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που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχε το 
Συνέδριο που διοργάνωσε στις 7 και 

8 Δεκεµβρίου στη Λάρισα η εκδοτική εταιρεία Green Box, δηλαδή το 
στελεχιακό δυναµικό που έχει την ευθύνη και για την έκδοση του Αγρο-
κτήµατος. 

Με κεντρικό τίτλο «Ιδέες και Δράση στον Αγροτικό Χώρο» οι συντελε-
στές του Συνεδρίου προσπάθησαν µέσα από τέσσερις θεµατικές ενότη-
τες να προσεγγίσουν µε τον καλύτερο τρόπο τα θέµατα που σχετίζονται 
µε τις «Επενδυτικές Δυνατότητες στη Γεωργία και τις Χρηµατοδοτήσεις 
από το Δ’ ΚΠΣ», τα «Ποιοτικά Παραδοσιακά Προϊόντα και Προϋποθέ-
σεις για Άλλη Γεωργία», τους «Κανόνες Αγοράς και την Επιχειρηµατι-
κή Εµπειρία στον τοµέα των Αγροτικών Προϊόντων» και τέλος τις Ενερ-
γειακές Καλλιέργειες – Αφετηρία και Προοπτικές».

Εκτός από τη µεγάλη προσέλευση, κυρίως αγροτών, που είχε το Συ-
νέδριο, εκείνο το οποίο δηµιούργησε εντύπωση, είναι η προσήλωση και 
η καρτερικότητα µε την οποία οι σύνεδροι παρακολούθησαν τους 20 ει-
σηγητές και τη θεµατολογία που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του διηµέ-
ρου. Είναι πλέον σαφές ότι ακόµα και οι Θεσσαλοί αγρότες, που γενικά 
κρίνονται δύσκολοι σε ό,τι αφορά στην προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, 
τελευταία αναζητούν επίµονα ενηµέρωση για όλες τις εξελίξεις.

Καλωσορίζοντας τους Συνέδρους, ο διευθυντής της Green Box και 
του Αγροκτήµατος περιέγραψε σε αδρές γραµµές τη φιλοσοφία της 
εταιρείας. 

«Η Green Box», τόνισε, «δεν είναι απλά µια εκδοτική εταιρεία που κά-
νει εκδόσεις για την αγροτική οικονοµία. Είναι µια δεµένη οµάδα αν-
θρώπων που έχουν ζυµωθεί µε τον αγροτικό χώρο και έχουν εντάξει 
στην καθηµερινή τους προσπάθεια σαν κεντρικό στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών στο χώρο της αγροτικής οικονοµίας και την καλυτέρευση συ-
νολικά της ζωής των Ελλήνων αγροτών. Το στελεχιακό δυναµικό της 
Green Box αποτελείται από ανθρώπους µε βιώµατα στη γεωργία, µε 
πραγµατικό ενδιαφέρον για το αγροτικό επάγγελµα και µε σαφή προ-
σανατολισµό όσον αφορά στο αποτέλεσµα της ενηµέρωσης την οποία 
παρέχουν».

«Έχουµε βάλει ένα στοίχηµα», επεσήµανε, µεταξύ άλλων. «Να εί-
µαστε πάντα ΕΔΩ και να τα λέµε: Κάθε µέρα από το AgroNews, κάθε 
εβδοµάδα από την Αgrenda, κάθε µήνα από το Profi και το Αγρόκτη-
µα. Τελευταία, βάλαµε κι ένα άλλο στοίχηµα. Να κάνουµε κάθε χρόνο 
ένα τέτοιο Συνέδριο. Σε τι φιλοδοξούµε; Να δηµιουργηθεί ένα ζυµωτή-
ριο ιδεών. Να δοθεί ώθηση σε νέες επιχειρηµατικές προσπάθειες γύρω 
από τον αγροτικό χώρο, µε την πίστη ότι τα πράγµατα στη γεωργία µπο-
ρούν να βελτιωθούν, αρκεί να προσπαθήσουµε όλοι µας...». 

Ανταπόκριση

➤ Editorial
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➤ Περιεχόµενα

Μηνιαία έκδοση για την αγροτική 
επιχειρηµατικότητα και τα τρόφιµα

 IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box O.E.
  Νίκης 24, 
  Σύνταγµα, 105 57, 
  Tηλ: 2103232905
  Fax: 2103232967 
  E-Mail: agroktima@
  agronews.gr
  www.agronews.gr

 ΕΚΔΟΤΗΣ
 -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Νατάσα Φραγκούλη
  Νίκος Φιλιππίδης 

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 ΕΚΔΟΣΗΣ Νίκος Αρχοντής

 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
 ΟΜΑΔΑ Ελένη Δούσκα
  Γιώργος Μακρής
  Πέλλα Λασηθιωτάκη
  Κώστας Μαυρίδης
  Θανάσης Παπαδής
  Έφη Πολύζου
  Γιώργος Γκίνης

 ART DIRECTOR Μπέτυ Σπανού

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/
 ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αθηνά Βέη

 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/
 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Παναγ. Αραβαντινός  
  Ελισάβετ Μπουζαλάκου

 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κατερίνα Μαντζαφού
  Ετήσια συνδροµή: 
  42 ευρώ

 ΔΙΑΝΟΜΗ Ευρώπη Πρακτορείο  
  Διανοµής Τύπου Α.Ε.

 ΕΚΤΥΠΩΣΗ-
 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Χ.Κ. Τεγόπουλος 
  Εκδόσεις Α.Ε.

αγρόκτηµα
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Ανεβαίνει 
η σόγια
Στο υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
34 ετών βρίσκονται οι διεθνείς τιµές 
της σόγιας, οι οποίες µετά τα δηµητρια-
κά, παίρνουν επίσης την ανηφόρα, συµ-
βάλλοντας την ίδια ώρα σε ακόµη µεγα-
λύτερες ανατιµήσεις των ζωοτροφών. 
Στο Σικάγο η τιµή της σόγιας έφτασε τα 
11,14 δολάρια/µπούσελ, τιµή ρεκόρ 
από τον Ιούλιο του 1973. Αιτία θεω-
ρείται η µεγάλη ζήτηση από την Κίνα, η 
αυξανόµενη ζήτηση για την παραγωγή 
βιοκαυσίµων, όσο το πετρέλαιο πλησιά-
ζει τα 100 δολάρια/βαρέλι καθώς και η 
ανησυχία για ελλείψεις στην αγορά, λό-

γω της ξηρασίας 
που πλήττει µια 
από τις µεγαλύτε-
ρες παραγωγούς, 
τη Βραζιλίας. 
Σηµαντικό ρό-
λο έπαιξε, εξάλ-
λου, το γεγονός 
ότι πολλοί παρα-
γωγοί στις ΗΠΑ, 
βλέποντας την 
τιµή του καλα-
µποκιού να φτά-
νει στα υψηλοτέ-
ρα επίπεδα των 
τελευταίων 60 
ετών, αντικατέ-
στησαν µεγά-
λες καλλιέργειες 
σόγιας µε καλα-

µπόκι. Έτσι, οι καλλιέργειες σόγιας στις 
ΗΠΑ φέτος µειώθηκαν κατά 16%, ενώ 
η απόδοση µειώθηκε κατά 19% σε σχέ-
ση µε πέρυσι. 

Χερσαία µονάδα 
προπάχυνσης
Την όρεξη και σε ...στεριανούς φαίνεται ότι έχει ανοί-
ξει το «µπουµ» των ιχθυοκαλλιεργειών και οι µεγάλες 
προοπτικές, που διανοίγονται για τα προϊόντα τους. 
Για του λόγου το αληθές η Νηρέας έθεσε σε λειτουρ-
γία χερσαία µονάδα προπάχυνσης, στην περιοχή Βάλ-
τος Ραγού Θεσπρωτίας, επένδυση ύψους 5 εκατ. ευ-
ρώ. Πρόκειται για καινοτόµο παραγωγική διαδικασία 
στην αλυσίδα της ιχθυοκαλλιέργειας, µε ετήσια δυνα-
µικότητα 20.000.000 µεσογειακών ιχθυδίων των δέ-
κα γραµµαρίων.

Πρόσβαση στην «ευρύχωρη» αγο-
ρά της Αττικής και ένα πολύτι-
µο µέσο για την ενδυνάµωση της 
παρουσίας της στη Βόρεια Ελλά-
δα  αποκτά η συνεταιριστική γα-
λακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ, µέσα από 
τη συµφωνία µε την αλυσίδα Car-
refour Μαρινόπουλος. Η συµφω-
νία της βολιώτικης επιχείρησης µε 
την αλυσίδα λιανεµπορίου αφορά 
στην τοποθέτηση όλων των βιολο-
γικών προϊόντων, που διαθέτει, στα 
ράφια 200 καταστηµάτων της Car-
refour Μαρινόπουλος, στην Αττική 
και τη Βόρεια Ελλάδα (από τη Λά-
ρισα έως τον Έβρο). Η συνεργασία 

υπολογίζεται ότι θα προσθέσει πε-
ρίπου 4 εκατ. ευρώ στον τζίρο της 
το 2008.

Συνεργασία ΕΒΟΛ-
Carrefour Μαρινόπουλος

Συνεργασία ΕΒΟΛ-

Έρχεται το Cretacert
Ένα βήµα προ της απόκτησης ενιαίας ταυτότητας, µέσω κοινού σήµατος για τα προϊόντα της, βρίσκεται η Κρήτη. Το σήµα ποιότητας των κρητικών αγροτικών προ-ϊόντων, µε τις προδιαγραφές του, εκτιµά-ται ότι θα είναι έτοιµο προς χρήση πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής πε-ριόδου 2008-2009, µε τα πρώτα κηπευ-τικά προϊόντα, που θα φέρουν το σχετι-κό σήµα, να κυκλοφορούν στην αγορά το φθινόπωρο του 2008. Η πρώτη επίσηµη πανηγυρική παρουσίαση του σήµατος θα γίνει  σε συνέδριο 25 έως 27 Σεπτεµβρίου 2008

Ξεκινά η συνεργασία
Alapis-Bayer

Τις προϋποθέσεις για ισχυροποίηση της θέσης της στον τοµέα της φυτοπροστα-
σίας δηµιουργεί η Alapis του οµίλου Λαυρεντιάδη, «δένοντας» τη συνεργασία της 

µε τη γερµανική πολυεθνική Bayer. Οι βάσεις τίθενται µε την ολοκλήρωση της 
απόκτησης των εγκαταστάσεων της Bayer Hellas στο Ύπατο Βοιωτίας από την 

Alapis Cropscience, που σηµατοδοτεί την έναρξη υλοποίησης της σύµβασης Συ-
σκευασίας και Τυποποίησης φυτοφαρµάκων, διάρκειας πέντε ετών για την κάλυ-
ψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς. Όπως εκτιµούν οι δύο πλευρές, η συµ-

φωνία είναι συµφέρουσα εκατέρωθεν, αφού η µεν Bayer Cropscience µπορεί να 
προσαρµόζεται ευκολότερα στις ραγδαίες εξελίξεις της ελληνικής αγοράς και η 

Alapis Cropscience διευρύνει την προϊοντική της γκάµα στα φυτοφάρµακα. 
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Οι σωµατοφύλακες 
της Μπατζελή
Από παλιά και νέα στελέχη απαρτί-
ζεται η οµάδα εργασίας του τοµέα 
αγροτικού του ΠΑΣΟΚ.
 Την επικεφαλής, ευρωβουλευτή 
του Κόµµατος, κυρία Κατερίνα Μπα-
τζελή πλαισιώνουν:
- ο βουλευτής Ν. Λάρισας κ. Βασί-
λης Έξαρχος (φώτο),
- ο αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. 
Μιχάλης Βουµβουλάκης,
- ο πρόεδρος της Οµάδας Παραγω-
γών εσπεριδοειδών ΑΚΑΣ ήλιος, κ. 
Σπύρος Kαχριµάνης,
- ο γεωπόνος από την Κοζάνη, κ. 
Γιάννης Παπαϊορδανίδης και
- ο συνεταιριστικός υπάλληλος από 
τα Γιάννενα, κ. Νίκος Τζοβαράς. 

Πόλη µανιταριών 
τα Γρεβενά
Τα Γρεβενά είναι πλέον και επίσηµα η 
«πρωτεύουσα» των µανιταριών στην 
Ελλάδα, αφού µε απόφαση του το-
πικού δηµοτικού συµβουλίου η δυτι-
κοµακεδονική πόλη αποκτά νέα ταυ-
τότητα και ανακηρύσσεται σε πόλη 
των µοναδικών αυτών άγριων - αυτο-
φυών προϊόντων. 
Η πρωτοβουλία αυτή της δηµοτικής 
αρχής αποτελεί το αποκορύφωµα 
σειράς δραστηριοτήτων, στις οποίες 
συµµετέχουν ο Σύλλογος Μανιταρό-
φιλων Δυτικής Μακεδονίας, εκπρό-
σωποι φορέων, αλλά και οι κάτοικοι 
της περιοχής. 
Το µανιτάρι θα αποτελεί στο εξής έµ-
βληµα-σύµβολο της πόλης των Γρε-
βενών και θα διακοσµεί πάρκα, πλα-
τείες και κόµβους. 

Βαριά βιοµηχανία
οι ιχθυοκαλλιέργειες

Η αντιµετώπιση για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κλά-
δου των υδατοκαλλιεργειών ως αυτόνοµη βιοµηχανία, µε τεράστιες 

προοπτικές εξέλιξης και η σταδιακή αποµάκρυνση του από την πεποί-
θηση «δυναµικός και ταχέως αναπτυσσόµενος, αλλά υποκατάστατο του 
κλάδου των τροφίµων» απασχόλησαν το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο PR-
OFET Policy µε τίτλο «Το µέλλον της ελληνικής θαλασσοκαλλιέργειας». 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΣΕΘ, η ελληνική θαλασσοκαλ-
λιέργεια, που απασχολεί πάνω από 10.000 άτοµα µε 25χρονη εµπει-
ρία, έχει έναν κατεξοχήν εξαγωγικό χαρακτήρα, ενώ η χώρα µας κατα-

λαµβάνει την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, µε παραγωγή της 
τάξης του 50% του συνόλου της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέρ-

γειας στη Μεσόγειο. Ετησίως παράγονται περίπου 70.000 - 80.000 
τόνοι τσιπούρας και λαβρακιού εκ των οποίων το 70% εξάγεται σε χώ-

ρες της ΕΕ και κυρίως στην Ιταλία.
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Την ικανοποίηση του αι-
τήµατος αγροτών της Βο-
ρείου Ελλάδας για επέ-
κταση του προγράµµατος 
Μείωσης της Νιτρορύ-
πανσης, επανεξετάζει το 
υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Ήδη ο κ. Αλ. Κοντός 
ανακοίνωσε την εφαρµογή 
του στο Ν. Θεσσαλονίκης.

Ως το τέλος του 2009 θα µπορούν οι κτηνοτρόφοι 
να νοµιµοποιήσουν τα αυθαίρετα ποιµνιοστάσιά 
τους. Η κυβέρνηση αποφάσισε και θα δώσει δεύτε-

ρη παράταση στην ισχύ του µέτρου, το οποίο θεσπί-
στηκε κι άρχισε να εφαρµόζεται το 2005, ενώ µέχρι σή-
µερα χιλιάδες κτηνοτρόφοι έκαναν χρήση των ευεργε-
τικών διατάξεών του
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Δάνεια για 
κτγηνοτρόφους

Μέχρι 31/01/2008 θα γίνο-
νται δεκτές οι αιτήσεις για τα 
άτοκα κτηνοτροφικά δάνεια. Τα 
ανώτατα ποσά ανά ζώο καθο-
ρίστηκαν µε εγκύκλιο της ATE-
bank και διαµορφώνονται ανά 
ζώο: Στα 10 ευρώ για κάθε αι-
γοπρόβατο ηλικίας άνω του 
ενός έτους, στα 300 ευρώ για 
αγελάδα γαλακτοπαραγωγής, 
στα 400 ευρώ για τις χοιροµη-
τέρες, στα 150 ευρώ για βοο-
ειδή ηλικίας άνω των 6 µηνών, 
στα 100 ευρώ για χοιροµητέ-
ρες εκτατικής εκτροφής (υπαί-
θρια-βιολογική), στα 2 ευρώ 
για κάθε κότα αναπαραγωγής 
και αυγοπαραγωγής και στα 
20 λεπτά για τα πουλερικά πά-
χυνση.
Δικαιούχοι των δανείων εί-
ναι, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
της ΑΤΕbank, φυσικά ή νοµι-
κά πρόσωπα ή Οµάδα φυσικών 
ή νοµικών προσώπων µε κτη-
νο-πτηνοτροφική εκµετάλλευ-
ση. Η εγγύηση του ελληνικού 
δηµοσίου παρέχεται για δάνεια 
µέχρι 1.000.000 ευρώ ανά δι-
καιούχο. 

Αντάρτικο κατά ΕΛΓΑ
Την παντιέρα της επανάστασης σήκωσαν ιδιοκτήτες θερµοκηπίων 
της Κρήτης κατά του ΕΛΓΑ, µε αφορµή το γεγονός, όπως υποστηρί-
ζουν, ότι ο Οργανισµός εξακολουθεί να µην καλύπτει, βάσει του κα-
νονισµού του, σειρά ζηµιογόνων αιτίων, που µειώνουν την παραγω-
γή τους.
Η διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου Τυµπακίου, αποφάσισε να κα-
λέσει τους παραγωγούς να διαγραφούν από τον ΕΛΓΑ, αν συνεχί-
σει να µην τους καλύπτει τουλάχιστον τις ζηµιές από τον παγετό. Το 
πρόβληµα προέκυψε µετά την ενηµέρωση των παραγωγών από τον 
ΕΛΓΑ, ότι λόγω τροποποίησης του κανονισµού του οργανισµού, δεν 
αποζηµιώνονται οι ζηµιές που προέρχονται από παγετό στους καλυ-
πτόµενους χώρους, µεταξύ των οποίων είναι βέβαια και τα θερµοκή-
πια.

Να πληρώνονται οι αγρότες για να 
προστατεύουν το περιβάλλον προ-
τείνει ο Οργανισµός του ΟΗΕ για τα 
Τρόφιµα και τη Γεωργία (FAO), στην 
ετήσια έκθεσή του που δόθηκε στη 
δηµοσιότητα στη Ρώµη, υποστηρίζο-
ντας ότι η γεωργία µπορεί να προ-
καλέσει είτε την υποβάθµιση είτε τη 
βελτίωση των εδαφών, των υδάτι-
νων πόρων, του αέρα και των βιολο-
γικών πηγών, αφού όλα εξαρτώνται 
από τις αποφάσεις που λαµβάνουν 
περισσότερα από 2 δισεκατοµµύρια 
άνθρωποι που ζουν από τη γεωργία, 
την κτηνοτροφία, την αλιεία ή την εκ-
µετάλλευση των δασών. 
Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι 
οι αγρότες είναι οι κύριοι διαχειρι-
στές των φυσικών πηγών του κό-
σµου, καθώς εκµεταλλεύονται σχε-
δόν 50 δισεκατοµµύρια στρέµµατα 

σε συνολική επιφάνεια περίπου 130 
δισεκατοµµυρίων στρεµµάτων. “Η 
πρόκληση είναι να πειστούν οι αγρό-
τες να περιορίσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις του τρόπου παραγωγής 
τους ανταποκρινόµενοι παράλληλα 
στην αυξανόµενη ζήτηση διατροφι-
κών προϊόντων”, σηµειώνει ο οργα-
νισµός στην έκθεσή του για το 2007. 

Αγρότες περιβαντολλόγοι

ΕΒΖ: 
Γλυκό 

το τρίµηνο 

Επάνοδο στην κερδοφορία σε επί-
πεδο οµίλου, παραµονή των απο-
τελεσµάτων της µητρικής σε αρνη-
τικό έδαφος και σηµαντική µείωση 
των πωλήσεων σήµανε για την Ελ-
ληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης το τρί-
το τρίµηνο του 2007. Ο όµιλος εµ-
φάνισε κέρδη (µετά τους φόρους) 1,-
37 εκατ. ευρώ από ζηµιές 4,67 εκατ. 
ευρώ το τρίτο τρίµηνο του 2006. Σε 
επίπεδο µητρικής, ωστόσο, διατηρή-
θηκαν τα αρνητικά αποτελέσµατα, µε 
τις ζηµίες µετά από φόρους να δια-
µορφώνονται στο πρώτο τρίµηνο φέ-
τος σε 4,46 εκατ.ευρώ έναντι 6 εκατ.
ευρώ την ίδια περίοδο πέρσι. 

Στην αύξηση των ποσοστώ-
σεων αγελαδινού γάλακτος 
κατά 2% ή κατά 2,84 εκατοµ-
µύρια τόνους από τον Απρί-
λιο του 2008 προσανατολίζε-
ται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
µια προσπάθεια –µεταξύ άλ-
λων- αποκλιµάκωσης των τι-
µών του γάλακτος. Σύµφω-
να µε το προσχέδιο της πρό-
τασης η αύξηση κατά 2% των 
ποσοστώσεων θα διαµορφώ-
σει για την Ελλάδα ποσόστω-
ση ύψους 837.000 τόνους. 
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ΕΒΖ: Γλυκό το τρίµηνο 
Επάνοδο στην κερδοφορία σε επίπεδο οµί-λου, παραµονή των αποτελεσµάτων της µητρικής σε αρνητικό έδαφος και σηµαντι-κή µείωση των πωλήσεων σήµανε για την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης το τρίτο τρί-µηνο του 2007. Ο όµιλος εµφάνισε κέρδη (µετά τους φόρους) 1,37 εκατ. ευρώ από ζηµιές 4,67 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίµηνο του 2006. Σε επίπεδο µητρικής, ωστόσο, διατηρήθηκαν τα αρνητικά αποτελέσµατα, µε τις ζηµίες µετά από φόρους να διαµορ-φώνονται στο πρώτο τρίµηνο φέτος σε 4,46 εκατ.ευρώ έναντι 6 εκατ.ευρώ την ίδια περίοδο πέρσι. 
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Το τσίπουρο 
του Τυρνάβου 
«µεθά» τις ΗΠΑ
Ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρηµα, που 
αφορά στην είσοδο του τσίπουρου και 
των οίνων του Τυρνάβου στην πολλά 
υποσχόµενη αγορά των ΗΠΑ, δροµολο-
γεί ο Οινοποιητικός Συνεταιρισµός  της 
περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη του 
διενεργούν επαφές µε τον πρόξενο των 
ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Χόιτ Μπράιαν Γι, 
ο οποίος µάλιστα βρέθηκε πρόσφατα για 
τον σκοπό αυτό στον Τύρναβο. Στο επίκε-
ντρο των επαφών του Αµερικανού Αξιω-
µατούχου µε στελέχη του Συνεταιρισµού 
βρέθηκαν οι προοπτικές διείσδυσης των 
δύο προϊόντων στις αγορές των ΗΠΑ, 
µέσω µεγάλων αµερικανικών εταιρειών 
διανοµής. 

