρία να κατακτήσει 
και µαθηµατικά τον φετινό τίτλο, 
τέσσερις αγώνες πριν το τέλος της 
σεζόν, εφόσον περάσει τον οµό-
σταυλο Μπότας κατά 12 πόντους. 
Η Mercedes πάντως φαίνεται πως 
δεν χάνει χρόνο, και σπεύδει να 
ανανεώσει το συµβόλαιο του Βρε-
τανού πρωταθλητή προσφέροντάς 
του συµβόλαιο µεγαλύτερο από το 
τρέχων, των 40 εκατ. λιρών. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, µπορεί 
η Λίβερπουλ µε τη µαγική εµφά-
νιση του Τσάµπερλεϊν να πέρασε 
ένα ήσυχο βράδυ στην έδρα της 
Γκενκ, ωστόσο τώρα χρειάζεται 
προσοχή, καθώς την Κυριακή αντι-
µετωπίζει την Τότεναµ. Οι «Πετει-
νοί» δεν βρίσκονται και στην κα-
λύτερη κατάσταση, ωστόσο η ο-
µάδα του Κλοπ αγωνίζεται πλέον 
µε το άγχος της πρωτιάς και η Σί-
τι καραδοκεί. Ντέρµπι έχουµε και 
στην Ελλάδα, όπου την Κυριακή 
ο Ολυµπιακός που προέρχεται α-
πό την καλή εµφάνιση (αλλά και 
πάλι ήττα) απέναντι στη Μπάγερν, 
υποδέχεται στο Φάληρο την ΑΕΚ 
και µε νίκη αποκτά σαφές προ-
βάδισµα στο κυνήγι του τίτλου. 

Οι Παρί Σεν Ζερµέν, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι 
έχουν πλέον το απόλυτο των 9 πόντων στο Τσάµπιονς 
Λιγκ και όπως φαίνεται, από το πρώτο µισό των αγώνων 
των οµίλων, αποτελούν τα απόλυτα φαβορί για την 
κορυφή. Τα επόµενα παιχνίδια για την 4η αγωνιστική 
θα διεξαχθούν 5-6 Νοεµβρίου, οπότε και ο Ολυµπιακός 
θα ταξιδέψει για να αντιµετωπίσει τη Μπάγερν.

Με το απόλυτο «9»
στο Τσάμπιονς Λιγκ  

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Ιωνικός - Λάρισα 15.45 ΕΡΤ Play4

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Ξάνθη 17.15 Novasports 1HD

Βόλος – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 2HD

Formula 1 (Μεξικό)

Κατατακτήριες δοκιµές 21.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Μουντιάλ K-17)

Βραζιλία – Καναδάς 23.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 15.00 Novasports 1HD

Χάντµπολ (EHF Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Ελλάδα – Ισραήλ 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Τότεναµ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
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Formula 1 (Μεξικό)

Αγώνας 21.00 COSMOTE SPORT 5HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι βιοντιζελάδες 
που βρήκαν αφορμή  
για να κόψουν τιμή 
στα ενεργειακά φυτά

Ισχυρή τάση    
στο μεγάλο κάμπο 
τα σπορόκεντρα 
των ψυχανθών

Νέος κύκλος  
διαβουλεύσεων 
για λύσεις στην 
κλωνική επιλογή

Πιτίνο για Εθνική
Πλήθος δηµοσιευµάτων συνδέουν 
τον Ρικ Πιτίνο µε την τεχνική 
ηγεσία του Παναθηναϊκού, αλλά και 
µε αυτή της Εθνικής οµάδας της 
Ελλάδος. Ο Αµερικανός τεχνικός 
έχει προγραµµατίσει να βρίσκεται 
στην Αθήνα τον Νοέµβριο, στις 7 
του µήνα και υπάρχει έντονη η 
φηµολογία που τον θέλει να 
έρχεται για να συζητήσει µε τον 
Βασιλακόπουλο για τη θέση 
στον πάγκο της Εθνικής. 

Παριζιάνικα σερβίς
Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφαελ 
Ναδάλ έχουν ξεκινήσει να 
ετοιµάζονται για να αγωνιστούν 
την ερχόµενη εβδοµάδα στο 
Masters του Παρισιού (στις 28 
Οκτωβρίου), αλλά ό,τι και αν γίνει 
εκεί ο... φρεσκοπαντρεµένος Ράφα 
θα εκτοπίσει τον Νόλε στις 4 
Νοεµβρίου και θα επιστρέψει 
στην κορυφή της παγκόσµιας 
κατάταξης..

∆ιπλή πρόκληση για ΑΕΛ
Η ΑΕΛ προετοιµάζεται ενόψει του 
αγώνα την ερχόµενη Κυριακή στο 
ΟΑΚΑ µε τον Παναθηναϊκό στο 
πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής 
ηµέρας της Σούπερ Λιγκ. Η  
οµάδα θα παραµείνει στην 
πρωτεύουσα και δεν θα 
επιστρέψει στη Λάρισα, αφού 
µετά την αναµέτρηση µε τον 
ΠΑΟ, ακολουθεί το παιχνίδι στην 
Καλαµάτα µε τη φερώνυµη οµάδα 
για το Κύπελλο Ελλάδας την 
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Πρακτική δοκιµή: 

Väderstad Rapid 
A 600S

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Πέρασαν 30 χρόνια µέχρι το πολυµηχάνηµα 
Rabid να ανανεωθεί. Κεντρικό σηµείο αυτής
της ανανέωσης, το σύστηµα SeedEye, 
που εξαλείφει την ανάγκη 
για καλιµπράρισµα.

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  2 NOEMBΡΙΟΥ Αποκλειστικά µε την AGRENDA



Την πάτησαν 
σαν τον Βέγγο
Όλοι θυµούνται τη 
«θρυλική» σκηνή µε τον 
αείµνηστο Θανάση Βέγγο να 
φτάνει καταλάθος στην Αθήνα 
και επειδή νόµιζε ότι είχε πάει 
Θεσσαλονίκη να ρωτάει: «Έχει 
και η Θεσσαλονίκη, Ακρόπολη;». 
Κάτι τέτοιο έπαθαν και δύο 
οπαδοί της Λίβερπουλ που 
µπερδεύτηκαν κι αντί να πάνε 
στην Γκέντ όπου έπαιζε η οµάδα 
τους στα πλαίσια του Τσάµπιονς 
Λιγκ µετέβησαν στη Γάνδη. Ένα 
γράµµα έκανε τη διαφορά (σ.σ. 
Genk - Gent), η οποία ωστόσο 
είχε σαν αποτέλεσµα για τους 
δύο οπαδούς των «κόκκινων» να 
βρεθούν 150 χιλιόµετρα µακριά 
από τη Λούµινους Αρένα.
Βλέποντας τη γκάφα ολκής των 
δύο οπαδών από τα social media, 
η διοίκηση της Γάνδης τους 
προσκάλεσε να µείνουν στην 
πόλη του δυτικού Βελγίου για να 
παρακολουθήσουν δωρεάν την 
αναµέτρησή της στο Γιουρόπα.

  

Θέλει ο οπαδός 
να κρυφτεί
Ξινοί βγήκαν οι πανηγυρισµοί 
στον Γκαµπριέλ Πορτίγιο για την 
αγαπηµένη του Ρίβερ. Ο Πορτίγιο 
εργαζόταν στο Μποµπονέρα στην 
ασφάλεια του γηπέδου και µόλις 
το ντέρµπι απέναντι στην Μπόκα 
ολοκληρώθηκε αγκάλιασε τους 
παίκτες της Ρίβερ µε τον 
τηλεοπτικό φακό να αποθανατίζει 
τον πανηγυρισµό του. Όπως ήταν 
φυσικό, έγινε ένας µικρός χαµός 
στην Αργεντινή και η ιδιωτική 
εταιρεία που είναι επιφορτισµένη 
µε την ασφάλεια του γηπέδου 
της Μπόκα, τον απέλυσε.

   Το είδαµε κι αυτό, ο υ-
πουργός να επιβεβαιώνει τον εαυτό 
του: «Απόλυτη επιβεβαίωση των πρό-

σφατων δηλώσεων του, Μάκη Βορίδη αποτε-
λεί η επικείµενη πίστωση, από αργά το από-
γευµα της Πέµπτης 24/10/2019, στους λογα-
ριασµούς των δικαιούχων, του 70% της βασι-
κής ενίσχυσης για το έτος 2019. Ο κ. Βορίδης 
είχε δηλώσει ότι στόχος των υπηρεσιών του 
υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πίστω-
ση αυτή «να είναι διαθέσιµη πριν από την ε-
θνική µας εορτή και αργία της 28ης Οκτωβρί-
ου», κάτι το οποίο επαληθεύεται πλήρως», λέει 
η εµπνευσµένη ανακοίνωση του υπουργείου 
της πλατείας. Εύγε, και στη µηχανοπαρέα που 
δεν τον διέψευσε.    Τώρα, θα περιµέ-
νουµε λίγο πριν τα τέλη Νοεµβρίου, την 
έτερη απόλυτη... επιβεβαίωση ότι θα κα-
ταβληθούν ενισχύσεις προκαταβολής σε 
δικαιούχους προγραµµάτων, ύψους πε-
ρίπου 120 εκατ. ευρώ, και στο τέλος του 
χρόνου την εκκαθάριση της εξισωτικής 
235 εκατ.    Ριγµένοι αισθάνονται και 
πάλι οι αγρότες από τους κυβερνώντες και µε 
το δίκιο τους. Από ‘δώ το πήγαν, από ‘κεί το 
έφεραν, τελικά το όποιο δηµοσιονοµικό πε-
ριθώριο βρήκαν εκεί στο υπουργείου Οικο-
νοµικών για να κάνουν ανακοινώσεις φορο-
ελαφρύνσεων 1,2 δισ. ευρώ, το εξάντλησαν 

σε άλλες κοινωνικές και επαγγελµατικές ο-
µάδες. Όπως έλεγε στη στήλη παραγωγός α-
πό τη Βόρεια Ελλάδα, ήρθε ο καιρός πάλι για 
το οργώµατα και ο κόσµος το σκέφτεται πώς 
θα µπει στα χωράφια, καθώς το αγροτικό πε-
τρέλαιο παραµένει στα ύψη. «Με 1,5 ευρώ το 
λίτρο και µε τα βιβλιάρια άδεια, πώς να ανέ-
βει ο άλλος στο τρακτέρ. Για αλλού υπάρχει 
δηµοσιονοµικό περιθώριο, τον αγρότη που 
παράγει δεν τον σκέφτεται κανείς», έλεγε µε 
αγανάκτηση.    Το πόσο δύσκολα έ-
χουν γίνει τα πράγµατα στον πρωτογενή το-
µέα το καταδεικνύει και η τάση φυγής από 
το επάγγελµα. Αναγνώστης της Agrenda α-
πό την περιοχή της Μελίκης του ∆ήµου Α-
λεξάνδρειας Ηµαθίας έλεγε στη στήλη πως 
τους τελευταίους 18 µήνες τουλάχιστον πέ-
ντε νέοι αγρότες πήραν τον οµµατιών τους 
και έριξαν µαύρη πέτρα. «Τα παράτησαν ό-
λα. Ακίνητα, δέντρα και άλλος πήγε Αγγλία, 
άλλος στη Γερµανία και τώρα βλέπουµε να 
ετοιµάζεται ένας ακόµη να φύγει από το χω-
ριό. Έβαλε πωλητήριο στον εξοπλισµό και 
θα πάει λέει στη Ρόδο να κάνει εκεί άλλη 
δουλειά», µας περιέγραψε, σηµειώνοντας 
πως «αν ανεβάσεις ένα drone στην περιο-
χή θα δεις πολλά χωράφια παρατηµένα. Οι 
παραγωγοί δουλεύουν για να ξεχρεώνουν 
δάνεια και δεν τους µένει τίποτε». O ΓΥΛΟΣ

Ετοιµάζεται για τη φιέστα ο Χάµιλτον στο γκραν πρι του Μεξικό σελ. 54 • Ο Ρικ Πιτίνο ακούγεται για την Εθνική Ελλάδος σελ. 54

Μισή αρχοντιά
Τι συµβαίνει όταν το DPF (Φίλτρο 
Σωµατιδίων Ντίζελ) στο τρακτέρ, 
τη θεριζοαλωνιστική ή ακόµα και 
στο αγροτικό αυτοκίνητο αρνείται να 
λειτουργήσει; Φυσικά ο καθένας µπορεί 
να το αντικαταστήσει, αλλά στο Profi 
Νοεµβρίου δείχνουµε πως ο καθένας 
µπορεί να το καθαρίσει. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Πήγε κόσµος
στο µνηµόσυνο

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

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΩΝ SALLY ANNE ΚΑΙ PETER WAKE JONES
Το φθινόπωρο τα χρώµατα στη φύση είναι διαφορετικά και ξεκινούν οι πρώτες βροχές, οι οποίες προετοιµάζουν το έδαφος για την 
επερχόµενη σπορά. Η εικόνα της εποχής αυτής µε τη µελαγχολική χροιά, αποτελούσε ανέκαθεν πηγή έµπνευσης για κάθε καλλιτέχνη.

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019



Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

∆υσκολίες ακόµη και στο να καλύψουν 
τις υποχρεώσεις τους παρουσιάζει η φε-
τινή χρονιά για τους αµυγδαλοπαραγω-
γούς, αφού άφησε χωρίς καρπό τα πε-
ρισσότερα κλαδιά. Κοντά στο 1/10 των 
αποδόσεων της προηγούµενης χρονιάς, 
2018-2019 υπολογίζεται ο όγκος της πα-
ραγωγής, µε την τιµή να έχει µεν αυξη-
θεί για το άσπαστο αµύγδαλο από τα 2,20 
ευρώ το κιλό που ήταν πέρυσι στα 3 ευ-
ρώ, ωστόσο η διαφορά αυτή να µην εί-
ναι σε καµία περίπτωση ικανή να καλύ-

ψει τη ζηµιά. «Όσοι βγάλουν τα έξοδα, 
είναι τυχεροί» αναφέρει στην Agrenda ο 
Γιώργος Νούλας, παραγωγός στον δήµο 
Τεµπών, περιοχή στην οποία συλλέγεται 
και το 60% περίπου της συνολικής παρα-
γωγής της χώρας. Οι παραγωγοί αποδί-
δουν τη ζηµιά στον παγωµένο καιρό που 
έκανε λίγο πριν την ανθοφορία στις βα-
σικές παραγωγικές περιοχές, ωστόσο ο 
ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει τα αιτήµατά τους, 
µε αποτέλεσµα τα περιθώρια να πληρω-
θούν αποζηµιώσεις να είναι ελάχιστα. 

Κουρασµένες φέτος οι αµυγδαλιές 
 Στα 8 ευρώ οι φυρανιές Συκουρίου, στα 3 ευρώ τα άσπαστα αµύγδαλα  

 Πολύ µειωµένες οι φετινές αποδόσεις δεν αρκεί η µικρή άνοδος της τιµής
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Η  
εξαγωγή για τα µέτρια σκλη-
ρά σιτάρι στην ελληνική αγο-
ρά κουβεντιάζεται στα επίπεδα 
των 255-260 ευρώ ο τόνος FOB 

λιµάνι µας, µε τις προσφορές να είναι λίγες. 
Ο διαγωνισµός της Τουρκίας έκλεισε σε κα-
λή τιµή στα 305 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
λιµάνι τους, ενώ µένει βέβαια να δούµε αν οι 
εµπορικοί οίκοι που πήραν τον διαγωνισµό 
θα κοιτάξουν να καλυφθούν και µε ελληνικό 
προϊόν. Σίγουρα πάντως δίνει ένα αισιόδοξο 
µήνυµα για τις τιµές των ποιοτικών σιταριών.  

 Κάποιες νέες πωλήσεις βάµβακος προς τα 
68-69 σεντς ανά λίµπρα σηµειώθηκαν στην ελ-
ληνική αγορά, ενώ στα ανοιχτά συµβόλαια υ-
πήρξε δραστηριότητα σε πριµ (βάση) 3,5 σεντς 
άνω των χρηµατιστηριακών τιµών. Αρχίζει και 
φαίνεται µια δυσκολία πώλησης για τα βαµβά-
κια υποδεέστερου χρώµατος, λόγω υγρασίας, 
τα οποία είναι και πολλά φέτος. Αναφορικά 
µε την παραγωγή φαίνεται να ξεπερνάµε τους 
350.000 τόνους εκκοκκισµένου. 

