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Α
νησυχητική τροπή
παίρνουν πλέον οι εξε-
λίξεις στον κλάδο κα-

θώς η Commission, με τις τροπο-
ποιήσεις που επέφερε στην  πρό-
τασή της για τη νέα ΚΟΑ κρασιού
ύστερα μάλιστα από ένα χρόνο
διαβουλεύσεων και συζητήσεων,
κατάφερε να δυσαρεστήσει τους
πάντες. 

Η αναθεωρημένη πρότασή
της, που γνωστοποιήθηκε με non
paper και πρόκειται να κατατεθεί
επισήμως στις 4/7, συνάντησε ή-
δη καθολικές αντιδράσεις, με πιο
χαρακτηριστική απ’ αυτές την
πλήρως απορριπτική στάση των
Copa Cogeca (ομάδα ΟΙΝΟΣ στη
συνεδρίαση στις 6/6). 

Την αντίθεσή της εξέφρασε με
κατηγορηματικό τρόπο και η
ΚΕΟΣΟΕ. Ο πρόεδρος της Οργά-
νωσης, Χρ. Μάρκου στη Γενική
Συνέλευση (22/6) των αντιπροσώ-
πων των Ενώσεων - μελών της,
χαρακτήρισε μάλιστα την πρότα-
ση αντιαναπτυξιακή και περιορι-
στική που οδηγεί σε περαιτέρω α-
παξίωση την αμπελουργία (ευρω-
παϊκή και ελληνική) και την απέ-
δωσε εκτός των άλλων στην άνευ
όρων υποχώρηση της Ε.Ε. στις α-
παιτήσεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο
των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ.

Ακόμη, ο κ. Μάρκου, στηλίτευ-
σε τις μεθοδεύσεις της Επιτρο-
πής που μεταβάλλουν σταδιακά
τον αγροτικό χαρακτήρα του
προϊόντος σε βιομηχανικό, χα-
ρακτηρίζοντας τις αλλαγές ειδικά
στις οινολογικές πρακτικές ως
«δούρειο ίππο» στους κόλπους

του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού
τομέα. Επίσης έθεσε για άλλη μια
φορά το ζήτημα των ελέγχων
στην αγορά κρασιού, τονίζοντας
ότι υπάρχει «γκρίζα ζώνη» με το
εισαγόμενο κρασί καθώς και ότι
παρά τις εξευτελιστικές τιμές πα-
ραγωγού ο καταναλωτής πληρώ-

νει ακριβά το προϊόν.
Η τροποποιημένη πρόταση

προβλέπει, μεταξύ άλλων, περιο-
ρισμό των εκριζώσεων στα
200.000 εκτάρια χωρίς να διευκρι-
νίζει το ύψος του προϋπολογι-
σμού και της αποζημίωσης, (αν
και έχουν διαρρεύσει σχετικές

πληροφορίες), κατανομή των πο-
σών στους εθνικούς φακέλους
κυρίως με βάση (κατά τα 2/3) τις ι-
στορικές δαπάνες, Ταμείο Αλλη-
λεγγύης με πόρους των αμπε-
λουργών για τη διασφάλισή τους
σε περιόδους πτώσης των τιμών,
κατάργηση των μηχανισμών ε-
λέγχου του πλεονάσματος, ενώ
δεν υιοθετεί (όπως είχε ζητηθεί α-
πό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
τις Copa-Cogeca) το αίτημα για
μεταβατικό στάδιο εφαρμογής. 

Οι ρυθμίσεις που πλήττουν ευ-
θέως τα ελληνικά συμφέροντα
είναι οι εξής: η πιθανή συσχέτιση
των αποζημιώσεων για τις εκρι-
ζώσεις με τις αποδόσεις του α-
μπελώνα, το εξευτελιστικό πο-
σόν της αποδεσμευμένης ενιαί-
ας ενίσχυσης (35 ευρώ το στρέμ-
μα) και η κατανομή των δαπανών
στους εθνικούς φακέλους με βά-
ση τις ιστορικές δαπάνες. Με αυ-
τές παρατείνεται το καθεστώς α-
βεβαιότητας για τον Έλληνα α-
μπελουργό, ενώ διατηρείται το
προνόμιο των μεγάλων χωρών
να εισπράττουν τη μερίδα του λέ-
οντος από τα κοινοτικά κονδύλια
σε βάρος των μικρών χωρών (με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα). 
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°ÂÚ·ÛÌ¤ÓË Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›·
Στην επιφάνεια έρχεται για μια φορά ακόμη, μέσω έρευνας της

Eurostat, το πρόβλημα της ανανέωσης και της ομαλής διαδοχής γενεών
στην ελληνική γεωργία.

Όπως διαπιστώνει η Κοινοτική Στατιστική Υπηρεσία (η έρευνα έγινε το
2005) το βασικό χαρακτηριστικό της γεωργίας μας είναι οι μικρές οικο-
γενειακές εκμεταλλεύσεις, κυρίως σε ορεινές και μειονεκτικές περιο-
χές, με γερασμένους κατόχους. 

¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÛÔ˘ÏÙ·Ó›Ó·
Με αφορμή ανακριβείς πληροφορίες που διέρρευσαν στον τύπο και ανέ-

φεραν ότι οι καλλιεργητές σουλτανίνας με προορισμό την σταφιδοποίηση
μπορούν να προβούν σε εκρίζωση στο καθεστώς της ΚΟΑ οίνου με 1500 €
/στρέμμα εφόσον οδηγήσουν φέτος την παραγωγή τους στην οινοποίηση και
στη συνέχεια μπορούν να λαμβάνουν Αποδεσμευμένη Ενίσχυση 350 €/
στρέμμα από την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών, η ΚΕΟΣΟΕ παρέχει διευκρινί-
σεις για τις επιλογές των αμπελοκαλλιεργητών σταφυλιών τριπλής χρήσης.

Σελ. 3

Δ· “Ê¿Ô˘Ï” ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜Καμιά αμφισβήτηση δεν
χωρεί για τις εξευτελιστι-
κές τιμές σταφυλιού που
διαμορφώθηκαν στους
τρυγητούς των τελευταί-
ων ετών. 

Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ
για τους μήνες Φεβρουά-
ριο- Απρίλιο, που διαπι-
στώνουν πτώση των τι-
μών παραγωγού την απο-
δίδουν , ανάμεσα στ’ άλ-
λα, και στην μεγάλη μείω-
ση (-9,4%) των τιμών στα-
φυλιού και μούστου.

Σελ. 3 

Πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή με τις αποφά-
σεις που παίρνει στον αγροτικό το-
μέα κινείται πλέον στον αντίποδα
του πνεύματος της ΚΑΠ.

Τρία γεγονότα του τελευταίου
διαστήματος επιβεβαιώνουν τις ε-
κτιμήσεις αυτές. Το πρώτο έχει να
κάνει με την όλη μεταχείριση του
κρασιού, που όπως χαρακτηριστι-
κά επισήμανε ο Χρ. Μάρκου παρα-
πέμπει περισσότερο σε βιομηχανι-
κό παρά σε αγροτικό προϊόν. Το
δεύτερο είναι η καινοφανής μέθο-
δος με το non paper που μετήλθε η
Επιτροπή για να γνωστοποιήσει

τις προτάσεις της, κάτι που όπως
ανέφερε ο Παρ. Κορδοπάτης προ-
κάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις
στους κόλπους των Copa Cogeca.
Το τρίτο έχει να κάνει με ένα άλλο
προϊόν το βαμβάκι για το οποίο η
Επιτροπή κάνει δημοσκόπηση (!)
μέσω διαδικτύου. Η ΓΕΣΑΣΕ έστει-
λε ήδη επιστολή στην Επίτροπο κα
Boel τονίζοντας ότι δεν πρέπει να
υπονομεύονται οι θεσμοί.

Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και η
ΚΑΠ είναι κατακτήσεις των ευρω-
παϊκών λαών και καμιά Επιτροπή
δεν έχει δικαίωμα να τις υπονομεύ-
ει με τόση ευκολία.



Σ
ε κρίσιμες επισημάνσεις για το τι
ακριβώς διακυβεύεται στις δια-
πραγματεύσεις του ΠΟΕ προέ-

βη η ΠΑΣΕΓΕΣ, με αφορμή τις συνομιλίες
στο Πότσνταμ (κατέληξαν σε ναυάγιο). 

Ειδικότερα, η κορυφαία συνεταιριστική
οργάνωση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: 

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, που συμμετέχει ενεργά και
εποικοδομητικά στις εργασίες των ευρω-
παϊκών αγροτικών Οργανώσεων Copa-
Cogeca στις Βρυξέλλες, συμμερίζεται α-
πόλυτα τις θέσεις τους, τονίζοντας μαζί
τους ότι ο Γύρος της Ντόχα είναι αναπτυ-
ξιακός και αυτό το ρόλο πρέπει να εκπλη-
ρώσει.

Η ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών
του πλανήτη δεν περνά  μέσα από την α-
χαλίνωτη προώθηση των εξαγωγών με τη
συνεχή μείωση των τιμών των αγροτικών
πρώτων υλών, μια προσέγγιση καθαρά ε-
μπορική, στείρα και παραπλανητική.

Δεν περνά επίσης μέσα από τη συνεχή
εξόντωση των ευρωπαίων αγροτών, σαν
είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τα
δεινά των φτωχότερων χωρών του πλανή-
τη: Η Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέ-
ας των αγροτοδιατροφικών προϊόντων
τους, αφού απορροφά το 73% των εξαγω-
γών τους, όταν η Ιαπωνία απορροφά το
15%, οι ΗΠΑ απορροφούν το 10% και ο
Καναδάς μόλις το 2%.

Η γεωργία κάθε χώρας είναι κάτι παρα-
πάνω από μια απλή εμπορική διαδικασία.
Η  ολοένα και μεγαλύτερη συμπίεση των
τιμών των αγροτικών προϊόντων σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, δεν οδηγεί στην ευμά-
ρεια και στην ανάπτυξη των φτωχών χω-
ρών, που χάνουν έτσι  σημαντικότατο πο-
σοστό από την αξία της  βασικής οικονομι-
κής δραστηριότητας των πιο αναξιοπα-
θούντων κοινωνικών τους ομάδων, των α-
γροτών τους. 

Μια τέτοια πολιτική  ευνοεί τους μεγα-

λοαγρότες – εταιρείες των ΗΠΑ, Καναδά,
Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας, Αργεντινής
και  Βραζιλίας, ενώ γιγαντώνει χωρίς α-
νταλλάγματα και μηχανισμούς αντιστάθ-
μισης τα κέρδη και την κυριαρχία των με-
γάλων αλυσίδων διανομής. 

Οι ΗΠΑ, με 39 δις δολάρια για τη στήρι-
ξη των αγροτών της , εξακολουθούν να
βρίσκονται πολύ μακριά από τις δεσμεύ-
σεις της στα πλαίσια της Συμφωνίας του
Μαρακές, όταν  η Ε.Ε.  μείωσε, νωρίτερα
και πέρα από τις δεσμεύσεις της στην ίδια
Συμφωνία, την αγροτική της στήριξη με 4
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις, μέσα σε μια
4ετία. 

Αυτό  άλλωστε αποδεικνύει η κοινή δια-
κήρυξη των 160 χωρών του πλανήτη που
συντάχθηκαν με τη θέση των  ευρωπαίων
αγροτών και κάλεσαν την Ομάδα –4 να
κατανοήσει τον πραγματικό ρόλο της γε-
ωργίας και να δώσει το σωστό περιεχόμε-
νο στον Αναπτυξιακό Γύρο της Ντόχα.