Κάτω τα σύκα
Μειωµένη κατά 45,3% ήταν τελικά η 
φετινή σοδειά σύκων προς αποξήραν-
ση, εξαιτίας των δυσµενών για την 
καλλιέργεια καιρικών συνθηκών που 
επικράτησαν στη διάρκεια του περα-
σµένου καλοκαιριού.
Μέχρι τώρα, µε βάση τα στοιχεία της ΣΥ-
ΚΙΚΗΣ, έχουν µεταποιηθεί 1.972.000 κι-
λά αποξηραµένων σύκων, εκ των οποίων 
1.772.000 κιλά από Μεσσηνία και Λα-
κωνία και 200.000 κιλά από την Κύµη 
Ευβοίας, έναντι 3.603.000 κιλών που 
µεταποιήθηκαν πέρυσι.

Φορτσάρει το ελαιόλαδο

Δύο ακόµη πολύτιµα εργαλεία, τα νέα συγχρηµατοδοτούµε-
να προγράµµατα προώθησης και προβολής, «ρίχνει» στη µά-

χη για την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας του ελληνικού 
τυποποιηµένου ελαιολάδου και την περαιτέρω τόνωση της 

εξωστρέφειάς του, ο ΣΕΒΙΤΕΛ. Το νέο τριετές πρόγραµµα, 
το “Wonderful Olive Oil, µε προϋπολογισµό 2,851 εκατ.ευ-

ρώ, έχει ήδη εγκριθεί και αναµένεται να «τρέξει» από τον Ια-
νουάριο του 2008, ενώ µία ακόµη δράση τριετούς διάρκειας, 

το Kotinos II, προϋπολογισµού 8,122 εκατ.ευρώ, αναµένει 
έγκριση µε πιθανή έναρξη τον Σεπτέµβριο του 2008. 

Άµεσα αναµένεται η έκδοση προκήρυξης 
για 607 προσλήψεις µόνιµου προσωπικού 
όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης στην 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, µέσω ΑΣΕΠ. 
Ο διαγωνισµός θα γίνει µε µόρια, µε τη διαδικα-
σία της σειράς προτεραιότητας, πάντα υπό τον 
έλεγχο του ΑΣΕΠ. Η νέα προκήρυξη περιέχει κυ-
ρίως θέσεις διοικητικού προσωπικού.
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➤ Προϊόν του µήνα

Τα πολλά πρόσωπα 
του πορτοκαλιού
Χαµόγελα στη Βόρεια Ελλάδα, ανησυχία στα νότια

Της Μαρίνας Φούντα



Τα πολλά πρόσωπα 
του πορτοκαλιού
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Τ

Tα... παιχνίδια του 
καιρού δεν άφησαν 
στην ησυχία του το 
πορτοκάλι, καθώς 
µόλις που αυτό κατά-
φερε να «ορθοποδή-
σει» από τους παγε-
τούς των προηγού-
µενων ετών, δέχθηκε 
µεγάλο πλήγµα από 
τους εκτεταµένους 
καύσωνες 

νους, από τους οποίους οι 200 χιλ. 
τόνοι προορίζονται για εξαγωγές, τό-
σο στην Ανατολική, όσο και τη Δυτι-
κή Ευρώπη, µε τη µερίδα του λέο-
ντος να απορροφάται από τις χώρες 
των Βαλκανίων, αλλά και την Αυ-
στρία, την Ουγγαρία και λιγότερο από 
τη Γερµανία.

Ειδικότερα, την περασµένη εµπο-
ρική περίοδο η παραγωγή κινήθηκε 
στους 856 χιλ. τόνους, την ίδια ώρα 
που οι εκτιµήσεις για τη φετινή χρο-
νιά θέτουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπε-
δα τον πήχη, τοποθετώντας την ακό-
µα και κοντά στο 1 εκ. τόνους.

Ωστόσο, αρκετά µεγάλος παρου-
σιάζεται ο αριθµός των παραγωγών, 
στο σύνολο σχεδόν της χώρας, που 
παραπονιέται έντονα για µικρού µε-
γέθους πορτοκάλια, δίνοντας έµφα-
ση στη διάσταση του φαινοµένου της 
µικροκαρπίας.

Όµως, ακόµα και τα... παιχνίδια του 
καιρού δεν άφησαν στην ησυχία του 
το εν λόγω φρούτο, καθώς µόλις που 
αυτό κατάφερε να «ορθοποδήσει» 
µετά τις καταστροφές που προξένη-
σαν οι παγετοί των προηγούµενων 
ετών, δέχθηκε µεγάλο πλήγµα από 
τους εκτεταµένους καύσωνες που 
έπληξαν τη χώρα µας το περασµένο 
καλοκαίρι.

Άρτα
Για µια αρκετά καλή χρονιά για τα 

πορτοκάλια της ευρύτερης περιοχής 
του Νοµού Άρτας, µε ικανοποιητική 
παραγωγή, τόσο από άποψη ποιότη-
τας, όσο και από άποψη ποσότητας 
κάνει λόγο στο «Αγρόκτηµα» ο πρό-
εδρος της Ένωσης Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών (ΕΑΣ) Άρτας, κ. Β. Ευ-
άγγελος, επισηµαίνοντας χαρακτη-
ριστικά ότι «τα πορτοκάλια έχουν 
ωριµάσει, ενώ παράλληλα διαθέτουν 
ένα ωραίο, κίτρινο χρώµα».

Με σύµµαχο, λοιπόν, τις καλές και-
ρικές συνθήκες ξεκίνησε πριν από 
λίγο χρονικό διάστηµα η συγκοµιδή 
των ποικιλιών Μέρλιν και Ναβαλίνες.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµή-
σεις της ΕΑΣ, η συνολική παραγωγή 
του Νοµού όσον αφορά στις ποικιλίες 
Μέρλιν, Ναβαλίνες, Σαροστιάνα και 
Κοινά αναµένεται να αγγίξει φέτος 
τους 135 – 140 χιλ. τόνους, φανε-
ρά ενισχυµένη από την προηγούµε-
νη περίοδο, όπου και είχε διαµορφω-
θεί στους 115 – 120 χιλ. τόνους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το σύ-

νολο της φετινής παραγωγής του 
προϊόντος, περίπου 55 - 60 χιλ. τό-
νοι προορίζονται για χυµοποίηση, πο-
σότητα που πέρυσι αντιστοιχούσε σε 
48.5 χιλ. τόνους.

Ωστόσο, σε σχετική ερώτησή µας, 
ο κ. Ευάγγελος απαντά κατηγορηµα-
τικά «η χυµοποίηση συµφέρει µόνο 
από πλευράς απορρόφησης και όχι 
από πλευράς τιµών».

Οι τιµές παραγωγού κυµαίνονται 
στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι, ενώ τοπο-
θετούνται στα 22 λεπτά για τις Ναβε-
λίνες (παραδοτέα) και στα 17 λεπτά 
για τα πορτοκάλια ποικιλίας Μέρλιν 
(παραδοτέα). Τα έξοδα συγκοµιδής 
καλύπτουν µερίδιο της τάξης των 4 – 
5 λεπτών.

«Με ιδιαίτερα καλή διάθεση» ξε-
κίνησαν φέτος και οι εξαγωγές των 
πορτοκαλιών της Ένωσης προς τις 
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς όπως 
προβλέπει ο κ. Ευάγγελος, οι εξαγώ-
γιµες ποσότητες αναµένεται να ανέλ-
θουν ακόµα και στους 15.000 τό-
νους (Ναβαλίνες και Μέρλιν µαζί).

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να ανα-
φερθεί ότι κατόπιν παρέµβασης των 
µελών της ΕΑΣ Άρτας, τη φετινή χρο-
νιά δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ επιπλέον 
10 λεπτά για την ποιοτική και ποσοτι-
κή επιβάρυνση του κάθε χυµοποιήσι-
µου προϊόντος, γεγονός που θα ενι-
σχύσει σηµαντικά τους παραγωγούς.

Αργολίδα
Στην κατεξοχήν πατρίδα του πορτο-

καλιού, το Νοµό Αργολίδας, η κατά-

α... πολλά του πρόσωπα αποκαλύ-
πτει φέτος ο «άρχοντας» των... εσπε-
ριδοειδών, που µε ατού το ολοένα 
και αυξανόµενο ποσοστό των εξαγω-
γών του προς τις ευρωπαϊκές χώρες, 
αναζητά, µέσα σε ένα αντικρουόµενο 
τοπίο, την πραγµατική του ταυτότητα. 
Ο λόγος για το ελληνικό πορτοκάλι, 
ένα διαχρονικό προϊόν βαρύνουσας 
σηµασίας για τη χώρα µας, που φέ-
τος προκαλεί ανάµεικτα συναισθήµα-
τα στους καλλιεργητές του. Αυτά της 
ικανοποίησης στη Βόρεια Ελλάδα και 
αυτά της ανησυχίας στη Νότια.

Η ετήσια ελληνική παραγωγή κυ-
µαίνεται συνήθως στους 900 χιλ. τό-
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σταση 
παρουσιά-

ζεται κάπως δια-
φοροποιηµένη, µε το 

τοπίο να σκιαγραφείται 
κατά κύριο λόγο από την όχι 

και τόσο ικανοποιητική ποιότη-
τα του προϊόντος, καθώς καύσωνας 

και µικροκαρπία έπληξαν σηµαντικά 
την παραγωγή. Μεγάλες όµως είναι και οι 

διακυµάνσεις που εντοπίζονται στον όγκο 
παραγωγής της κάθε ποικιλίας ξεχωρι-
στά. Στις Ναβελίνες η συγκοµιδή ξεκίνησε 
µε κανονικούς ρυθµούς, µε τις τελευταίες 
προβλέψεις να τοποθετούν την παραγω-
γή της φετινής περιόδου σε ικανοποιητικά 
επίπεδα και συγκεκριµένα στους 70 – 80 

χιλ. τόνους, όταν 
την αντίστοιχη περυσι-

νή χρονιά είχε κινηθεί µόλις στους 
20.000 χιλ. τόνους. «Πέρυσι είχαµε µια 
πάρα πολύ κακή χρονιά για τις Ναβελίνες. 
Για κάποιο λόγο, τα δέντρα δεν ανθίσανε», 
επιβεβαιώνει ο Διευθυντής της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Αργολί-
δας, κ. Γ. Δηµάκης.

Οι τιµές κινούνται στα ίδια επίπεδα µε 
πέρυσι και ειδικότερα µεταξύ των 27 – 28 
λεπτών. Σύµφωνα µε τους παραγωγούς, 
κρίνονται ανεκτές, αν και θα µπορούσαν 
να ήταν ακόµη καλύτερες.

Στα πορτοκάλια, τύπου Μέρλιν, δεν 
υπάρχει ακόµα σαφής εικόνα, ούτε καθο-
ρισµένες τιµές, αφού η διαδικασία της συ-
γκοµιδής µόλις ξεκίνησε.

Ωστόσο, κάτι που µπορεί να ειπωθεί 
µε βεβαιότητα είναι η µεγάλη ζηµιά που 
προκάλεσαν οι εκτεταµένοι καύσωνες 

του καλοκαιριού στη συγκεκριµένη ποι-
κιλία, ζηµιά που ενδεχοµένως να µετα-
φραστεί µε µια µείωση της παραγωγής 
της τάξης ακόµα και του 40%. 

Ως «λύση ανάγκης για την προώθη-
ση των προϊόντων δεύτερης κατηγο-
ρίας» κατονοµάζει τη διαδικασία της χυ-
µοποίησης ο κ. Δηµάκης, επισηµαί-
νοντας ότι περίπου ποσότητα ίση µε 
160.000 τόνους προορίστηκαν πέρυσι για 
το σκοπό αυτό. Φέτος, η διαδικασία ξεκίνη-
σε µε δειλά βήµατα, µε τους παράγοντες 
της αγοράς να αναµένουν τις εξελίξεις.

Λακωνία
Σηµαντική µείωση που µεταφράζεται σε 

ποσοστά µεταξύ του 30% και 40%, ίσως 
και λίγο υψηλότερα, σε σχέση µε τα ποσο-
στά των προηγούµενων ετών, αναµένεται 
να σηµειωθεί στην παραγωγή πορτοκα-
λιών, κάθε ποικιλίας, όσον αφορά στο Νο-
µό Λακωνίας, καθώς και εδώ οι ασυνήθι-
στα υψηλές θερµοκρασίες που επικράτη-
σαν πριν από λίγο καιρό δεν ευνόησαν τη 
σοδειά, η οποία και προβλέπεται να ανέλ-
θει µόλις στους 30 χιλ. τόνους.

Στην περιοχή, µάλιστα, παρατηρείται 
ένα φαινόµενο που σύµφωνα µε τον πρό-
εδρο του Χυµοποιητηρίου Λακωνίας, κ. 
Σπ. Παπαδάκο «δεν µπορεί να ερµηνευ-
τεί». Ποιο είναι αυτό; Μολονότι η παραγω-
γή εµφανίζεται περιορισµένη, µε κάποιο 
µυστήριο τρόπο δεν καταγράφεται µέχρι 
τώρα καµία αύξηση στις τιµές του παρα-
γωγού, όπως εύλογα θα περίµενε ο καθέ-
νας. Αντίθετα, οι τιµές κινούνται σε αρνητι-
κή τροχιά, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα 
τα πορτοκάλια Ναβελίνες. Πιο συγκεκρι-
µένα, ενώ οι περυσινές τιµές στην εν λό-
γω ποικιλία διαµορφώθηκαν στα 25 λε-
πτά, φέτος υπολογίζονται να κινηθούν µό-
λις στα 19 λεπτά.

Η εικόνα στη Μεσόγειο
Σε αρνητική τροχιά προβλέπεται να κι-

νηθεί το σύνολο της φετινής παραγωγής 
των ανταγωνιστριών χωρών της Μεσο-
γείου σε πορτοκάλια,  σε µια πρώτη σύ-
γκριση µε την περασµένη χρονιά, φαινό-
µενο το οποίο προσδίδει – το δίχως άλλο 
– τεράστια ώθηση στην ελληνική αγορά, 

σταση 
παρουσιά-

ζεται κάπως δια-
φοροποιηµένη, µε το 

τοπίο να σκιαγραφείται 
κατά κύριο λόγο από την όχι 

και τόσο ικανοποιητική ποιότη-
τα του προϊόντος, καθώς καύσωνας 

και µικροκαρπία έπληξαν σηµαντικά 
την παραγωγή. Μεγάλες όµως είναι και οι 

διακυµάνσεις που εντοπίζονται στον όγκο 
παραγωγής της κάθε ποικιλίας ξεχωρι-
στά. Στις Ναβελίνες η συγκοµιδή ξεκίνησε 

χιλ. τόνους, όταν 
την αντίστοιχη περυσι-

νή χρονιά είχε κινηθεί µόλις στους 
20.000 χιλ. τόνους. «Πέρυσι είχαµε µια 
πάρα πολύ κακή χρονιά για τις Ναβελίνες. 
Για κάποιο λόγο, τα δέντρα δεν ανθίσανε», 
επιβεβαιώνει ο Διευθυντής της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Αργολί-
δας, κ. Γ. Δηµάκης.

Οι τιµές κινούνται στα ίδια επίπεδα µε 
πέρυσι και ειδικότερα µεταξύ των 27 – 28 
λεπτών. Σύµφωνα µε τους παραγωγούς, 
κρίνονται ανεκτές, αν και θα µπορούσαν 
να ήταν ακόµη καλύτερες.

Στα πορτοκάλια, τύπου Μέρλιν, δεν 
υπάρχει ακόµα σαφής εικόνα, ούτε καθο-
ρισµένες τιµές, αφού η διαδικασία της συ-

του καλοκαιριού στη συγκεκριµένη ποι-
κιλία, ζηµιά που ενδεχοµένως να µετα-
φραστεί µε µια µείωση της παραγωγής 
της τάξης ακόµα και του 40%. 

Ως «λύση ανάγκης για την προώθη-
ση των προϊόντων δεύτερης κατηγο-
ρίας» κατονοµάζει τη διαδικασία της χυ-
µοποίησης ο κ. Δηµάκης, επισηµαί-
νοντας ότι περίπου ποσότητα ίση µε 
160.000 τόνους προορίστηκαν πέρυσι για 
το σκοπό αυτό. Φέτος, η διαδικασία ξεκίνη-
σε µε δειλά βήµατα, µε τους παράγοντες 
της αγοράς να αναµένουν τις εξελίξεις.

Λακωνία
Σηµαντική µείωση που µεταφράζεται σε 

ποσοστά µεταξύ του 30% και 40%, ίσως 
και λίγο υψηλότερα, σε σχέση µε τα ποσο-

Στην Αργολίδα, η συγκοµιδή στις ναβε-
λίνες ξεκίνησε µε κανονικούς ρυθµούς, 
µε τις τελευταίες προβλέψεις να τοποθε-
τούν την παραγωγή της φετινής περιό-
δου σε ικανοποιητικά επίπεδα και συγκε-
κριµένα στους 70 – 80 χιλ. τόνους, όταν 
την αντίστοιχη περυσινή χρονιά εί-
χε κινηθεί µόλις στους 
20.000 χιλ. τό-
νους.

Τα πολλά πρόσωπα
           του πορτοκαλιού

➤ Προϊόν του µήνα



Τα πολλά πρόσωπα
           του πορτοκαλιού

δηµιουργώντας σηµαντικές ευκαιρίες για 
νέα ανοίγµατα, αφού αντίθετα µε τη διε-
θνή εικόνα, η χώρα µας αναµένει, όπως 
ήδη προαναφέρθηκε, αύξηση του όγκου 
παραγωγής.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της 
Επιτροπής Εσπεριδοπαραγωγικών Χω-
ρών της Λεκάνης της Μεσογείου (CL-
AM), τα οποία και ανέλυσε ο Σύνδεσµος 
Εξαγωγέων Φρούτων, Λαχανικών και 
Χυµών (INCOFRUIT HELLAS), η συνο-
λική παραγωγή πορτοκαλιών της Μεσο-
γείου για την εµπορική περίοδο 2007 – 
2008 εκτιµάται ότι θα καταγράψει κάµψη 
και θα κινηθεί περίπου στους 10.180,8 
χιλ. τόνους, σηµαντικά µειωµένη από την 
παραγωγή των 10.882,1 χιλ. τόνων που 
καταγράφηκε την περίοδο 2006-2007. 

Τόσο η παραγωγή της Ισπανίας, όσο 
και της Ιταλίας θα ακολουθήσουν πτωτι-
κές τάσεις, αφού η ισπανική σοδειά πορ-

τοκαλιών θα διαµορφωθεί για το 2007-
2008 στους 2.704,3 χιλ. τόνους, από 
3.396,4 χιλ. το 2006-2007 και η ιταλι-
κή στους 2.120,0 χιλ. τόνους, από 2.35-
6,1 χιλ. το 2006-2007.

Η αντιµετώπιση του ΥΠΠΑΤ
Στροφή στην καλλιέργεια νέων ποικι-

λιών πορτοκαλιών επιθυµεί το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
σε µια προσπάθεια να προωθήσει περαι-
τέρω τη δυναµική του εν λόγω φρούτου 
στην ελληνική και διεθνή αγορά, αλλά 
και να διασφαλίσει το µέλλον και τη µετέ-
πειτα πορεία του.

Στόχος, σύµφωνα µε το υπουργείο, εί-
ναι “η σταδιακή αντικατάσταση των ποικι-
λιών WASHINGTON NAVEL και ΚΟΙΝΩΝ 
µε γνώµονα την επιλογή ποικιλιών µε 
µεγάλο εύρος εµπορίας, διπλής κατεύ-
θυνσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η τρο-

φοδοσία των εργοστασίων για την παρα-
γωγή νέων προϊόντων χυµών που ζητά 
η αγορά. 

Συγχρόνως επιδιώκεται η διεύρυνση 
της περιόδου χυµοποίησης και της εµπο-
ρίας των προϊόντων αυτών, η δυνατότη-
τα οργάνωσης και προώθησης του προϊ-
όντος στην εγχώρια και διεθνή αγορά και 
τέλος η προστασία από τους παγετούς 
και τις ασθένειες”.

φοδοσία των εργοστασίων για την παρα-

Μολονότι η παραγω-
γή εµφανίζεται πε-
ριορισµένη, µε κά-
ποιο µυστήριο τρόπο 
δεν καταγράφε-
ται µέχρι τώρα κα-
µία αύξηση στις τι-
µές του παραγωγού, 
όπως εύλογα θα πε-
ρίµενε ο καθένας.
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➤ Εξελίξεις-θεσµικά

Χασάπης 
ο γιατρός, για 
το τσεκ απ της ΚΑΠ
Σε προκρούστεια κλίνη δικαιώµατα 200 χιλ. αγροτών 

Του Νίκου Αρχοντή



µεταρρυθµίσεις εκσυγχρόνισαν την 
ΚΑΠ, ο “διαγνωστικός έλεγχος” απο-
τελεί µια καλή ευκαιρία για την περαι-
τέρω ανασκόπηση της πολιτικής αυ-
τής”.

Αντί για ανασκόπηση, έρχεται η 
ανασκολόπιση µε µέτρα όπως:

-Αντικατάσταση των ενισχύσε-
ων που βασίζονται στα ιστορικά έσο-
δα από ένα σύστηµα επέκτασης των 
κατ’ αποκοπή ενισχύσεων. Ουσιαστι-
κά κατάργηση του ιστορικού µοντέ-
λου και αντικατάστασή του από το πε-
ριφερειακό.

-Αύξηση του ποσοστού αποσύνδε-
σης. Αν και η ΕΕ αναγνωρίζει ότι “η 
συνδεδεµένη στήριξη µπορεί να δια-
δραµατίσει ακόµη ένα ρόλο σε πε-
ριφέρειες, όπου η παραγωγή είναι 
µικρής κλίµακας και οι οποίες πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονοµικό ή 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον”,

-Σταδιακή µείωση ενίσχυσης 
για όσους λαµβάνουν πάνω από 
100.000 ευρώ ανά έτος, µε διαχω-
ρισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων που ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτή-
τες και έχουν πολλούς υπαλλήλους 
και τις εκµεταλλεύσεις, που ανήκουν 
σε έναν ιδιοκτήτη και έχουν λίγους 
υπαλλήλους,

-Αύξηση της έκτασης που πρέπει 
να έχει στην κατοχή του ένας γεωρ-
γός πριν υποβάλει αίτηση ΟΣΔΕ από 
3 σε 10 στρ. 

-Επανεξέταση των προτύπων πολ-
λαπλής συµµόρφωσης, µε προσθήκη 
νέων όπως η βελτίωση της διαχείρι-
σης των υδάτων και η άµβλυνση των 
κλιµατικών αλλαγών.

Αντίθετα µε τις παραπάνω περικο-
πές, η Κοµισιόν πρότεινε και µία αύ-
ξηση. Αύξηση κρατήσεων της δυ-
ναµικής διαφοροποίησης, δηλαδή 
τη µείωση των άµεσων ενισχύσεων 
όλων των γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων, που λαµβάνουν πάνω από 
5.000 € ανά έτος. Το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί σταδιακά από 5 % σήµερα 
σε 13 % το 2013. 