 Χαµηλές επιδόσεις αναµένει η Ισπανία στο 
σύνολο της παραγωγής εσπεριδοειδών, εµφανί-
ζοντας παράλληλα καθυστέρηση στην ωρίµαν-
ση των φρούτων. Οι 6,11 εκατ. τόνοι εσπεριδο-
ειδών που θα συγκοµίσουν φέτος οι Ισπανοί, 
διαµορφώνουν µια εξαιρετικά µεγάλη µείωση 
παραγωγής, που προσεγγίζει το 20%, µια εξέ-
λιξη που σύµφωνα µε τα ισπανικά µέσα, θα ε-
πηρεάσει το εµπόριο του κλάδου σε ολόκλη-
ρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Παράλληλα στο πε-
δίο των τιµών, οι παραγωγοί πορτοκαλιών δεν 
φαίνεται να κερδίζουν αρκετά, µε τις τιµές να 
ακολουθούν τις τελευταίες εβδοµάδες µια στα-
θερά πτωτική πορεία και να διαµορφώνονται 
στα 17 µε 26 λεπτά το κιλό για τις ναβαλίνες.

Εξαγωγές με 260 
ευρώ για το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

17/09 01/10 10/10 15/10 22/10/19

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

334,26335,91

327,93
331,87

321,01

Εισαγωγές
Το σχεδόν ανύπαρκτο προϊόν οδηγεί 
σε αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες 

φέτος αναµένεται να είναι από τις 
µεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ

Βροχή 
Πριν την ανθοφορία, παγωµένη 

βροχή έσπασε τα αγγεία στα φου-
σκωµένα µάτια, µε τους αγρότες 
να προβλέπουν την κακή χρονιά

ΕΛΓΑ
Ο οργανισµός αγροτικών αποζηµιώ-
σεων δεν αναγνωρίζει το αίτηµα των 

παραγωγών και ως εκ τούτου δεν 
αναµένεται να πληρώσει αποζηµιώσεις

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

26/09 03/10 10/10 17/10 24/1019/09

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)
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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Τιμές παραγωγού
για αμύγδαλο
(ευρώ το κιλό)

Πέρυσι  2,20

Φέτος  3,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ισχυρή η αντίσταση στα 65 σεντς ανά λίµπρα 
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ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ

Αποδεικνύεται πως τα 65 σεντς ανά 
λίµπρα, το πάνω όριο του εύρους στο 
οποίο κινείται η αγορά, αποτελούν 
ισχυρό σηµείο αντίστασης.

Στα σκληρά στάρια, σηµειώθηκε 
αύξηση τιµών. Tα µηνύµατα της 
αγοράς υπαγορεύουν  σταθεροποίηση 
της τιµής στα επίπεδα αυτά. 

Σταθεροποίηση διαφαίνεται 
στη τιµή του καλαµποκιού στην 
Ευρώπη που έχει απολέσει τον 
τελευταίο µήνα 4 ευρώ ανά τόνο. 

Aµετάβλητη άλλη µια εβδοµάδα 
η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης. 

Ανέκοψε την καθοδική πορεία 
της τιµής του ισπανικού ελαιολάδου 
η έγκριση της ιδιωτικής 
αποθεµατοποίησης 300.000 τόνων. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με προσανατολισµό να πουλήσουν 
το αµέσως επόµενο διάστηµα φαίνε-
ται πως πρέπει να κινούνται τόσο οι 
παραγωγοί όσο και οι έµποροι που 
έχουν κρατήσει το σιτάρι τους. Κι αυ-
τό γιατί το σκληρό σιτάρι τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες έχει κάνει µια ανο-
δική πορεία, ενώ το γεγονός ότι στις 
23 του µήνα η λίστα της Φότζια δεν 
άλλαξε τιµές, οδηγεί µια µερίδα α-
ναλυτών να θεωρούν πως πλησιά-
ζει το «ταβάνι» στην τροχιά ανόδου 
που χαράσσει το προϊόν. Μάλιστα, 
δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν 
ότι όσοι παραγωγοί και έµποροι έ-
χουν κρατήσει σκληρό σιτάρι στις α-
ποθήκες τους, και λογικά πήραν ό-
λη την «άνοδο» µέχρι τώρα, δεν υ-
πάρχει λόγος να περιµένουν ρισκά-
ροντας για άλλα 5 ευρώ ο τόνος. 

Σηµειωτέον ότι αυτό αναµένεται 
να φανεί και στην αγορά, δεδοµένου 
ότι ενώ το προηγούµενο διάστηµα 

υπήρχε έλλειψη προσφορών, τις ε-
πόµενες ηµέρες θα δούµε πλέον κι-
νήσεις τόσο από τους παραγωγούς 
που κράτησαν σιτάρια όσο και από 
τους εµπόρους που έχουν απόθεµα.

Να σηµειωθεί ότι στην εξαγωγή 
τα µέτρια σιτάρια πληρώνονται στα 
255 µε 260 ευρώ ο τόνος, ενώ για 
τις καλύτερες ποιότητες διαµορφώ-
νεται µια αγορά προς τα 275 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας. Την ίδια ώρα, 
θετικά µηνύµατα φέρνει και ο πρό-
σφατος διαγωνισµός της Τουρκίας, 
που έκλεισε µε τιµή στα 305 ευρώ ο 
τόνος, παραδοτέα σε λιµάνι τους, µε 
τους εµπορικούς οίκους να βολιδο-
σκοπούν και το ενδεχόµενο να κα-
λυφθούν και µε ελληνικό προϊόν. 
Και έτσι να µη γίνει, πάντως, οι α-
ναλυτές εκφράζουν την αισιοδοξία 
τους για τις τιµές που µπορούν να 
λάβουν τα ποιοτικά σιτάρια. 

Καλή η κατάσταση και στη Γαλλία, 
µε τις τιµές να έχουν σταθεροποιη-
θεί στα 260 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε γαλλικό λιµάνι, µε τη στήριξη της 

δυνατής παγκόσµιας ζήτησης και µε 
τη βοήθεια από τα προβλήµατα στον 
Καναδά. Ωστόσο, τονίζεται ότι χρει-
άζεται προσοχή, καθώς στον Κανα-
δά οι τιµές αρχίζουν να γίνονται πιο 
ελκυστικές, ενώ οι καιρικές συνθή-
κες για τη συγκοµιδή βελτιώθηκαν. 

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε τις ε-
κτιµήσεις Ιταλών αναλυτών, έπει-
τα από το ράλι που σηµείωσε το 
σκληρό σιτάρι στη Φότζια, καταλή-
γει να βρίσκεται 50 ευρώ ο τόνος 
πάνω από την τιµή που είχε στο ξε-
κίνηµα της φετινής εµπορικής πε-
ριόδου, αλλά και 32 ευρώ πάνω α-
πό την τιµή µε την οποία διαπραγ-
µατευόταν κατά τη λήξη της εµπο-
ρικής περιόδου 2018-2019.

Ήρθε η ώρα να πουλήσουν όσοι κράτησαν σιτάρι
Στα 275 ευρώ φεύγουν οι καλές ποιότητες προς εξαγωγή, στα 305 ευρώ ο διαγωνισµός της Τουρκίας  
Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι πλησιάζουµε το «ταβάνι» της ανοδικής πορείας και µαζεύονται

Προσπάθειες να αυξήσει εκ 
νέου τις καλλιεργούµενες µε 
σκληρό σιτάρι εκτάσεις 
καταβάλει η Ιταλία για την 
επόµενη εµπορική περίοδο, 
ξεκινώντας δηµόσιο διάλογο 
στη γειτονική χώρα, που 
προβάλλει τον κίνδυνο να 
πληγεί ή ακόµη και να χαθεί το 
Made in Italy σε ένα σήµα 
κατατεθέν για τη χώρα προϊόν, 
τα ζυµαρικά. Αυτή την περίοδο 
τα επίσηµα στοιχεία δείχνουν 
υποχώρηση των στρεµµάτων 
που καλλιεργούνται µε σκληρό 
σιτάρι της τάξης του 5,1%, ενώ 
άγνωστης προέλευσης κρίνεται 
η ποικιλία των σπόρων στο 
55% των εκτάσεων. «Η χρήση 
µη πιστοποιηµένων σπόρων 
περιορίζει τη δυνατότητα 
ιχνηλασιµότητας του τελικού 
προϊόντος και σε συνδυασµό 
µε τη µείωση των εκτάσεων 
µας κάνουν να γινόµαστε όλο 
και πιο εξαρτηµένοι στις 
εισαγωγές», αναφέρει ο 
Φράνκ Μπρατζαµπένι, 
πρόεδρος της Ένωσης 
Σποροπαραγωγών Ιταλίας για 
τον τοµέα των σιτηρών. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Αποδεικνύεται πως τα 65 σεντς ανά λίµπρα, το πάνω 
όριο του εύρους στο οποίο κινείται η αγορά, 
αποτελούν ισχυρό σηµείο αντίστασης. Σε αρκετές 
συνεδριάσεις της εβδοµάδας έγινε η δοκιµή να 
σπάσουµε τα 65 σεντς, αλλά η αγορά κατόπιν έκλεινε 
πάντα λίγο χαµηλότερα. Το βελτιωµένο κλίµα στον 
εµπορικό πόλεµο έπεισε αρκετούς κερδοσκόπους να 
βγουν από τις πτωτικές τους θέσεις, υποστηρίζοντας 
έµµεσα το χρηµατιστήριο. Παράλληλα στη φυσική 
αγορά φαίνεται η παγκόσµια ζήτηση να αυξάνει, αλλά 
ακόµα δεν έχουµε δει την πολυπόθητη ανακοίνωση 
αγοράς αµερικανικής ίνας από την Κίνα. 

ΝEA ΥOΡKH
Η ζήτηση έχει αυξηθεί και αφορά κυρίως τις λευκές 
ή ελαφρώς «σπασµενες» χρωµατικές αποχρώσεις. 
Τουρκικά κλωστήρια αγόρασαν µικρές ποσότητες 
στα επίπεδα των 68-69 σεντς ανά λίµπρα 
καλύπτοντας άµεσες ανάγκες, ενώ οι εµπορικοί 
οίκοι προσέφεραν ανοιχτές τιµές µε πριµ 3,5 σεντ 
επί του χρηµατιστηρίου. ∆υσκολία διάθεσης 
παρουσιάζεται στα χρωµατικά υποδεέστερα 
βαµβάκια, τα οποία δυστυχώς είναι αρκετά σε 
περιοχές µε υψηλή υγρασία. Ευτυχώς, πλην του 
χρώµατος, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ίνας για 
το εγχώριο βαµβάκι είναι πολύ καλά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται 
µεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά.

ΡΙΣΚΟ
Αυτοί που πήραν όλη την 

άνοδο το τελευταίο διάστηµα 

ίσως δεν αξίζει να ρισκάρουν 

για 5 ευρώ στον τόνο

Συνεδρίαση 24/10/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 64,95 +0,28

Μάρτιος '20 65,79 +0,37

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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Αιτήµατα προς την Κοµισιόν για 
ανταποδοτικούς δασµούς στις Η-
ΠΑ διατυπώνει η ισπανική διε-
παγγελµατική ελαιολάδου, η ο-
ποία ζητά από τη Μαδρίτη, να ε-
ξετάσει το ενδεχόµενο στρεβλω-
τικών προς την αγορά ενισχύσε-
ων που έχουν δεχθεί οι Αµερικα-
νοί αγρότες. Άλλωστε τον τελευ-
ταίο χρόνο, ο πρόεδρος Τραµπ έ-
χει εγκρίνει δυο πακέτα ενίσχυ-

σης αξίας 28 δισ. δολαρίων σε Α-
µερικανούς αγρότες, για να αντι-
σταθµίσει τις απώλειες των εισο-
δηµάτων τους λόγω των εµπορι-
κών συγκρούσεων. «Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση πρέπει να ανοίξει α-
µέσως έρευνα σχετικά µε την ε-
νίσχυση που παρέχουν οι ΗΠΑ 
στους αγρότες ως βασικό επιχεί-
ρηµα στο αίτηµα για την επιβολή 
αντισταθµιστικών δασµών στον 

ΠΟΕ», υποστηρίζει η διεπαγγελ-
µατική οργάνωση Interaceituna.

Με τιµολόγιο 25% για τέσσε-
ρις διαφορετικούς τύπους ισπα-
νικών εξαγωγών πράσινης ελιάς 
που τέθηκαν σε ισχύ την περασµέ-
νη εβδοµάδα και 27% για τις εξα-
γωγές µαύρης ελιάς προς τις Η-
ΠΑ που ισχύει από τον Αύγουστο 
του 2018, πολλοί παραγωγοί αι-
σθάνονται την οικονοµική πίεση.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σαστισµένη είναι τις τελευταίες η-
µέρες η αγορά ελαιολάδου εξαι-
τίας των διεθνών εξελίξεων µε ε-
πίκεντρο την Ισπανία, παρουσι-
άζοντας µικρή κινητικότητα και 
χωρίς ωστόσο να έχει διαµορφω-
θεί ακόµα µια σταθερή ροή προ-
σφοράς. Φαίνεται δηλαδή πως 
προς το παρόν οι αµερικανικοί 
δασµοί στο ισπανικό ελαιόλαδο 
και η απόφαση αποθεµατοποίη-
σης 300.000 τόνων περίπου στη 
χώρα της Ιβηρικής, δεν έχουν α-
φοµοιωθεί ακόµα από την αγορά.  

Οι πράξεις στα αγουρέλαια συ-
νεχίζονται σε επίπεδα ελαφρώς χα-
µηλότερα από τα αντίστοιχα περσι-
νά, όπως έχει γίνει γνωστό, µε τι-
µή στα 3,80 ευρώ το κιλό από τον 
Συνεταιρισµό Αγίων Αποστόλων, 
ο οποίος µέχρι στιγµής, σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο του ΑΣ Παναγιώ-
τη Μπατσάκη, έχει πουλήσει 500 
τόνους ελαιολάδου, µε τη συγκο-
µιδή να βρίσκεται στο 20%. 

Ανησυχητικά σηµάδια στην α-
γορά πάντως υπάρχουν και αυτά 
έρχονται από την Ιταλία. Στη γει-
τονική χώρα, οι παραγωγοί προ-
ετοιµάζονται για µια εύθραυστη 
χρονιά, αφού αν και η παραγω-
γή αναµένεται να ανακάµψει σε 
επίπεδο ποιότητας και ποσότη-
τας, τα αποθέµατα της προηγού-
µενης σεζόν προετοιµάζουν για 
σταθεροποίηση των τιµών αρκε-
τά κάτω από τα 5 ευρώ το κιλό, 
σε ένα αισιόδοξο σενάριο. Ένα 
σενάριο που µέχρι τώρα δεν επι-
βεβαιώνεται, αφού αυτές τις µέ-

ρες η Ιταλία κινείται στα φρέσκα 
ελαιόλαδά της σε επίπεδα γύρω 
από τα 3,60 ευρώ το κιλό. 

Πάντως τα πρώτα ελαιόλαδα 
της χρονιάς βγήκαν σε περιοχές 
της Σικελίας, οι οποίες παραδοσι-
ακά, για εµπορικούς σκοπούς ξε-
κινούν ήδη από τον Σεπτέµβριο, 
µε την πρώτη πράξη να κλείνει 
στα 4,80 ευρώ το κιλό. 

Το εντυπωσιακό είναι πως αν 
και µε το ζόρι άγγιξε τους 175.000 
τόνους η παραγωγή ελαιολάδου 
στην Ιταλία τη χρονιά 2018-2019, 
φέτος παρουσιάστηκαν σύµφωνα 
µε τα επίσηµα στοιχεία του SIAN, 

του επίσηµου κρατικού συστή-
µατος αγροτικής βάσης δεδοµέ-
νων, αποθέµατα ίσα µε την πα-
ραγωγή αυτή. Αυτά τα στοιχεία 
που δύσκολα µπορούν να εξη-
γηθούν µε την κοινή λογική, σε 
συνδυασµό µε παράξενες προ-
σφορές έξτρα παρθένου ελαιο-
λάδου κοντά στα 2,60 ευρώ το 
κιλό σε µεγάλες αλυσίδες λια-
νικής, προϊδεάζουν τους παρα-
γωγούς για το τι µπορεί να ακο-
λουθήσει φέτος, που η παραγω-
γή στη χώρα αναµένεται να αυ-
ξηθεί κατά 80% περίπου.

Έχουν ήδη κλείσει τα πρώτα 
συµβόλαια οι Ιταλοί 

Ακούγεται παράλληλα το τε-
λευταίο διάστηµα, πως οι Ιταλοί 
έχουν ήδη κλείσει συµβόλαια µε 
την Τυνησία σε τιµές 2,10 ευρώ 
το κιλό και την Ισπανία 2,50 ευ-
ρώ το κιλό, για πράξεις που θα ο-
λοκληρωθούν τον Νοέµβριο του 

2019. Συνδυαστικά στο κλίµα αυ-
τό, είναι ήδη γνωστό πως στην Ι-
σπανία κλείνονται συµβόλαια για 
τον ∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους 
στα 2,50 ευρώ το κιλό.