Τα μηνύματα που έστειλαν οι Έλληνες
αγρότες από το  Χονγκ-Κονγκ ήταν σαφή:
Ναι σε ένα Γύρο σφαιρικό και όχι απο-
κλειστικά αγροτικό, ναι στην ειδική αντι-

μετώπιση των φτωχότερων χωρών με μη-
χανισμούς και πρωτοβουλίες. Ναι σε κοι-
νούς  κανόνες για τη στήριξη και προώθη-
ση  των αγροτικών προϊόντων μεταξύ Ε.Ε.
και των πλουσιότερων εταίρων στον πλα-
νήτη. Ναι στην αναγνώριση του πολυλει-
τουργικού ρόλου της γεωργίας, ναι στην
αναγνώριση  των ποιοτικών αγροτικών
προϊόντων με ταυτότητα και γεωγραφική
προέλευση. Ναι στο δικαίωμα της δια-
τροφικής ασφάλειας των λαών. Να τελει-
ώσουν οι περαιτέρω μονομερείς υποχω-
ρήσεις της Ένωσης, που κατά κανόνα γί-
νονται σε βάρος των μικροπαραγωγών
και των μειονεκτικότερων περιοχών της

και να σταματήσει η μονομέρεια των ό-
ποιων ωφελημάτων  του Γύρου για την
Ε.Ε.

Υπάρχει για την Ε.Ε. στερεή  πολιτική
βάση – και άλλωστε επώδυνη για τους α-
γρότες μας - για την επίτευξη των δια-
πραγματεύσεων, και αυτή είναι η εντολή
του Συμβουλίου  προς την Επιτροπή, το
2005.

Οι Έλληνες αγρότες  λένε όχι σε άλλες
υποχωρήσεις πέρα από αυτές που  έκανε

η Ε.Ε. με τις τέσσερις  διαδοχικές μεταρ-
ρυθμίσεις της ΚΑΠ, που  προμηνύουν ση-
μαντικές  ανατροπές  για την ελληνική γε-
ωργία και πήραν τη διαβεβαίωση ότι απο-
τελούσαν τα όρια υποχωρήσεων της Ε.Ε. 

Καλείται συνεπώς η Κυβέρνηση, ο Πρω-
θυπουργός της χώρας και οι Υπουργοί
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης να
υπερασπιστούν τον ελληνικό αγροτικό
χώρο με τη θεσμική αναγνώριση και θω-
ράκιση  της Ευρωπαϊκής Γεωργίας ενόψει
της ενδεχόμενης αναθεώρησης της Συν-
θήκης της Ε.Ε.

Δεν πρέπει τα  ευαίσθητα ελληνικά α-
γροτικά προϊόντα να αποτελέσουν το νό-
μισμα συναλλαγής της Ε.Ε. στο Γύρο της
Ντόχα. 

Δεν πρέπει  η κατάργηση  των εξαγωγι-
κών επιστροφών για τα ζωτικής σημασίας
ελληνικά αγροτικά προϊόντα να μείνει χω-
ρίς αντιστάθμιση, δεν πρέπει το ελληνικό
βαμβάκι, που δεν καλύπτει ούτε το 2% της
παγκόσμιας παραγωγής, να θεωρηθεί ο
υπαίτιος  της στρέβλωσης του εμπορίου
κατά των φτωχότερων χωρών του πλανή-
τη.

Δεν πρέπει να κληθούν οι Έλληνες α-
γρότες να συμπιέσουν και άλλο τα εισο-
δήματά τους, για να αυξηθούν  οι εξαγω-
γές άλλων χωρών της Ε.Ε. ή των βιομηχα-
νικών προϊόντων του κοινοτικού βορρά. 

Η ανάγκη για ισορροπία στο διεθνές ε-
μπόριο είναι σημαντικότατη παράμετρος
για  την ανάπτυξη και ευημερία όλων των
περιοχών του πλανήτη, αλλά η ισορροπία
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι ζωτικής σημασίας για  το μέλλον της
και  την επιβίωσή της. Με τη διασφάλιση
των  θεμελιωδών της αρχών, της  κοινωνι-
κής και οικονομικής συνοχής, της  αλλη-
λεγγύης, της κοινοτικής προτίμησης, της
περιβαλλοντικής ευθύνης και τη δέσμευ-
ση της υψηλής διατροφικής ασφάλειας.
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Στους πιθανούς κινδύνους συ-
γκαταλέγουν πλέον και το

ενδεχόμενο να μείνει η γη, όχι στο
πολύ μακρινό μέλλον, χωρίς καλ-
λιεργούμενα φυτά, με μόνη εξαί-
ρεση τα σιτηρά!

Δεν πρόκειται για τραβηγμένο
σενάριο επιστημονικής φαντα-
σίας αλλά για μια πιθανή εξέλιξη
αν επεκταθεί το πρόβλημα με τις
μέλισσες, που προς το παρόν ε-
ντοπίζεται μόνο στις ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα τους τελευταίους
μήνες της περασμένης χρονιάς
άρχισαν να εξαφανίζονται ή να
πεθαίνουν οι μέλισσες. Mέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα χάθη-
κε περίπου το 60% των μελισσο-
σμηνών,με αποτέλεσμα να προ-
κληθεί τεράστια ανησυχία και
προβληματισμός (το θέμα απα-
σχόλησε και το Kογκρέσο)και να
έρθουν στην επιφάνεια σενάρια
τέλους της παγκόσμιας γεωρ-
γίας.

Kαι τούτο διότι χωρίς τις μέλισ-
σες δεν μπορεί να γίνει η επικο-
νίαση των φυτών, που είναι απα-
ραίτητη για την παραγωγή.

Tην έκταση του προβλήματος
και τους κινδύνους που εγκυμο-
νούνται πλέον για τις καλλιέργει-

ες παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Aμε-
ρικανός υπουργός Γεωργίας.

Δύο είναι αυτή τη στιγμή οι κυ-
ριότερες πτυχές του προβλήμα-
τος: πρώτον, σε τι οφείλεται η ε-
ξαφάνιση (χάνουν τον προσανα-
τολισμό τους ή πεθαίνουν λόγω
κατάρρευσης του ανοσοποιητι-
κού τους συστήματος, ένα είδος
«έιτζ» δηλαδή) των μελισσών και
δεύτερον, τι θα γίνει αν το φαινό-
μενο επεκταθεί και στην Eυρώπη.