Μικρές ως βασιλικές αντιδράσεις
Οι προτάσεις της Κοµισιόν “για 

τη σαλαµοποίηση της ΚΑΠ, αντί για 
απλοποίηση”, όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε παράγοντας των Βρυξελλών, 
προκάλεσαν όπως ήταν φυσικό ποι-
κίλες αντιδράσεις. ΠΑΣΕΓΕΣ και ΓΕ-

ΣΑΣΕ στην Ελλάδα έκαναν λόγο για 
επίθεση στα κεκτηµένα των αγροτών, 
ενώ η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, 
κυρία Κατ. Μπατζελή, σηµείωσε ότι η 
πρόταση “αναµένεται να δηµιουργή-
σει ένα νέο “κύµα” αναπροσαρµογής 
των δικαιωµάτων και της αξίας τους 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο”.

Επισήµως, τα περισσότερα κράτη-
µέλη κρατάνε ακόµα κλειστά τα χαρτιά 
τους. Κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 
πολλά σηµεία των προτάσεων παρα-
µένουν ασαφή. Άλλωστε οι νοµοθετι-
κές προτάσεις θα κατατεθούν από την 
Κοµισιόν, το Μάιο του 2008. Πάντως, 
τα σηµεία τριβής αναµένεται να είναι 
εύλογα η σηµαντική αύξηση του ποσο-
στού της δυναµικής διαφοροποίησης, 
καθώς και οι περικοπές των ενισχύ-
σεων για τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις, 
θέµα για το οποίο έχουν ήδη εκφράσει 
έντονες επιφυλάξεις τόσο η βρετανική 
όσο και η γερµανική κυβέρνηση. 

15

Γ ια προληπτικό «έλεγχο υγείας» είπε 
ότι θα πάει το 2008 την ΚΑΠ η Κοµι-
σιόν. Αντ’ αυτού διέγνωσε µε συνο-
πτικές διαδικασίες ότι «ήτο ασθενής 
επί της χειρουργικής κλίνης» και άρ-
χισε το κόψε-ράψε. Το αποτέλεσµα εί-
ναι να κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς 
δικαιώµατα ενισχύσεων πάνω από 
200.000 δικαιούχοι στην Ελλάδα. 
Εκτός κι αν γίνουν πάλι τα χωράφια... 
τριώροφα.

Τόσο καιρό η Επίτροπος Γεωργίας 
της ΕΕ, η Δανέζα, κυρία Μάριαν Φί-
σερ Μπόελ, διαρρήγνυε τα ιµάτια της 
ότι ο «έλεγχος υγείας» της Κοινής 
Αργοτικής Πολιτικής δεν θα ήταν άλ-
λη µία ενδιάµεση αναθεώρηση, µό-
λις 5 χρόνια πριν την τελευταία µεγά-
λη µεταρρύθµιση και πριν ακόµη κα-
λά-καλά εφαρµοστούν οι νέα Κοινές 
Οργανώσεις Αγοράς στη ζάχαρη, τα 
οπωροκηπευτικά και τα αµπελοοινικά 
προϊόντα. Η αλήθεια, όµως, ήταν δια-
φορετική, όσο κι αν η ίδια επιµένει, πε-
ρί τεχνικών παρεµβάσεων, µε στόχο 
την απλοποίηση της ΚΑΠ, προς όφε-
λος των αγροτών.

Πώς θα µπορούσε να χαρακτηρι-
στεί άλλωστε «τεχνική παρέµβαση» 
η περικοπή πλήρως των ενισχύσεων 
για χιλιάδες αγρότες στα 27 κράτη-
µέλη. Με τον «έλεγχο υγείας» η Κο-
µισιόν δείχνει ότι προτίθεται να κόψει 
τελείως τις επιδοτήσεις από τους πο-
λύ µικρούς, αλλά και τους πολύ µεγά-
λους δικαιούχους, ανοίγοντας το δρό-
µο στην καθιέρωση ενιαίων δικαιω-
µάτων, µε τη µορφή επιδόµατος, για 
όλους τους αγρότες ανεξάρτητα του 
τι παρήγαγαν ή τι παράγουν τώρα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιο-
ποίησε την Τρίτη 20 Νοεµβρίου το 
σχέδιό της για τον εξορθολογισµό και 
τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνε-
ται στην ανακοίνωση της Κοµισιόν: “Ο 
καλούµενος “διαγνωστικός έλεγχος” 
της ΚΑΠ βασίζεται στην προσέγγιση 
που εγκρίθηκε µε τις µεταρρυθµίσεις 
του 2003 και έχει ως στόχο τη βελ-
τίωση της λειτουργίας της ΚΑΠ βά-
σει της πείρας που αποκτήθηκε από 
το 2003 και την προσαρµογή της στις 
νέες προκλήσεις και δυνατότητες που 
παρουσιάζονται το 2007 στην ΕΕ των 
27 κρατών µελών. Παρόλο που οι 

Γάλα χωρίς 
ποσοστώσεις 
και ενεργειακά 
φυτά χωρίς πριµ
Η Επίτροπος Γεωργίας, Μά-
ριαν Φίσερ Μπόελ, προανήγ-
γειλε ότι η αποθεµατοποίηση 
στήριξης πρέπει να καταργη-
θεί για τα περισσότερα σιτη-
ρά και να διατηρηθεί για ένα. 
Tο σίτο αρτοποιήσιµης ποιό-
τητας, καθώς και η αγρανά-
παυση. Επίσης, ανακοίνωσε 
ότι θα καταργηθούν και οι πο-
σοστώσεις γάλακτος το 20-
15, αφού πρώτα αυξηθούν 
σταδιακά (2%;) στο µεσο-
διάστηµα για να επιτραπεί η 
“οµαλή προσγείωση” του το-
µέα.
Η ίδια επέµεινε ότι θα πρέ-
πει επίσης να εξεταστεί, εάν 
η πριµοδότηση ενεργεια-
κών καλλιεργειών παραµένει 
αναγκαία, δεδοµένων των 
νέων κινήτρων για την πα-
ραγωγή βιοκαυσίµων, όπως 
οι υποχρεωτικοί στόχοι για 
τη βιοενέργεια και οι υψη-
λές τιµές. Ουσιαστικά, προα-
νήγγειλε πρόταση κατάργη-
σης ή µεγάλης µείωσης του 
πριµ των 4,5 ευρώ/στρ. για 
τα ενεργειακά φυτά.
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➤ Φάκελος

Το γεώµηλο 
γίνεται µήλον 
της έριδος 
Tο Έτος Πατάτας φέρνει χαµόγελα στους παραγωγούς 

Της Νατάσας Φραγκούλη 



τόνους ετησίως, που καλλιεργείται σε 
έκταση 195.000 τετραγωνικών χιλιο-
µέτρων ανά τον κόσµο, από τα οροπέ-
δια της επαρχίας Γιουνάν στην Κίνα 
µέχρι τις ορεινές περιοχές της Ιάβας 
στον Ισηµερινό και τις στέπες της Ου-
κρανίας. 

Έτος πατάτας 
Με ψήφισµα της 16ης Γενικής Συνέ-

λευσης των Ηνωµένων Εθνών το 20-
08 κηρύχθηκε έτος πατάτας. Το σκε-
πτικό είναι ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του ΟΗΕ ο πληθυσµός του κόσµου τα 
επόµενα είκοσι χρόνια θα αυξάνεται 
κατά µέσο όρο κατά 100 εκατ. ανθρώ-
πους ετησίως µε την εξασφάλιση τρο-
φής για τα επόµενα χρόνια να αποτε-
λεί πρόκληση για την παγκόσµια κοι-
νότητα. 

Και η πατάτα είναι ο ιδανικός σύµ-
µαχος προς αυτήν την κατεύθυνση: η 

καλλιέργειά της µπορεί να γίνει σε πε-
ριοχές µε φτωχά εδάφη, σκληρό κλί-
µα, η συγκοµιδή γίνεται σε σχετικά σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα από τη σπορά 
και, κυρίως, το 85 % του φυτού είναι 
εδώδιµο σε σύγκριση µε 50 % που εί-
ναι το αντίστοιχο ποσοστό για τα δηµη-
τριακά. Οι πατάτες έχουν υψηλή περιε-
κτικότητα σε υδρογονάνθρακες, δη-
λαδή, είναι σηµαντική πηγή ενέργειας 
για τον οργανισµό και περιέχουν πρω-
τεΐνες υψηλής ποιότητας. Επίσης, µια 
πατάτα µεσαίου µεγέθους προσφέρει 
περίπου τη µισή συνιστώµενη ηµερή-
σια δόση (ΣΗΔ) βιταµίνης C και το ένα 
πέµπτο της ΣΗΔ καλίου. 

Η ιστορία 
Ως διατροφικό προϊόν, η πατάτα 

έπαιξε κεντρικό ρόλο σε διπλωµατικές 
διενέξεις. Πιο πρόσφατη η διαµάχη 
Ουάσιγκτον - Παρισιού το 2003, όταν 
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ανένα λαχανικό δεν µπορεί να επαί-
ρεται ότι δηµιούργησε έθνη, οδήγη-
σε σε κατάρρευση την οικονοµία ολό-
κληρων χωρών ή ότι διαδραµάτισε 
κεντρικό ρόλο σε διπλωµατικές διε-
νέξεις, εκτός από την ταπεινή πατάτα. 
Σήµερα το «παραµεληµένο» γεώµη-
λο παίρνει την εκδίκησή του και ανα-
δεικνύεται σε πρωταγωνιστή της χρο-
νιάς, αφού το 2008 –µετά από απόφα-
ση του ΟΗΕ- είναι η παγκόσµια χρονιά 
της πατάτας. 

Στην Ελλάδα, οι παραγωγοί ήδη 
από το 2006 έχουν αρχίσει να γιορ-
τάζουν, αφού µε µεγάλες συµφωνίες 
συµβολαιοποίησης µε πολυεθνικούς 
οµίλους, το προϊόν άρχισε ήδη να 
βγαίνει από την αφάνεια. 

Σήµερα, διεθνώς τα βλέµµατα πέ-
φτουν στην πατάτα. Την τέταρτη σε µέ-
γεθος καλλιέργεια διεθνώς, µε 7.5-
00 ποικιλίες και παραγωγή 320 εκατ. 

Κ
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η Γαλλία αρνήθηκε να 
υποστηρίξει την εισβολή 

των ΗΠΑ στο Ιράκ. Για να δεί-
ξουν την οργή τους προς τη Γαλ-

λία, Αµερικανοί βουλευτές αποφά-
σισαν να µετονοµάσουν τις τηγανητές 

πατάτες, που στις ΗΠΑ λέγονται «γαλλι-
κές πατάτες» και σερβίρονται στο κυλικείο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε «πατά-
τες της ελευθερίας».

H λέξη batata ή patata είναι ινδιάνικη και 
χρησιµοποιείται για τις γλυκοπατάτες αλ-
λά επικράτησε τελικά της παλαιότερης “γε-
ώµηλον”. Καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά 
από τους Ινκας του Περού γύρω στο 4.0-
00 π.Χ., ενώ έγινε σηµαντικό αγροτικό προ-
ϊόν για την αυτοκρατορία των Ινκας, χωρίς 
ωστόσο να υποκαταστήσει ποτέ το καλα-
µπόκι. Η «πάπα», όπως ονοµάσθηκε η πα-
τάτα από τους Ινκας, ξεκίνησε το ταξίδι της 
ως βοτανολογικό αξιοθέατο, προερχόµενο 
από το Νέο Κόσµο και παρουσιάσθηκε στην 
αυλή των Ισπανών βασιλέων, µετά την 
ανακάλυψη της Αµερικής. Από την Ισπα-
νία, µεταφέρθηκε σε ισπανικές κτήσεις της 
Ιταλίας και του Βελγίου, ενώ ο µύθος θέλει 
τον Ισπανό βασιλέα Φίλιππο Β να προσφέ-
ρει πατάτες ως δώρο στον Πάπα.

Στην Ελλάδα είναι γνωστή η ιστορία µε 
τον Ιωάννη Καποδίστρια, που έβαλε ένο-
πλους φρουρούς να φυλάνε τις αποθήκες 
µε τις πατάτες για να πείσει τους Έλληνες 
να τις φάνε, κλέβοντάς τες...

Η καλλιέργεια διεθνώς 
Σήµερα, η πατάτα καλλιεργείται σε έκτα-

ση 195.000 τετραγωνικών χιλιοµέτρων 
ανά τον κόσµο, από τα οροπέδια της επαρ-
χίας Γιουνάν στην Κίνα µέχρι τις ορεινές 
περιοχές της Ιάβας στον Ισηµερινό και τις 
στέπες της Ουκρανίας. Είναι η τέταρτη σε 
µέγεθος καλλιέργεια, µε παγκόσµια παρα-
γωγή 315 εκατ. τόνων το 2006. Η µισή σο-
δειά παράγεται στις αναπτυσσόµενες χώ-

ρες, όπου η παραγωγή αυξάνεται µε ρυθµό 
5% ετησίως τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, 
στην Ε.Ε. η καλλιέργεια µειώνεται κατά 1% 
και η τάση της κατανάλωσης προσανατολί-
ζεται σε έτοιµα προϊόντα. 

Η ελληνική παραγωγή 
Στην Ελλάδα ήδη από το 2006 η ταπει-

νή πατάτα άρχισε να συγκεντρώνει πάνω 
της τα φώτα της δηµοσιότητας, µε τις επι-
χειρηµατικές συµφωνίες που έχουν συνά-
ψει συνεταιρισµοί µε σούπερ µάρκετ και 
πολυεθνικές βιοµηχανίες να προδιαγρά-
φουν ένα ακόµα καλύτερο µέλλον. Οι οι-
κονοµικές αποδόσεις των δύο τελευταίων 
ετών, καθώς και οι ευοίωνες προοπτικές 
την καθιστούν πρωταθλήτρια µεταξύ των 
µονοετών καλλιεργειών, επιτρέποντας 
στους Έλληνες παραγωγούς να γιορτά-
σουν πολύ νωρίτερα από το 2008 το έτος 
πατάτας.

Την τελευταία 20ετία η εξάπλωση της 
καλλιέργειας πατάτας στη χώρα µας είναι 
ραγδαία από άκρη σε άκρη της χώρας. Οι 
φηµισµένες πατάτες Νάξου, Νευροκοπίου, 
Αµυνταίου, Τριπόλεως, Κρήτης αποτελούν 
τους καλύτερους εκπροσώπους του προϊ-
όντος.

Συνολικά η ελληνική παραγωγή αγγίζει 
τους 500 χιλ. τόνους, µοιρασµένους πε-

ρίπου 300 χιλ. στην Ανοιξιάτικη και 200 
χιλ. στην Φθινοπωρινή, ενώ εντός της συ-
γκεκριµένης ποσότητας περιλαµβάνονται 
περίπου 150 χιλ. τόνοι ακατάλληλης για 
εµπορική χρήση πατάτας.

Με όνοµα 
Όλοι οι παράγοντες της αγοράς συνη-

γορούν πλέον ότι η συµβολαιακή γεωρ-
γία από τη µία, όπου η παραγωγή πατάτας 
συνδέεται µε τη µεταποίηση, και η ενίσχυση 
των ποικιλιών ΠΟΠ/ΠΓΕ συνιστούν το µέλ-
λον της πατατοκαλλιέργειας. 

Ήδη η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει ως προ-
ϊόν Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδει-
ξης (ΠΓΕ) την ξακουστή πατάτα Κάτω Νευ-
ροκοπίου Δράµας. Γνωστές και υψηλής 
ποιότητας και εξαιρετικά εύγευστες είναι και 
άλλες ποικιλίες πατάτας, όπως οι πατάτες 
Νάξου, Τριπόλεως, Καλαµάτας. Να σηµειώ-
σουµε εδώ ότι στην ΕΕ, εκτός από την πατά-
τα Κάτω Νευροκοπίου, έχουν κατοχυρωθεί 
ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ άλλες 7 ποικιλίες πατάτας 
(3 στη Γαλλία και από 1 στην Πορτογαλία, 
την Ολλανδία, τη Φιλανδία και το Ηνωµέ-
νο Βασίλειο). Σε επίπεδο συµβολαιακής γε-
ωργίας τα πρώτα βήµατα έχουν γίνει ήδη 
από την Tasty Foods και το φιλόδοξο πρό-
γραµµα, που «τρέχει» µε παραγωγούς από 
το Αµύνταιο. 

η Γαλλία αρνήθηκε να 
υποστηρίξει την εισβολή 

των ΗΠΑ στο Ιράκ. Για να δεί-
ξουν την οργή τους προς τη Γαλ-

λία, Αµερικανοί βουλευτές αποφά-
σισαν να µετονοµάσουν τις τηγανητές 

πατάτες, που στις ΗΠΑ λέγονται «γαλλι-
κές πατάτες» και σερβίρονται στο κυλικείο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε «πατά-
τες της ελευθερίας».

H λέξη batata ή patata είναι ινδιάνικη και 

Την τελευταία 20ετία η εξάπλω-
ση της καλλιέργειας πατάτας 
στη χώρα µας είναι ραγδαία από 
άκρη σε άκρη της χώρας. Οι φη-
µισµένες πατάτες Νάξου, Νευρο-
κοπίου, Αµυνταίου, Τριπόλεως, 
Κρήτης αποτελούν τους καλύτε-
ρους εκπροσώπους 
του προϊόντος.

➤ Φάκελος

Έτος 
    πατάτας



ι κι αν οι πολέµιοι του κατοχυρωµέ-
νου για τη χώρα µας όρου «φέτα» εµ-
φανίζονταν αρνητικοί στο ενδεχόµε-
νο να παραδώσουν τα «όπλα», τι κι αν 
οι ανταγωνίστριες χώρες - παραγωγοί 
λευκών τυριών καραδοκούν για να εκ-
µεταλλευθούν όσο µπορούν ακόµη τη 
«λάµψη» της φέτας µέσω αποµιµίσε-
ων, το απόλυτα ελληνικό προϊόν κερ-
δίζει τη δική του «µάχη» και η Ελλάδα 
γιορτάζει, καθώς το 2008 θα είναι η 
χρονιά του. 

Οι παραγωγοί δεν κρύβουν πλέον 
την αισιοδοξία τους, επισηµαίνοντας 
µάλιστα ότι είναι αρκετά εφικτή, µε τα 
τωρινά δεδοµένα, µια τιµή κοντά στο 
1 ευρώ για το γάλα. Οι 376 τυροκοµι-
κές επιχειρήσεις, γιορτάζουν και αυτές 

καθώς δέχονται σηµαντικές παραγγε-
λίες από µεγάλες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ, απτά ωστόσο δεδοµένα βελ-
τίωσης των τιµών ακόµα δεν έχουν κα-
ταγραφεί. Την ίδια στιγµή τα ράφια στα 
ευρωπαϊκά σούπερ µάρκετ, που µέχρι 
τις 15 Οκτωβρίου γέµιζαν από γερµα-
νικές, δανέζικες και γαλλικές αποµιµί-
σεις της φέτας παραµένουν κενά και 
το ζητούµενο είναι η χάραξη πολιτικής, 
ώστε το ελληνικό ποιοτικό προϊόν γρή-
γορα να πάρει θέση.

Τα προβλήµατα µεγάλα. Αρκεί να 
αναφέρουµε ότι η παγκόσµια κατανά-
λωση λευκών τυριών τύπου φέτας, 
φτάνει τους 600.000 τόνους, µε τη 
χώρα µας να µην µπορεί να διαθέσει 
στην αγορά, ως τώρα τουλάχιστον, πε-
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Έτος 
    πατάτας

Η παγκόσµια κατανά-
λωση λευκών τυριών 
τύπου φέτας, φτά-
νει τους 600.000 τό-
νους, µε τη χώρα µας 
να µην µπορεί να δια-
θέσει στην αγορά, ως 
τώρα τουλάχιστον, πε-
ρισσότερους από 12-
0.000 τόνους

Η λευκή 
επανάσταση
Σε πολεµικό κλίµα ετοιµάζεται να γιορτάσει η φέτα το 2008

Του Νίκου Φιλιππίδη

Τ
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ρισσότερους από 120.000 τόνους. Πρώτο 
πρόβληµα, οπότε οι αναγκαίες ποσότητες, 
κατά συνέπεια γίνεται η επιτακτική η ανάγκη 
επενδύσεων. Το ενδιαφέρον από επενδυτι-
κά σχήµατα της αλλοδαπής µεγάλο. Μεγά-
λος και ο κίνδυνος, αν υλοποιηθούν τα σχε-
διά τους, να εξελληνιστεί ξανά, έστω και διά 
της εµµέσου οδού, η παραδοσιακή φέτα. 
Την ίδια στιγµή τα σχέδια των συνεταιριστι-
κών οργανώσεων για δηµιουργία νέων τυ-
ροκοµείων βρίσκονται στο στάδιο της εκκό-
λαψης, ενώ η ηγέτιδα δύναµη στον χώρο η 
Δωδώνη βγαίνει στο «σφυρί» από την ιδιο-
κτήτρια ATEbank.

Δεύτερο και ίσως απόλυτο ζητούµενο για 
τη χώρα µας παραµένει η βέλτιστη ποιότη-
τα της παραγόµενης φέτας, αλλά και ενδε-
χόµενη συµµετοχή της φέτας στη λίστα των 
ΠΟΠ προϊόντων της ΕΕ, στην περίπτωση, 
που οριστικοποιηθούν οι διαπραγµατεύσεις 
στα πλαίσια του ΠΟΕ. Το θέµα της ποιότη-
τας, ίσως και να αποτελεί την «αχίλλειος 
πτέρνα» στην υπόθεση φέτα, καθώς «φτη-

νή» πρώτη ύλη συνεχίζει να υπάρχει εν 
αφθονία στις γειτονικές βαλκανικές χώρες. 

Έτος φέτας
Η ανακύρηξη του 2008 σε έτος φέτας, 

αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια της Κυ-
βέρνησης να εκµεταλλευτεί την συγκυρία, 
προς όφελος των Ελλήνων αιγοπροβατο-
τρόφων. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η 
σύσταση Φορέα για την προστασία και προ-
βολή της φέτας, στα πρότυπα του ελαιολά-
δου, ο οποίος θα  αποτελεί την κοινή πλατ-
φόρµα των υπουργείων Ανάπτυξης, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών, καθώς 
και των εµπλεκόµενων φορέων, όπως ο 
Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέα-
τος, ο ΕΦΕΤ, ο Agrocert, οι εκπρόσωποι των 
παραγωγών και των τυροκόµων.

Στη συνέχεια δόθηκε έµφαση στα προ-
βλήµατα στο εσωτερικό της χώρας, καθώς 
µπορεί η χώρα µας να δίνει αγώνα για την 
κατοχύρωση της ελληνικότητας της φέ-
τας τα τελευταία 13 χρόνια, ωστόσο ακόµα 

πολλές από τις κρατικές προµήθειες περιε-
λάµβαναν απλό άσπρο τυρί. Το απίστευτο 
όσο και ελληνικό φαινόµενο επιχειρήθη-
κε έστω και στο «και πέντε» να λυθεί µε την 
απόφαση να γίνεται επισταµένος έλεγχος 
των προµηθειών του στρατού και των νο-
σοκοµείων, ώστε να προµηθεύονται πραγ-
µατική φέτα και όχι άσπρο τυρί, καθώς και 
ο έλεγχος των προµηθειών µέσων όπως 
τα αεροπλάνα, τα τρένα κλπ. ώστε επίσης 
να διαθέτουν την αυθεντική φέτα στο κοινό 
που µεταφέρουν.