Στην Ελλάδα τώρα, κινητικότη-
τα σε ό,τι αφορά τα ελαιόλαδα της 
περιόδου 2018-2019 υπάρχει µι-
κρή, µε τις τιµές να κυµαίνονται 
ανάµεσα στα 2,70 µε τα 2,80 ευρώ 
το κιλό, ανάλογα µε την οξύτητα.   

Σε κάθε περίπτωση, τιµές στην 
αγορά δεν υπάρχουν ακόµα, α-
φού σε µια µε δυο βδοµάδες θα 
ξεκινήσει η βασική παραγωγή 
της χώρας, σχηµατίζοντας µια 
σταθερή ροή τόσο στην προσφο-
ρά, όσο και στη ζήτηση. 

Από την άλλη, σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, ακριβώς επειδή έχει δια-
µορφωθεί αυτή η κατάσταση στην 
ιταλική αγορά, ακούγεται πως οι 
Ιταλοί δεν θα στραφούν προς την 
ελληνική παραγωγή πριν από τον 
Ιανουάριο του 2020, κάτι που ω-
στόσο δεν θα έπρεπε να είναι και 
τόσο ανησυχητικό, αφού υπενθυ-
µίζεται πως πρόκειται για µια ό-
ψιµη χρονιά αυτή που ξεκίνησε. 

Η αγορά ελαιολάδου δεν έχει ακόµα
προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες 
Η αποθεµατοποίηση στην Ισπανία και οι δασµοί πάνε πίσω τις πράξεις 

Ανταποδοτικούς δασµούς στις ΗΠΑ επεξεργάζεται 
η Ισπανία µε αφορµή τις επιτραπέζιες ελιές

ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ
Στα 2,70 µε τα 2,80 ευρώ το 

κιλό, ανάλογα µε την οξύτητα 

κυµαίνονται οι τιµές στην 

Ελλάδα για τα ελαιόλαδα της 

περιόδου 2018-2019

ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Ακούγεται ότι οι Ιταλοί 

δεν θα στραφούν προς 

την ελληνική παραγωγή πριν 

από τον Ιανουάριο του 2020

Τ
α µέτρια σιτάρια ελληνικής 
σοδειάς στην εξαγωγή πιά-
νουν περίπου 255-260 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας 

και η προσφορά εξακολουθεί να εί-
ναι περιορισµένη. Παράλληλα αναµέ-
νουµε να δούµε τις πιθανότητες για 
την παραγωγή µας να πάρει µερίδιο 
στη µεγάλη δουλειά της Τουρκίας, 
για την αγορά 128.000 τόνων καλής 
ποιότητας. Η τιµή έκλεισε στα επίπε-
δα των 305 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε τουρκικό λιµάνι και αφορά απο-
κλειστικά ευρωπαϊκά σιτάρια. Λογι-
κά θα καλυφθούν πολλά από ισπανι-
κά σιτάρια, αλλά δεν αποκλείεται και 
το ελληνικό προϊόν. Σίγουρα πάντως 
ανεβάζει τον πήχη και για τα ποιοτικά 
σιτάρια της χώρας µας, δεδοµένου ό-
τι η εξαγωγή όλο αυτό το διάστηµα υ-

ποστήριζε τις 
µέτριες ποιό-
τητες.

Στα σκληρά 
σιτάρια, µετά α-
πό αρκετές ε-

βδοµάδες σταθεροποιήθηκαν οι τιµές 
στη λίστα της Φότζια. Συγκεκριµένα 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
80 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% δίνουν τιµή αποθήκης παραγω-
γού στα 275-280 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης πα-
ραγωγού διαπραγµατεύεται στα 270-
275 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία είχαµε 
επίσης σταθεροποίηση στα πρόσφα-
τα υψηλά των 260 ευρώ ο τόνος πα-
ραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. Είναι γε-
γονός πως οι τιµές έχουν υποστηρι-
χτεί εδώ και καιρό από τη δυνατή πα-
γκόσµια ζήτηση και µε βοήθεια από τα 
προβλήµατα στον Καναδά. Χρειάζεται 
όµως προσοχή καθώς στον Καναδά οι 
τιµές αρχίζουν να γίνονται πιο ελκυ-
στικές, ενώ οι καιρικές συνθήκες για 
τη συγκοµιδή βελτιώθηκαν. 

 Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι 
τιµές δεν µεταβλήθηκαν ιδιαίτερα στις 
τελευταίες συνεδριάσεις. Από τη µία 
µεριά υπάρχει αισιοδοξία για αγορές 
εµπορευµάτων από την Κίνα, ενώ α-
πό την άλλη βελτιώνεται η εικόνα της 
συγκοµιδής. Στη Γαλλία παρά τις νέες 
αγορές γαλλικής σοδειάς από πλευ-
ράς Αλγερίας, οι τιµές δεν µεταβλή-
θηκαν από την προηγούµενη εβδοµά-
δα. Τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘19 δι-
ατήρησαν τα επίπεδα των 181 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

2,13
2,70

3,60ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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Το βαµβάκι θα µπορούσε να δει µια αύξηση στο εύρος τιµών για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου κοντά στα 68,35 µε 68,60 σεντς ανά λίµπρα το προσεχές 
διάστηµα από τα 64,75 µε 65,55 σεντς που είναι τελευταία, µε τους περισσότερους αναλυτές να περιγράφουν µια ανοδική αγορά, επικαλούµενοι τόσο τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, όσο και τα θεµελιώδη της αγοράς. Σην Ελλάδα οι τελευταίες πράξεις έγιναν στα 69 σεντς, που δίνουν 45 λεπτά για το σύσπορο.  

Στα 43,34 εκατ. δεµάτια υπολογίζεται πως θα φτάσει το ε-
µπόριο βάµβακος κατά την εµπορική περίοδο 2019-2020, 
όταν το προηγούµενο έτος βρέθηκε στα 41,23 εκατ. δεµά-
τια, υποχωρώντας από τα 41,41 εκατ. δεµάτια στα οποία δια-
µορφώθηκε ο εµπορεύσιµος όγκος την περίοδο 2017-2018. 
Τα παραπάνω νούµερα δείχνουν µια αύξηση του εµπορίου 
βάµβακος συγκριτικά µε τις δυο προηγούµενες εµπορικές 
περιόδους, ενώ ας σηµειωθεί πως αν και η περασµένη χρο-
νιά σηµαδεύτηκε από τις εµπορικές διαµάχες, η περίοδος 
2017-2018 δεν αντιµετώπισε κανένα εµπορικό απρόοπτο. 

Σε αυτό το θεµελιώδες στηρίζεται µέχρι ένα βαθµό, σύµ-

φωνα µε αναλυτές, η αισιοδοξία των αγοραστών, οι οποίοι 
προετοιµάζονται για ένα ράλι στην χρηµατιστηριακή τιµή του 
προϊόντος, εφόσον τα νέα από το µέτωπο του εµπορικού πο-
λέµου ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, επιβεβαιώσουν την παρα-
φιλολογία του τελευταίου διαστήµατος, που θέλει µια επί-
σηµη συµφωνία ανάµεσα στις δυο πλευρές µέσα στον Νο-
έµβριο. Παράλληλα, τα παγκόσµια τελικά αποθέµατα βάµ-
βακος υπολογίζονται κοντά στα 83,7 εκατ. δεµάτια για την 
εµπορική περίοδο 2019-2020, σχεδόν 3 εκατ. δεµάτια πάνω 
από τα τελικά αποθέµατα της προηγούµενης εµπορικής σε-
ζόν. Αυτό συµβαίνει ωστόσο σε µια χρονιά κατά την οποία 
η εκτιµώµενη παραγωγή σηµειώνει αύξηση που υπερβαί-
νει τα 5 εκατ. δεµάτια, προσεγγίζοντας τα 125 εκατ. όταν το 
2018-2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του USDA, ήταν 119,01 
εκατ. δεµάτια.  ∆εδοµένου ότι αυτό συµβαίνει σε µια χρονιά.  

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΟ∆Ο από τις αρχές Σε-
πτεµβρίου έχει σηµειώσει η αγορά 
βάµβακος, ωστόσο τα χρηµατιστή-
ρια  τις τελευταίες ηµέρες δυσκολεύ-
ονται να σπάσουν το πάνω όριο των 
65 σεντς ανά λίµπρα. Κι ενώ οι ανα-
λυτές περιµένουν κάποιες ουσιαστι-
κές εξελίξεις για το βαµβάκι στον το-
µέα του εµπορικού πολέµου, προς το 

παρόν στις διαπραγµατεύσεις µετα-
ξύ των δύο χωρών και στις ανακοι-
νώσεις των Κινέζων δεν υπάρχει α-
ναφορά στο βαµβάκι. Πάντως στην 
ελληνική αγορά οι πιο πρόσφατες 
πωλήσεις βάµβακος κινήθηκαν στα 
68 µε 69 σεντς, που αντιστοιχεί σε 
1,37 ευρώ το κιλό εκκοκκισµένο και 
45 λεπτά για το σύσπορο.

ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ φαίνεται πως το δι-
άστηµα αυτό, αυτό που εµποδίζει 
την άνοδο της αγοράς, είναι οι α-
ντιστάσεις κοντά στα 65 σεντς α-
νά λίµπρα. Αρχικά η αγορά περί-
µενε τη µηνιαία έκθεση προσφο-
ράς και ζήτησης του USDA για να 
σπάσει αυτό το φράγµα, εφόσον 

αυτή ερχόταν µε τουλάχιστον α-
διάφορες για το προϊόν επικαι-
ροποιήσεις  επί  των προηγούµε-
νων εκτιµήσεων. Όπως και έγινε. 
Πλέον το ζητούµενο είναι να επι-
τευχθούν κλεισίµατα της αγοράς 
πάνω από τα 65 σεντς, για µερι-
κές συνεχόµενες συνεδριάσεις.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ, όλα 
τα χαρακτηριστικά είναι πολύ καλά 
εκτός από το χρώµα, το οποίο ποι-
κίλει. Σε κάποιες περιπτώσεις το εκ-
κοκκισµένο βαµβάκι εµφανίζει µία 
µουντάδα, µε κίτρινη ή και ελαφρώς 
κόκκινη απόχρωση, που οφείλεται 

στην υψηλή υγρασία, εξαιτίας του ότι 
τις τελευταίες ηµέρες όλα τα βαµβά-
κια έπεσαν µαζεµένα στα εκκοκκι-
στήρια, µε αποτέλεσµα να µην µπο-
ρούν να εκκοκκιστούν σε λίγες µέρες 
και να χαλάει το χρώµα υποβαθµί-
ζοντας αδίκως το ελληνικό προϊόν.

ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η, αυτό που απα-
σχολεί κυρίως είναι ένα θετικό 
µήνυµα από το µέτωπο του εµπο-
ρικού πολέµου. Οι εκτιµήσεις 
προσφοράς και ζήτησης δεν δι-
αφοροποιήθηκαν από τα έως τώ-
ρα φιλικά για την αγορά δεδοµέ-
να. Έτσι η πιθανότητα ΗΠΑ και 
Κίνα να υπογράψουν µια επίση-

µη συµφωνία τον επόµενο µήνα, 
έκανε τους αγοραστές περισσό-
τερο αισιόδοξους αναφορικά µε 
την ζήτηση, και περισσότερο α-
παισιόδοξους παράλληλα ανα-
φορικά µε την προσφορά. Αυτό 
το κλίµα επέτρεψε προ ολίγων 
ηµερών ένα αξιοσηµείωτο ράλι 
στο χρηµατιστήριο.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, στις Σέρ-
ρες, οι αποδόσεις προσεγγίζουν τα 
500 κιλά το στρέµµα, µε τους καλ-
λιεργητές να µιλούν για ρεκόρ πα-
ραγωγής. Στην περιοχή όσοι παρα-
δίδουν εισπράττουν προκαταβολή 
στα 35 λεπτά, ενώ αν θέλει κάποιος 
να εξοφληθεί πιάνει 40 λεπτά κλει-

στή τιµή. Την ίδια ώρα στη Ροδόπη, 
όπου υπήρχαν προβλήµατα από το 
χαλάζι σε περίπου 60.000 στρέµµα-
τα, η τιµή από τα τοπικά εκκοκκι-
στήρια είναι στα 40 λεπτά το κιλό, 
σύµφωνα µε τον πρώην πρόεδρο 
της ∆ιεπαγγελµατικής Βάµβακος, 
Νίκο Σκοπιανό.

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ τέλος ότι φέτος φαί-
νεται πως έχουν δηλωθεί περισσό-
τερα στρέµµατα από πέρυσι. Οι πρώ-
τες εκτιµήσεις κάνουν λόγο για πε-
ρίπου 2,9 εκατ. στρέµµατα από 2,5 
εκατ. στρέµµατα την περσινή χρο-
νιά. Επ’ αυτού αφενός εκφράζονται 

φόβοι ότι θα µειωθεί η ειδική ενί-
σχυση βάµβακος από 81 ευρώ το 
στρέµµα που έλαβαν πέρυσι οι δι-
καιούχοι κατά τουλάχιστον 10 ευ-
ρώ, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι ζητούν 
ελέγχους προκειµένου να βρεθούν 
οι πραγµατικοί δικαιούχοι.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2019/20

80,73
ΕΚΑΤ. ΔΕΜΑΤΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

83,69
ΕΚΑΤ. ΔΕΜΑΤΙΑ

ΤΕΛΙΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

42,90
ΕΚΑΤ. ΔΕΜΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

42,91
ΕΚΑΤ. ΔΕΜΑΤΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Αυξημένο το εμπόριο βάμβακος 
παρά τις δυσμενείς συγκρούσεις 

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

USDA

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Πεπεισµένοι για ανοδική τροχιά στο βαµβάκι οι αναλυτές
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Θετικό κλίµα διαµορφώνουν  
τα ελληνικά οµόλογα
Χαρακτηριστικό του κλίµατος στο χρηµατιστήριο 
είναι ότι από τις 4 Οκτωβρίου η αγορά έχει 
καταγράψει µόλις τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, µε 
τελευταία την περασµένη Τετάρτη. Σε αυτό το 
µοτίβο, ισχυρό υποστηρικτικό ρόλο έχουν παίξει 
και οι επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων. 
Μάλιστα τον ρυθµό στην ψυχολογία των 
επενδυτών έδωσε και ο  Mario Draghi, , όταν 
χαρακτήρισε ως ξεκάθαρη επιτυχία της Ελλάδας 
τον δανεισµό µε αρνητικό επιτόκιο σε δηµοπρασία 
εντόκων στις αρχές Οκτωβρίου.

ΜcDonald’s: Η µεγαλύτερη 
αλυσίδα burger παγκοσµίως µε 
βάση τα έσοδα, McDonald’s 

Corp ανακοίνωσε ότι οι 
συγκρίσιµες πωλήσεις αυξήθηκαν 
5,9% στο γ’ τρίµηνο παγκοσµίως.

ΜΕΤΑΧΑ: Μειωµένες οι πωλήσεις 
του κονιάκ το εξάµηνο Απριλίου-
Σεπτεµβρίου 2019, σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα της 
µητρικής Remy Cointreau, το οποίο 
αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην 
αλλαγή διανοµέων στην Κεντρική 
Ευρώπη και τη Γερµανία. Συνολικά, ο 
τζίρος του οµίλου υποχώρησε κατά 
0,6%, στα 523,9 εκατ. ευρώ.

ΙΜPERIAL TOBACCO: Το myblu, το 
νέο ηλεκτρονικό τσιγάρο, είναι 
αποτέλεσµα της µεγάλης παγκόσµιας 
επένδυσης σε Προϊόντα Νέας Γενιάς 
της εταιρείας. Στην εγχώρια αγορά 
το διαθέτει η θυγατρική στην Ελλάδα 
Imperial Tobacco Hellas, η οποία θα 
χρησιµοποιήσει το εκτεταµένο δίκτυό 
της στην µικρή λιανική για την 
διανοµή και προώθηση του. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ανακοινώνει 
ότι στις 23 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε 
η στρατηγική συµφωνία µε την Intrum 
για ίδρυση της κορυφαίας εταιρείας 
διαχείρισης πιστώσεων στην Ελλάδα. 
Θα διαχειρίζεται το υφιστάµενο 
χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούµενων 
Ανοιγµάτων («ΜΕΑ») και ακίνητης 
περιουσίας ιδιοκτησίας της Τράπεζας.