Σχετικά με την αιτία, σε έγκυρα
αμερικανικά επιστημονικά περιο-
δικά διατυπώνεται η άποψη ότι
στα μεταλλαγμένα βρίσκεται η αι-
τία του φαινομένου. Oι μέλισσες,
επισημαίνουν, αρρωσταίνουν α-
πό την κατανάλωση γύρης ή με-
λάσσας μεταλλαγμένου καλα-
μποκιού.

Σχετικά με την επέκταση, στην
3η διεθνή συνάντηση ενάντια στα
μεταλλαγμένα (έγινε στις Bρυ-
ξέλλες) τονίστηκε ότι οι νέες εξε-
λίξεις αποδεικνύουν πως η συνύ-
παρξη συμβατικών και μεταλλαγ-
μένων καλλιεργειών είναι αδύνα-
τη.Oι μέλισσες, αναφέρθηκε, τα-
ξιδεύουν 6 έως 6,5 χιλιόμετρα και
άρα δεν μπορεί να υπάρξουν δια-
χωριστικά όρια στις καλλιέργειες.

°˘ÌÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË˜!

Ένα νέο, απρόσμενο πρόβλη-
μα αντιμετωπίζει το κρασί

που ουσιαστικά δεν μπορεί πλέ-
ον να μεταφερθεί από τους επι-
βάτες των αεροσκαφών λόγω
των μέτρων ασφάλειας στις πτή-
σεις (απαγόρευση υγρών). 

Για το θέμα, ο πρόεδρος της
ΕΔΟΑΟ Γ. Μπουτάρης απέστει-
λε έγγραφο διαμαρτυρίας στις
Ολυμπιακές Αερογραμμές, ανα-
φέροντας συγκεκριμένα περι-
στατικά άρνησης μεταφοράς συ-
σκευασμένων φιαλών οίνου από
την εταιρεία, και προτείνοντας τη
δυνατότητα μεταφοράς φιαλών
με ανθεκτική και στεγανή συ-
σκευασία. 

Απαντώντας οι Ο.Α. γνωστο-
ποίησαν ότι έδωσαν σαφείς συ-
στάσεις για να μην επαναλη-
φθούν ανάλογα περιστατικά, ση-
μειώνοντας ωστόσο ότι ο ακτινο-
σκοπικός έλεγχος των αποσκευ-
ών ανήκει στην ευθύνη της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Θύμα των μέ-
τρων ασφαλείας

στις πτήσεις 
το κρασί
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H
μικρή οικογενειακή εκμετάλ-
λευση, κυρίως σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές με γε-

ρασμένο κάτοχο, αποτελεί το βασικό χα-
ρακτηριστικό της δομής της ελληνικής γε-
ωργίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημο-
σιοποίησε πρόσφατα η Eurostat. Με δεδο-
μένο, ότι τα στοιχεία αφορούν το 2005,  η
κατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο σήμε-
ρα είναι μάλλον χειρότερη, λόγω των επι-
πτώσεων της ΚΑΠ (π.χ. στις καπνοπαρα-
γωγές περιοχές) και αναμένεται να επιδει-
νωθεί ακόμη περισσότερο. 

Ειδικότερα, ο αριθμός των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα ανέρχεται
σε 678.200 ενώ η μέση έκταση είναι μόλις
5,8 εκτάρια (για το 71% είναι κάτω από 5 ε-
κτάρια. 

Επιπλέον, το 70,9% των αγροτικών εκ-
μεταλλεύσεων βρίσκεται σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές. 

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά στοι-
χεία για την προοπτική της ελληνικής γε-
ωργίας είναι η γήρανση του αγροτικού

πληθυσμού. Ειδικότερα, άνω των 55 ετών
είναι 54,7% των κατόχων αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων (20,5% από 55-64 ετών και
34,2% άνω των 64 ετών). 

Κάτω από 35 ετών είναι μόλις το 7,6%,
από 35-44 ετών είναι το 16,4% και από 45-
54 ετών το 21,4%. Ένα σημαντικό ποσο-
στό, 28,4%, των κατόχων αγροτικών εκμε-

ταλλεύσεων είναι γυναίκες, κάτι, βεβαίως,
που γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις για
καθαρά φορολογικούς λόγους. Το 21,9%
των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
ασκεί και άλλη κερδοφόρα δραστηριότη-
τα. Από αυτούς, πάντως, το 18% είναι κα-
τά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Τη μεγαλύτερη συνολικά έκταση κατα-
λαμβάνουν οι καλλιέργειες δημητριακών
1.187.600 εκτάρια σε σύνολο 2.027.600 ε-
κταρίων καλλιεργήσιμης γης. Ακολου-
θούν τα βιομηχανικά φυτά (βαμβάκι, κα-
πνός, κ.α.) τα οποία καταλαμβάνουν
396.800 εκτάρια, 195.000 εκτάρια χορτο-
νομής, ενώ 57.600 εκτάρια καταλαμβά-
νουν οι καλλιέργειες λαχανικών και κάποι-
ων φρούτων (πεπόνια, φράουλες) εντός
κι εκτός θερμοκηπίων. 

Τα ελαιόδεντρα βρίσκονται σε έκταση
768.800 εκταρίων, οι δενδρώδεις καλ-
λιέργειες σε έκταση 114.800 εκταρίων, τα
αμπέλια καταλαμβάνουν έκταση 103.700
εκτάρια και τα εσπεριδοειδή 51.400 εκτά-
ρια.