Αποφασίστηκαν ακόµα δράσεις, όπως η 
εντατικοποίηση των ελέγχων µέσω της συ-
νεργασίας των εµπορικών µας ακολούθων 
στα κράτη µέλη της Ε.Ε. για την αυστηρότε-
ρη τήρηση των κανόνων, που διέπουν την 
εµπορία και διακίνηση της φέτας στις παρα-
πάνω αγορές και την πάταξη φαινοµένων 
παράνοµης διακίνησης άσπρων τυριών µε 
την ονοµασία φέτα.

Επίσης, η εντατικοποίηση των ελέγχων 
από τον ΕΦΕΤ και των ισοζυγίων από τον 

➤ Φάκελος

Δηµιουργείται 
Φορέας για την 
προστασία και 
την προβολή 

της φέτας.

Έτος φέτας



Τα κρούσµατα παρα-
πλάνησης είναι πολ-
λά. Τελευταίο, η προ-
βολή Βουλγαρικού 
τυριού ως φέτα. Το συ-
γκεκριµένο προϊόν 
προβάλλεται σε σχετι-
κή ιστοσελίδα στο δια-
δίκτυο της οµάδας Ta-
ngra, η οποία απ’ ότι 
φαίνεται έχει αναλά-
βει την προώθηση του 
βουλγαρικού αυτού 
και όχι µόνο προϊό-
ντος στην αγορά. 

0
ΕΛΟΓ, προκειµένου να αποτραπούν φαι-
νόµενα νόθευσης της φέτας στην ελληνι-
κή αγορά και παραπλάνησης του κατανα-
λωτή και τέλος η προώθηση του προϊόντος 
στις αγορές του εξωτερικού από τον Ελλη-
νικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου, κα-
θώς επίσης και η πραγµατοποίηση σειράς 
εκδηλώσεων προβολής και ανάδειξης της 
διατροφικής αξίας της φέτας. 

Οι αποµιµίσεις
Ακόµη, πάντως, και µετά την τυπική κα-

τοχύρωση της ονοµασίας «φέτα» ως προ-
ϊόν αποκλειστικά ελληνικό και παρά την 
επιστολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων προς τους πρέσβεις 
των υπολοίπων κρατών - µελών της ΕΕ, 
µια «βόλτα» στο διαδίκτυο αποδεικνύει ότι 
ακόµη είµαστε στην αρχή, αφού τα κρού-
σµατα παραπλάνησης είναι πολλά. Τε-
λευταίο, η προβολή Βουλγαρικού τυριού 
ως φέτα.

Μετά τις αποκαλύψεις του ελληνικού και 
διεθνούς Τύπου, προ αρκετών ηµερών, για 
το βρετανικό τυρί που παράγεται στο βό-
ρειο Γιορκσάιρ και που διετίθετο στην αγο-
ρά ως φέτα, µέχρις ότου ο παραγωγός του 
αναγκαστεί να το µετονοµάσει σε fettle, 

για να παρακάµψει το νοµό, αλλά και τους 
Γερµανούς, οι οποίοι επινόησαν την Φeta-
kca, για να δελεάσουν τους ευρωπαίους 
καταναλωτές, και οι γείτονές µας, οι Βούλ-
γαροι, απ’ ότι φαίνεται δεν έχουν σταµατή-
σει να εκµεταλλεύονται την εµπορικότητα 
και τα κέρδη που προσφέρει η φέτα. Πως 
το κάνουν αυτό; Διαθέτοντας στην αγορά 
αποµιµήσεις του ελληνικού τυριού, µε την 
ονοµασία φέτα και µάλιστα σηµειώνοντας 
πάνω στην συσκευασία ευκρινώς, ότι πρό-
κειται για βουλγάρικο προϊόν. 

Το συγκεκριµένο προϊόν προβάλλεται 
σε σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο της 
οµάδας Tangra, η οποία απ’ ότι φαίνεται 
έχει αναλάβει την προώθηση του βουλ-
γαρικού αυτού και όχι µόνο προϊόντος 
στην αγορά. Όπως αναφέρεται χαρακτη-
ριστικά στη σχετική ιστοσελίδα, πρόκειται 
για «προωθητικό γραφείο που δηµιουρ-
γήθηκε το 2000. Είναι η πρώτη σε µια 
προσπάθεια, του είδους του, να εκπαι-
δευτούν οι πελάτες για την υγεία και τα 
µαγειρικά οφέλη των βουλγαρικών φυσι-
κών τροφίµων. Εστιάζει στην προετοιµα-
σία των φυσικών γαλακτοκοµικών προϊ-
όντων µε τις παγκοσµίως διάσηµες θρε-
πτικές τιµές, όπως το κρεµώδες πρόβειο 

γάλα φέτα, βουλγαρικό Kashkaval, βουλ-
γαρικό γιαούρτι µε τους ζωντανούς ορ-
γανισµούς του γαλακτοβακίλλου, σκόνη 
γιαουρτιού, βουλγαρικό τυρί κρέµας, γά-
λατα σε σκόνη και λοιπές σκόνες γάλα-
κτος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
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Προωθείται η 
εντατικοποίηση 
των ελέγχων από 
τον ΕΦΕΤ και των 
ισοζυγίων από 
τον ΕΛΟΓ, προκει-
µένου να αποτρα-
πούν φαινόµενα 
νόθευσης της φέ-
τας στην ελληνική 
αγορά 

Έτος φέτας
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➤ Οδοιπορικό

Φέτα εµείς 
µπασµάτι αυτοί
Μάχη για ρύζι και τσάι στην Ινδία

χή της ανάλογης προσπάθειας. Φυσι-
κά, τα µεγέθη είναι δυσανάλογα αφού 
ο τζίρος σε παγκόσµιο επίπεδο στο ρύζι 
και το τσάι είναι πολλαπλάσιος της φέ-
τας και τα συµφέροντα απείρως µεγα-
λύτερα.

Ωστόσο, η κατοχύρωση των προϊό-
ντων φέρνει τις δύο χώρες πιο κοντά 
αφού οι Ινδοί ενδιαφέρονται να απο-
κτήσουν την ελληνική τεχνογνωσία τό-
σο για τα δύο προαναφερθέντα δηµο-
φιλή προϊόντα όσο και γενικότερα για 
τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης και 

Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης. Η 
συνεργασία αυτή αναµένεται να λάβει 
σάρκα και οστά µε την υπογραφή σχε-
τικής συµφωνίας, η οποία πιθανολογεί-
ται ότι θα λάβει χώρα το 2008.

Σίγουρα, πάντως, το πρώτο τετράµη-
νο του επόµενου έτους αναµένεται να 
συνεδριάσει στην Αθήνα η Μεικτή Επι-
τροπή Γεωργίας των δύο χωρών. Την 
πρωτοβουλία γι’ αυτό έχουν µάλιστα οι 
Ινδοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται ν’ απο-
κτήσουν τεχνογνωσία, εκτός από τα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ, στους τοµείς των φυτο-

Αποστολή στην Ινδία: Γιώργος Μακρής

ι κοινό έχουν η φέτα µε το ρύζι µπα-
σµάτι και το τσάι Darjeeling; Είναι τρία 
δηµοφιλή παγκοσµίως προϊόντα, που 
καταρρίπτουν τα ρεκόρ πωλήσεων 
και για τα οποία διεξάγεται ένας πολύ 
σκληρός αγώνας σχετικά µε την κα-
τοχύρωσή τους: τη φέτα στην Ελλά-
δα, το ρύζι και το τσάι στην Ινδία.

Κι αν η Ελλάδα πέτυχε µετά από 
επίµονες και πολυετείς δικαστικές 
προσπάθειες να κατοχυρώσει τη φέ-
τα ως αποκλειστικά ελληνικό προϊ-
όν, η Ινδία βρίσκεται ακόµη στην αρ-

Τ



Αν υπολογισθεί ότι η 
Ινδία έχει 600 εκατοµ-
µύρια αγρότες, τότε 
αντιλαµβάνεται ο κα-
θένας πως πρόκειται 
για µια τεράστια ευκαι-
ρία για τις δυναµικές 
επιχειρήσεις του ελλη-
νικού αγροτικού τοµέα.
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ϋγειονοµικών ελέγχων και της φυτικής 
παραγωγής.

Και η Ελλάδα ενδιαφέρεται σφόδρα 
για ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών, 
σχέσεων, όπως προέκυψε από την επί-
σκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών κ. 
Πέτρου Δούκα στο Νέο Δελχί και τη Βοµ-
βάη στα µέσα Νοεµβρίου. Ο κ. Π. Δούκας 
έθεσε τον γεωργικό τοµέα ψηλά στην 
ατζέντα των συνεργασιών µεταξύ των 
δύο χωρών επισηµαίνοντας στις επα-
φές που είχε πως η συνεργασία µπορεί 
να υλοποιηθεί:

• Στην εξαγωγή ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων ποιότητας στην Ινδία (εκτός 
από βαµβάκι και καπνό, τα οποία παρα-
δοσιακά εξάγει η Ελλάδα, και νέα προϊ-
όντα όπως ροδάκινο και φρούτα σε κον-
σέρβα, κρασί, λάδι, φέτα και γενικότερα 
τρόφιµα).

• Στην επένδυση ελληνικών εταιρειών 
σε τοµείς της αγροτικής οικονοµίας της 
Ινδίας, όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες αλλά 
και η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
(βρίσκονται σε εµβρυακό επίπεδο).

• Στην εισαγωγή Ινδικών προϊόντων 
στην Ελλάδα (εισάγονται κυρίως θαλασ-
σινά).

Αν υπολογισθεί ότι η Ινδία έχει 600 
εκατοµµύρια αγρότες, τότε αντιλαµβάνε-
ται ο καθένας πως πρόκειται για µια τε-
ράστια ευκαιρία για τις δυναµικές επιχει-

ρήσεις του ελληνικού αγροτικού τοµέα. 
Στην ανάπτυξη και εδραίωση συνεργα-
σιών συνεργούν οι παραδοσιακά καλές 
σχέσεις των δύο χωρών (από την εποχή 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου...) αλλά και το 
υψηλό επίπεδο του εργατικού δυναµικού 
της Ινδίας, µιας χώρας που έχει εν πολ-
λοίς τη βρετανική κουλτούρα.

Βεβαίως, το βιοτικό επίπεδο για τον µέ-
σο Ινδό είναι πολύ χαµηλό, όµως η χώ-
ρα αναπτύσσεται µε τον ιλιγγιώδη ρυθ-
µό του 8,5-9% ετησίως, ενώ διευρύνε-
ται διαρκώς η ανώτερη και µεσαία τάξη 
της. Με δεδοµένο ότι ο πληθυσµός της 
Ινδίας ανέρχεται πλέον στο 1,2 δισεκα-
τοµµύρια και µόνο στο 10% των Ινδών 
ν’ απευθυνθούν οι ελληνικές εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις, ισοδυναµεί µε 11 φο-
ρές τον πληθυσµό της Ελλάδας!

Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι η 
ανώτερη τάξη της Ινδίας υιοθετεί µε ολο-
ένα και αυξανόµενους ρυθµούς τον µε-
σογειακό τρόπο ζωής - όσο κι αν αυτό κά-
νει εντύπωση όταν πρόκειται για τη χώρα 
του Γάγγη µε την κουζίνα που διακρίνεται 
για τις έντονες, λόγω πολλών καρυκευ-
µάτων, γεύσεις. Η εξάπλωση του Δυτικού 
τρόπου ζωής στη χώρα έχει ως αποτέλε-
σµα και τον πολλαπλασιασµό των πα-
θήσεων, οι οποίες σχετίζονται µ’ αυτόν, 
όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήµα-
τα. Έτσι, οι Ινδοί ως αντίδοτο στρέφονται 

κυρίως στο ελαιόλαδο αλλά και σε άλλα 
προϊόντα εγκαταλείποντας τα σπορέλαια 
που χρησιµοποιούσαν ως τώρα.

Βεβαίως, η αγορά ανοίγει µε αργούς 
ρυθµούς και οι Έλληνες καλούνται να 
αντιµετωπίσουν τον σκληρό ανταγωνι-
σµό κυρίως των Ιταλών. Όµως, µε δεδο-
µένη την ποιότητα των ελληνικών προ-
ϊόντων αλλά και τη θέληση των ελλη-
νικών επιχειρήσεων να λάβουν θέσεις 
έγκαιρα στην αγορά της Ινδίας, υπάρχει 
αισιοδοξία ότι η ελληνική εκστρατεία µε-
τά από 2.400 χρόνια στην Ινδία θα γίνει 
µε... ελαιόλαδο και φέτα αντί τη µακεδο-
νική σάρισα.

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται σφόδρα στην ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών 

σχέσεων, όπως προέκυψε από την επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών, 

κ. Πέτρου Δούκα στο Νέο Δελχί και τη Βοµβάη
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➤ Επενδύσεις

Αναµφίβολα, µία σηµαντική επιτυχία 
για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ειδικού 
Γραµµατέα, κ. Δηµ. Παπαγιαννίδη, προ-
σωπικά. Τα πανηγύρια, όµως, στη Λε-
ωφόρο Αθηνών δεν κράτησαν πολύ. 
Από τα 3,7 δις ευρώ του ΠΑΑ, ήδη τα 
170 εκατ. έχουν δεσµευθεί για πληρω-
µές πρόωρης σύνταξης και για έργα-
γέφυρες µε το Γ’ ΚΠΣ. 

Το πρόγραµµα χωρίζεται 
σε 4 Άξονες, ως εξής:

Άξονας 1: Ανταγωνιστικότητα
Στον πρώτο Άξονα του ΠΑΑ εντάσ-

σονται οι ενισχύσεις της ανταγωνιστι-
κότητας του πρωτογενούς τοµέα (Σχέ-
δια Βελτίωσης φυτικής και ζωικής πα-
ραγωγής). Η µεταποίηση-εµπορία 
µετονοµάζεται σε αύξηση της παρα-
γωγικότητας και της ανταγωνιστικότη-

τας στο γεωργικό και τον δασικό τοµέα 
καθώς και στον τοµέα των γεωργικών 
ειδών διατροφής, ενώ συνεχίζονται οι 
δράσεις των Νέων Αγροτών (βελτίω-
ση της ηλικιακής διάρθρωσης). Η συ-
νολική δηµόσια χρηµατοδότηση ανέρ-
χεται σε 2.254.921.209 ευρώ, ενώ η 
συνδροµή ΕΓΤΑΑ στα 1.598.153.220 
ευρώ.

Άξονας 2: 
Γεωργοπεριβαλλοντικά

Ο δεύτερος Άξονας αφορά στις δρά-
σεις για την προστασία του περιβάλλο-
ντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη των φυ-
σικών πόρων, οι στόχοι περιλαµβάνουν 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
την ανάπτυξη γεωργικών και δασικών 
συστηµάτων και παραδοσιακών αγρο-
τικών τοπίων, την ορθολογική διαχείρι-
ση της ποσότητας και της ποιότητας του 

O Αλέξανδρος Μπαλτατζής έρχεται µία 
ακόµη φορά να δώσει λύσεις στην 
ελληνική γεωργία. Αυτή τη φορά µέ-
σω του φερώνυµου Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, 
που φέρνει 3,7 δις ευρώ, αρχής γε-
νοµένης από τους Νέους Αγρότες. 
Τα Μέτρα του ΠΑΑ πήραν το πράσινο 
φως της Κοµισιόν και µε τη νέα χρονιά 
φιλοδοξούν να ζεστάνουν τους επεν-
δυτές του αγροτικού τοµέα. Οι αλλα-
γές είναι µεγάλες, όπως µεγάλες εί-
ναι και οι ανάγκες της ελληνικής γε-
ωργίας, σε ζεστό χρήµα και ταχύτερες 
διαδικασίες εκταµίευσης.

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά-
πτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  
2007-2013 ήταν από τα πρώτα τρία 
που πήραν έγκριση από την Κοµισιόν. 



Κάλαντα 
στο Δ’ ΚΠΣ 
τραγουδάνε οι 
Νέοι Αγρότες
Υπό εξέταση τα «µίνι» 
Σχέδια Βελτίωσης

Του Νίκου Αρχοντή

Aκόµη δεν έχει ξεκα-
θαρίσει πότε θα γίνει 
η επόµενη προκήρυξη 
των Σχεδίων Βελτίω-
σης, τα οποία θα περι-
λαµβάνουν και τα µι-
κρά Σχέδια (ζωικής και 
φυτικής παραγωγής), 
µε προϋπολογισµό 
ως 60.000 ευρώ.
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νερού και την προστασία και τη βιώσιµη 
διαχείριση του εδάφους. Η συνολική δη-
µόσια χρηµατοδότηση ανέρχεται σε 1.7-
14.908.870 ευρώ (Συνδροµή ΕΓΤΑΑ: 
1.296.518.200 ευρώ).

Άξονας 3: Τα νέα ΟΠΑΑΧ
Στον Άξονα 3 εντάσσονται τα µέτρα 

που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση 
της οικονοµικής δραστηριότητας κυ-
ρίως στις ορεινές και ηµιορεινές πε-
ριοχές µέσω της στήριξης για την εν-
θάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, 
την προώθηση της κατάρτισης και της 
απόκτησης δεξιοτήτων, τη διατήρηση 
και την αναβάθµιση της αγροτικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη βελ-
τίωση της κυκλοφορίας των πληρο-
φοριών (µε συνολική δηµόσια χρηµα-
τοδότηση 709.898.244 ευρώ, τα 51-
0.813.004 από το ΕΓΤΑΑ).

Ο άξονας τύπου LEADER
H Κοµισιόν δέχθηκε και την επέκτα-

ση του Leader σε πιο πεδινές περιο-
χές. Έτσι, πλέον τα µέτρα θα συµβάλ-
λουν στην ενίσχυση του ενδογενούς 
δυναµικού των αγροτικών περιοχών µε 
την προώθηση της συνεργασίας και την 
εφαρµογή της προσέγγισης “από κάτω 
προς τα άνω”. Η καινοτοµία στην επιχει-
ρηµατικότητα και η διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονοµίας είναι τα βασικά θέ-
µατα αυτού του άξονα, ενώ η συνολική 
δηµόσια χρηµατοδότηση ανέρχεται σε 
295.266.850 ευρώ (συνδροµή ΕΓΤΑΑ 
224.570.000 ευρώ).

Εν αρχήν οι Νέοι
Όλα δείχνουν ότι «ποδαρικό» στο Δ’ 

ΚΠΣ θα κάνουν εντός του πρώτου τρι-
µήνου του 2008, το Μέτρο ενίσχυσης 
των Νέων Αγροτών.

Με το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2007-2013, το Μέτρο των 
Νέων Αγροτών µεταφέρεται στον 
πρώτο άξονα δράσεων και θα ονο-
µάζεται Μέτρο 1.1.2. Με αυτό θα προ-
βλέπεται συνδυασµός ενισχύσε-
ων πρώτης εγκατάστασης ύψους ως 
40.000 ευρώ και επιδότησης επιτοκίου 
ως 15.000 ευρώ. Στόχος είναι να εντα-
χθούν ως το 2013 στο Μέτρο περίπου 
12.000 Νέοι Αγρότες, που θα µοιρα-
στούν συνολικά περίπου 305 εκατ. ευ-

ρώ. Κακά είναι τα µαντάτα, πάντως, 
για όσους περιµένουν να ενταχθούν 
σε πρόωρη σύνταξη. Οι εξελίξεις στο 
ασφαλιστικό, αλλά και το υψηλό κόστος 
της δράσης επί του συνολικού προϋπο-
λογισµού, ωθεί την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε 
δραστικές περικοπές των δικαιούχων.

Ήδη, µπαίνει µαχαίρι στα συνολικά 
800 εκατ. ευρώ που ήταν να διατεθούν 
την περίοδο 2007-2013 για το Μέτρο 
(έναντι 1,160 δις. ευρώ στο Δ’ ΚΠΣ), 
ενώ υποχρεωτικά θα πρέπει ο διάδοχος 
να έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα Νέων 
Αγροτών, προκειµένου να φύγει πρόω-
ρα ο εν δυνάµει συνταξιούχος.
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➤ Συνέδριο

Έβαλε ιδέες στους 
αγρότες, η Green Box 
από τη Λάρισα
Στο επίκεντρο από αγριαγγινάρα... µέχρι Δ’ΚΠΣ 

Της Μαρίνας Φούντα

βεβαίωση τη δίψας του αγροτικού κό-
σµου της χώρας για ποιοτική ενηµέρω-
ση και άµεσες απαντήσεις στα ερωτη-
µατικά που απασχολούν τους αγρότες.

Στις δύο ηµέρες του συνεδρίου πε-
ρισσότεροι από 600 συµµετέχοντες 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία αγρό-
τες, έκαναν τη φιλόξενη αίθουσα Αχιλ-
λέας του ξενοδοχείου Imperial στη Λά-
ρισα να φαντάζει πολύ µικρή.

Και οι ειδικοί, όµως, ήταν εκεί. Με µε-
λέτες, έρευνες, στοιχεία και επιχειρήµα-

τα για τα νέα προγράµµατα και χρηµα-
τοδοτήσεις από το 4ο Κ.Π.Σ., τα παρα-
δοσιακά προϊόντα ποιότητας, τη “Νέα 
Γεωργία”, τη λειτουργία των αγορών 
στον αγροτικό χώρο, αλλά και τις ενερ-
γειακές καλλιέργειες.

Μεταξύ των συνέδρων ήταν στελέ-
χη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τεχνο-
κράτες του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, ειδικευµένοι επιστήµονες, επι-
φανείς συνεταιριστές και εκπρόσωποι 
οργανώσεων. Στις εργασίες του Συνε-

Οι αγρότες βρέθηκαν για ένα διήµερο 
στο επίκεντρο των εξελίξεων συνεισφέ-
ροντας ιδέες και δηλώνοντας έτοιµοι 
να αναλάβουν δράση, “αρκεί να έχουν 
τη στήριξη και την τεχνογνωσία, µε τη 
βοήθεια των ειδικών.
Ήταν, όπως όλοι αναγνώρισαν οι πραγ-
µατικοί πρωταγωνιστές του συνεδρίου-
“Ιδέες και Δράση στον Αγροτικό Χώ-
ρο”, που διοργάνωσε η εταιρεία Gree-
nbox, το διήµερο 7-8 Δεκεµβρίου, στη 
Λάρισα. Βασικότερη, όµως, ήταν η επι-

M
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δρίου παραβρέθηκαν ο πρώην υφυπουρ-
γός Γεωργίας, κ. Βαγγέλης Αργύρης και ο 
πρόεδρος της ΕΑΣ Λάρισας-Αγιάς-Τυρνά-
βου, κ. Αθ. Κοκκινούλης.