BASF: Ο γερµανικός όµιλος 
ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη του 
µειώθηκαν στα 911 εκατ. ευρώ από 
τα 1,2 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, 
ενώ οι πωλήσεις του αντίστοιχα 
υποχώρησαν 2% στα 15,23 δισ.  
ευρώ από τα 15,61 δισ. ευρώ

O σπαγκο...
...ραμμένος

Στο τέλος της θητείας Ντράγκι, η πιθανό-
τητα διάλυσης του µπλοκ της ευρωζώνης 
είναι κοντά σε ένα χαµηλό ρεκόρ. Θα µπο-
ρούσε αυτή, να είναι η απόλυτη κληρονο-
µιά που άφησε ο απερχόµενος κεντρικός 
τραπεζίτης της Ευρώπης, όπως και η δια-
τήρηση της Ελλάδας στην ευρωζώνη κρα-
τώντας τις τράπεζες της χώρας ζωντανές. 
Ωστόσο, ο ίδιος είναι υπερήφανος για έ-
ναν άλλο αριθµό: 11 εκατοµµύρια θέσεις 
εργασίας γράφει σχετική ανάλυση του 
Bloomberg. Εντούτοις, ο επικεφαλής οικο-
νοµολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, θεωρεί ό-
τι το νοµισµατικό µπλοκ αντιµετωπίζει την 
προοπτική ακόµα µεγαλύτερης επιβράδυν-
σης, εν µέσω διεθνών εµπορικών εντάσε-
ων και στοιχείων που δείχνουν την κατα-

ναλωτική εµπιστοσύνη στο ναδίρ.
Έτσι, καθώς η ΕΚΤ ετοιµάζεται να επα-

νεκκινήσει το πρόγραµµα αγορών χρέ-
ους, ένα είναι το ερώτηµα που απασχολεί 
τους επενδυτές: για πόσο καιρό µπορούν 
να συνεχιστούν οι αγορές, προτού η τρά-
πεζα στερέψει από διαθέσιµα οµόλογα;

Στο µεταξύ, στα του οίκου µας ανοίγει ο 
δρόµος για να «σβήσουν» οι τράπεζες α-
πό το σταθµισµένο ενεργητικό τους «κόκ-
κινα» δάνεια αξίας 11 δισ. ευρώ, καθώς η 
ΕΚΤ, όπως τουλάχιστον εκτιµά το ελληνι-
κό υπουργείο Οικονοµικών, θα λάβει την 
απόφαση για ευνοϊκή λογιστική µεταχείρι-
ση των τιτλοποιήσεων µη εξυπηρετούµε-
νων δανείων, που θα γίνουν µε κρατικές 
εγγυήσεις, βάσει του σχεδίου «Ηρακλής».

Rogue River
Ένα βιολογικό µπλε τυρί που 
παράγεται από τον τυροκόµο Rogue 
Creamery των ΗΠΑ ονοµάστηκε 
Παγκόσµιος Πρωταθλητής για το 
2019 στο Μπέργκαµο της Ιταλίας. Το 
Rogue River Blue γίνεται ο πρώτος 
πρωταθλητής του διαγωνισµού World 
Cheese Awards από τις ΗΠΑ, αφού 
ξεχώρισε ανάµεσα σε 3.804 
συµµετοχές από 42 χώρες.

H Πίνδος
Τιµητική διάκριση για τον ΑΠΣΙ «Η 
ΠΙΝ∆ΟΣ», ο οποίος απέσπασε Silver 
award στην κατηγορία «Αριστεία ανά 
βιοµηχανικό κλάδο-Κατηγορία Τρόφιµα 
και Ποτά» των Manufacturing 
Excellence Awards 2019, για τις 
βέλτιστες και καινοτόµες πρακτικές του. 
Σταθερή επιδίωξη του συνεταιρισµού να 
επενδύει διαρκώς στην αναβάθµιση των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του.

H ευρώ-κληρονομιά
που άφησε ο Ντράγκι 

 Διασώστης ο απερχόμενος επικεφαλής ΕΚΤ
 Σχέδιο Ηρακλής σβήνει κόκκινα δάνεια 11 δις

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
873,98

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Tετάρτη 24/10

880

875

870

865

860

855

850
Παρασκευή

18/10
Τρίτη

23/10
∆ευτέρα
22/10

Τετάρτη
24/10

Πέµπτη
17/10

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0300 +20,00%

CPI Α.Ε. 0,3960 +10,00%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.E. 0,1630 +8,67%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε0, 3060 +6,25%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,9650 +4,32%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,1630 -17,68%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,1160 -17,14%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2300 -12,21%

FORTHNET Α.Ε. 0,3800 -11,63%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,2240 -10,40%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.760,96 -0.27%
 NASDAQ Comp 8.165,89 +0,57% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.621,41 +0,40%
Λονδίνο FTSE 100 7.328,25 +0,93%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.872,10 +0,58%
Παρίσι CAC-40 5.684,33 +0,55%
Ζυρίχη 0,55% 10.106,53 +0,83%
Τόκιο NIKKEI-225 22.750,60 +0,55%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Υποχρεώσεις αγροτών ειδικού και κανονικού 
καθεστώτος μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 

Θ
εωρώ ότι έχει γίνει απόλυτα κατανοητό α-
πό όλους τους εµπλεκόµενους, ότι οι α-
γρότες (τόσο του ειδικού όσο και του κα-
νονικού καθεστώτος) θεωρούνται, είναι 

και αντιµετωπίζονται σαν τις υπόλοιπες κοινές επιχει-
ρήσεις. Και αυτό, όσοι δεν θέλουν 
να το αποδεχθούν, καλό είναι να το 
κάνουν, προκειµένου να αντιµετω-
πίζουν στην καθηµερινότητα τους 
λιγότερα προβλήµατα.

Ας δούµε συγκεντρωτικά, ποιες 
είναι οι υποχρεώσεις των αγροτών 
µέχρι την Πέµπτη 31 Οκτωβρίου:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ∆ΟΣΗΣ
 ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ 2019

Πληρωµή της ασφαλιστικής ει-
σφοράς ΕΦΚΑ/ΟΓΑ µηνός Σεπτεµ-
βρίου: Το έντυπο έχει αναρτηθεί 
πριν λίγες ηµέρες και είναι διαθέ-
σιµο για εκτύπωση στην πλατφόρ-
µα του ΕΦΚΑ. Επισηµαίνω ότι η ταυ-
τότητα οφειλής είναι η ίδια για ό-
λο το έτος, εποµένως όποιος θέλει, 
µπορεί να χρησιµοποιήσει την ίδια 
µε την οποία πλήρωσε την ασφα-
λιστική εισφορά του Αυγούστου. 

Πληρωµή δόσης ρύθµισης ΕΦ-
ΚΑ/ΟΓΑ και Εφορίας 120 δόσεων: Όσοι έχουν κά-
νει ρύθµιση οφειλών κι έχουν ενταχθεί στις 120 δό-
σεις, θα πρέπει να καταβάλουν τη δόση του µηνός Ο-
κτωβρίου. Σε περίπτωση  που η πρώτη δόση της ρύθ-
µισης πληρώθηκε εντός του µηνός Οκτωβρίου, τότε η 
επόµενη µπορεί να πληρωθεί στα τέλη Νοεµβρίου. Σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ελέγξετε το «δοσολό-
γιο» της ρύθµισης, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά 
οι καταληκτικές ηµεροµηνίες πληρωµής των δόσεων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ:  
1. Για να διατηρηθεί η ρύθµι-

ση σε ισχύ, πρέπει να έχετε τακτο-

ποιηµένες τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Θα πρέπει (αν 
δεν το έχετε κάνει), να προχωρήσετε σε άµεση εξό-
φληση των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών 
του 2019. ∆υστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθµι-
σης των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σε 12 
µηνιαίες δόσεις, αλλά µόνο εφάπαξ.

2. Σε πολλές περιπτώσεις, έχει γίνει η αίτηση για µε-
ταφορά των οφειλόµενων στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών) αλλά δεν έχουν βεβαιω-
θεί ακόµη οι οφειλές του 2018. Στις περιπτώσεις αυτές, 
το περιθώριο ολοκλήρωσης της ρύθµισης είναι µέχρι 
το τέλος του έτους. Θα πρέπει όµως να ρωτάτε σε τα-
κτά διαστήµατα αν έχουν εµφανιστεί ώστε να προχω-
ρήσετε στη ρύθµιση και να µη χάσετε τη δυνατότητα έ-
νταξης στις 120 δόσεις και για το διάστηµα 2017-2018.

Πληρωµή δόσης ρύθµισης οφειλών στη ∆.Ο.Υ.: 
Το ίδιο ισχύει και για τη ρύθµιση στη ∆.Ο.Υ.: κινείστε 
µε βάση το δοσολόγιο και φροντίζετε να είστε ενήµε-
ροι όσον αφορά τις τρέχουσες οφειλές. Η διαφορά εδώ 
είναι ότι, για τις τρέχουσες οφειλές µπορείτε να χρησι-
µοποιήσετε την πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων, στην 
οποία µπορείτε να εντάξετε τόσο τις υπόλοιπες δόσεις 

του ΕΝΦΙΑ (παρότι δεν έχουν λήξει), όσο και την/τις δό-
σεις του φόρου εισοδήµατος (ληξιπρόθεσµες και µη).

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ τρίτου τριµήνου: Φρο-
ντίστε να προσκοµίσετε άµεσα στο λογιστή σας, όλα τα 
παραστατικά (εσόδων και εξόδων). Μην περιµένετε τε-
λευταία µέρα του µήνα γιατί κανείς από τους συναδέλ-
φους δεν έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα παρα-
στατικά σας, την ίδια στιγµή που θα τα προσκοµίσετε. 

Αγρότες ειδικού καθεστώτος: Μέχρι 31.10.19, 
όλοι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής του 
ΦΠΑ, µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%. Ο συντε-
λεστής αυτός εφαρµόζεται επί του συνόλου των πω-
λήσεων (τιµολόγια αγοράς, εκκαθαρίσεις). 

Παραγωγοί ανένταχτοι στο ειδικό καθεστώς 
αγροτών: Όσοι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, 
δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών, 
µπορούν να το κάνουν µέχρι το τέλος του µήνα, µε 
την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν αίτηση για επι-
στροφή ΦΠΑ. Ούτως ή άλλως, όλοι όσοι παράγουν 
µε σκοπό την πώληση είναι υποχρεωµένοι να εντα-
χθούν στο ειδικό καθεστώς και καλό είναι να το κά-
νουν άµεσα (αν δεν το έχουν κάνει ήδη).

Αγρότες κανονικού καθεστώτος εισαγωγείς-
εξαγωγείς: Μέχρι τις 26.10.19 (ειδικά για το µήνα Ο-
κτώβριο, η καταληκτική ηµεροµηνία µεταφέρεται την 
1η εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµη-
νία, δηλαδή στις 29.1019), οι αγρότες του κανονικού 
καθεστώτος που έχουν αποκτήσεις / παραδόσεις ε-
ντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υποχρέωση να 
υποβάλλουν τον µηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, 
για τις κινήσεις του µήνα Σεπτεµβρίου.

Αυτά είναι µερικές από τις υποχρεώσεις των αγροτών, 
ειδικού και κανονικού καθεστώτος για το µήνα Οκτώβρη. 

Υ.Γ.: Το σηµερινό άρθρο είναι εξαιρετικά αφιερω-
µένο σε έναν «έξυπνο» αναγνώστη της εφηµερίδας, 
που ειρωνεύτηκε τη δουλειά του λογιστή, λέγοντας 
«σιγά τι κάνετε όσον αφορά τους αγρότες». Η απά-
ντηση µου είναι: «ό,τι πληρώνεις παίρνεις». Τίποτα 
περισσότερο, τίποτα λιγότερο.  

Επιστροφή ΦΠΑ
Μέχρι 31.10.19, όλοι 

οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος υποβάλλουν 
αίτηση επιστροφής ΦΠΑ

Πληρωµή δόσεων
Για τη ρύθµιση κινείστε 

µε βάση το δοσολόγιο και 
στο να είστε ενήµεροι 

όσον αφορά τις οφειλές

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)

Έλεγχος εικόνας του έτους 
για τη φορολογία

Οι αγρότες, φροντίστε στις 
αρχές Νοεµβρίου να ελέγξετε 

τα έσοδα και τα έξοδα σας, 
προκειµένου να δείτε που 

βρίσκεστε φορολογικά, για να 
µην δοκιµάσετε εκπλήξεις.

Έλεγχοι ένταξης στο κανονικό 
καθεστώς από την ΑΑ∆Ε

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Απεστάλησαν µηνύµατα 
από την ΑΑ∆Ε προς όλους εκείνους οι οποίοι, 
παρότι είχαν υποχρέωση απέφυγαν να 
ενταχθούν στα βιβλία από την 01.01.18 ή από 
την 01.01.19 αντίστοιχα. ∆υστυχώς, θα πρέπει 
να ετοιµαστούν για πρόστιµα.



Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 AgrendaΡΕΠΟΡΤΑΖ B3 | 25

Aπό τα commodities 
στη θρέψη με φυσιολογία  

 Μετάβαση σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο προσεγγίσεων στη 
λίπανση ανέδειξε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Argus Europe Fertilizer

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Η συνδυασµένη χρήση των τεχνικών 
λίπανσης στην αύξηση της απόδοσης 
και της ποιότητας των παραγόµενων 
αγροτικών προϊόντων, µε ταυτόχρονη 
προστασία των φυσικών πόρων, θέτει 
στην αιχµή των εξελίξεων του κλάδου 
ορισµένα προϊόντα ειδικής θρέψης, ό-
πως οι βιοδιεγέρτες. Μάλιστα πολλές 
από τις εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στο εµπόριο αγροτικών εµπο-
ρευµάτων (commodities) ανιχνεύουν 
ευκαιρίες και ψάχνουν τρόπους να ε-
µπλακού στη διάθεση αυτών των ειδι-
κών προϊόντων. 

Τα παραπάνω υπογράµµισαν οι ε-
µπλεκόµενοι στην αλυσίδα παραγωγής, 
διακίνησης, εµπορίας και έρευνας του 
κλάδου των λιπασµάτων που συναντή-
θηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Argus 
Europe Fertilizer στη Μάλτα στις 16 -18 
Οκτωβρίου 2019, στο οποίο επίσηµος 
προσκεκληµένος των διοργανωτών ή-
ταν ο υποστηρικτικός φορέας της διορ-
γάνωσης, ΣΠΕΛ. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το-
νίστηκε ότι παγκόσµια, η γεωργία βρί-
σκεται σε µια κοµβική χρονική στιγ-
µή που οι απαιτήσεις και οι προκλή-
σεις συνεχώς αυξάνονται, µε σηµα-
ντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 
ηπείρων. Οι τάσεις που αναπτύσσο-
νται σε επίπεδο κοινωνικό, οικονοµι-
κό, εµπορικό, καταναλωτικό και περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης, δια-
φέρουν σηµαντικά ανάµεσα στον πα-
γκόσµιο πληθυσµό. Είναι γεγονός ό-
τι υπάρχει ανάγκη αύξησης της πα-
γκόσµιας παραγωγής τροφίµων για 
την ικανοποίηση των διατροφικών 
αναγκών του συνεχώς αυξανόµενου 

παγκόσµιου πληθυσµού. Ωστόσο, τα 
δεδοµένα δείχνουν ότι ο ρυθµός της 
παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης 
επιβραδύνεται. Αντίστοιχα, νέες πολι-
τικές και εµπορικές πρακτικές επηρε-
άζουν σηµαντικά την πορεία της πα-
γκόσµιας γεωργίας και κατ’ επέκτα-
ση τη βιοµηχανία τροφίµου. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, ο κλάδος των λιπα-
σµάτων φαίνεται ότι µετασχηµατίζε-
ται. Στις ΗΠΑ οι εµπορικές πολιτικές 
αλλάζουν, επηρεάζοντας όλη την α-
λυσίδα του αγροδιατροφικού τοµέα. 

Στην Ευρώπη ο σύγχρονος κατανα-
λωτής έχει στραφεί στην αναζήτηση ε-
νός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και α-
ναµένεται έντονα ότι ο ευρωπαίος πο-
λίτης θα θέλει τα επόµενα χρόνια να 
γνωρίζει όλα τα στάδια της παραγωγι-
κής διαδικασίας πριν επιλέξει το τρό-
φιµο που θα καταναλώσει. Παράλλη-
λα, η έντονη τεχνολογική ανάπτυξη ε-
πιτρέπει την άµεση διάδοση της πλη-
ροφορίας µεταβάλλοντας τα παραδο-
σιακά µοντέλα εµπορίας και κατανα-
λωτικής συµπεριφοράς. Αυτό είναι το 
πλαίσιο εντός του οποίου οι εµπλεκό-
µενοι στην αγροδιατροφική αλυσίδα 
καλούνται να αναπτύξουν νέες στρα-
τηγικές και πρωτοβουλίες.    