Μικρός  κλήρος με γηραιούς κατόχους

E
ίναι ανακριβείς οι πληροφο-
ρίες που διέρρευσαν στον τύ-
πο και ανέφεραν ότι οι καλλιερ-

γητές σουλτανίνας μπορούν να προ-
βούν σε εκρίζωση στο καθεστώς της
ΚΟΑ οίνου με 1500 € /στρέμμα εφόσον
οδηγήσουν φέτος την παραγωγή τους
στην οινοποίηση και στη συνέχεια
μπορούν να λαμβάνουν Αποδεσμευ-
μένη Ενίσχυση 350 € / στρέμμα α-
πό την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών.
Προς αποκατάσταση των πραγμα-
τικών επιλογών για τους α-
μπελοκαλλιεργητές στα-
φυλιών τριπλής χρήσης
διευκρινίζουμε τα εξής: 
1.Στο πλαίσιο του καθεστώ-

τος των οπωροκηπευτικών που
ανήκει η σταφίδα, ο σταφιδοπα-
ραγωγός υποβάλλει ετησίως αίτη-
ση για σταφιδοποίηση δικαιούμε-
νος στρεμματική ενίσχυση 350 €.
Σύμφωνα με την πρόταση κανονι-
σμού για το νέο καθεστώς των οπω-
ροκηπευτικών, προδιαγράφεται η
πλήρης αποσύνδεση των ενισχύσε-
ων από την παραγωγή σταφίδας και
η καταβολή της ενίσχυσης με βάση
το μέσο όρο των ενισχύσεων που ε-
λήφθησαν την τριετία 2003-5. Στην
περίπτωση αυτή ο αμπελουργός
μπορεί να διατηρήσει τον αμπελώ-
να ή και να τον αντικαταστήσει με
άλλες φυτείες (π.χ. ελιές). Μετά την
ψήφιση του νέου καθεστώτος της
ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και έως το
2013 οι σταφιδοπαραγωγοί θα λαμ-
βάνουν Αποδεσμευμένη Ενιαία Ενί-
σχυση 350 €/ στρέμμα.

2.Παρέχεται η δυνατότητα στον αμπε-
λοκαλλιεργητή σουλτανίνας επειδή
η αίτηση για σταφιδοποίηση είναι ε-
τήσια:

- Την τρέχουσα περίοδο (2007-2008)
να μην δηλώσει ότι θα προβεί σε στα-
φιδοποίηση της παραγωγής του και
να οδηγήσει την παραγωγή του για
οινοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι
τα σταφύλια που θα εισκομισθούν
για οινοποίηση σε σύνολο χώρας δεν
υπερβαίνουν το plafon των 120.000
tn.

- εφόσον οδηγήσει την παραγωγή του

για οινοποίηση (ελέγχεται εάν απαι-
τούνται δύο συνεχείς χρονιές), μετά
την ισχύ του νέου κανονισμού για
τον αμπελοοινικό τομέα (πιθανώς α-
πό 1/8/2008 ή και 1/8/2009) να εντα-
χθεί στο προτεινόμενο καθεστώς ε-
κρίζωσης στην ΚΟΑ Οίνου, που σή-
μερα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πλη-
ροφορίες μας, αναβιβάζουν την α-

ποζημίωση οριστικής εγκα-
τάλειψης στα 700 € / στρέμ-

μα τον πρώτο χρόνο (και όχι
1500 €/στρέμμα) εφόσον α-

ποφασισθεί ενιαία αποζημίω-
ση. Αποζημίωση επίσης με βά-
ση τις αποδόσεις προβλέπει
σήμερα ο ισχύων  εφαρμοστι-
κός ΚΑΝ(ΕΚ) 1227 / 00 του το-

μέα οίνου για οριστική εγκα-
τάλειψη.

- Η χώρα μας όμως δεν ενερ-
γοποίησε ποτέ τις διατά-

ξεις αυτές δεδομένων των υ-
ψηλών εκριζώσεων της δεκα-

ετίας 1986-1996, συνεπώς σήμερα
κανείς αμπελουργός δε μπορεί να ε-
κριζώσει με αποζημίωση. Τα 1500 € /
στρέμμα που αναφέρονται στα δη-
μοσιεύματα αφορούν αποζημιώσεις
οριστικής εγκατάλειψης στο σημερι-
νό μη ενεργοποιημένο καθεστώς,
για αμπελώνες με υψηλότατες απο-
δόσεις

- στο νέο καθεστώς κάθε αμπελοκαλ-
λιεργητής που εκριζώνει σουλτανίνα
στο πλαίσιο της οριστικής εγκατάλει-
ψης της ΚΟΑ Οίνου, ΧΑΝΕΙ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ να ξαναφυτέψει αμπέλι
ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΝΟ την ΑΠΟ-
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΚΟΑ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. H αποδε-
σμευμένη ενιαία ενίσχυση της ΚΟΑ
Οίνου θα ανέρχεται περίπου στα 35 €
/ στρέμμα, ενώ η αντίστοιχη της ΚΟΑ
Οπωροκηπευτικών περίπου στα
350€ /στρέμμα.
Συνεπώς δεν είναι δυνατόν ένας α-

μπελοκαλλιεργητής να λαμβάνει απο-
δεσμευμένη ενιαία ενίσχυση από το
καθεστώς των οπωροκηπευτικών α-
φού έχει εκριζώσει το αμπέλι του ,στο
καθεστώς της ΚΟΑ Οίνου.

Διευκρινίσεις για τους 
αμπελοκαλλιεργητές σουλτανίνας 

Νέα συμφωνία Αυστραλίας – Ε.Ε.
για το κρασί

O
ι Ευρωπαίοι και οι Αυστραλοί διαπραγματευτές υπέγραψαν πρόσφα-
τα στην Canberra συμφωνία που ορίζει τους νέους κανόνες εμπορί-
ου στο κρασί. Το κείμενο αυτό αντικαθιστά τη συμφωνία που υπε-

γράφη το 1994 και προβλέπει μεταξύ άλλων:
- Την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Σε μια προθεσμία ενός έτους

ονομασίες όπως Chablis, Champagne, Porto,… που ήδη αναφέρονται στο
κείμενο του 1994 δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν από τους οι-
νοπαραγωγούς της Αυστραλίας. Η προθεσμία αυτή εκτείνεται σε 10 χρόνια
για τις ονομασίες που δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του 1994 όπως το
Tokay αφού η Ουγγαρία δεν ήταν μέλος της Ε.Ε. Η ίδια απαγόρευση υπάρ-
χει για τους ευρωπαίους οινοπαραγωγούς.