Το Συνέδριο ξεκίνησε µε εισηγήσεις των 
ειδικών γύρω από τα νέα προ-
γράµµατα και χρηµατοδοτήσεις 
από το 4ο Κ.Π.Σ. Εκεί, ο ειδικός 
συνεργάτης του Ειδικού Γραµ-
µατέα Γ’ ΚΠΣ, του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γ. Πα-
νάγος, επιβεβαίωσε ότι οι προ-
κηρύξεις του Δ’ ΚΠΣ θα ξεκι-
νήσουν από τους νέους αγρό-
τες, ενώ ο κ. Ντίνος Μπλιάτσος, 
Διευθύνων Σύµβουλος της 
«Γεωργική Ανάπτυξη» ΑΕ, ανέ-
λυσε τα προβλήµατα που στο 
πρόσφατο παρελθόν εµπόδι-
σαν τις χρηµατοδοτήσεις να 
φτάσουν στους άµεσα ενδια-
φερόµενους τους αγρότες, 
καταθέτοντας προτάσεις για 
βελτιώσεις την περίοδο 20-

07-2013. Εξαιρετικά εν-
διαφέρουσες κατευθύνσεις 
έδωσε και ο κ. Φιλ. Καµινά-
ρης της εταιρείες συµβού-
λων Laman’s A.E.

Η δεύτερη ενότητα του συ-
νεδρίου ήταν αφιερωµένη 
στα ποιοτικά – παραδοσιακά 
προϊόντα, και τις προϋποθέ-
σεις για την «άλλη γεωργία». 
Εκεί ο κ. Χρήστος Κατσάνος 
- Agronomist M.Sc., MBA, 
DKG consulting LTD, έδωσε 
παραδείγµατα για το πώς ένα 
θερµοκήπιο καθίσταται κερ-
δοφόρα επιχείρηση, σε µία 

έκταση 25 στρ. Απτό παράδειγµα «άλλης 
γεωργίας» και η εταιρεία οσπρίων του κ. 
Φωτ. Στοϊκοτίδη. Χρήσιµες εµπειρίες σύν-
δεσης του αγροτουρισµού µε την παραγω-
γή και προώθηση τοπικών προϊόντων, από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσε ο γε-
ωργοοικονοµολόγος, κ. Δηµ. Μιχαηλίδης. 
Από την πλευρά του, ο κ. Σπύρος Σγούρος, 
πρόεδρος της ΔΗΩ, ανέλυσε λεπτοµερώς 
τις προοπτικές της βιολογικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας.

Το ενδιαφέρον των συνέδρων διατη-
ρήθηκε αµείωτο και το Σάββατο 8 Δεκεµ-
βρίου, όταν οι εργασίες µε τη θεµατική ενό-
τητα: Κανόνες αγοράς και επιχειρηµατική 
εµπειρία στον τοµέα των αγροτικών προϊ-
όντων. Τότε ήταν που ο Διονύσης Βαλασ-
σάς - Διευθυντής Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού Ζαγοράς, πρότεινε δηµόσια την ίδρυ-
ση Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Μήλου. 
Ο κ. Στέργιος Τατάγιας, στέλεχος Γενικής 
Διεύθυνσης Γεωργίας της Ε.Ε., µετέφερε το 
πνεύµα στο οποίο κινείται η Κοµισιόν επί της 
νέας ΚΑΠ, ενώ ο κ. Θανάσης Κοκκινούλης 

Ο κ. Γιώργος Αµοιρί-
δης, επίκουρος καθη-
γητής Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, ανέπτυ-
ξε όλες τις τελευταίες 
εξελίξεις γύρω από 
την παραγωγή και το 
εµπόριο του αγελαδι-
νού γάλακτος. 

ειδικών γύρω από τα νέα προ-
γράµµατα και χρηµατοδοτήσεις 
από το 4ο Κ.Π.Σ. Εκεί, ο ειδικός 
συνεργάτης του Ειδικού Γραµ-
µατέα Γ’ ΚΠΣ, του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γ. Πα-
νάγος, επιβεβαίωσε ότι οι προ-
κηρύξεις του Δ’ ΚΠΣ θα ξεκι-
νήσουν από τους νέους αγρό-
τες, ενώ ο κ. Ντίνος Μπλιάτσος, 
Διευθύνων Σύµβουλος της 
«Γεωργική Ανάπτυξη» ΑΕ, ανέ-
λυσε τα προβλήµατα που στο 
πρόσφατο παρελθόν εµπόδι-
σαν τις χρηµατοδοτήσεις να 
φτάσουν στους άµεσα ενδια-
φερόµενους τους αγρότες, 
καταθέτοντας προτάσεις για 
βελτιώσεις την περίοδο 20-βελτιώσεις την περίοδο 20-

07-2013. Εξαιρετικά εν-
διαφέρουσες κατευθύνσεις 
έδωσε και ο κ. Φιλ. Καµινά-
ρης της εταιρείες συµβού-
λων Laman’s A.E.

νεδρίου ήταν αφιερωµένη 
στα ποιοτικά – παραδοσιακά 
προϊόντα, και τις προϋποθέ-
σεις για την «άλλη γεωργία». 
Εκεί ο κ. Χρήστος Κατσάνος 
- Agronomist M.Sc., MBA, 
DKG consulting LTD, έδωσε 
παραδείγµατα για το πώς ένα 
θερµοκήπιο καθίσταται κερ-
δοφόρα επιχείρηση, σε µία 

βελτιώσεις την περίοδο 20-
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➤ Συνέδριο

τις δικές του προσωπικές εµπειρίες, τό-
σο ως αγρότης ο ίδιος, όσο και ως πρό-
εδρος της ΕΑΣ Λάρισας.

Ο κ. Γιώργος Αµοιρίδης, επίκουρος 
καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας, ανέπτυξε όλες τις τελευταίες εξε-
λίξεις γύρω από την παραγωγή και το 
εµπόριο του αγελαδινού γάλακτος. Ο 
κ. Δηµήτρης Μπουρδάρας, στέλεχος 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ανέλυσε τη νέα KOA οπωροκηπευτι-
κών και ο κ. Πέτρος Παραδείσης, Οι-
κονοµολόγος, στέλεχος της ATEba-
nk, έδωσε µία πρόγευση για το τι θα 
ακολουθήσει στην ευρωπαϊκή γεωρ-
γία µετά το 2013.

Ο κύκλος των εισηγήσεων έκλει-
σε µε την ενότητα των ενεργειακών 
καλλιεργειών. Ο κ. Γιώργος Σκαρά-
κης, καθηγητής Γεωπονικού Πανε-
πιστηµίου Αθήνας, έδειξε το δρό-
µο που ακολουθούν παγκοσµίως 
τα ενεργειακά φυτά και ο κ. Γιώρ-
γος Ποντίκας - Διευθυντής Τµήµα-
τος Σπόρων Syngenta Hellas, ανα-
φέρθηκε στα αποτελέσµατα της ελ-

ληνικής εµπειρίας. Από την πλευρά του ο 
κ. Γιάννης Βογιατζής, της Αgroinvest A.E., 
αναφέρθηκε στην πρακτική της συµβολαια-
κής γεωργίας, που ήδη εφαρµόζεται στη 
χώρα µας.

Έσοδα ως 100 ευρώ/στρ. υπόσχεται η 
καλλιέργεια της αγριαγκινάρας για την πα-
ραγωγή βιοµάζας, σύµφωνα µε τον κ. Δ. 
Γούσιο, αναπληρωτή Καθηγητή Χωροτα-
ξίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

Στο τέλος κάθε ενότητας ακολούθησε 
ουσιαστικός διάλογος των συνέδρων µε 
τους εισηγητές των πάνελ, συντονιστής 
των οποίων ήταν ο καταξιωµένος δηµοσιο-
γράφος κ. Στέλιος Σαράντης.

Η GreenBox φρόντισε, στο πλαίσιο του 
κοινοτικού προγράµµατος “Υποστήριξη 
δράσεων ενηµέρωσης σχετικά µε την Κοι-
νή Γεωργική Πολιτική”, από όπου συγχρη-
µατοδοτήθηκε το συνέδριο, να βιντεοσκο-
πηθούν όλες οι εργασίες, προκειµένου να 
δηµιουργηθεί ένα DVD. Το DVD θα διανε-
µηθεί δωρεάν στους αναγνώστες των ειδι-
κών εντύπων της Green Box, τα περιοδικά 
Profi και Αγρόκτηµα, τα ειδικά ένθετα Εισ-
ροές και το portal AgroNews.

Μεταξύ των συνέδρων ήταν στελέχη της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, τεχνοκράτες του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικευµένοι επι-
στήµονες, επιφανείς συνεταιριστές και εκ-
πρόσωποι οργανώσεων. Στις εργασίες του 
Συνεδρίου παραβρέθηκαν ο πρώην υφυ-
πουργός Γεωργίας, κ. Βαγγέλης Αργύρης και 
ο πρόεδρος της ΕΑΣ Λάρισας-Αγιάς-
Τυρνάβου, κ. Αθ. Κοκκι-
νούλης.

➤ Συνέδριο

τις δικές του προσωπικές εµπειρίες, τό-
σο ως αγρότης ο ίδιος, όσο και ως πρό-
εδρος της ΕΑΣ Λάρισας.

Ο κ. Γιώργος Αµοιρίδης, επίκουρος 
καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας, ανέπτυξε όλες τις τελευταίες εξε-
λίξεις γύρω από την παραγωγή και το 
εµπόριο του αγελαδινού γάλακτος. Ο 
κ. Δηµήτρης Μπουρδάρας, στέλεχος 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ανέλυσε τη νέα KOA οπωροκηπευτι-
κών και ο κ. Πέτρος Παραδείσης, Οι-
κονοµολόγος, στέλεχος της ATEba-
nk, έδωσε µία πρόγευση για το τι θα 
ακολουθήσει στην ευρωπαϊκή γεωρ-
γία µετά το 2013.

σε µε την ενότητα των ενεργειακών 
καλλιεργειών. Ο κ. Γιώργος Σκαρά-
κης, καθηγητής Γεωπονικού Πανε-
πιστηµίου Αθήνας, έδειξε το δρό-
µο που ακολουθούν παγκοσµίως 
τα ενεργειακά φυτά και ο κ. Γιώρ-
γος Ποντίκας - Διευθυντής Τµήµα-
τος Σπόρων Syngenta Hellas, ανα-
φέρθηκε στα αποτελέσµατα της ελ-



29

a

a



30

➤ Προϊόν



Η καλλιέργεια του Iceberg κατακτά τους αγρότες της 

Του Χρήστου Διαµαντόπουλου

31
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γε-
γονός, ότι τόσο τα υπόλοιπα λαχα-
νικά, όσο και το συγκεκριµένο είδος 
µαρουλιού στην Εύβοια, καλλιερ-
γούνται χωρίς λιπάσµατα ή λιπαί-
νονται µε φυσικούς τρόπους ανα-
κύκλωσης οργανικών ουσιών. Εί-
ναι αναµφισβήτητο ότι τα προϊόντα 
που προκύπτουν από τέτοιες καλ-
λιέργειες έχουν µεγαλύτερη θρε-
πτική αξία, αφού έχουν µεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα, 
µέταλλα, ιχνοστοιχεία και µικρότε-
ρη περιεκτικότητα σε νερό. 

Η καλλιέργεια 
Το µαρούλι τύπου ιceberg είναι 

ποικιλία µε κεφαλή µεγάλη και συ-
µπαγή µε φύλλα εξωτερικά, που 
έχουν τις άκρες οδοντωτές και χρώ-
µατος πράσινο έντονο. Είναι αργή 
µε µεγάλο βιολογικό κύκλο και κα-
τάλληλη για καλοκαιρινές και φθι-
νοπωρινές σπορές. Η σπορά έχει 
δύο περιόδους. Η µια ξεκινάει από 
τα µέσα Μαρτίου και διαρκεί ως και 
τα µέσα Ιουλίου και η δεύτερη από 
τα µέσα Σεπτεµβρίου ως τα µέσα 
Οκτωβρίου. Η συγκοµιδή γίνεται 
από το Μάιο ως το Νοέµβριο.

Στο χωράφι ο παραγωγός φυτεύει 
12.000-15.000 φυτά το στρέµµα 
γραµµικά, σε αποστάσεις 20 x 20, 
ενώ ένα φακελάκι µε σπόρους των 
50 γραµµαρίων είναι υπεραρκετό 
για να καλύψει το στρέµµα. Μονα-
δικό µελανό σηµείο στην καλλιέρ-
γεια του µαρουλιού τύπου iceberg 
αποτελεί το γεγονός ότι είναι το µό-
νο πλατύφυλλο λαχανικό µε αποτέ-
λεσµα την µεγάλη ευπάθειά του, κα-
θώς «τραβάει» όλες τις ασθένειες 
από το χωράφι, µε αποτέλεσµα ο κα-
λός καθαρισµός του θερµοκηπίου, 
αλλά και του χωραφιού να είναι κάτι 
παραπάνω από απαραίτητος.  

πορεί το όνοµα του να παραπέµπει 
σε κάτι παγωµένο, όµως η ποικιλία 
µαρουλιού iceberg (παγόβουνο) 
έχει κλέψει τις καρδιές των παρα-
γωγών της Εύβοιας, οι οποίοι τον 
τελευταίο χρόνο φαίνεται να ασχο-
λούνται όλο και περισσότερο µε 
τον συγκεκριµένο τύπο µαρουλιού, 
το οποίο έχει ήδη βρει τον δρόµο 
της πιστοποίησης κατά Agro 1, Ag-
ro 2 και EurepGap. 

Το iceberg  αποτελεί ένα πολλά 
υποσχόµενο προϊόν για τους αγρό-
τες της περιοχής, οι οποίοι ανακα-
λύπτουν σιγά σιγά την εξαγωγική 
του δύναµη σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες. Παράλληλα, το µικροκλίµα 
της Εύβοιας καθιστά τον τύπο αυτό 
του µαρουλιού ως ένα από τα νο-
στιµότερα στην Ευρώπη. «Αν και εί-
ναι η πρώτη χρονιά που το iceberg 
καλλιεργείται στο Νοµό τα πρώτα 
δείγµατα υπόσχονται µια πραγµα-
τικά καλή συνέχεια αφού η ζήτηση 
του όλο και αυξάνει σε χώρες όπως 
η Ολλανδία, η Ιταλία, η Βουλγαρία,  
και η Τσεχία» λένε χαρακτηριστικά 
παραγωγοί της περιοχής.

Εν αναµονή των πρώτων οικονο-
µικών στοιχείων για την καλλιέρ-
γεια του Iceberg, οι  παραγωγοί 
εµφανίζονται δικαιολογηµένα επι-
φυλακτικοί – όπως συµβαίνει άλ-
λωστε σε όλες τις νέες καλλιέρ-
γειες – ωστόσο οι έµποροι επιµέ-
νουν πως οι όποιες επιφυλάξεις 
τους θα εξαλειφθούν µετά και την 
ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
καλλιέργειας, αφού τα οικονοµικά 
στοιχεία που θα προκύψουν αναµέ-
νονται ιδιαιτέρως θετικά.   

Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στο κλίµα 
αλλά και στο έδαφος της περιοχής 
τα οποία ευνοούν την καλλιέργειά. 

Μ

Στα «κεφαλωτά» µα-
ρούλια η συγκοµιδή 
αρχίζει όταν η κεφαλή 
αποκτήσει το χαρακτη-
ριστικό µέγεθος της 
ποικιλίας και ταυτό-
χρονα αποκτήσει καλή 
συνεκτικότητα.

Η κορυφή 
του «παγόβουνου»
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Θραύση κάνουν 
στην Ισπανία 

οι έτοιµες σαλάτες

Το 57% των νοικοκυριών στην Ισπανία, περίπου 8 
εκατοµµύρια άνθρωποι δηλαδή, αγοράζουν έτοιµες 

σαλάτες! Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό που φανερώ-
νει τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες, αποτέλεσµα 
του γεγονότος ότι όλο και περισσότερες γυναίκες δου-
λεύουν εκτός σπιτιού και πολλές ώρες, κατέγραψε ευ-

ρεία έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ισπανία. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε σχέση µε πέρυσι παρατηρεί-

ται αύξηση κατά 26% στην κατανάλωση της έτοιµης 
σαλάτας.  Τις έτοιµες σαλάτες προτιµούν κυρίως οι κά-

τοικοι που ζουν στο κέντρο των δύο µεγάλων πόλεων 
της Ισπανίας, της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης. 

Οι εξαγωγές µήλων θα συνεχίζουν να µειώνονται 
το 2007 ως συνέπεια της µείωσης της παραγωγής 
στις κύριες εξαγωγές χώρες και κυρίως στην Κίνα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής των 
µήλων παγκοσµίως και τελικά τη µείωση της κατα-
νάλωσης.Με τη σειρά του, αυτό θα επηρεάσει θετι-
κά τις επενδύσεις στις καλλιέργειες µήλων.  
Ειδικότερα, στην Ουκρανία, τη Ρωσία και το Καζακ-
στάν έχουν επενδυθεί τα τελευταία χρόνια πολλά 
χρήµατα σε καλλιέργειες µήλων. Μάλιστα, οι εκµε-
ταλλεύσεις ξεκινούν από 500 εκτάρια και φτάνουν 
σε πολλές χιλιάδες.  

Οι αυξηµένες τιµές 
φέρνουν επενδύσεις

“Ράµπο” της Syngenta 

κατά της µελίγκρας 

Ένα εντελώς νέο εντοµοκτόνο, ικανό να 

καταπολεµήσει όλα τα είδη µελίγκρας 

στις πατάτες, παρουσίασε η Syngen-

ta στη Μεγάλη Βρετανία, στα τέλη Νοεµ-

βρίου. Πρόκειται για το εντοµοκτόνο Act-

ara το οποίο εφαρµόζεται στα φύλλα του 

φυτού και περιλαµβάνει τη δραστική ου-

σία νέας γενιάς νεονικοτινοειδών, τη θια-

µετοξάµη. Η ουσία αυτή καταπολεµά άµε-

σα τη µελίγκρα, συγκρινόµενη µε τα εντο-

µοκτόνα που περιέχουν πυρεθροειδή. 

Σύµφωνα µε τους ανθρώπους της Syng-

enta, το καινούργιο εντοµοκτόνο συνε-

χίζει να δρα κατά της µελίγκρας 

ακόµη και τρεις εβδοµάδες µε-

τά την εφαρµογή του στο φυτό. 

Μαρόκο
κι Αίγυπτος
“χτυπούν”

τα ευρωπαϊκά 
σταφύλια

Στους άλλους ανταγωνιστές των ευρω-
παϊκών σταφυλιών έρχονται τώρα να 
προστεθούν δυο χώρες από την απένα-
ντι ακτή της Μεσογείου, το Μαρόκο και 
η Αίγυπτος. Τα βορειοαφρικανικά στα-
φύλια έχουν το πλεονέκτηµα να βγαί-
νουν στην αγορά πιο νωρίς και εποµέ-
νως να την κατακτούν πριν την παρα-
γωγή των ευρωπαϊκών. 
Σε µια προσπάθεια να ανταγωνιστούν 
αυτές τις δύο χώρες, οι Ισπανοί άρ-
χισαν να καλλιεργούν ποικιλίες, οι 
οποίες ωριµάζουν πιο γρήγορα και 
καλλιεργούνται σε συνθήκες ερήµου. 
Ήδη οι ποικιλίες αυτές, σύµφωνα µε το 

υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας, κα-
ταλαµβάνουν 20.000 εκτάρια και η 
παραγωγή ανέρχεται σε περίπου 30-
0.000 τόνους. 
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Καλή χρονιά το 2008
Αύξηση της παραγωγής εσπεριδοειδών στα 2,93 εκατοµµύρια 
τόνους προβλέπει για το 2008 για την Αργεντινή το υπουργείο 
Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). Ειδικότερα, η παραγωγή λεµονιών 
αναµένεται να αυξηθεί σε 1,4 εκατοµµύρια τόνους από 1,25 
εκατ. το 2007, εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης και της κα-
λύτερης διαχείρισης της παραγωγής. Σηµειώνεται ότι φέτος η 
παραγωγή επηρεάστηκε αρκετά από τον παγετό. 

➤ Οπωροκηπευτικά   

Λεµόνια 
υπό εξαφάνιση

Στο ναδίρ βρίσκεται φέτος η πα-
γκόσµια παραγωγή λεµονιών, ενώ 
στη Μεσόγειο µείωση της παραγω-
γής παρατηρείται και στα υπόλοιπα 
εσπεριδοειδή. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της επι-
τροπής του Μεσογειακού Συνδέ-
σµου για τα Εσπεριδοειδή (Me-
diterranean Citrus Liaison Co-
mmittee-CLAM), η παραγωγή 
εσπεριδοειδών στην περιοχή της 
Μεσογείου το 2007/2008 θα 
ανέλθει λίγο πάνω από 17,8 εκα-
τοµµύρια τόνους µειωµένα κατά 
10,5% σε σχέση µε την περίοδο 
2006/2007. 
Αποτέλεσµα του παραπάνω θα εί-
ναι και η µείωση των εξαγωγών 
εσπεριδοειδών από τη Μεσόγειο 
κατά 8,5% σε σχέση µε την προη-
γούµενη εµπορική περίοδο. Η 
µείωση σε πορτοκάλια και λεµόνια 
στις χώρες της Μεσογείου αναµέ-
νεται να φτάσει τους 700.000 τό-
νους σε κάθε ποικιλία. 

Καρότα για µνήµη 
ελέφαντα

Ένα καρότο την ηµέρα κάνει την 
µνήµη κοφτερή και αποµακρύνει 
τον κίνδυνο της άνοιας. Λαµβάνο-
ντας σηµαντικές ποσότητες β-κα-
ροτένης επί σειρά ετών βοηθά να 
θυµόµαστε ακόµη και ολόκληρους 
διαλόγους, καθώς η συγκεκριµένη 
βιταµίνη πιστεύεται ότι προστατεύει 
από την καταστροφή  των εγκεφα-
λικών κυττάρων. 
Σε αυτό το συµπέρασµα καταλήγει 
έρευνα Αµερικανών επιστηµόνων, 
η οποία δηµοσιεύεται στο ιατρι-
κό περιοδικό «Archives of Internal 
Medicine». Οι ερευνητές πιστεύουν 
ότι µακροπρόθεσµα η λήψη β-κα-
ροτένης µπορεί να µειώσει τον κίν-
δυνο ανάπτυξης Αλτσχάιµερ. 
Άλλη έρευνα η οποία δηµοσιεύε-
ται στην εφηµερίδα «Νευρολογία» 
βρήκε ότι η προσθήκη στα τρόφιµα 
ελαίων πλουσίων στο λιπαρό οξύ 
ωµέγα 3, όπως τα έλαια, µειώνουν 
τον κίνδυνο άνοιας κατά 60%.