Επ’ αυτού η διευθύντρια του ΣΠΕΛ 
Φωτεινή Γιαννακοπούλου τόνισε ότι 
«Γενικευµένες λύσεις στον τοµέα της 

θρέψης φυτών δεν υπάρχουν. Η ανά-
πτυξη του «τέλειου λιπάσµατος» ή της 
«τέλειας σύστασης στη θρέψη» απο-
τελεί µια σύνθετη εξίσωση. Ο κύριος 
στόχος είναι η παροχή των θρεπτικών 
στοιχείων στο φυτό στην κατάλληλη 
ποσότητα και την κατάλληλη χρονι-
κή στιγµή, για την αύξηση της ποσό-
τητας και της ποιότητας της παραγω-
γής, µε το ελάχιστο περιβαλλοντικό α-
ποτύπωµα. Για την επίτευξη όµως αυ-
τού του στόχου απαιτείται εξειδικευ-
µένη γνώση και συνδυασµός πολ-
λών παραµέτρων, όπως τα ιδιαίτερα 
εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά κά-
θε περιοχής, η ενεργοποίηση του δυ-
ναµικού των καλλιεργειών, ο περιο-
ρισµός των επιπτώσεων της κλιµατι-
κής αλλαγής, η αξιολόγηση των δυ-
νατοτήτων των αγροτών και η ικανο-
ποίηση των αναγκών του καταναλω-
τή. Κι όλα αυτά µέσα από την ανάπτυ-
ξη ενός συστήµατος που θα εξασφα-
λίζει τη βιωσιµότητα όλης της αλυσί-
δας του αγροδιατροφικού τοµέα και 
της προστασίας του περιβάλλοντος». 

Στα πλαίσια µετασχηµατισµού του 
κλάδου των λιπασµάτων, η βέλτιστη 
αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων 
και η αύξηση της αποδοτικότητας των 
προϊόντων λίπανσης αποτελεί σήµερα 
βασική προτεραιότητα. Οι κύριες αρχές 
της ορθολογικής λίπανσης, οι σχέσεις 
αλληλεπίδρασης των θρεπτικών στοι-
χείων στο σύστηµα έδαφος-φυτό, η ε-
πίδραση των µικροβιακών κοινοτήτων, 
το δυναµικό παραγωγής των καλλιερ-
γειών, σε συνδυασµό µε τα νέα τεχνο-
λογικά εργαλεία και τις βέλτιστες αγρο-
νοµικές πρακτικές πρέπει να αποκωδι-
κοποιηθούν, να συνδυαστούν και να ε-
φαρµοστούν σε τοπικό επίπεδο.

Στην Τουρκία
Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Argus Europe Fertilizer 

ανανέωσε το ραντεβού του 
για την επόµενη χρονιά 

στην Κωνσταντινούπολη

Στη Μάλτα σύσσωµο το διοικητικό 
συµβούλιο του ΣΠΕΛ, που 
πλαισιώνει τη διευθύντρια του 
Συνδέσµου Φ. Γιαννακοπούλου.

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός Λιπασµάτων

Στο συνέδριο του Argus Europe Fertilizer  πραγµατοποιήθηκε 
επίσης και εκτενής αναφορά στο Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό των 
Λιπασµάτων. Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράστηκαν για την 
εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού, αφού ήδη εντοπίζονται 
σοβαρές καθυστερήσεις στην προετοιµασία των διοικητικών δοµών 
των κρατών µελών, καθώς και στην παροχή διευκρινίσεων από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο επισήµανσης, ανάλυσης 
και αξιολόγησης των προϊόντων λίπανσης µε σήµα CE. Έντονες 
ανησυχίες εκφράστηκαν για τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει ο 
Νέος Κανονισµός στο κόστος των λιπασµάτων και στη λειτουργία 
των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ επισηµάνθηκε ότι ο χρόνος 
περνάει και δεν είναι έτοιµα τα εθνικά νοµοθετικά πλαίσια, που 
θα εξασφαλίσουν την κυκλοφορία των εθνικών λιπασµάτων, 
παράλληλα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό. 
Ο κλάδος των λιπασµάτων βρίσκεται σε αναµονή και προσπαθεί 
να προετοιµαστεί για τις επικείµενες αλλαγές, ωστόσο υπάρχουν 
πολλά ακόµη που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο διαδικασιών και 
δοµών πριν την εφαρµογή του Νέου Κανονισµού, µε αποτέλεσµα 
να υπάρχει έντονη αβεβαιότητα. 



Ευνοϊκές 
όσο ποτέ 
οι συγκυρίες 
για 80 λεπτά 
στο ακτινίδιο 
Hayward
Αποσύρονται Χιλή και Νέα Ζηλανδία, 
με προβλήματα οι Ιταλοί. Ζήτημα η σωστή 
εμπορική διαχείριση της παραγωγής

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Παράθυρο» ευκαιρίας, ικανό να κάνει τα σχεδόν 
65 λεπτά το κιλό που έπιασαν οι παραγωγοί την «ο-
νειρική» σεζόν του 2017 να µοιάζουν λίγα, ανοίγε-
ται φέτος, υπό προϋποθέσεις, για το πράσινο ελλη-
νικό ακτινίδιο της ποικιλίας Hayward, που άρχισε 
να συγκοµίζεται στις 15 Οκτωβρίου. Οι συνθήκες 
στο διεθνές περιβάλλον µοιάζουν ιδανικές για να 
κερδίσει µερίδια το ελληνικό ακτινίδιο και να ανε-
βάσουν την τιµή παραγωγού ακόµη και στα επίπε-
δα των 80 λεπτών το κιλό, παραδέχονται έµπειροι 
παράγοντες του κλάδου, οι οποίοι διακρίνονται για 
τη σοβαρότητά τους και συνήθως είναι πολύ µετρη-
µένοι στις εκτιµήσεις που διατυπώνουν.

Για να συµβεί κάτι τέτοιο, ωστόσο, όπως τονίζουν, 
απαιτείται να γίνει σωστή εµπορική διαχείριση της 
παραγωγής και να µπει «φρένο»… χθες στη διακί-
νηση προϊόντων, που δεν καλύπτουν τα ποιοτικά 
standards, αλλά και στα κρούσµατα διακίνησης α-
κτινιδίων σε bins, παρά την απαγόρευση, σε Ιταλούς 
και σε Ισπανούς εµπόρους, οι οποίοι έχουν κάνει 
την επανεµφάνισή τους, αγοράζοντας από το χω-
ράφι, µε δέλεαρ ελαφρά καλύτερη τιµή, πληρωµή 
τοις µετρητοίς και ενίοτε… µαύρα.

Ξεκαθαρίζει το διεθνές τοπίο
Ένα από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα που καλείται 

να αξιοποιήσει το ελληνικό ακτινίδιο στη φετινή ε-
µπορική σεζόν είναι ότι θα καθαρίσει σύντοµα το 
τοπίο στις διεθνείς αγορές, όσον αφορά στην πα-
ρουσία ανταγωνιστών, τόσο από το νότιο, όσο και 
από το βόρειο ηµισφαίριο.

«Η Χιλή σιγά - σιγά αποσύρεται αυτό το διάστηµα 
από τις αγορές, ενώ και τα αποθέµατα ακτινιδίων 
της Νέας Ζηλανδίας αναµένεται να έχουν εξαντλη-
θεί σε περίπου έναν ή το πολύ σε ενάµιση µήνες α-
πό σήµερα. Την ίδια στιγµή, οι προβλέψεις για την 
παραγωγή της Ιταλίας είναι ότι θα εµφανίσει σηµα-
ντική µείωση, στους περίπου 300.000 τόνους, αντί 
των 550.000 που είναι η ετήσια δυναµικότητά της», 
εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας, Κώστας Λεπί-
δας, κάνοντας λόγο για πολύ ευνοϊκό διεθνές πε-
ριβάλλον για το ελληνικό ακτινίδιο.

Η οργάνωση που διευθύνει ο κ. Λεπίδας αναµέ-
νεται να συγκεντρώσει  από την περιοχή του κά-
µπου του Νέστου, περί τους 8.000 τόνους, όσο πε-
ρίπου είναι και η δυναµικότητα των ψυκτικών της 
θαλάµων και όπως εκτιµά «φέτος µπορούµε να πά-
µε πολύ καλύτερα κι από το 2017, όταν η εκκαθά-
ριση στην ΕΑΣ Καβάλας έδωσε στον παραγωγό 63 
λεπτά το κιλό και να προσεγγίσουµε ακόµη και τα 
80 λεπτά το κιλό».

Ήδη στην περιοχή του Νέστου, όπως µας ανέφε-
ρε ο πρόεδρος του τοπικού Αγροτικού Συλλόγου 
Νέστου Σάββας Αργυράκης, υπήρξε περίπτωση ε-
µπόρου ο οποίος έσπευσε να κλείσει από τις πρώ-

Η φετινή παραγωγή, µε βάση εκτιµήσεις 
παραγόντων του χώρου, αναµένεται να 
κυµανθεί στους 230.000 έως 270.000 

τόνους, ανεβάζοντας την Ελλάδα στην 3η 
θέση της παγκόσµιας λίστας παραγωγών 

ακτινιδίου και αν η διαχείρισή της γίνει 
σωστά, µπορεί να φέρει διπλό όφελος. 
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τες κιόλας ηµέρες της συγκοµιδής τη σοδειά ενός 
κτήµατος µε 60 λεπτά το κιλό, ενώ ανάλογες τιµές 
έχουν δοθεί σε κάποιες περιπτώσεις και στην περιο-
χή της Άρτας. Στο Πετεινό Ξάνθης ο παραγωγός Θέ-
µης Γεωργακόπουλος που είχε την πρώτη του παρα-
γωγή φέτος και τα ακτινίδιά του δεν είχαν πολύ µε-
γάλο µέγεθος, µας είπε ότι τα πούλησε µε 50 λεπτά 
το κιλό, σηµειώνοντας όµως ότι «για καρπούς πρώ-
της ποιοτικής κατηγορίας ακούγονται και 70 λεπτά 
το κιλό», ενώ στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας ο παρα-
γωγός Γιώργος Καραγκιοζόπουλος ανέφερε ότι οι 
εµπορικές πράξεις αυτή την περίοδο γίνονται γύρω 
στα 55 λεπτά, έναντι 40 λεπτών αντίστοιχα πέρυσι 
και δείχνει να υπάρχει ζωηρή ζήτηση.

«Να αποφευχθούν τα αυτογκόλ»
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιβεβαιωθούν 

οι θετικές προβλέψεις, ωστόσο, είναι να αποφευ-
χθούν τα …αυτογκόλ. Η φετινή παραγωγή, µε βά-
ση εκτιµήσεις παραγόντων του χώρου αναµένεται 
να κυµανθεί στους 230.000 έως 270.000 τόνων, α-
νεβάζοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση της παγκό-
σµιας λίστας παραγωγών ακτινιδίου και αν η διαχεί-
ρισή της γίνει σωστά, µπορεί να φέρει διπλό όφε-
λος. Από τη µια να επιτρέψει στο ελληνικό ακτινί-
διο, βραχυπρόθεσµα, να πετύχει υψηλότερες τιµές 
προς όφελος των παραγωγών και όλων όσοι εµπλέ-
κονται στον κύκλο της παραγωγής, τυποποίησης 
και εµπορίας του και µακροπρόθεσµα να κερδίσει 

πρόσθετα µερίδια σε υφιστάµενες και νέες αγορές.
«Έχουµε ένα χρονικό περιθώριο από τα µέσα Νο-

εµβρίου του 2019 έως και το Μάιο του 2020, να κι-
νηθούµε εµπορικά στις διεθνείς αγορές και να πε-
τύχουµε καλύτερα αποτελέσµατα. Όµως εµείς τί κά-
νουµε; Αντί να απλώσουµε τις πωλήσεις του προϊ-
όντος µας σε όλο αυτό το εξάµηνο, πάµε και µπου-
κώνουµε τις αγορές µε µεγάλες ποσότητες, µε συ-
νέπεια οι τιµές να µην µπορούν να πιάσουν τα ε-
πίπεδα που θα µπορούσαν», είπε στην Agrenda ο 
πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια, ∆ηµήτρης Μανώσης.

Ο πολύπειρος συνοµιλητής µας καλεί, επίσης, τους 
παραγωγούς, αλλά και την πολιτεία να προστατεύ-
σουν το προϊόν, διότι έχουν αρχίσει και φέτος να 
παρατηρούνται ανεπιθύµητες πρακτικές. «Βλέπου-
µε να πωλούνται ακτινίδια χωρίς να πληρούν τις 
απαραίτητες προδιαγραφές σε επίπεδο ξηράς ου-
σίας και σακχάρων, ενώ πυκνώνουν και οι φήµες 
πως παρά την απαγόρευση, πολλά ακτινίδια φεύ-
γουν και φέτος από τα χωράφια µε µεγάλα bins των 
200 και 300 κιλών, τη στιγµή που υπάρχει νοµοθε-
σία βάσει της οποίας η µεγαλύτερη συσκευασία δεν 
µπορεί να ξεπερνά τα 20 κιλά», ανέφερε ο κ. Μανώ-
σης. Εξήγησε δε, πως «µε τέτοιες πρακτικές δυστυ-
χώς πυροβολούµε τα πόδια µας και το κάνουµε µε 
ακρίβεια, διότι οι Ιταλοί ή οι Ισπανοί που τα αγορά-
ζουν τα ακτινίδια µας, όταν η ποιότητα δεν είναι κα-
λή, τα δυσφηµούν λέγοντας ότι είναι από τα ελλη-
νικά, ενώ τα ποιοτικά τα εµφανίζουν ως δικά τους».

Η ΕΑΣ Καβάλας αναµένεται να συγκεντρώσει από τον κάµπο του Νέστου, περί 
τους 8.000 τόνους, όσο περίπου είναι και η δυναµικότητα των ψυγείων της.

Ιταλία
Οι προβλέ-

ψεις για την 
παραγωγή της 

Ιταλίας είναι ότι 
θα εµφανίσει 

σηµαντική 
µείωση, στους 

περίπου 300.000 
τόνους, αντί των 
550.000 τόνων

Να πορευτούµε
στο παράδειγµα
των κρασάδων
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και προ 
του κινδύνου της απώλειας της 
ελληνικής ταυτότητας στο εγχώριο 
ακτινίδιο, ο επικεφαλής της «Ζευς 
Ακτινίδια» -η οποία θα διαχειριστεί και 
φέτος 6.500 τόνους, µόνο από τα µέλη 
της, από τα οποία έχει ζητήσει να µην 
φυτεύουν άλλα πράσινα ακτινίδια από 
το 2016- ζήτησε εντατικοποίηση των 
ελέγχων στα σύνορα για να µη φεύγουν 
ακτινίδια σε bins και στο δρόµο να 
«ιταλοποιούνται» ή να 
«ισπανοποιούνται», αυστηροποίηση των 
προβλεπόµενων ποινών για τους 
παραβάτες και όσους διακινούν 
προϊόντων που δεν πληρούν τις 
ποιοτικές προδιαγραφές και καλύτερη 
οργάνωση του χώρου, σε ό,τι αφορά 
στην υποδοµή συντήρησης της 
παραγωγής. «Έχουµε χιλιάδες κυβικά 
µέτρα ψυκτικών θαλάµων που έχουν 
γίνει κουφάρια σε όλη την Ελλάδα, οι 
οποίοι θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν», 
επισήµανε ο κ. Μανώσης και σηµείωσε 
πως «το ερώτηµα είναι τί θέλουµε για 
τον κλάδο. Να γίνουµε λαδάδες και να 
φεύγει το ελληνικό ακτινίδιο χωρίς 
τυποποίηση, χύµα, στο εξωτερικό όπως 
συµβαίνει µε το ελληνικό λάδι ή να 
ακολουθήσουµε το παράδειγµα των 
κρασάδων, που έχουν δώσει ταυτότητα 
στο ελληνικό κρασί και απολαµβάνει 
υπεραξία; Η απάντηση είναι προφανής. 
Ας τυποποιήσουµε το ελληνικό ακτινίδιο 
και µετά ας έρθουν οι Ιταλοί και οι 
Ισπανοί, να αγοράσουν όσο θέλουν».