- Την προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων όπως reserve, crianza,… Μό-
νο 5 από τις ενδείξεις θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους Αυστρα-
λούς (tawny, ruby, vintage, solera,…) υπό την προϋπόθεση ότι θα σέβονται
τον ορισμό των προϊόντων.

- Την σιωπηλή αναγνώριση των οινολογικών πρακτικών. Όλες οι αναγνωρι-
σμένες οινολογικές πρακτικές στην Αυστραλία είναι άλλωστε αποδεκτές
για τα εξαγόμενα αυστραλιανά κρασιά στην Ευρώπη. Η ΕΕ επικύρωσε την
αποαλκοόλωση των οίνων, πρακτική που χρησιμοποιείται στην Αυστραλία,
αλλά απαγορεύεται στην Ευρώπη. 
Το κείμενο προβλέπει επίσης την αδειοδότηση χρήσης γεωγραφικών εν-

δείξεων που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά και αυστραλέζικα εμπορικά σήματα
κρασιών. Τα γαλλικά εμπορικά σήματα "domaine de flerieur" ή "South Coast"
αναγνωρίζονται ώστε να χρησιμοποιούν γεωγραφικές ενδείξεις. Επίσης το
αυστραλέζικο εμπορικό σήμα "Lindaner", που αναφέρεται σε γεωγραφική έν-
δειξη γερμανική, νομιμοποιείται. Τέλος η ΕΕ πέτυχε να αποδεχθεί η Αυστρα-
λία ότι μόνο εννέα όροι, μπορεί να σημαίνουν επί της ετικέτας «πέρασμα» α-
πό βαρέλι (fermented in oak, oak aged,...). Οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποι-
ούμενος όρος σημαίνει τη χρήση τριμμάτων ξύλου.

Σε…σταθερή άνοδο το κόστος

T
ις αρνητικές εξελίξεις σχετικά με το εισόδημα του Έλληνα
παραγωγού επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία της
ΕΣΥΕ των τελευταίων μηνών. 

Ήδη, και για τους τρεις τελευταίους μήνες που έχουν βγει τα στοι-
χεία (Φεβρουάριος- Μάρτιος- Απρίλιος) διαπιστώνεται πτώση των
τιμών παραγωγού και άνοδος του καλλιεργητικού κόστους. 

Τον Φεβρουάριο οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 4,8% τον
Μάρτιο 5,5% και τον Απρίλιο επίσης 5,5% (σε σύγκριση με τους α-
ντίστοιχους μήνες του 2006). Η μείωση αποδίδεται στο ελαιόλαδο (η
τιμή του υπέστη καθίζηση γύρω στο 30%), στα φρέσκα φρούτα και
λαχανικά (-10,2) και στα σταφύλια- σταφίδες- μούστο (-9,4%). 

Το ίδιο διάστημα, το κόστος τραβά την ανηφόρα. Τον Φεβρουάριο
αυξήθηκε 1,7%, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 4,6%, ενώ σημειώνεται
ότι είχε αυξηθεί και τους αντίστοιχους μήνες των 2 προηγούμενων ε-
τών. 



Στο βωμό
του ΠΟΕ

Σ τον άνεμο φιλελευθεροποίη-
σης που πνέει στην Ε.Ε. και

στην άνευ όρων υποχώρησή της στο
πλαίσιο του ΠΟΕ, στις απαιτήσεις
των ΗΠΑ απέδωσαν οι εκπρόσωποι
των κομμάτων και των φορέων που
παρευρέθηκαν στη Συνέλευση τις ε-
πιλογές της Commission για τις κα-
τευθύνσεις της νέας ΚΟΑ.

Στο θέμα στάθηκε αναλυτικά και ο
πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ, επισημαί-
νοντας ότι παρά το προσωρινό αδιέ-
ξοδο στον ΠΟΕ είναι προφανής η υ-
ποχωρητικότητα της Ε.Ε. και μόνο
από το γεγονός ότι μοναδικό θέμα
των διαπραγματεύσεων είναι ο α-
γροτικός της τομέας. 

Εξαρτημένη πλέον η Ε.Ε., στο βω-
μό ισχυρών οικονομικών συμφερό-
ντων (των βιομηχανιών της Ε.Ε.) που
αντικατοπτρίζουν, διαθέσεις συμπό-
ρευσης με τις στρατηγικές της υπε-
ρατλαντικής υπερδύναμης, είτε δε
θέλει είτε δε μπορεί, να υπερασπι-
στεί ένα παραδοσιακό μοντέλο γε-
ωργίας βασισμένο σε μικρές εκμε-
ταλλεύσεις που μέχρι σήμερα δια-
σφάλιζαν τη σχετική ισορροπία
των αγροτικών της περιοχών, τόνι-
σε ο κ. Μάρκου.

Και πρόσθεσε ότι η  Ελλάδα πέρα
από τις αντικειμενικές δυνατότητες
επηρεασμού των κατευθύνσεων της
νέας ΚΟΑ, έχει ν’ αντιμετωπίσει τις
ενδογενείς της αντιφάσεις, που λί-
γο έως πολύ συντείνουν στο να έχει
δημιουργηθεί ένα περιβάλλον α-
πουσίας υγιούς ανταγωνισμού, ε-
ξαιτίας κυρίως της απουσίας ελέγ-
χων που παρατηρείται στον τομέα,
με προφανές αποτέλεσμα τη μείωση
της αποτελεσματικότητας οποιον-
δήποτε μεταβολών και εάν επιφέ-
ρουν τα υπό σύνταξη νομικά κείμενα
της νέας ΚΟΑ Οίνου.

Πλήγμα στα ελληνικά συμφέροντα
- «ισχνός» εθνικός φάκελος λόγω των κριτηρίων που ευνοούν τις μεγάλες χώρες

- μόλις 35 ευρώ το στρέμμα η ενιαία ενίσχυση

Δ
‡Ô ı¤Ì·Ù· Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó
ÛÙËÓ 45Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË ÙË˜ ∫∂√™√∂: ÔÈ ÚÔÔ-

ÙÈÎ¤˜ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿-
‰Ô ·Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈÌÂ›ÓÂÈ ÛÙËÓ (ÙÚÔ-
ÔÔÈËÌ¤ÓË) ÚfiÙ·Û‹ ÙË˜ Î·È Ë ·ÚÓË-
ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÂÍ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıËÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÛÈ-
Ô‡. 