Καρτέλ µπανάνας στην Ευρώπη
Για σύσταση καρτέλ κατηγορεί τις µεγαλύτερες εταιρείες µπανάνας στον κόσµο 
η αρµόδια για τον ανταγωνισµό επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νήλι Κρό-
ες. Η επίτροπος απέστειλε επιστολή στη Dole, την Chiquita, την Del Monte, τη 
Noboa (εταιρεία του Ισηµερινού), και την ιρλανδική Fyffes µε την οποία τις ενη-
µερώνει ότι τίθενται υπό εξέταση καθώς υπάρχουν υποψίες για δηµιουργία καρ-
τέλ στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Βρυξέλλες “βάζουν 
στο µάτι” αυτές τις µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Το 2005, η επίτροπος Κρό-
ες, χωρίς να αναφερθεί ονοµαστικά σε εταιρείες, είχε δηλώσει ότι η ΕΕ ερευ-
νούσε τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις στους τοµείς της µπανάνας και του ανανά 
στη Βρετανία, τη Γερµανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Οι εταιρείες αυτές εξή-
γαγαν µεγάλες ποσότητες µπανάνας στην Ευρώπη σε τεχνητά ψηλές τιµές. 

Κατά 24% αυξηµένες σε σχέση µε 
πέρυσι είναι οι εισαγωγές ντοµά-
τας από το Μαρόκο στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του υπουργείου Γεωργίας της Ισπα-
νίας, τις δύο πρώτες εβδοµάδες του 
Οκτωβρίου το Μαρόκο εξήγαγε στην 
ΕΕ 7.000 τόνους ντοµάτας, ποσότη-
τα κατά 25% υψηλότερη σε σχέση 
µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι και οι περσι-
νές επιδόσεις του Μαρόκου σε ό,τι 
αφορά στις εξαγωγές ντοµάτας στην 
ΕΕ ήταν εξαιρετικά βελτιωµένες σε 
σχέση µε το 2005. Την περίοδο 20-
06-2007 (Οκτώβριος 2006-Ιούνιος 
2007) το Μαρόκο εξήγαγε συνολι-
κά 297.249 τόνους ντοµάτας, εκ 
των οποίων η µεγαλύτερη ποσότητα 
κατέληξε στις αγορές της ΕΕ. Η πο-
σότητα αυτή είναι υψηλότερη κατά 
23% σε σχέση µε την περίοδο 200-
5/2006. 

Η φετινή σοδειά αναµένεται να δια-
µορφωθεί µεταξύ 600.000 και 65-
0.000 τόνων. Οι περισσότερες από 
τις νωπές ντοµάτες που θα εξα-
χθούν προέρχονται από θερµοκήπια, 
καθώς οι υπαίθριες ντοµάτες χρησι-
µοποιούνται κυρίως στη µεταποίηση. 

Εισβάλλουν στην ΕΕ 
οι µαροκινές ντοµάτες
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➤ Αγορά-τιµές

Στα υψηλά 
µε σύµµαχο 
το σπορέλαιο 
Σπάνε το φράγµα του χιλιάρικου οι τιµές ελαιολάδου

Της Ελένης Δούσκα



Εξάλλου, η µείωση της φετινής πα-
ραγωγής έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
κυρίως λόγω των πυρκαγιών στην Πε-
λοπόννησο, δεν φαίνεται να ωθεί τόσο 
τις τιµές, τουλάχιστον όχι όσο προσδο-
κούν οι ελαιοπαραγωγοί (περίπου 3,5 
ευρώ το κιλό).  

Γενικά, τα πράγµατα είναι ακόµα 
“θολά”. Τον πιο σηµαντικό ρόλο ανα-
µένεται να “παίξουν” οι Ισπανοί έµπο-
ροι ελαιολάδου που ελέγχουν πια τη 
διεθνή αγορά, οι Ιταλοί, πελάτες του 
ελληνικού προϊόντος, φαίνεται να είναι 
αρκετά “µουδιασµένοι” και ο “άγνω-
στος Χ” στη διαµόρφωση των τιµών 
παραµένει το ύψος της αναµενόµενης 
παραγωγής έξτρα παρθένου ελαιολά-
δου στην Ελλάδα, το οποίο έχει ανά-
γκη η τυποποίηση σε διεθνές επίπεδο 
για να δηµιουργήσει τα µείγµατά της. 

Στην Κρήτη
 “Κάτω από 1 ευρώ ανά λίτρο δεν 

πρόκειται να πουληθεί φέτος σπορέ-
λαιο, λόγω της ανόδου των τιµών της 
πρώτης ύλης”, υπογράµµιζε έγκυρος 
παράγοντας της αγοράς του ελαιόλα-
δου στην Κρήτη. Προς το παρόν πά-
ντως οι έµπειροι της αγοράς αρνού-
νται να παρουσιάσουν πιο σαφείς 
εκτιµήσεις. 

Το µόνο σίγουρο είναι ότι η αγορά 
άνοιξε σε επίπεδα πάνω από 3 ευρώ 
το κιλό, ενώ κανείς δεν µπορεί να δια-
τυπώσει ασφαλείς εκτιµήσεις σχετικά 
µε την εξέλιξη των τιµών. 

Προς το παρόν, οι Ενώσεις του νο-
µού Ηρακλείου έχουν ανακοινώσει τι-
µές παραγωγού, για το έξτρα παρθέ-
νο ελαιόλαδο παλιάς εσοδείας στα 
επίπεδα των 2,90 ευρώ το κιλό. Κι αν 

δεν µεσολαβούσαν οι εκλογές είναι 
πολύ πιθανόν οι τιµές να είχαν αυξη-
θεί στα 3 ευρώ. 

Στη Λέσβο
Κακή είναι η φετινή χρονιά για τη 

Λέσβο, εξαιτίας της ξηρασίας και της 
ανοµβρίας, που έπληξε την περιοχή 
την εποχή που έδεναν τα άνθη. “Άνθι-
σαν οι ελιές, δεν είχε βρέξει, δεν έδε-
σαν τα άνθη, τα έριξαν κάτω”, λέει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Αλ. Γιατζιτζόγλου, 
πρόεδρος της ΕΑΣ Λέσβου. 

Η φετινή παραγωγή στο νησί περιο-
ρίζεται στους 8 µε 10 χιλ. τόνους, ση-
µαντικά µεγαλύτερη από πέρυσι (4 χιλ. 
τόνοι), αλλά ελάχιστη µπροστά στους 
25 χιλ. τόνους που περίµεναν για φέ-
τος παραγωγοί και έµποροι. 

Οι πρώτες τιµές δίνουν στους άσ-
σους της περιοχής 2,5 ευρώ το κιλό, 
αν και η Ένωση δεν έχει ανοίξει ουσια-
στικά ακόµα. Αυτό το µήνα αναµένεται 
να αρχίσουν να λειτουργούν τα ελαιο-
τριβεία. Πάντως, ο κ. Γιατζιτζόγλου 
προβλέπει ανοδική πορεία όσον αφο-
ρά στις τιµές. 

Από φέτος, οι τιµές και 
των σπορελαίων ανα-
µένεται να αυξηθούν, 
λόγω της γνωστής έλ-
λειψης αποθεµάτων 
στη διεθνή αγορά. 
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ε τιµές πάνω από το χιλιάρικο, προς τα 
3,5 ευρώ/κιλό άνοιξε φέτος η αγορά 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, µε 
σύµµαχο την αυξηµένη ζήτηση για βιο-
καύσιµα που “εξαφανίζει” τα σπορέ-
λαια και παρά το ότι οι ζηµιές σε πολ-
λές ελαιοκοµικές περιοχές της χώρας, 
µε αποκορύφωµα τις πυρκαγιές στον 
πελοποννησιακό ελαιώνα, αφήνουν 
“έλλειµµα” εισοδήµατος στους παρα-
γωγούς. 

Όπως όλα δείχνουν οι τιµές στο 
ελαιόλαδο θα επηρεαστούν καταλυ-
τικά και από τη ραγδαία αύξηση των 
τιµών στα δηµητριακά! Παράγοντες 
της αγοράς ήδη στρέφουν την προ-
σοχή τους στα σπορέλαια, οι τιµές 
των οποίων αρχίζουν να παίρνουν την 
ανηφόρα.

Παράλληλα, µε την έναρξη της νέ-
ας εµπορικής περιόδου µεσογειακές 
χώρες, όπως το Μαρόκο και η Τουρ-
κία, µέσω των πυκνών φυτεύσεων και 
της ενεργητικής τελειοποίησης ακονί-
ζουν τα δόντια τους, προσδοκώντας 
σύντοµα σε µεγαλύτερα µερίδια της 
διεθνούς αγοράς.

Κάθε χρόνο, το πρώτο “στίγµα” για 
την εξέλιξη των τιµών δίνει η Πελο-
πόννησος µε τη δηµοπρασία των πρώ-
των ποσοτήτων στους Αγίους Απο-
στόλους Μεσσηνίας. Φέτος, οι πρώτοι 
175 τόνοι ελαιολάδου από αθηνελαία 
και κορωνέικη κατακυρώθηκαν στην 
τιµή των 3,85 ευρώ το κιλό, ενώ πέ-
ρυσι ήταν 3,57 ευρώ το κιλό. 

Να σηµειωθεί ότι οι τρέχουσες τιµές 
παραγωγού για το φρέσκο έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο κυµαίνονται στην Πε-
λοπόννησο σε επίπεδα από 3,03 έως 
3,12 ευρώ/κιλό στον παραγωγό. Ο 
συνεταιρισµός Γαργαλιάνων δίνει τιµή 
στα 3,12 ευρώ. Στη Χώρα, ο “Νηλέας” 
αγοράζει γύρω στα 3,05 ευρώ. 

Την ίδια στιγµή, το τυποποιηµένο 
ελαιόλαδο φαίνεται να “χάνει” τον πιο 
σκληρό ανταγωνιστή του, που δεν εί-
ναι άλλος από τα σπορέλαια. Από 
φέτος, οι τιµές και των σπορελαίων 
αναµένεται να αυξηθούν, λόγω της 
γνωστής έλλειψης αποθεµάτων στη 
διεθνή αγορά. Το καλαµποκέλαιο πα-
ράγεται από καλαµπόκι, το σογιέλαιο 
από σόγια κ.ο.κ., οι τιµές των οποίων 
ως γνωστόν έχουν αυξηθεί ραγδαία, 
από τη µέρα που ξεκίνησε η µαζική 
χρήση τους για την παραγωγή βιο-
καυσίµων.

Μ
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➤ Διεθνείς εξελίξεις

Ακριβό µου... 
σπαράγγι
Αυξάνουν οι Γερµανοί τις ποιοτικές απαιτήσεις

Του Χρήστου Διαµαντόπουλου

λευταία χρόνια αυξάνεται η έννοια της 
εξασφάλισης της ποιότητάς του µετα-
ξύ παραγωγών και καταναλωτών. 

Ωστόσο, την ίδια στιγµή που η προ-
στασία του καταναλωτή έχει µετατρα-
πεί σε ένα είδος... σταυροφορίας, µε 
πρωτοστάτες τους διεθνείς οργανι-
σµούς καταναλωτών, τα επιβλαβή 
κατάλοιπα στα λαχανικά και οπωρο-
κηπευτηκά  ανιχνεύονται όλο και πε-

ρισσότερο σε αυτά, δηµιουργώντας 
εύλογη ανησυχία σε όλους µας για 
το τι µέλει γενέσθαι στη διατροφική 
αλυσίδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για 
τους Έλληνες παραγωγούς αποκτά η 
προειδοποίηση του Γερµανού επιστή-
µονα Ulrich Steck, από το ινστιτού-
το του εθνικού ιδρύµατος γεωργίας 
για την προστασία των φυτών, ότι «θα 
ήταν σηµαντικό να πραγµατοποιού-

α σπαράγγια και τα µάτια σας», συµ-
βουλεύουν οι Γερµανοί ειδικοί, αφού 
η καλλιέργεια τους αποδεικνύεται ως 
µια από τις πιο απαιτητικές των οπω-
ροκηπευτικών. Το πλέον εξωστρεφές 
ίσως ελληνικό αγροτικό προϊόν, µε 
βασική χώρα προορισµό τη Γερµανία, 
αναδεικνύεται ως ένα από τα προϊό-
ντα µε τις υψηλότερες ποιοτικές αξιώ-
σεις – σε διεθνές επίπεδο – ενώ τα τε-

«Τ



Οι εισαγωγές 
Σύµφωνα µε τη γερµανική νο-
µοθεσία, όλα τα φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα που εισάγο-
νται, για να χρησιµοποιηθούν 
στα σπαράγγια, στη Γερµα-
νία πρέπει να διαθέτουν πιστο-
ποιητικό καταλληλότητας, για 
την κυκλοφορία τους από το 
οµοσπονδιακό ίδρυµα  προ-
στασίας των καταναλωτών και 
ασφάλειας τροφίµων της Γερ-
µανίας.
Μοναδική εξαίρεση: Ο αγρότης 
µπορεί να εισάγει από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση χωρίς το πι-
στοποιητικό ισχύος για ιδιωτι-
κή χρήση, κάτω από ορισµένες 
προϋποθέσεις:
• Να είναι πιστοποιηµένο το 
προϊόν από την χώρα που το 
εξάγει (από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή τις Τρίτες Χώρες)
• Επικυρωµένο στην Γερµανία 
(προϊόν µε σύσταση)
• Πιστοποίηση του ότι προβλέ-
πεται η εισαγωγή του στην Γερ-
µανία και η κυκλοφορία του. 
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νταν ανιχνεύσεις, τεκµηριώσεις, αναλύ-
σεις ρίσκου, έλεγχοι, δοκιµές σε διεθνές 
επίπεδο».

Οι κίνδυνοι 
Ένα από τα σηµαντικά θέµατα που 

απασχολεί τους κύκλους των καλλιερ-
γητών  σπαρραγιών ανά τον κόσµο εί-
ναι και η αβεβαιότητα για την προστασία 
των σπαραγγιών από τη µυκητίαση, µε 
συµπτώµατα που οδηγούν στην νέκρω-
ση των νεότερων βλαστών, τα οποία µα-
ραίνονται ή ξεραίνονται και οδηγούν στο 
σάπισµα του φυτού. Ενάντια σε όλες τις 
µορφές µυκητίασης δεν υπάρχει προς το 
παρόν κανένα  επικυρωµένο και εξουσιο-
δοτηµένο προστατευτικό προϊόν. Εποµέ-
νως θα πρέπει τουλάχιστον να τηρούνται 
τα σηµερινά µέτρα για την υγιεινή προ-
στασία και να καλλιεργείται µόνο στα κα-
τάλληλα χώµατα. 

Επιπλέον θα πρέπει – σύµφωνα µε 
τους ειδικούς –  να πραγµατοποιούνται 
έλεγχοι δύο φορές την εβδοµάδα. Το κα-
τάλληλο χρονικό διάστηµα για να κατα-
πολεµηθεί χηµικά η µυκητίαση των σπα-
ραγγιών είναι η περίοδος από τον Ιούνιο 
µέχρι και τον Σεπτέµβριο και προπάντων 
όταν θα έχουν πέσει τα άνθη του φυτού 
για να µη µολυνθεί το χώµα. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 
οι κάθετοι ψεκασµοί αποδίδουν καλύ-
τερα, ιδιαίτερα όταν ο σωλήνας εκροής 
βρίσκεται σε µία γωνία περίπου 15 µοι-
ρών. Η ποσότητα δαπάνης νερού αναλο-

γίζεται στα 400 λίτρα ανά 10 στρέµµα-
τα, σε χαµηλότερες εκτάσεις, 800 έως 
1.200 λίτρα ανά 10 στρέµµατα  σε ψη-
λότερα φυτά. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα όµως αυτής 
της καλλιέργειας είναι το σκληρό έδα-
φος. Οι επιφάνειες την άνοιξη γίνονται ζε-
στές και ξηρές και δυσκολεύουν την επε-
ξεργασία του σπαραγγιού. Προκειµένου 
να βελτιωθεί η συγκοµιδή, οι Γερµανοί 
αραιώνουν το χώµα ανάµεσα στα σπα-
ράγγια. Δεδοµένου µάλιστα, ότι η φθο-
ρά της ρίζας θα µπορούσε να προκαλέ-
σει περεταίρω µείωση στην παραγωγή, 
αφήνουν ένα µέρος του κτήµατος ανεκ-
µετάλλευτο. Στα µέσα Απριλίου, όταν το 
έδαφος είναι ευκολόχρηστο, οι παραγω-
γοί για τη βελτίωση του εδάφους τοποθε-
τούν 25 τόνους ανά 10 στρέµµατα, χρη-
σιµοποιηµένο υπόστρωµα µανιταριού. Η 
συγκοµιδή εξάλλου δεν αρχίζει πριν από 
τις αρχές Μαΐου. Σε σύγκριση µε τη συνη-
θισµένη παραγωγή σπαραγγιού σε ελα-
φρύ χώµα, οι Γερµανοί παραγωγοί απα-
ριθµούν τις πρόσθετες δαπάνες από 10 
έως 15%. Οι παραγγελίες ωστόσο των 
πελατών για τα  συγκεκριµένα σπαράγ-
για αν και πληρώνουν περισσότερα,  εί-
ναι ιδιαίτερα µεγάλες, ανταµοίβοντας 
τους παραγωγούς.  

Καλλιέργειες
Όσον αφορά στις καλλιέργειες σε αρ-

γυλώδες έδαφος οι έρευνες δείχνουν 
ότι κρίσιµος είναι ο βαθµός συµπίεσης 

µεταξύ των κόκκων γύρω στο 1,7 g/cm3 
για την ανάπτυξη της αποταµιευτικής 
ρίζας. Εποµένως, θα έπρεπε στα φυτά 
πριν από την νέα φύτευση να αποβάλ-
λεται η συµπίεση του εδάφους.  Αυτό θα 
µπορούσε να επιτευχθεί µέσω µίας µη-
χανικής χαλάρωσης του βάθους. Επι-
πλέον θα µπορεί µε την επεξεργασία 
ενός  οργανικού υλικού να µειωθεί για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα και ο βαθµός 
συµπίεσης µεταξύ των κόκκων. Επίσης, 
θα µπορεί να σταθεροποιηθεί η δοµή 
του εδάφους µε χλωρά λίπανση κατά τη 
χαλάρωση του βάθους. Αυτό συµβάλ-
λει επίσης και στη διαρκή βελτίωση της 
εδαφολογικής δοµής. 

Περαιτέρω, αυτός ο βαθµός συµπίεσης  
θα µπορούσε να µειωθεί µέσω της απο-
νέκρωσης της ρίζας κατά την φύτευσή 
τους, στα οποία τα σπαράγγια αναπτύσ-
σονται πολύ εύκολα και επίσης µέσω του 
ριζώµατος σε βαθύτερες κοιλότητες. Τέ-
λος,  για να αναπτυχθούν οι νέες συµπιέ-
σεις πρέπει να µειωθεί από έναν βέλτι-
στο χρονικό περιορισµό των µέτρων καλ-
λιέργειας. 
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➤ Συνέντευξη



Το αγροτικό σύστηµα 
της χώρας µοιάζει...
αυτοκαταστροφικό
Πρόεδρος της Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ, Σπύρος Καχριµάνης

λάδος, πρόεδρος της Α.Κ.Α.Σ 
ΗΛΙΟΣ και του Ελληνικού Κέ-
ντρου Αγροτικής Επιχειρηµατι-
κότητας και τελευταία µέλος της 
ΚΟΕΣ Αγροτικού του ΠΑΣΟΚ. Με 
ποια ιδιότητα αισθάνεται καλύτε-
ρα ο Σπύρος Καχριµάνης;

Όσο και αν σε πρώτη ανάγνωση οι 
παραπάνω ιδιότητες δείχνουν διαφο-
ρετικές, στην πραγµατικότητα, πρό-
κειται για δραστηριότητες που απο-
τελούν µέρος µιας ενιαίας τεχνο-
κρατικής στρατηγικής. Πρόκειται για 
παράλληλες και αλληλοσυµπληρού-
µενες δράσεις, τις οποίες αναπτύσσω 
και εξελίσσω εδώ και πολλά χρόνια 
και ως εκ τούτου δεν µπορώ να τις ξε-
χωρίσω. Ξεκίνησα σαν επαγγελµατίας 
γεωργός. Έχοντας µία ιδιαίτερη κλίση 
στις νέες τεχνολογίες και καθώς η επι-
χειρηµατικότητα µε προσέλκυε πάντα,  
προσπάθησα να κάνω τη δουλειά του 
επαγγελµατία γεωργού, όσο πιο σύγ-
χρονα µπορούσα. Όπως θα την έκανα 
αν ζούσα σε οποιαδήποτε άλλη Ευρω-
παϊκή χώρα. Διαπίστωσα πολύ νωρίς 
ότι αυτό δεν είναι εφικτό στην Ελλάδα. 
Το πολιτικό και διοικητικό σύστηµα, σε 
συνδυασµό µε τον διαστρεβλωµένο 

ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων και των συνεταιρισµών, έχουν 
διαµορφώσει ένα καθ’ όλα άγονο πε-
ριβάλλον. Έτσι λοιπόν, χωρίς να στα-
µατήσω ποτέ να είµαι επαγγελµατίας 
γεωργός, ασχολήθηκα αρχικά µε την 
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. Τα υπόλοι-
πα, ήταν φυσικά επακόλουθα. 

Oι παρεπιδηµούντες την Ιερου-
σαλήµ λένε, πώς ο Σπύρος Κα-
χριµάνης έχει φανατικούς φίλους 

Συνέντευξη στο Γιάννη Πανάγο

Όλες µου οι πρά-
ξεις και οι θέσεις 
είναι σε ευθεία 
αντίθεση µε το 
άρρωστο, γεωρ-
γικό κατεστηµένο 
της χώρας.
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ο αγροτικό - γεωργικό σύστηµα 
της χώρας είναι αυτοκαταστροφι-
κό». «Έχει δοµηθεί από τεχνοκρατικά 
αναλφάβητους». «Δεν υπάρχει δο-
µή, λειτουργία, πολιτική ή στρατηγική, 
που να µην καταρρέει στην πρώτη σο-
βαρή κριτική». «Κάθε προσπάθεια εν-
θάρρυνσης µε βάση αυτό το πολιτικό 
σύστηµα θα είναι µάταια, προσχηµατι-
κή και άνευ αποτελέσµατος». 

Αυτές είναι µερικές µόνο από τις 
θαρραλέες απόψεις που εκφράζει 
µε συνέντευξή του στο Αγρόκτηµα, ο 
αγρότης – συνεταιριστής από την Αρ-
γολίδα Σπύρος Καχριµάνης, ένας άν-
θρωπος που έδωσε τα καλύτερά του 
χρόνια για τη δηµιουργία µια ισχυρής 
Ένωσης Νέων Αγροτών και σήµερα 
αγωνίζεται µε όλες του τις δυνάµεις 
για την  οικοδόµηση ενός συνεται-
ρισµού παραγωγών εσπεριδοειδών 
που σε λίγα χρόνια θα µπορούσε να 
αποτελέσει πρότυπο, όχι µόνο για την 
Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευ-
ρώπη της Μεσογείου. 