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 25.000�28.000 ΤΟΝΩΝ 

Κάθε χρόνο φυτεύονται νέα
κτήματα στον κάμπο της Άρτας
«Ως συνεταιρισµός ακόµα δεν έχουµε κόψει ούτε ένα κιλό, γιατί τα φρούτα 
έχουν χαµηλότερα σάκχαρα από ό,τι είναι η προδιαγραφή, δεν συµβαίνει 
όµως το ίδιο µε άλλους παραγωγούς», σηµειώνει µε νόηµα ο πρόεδρος του 
ΑΣ Άρτας, Άγγελος Ξυλογιάννης και αναφέρει πως «στην περιοχή της Άρτας 
είναι δηλωµένα περίπου 14.000 στρέµµατα µε ακτινίδια και η παραγωγή εκτι-
µάται ότι θα είναι στα 25.000 έως 28.000 τόνους, καταγράφοντας µια µείω-
ση της τάξης του 20%. Κάθε χρόνο όµως φυτεύονται και νέα κτήµατα». Όσον 
αφορά τις αθέµιτες πρακτικές που έχουν αρχίσει να παρατηρούνται και φέτος, 
ο κ. Ξυλογιάννης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Παλεύουµε µε την παρανοµία. 
∆υστυχώς ο κόσµος δεν σκέφτεται την προοπτική παρά κοιτάζει το βραχυπρό-
θεσµο κέρδος. Αντί να τυποποιήσουµε το προϊόν και να βγούµε σταδιακά στις 
αγορές, το δίνουµε στους Ιταλούς επειδή προσφέρουν 4-5 λεπτά παραπάνω 
και συνήθως µε υποτυπώδη τιµολόγια ή µαύρα». Ο πρόεδρος του ΑΣ Άρτας 
επίσης στηλίτευσε και την πρακτική της διακίνησης άγουρων ακτινιδίων.
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Σνακ λευκόσαρκου ροδάκινου
για ανεκμετάλλευτες αγορές

 Εξαγωγές στην Ασία σχεδιάζει ο ΑΣ Βοκερίας 551 με καινοτόμα προϊόντα
 Επέκταση ψυκτικών θαλάμων και συσκευαστηρίου στα άμεσα πλάνα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆ιέξοδο σε παρθένες αγορές της Ασίας και νέα 
καινοτόµα προϊόντα όπως το αποξηραµένο ροδά-
κινο, αναζητά ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βοκερί-
ας 551 από την περιοχή του Αµυνταίου Φλώρινας, 
προκειµένου να διευκολύνει και να δώσει υπερα-
ξία στην παραγωγή των µελών του.

Έχοντας δανειστεί το όνοµά του από τη µυθι-
κή πόλη Βοκερία, που κατά παράδοση βρίσκεται 
στο βυθό της λίµνης Βεγορίτιδας, και το υψόµε-
τρο (σ. σ. 551) του οικισµού Μανιάκι, όπου είναι 
η έδρα του, ο δραστήριος συνεταιρισµός σε µό-
λις 5 χρόνια από την ίδρυσή του έχει καθετοποι-
ήσει τη λειτουργία του και χρόνο µε το χρόνο αυ-
ξάνει τις αποδόσεις και οικονοµικές του επιδό-
σεις, µε µηδενικό δανεισµό.

«Στο συνεταιρισµό, που σήµερα αριθµεί 30, καλ-
λιεργούµε 1.800 στρέµµατα, µε το 75% να είναι ρο-
δάκινα, το 20% κεράσια και το 5% µήλα,» εξηγεί 
στην Agrenda ο Αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνε-

ταιρισµού Βοκερίας 551, Σάββας Κουρπαρασίδης. 
Τον τελευταίο χρόνο η οργάνωση, εφαρµό-

ζοντας ειδικό πρόγραµµα καλλιεργητικής φρο-
ντίδας αύξησε τις αποδόσεις από 15% σε 30% 
και αποφάσισε να επεκταθεί και στην τυποποί-
ηση και εµπορία µέρους της παραγωγής, κάτω 
από το δικό της brand name. Η διακίνηση αφο-
ρά στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ουγγαρία, 
ενώ στόχος είναι η επέκταση σε νέες παρθένες 
αγορές για το ελληνικό ροδάκινο, όπως η Ινδία.

Προκειµένου να αξιοποιήσει τα ροδάκινα που 
υπερωρίµαζουν πριν φτάσουν στην αγορά, ο συ-
νεταιρισµός εφαρµόζει τεµαχισµό και αφυδάτω-
ση, δηµιουργώντας ένα καινοτόµο φυσικό σνακ.

«Μετά από ένα χρόνο δοκιµών, το σνακ από 
λευκόσαρκη ποικιλία είναι πια εµπορικά διαθέ-
σιµο, µε ανάλογα σχέδια να υπάρχουν για κε-
ράσια και µήλα», τονίζει ο κ. Κουρπαρασίδης.

Στα άµεσα πλάνα είναι η επέκταση του συ-
σκευαστηρίου και η αγορά ψυκτικών θαλάµων, 
µέσα από επένδυση 500.000 ευρώ που έχει κα-
τατεθεί στο ΠΑΑ και αναµένει έγκρισή.

Το ποσό των 2 δισ. δολαρίων θα διαθέσει σε βά-
θος πενταετίας η Syngenta, προκειµένου να ενι-
σχύσει την προσπάθεια του αγροτικού τοµέα να 
προσαρµοστεί στο νέο περιβάλλον που διαµορ-
φώνει η κλιµατική αλλαγή. Όπως ανακοίνωσε 
η πολυεθνική γίγαντας της φυτοπροστασίας και 
των σπόρων, µε την επένδυση αυτή, θα επιχειρή-
σει να κάνει σταθερά βήµατα προόδου προς µια 
περισσότερο βιώσιµη γεωργία, αναζητώντας συ-
γκεκριµένες τεχνολογικές καινοτοµίες και κατευ-
θύνοντάς τες προς την αγορά. 

Ο Erik Fyrwald, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Syngenta, 
ανακοίνωσε επίσης ότι η επένδυση στην έρευνα και 
την ανάπτυξη για βιώσιµη γεωργία θα συνοδεύε-

ται από µια προσπάθεια µείωσης των εκποµπών 
άνθρακα που προέρχονται από τις δραστηριότητες 
της πολυεθνικής, κατά τουλάχιστον 50% µέχρι το 
2030, ώστε να υποστηριχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι 
που έχουν τεθεί από την Συµφωνία του Παρισιού.

«Η γεωργία βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραµµή 
των παγκόσµιων προσπαθειών για την αντιµετώπι-
ση της κλιµατικής αλλαγής», δήλωσε ο κ. Fyrwald, 
τονίζοντας πως «αυτά δεν είναι απλώς ευχολόγια, 
πρόκειται για πραγµατική δράση που θα εστιάσει 
την προσοχή της Syngenta στην βοήθεια των αγρο-
τών να αντιµετωπίσουν την αλλαγή του κλίµατος 
και να µειώσουν τη συµβολή του τοµέα στις παγκό-
σµιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου».

Επενδύσεις 2 δισ. της Syngenta σε βάθος 
πενταετίας για τις κλιματικές προκλήσεις 

Φυτικό burger από 
τη Νικολοπούλου ΤΑΚΕ 

Στα άµεσα σχέδια της Νικολοπούλου 
ΤΑΚΕ είναι η δηµιουργία ενός 

εναλλακτικού burger, µε βάση τη σόγια. Η 
εταιρεία έχει ήδη συνάψει συµφωνία 
συνεργασίας µε το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, για 
την ανάπτυξη του προϊόντος και εκτιµάται πως 
µέχρι το τέλος του έτους θα είναι σε θέση να το 
διαθέσει εµπορικά. Στην αγορά διατίθενται ήδη το 
µπιφτέκι και το κεµπάπ µε βάση την κινόα. 

Η Upfield εξαγοράζει την Arivia
Τη συµφωνία της µε την Arivia για την εξαγορά 
µετοχών της ανακοίνωσε η Upfield Group, ντηλ 
που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών 
µηνών. Γίνεται λόγος για µία στρατηγική 
εξαγορά, επιτρέποντας στην Upfield να µπει 
σε έναν νέο τοµέα, φυτικών τροφίµων που 
αναπτύσσεται παγκοσµίως µε επιταχυνόµενο 
ρυθµό. Η Violife αποτελεί κορυφαία µάρκα της 
κατηγορίας στην Αγγλία και η Arivia έχει ήδη 
ισχυρή παρουσία στις ΗΠΑ.

Παραγωγή τσιγάρων Winston
στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ
Στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη 
ξεκίνησε η παραγωγή των τσιγάρων της 
εταιρείας Winston µε προορισµό την ελληνική 
αγορά, µετά από επενδύσεις της εταιρείας JTΙ 
και σχέδια αναβάθµισης για την ελληνική 
καπνοβιοµηχανία. Από το 2020 
προγραµµατίζεται και η εκκίνηση εξαγωγών των 
προϊόντων σε 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αντιπρόεδρος 
του συνεταιρισµού, 
Βοκερίας, Σάββας 
Κουρπαρασίδης.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος 

της Syngenta 
Erik Fyrwald 

µίλησε για τους 
φιλόδοξους 

στόχους που 
έχουν τεθεί από 

τη Συµφωνία 
του Παρισιού.

ΝΕΑ
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Diesel και
Coca-Cola
κάνουν την
ανακύκλωση 
µόδα
∆ύο εµβληµατικά brands, 
η Coca-Cola και η 
Diesel, ένωσαν τις δυνάµεις 
τους, το καθένα στον χώρο 
του, για να δηµιουργήσουν 
τη συλλογή ρούχων The 
(Re)Collection από 
ανακυκλωµένα υλικά, 
όπως PET πλαστικό, 
που προέρχεται από 
µπουκάλια και 
ανακυκλωµένο βαµβάκι.
Η πρωτοποριακή συλλογή 
συνδυάζει την αισθητική 
των δύο εταιρειών και 
εµπνέεται από το όραµά 
τους για το µέλλον, µε τη 
διερεύνηση νέων µεθόδων 
δηµιουργίας υφασµάτων 
από τη χρήση 
ανακυκλωµένων ινών ΡΕΤ, 
την ευαισθητοποίηση του 
κοινού µε τρόπο προσιτό  
σχετικά µε την 
ανακύκλωση και 
την ενηµέρωση των 
καταναλωτών στο ότι 
µπορούν να αγοράζουν 
οικολογικά ρούχα, 
αλλάζοντας τις 
καταναλωτικές τους 
συνήθειες και µειώνοντας 
το αποτύπωµα άνθρακα. 
Η προσπάθεια αξιοποιεί 
δηµοφιλείς τακτικές 
βιωµατικού marketing, 
ώστε να δηµιουργήσει µια 
εµπειρία, σχεδιασµένη να 
προσελκύει καταναλωτές 
σε όλο τον κόσµο. ∆ίνει τη 
δυνατότητα στους χρήστες 
κινητής τηλεφωνίας να 
γεφυρώσουν τις 
πραγµατικές και ψηφιακές 
εµπειρίες, µε τη σάρωση 
λογότυπου ανακύκλωσης 
για να ενεργοποιήσουν µια 
σελίδα ψηφιακών αγορών. 

∆υναµική συµµετοχή είχε το πρό-
τζεκτ «Freskon Greece» στο Fruit 
attraction 2019, κορυφαία διε-
θνή έκθεση οπωροκηπευτικών 
που διεξήχθη  στη Μαδρίτη α-
πό τις 22 έως τις 24 Οκτωβρί-
ου, περιλαµβάνοντας µερικές 
από τις σηµαντικότερες ελληνι-
κές επιχειρήσεις του κλάδου, µε 
στόχο την παρουσίαση των συ-
γκριτικών πλεονεκτηµάτων και 
δυνατοτήτων των ελληνικών ε-
πιχειρήσεων σε διεθνές επίπε-
δο. Η «Freskon Greece» αποτε-
λεί πρωτοβουλία της ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Φρούτων και Λαχανι-

κών «Freskon», που διοργανώ-
νεται από τη ∆ΕΘ-Helexpo κάθε 
Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη και α-
ποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 
γεγονότα της αγοράς φρούτων 
και λαχανικών στη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της συµµετοχής στη 
«Fruit Attraction», πέραν της εκθε-
σιακής παρουσίας, η ∆ΕΘ-Helexpo 
οργάνωσε επίσκεψη όλης της ελ-
ληνικής αντιπροσωπείας στην κε-
ντρική λαχαναγορά τη Μαδρίτης 
«Merca Madrid», καθώς και συνα-
ντήσεις µεταξύ αγοραστών και α-
λυσίδων σούπερ µάρκετ.

Ο Μπάρµπα Στάθης καινοτοµεί και 
λανσάρει για πρώτη φορά στην ελ-
ληνική αγορά τη σειρά κατεψυγµέ-
νων λαχανικών µε ζυµαρικά, σηµα-
τοδοτώντας τον εορτασµό των 50 
χρόνων της και την παρουσιάζει 
µέσω µιας ολοκληρωµένης επικοι-
νωνιακή καµπάνιας, που υπογρά-
φει η διαφηµιστική εταιρεία Ogilvy. 

Μέσα από τους πέντε συνδυα-
σµούς της νέας σειράς, που περι-
λαµβάνει Βίδες µε µανιτάρια, Κρι-
θαράκι µε λαχανικά, Κριθαράκι µε 
µανιτάρια, Πένες µε λαχανικά και 
Πένες µε σπανάκι, δηµιουργεί συ-
νεργασία µε ελληνικές εταιρείες 
ζυµαρικών, παρέχοντας προϊόντα 
υψηλής διατροφικής αξίας. Η εται-
ρεία, µε αφορµή τον εορτασµό των 
50 ετών, δήλωσε ότι θα αυξήσει το 
2019 την προσφορά προϊόντων σε 
φιλανθρωπικούς οργανισµούς που 
στηρίζουν παιδιά και ευπαθείς κοι-
νωνικές οµάδες, δωρίζοντας 50 τό-
νους λαχανικών και ζυµών.

Το Freskon Greece 
δυναμικά στη Μαδρίτη

Λαχανικά 
Μπάρμπα 
Στάθης με 
ζυμαρικά 

Σταθερά ανοδικά οι εξαγωγές τυποποιηµένου ελαιολάδου 
Σύµφωνα µε την επεξεργασία των στοιχείων από τον Σύνδεσµο Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), που εξέδωσε η 
ΕΛΣΤΑΤ και µε εξαίρεση τις εξαγωγές προς τις λοιπές ελαιοπαραγωγές 
χώρες (Ιταλία, Ισπανία), οι ελληνικές εξαγωγές τυποποιηµένου ελαιολάδου 
σε 110 περίπου χώρες αυξήθηκαν κατά 14,4 % το 2018 σε σχέση µε το 2017 
και ειδικότερα, από τους 40.864,5 τόνους έφτασαν τους 46.737,5 τόνους. Οι 
εξαχθείσες κατά το 2018 ποσότητες τυποποιηµένου ελαιολάδου ξεπέρασαν 
και το προηγούµενο ρεκόρ των 42.196,3 τόνων του 2016. 

Επιλεγµένα, ελληνικά ζυµαρικά 
συναντούν εκλεκτά λαχανικά, 
τόσο αγνά και φρέσκα όσο τη 

στιγµή που κόπηκαν, µε τη νέα 
καµπάνια να παρουσιάζει τους 
πιο ταιριαστούς συνδυασµούς 

φαγητών µέσω των πιο 
«αταίριαστων» συνδαιτηµόνων.

Εδώ και λίγες 
εβδοµάδες το σνακ, 
που προέρχεται από 
µια λευκόσαρκη 
ποικιλία ροδάκινου, 
είναι εµπορικά 
διαθέσιµο.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

2018 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟ 
2017 ΧΩΡΕΣ

110
+14,4 %

40.864,5

46.737,5 

42.196,3

2016 2017 2018

40.864,542.196,3

2016 2017 2018
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Το διεθνώς αναγνωρίσιµο ελληνικό γράµµα «µ» 
αποτυπωµένο σε λευκό χρώµα και µε µπλε φόντο 
προκειµένου να παραπέµπει στις αποχρώσεις της 
ελληνικής σηµαίας, περίκλειστο από το σαφές µή-
νυµα «Makedonia: The Great Greek Land» θα απο-
τελέσει, εκτός απροόπτου, το νέο «όπλο» των προϊ-
όντων της µακεδονικής γης, στη «µάχη» ταυτοποί-
ησης που δίνουν στις διεθνείς αγορές, µε τα αντί-
στοιχα της Βόρειας Μακεδονίας. Το νέο εµπορικό 
σήµα -γιατί περί αυτού πρόκειται- το έχει επιµελη-
θεί ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, α-
πό κοινού µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονί-
κης κι αποσκοπεί να καταστήσει διακριτά ανά την 
υφήλιο, τα ελληνικά µακεδονικά προϊόντα, αποτρέ-
ποντας τη σύγχυση που δηµιουργείται στους κατα-
ναλωτές διεθνώς και σκόπιµα επιχειρούν να εκµε-
ταλλευτούν επιχειρήσεις της γειτονικής χώρας, σε 
βάρος των ελληνικών που διαθέτουν στην επωνυ-
µία ή τα εµπορικά τους σήµατα το όνοµα «Μακεδο-
νία» ή τον επιθετικό προσδιορισµό «Μακεδονικός».