∫·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ ¤ÓÙÔÓË
·ÓËÛ˘¯›· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜
ÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ- ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜,
Ô˘ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ï¤ÔÓ Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÈ˜ ·ÌÂ-
ÏÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. 

™Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆ-
Ì¤ÓË Î·È Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜
ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÃÚ. ª¿ÚÎÔ˘. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·,
Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∫∂√™√∂ ·Ó·Ê¤ÚıË-

ÎÂ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÙÂÏÈÎ¿ ÚÔÙÂÈÓfi-
ÌÂÓË (ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜)
Ó¤· ∫√∞, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈÎ¿
Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË
ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜. ∂›Ó·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍÈ·-
Î‹ Î·È ˘ÔÓÔÌÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙË˜
·ÌÂÏÔ˘ÚÁ›·˜, Â›Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿.

°È· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô Î.
ª¿ÚÎÔ˘ Â·Ó¿Ï·‚Â fiÙÈ ·Ú¿ ÙÈ˜ ·-
ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÔÈ ÛÙÚÂ-
‚ÏÒÛÂÈ˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ
ÂÏ¤Á¯ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÙÔ›Ô
Ô˘ Â˘ÓÔÂ› Ù· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎ¿ Ê·ÈÓfi-
ÌÂÓ· Î·È Ï‹ÙÙÂÈ Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ·-
ÌÂÏÔ˘ÚÁÒÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (¯·ÌË-
Ï¤˜ ÙÈÌ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ˘„ËÏ‹ ÙÂÏÈÎ‹
ÙÈÌ‹ Î.Ï.). 

¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ∫√∞ ÎÚ·ÛÈÔ‡  Ô Î.

Ο
ι σφοδρές αντιδράσεις των τριών
μεγάλων οινοπαραγωγών Κρα-
τών – Μελών για τις εκριζώσεις ή-

ταν μη αναμενόμενες για την Επίτροπο F.
Bo l. Με την αιτιολογία του οικονομικού
και κοινωνικού κινδύνου που εμφιλοχω-
ρεί εάν εφαρμοσθούν εκριζώσεις μαζικές
(400.000 Ha), η Commission θέτει πλέον
στόχο για εκριζώσεις 200.000 Ha, χωρίς
να διευκρινίζεται ο διατιθέμενος προϋπο-
λογισμός και εάν θα παραμείνει η ίδια σε
μέσο όρο η αποζημίωση των 6.000 € / Ha.

Από την εκρίζωση των 200.000 Ha α-
ναμένεται μείωση της παραγωγής οίνου
κατά 7.500.000 HL. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες το πρόγραμμα εκριζώσεων θα
αφορά 60.000 Ha το πρώτο έτος,
50.000 Ha το δεύτερο έτος, ενώ η μείω-
ση της παραγωγής αναμένεται να ανέλ-
θει στα 2.300.000 HL και 1.900.000 HL
αντίστοιχα. Παράλληλα αναμένεται το
πρώτο έτος μείωση του αριθμού των εκ-
μεταλλεύσεων κατά 5,1%, ενώ στο τέ-
λος του προγράμματος η μείωση θα α-
νέλθει στο 3,3%, η μείωση του αριθμού
των αμπελοκαλλιεργητών εκτιμάται
στις 315.000.

Επιπλέον τίθεται ως ανώτατο όριο ε-
κριζώσεων το ποσοστό του 10% πέραν
του οποίου το Κράτος – Μέλος μπορεί και
να απαγορεύσει τη συνέχιση των εκριζώ-
σεων, μέτρο που είχε προτείνει και η
ΚΕΟΣΟΕ στις επικαιροποιημένες θέσεις
της.

Παράλληλα προβλέπονται εξαιρέσεις
για περιοχές ορεινές και με μεγάλη κλί-
ση.

Παρά αυτές τις προϋποθέσεις η επιλο-
γή της εκρίζωσης παραμένει στην ευχέ-
ρεια του αμπελοκαλλιεργητή και το ερώ-
τημα που ανακύπτει είναι εάν ο προϋπο-
λογισμός θα χρηματοδοτήσει αιτήματα
εκρίζωσης άνω των 200.000 Ha, εφόσον
αυτά κατατεθούν από τους αμπελοκαλ-
λιεργητές.

Το δεύτερο ερώτημα αφορά την μέθο-
δο αποζημίωσης και εάν θα συναρτηθεί
με τις αποδόσεις όπως προβλέπει ο ι-
σχύων κανονισμός, ή εάν η αποζημίωση

θα είναι ενιαία. Να τονισθεί ότι οι επίση-
μες αποδόσεις του ελληνικού αμπελώνα
κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα με απο-
τέλεσμα, η αποζημίωση για οριστική ε-
γκατάλειψη με το σημερινό κριτήριο των
αποδόσεων να μην είναι ελκυστική για
τους Έλληνες αμπελουργούς.

Στην περίπτωση που η αποζημίωση θα
αποφασισθεί να είναι ενιαία, οι πληροφο-
ρίες μας ορίζουν το ποσό για τον πρώτο
χρόνο στα 700 € / στρέμμα, για το δεύτε-
ρο χρόνο στα 570 €/ στρέμμα, για τον τρί-
το χρόνο στα 460 € / στρέμμα, για τον τέ-
ταρτο στα 370 €/ στρέμμα και για τον πέ-
μπτο στα 300 €/ στρέμμα.

Μεταξύ άλλων δεν είναι επιλέξιμοι α-
μπελώνες για εκρίζωση, οι αμπελώνες
που αναδιαρθρώθηκαν την τελευταία δε-
καετία.