Επαγγελµατίας γεωργός, πρω-
τοστάτης για τη δηµιουργία της 
Ένωσης Νέων Αγροτών Ελ-

T

Το πολιτικό και διοικητικό σύστηµα, σε συνδυασµό 
µε τον διαστρεβλωµένο ρόλο των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και των  συνεταιρισµών, έχουν 

διαµορφώσει ένα καθ’ όλα άγονο περιβάλλον. 

«
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και ορκισµένους «εχθρούς», είναι 
αλήθεια αυτό και που οφείλεται; 

Είναι αλήθεια ότι έχω πολλούς και φανα-
τικούς φίλους. Πιστεύω και επενδύω στην 
οµαδική δράση και αυτό έχει δηµιουρ-
γήσει µια οµάδα φίλων σε όλη χώρα. Για 
εχθρούς, έχω ακούσει και εγώ ότι µπορεί 
να υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω συνα-
ντήσει ποτέ. Εννοώ πώς κανένας και πο-
τέ δεν έχει φανερά και ευθέως τοποθετη-
θεί εναντίον µου ή εναντίον των πράξεων 
και των θέσεών µου. Τι κάνουν παρασκη-
νιακά δεν µε ενδιαφέρει. Τώρα, όσον αφο-
ρά στο που οφείλονται είναι εύκολο να το 
συµπεράνουµε και από αυτό να κατανοή-
σουµε και την ποιότητά τους. Όλες µου οι 
πράξεις και οι θέσεις είναι σε ευθεία αντί-
θεση µε το άρρωστο, γεωργικό κατεστηµέ-
νο της χώρας. 

Γιατί έχει ατονήσει η δραστηριότητα 
της Ε.Ν.Α. στη χώρα µας; 

Η Ε.Ν.Α. µέχρι τώρα στηρίχθηκε στο µε-
ράκι και τον ενθουσιασµό των µελών της 
και έχει καταφέρει µοναδικά επιτεύγµατα. 
Αν έχει λίγο ατονήσει, αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το µεράκι και ο ενθουσιασµός, 
δεν είναι ανεξάντλητα.  

Τώρα πια είναι η ιστορική στιγµή η Ε.Ν.Α., 
να κάνει τη στροφή και να γίνει ένας µεγά-
λος, σύγχρονος, Ευρωπαϊκός οργανισµός. 
Δεν είναι πια µια µικρή οµάδα νέων αγρο-
τών, αλλά µπορεί και πρέπει να εξελιχθεί 
στο φορέα της αλλαγής της αγροτικής πο-
λιτικής της χώρας. Πρέπει να αποκτήσει 
σύγχρονη οργάνωση στα Ευρωπαϊκά πρό-
τυπα, να παράγει στελέχη, να εκδίδει το πε-
ριοδικό της, να έχει παρουσία στα Μ.Μ.Ε., 

στο internet, στα blogs, προκειµένου να 
ενηµερώνει, να συσπειρώνει, να εµψυχώ-
νει και να οργανώνει τους νέους αγρότες.

Αντίθετα τα τελευταία χρόνια δείχνει  
να διευρύνεται ο αριθµός των νέων, 
που αναλαµβάνουν επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες στον αγροτικό χώρο. 

Πολλοί νέοι, αφού έκαναν τον κύκλο 
τους από τους διάφορους επαγγελµατι-
κούς χώρους που αποσπούσαν νέους από 
την γεωργία, ανακάλυψαν πώς δεν είναι 
και εκεί εύκολες οι συνθήκες. Έτσι λοιπόν, 
επέστρεψαν στα «πάτρια εδάφη». Το ση-
µαντικό είναι, πώς αυτοί οι νέοι αγρότες 
δεν έχουν γίνει ακόµη «κρίσιµη µάζα» και 
δεν είναι αντιληπτοί στο σύστηµα. Άρα αν 
υπάρχουν, πρέπει να δουν λίγο και τα θέ-
µατα της εκπροσώπησής τους.   
Πώς θα µπορούσε να ενθαρρυνθεί η 
επαγγελµατική δραστηριότητα στη γε-
ωργία και τι είναι αυτό που προβλη-
µατίζει; 

Το αγροτικό - γεωργικό σύστηµα της χώ-
ρας είναι αυτοκαταστροφικό. Έχει δοµη-
θεί από τεχνοκρατικά αναλφάβητους. Δεν 
υπάρχει δοµή, λειτουργία, πολιτική ή στρα-
τηγική, που να µην καταρρέει στην πρώ-
τη σοβαρή κριτική. Κάθε προσπάθεια εν-
θάρρυνσης µε βάση αυτό το πολιτικό σύ-

στηµα, θα είναι µάταια, προσχηµατική και 
άνευ αποτελέσµατος. Το Υπουργείο γεωρ-
γίας, οι οργανισµοί που γνωρίζουµε (ΕΛ-
ΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΓΕΠ κ.α.), 
οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, το ΕΘΙΑ-
ΓΕ, οι νόµοι περί συνεταιρισµών και συνδι-
καλισµού και κάθε τι σχετικό µε αυτό που 
γνωρίζουµε, πρέπει να επανασχεδιαστεί 
σε λευκό χαρτί. Κάθε άλλη προσπάθεια θα 
είναι προσωρινή και αποσπασµατική.

Εσείς βλέπετε µέλλον στη γεωργία 
και ποιοι είναι οι τοµείς που παρου-
σιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
στην Ελλάδα; 

Η γεωργία στην Ελλάδα θα έχει σύντο-
µα θετική πορεία. Πριν από αυτό όµως, θα 
ενταθεί η κρίση σε εξαιρετικά υψηλό βαθ-
µό. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και η 
παγκόσµια ενεργειακή και οικονοµική κρί-
ση, θα καταρρίψουν το µύθο για την πα-
γκοσµιοποιηµένη γεωργία. Τα σιτηρά ξα-
ναγίνονται ευγενές είδος. Οι λίµνες γάλα-
κτος στερεύουν και τα βουνά του βουτύρου 
λιώνουν. Το γεγονός ότι κάπου στο κόσµο 
υπάρχουν φτηνά χέρια και προϋποθέσεις 
για να παραχθεί – εκεί – φτηνό στάρι, δεν 
αποτελεί πλέον λόγο για να φτάσουν φτη-
νά στον τόπο κατανάλωσης. Το κόστος µε-
ταφοράς, τα διαχειριστικά κόστη και µια 
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Πολλοί νέοι, αφού 
έκαναν τον κύκλο 
τους από τους διά-
φορους επαγγελ-
µατικούς χώρους 
επέστρεψαν στα 
«πάτρια εδάφη» 



σειρά από άλλους παράγοντες, αναδει-
κνύουν την αξία της τοπικής γεωργίας. 
Της αυτάρκειας. Και θέλω να τονίσω αυτό 
τον όρο, διότι σύντοµα θα είναι κρίσιµος. 
Άρα, µε βάση τις παραπάνω σκέψεις και 
εφόσον επιβεβαιωθούν, η εξέλιξη θα εί-
ναι η ακόλουθη. Θα δηµιουργηθεί έλλειµ-
µα προϊόντων στην αγορά. Θα ανέβουν 
υπερβολικά οι τιµές λιανικής. Το παραγω-
γικό σύστηµα λόγω, α) κακών πολιτικών 
δοµών, β) γερασµένων και ανεκπαίδευ-
των αγροτών και γ) ανύπαρκτων συνεται-
ρισµών, δεν θα µπορέσει να ανταποκρι-
θεί. Θα πέσουν οι τιµές της γης. Θα υπάρ-
ξουν πραγµατικά κίνητρα για παραγωγή. 
Θα δηµιουργηθούν νέες επιχειρηµατικές 
δοµές που θα καλύψουν το παραγωγικό 
κενό και θα είναι κερδοφόρες. Η χώρα 
έχει πλεονεκτήµατα σε µια πλειάδα τοµέ-
ων, είναι πλεονασµός να αναφερθώ. Το 
κάνουν οι πολιτικοί άλλωστε. 

Είναι η έλλειψη στρατηγικής και θάρ-
ρους από τους πολιτικούς, είναι η 
ανερµάτιστη δηµόσια διοίκηση, ή η 
ευθύνη για τη γεωργική υπανάπτυξη 
πέφτει στην απουσία οργάνωσης εκ 
µέρους των αγροτών; 

Η απάντηση µε βάση τους νόµους και 
το Σύνταγµα είναι γνωστή. Οι κυβερνή-

σεις και η δηµόσια διοίκηση φέρουν τις 
ευθύνες, αλλά από ότι φαίνεται δεν έχουν 
σκοπό να τις αναλάβουν.

Σε όλους τους επαγγελµατικούς κλά-
δους, υπάρχουν από δυνατές – βλέπετε 
δικηγόροι -  έως µέτριες, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, που όταν ο κόµπος φτάνει 
στο χτένι, αναλαµβάνουν δράση. Στο γε-
ωργικό χώρο, η κατάσταση είναι διαφορε-
τική. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην 
ύπαιθρο είναι ανύπαρκτες. 

Οπότε και οι αγρότες δεν είναι άµοιροι 
ευθυνών. Βλέπουν, χρόνια τώρα, πώς 
δουλεύει το σύστηµα. Βλέπουν ότι όλοι 
οι κλάδοι έχουν εκπροσώπηση, ενώ αυ-
τοί είναι διαλυµένοι. Δεν κάνουν απολύ-
τως τίποτα και βεβαίως, ήδη υφίστανται 
τις συνέπειες. 

Μεγάλοι συνεταιρισµοί ή µικρές οµά-
δες παραγωγών;

Θα είµαι σύντοµος. Συνεταιρισµός 

Οι αγρότες δεν είναι άµοιροι ευθυνών. Βλέπουν, 

χρόνια τώρα, πώς δουλεύει το σύστηµα. Βλέπουν ότι 

όλοι οι κλάδοι έχουν εκπροσώπηση, ενώ αυτοί είναι 

διαλυµένοι. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα και βε-

βαίως, ήδη υφίστανται τις συνέπειες. 



42

➤ Συνέντευξη

Οι ευθύνες είναι καθαρά πολιτικές. Οι κυβερνήσεις των τελευ-

ταίων ετών, σε συνδυασµό µε την έλλειψη γνώσεων και καλής 

πρόθεσης από την πλευρά της δηµόσιας διοίκησης, υπαναχώρη-

σαν στις κακές προθέσεις κάποιων συνεταιρισµών, 

που ήθελαν να ελέγχουν τις επιδοτήσεις. 

και οµάδα παραγωγών είναι ταυτόσηµοι 
όροι. Στην Ελλάδα εννοούµε τον συνεται-
ρισµό σαν αγροτικό σύλλογο και την οµά-
δα παραγωγών σαν επιχειρηµατικό σχήµα, 
όπως δηλαδή έπρεπε να είναι ο συνεταιρι-
σµός. Το ιδανικό λοιπόν θα ήταν να είχα-
µε ένα µόνο συνεταιρισµό ή αν θέλετε µια 
οµάδα παραγωγών στη χώρα, στην οποία 
θα ήταν µέλη όλοι οι γεωργοί,  µε όσα υπο-
καταστήµατα, απαιτεί µια σύγχρονη λει-
τουργία. 

Και στα οπωροκηπευτικά ποια είναι η 
εικόνα; Αργήσαµε πολύ να οργανω-
θούµε. Στο Βέλγιο οι οµάδες παρα-
γωγών εισπράττουν 10 φορές περισ-
σότερες επιδοτήσεις από ότι οι αντί-
στοιχες στην Ελλάδα. 

Με χτυπάτε εκεί που πονάω. Έχω και 
φωνάζω 20 χρόνια για τις οµάδες παρα-
γωγών, για τις τεράστιες δυνατότητες που 
έχουν και για την Ελληνική αυτοκαταστρο-
φική συµπεριφορά. Οι ευθύνες εδώ είναι 
καθαρά πολιτικές. Οι κυβερνήσεις των τε-
λευταίων ετών, σε συνδυασµό µε την έλ-
λειψη γνώσεων και καλής πρόθεσης από 
την πλευρά της δηµόσιας διοίκησης, υπα-
ναχώρησαν στις κακές προθέσεις κάποιων 
συνεταιρισµών, που ήθελαν να ελέγχουν 
τις επιδοτήσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλε-
σµα να µην  αξιοποιηθούν τα επιχειρησια-
κά προγράµµατα, να µην  γίνουν  επενδύ-
σεις και η χώρα να χάσει το παιχνίδι. Δυ-
στυχώς, ούτε τώρα που είναι «στο και 5...» 
δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση να αλλά-
ξουν τα πράγµατα. 

Η ΑΚΑΣ ΗΛΙΟΣ ξεκίνησε µε πολύ εν-
θουσιασµό αλλά δεν βλέπουµε να 
ολοκληρώνεται το σχέδιο της. Η βιο-
µηχανική µονάδα είναι ακόµη στα 
χαρτιά, το ίδιο και οι εξαγωγές.

Η ΑΚΑΣ ΗΛΙΟΣ ξεκίνησε µε πολύ ενθου-
σιασµό και συνεχίζει µε ακόµη περισσότε-
ρο. Έχει ολοκληρώσει τρεις κερδοφόρους 
κύκλους εργασιών, µε αύξηση του τζίρου 
και των κερδών κατά 30%. Έχει ήδη πραγ-
µατοποιήσει 1 εκ € επενδύσεις µε αυ-
τοχρηµατοδότηση και µάλιστα σε τοµείς 
όπως συστήµατα άρδευσης και εξοπλι-
σµό καλλιέργειας (τρακτέρ) που µέχρι τώ-

ρα ήταν ανεκµετάλλευτοι στη χώρα (αυτά 
που λέγαµε για τις οµάδες παραγωγών). 
Επίσης έχει υψηλή οργάνωση στα θέµα-
τα λειτουργίας, πλήρως µηχανογραφηµέ-
νο σύστηµα, πιστοποίηση όλων των παρα-
γωγών, δικό της εργαστήριο αναλύσεων 
εδάφους και νερού και αύξηση µελών σε 
ποσοστό 40%. Τέλος και πολύ σηµαντικό, 
έχει ολοκληρώσει κάθε ενέργεια αδειοδό-
τησης για τη νέα βιοµηχανική µονάδα δια-
λογής – συσκευασίας φρούτων, η οποία 
πράγµατι έχει καθυστερήσει, αλλά θα ολο-
κληρωθεί µέσα στο 2008. Ο λόγος της κα-

θυστέρησης δεν οφείλεται σε δικές µας 
παραλείψεις, αλλά στην κακή οργάνωση 
του συστήµατος στήριξης των οµάδων πα-
ραγωγών. Όσον αφορά στο θέµα των εξα-
γωγών, έχετε δίκιο ότι δεν έχει προχωρή-
σει αλλά προϋποθέτει τη δική µας σύγχρο-
νη µονάδα συσκευασίας. Αυτό που έχω να 
αναφέρω είναι ότι έχει ολοκληρωθεί µια 
πολύ σηµαντική και ίσως µοναδική για τα 
ελληνικά δεδοµένα, έρευνα αγοράς και µε-
λέτη µάρκετινγκ, η οποία θα µας δώσει τη 
δυνατότητα από την εµπορική περίοδο 20-
08 – 2009 να µπούµε δυναµικά στις αγο-
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ρές. Τέλος, να λάβετε υπόψη ότι ο ΗΛΙΟΣ 
είναι η µόνη οµάδα παραγωγών που τολ-
µά να µιλήσει για εξαγωγές. Άρα, το γεγο-
νός ότι οργανώνεται σωστά, µελετά, δη-
µιουργεί υποδοµές,  πρέπει να προσµετρά-
ται στα θετικά της στοιχεία. 

Ποιο είναι το όραµά σας γι’ αυτή την  
οργάνωση;

Το όραµα µου, που έχει καταστεί όραµα 
όλου του οργανισµού, είναι ο ΗΛΙΟΣ να γί-
νει µέχρι το 2015, µια από τις πιο επιτυχη-
µένες και καινοτόµες ελληνικές αγροτικές 
επιχειρήσεις και να λειτουργεί στα πρότυ-
πα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών.  Επίσης, 
επιθυµούµε και επιδιώκουµε τα οφέλη που 
παράγονται, να ξεπερνούν την  επιχείρηση 
και να επεκτείνονται στους γεωργούς – µέ-
λη του ΗΛΙΟΥ. Τέλος, πέρα από οικονοµικά 
οφέλη, προσβλέπουµε να προσφέρουµε 
κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά στην ελ-
ληνική ύπαιθρο. 

Πώς είναι φέτος η αγορά εσπεριδοει-
δών; Έχει νόηµα η επένδυση σε πορ-
τοκαλεώνες;

Η αγορά εσπεριδοειδών είναι εδώ και 
πολλά χρόνια, σταθερά, πολύ καλή. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είναι ελλειµµατική σε 
εσπεριδοειδή. Εισάγει 800.000 τόνους 
το έτος. Παρόλα αυτά η τιµή για τον Έλ-
ληνα παραγωγό φθίνει χρόνο µε το χρό-
νο. Οι λόγοι γνωστοί. Ανύπαρκτες οµάδες 
παραγωγών για να διαπραγµατευτούν, να 
συσκευάσουν και να πουλήσουν. Υπό τις 
παρούσες συνθήκες µόνο αν ένας παρα-
γωγός είναι µέλος µια οµάδας παραγω-
γών που στοχεύει να ασκήσει σύγχρονη 
επιχειρηµατική στρατηγική (ας πούµε της 
ΗΛΙΟΣ...), έχει νόηµα να επενδύσει. Εγώ 
πάντως θα το έκανα. 

Τι πρέπει να προσέξει ο καλλιεργητής 
που βάζει στόχο αυτή την καλλιέργεια;

Να είναι µέλος σε µια σύγχρονη οµάδα 
παραγωγών. Αυτό για µένα είναι το µονα-
δικό. Όλα τα άλλα, δηλαδή τι ποικιλία θα 
φυτέψει κ.λ.π. είναι επόµενα του πρώτου. 
Αν ο παραγωγός δεν ανήκει σε µια οργα-
νωµένη οµάδα παραγωγών και υποθέσου-
µε  ότι φυτέψει την καλύτερη ποικιλία µε 
κριτήρια αγοράς τι θα κάνει; Που θα πουλή-
σει αν δεν υπάρχει και άλλο τέτοιο προϊόν, 
ώστε να διαµορφωθεί αυτό που λέµε «ικα-
νή ποσότητα για εµπορική παρτίδα»; 

Και επιπλέον, αν δεν είναι σε οργανωµέ-
νη οµάδα παραγωγών για να κάνει εµπο-
ρία και ισχυρή διαπραγµάτευση, τι νόηµα 
έχει η «καλή» ποικιλία όταν θα του την πά-
ρει «κοψοχρονιά» ο έµπορος;

Με το ΠΑΣΟΚ πώς µπλέξατε τελευ-
ταία;

Δεν είναι τελευταία η ασχολία µου µε 
την πολιτική ούτε µε το ΠΑΣΟΚ, απλώς έγι-
νε περισσότερο γνωστή λόγω της ένταξής 
µου στη γεωργική ΚΟΕΣ. Εφόσον το ΠΑ-
ΣΟΚ έκρινε ότι µπορώ να προσφέρω στον 
τοµέα που έχω αφιερώσει την αποστολή 
µου, είναι µια ευκαιρία να εισφέρω στην 
αγροτική πολιτική µε κάποιες απόψεις, οι 
οποίες, τουλάχιστον, είναι τεχνοκρατικά 
τεκµηριωµένες. 

Τελικά, µήπως είστε γεννηµένος για 
τη ζωή της πόλης και την πολιτική;

Η ενασχόληση µου µε την πολιτική, εκ-
πορεύεται από την ανάγκη έκφρασης των 
προβληµάτων της ελληνικής υπαίθρου, 
των αγροτικών κοινωνιών και της προβο-
λής τεχνοκρατικών λύσεων. Άρα, το βαθ-
µό περαιτέρω εµπλοκής µου θα τον κα-
θορίσει ο αγροτικός κόσµος. Πάντως υπό 
οποιαδήποτε εξέλιξη, δεν θα µετακοµίσω 
στην πόλη. 

‘‘
’’

Το όραµα µου, εί-
ναι ο ΗΛΙΟΣ να γί-
νει µέχρι το 2015, 
µια από τις πιο επι-
τυχηµένες και και-
νοτόµες Ελληνικές 
αγροτικές επιχει-
ρήσεις.  
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➤ Business story

Το Βελβεντό µαθαίνει 
στην Ευρώπη τι εστί
ροδάκινο 
Από την Κοζάνη ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού κατευθύνει 
το 50% της παραγωγής εκτός συνόρων 

Της Νατάσας Φραγκούλη



ρισµός µπορεί να είναι κερδοφόρος, 
χωρίς να εξαρτάται από τις Κοινοτι-
κές επιδοτήσεις, από τις οποίες έχει 
προ καιρού απογαλακτιστεί. 

Μπορεί η χρονιά που πέρασε να 
αποδείχτηκε κακή για το ροδάκινο, µε 
την παραγωγή του συνεταιρισµού να 
µειώνεται κατά περίπου 50%, ωστό-
σο οι γερές βάσεις, στις οποίες έχει 
τεθεί ο Συνεταιρισµός επιτρέπουν τα 
χαµόγελα και την αισιοδοξία για το 
µέλλον. 

Σήµερα -όπως εξηγεί στο Αγρόκτη-
µα ο 35χρονος Νίκος Κουτλιάµπας 
που βρίσκεται στο τιµόνι του ΑΣΕΠΟΠ 
Βελβεντού- ο Συνεταιρισµός βρίσκε-
ται εν αναµονή των αποφάσεων των 
αρµόδιων Κοινοτικών Οργάνων για 
την αναγνώριση της παραγωγής του 
(ροδάκινα-νεκταρίνια) ως Προϊόντα 
Ονοµασίας Προέλευσης. 

Η καθιέρωση επώνυµου σήµατος 

Με όλους 
τους 
µεγάλους 

Ενδεικτικό πάντως του ότι το 
όνοµα του Βελβεντού «παί-
ζει υψηλά» στο χρηµατιστή-
ριο της γεύσης πανελλαδι-
κά είναι ότι από το 50% των 
πωλήσεων, που πραγµατο-
ποιούνται εντός συνόρων, το 
ήµιση (ποσοστό περί το 25) 
αφορά διακίνηση στα ράφια 
των µεγάλων αλυσίδων του 
λιανεµπορίου. 
Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού δια-
τηρεί συνεργασίες µε όλες 
σχεδόν τις µεγάλες σούπερ 
µάρκετ, ενώ διαρκώς ανα-
νεώνει τις συµβάσεις του µε 
αυτές ή προσθέτει νέες στο 
δυναµικό του. 
Δεν είναι τυχαίο τη διανοµή 
των χειροποίητων µαρµελά-
δων και γλυκών κουταλιού 
του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού έχει 
αναλάβει για όλη την Ελλά-
δα η Μελισσοκοµική Εταιρεία 
«Αττική» - Αλέξανδρος Πίτ-
τας ΑΕΒΕ, συνεργασία που 
επεκτείνεται πλέον και στο 
εξωτερικό.
Με στόχο να ανταποκριθεί 
στις υψηλές απαιτήσεις που 
έχει θέσει ο Συνεταιρισµός 
επιταχύνει και τον επενδυτι-
κό του βηµατισµό, επενδύο-
ντας συνεχώς, µε βάση τις 
νέες ανάγκες που δηµιουρ-
γούνται, και έχοντας ήδη 
ολοκληρώσει πρόγραµµα 
συνολικού ύψους 1 εκατ.ευ-
ρώ για την αλλαγή της γραµ-
µής συσκευασίας και τροπο-
ποιήσεις στις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις.  
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ε την εξωστρέφεια να αντιπροσω-
πεύει ήδη ποσοστό 50% του τζίρου, 
την κατοχύρωση των προϊόντων ως 
Ονοµασίας Προέλευσης να είναι προ 
των πυλών και συµφωνίες να «τρέ-
χουν» µε όλες µεγάλες αλυσίδες του 
λιανεµπορίου, δεν έχει να ζηλέψει τί-
ποτα από τις δοµές µιας σύγχρονης 
επιχείρησης. 