∆ιαφοροποίηση από την αρχική έκδοση
Η αρχική εκδοχή του (βλ. φώτο) είχε µικρές δια-

φοροποιήσεις, καθώς αντί για τη λέξη Greek, υιο-
θετούσε το Divine, µια επίσης κοινή έννοια σε πολ-

λές λατινογενείς γλώσσες για την περιγραφή του 
«θεϊκού», ώστε να κάνει συνειρµούς µε τους Θεούς 
του Ολύµπου και στο Makedonia γινόταν χρήση του 
γράµµατος «c» αντί του «k», που τελικά επιλέγεται.

Καταλυτικό ρόλο στο να δροµολογηθούν οι συ-
γκεκριµένες αλλαγές, έπαιξε η συνάντηση των πα-
ραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης µε τον πρω-
θυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τη απόγευµα της 
περασµένης Τετάρτης στο ΥΜΑΘ, όπου ο πρόεδρος 
του ΣΕΒΕ το παρουσίασε και επισήµως, και στο brain 
storming που ακολούθησε κρίθηκε σκόπιµο να γί-
νουν τροποποιήσεις, ώστε να είναι πιο σαφές και 
εύληπτο το µήνυµα. Το σήµα-σφραγίδα, σύµφωνα 
µε τον ΣΕΒΕ, συνδέεται µε δύο δεδοµένα:

Πρώτον, το εικαστικό σκέλος. Το λογότυπο ο-
φείλει να είναι ευανάγνωστο, χωρίς περιττά στοι-
χεία, ευέλικτο, πρωτότυπο, διαχρονικό. Πρέπει να 
µην προσδιορίζει άµεσα συγκεκριµένο προϊόν ή υ-
πηρεσία. Τεχνικά, δεν πρέπει να περιορίζεται, ού-
τε να περιορίζει τη µέθοδο εκτύπωσης, ούτε να την 
επιβαρύνει οικονοµικά, γι’ αυτό χρησιµοποιήθηκε 
µόνο το µπλε χρώµα, που παραπέµπει στην ελληνι-
κότητα. Πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιείται ακόµη 
και σε πολύ µικρές διαστάσεις και να παραµένει α-
ναγνωρίσιµο, αλλά ταυτόχρονα και διακριτικό. Συ-
νοδεύει το όνοµα και την εικόνα του κάθε µακεδο-
νικού brand, οπότε πρέπει να αντικατοπτρίζει τις α-
ξίες του και να του προσδίδει το κύρος που αρµόζει.

Το ζητούµενο για το λογότυπο είναι να παρα-
πέµπει σε κάτι αµιγώς ελληνικό και αναγνωρίσι-
µο, χωρίς αυτό να συνδέεται µε πολιτικές παραµέ-
τρους. Με αυτά τα δεδοµένα η επιλογή της χρήσης 
του πεζού γράµµατος «µ» ως βασικό σχεδιαστικό ό-
χηµα έγινε αφενός επειδή είναι αναγνωρίσιµο δι-

εθνώς ως ελληνικό, αφού χρησιµοποιείται παγκο-
σµίως ως µαθηµατικό σύµβολο, και αφετέρου διό-
τι αισθητικά ασκεί µια γοητεία, ως στοιχείο που υ-
πάρχει µόνο στην ελληνική γραφή.

∆εύτερον, το σύνθηµα «Macedonia. The Divine 
Great Land». Η συγκεκριµένη φράση συνδυάζει  το 
Great (παραποµπή στον Μ. Αλέξανδρο) και το Divine 
(Θεοί του Ολύµπου και ελληνική µυθολογία). Ειδι-
κότερα η λέξη «divine» είναι εξαιρετικά αναγνωρί-
σιµη διεθνώς. Αγγλικά: divine. Γαλλικά: divin. Λα-
τινικά: divina. Ιταλικά: divine. Ισπανικά divina. Πορ-
τογαλικά divino. Πρόκειται για γλώσσες οι οποίες 
µιλιούνται επισήµως ως πρώτη είτε ως δεύτερη από 
2 δις κατοίκους του πλανήτη, ενώ είναι βέβαιο ότι 
κάποιος µπορεί να συνεννοηθεί µε µία από αυτές.

Σήµα που θα ταξιδέψει παγκοσµίως
«Οι εξαγωγείς µας παρουσίασαν ένα σήµα για τα 

µακεδονικά προϊόντα, έγινε µια συζήτηση για αυτό 
και στο επόµενο διάστηµα, αφού γίνουν οι τροπο-
ποιήσεις θα παρουσιαστεί δηµόσια και θα ζητήσουµε 
από όλους τους φορείς να υιοθετηθεί από τις επιχει-
ρήσεις της Μακεδονίας κι από τις τρεις περιφέρειές 
της», υπογράµµισε ο περιφερειάρχης της Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, σηµειώνοντας 
ότι «θα είναι ένα σήµα που θα ταξιδέψει παγκοσµί-
ως κι άρα θα πρέπει να έχει την υποστήριξη όλων».

Με ειδικό εμπορικό 
σήμα τα μακεδονικά 
προϊόντα στην αγορά  

 Πρόταση ΣΕΒΕ ώστε να γίνουν διακριτά τα ελληνικά 
μακεδονικά προϊόντα από εκείνα της γειτονικής χώρας   

Υπάρχει διάθεση για 
καθολική υιοθέτηση
Μιλώντας στην Agrenda ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 
δρ Γιώργος Κωνσταντόπουλος 
τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι 
έτοιµη να το υιοθετήσει και να 
το υποστηρίξει, ενώ 
αναφερόµενος στην 
αποτελεσµατικότητα που 
µπορεί να έχει σε σχέση µε το 
στόχο για τον οποίο 
δηµιουργήθηκε το 
συγκεκριµένο σήµα, σηµείωσε 
πως «οι µάχες δεν κερδίζονται 
εκ των προτέρων, θα τη 
δώσουµε όµως µε στόχο να 
την κερδίσουµε. Η διάθεση 
υπάρχει και από την 
κυβέρνηση και από τους 
παραγωγικούς φορείς και 
ιδιαίτερα από το ΣΕΒΕ και θα 
βγούµε στις διεθνείς αγορές 
δυνατά. Τα υπόλοιπα θα τα 
δούµε στην πράξη. Τα προϊόντα 
µας είναι ανταγωνιστικά 
συνδυάζουν παράδοση, 
ποιότητα και ιστορία».
∆εν έκρυψε, επίσης, πως 
υπάρχουν κίνδυνοι για κάποια 
προϊόντα και εµπορικές 
επωνυµίες, λέγοντας πως «το 
ό,τι το κάνουµε αυτό το σήµα 
σηµαίνει πως υπάρχουν 
κίνδυνοι και θέλουµε να τους 
προλάβουµε, για να µην 
τρέχουµε εκ των υστέρων να 
κάνουµε καταστολή». 
Ο ίδιος µίλησε για µια 
αισθητική βελτίωση και µικρές 
τροποποιήσεις στο logo του 
σήµατος και σε πολύ λίγες 
ηµέρες θα βγει προς τα έξω, 
ώστε να κινηθεί δυνατά στις 
διεθνείς αγορές και στις 
εκθέσεις, σηκώνοντας ασπίδα 
προστασίας στα ελληνικά 
µακεδονικά προϊόντα. «Το 
χρονοδιάγραµµα είναι 
εξαιρετικά σφιχτό. Σε πολύ 
λίγες ηµέρες το υπουργείο 
Εξωτερικών και ειδικοί 
σύµβουλοι του Enterprise 
Greece θα µας πουν τη δική 
τους γνώµη. Η τελική πρόταση 
πιθανότατα θα είναι το 
Makedonia The Great Greek 
Land» επεσήµανε ο ίδιος.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, δρ 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος 
(αριστερά) µίλησε για µια 
αισθητική βελτίωση και µικρές 
τροποποιήσεις στο logo του 
σήµατος.



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

«Όσοι βρεθείτε στα Πυρηναία κοντά στην 
περιοχή των Βάσκων, ψάξτε για πινακίδες 
που οδηγούν στο ∆ρόµο του Τυριού που εί-
ναι αφιερωµένος στο Ossau-Iraty µε τη χα-
ρακτηριστική σφραγίδα και αγοράστε απευ-
θείας από 115 τυροκοµεία και 2.000 οικο-
γένειες µετακινούµενων κτηνοτρόφων», α-
ναφέρουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί της Νότι-
ας Γαλλίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες µε προ-
ϊόντα στην Ευρώπη που είναι συνδεδεµένα 
µε την εποχική µετακίνηση κοπαδιών, και 
ενσωµατώνουν τις υπηρεσίες οικοσυστή-
µατος των κτηνοτρόφων όπως και τα άρι-
στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γά-
λακτος που παράγεται ειδικά το καλοκαίρι, 
θα µπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό για 

τη µεταχείριση αυτής της ιδιαίτερης παρα-
γωγικής τάξης στη χώρα µας.

Είναι γεγονός ωστόσο, ότι στην Ελλάδα,  
οι µετακινούµενες εκτροφές δεν αµοίβονται 
ούτε αποζηµιώνονται για τις πολύπλευρες 
κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντι-
κές υπηρεσίες που προσφέρουν, ενώ προϊ-
όντα αποκλειστικά από γάλα µετακινούµε-
νων είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Το οικονοµι-
κό κίνητρο πάντως υπάρχει, η ζήτηση είναι 
αποδεδειγµένη και εδώ δεν τίθεται θέµα να 
πληρώσει ο καταναλωτής απλά την «ιστορία 
τους» αλλά µία ξεχωριστή γεύση και ποιότη-
τα, όπως αναφέρει µελέτη του ΕΛΓΟ και του 
ΑΠΘ που διερευνά εναλλακτικές λύσεις ώ-
στε να δηµιουργηθούν εν τέλει τέτοια προϊ-
όντα υπεραξίας και στη χώρα µας. Η µελέτη 
που φιλοξενείται στις επόµενες σελίδες, α-
ξιολογεί συγκεκριµένα τα κανάλια διανοµής 

του γάλακτος που ακολουθούν οι µετακινού-
µενες εκτροφές στη Βόρεια Ελλάδα, προσεγ-
γίζοντας τρεις πραγµατικές εκµεταλλεύσεις 
και τα τυροκοµεία που παραδίδουν το γάλα: 
Η πρώτη προσέγγιση («Οικοτέχνης») αφορά 
κτηνοτρόφο που παράγει τυρί στην εκµετάλ-
λευσή του, πουλώντας το απευθείας στους 
καταναλωτές. Η δεύτερη («Συµβατικός») εί-
ναι ένας κτηνοτρόφος που πουλάει το γά-
λα του στην ίδια βιοµηχανία όλο το έτος, ό-
που αναµιγνύεται µε γάλα από µη µετακι-
νούµενες εκµεταλλεύσεις. Η τρίτη προσέγ-
γιση («Παραδοσιακή») αφορά την παραγω-
γή γάλακτος που παραδίδεται σε ένα µικρό 
τυροκοµείο στα ορεινά που κάνει τυριά µό-
νο από µετακινούµενες εκτροφές. Καλύτε-
ρα οικονοµικά αποτελέσµατα φυσικά, είχε η 
τρίτη προσέγγιση, ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει 
ότι και οι άλλες δύο δεν είναι απαραίτητες.

Γάλα μετακινούμενων στρώνει 
στο βουνό «Δρόμο του Τυριού» 
Στα Πυρηναία η γαλλική μετακινούμενη κτηνοτροφική κοινότητα έχει φτιάξει μία «ιστορία» 
με τζίρο εκατομμύρια ευρώ που δίνει ιδέες για αξιοποίηση του θερινού γάλακτος στην Πίνδο 

Συγγραφείς µελέτης

Τη µελέτη µε τίτλο 
«Εναλλακτικές προσεγγίσεις 

για την πώληση του 
καλοκαιρινού γάλακτος από 
µετακινούµενες εκτροφές 
αιγοπροβάτων: Μία µελέτη 
περίπτωσης από τη Βόρεια 

Ελλάδα» έχουν εκπονήσει οι 
Αθανάσιος Ράγκος από τον 

ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Αλέξανδρος 
Θεωδορίδης και Γιώργος 

Αρσένος από το τµήµα 
Κτηνιατρικής του ΑΠΘ 
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Μικρές μονάδες με γάλα  
από μετρημένες εκτροφές 
Τυροκομεία που λειτουργούν για λίγους μήνες στα ορεινά δίνουν 1 ευρώ το λίτρο 
στους μετακινούμενους για το καλοκαιρινό γάλα, χτίζοντας έτσι σταθερή πελατεία 

Όταν ένα µικρό πετρόκτιστο τυροκοµείο στα ο-
ρεινά της Πίνδου των 60.000 ευρώ κύκλου εργα-
σιών, µπορεί και δίνει 1 ευρώ τιµή παραγωγού 
για το γάλα Μαΐου-Αυγούστου από 1.500 µετα-
κινούµενα πρόβατα δεν το κάνει επειδή θέλει να 
πιάσει φιλίες, αλλά επειδή έτσι έχει καταφέρει 
να χτίσει σταθερή πελατεία σε µαγαζιά της Λά-
ρισας και των Τρικάλων που προτιµούν τα τυριά 
για την ποιότητά και τη γεύση τους «... και όχι 
για την ιστορία τους». Είναι γεγονός λοιπόν, α-
ναφέρει η σχετική µελέτη του ΑΠΘ και ΕΛΓΟ, ό-
τι τα προϊόντα από µετακινούµενες εκτροφές συ-
χνά έχουν άριστη ποιότητα και οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά και ειδικά το γάλα που παράγε-
ται το καλοκαίρι είναι των υψηλότερων προδια-
γραφών λόγω της βοσκής στα ορεινά. 

Το παραπάνω αυτό πραγµατικό παράδειγµα ε-
φοδιαστικής αλυσίδας από την Ελλάδα εφαρµό-
ζεται για το 22% του παραγόµενου αιγοπρόβειου 
γάλακτος στη Γαλλία και για σχεδόν το 10% στην 
Ισπανία, και έχει προοπτικές να αποτελέσει την 
αφετηρία για µία οικονοµικά συµφέρουσα προ-
σέγγιση της απορρόφησης του γάλακτος, ιδιαί-
τερα του καλοκαιρινού, των περίπου 3.050 εκ-
µεταλλεύσεων µετακινούµενων κτηνοτρόφων. 

Αυτό φαίνεται και από τη µελέτη περίπτωσης 
που φιλοξενεί η έρευνα, συγκρίνοντας τα οικο-
νοµικά αποτελέσµατα τριών µετακινούµενων ε-
κτροφών, που έχουν ακολουθήσει διαφορετικό 
δρόµο για την πρώτη ύλη τους:

Πρώτη εκµετάλλευση («Οικοτεχνική»): Ζωι-
κό κεφάλαιο 660 πρόβατα φυλής Κατσικά στα ο-
ρεινά χωριά της Ηπείρου, που τα ζώα τα καλοκαί-
ρι βόσκουν σε µεγαλύτερα υψόµετρα, πραγµατο-
ποιώντας µικρές οριζόντιες µετακινήσεις περίπου 
20 χιλιοµέτρων. Ο κτηνοτρόφος παράγει τοπικό 
τυρί το καλοκαίρι (π.χ γαλοτύρι) µε παραδοσιακές 
τεχνικές και το πουλάει απευθείας στους κατανα-

λωτές ή στην τοπική λιανική, ενώ, ένα µικρό µέ-
ρος της παραγωγής γάλακτός του προωθείται στη 
βιοµηχανία, κυρίως το χειµώνα. 