Ο λόγος για τον Αγροτικό Συνε-
ταιρισµό Επεξεργασία και Πώλησης 
Οπωροκηπευτικών Προϊόντων (ΑΣΕ-
ΠΟΠ) Βελβεντού, που από την ακρι-
τική Κοζάνη, αποτελεί ισότιµο συνο-
µιλητή µεγάλων πολυεθνικών, προ-
κειµένου να βρουν τα προϊόντα του 
τον δρόµο προς τα ράφια του εξωτε-
ρικού. 

Με έδρα µια κωµόπολη 4.000 κα-
τοίκων, στα Δυτικά Πιέρια, ο ΑΣΕ-
ΠΟΠ Βελβεντού αποδεικνύει στην 
πράξη πώς ένας αγροτικός συνεται-

Μ



των προϊόντων µε την επωνυµία «Βελ-
βεντό» σαφώς και έχει ως προφανή 
προφανή στόχο την επώνυµη παρουσία 
τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή 
αγορά.

Εξάλλου, ο χαρακτηρισµός των προϊ-

όντων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ως ΠΟΠ 
αναµένεται να αναβαθµίσει περαιτέρω τις 
διαπραγµατευτικές ικανότητες του συνε-
ταιρισµού µε τους παράγοντες της αγο-
ράς, προκειµένου να αξιοποιήσει πλήρως 
τις επενδύσεις που έχουν υλοποιήσει σε 
τεχνολογικό εξοπλισµό.

Το βλέµµα εκτός συνόρων 
Έτερος στόχος του Συνεταιρισµού είναι 

το καλύτερο πλασάρισµα των προϊόντων 
του στις αγορές εκτός συνόρων, µε στό-
χο την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας 
και συνεπώς της εµπορευσιµότητάς τους. 
Ήδη τα προϊόντα του Συνεταιρισµού, µε 
διαβατήριο την ποιότητα, καταφέρνουν να 
διεισδύουν σε µεγάλες και δύσκολες αγο-
ρές, όπως αυτές της Βρετανία, της Γερµα-
νίας, της Ολλανδίας, της Ρωσίας, της Πο-
λωνίας, της Τσεχίας, της Ουκρανίας, της 
Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και της Σαου-
δικής Αραβίας.    

Μάλιστα, ο Συνεταιρισµός, κόντρα στο 
ρεύµα των καιρών, αποδεικνύεται ένας 
από τους πλέον εξωστρεφείς της χώρας, 
καθώς καταφέρνει ήδη οι εξαγωγές να 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 

50% των πωλήσεών του. Βέβαια, όπως 
εξηγεί ο κ. Κουτλιάµπας, οι δρόµοι του 
εξωτερικού για τα ελληνικά συνεταιριστι-
κά προϊόντα κάθε άλλο παρά «ανθόσπαρ-
τοι» είναι.  

«Το 50% είναι ένα µεγάλο ποσοστό, το 
οποίο πετύχαµε χάρη στην άριστη ποιότη-
τα των προϊόντων και στη συνεχή προσπά-
θεια ενίσχυσης της εξωστρέφειάς µας, µε 
συνεχή παρουσία στα ευρωπαϊκά αγρο-
τικά δρώµενα (εκθέσεις, ηµερίδες)» προ-
σθέτει ο ίδιος. 

Το προφίλ του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού
Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού αποτελεί ένα 

σταθερά αναπτυσσόµενο συνεταιρισµό µε 
εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια, 
αποτέλεσµα της ιδιαίτερης προσοχής που 
δίνεται στην ποιότητα των τελικών προϊό-
ντων. Αριθµεί 700 µέλη σήµερα και έχει 
τη σηµερινή του µορφή από το 1958. 

Τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας 
που διακινεί είναι ροδάκινα, νεκταρίνια, 
µήλα, κυδώνια, δαµάσκηνα, λωτοί και κη-
πευτικά, ενώ συµβατικής γεωργίας µήλα, 
κυδώνια, δαµάσκηνα, λωτοί, NASY και 
κηπευτικά. Τα δε προϊόντα ολοκληρωµέ-

Στις απαιτητικές 
αγορές της Δ. 

Ευρώπης και όχι 
µόνο εξάγει τα 
προϊόντα του ο 
Συνεταιρισµός
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➤ Business story

Το Βελβεντό µαθαίνει 
στην Ευρώπη τι εστί ροδάκινο

Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελ-
βεντού διατηρεί 
συνεργασίες µε 
όλες τις µεγάλες 

αλυσίδες σού-
περ µάρκετ 

Την επιχειρηµατική πορεία του Συνεται-
ρισµού καθοδηγεί ο Νίκος Κουτλιάµπας  



Το “πράσινο φως” 
των αρµόδιων Κοι-
νοτικών αρχών 
αναµένει το επόµε-
νο διάστηµα ο Συ-
νεταιρισµός, για 
τον χαρακτηρισµό 
των προϊόντων 
του ως Ονοµασίας 
Προέλευσης

νης διαχείρισης που παράγει και διακινεί 
είναι ροδάκινα και νεκταρίνια.

Η  συνολική  παραγωγή πέρσι διαµορ-
φώθηκε στους 7.000 τόνους (µειωµέ-
νη, ωστόσο, κατά 50% σε σχέση µε έναν 
χρόνο νωρίτερα). Η δε διακίνηση της γί-
νεται  από τον ίδιο τον Συνεταιρισµό, αλ-
λά και  µέσα από όλες τις  µεγάλες αλυ-
σίδες σούπερ µάρκετ. 

Η άψογη λειτουργία και οργάνωση 
του συνεταιρισµού συντελεί στην υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων και την επίτευ-
ξη του µέγιστου δυνατού θετικού αποτε-
λέσµατος τόσο για τα µέλη του όσο και 
για τον τελικό αποδέκτη τους. 

Έτσι, οι παραγωγοί συσκευάζουν µό-
νοι τους τα προϊόντα τους, µειώνοντας 
την πιθανότητα τραυµατισµών των καρ-
πών και παρατείνοντας τη διάρκεια πα-
ραµονής τους στο δέντρο για την καλύ-
τερη ωρίµανσή τους.

Η άριστη ποιότητα των προϊόντων του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού διασφαλίζεται, βέ-
βαια, µε τη διενέργεια συνεχών αυστη-
ρών ελέγχων από ειδικευµένους τεχνο-
λόγους τροφίµων - γεωπόνους κατά την 
παραλαβή των προϊόντων στη ράµπα. 

Εκπαίδευση και επιµόρφωση
Πέρα όµως από τον αυστηρό έλεγχο 

κατά το στάδιο της παραλαβής, ο συνε-
ταιρισµός έχει ανοίξει έναν κύκλο συνε-
χούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των 
παραγωγών του, πραγµατοποιώντας 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα και καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου σεµινάρια 
µε τη συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων, 
οι οποίοι ενηµερώνουν τους παραγω-
γούς για τα θέµατα ποιότητας, αλλά και 
για τους τρόπους καλλιέργειας µε στό-
χο η παραγωγή να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς όσον 
αφορά στην ποιότητα και συσκευασία. 

Με τη συνεχή επαγρύπνηση όλων των 
ανθρώπων που τον απαρτίζουν και τις 
διαρκείς προσπάθειες εκσυγχρονισµού 
του, ο συνεταιρισµός έχει πράγµατι επι-
τύχει το συντονισµό, την ενοποίηση και 
την οικονοµική άνθιση της πλούσιας πα-
ραγωγικής περιοχής του Βελβεντού. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Συνεταιρισµός 
πρωτοστατεί στις συζητήσεις για τη λει-
τουργία ενιαίου δικτύου παραγωγής και 
εµπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων 
σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας.  Στόχος 
του δικτύου θα είναι η ανάδειξη της ξε-
χωριστής ποιότητας των οπωροκηπευτι-
κών της περιοχής και η διαφύλαξη τους 
από πιθανά φαινόµενα νοθείας µε άλλα 
υποδεέστερα οµοειδή προϊόντα.

Περί ποιότητας 
Τα όπλα του συνεταιρισµού στη µάχη 

για τόνωση της εξωστρέφειάς του, είναι 
–µεταξύ άλλων- η ποιότητα, η αναγνω-
ρισιµότητα από το καταναλωτικό κοινό 
και βέβαια ένα εξαιρετικά επιτυχές ma-
rketing. 

Το σύνολο της παραγωγής των ροδα-
κίνων και νεκταρινιών παράγεται κάτω 
από το Σύστηµα Ολοκληρωµένης Καλ-
λιέργειας, ο Συνεταιρισµός είναι πιστο-
ποιηµένος κατά AGRO2,1 και AGRO 2,2 
από τον AGROCERT. Επίσης, ο ΑΣΕΠΟΠ 
Βελβεντού διαθέτει ISO και HACCP για 
τις εγκαταστάσεις του. 
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Σε κορωνίδα της δρά-
σης του έχει ανακη-
ρύξει ο ΑΣΕΠΟΠ Βελ-
βεντού τα θέµατα της 
ποιότητας, διενεργώ-
ντας αυστηρούς ελέγ-
χους σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής

Το Βελβεντό µαθαίνει 
στην Ευρώπη τι εστί ροδάκινο
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➤ Ασθένειες

Μαύρη ξηρή 
κορυφή τοµάτας 
και πιπεριάς
Τροφοπενία ασβεστίου

Επιµέλεια: Ηλίας Εµµανουηλίδης

ια µαύρη κηλίδα, που κάνει την εµ-
φάνισή της κυρίως στους µεγάλους 
καρπούς τοµάτας και πιπεριάς, απει-
λεί άµεσα τις δύο καλλιέργειες. Ο Ιτα-
λός  Goidanich την αναφέρει σαν ένα 
πολύ σοβαρό πρόβληµα για τις καλ-
λιέργειες τοµάτας τύπου San Marza-
no που χρησιµοποιούνταν για την πα-
ραγωγή ολόκληρων κονσερβοποιη-
µένων καρπών ( Pelati ).  

Οι κηλίδες αυτές εµφανίζονται επί 
των αναπτυσσοµένων καρπών, πολ-
λές φορές όταν αυτοί αποκτήσουν  
διάµετρο ενός εκατοστού, εµφανίζο-
ντας επιφανειακή νέκρωση στο τµή-
µα που βρίσκεται απέναντι από το πο-
δίσκο, δηλαδή στην κορυφή των καρ-
πών. Το σύµπτωµα είναι γνωστό µε τα 

M



Μαύρη ξηρή 
κορυφή τοµάτας 
και πιπεριάς

Σήµερα είναι γνωστό 
ότι η ‘µαύρη κορυφή’ 
είναι µια ανωµαλία της 
φυσιολογίας των καρ-
πών, που βασικό της αί-
τιο είναι η διαταραχή 
της θρέψης των φυτών.
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Αντιµετώπιση
Σε όξινα εδάφη προσθήκη ασβεστίου 
στο έδαφος πριν τη φύτευση. Κανο-
νικό πότισµα, αποφυγή υπερβολικών 
ποσοτήτων αζωτούχων λιπασµά-
των, ψεκασµοί των φυτών µε χλω-
ριούχο ασβέστιο σε αναλογία 0,4% 
ή µε διαφυλλικά λιπάσµατα που πε-
ριέχουν ασβέστιο. Κατά τους ψε-
κασµούς πρέπει εκτός από το φύλ-
λωµα, να διαβρέχονται επιµελώς οι 
καρποί, γιατί το ασβέστιο δεν µετα-
φέρεται από τα φύλλα στους καρ-
πούς. Οι ψεκασµοί πρέπει να αρχί-
ζουν περίπου όταν οι καρποί αποκτή-
σουν διάµετρο ενός εκατοστού.

ονόµατα «µαύρη κορυφή» ή «ξηρή κορυ-
φή» ή «ξηρή κηλίδα».

Η µαύρη ξηρή κηλίδα της κορυφής της 
τοµάτας και πιπεριάς προκαλείται από µια 
ανωµαλία στη φυσιολογία του φυτού που 
επηρεάζει τη θρέψη του φυτού µε ασβέ-
στιο (τροφοπενία ασβεστίου). 

Η πάθηση εκδηλώνεται συχνά, µε µε-
γαλύτερη συχνότητα στους µεγάλου µε-
γέθους καρπούς. Σε αρκετές περιοχές 
της Μακεδονίας, αλλά και της νότιας Ελ-
λάδας αναφέρεται σαν ένα πολύ σοβα-
ρό πρόβληµα για τις καλλιέργειες τοµά-
τας και πιπεριάς ορισµένων ποικιλιών οι 
οποίες παρουσιάζονται ευαίσθητες στην 
ασθένεια. 

Στις φυτείες τοµάτας και πιπεριάς που 
παρουσιάζεται τροφοπενία ασβεστίου, τα 
φύλλα αρχίζουν να κιτρινίζουν στην κο-
ρυφή, οι βλαστοί να γίνονται λεπτοί και 
να παρουσιάζουν έλλειψη σταθερότητας. 
Παράλληλα στην κορυφή αρκετών καρ-
πών αρχίζει να σχηµατίζεται νεκρωτική 

κηλίδα. Αυτή  αρχικά έχει όψη υδαρή και 
αδιαφανή, στη συνέχεια γίνεται καστανό-
χρωµη και καταλαµβάνει τους ιστούς, οι 
οποίοι βρίσκονται γύρω από την ουλή του 
στύλου, στο αντίθετο προς τον ποδίσκο 
σηµείο. Συν τω χρόνω η αλλοίωση εξα-
πλώνεται, καθιζάνει και γίνεται σκληρή 
και δερµατώδης, διακρίνεται δε σαφώς 
από τους υγιείς ιστούς, οι οποίοι βρίσκο-
νται σχεδόν σε άµεση επαφή µε αυτήν.

Συνθήκες εµφάνισης
Η πάθηση της ‘µαύρης κορυφής’ θεω-

ρήθηκε κατ’ αρχήν ότι οφείλεται στα ελα-
φρά - αµµώδη εδάφη, όπου υπήρχε ανε-
παρκής τροφοδότηση του φυτού µε νε-
ρό. Οι καρποί επειδή δεν έχουν στοµάτια 
για να διαπνέουν, υποκύπτουν στον αντα-
γωνισµό των άλλων οργάνων, στα οποία 
η διαπνοή είναι περισσότερο έντονη και 
η ανταλλαγή του νερού εντονότερη. Σή-
µερα είναι γνωστό ότι η ‘µαύρη κορυ-
φή’ είναι µια ανωµαλία της φυσιολογίας 

των καρπών, που βασικό της αίτιο είναι η 
διαταραχή της θρέψης των φυτών, στην 
οποία υπεισέρχονται διάφοροι παράγο-
ντες µε αρνητικές επιπτώσεις.

Καθοριστικός παράγοντας στην όλη 
αυτή διαταραχή είναι η θρέψη του φυτού 
µε το στοιχείο  ασβέστιο.

Η έλλειψη ασβεστίου βέβαια, δεν προ-
καλεί µόνο την εκδήλωση της κηλίδας 
‘µάυρη κορυφή’. Αποτελεί αιτία και πολ-
λών άλλων αρνητικών επιπτώσεων, τόσο 
στους καρπούς, όσο και στα φυτά. Το σχί-
σιµο των καρπών στην περιοχή του ποδί-
σκου, έχει σαν κύρια αιτία την έλλειψη ασ-
βεστίου, αν και σ’αυτό µπορεί να έχει µε-
ρίδιο ευθύνης και ένα άλλο στοιχείο, το 
µικροθρεπτικό  “Βόριο”.

Ακόµη η έλλειψη ασβεστίου προκα-
λεί µείωση των αποδόσεων και χαµη-
λή ποιότητα καρπών. Μειώνει τα διαλυτά 
στερεά και το άρωµα και καθιστά την υφή 
της σάρκας συµπαγή. Ευνοεί τη γρήγορη 
ανάπτυξη προσβολών που οφείλονται τό-
σο σε µύκητες ,όσο και σε βακτήρια.

Εκτός από τα αµµώδη εδάφη και οι υψη-
λές θερµοκρασίες µπορεί να οδηγήσουν 
σε έλλειµµα ύδατος στα φυτά, οπότε µε-
ταφέρεται νερό σ’αυτά από τους καρπούς. 
Μαζί όµως µε το νερό, µεταφέρεται και το 
ασβέστιο και έτσι δηµιουργείται ανεπάρ-
κεια του στοιχείου στους καρπούς.
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➤ Ο αγροφύλαξ

ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΟΛΜΙΑ και ο φόβος µιας 
γενικότερης ανατροπής του 
συστήµατος εξουσιών που 
έχει δοµηθεί τα τελευταία 
χρόνια µε ακρογωνιαίο λί-
θο τη διοίκηση της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, να µην άφησε σε ορι-
σµένους περιθώρια ούτε για 
σκέψη αναζήτησης εναλλα-
κτικών λύσεων, όµως αυτή 
τη φορά, όχι µόνο το έχουν 
καταλάβει ότι το συγκεκρι-
µένο «σύστηµα» είναι σά-
πιο, αλλά αρχίζουν να παίρ-
νουν και τις αποστάσεις τους 
απ’ αυτό, µη βρεθούν καµιά 
µέρα εγκλωβισµένοι στο σα-
θρό οικοδόµηµα που µπορεί 
να καταρρεύσει από τη µια 
στιγµή στην άλλη. 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ λέµε «λυ-

κοφιλία» στις Βρυξέλλες το 

αποκαλούν «µορατόριουµ συν-

διαχείρισης υπουργείου και ορ-

γανώσεων» κάτι που δεν συµ-

βαίνει σε καµιά άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού, 

ακόµα και όψιµοι εταίροι, όπως 

π.χ. η Ρουµανία και η Βουλγα-

ρία δεν παρουσιάζουν αυτή τη 

εικόνα όσον αφορά στην λει-

τουργία των θεσµών και οι ρό-

λοι κράτους και παραγωγικών 

φορέων είναι απόλυτα ξεκαθα-

ρισµένοι. Μακάρι να βγω γελα-

σµένος, όµως κάτι µου λέει ότι 

αυτή την φορά το «µπουγιουρ-

ντί» που θα µας έλθει θα είναι 

εφάµιλλο, αν όχι µεγαλύτερο 

απ’ αυτό της Ολυµπιακής.

ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΕΟΝ οι πάντες. 
Η γνωστή σε όλους «λυκοφιλία» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από µια «συµφωνία 
κυρίων» για το πως θα µοιράζονταν και θα διατηρούσαν για καιρό τις καρέκλες. Η 
συµφωνία προέβλεπε αξιοποίηση στο έπακρο του θεσµικού ρόλου, ώστε ορισµέ-
να πρόσωπα να καθίστανται άµεσοι συνοµιλητές µε σπουδαία οικονοµικά κέντρα 
και να επηρεάζουν αποφάσεις, κατά βάση, δια ίδιον όφελος. Μια προσεκτική µε-

λέτη του ρόλου τον οποίο ανέπτυξαν όλα αυτά τα χρόνια, πιστοποιεί µε τον καλύ-
τερο τρόπο µια  συστηµατική προσπάθεια εµπλοκής σε µεσολαβήσεις, υπηρεσίες 

και προγράµµατα που «είχαν ψωµί», χωρίς να απαιτείται µακροπρόθεσµος σχεδια-
σµός, επενδύσεις σε υποδοµές και σύνδεση µε την παραγωγή.

ΤΟ ΚΑΚΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΒΕΒΑΙΑ από τα θέµατα που έχουν σχέση µε το ΟΣΔΕ, τον 
τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων και την αδυναµία οργάνωσης µιας 
σοβαρής υπηρεσίας γύρω από το σηµερινό πεδίο δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισµέ-
νοι µάλιστα, παρά την πυκνή οµίχλη που σκεπάζει αυτή την εποχή της Βρυξέλλες, 
βλέπουν ξεκάθαρα ότι το πράγµα έχει φθάσει σε απόλυτο αδιέξοδο και όπως λένε 
η λύση θα µπορούσε να προέλθει µόνο από την «περιφεριοποίηση» των ενισχύ-
σεων που αντιστοιχούν στη χώρα µας. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω καλά, όµως, 
κάποιοι δικοί µας που το άκουσαν πριν από µένα, «το φυσάνε και δεν κρυώνει».

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ 
κοφιλία» στις Βρυξέλλες το 

αποκαλούν «µορατόριουµ συν-

διαχείρισης υπουργείου και ορ-

γανώσεων» κάτι που δεν συµ-

βαίνει σε καµιά άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού, 

ακόµα και όψιµοι εταίροι, όπως 

π.χ. η Ρουµανία και η Βουλγα-

ρία δεν παρουσιάζουν αυτή τη 

εικόνα όσον αφορά στην λει-

τουργία των θεσµών και οι ρό-

λοι κράτους και παραγωγικών 

φορέων είναι απόλυτα ξεκαθα-

ρισµένοι. Μακάρι να βγω γελα-

σµένος, όµως κάτι µου λέει ότι 

αυτή την φορά το «µπουγιουρ-

ντί» που θα µας έλθει θα είναι 

εφάµιλλο, αν όχι µεγαλύτερο 

απ’ αυτό της Ολυµπιακής.

ΤΟ ΚΑΚΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΒΕΒΑΙΑΤΟ ΚΑΚΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΒΕΒΑΙΑ από τα θέµατα που έχουν σχέση µε το ΟΣΔΕ, τον 

ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΑ πως 

το κακό θα έρθει από κει όπου 

ανέπτυξαν και τη µεγαλύτερη 

δραστηριότητα, δηλαδή από τα 

προγράµµατα. Οι «κουτόφρα-

γκοι» που καθώς φαίνεται δεν 

είναι καθόλου κουτοί, όχι µό-

νο έχουν καταλάβει πόσο πή-

γαν χαµένα, τα χρήµατα που ξο-

δεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, 

για δήθεν διαρθρωτικά µέτρα 

τα οποία αναλάµβανε να υλο-

ποιεί το εν λόγω «σύστηµα» αλ-

λά τους τα έχουν και µαζεµένα, 

ετοιµάζοντας µάλιστα τε-

λεσίγραφο γι’ αυτή την 

υπόθεση.
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