∆εύτερη εκµετάλλευση («Συµβατική»): ∆ιαθέ-
τει 570 πρόβατα γαλακτοπαραγωγής Καλαρρύτικα 
(µπούτσικα) και χειµώνα-καλοκαίρι πουλάει στην 
ίδια βιοµηχανία. Η εκµετάλλευση µεταποιούσε µία 
µικρή ποσότητα γάλακτος σε τυρί το καλοκαίρι κυ-
ρίως για ιδιοκατανάλωση. Η αποστάσεις που µε-
τακινούνταν τα ζώα ήταν 140 χιλιόµετρα περίπου. 

Τρίτη εκµετάλλευση («Παραδοσιακή»): ∆ια-
θέτει 600 πρόβατα γαλακτοπαραγωγής διασταύ-
ρωση Καραγκούνικου και Φριζάρτα, και δίνει γά-
λα σε ένα µικρό τυροκοµείο στα ορεινά που δου-
λεύει µόνο το καλοκαίρι µε κοπάδια µετακινού-
µενων. Η απόσταση µεταξύ χειµαδιού και του ο-
ρεινού βοσκοτόπου είναι περίπου 160 χιλιόµε-
τρα και ο κτηνοτρόφος ιδιοπαράγει και κάποιες 
ζωοτροφές στα πεδινά. 

Η εξέταση των αποτελεσµάτων (χωρίς επιδοτή-
σεις) δείχνουν τις διαφορετικές αποδόσεις των εκ-
µεταλλεύσεων βάσει των εµπορικών τους στρα-
τηγικών. Τα ακαθάριστα έσοδα ανά πρόβατο ή-
ταν µεγαλύτερα στην «παραδοσιακή» και λιγό-
τερα στη «συµβατική. Ως αποτέλεσµα, η «οικοτε-
χνική» και η «παραδοσιακή» κατάφεραν καθαρά 
κέρδη ανά πρόβατο, ενώ η «συµβατική» λειτουρ-
γεί µε καθαρή ζηµιά 31,4 ευρώ ανά πρόβατο. Για 
την «οικοτεχνική», ο κύριος λόγος για αυτό το α-
ποτέλεσµα ήταν τα χαµηλά πάγια κόστη, έχοντας 
υπόψη πως επιβαρυνόταν από υψηλή κόστη τρο-
φής. Αντίθετα, η «συµβατική» δεν ήταν επικερ-
δής λόγω της χαµηλής παραγωγικότητας σε συν-
δυασµό µε τις χαµηλές τιµές του γάλακτος, ειδι-
κά το καλοκαίρι. Η «παραδοσιακή» κατάφερε να 
πιάσει τα υψηλότερα ακαθάρισα έσοδα µαζί µε 
τα µικρότερα κόστη αυτό φαίνεται από τα υψη-
λότερα καθαρά κέρδη (36,5 ευρώ ανά πρόβατο). 

Ένα σήµα 
πιστοποίησης
δεν είναι εύκολο 
Ο τυροκόµος στα ορεινά αισθανόταν 
από την πλευρά του ασφάλεια καθώς 
είχε σταθερή πελατεία και δεν είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσεγγίσει 
ευρύτερες αγορές- αν και υπάρχει 
επιβεβαιωµένο ενδιαφέρον- καθώς 
θα έπρεπε έτσι να προσλάβει 
προσωπικό και πιθανώς να αλλάξει 
και την ποιότητα των προϊόντων του. 
Η κοινότητα που εδρεύει το χειµώνα 
είναι ερηµωµένη, ενώ το καλοκαίρι 
δέχεται 9.000 µετακινούµενες 
εκτροφές 20 οικογενειών. Τέτοια 
τυροκοµία δεν υπάρχουν πολλά. 
Πιστεύει ότι η τεχνική και η πρακτική 
του γνώση θα τον βοηθούσε να έχει 
σταθερή ποιότητα, αλλά πιστεύει ότι 
ένα σύστηµα πιστοποίησης δεν θα 
ήταν εφαρµόσιµο και θα άλλαζε το 
χαρακτήρα της επιχείρισης. Σχεδιάζει 
µόνο µερικές µικρές επενδύσεις για 
να βελτιώσει την ωρίµανση και την 
αποθήκευση των τυριών.
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Ο οικοτέχνης έχει πολλά 
εμπόδια σε ένα έρημο χωριό
Σε επίπεδο δοµών, ο κτηνοτρόφος µε την «οικο-
τεχνική» εκµετάλλευση ανέφερε ότι ο εξοπλισµός 
δεν είναι ακριβός, ενώ και οι αδειοδοτήσεις για 
να µεταποιεί το δικό του γάλα δεν τον ζόρισαν. 
Ωστόσο σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, 
τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Σηµαντική εργα-
σία χρειάζεται, όχι µόνο για την παραγωγή τυρί-
ων αλλά και για τις πωλήσεις και τη µεταφορά. 
Έπρεπε λοιπόν να προχωρήσει στην πρόσληψη 
ενός δεύτερου εργάτη καθώς δεν είχε βοήθεια α-
πό οικογενειακά µέλη και επειδή ήταν δύσκολο 
να βρει εργαζόµενο µε προσόντα, έπρεπε να του 
υπογράψει πρόσληψη καθόλο το έτος όχι µόνο 
για το καλοκαίρι. Αντίθετα, στην παραδοσιακή εκ-
µετάλλευση ο κτηνοτρόφος ανέφερε ότι δεν θα 
τον ενδιέφερε να θέσει έξτρα βάρος στη δουλειά 
του και ο Συµβατικός το ίδιο. 

Όλοι οι κτηνοτρόφοι συµφώνησαν πάντως 
πως το καλοκαιρινό γάλα από τις µετακινούµε-
νες εκµεταλλεύσεις ήταν πολύ υψηλής ποιότη-
τας. Ο Οικοτέχνης κτηνοτρόφος ανέφερε «ξέρω 
πως τα προϊόντα µου έχουν µοναδική γεύση λό-
γω της βόσκησης των ζώων, αλλά ποτέ δεν προ-
χώρησα σε εργαστηριακές αναλύσεις για να το ε-
ρευνήσω», ενώ ο «συµβατικός» είχε τις επιφυλά-
ξεις του για το πώς εξειδικευµένα προϊόντα µετα-
κινούµενων µπορούν να πιστοποιηθούν και να 
παραχθούν, διατηρώντας σταθερή ποιότητα. Ο 
«Παραδοσιακός» υπογράµµισε ότι µέσω της ε-

πιλογής του ήθελε να στηρίξει το τοπικό τυροκο-
µείο και να κρατά καλές προσωπικές σχέσεις, αλ-
λά δεν πιστεύει ότι η επιλογή του έχει θετικές επι-
πτώσεις στους µετακινούµενες γενικά. Επιπλέον, 
ο Οικοτέχνης ανέφερε ότι οι πελάτες του δεν προ-
τιµούσαν το προϊόν του µόνο και µόνο γιατί ήταν 
από γάλα µετακινούµενου, αλλά λόγω της γεύ-
σης και της συνολικής ποιότητας. Επίσης, ο Πα-
ραδοσιακός επιβεβαίωσε ότι οι πελάτες του προ-
τιµούν τα τυριά για την ποιότητά τους.

Και οι τρεις κτηνοτρόφοι ανέφεραν πλεονεκτή-
µατα στις επιλογές τους: Ο Οικοτέχνης, είπε ότι έ-
τσι συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση παρα-
γωγής τυριών και δεν εξαρτάται από τις ορέξεις 
της βιοµηχανίας. Μάλιστα, εάν η κατάσταση χει-
ροτερέψει, θα επικεντρωθεί µόνο στην παραγω-
γή τυριών. Ο Συµβατικός ανέφερε ότι η σταθερή 
συνεργασία µε τη βιοµηχανία παρέχει οικονο-
µική ασφάλεια, ενώ ανέφερε πως το γεγονός ό-
τι έχει µακροχρόνιες σχέσεις µε αυτήν και υπο-
γράφει συµβόλαια τον συµφέρει. Ο ίδιος πιστεύ-
ει ότι µπορούν να γίνουν ακόµα πολλές βελτιώ-
σεις στην εκµετάλλευσή του για να αυξήσει την 
ποιότητά του για να διαπραγµατευτεί καλύτερες 
τιµές. Ο Παραδοσιακός βασίζει την επιλογή του 
στις καλές προσωπικές σχέσεις µε τη βιοµηχανία 
στα πεδινά (έξι χρόνια) και µε το τυροκοµείο στα 
ορεινά (ο πατέρας του πουλούσε το γάλα στον 
πατέρα του τωρινού ιδιοκτήτη του τυροκοµείου). 

ffffπίζεται µία 
αυξανόµενη πολιτική 
πίεση για παρεµβάσεις 
στον τρόπο µε τον οποίο 
το φαγητό παράγεται, 
µεταποιείται, διανέµεται 
και καταναλώνεται.

Υπάρχουν τυριά 
στην Ευρώπη 
που είναι 
συνδεδεµένα 
µερικώς µε την 
µετακίνηση των 
κτηνοτρόφων, 
όπως είναι το 
«Idiazabal» 
στην περιοχή 
των Βάσκων 
(Ισπανία) και το 
Ossau-Iraty στα 
Πυρηναία.
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ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ / 

ΠΡΟΒΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ / 
ΠΡΟΒΑΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ / 

ΠΡΟΒΑΤΟ

ΓΑΛΑ 53.040 80,4 27.800 48,8 56.000 98,2

ΤΥΡΙ 10.500 15,9 600 1,1 350 0,6

ΚΡΕΑΣ 28.712 43,5 21.766 38,2 32.460 56,9

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 23.800 36,1 17.500 25,9 26.500 46,5

ΣΥΝΟΛΟ 116.052 175,8 67.666 100 115.310 202,3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ



Ένα άτυπο 
δίκτυο θα ήταν 
μία καλή αρχή    
Η αγρο-ποιμαντική ταυτότητα 
είναι σημαντικό περιουσιακό 
στοιχείο του κτηνοτρόφου και 
πρέπει να αξιοποιηθεί

Η «συµβατική» προσέγγιση είχε αρνητι-
κές επιπτώσεις στη συνολική αναγνωρι-
σιµότητα του συστήµατος, καθώς η συµ-
µετοχή αρκετών φορέων αποµονώνει τις 
εκµεταλλεύσεις από τους καταναλωτές. 
Οι βραχύες αλυσίδες εφοδιασµού γενι-
κά οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση των 
µετακινήσεων και της λειτουργίας της. 
Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα 
ότι το «αγρο-ποιµαντικό» µήνυµα πρέ-
πει να χαθεί σε µια «συµβατική» προ-
σέγγιση, αλλά µάλλον ότι η ανακοίνω-
ση αυτού του µηνύµατος βρίσκεται έτσι 
στα χέρια της βιοµηχανίας και όχι του ί-
διου του κτηνοτρόφου.

Η «παραδοσιακή» προσέγγιση δεν ή-
ταν απλώς ένας συµβιβασµός µεταξύ των 
δύο άλλων εφοδιαστικών αλυσίδων, αλ-
λά µάλλον έδειξε πώς µια διαφοροποίη-
ση στις πωλήσεις γάλακτος θα µπορούσε 
να αποτελέσει έναν αποτελεσµατικό τρό-
πο για να δοθεί έµφαση στη βελτιστοποί-
ηση της πρωτογενούς παραγωγής. Το α-
γρόκτηµα τα πήγε καλύτερα µεταξύ των 
τριών εξεταζόµενων εκµεταλλεύσεων, 
διατήρησε µια «αγρο-ποιµαντική ταυτό-
τητα» και συνέβαλε στην παραγωγή συ-
γκεκριµένων προϊόντων, συνεργαζόµε-
νο µε το αντίστοιχο τυροκοµείο το καλο-
καίρι, χωρίς να διαθέσει πόρους σε διά-
φορες δραστηριότητες, γεγονός που θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση της 
οικογένειας εργασία.

Επιπτώσεις στην αγροτική ανάπτυξη
Ίσως το βασικό εύρηµα της µελέτης 

περίπτωσης ήταν πως η επιλογή µεταξύ 
των τριών εφοδιαστικών αλυσίδων είναι 
ένα πολύπλοκο ζήτηµα. ∆εδοµένου ότι η 
οικοτεχνική επιχείρηση είχε άµεση επι-
κοινωνία µε τους καταναλωτές και ότι οι 
«παραδοσιακοί» µεταβίβαζαν µε µεγαλύ-
τερη ακρίβεια το µήνυµα «αγρο-ποιµαντι-
κής», τα προϊόντα από µετακινούµενους 
κτηνοτρόφους θα µπορούσαν να έχουν 
σηµαντικό εµπορικό δυναµικό στις «χω-
ρικές» εφοδιαστικές αλυσίδες, εάν τη-
ρηθούν θεσµικές και οργανωτικές απαι-
τήσεις για πιο συστηµατική παραγωγή.

 Επιπλέον, αυτές οι δύο αλυσίδες θα 
µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην 
αγροτική ανάπτυξη, καθώς οι οικοτεχνι-
κές εκµεταλλεύσεις θα µπορούσαν να γί-
νουν κερδοφόρες και να εξασφαλίσουν 

τη βιωσιµότητά τους και οι παραδοσια-
κές εκµεταλλεύσεις και τα αντίστοιχα τυ-
ροκοµεία θα µπορούσαν να δηµιουργή-
σουν δίκτυα γύρω από την αγροτο-ποι-
µαντική τους ταυτότητα. Από την άλλη 
πλευρά, η «συµβατική» προσέγγιση ή-
ταν αυτή που θα µπορούσε να προσεγ-
γίσει περισσότερους καταναλωτές και να 
εξασφαλίσει σταθερά έσοδα για µεγαλύ-
τερο αριθµό γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων. Από αυτή την άποψη, µια «Συµβατι-
κή» εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζει 
επίσης ένα υψηλό επίπεδο ενσωµάτω-
σης. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη υπέρ 
µιας ή της άλλης προσέγγισης είναι δι-
φορούµενη και πρέπει να λαµβάνει υπό-
ψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής (υ-
φιστάµενες υποδοµές, στρατηγικές άλ-
λων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, σχέ-
δια τοπικής / περιφερειακής / εδαφικής 
ανάπτυξης κλπ.) και των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων και αγροτών (τον πολιτι-
σµό, τη λογική, την τεχνογνωσία και τις 
δεξιότητες κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, ο συνδυασµός των 
τριών προσεγγίσεων φαίνεται απαραί-
τητος. Η πρόθεση να διατηρηθούν πε-
ρισσότερα από ένα εµπορικά κανάλια 
επιβεβαιώθηκε από τους αγρότες «οι-
κοτέχνες» και τους «παραδοσιακούς». 
Συνεπώς, ένας συνδυασµός προσεγ-

γίσεων µπορεί να είναι η ιδανική λύση 
για την «χωρική» παραγωγή, όπως εί-
ναι τα γαλακτοκοµικά προϊόντα µετακι-
νούµενων κτηνοτρόφων, και ενισχύει 
το επιχείρηµα ότι η απευθείας διακίνη-
ση προς τους καταναλωτές µπορεί να εί-
ναι περισσότερο ένα εργαλείο διαχείρι-
σης κινδύνου αντί για εργαλείο αύξησης 
των κερδών. Πράγµατι, οι συνεντεύξεις 
και µε τους τρεις κτηνοτρόφους έδειξαν 
ότι η µείωση των κινδύνων ήταν ένας α-
πό τους πρωταρχικούς τους στόχους και 
ότι βρήκαν σταθερότητα σε καθεµία από 
τις τρεις προσεγγίσεις, εφόσον η προ-
σέγγιση βασιζόταν σε µακροχρόνια συ-
νεργασία, προσωπικές σχέσεις και αµοι-
βαία κατανόηση. 

Η µετάβαση ενός «συµβατικού» αγρο-
κτήµατος σε «οικοτέχνη» θα έπληττε αυ-
τή τη σταθερότητα και η εκµετάλλευση 
θα έπρεπε να βρει νέα οργανωτικά πρό-
τυπα, τα οποία ίσως να µην είναι συµ-
βατά µε το προφίλ της. ∆εν πρέπει να υ-
ποτιµούνται οι απαιτήσεις της απευθεί-
ας πώλησης. Αντιστρόφως, αυτή η χρη-
µατοοικονοµική σταθερότητα θα είχε το 
τίµηµά της για τον «οικοτέχνη», καθώς 
η παύση της παραγωγής του τυριού στο 
αγρόκτηµα θα µεταβάλλει την αγρο-ποι-
µαντική ταυτότητά του, την οποία θεω-
ρεί ως περιουσιακό στοιχείο.
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Η υποστήριξη 
υπέρ μίας 
προσέγγισης 
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χαρακτηριστικά 
της περιοχής 
που βρίσκεται 
ο κτηνοτρόφος 