Οι εκριζούμενοι αμπελώνες ως επιφά-
νειες, όπως και αυτοί που θα διατηρη-
θούν (εάν πιθανώς το αποφασίσει το κά-
θε Κράτος – Μέλος), θα είναι επιλέξιμοι
να αποκτήσουν Δικαίωμα  στο σύστημα
της Αποδεσμευμένης Ενιαίας Ενίσχυ-
σης. Το Δικαίωμα αυτό οι αμπελουργοί
για τους αμπελώνες που θα διατηρη-
θούν, θα μπορούν να το ενεργοποιήσουν
είτε λαμβάνοντας το, από το Εθνικό Από-
θεμα, είτε αγοράζοντάς το από άλλους
παραγωγούς.

Μέχρι σήμερα συζητείται η δυνατότη-
τα αυτόματης απόκτησης Δικαιώματος
για τις επιφάνειες που θα εκριζωθούν. Σε
μια τέτοια περίπτωση τα χρήματα της
Α.Ε.Ε. θα αντληθούν από τον προϋπολο-
γισμό της ΚΟΑ Οίνου. Το ύψος της Α.Ε.Ε.
προβλέπεται να ισούται με τον μέσο όρο
της περιφερειακής ενίσχυσης. Το περι-
φερειακό μοντέλο όμως δεν έχει υιοθετη-
θεί από όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ και
πολλά Κράτη – Μέλη όπως η χώρα μας, έ-
χουν υιοθετήσει το ιστορικό μοντέλο. Πα-
ρόλ’ αυτά σύμφωνα με πληροφορίες που
έχουν περιέλθει στη διάθεσή μας, η απο-
δεσμευμένη εθνική ενίσχυση δε θα ξε-
περνάει τα 350 €/ Ha. Οι εκριζούμενες ε-
κτάσεις θα υπάγονται στους περιβαλλο-
ντικούς κανόνες.
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XÚ. ª¿ÚÎÔ˘ ÛÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∫∂√™√∂: ∞Ó

Ταυτόσημες θέσεις με την
ΚΕΟΣΟΕ έχει και το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης για την
προτεινόμενη ΚΟΑ.

Αυτό προκύπτει από την τοπο-
θέτηση του γεν. γραμματέα του
υπουργείου Χρ. Αυγουλά στη Γε-
νική Συνέλευση αλλά και από όσα
διημείφθησαν σε πρόσφατη σύ-
σκεψη στο υπουργείο και στην ο-
ποία από πλευράς ΚΕΟΣΟΕ με-
τείχε ο διευθυντής της Παρ. Κορ-
δοπάτης.

Στις εργασίες της Συνέλευσης
επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσω-
ποι της Ν.Δ., του Κ.Κ.Ε.  του ΣΥΝ,
του ΛΑ.ΟΣ, αγροτικών οργανώ-
σεων (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ) κ.λπ.

Aπό αριστερά διακρίνονται: οι κ.κ. Μ. Σαφάκας, Α. Σχοιναράκης, Χρ. Μάρκου,
και Π. Κορδοπάτης

Εκριζώσεις 

“Παράθυρο” για
την ανάμειξη

Στο θέμα των γλευκών το κοινό μέτω-
πο των οινοπαραγωγών χωρών της

ΕΕ έναντι των χωρών του Βορρά, κέρδισε
τη μάχη, ίσως όμως μόνο προσωρινά. 

Και τούτο, διότι παρά την υπαναχώρη-
ση της Commission στο θέμα της εισαγω-
γής γλευκών, "υπεδείχθη" ο δρόμος που
πρέπει ν’ ακολουθήσουν οι χώρες εκτός
ΕΕ, προκειμένου είτε ν’ ασκήσουν δια-
πραγματευτικές πιέσεις στον ΠΟΕ, είτε ν’
απαιτήσουν την άρση απαγόρευσης εισα-
γωγής γλευκών – που προβλέπεται μόνο
στο κοινοτικό δίκαιο – σύμφωνα με την α-
ποδοχή στον ΠΟΕ της πρακτικής της ου-
σιώδους μεταποίησης. Σύμφωνα με την
πρακτική αυτή, η πρώτη ύλη (γλεύκος) υ-
φίσταται ουσιώδη μεταποίηση στο έδα-
φος εισαγωγής, συνεπώς ο οίνος (τελικό
προϊόν) παρασκευάζεται στη χώρα εισα-
γωγής και δικαιούται να φέρει τις ενδεί-
ξεις της χώρας εισαγωγής του γλεύκους.



Με κριτήρια υπέρ των μεγάλων
χωρών οι Εθνικοί Φάκελοι
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ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ Ë Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫√∞ ÎÚ·ÛÈÔ‡

Άποψη από την Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ

Μετωπική σύγκρουση 
COPA-COGECA VS COMMISSION

Σημαντικές εξελίξεις προδιαγράφονται για το προσεχές διάστημα στο
μέτωπο της αναθεώρησης της ΚΟΑ Οίνου μετά το νέο κείμενο της
Commission (επρόκειτο, άνευ απροόπτου, να κατατεθεί στις 4/7).

Μια πρώτη γεύση δίνει η συνεδρίαση (6η Ιουνίου) της ομάδας ΟΙΝΟΣ των
COPA-COGECA, όπου με ισχυρή πλειοψηφία αποφασίστηκε  η πλήρης α-
πόρριψη της αναθεωρημένης πρότασης της Commission για την ΚΟΑ Οί-
νου, με την υιοθέτηση σκληρής στάσης και έναντι των μεθοδεύσεων επι-
κοινωνίας της Commission αλλά και έναντι του περιεχομένου της νέας πρό-
τασης.

Όσον αφορά το επικοινωνιακό μοντέλο της Commission με την κυκλο-
φορία NON PAPER προς αλίευση αντιδράσεων από τις παραγωγικές ορ-
γανώσεις, οι COPA-COGECA στηλίτευσαν την πρακτική που δε βασίζεται
σε καθαρές διαδικασίες, και επισήμαναν τον κίνδυνο να συζητείται σήμερα
άλλη πρόταση και στις 4 Ιουλίου να ανακοινωθεί διαφορετικού περιεχομέ-
νου πρόταση.

Επί της ουσίας όμως τα πράγματα είναι περισσότερο περίπλοκα.
Οι γαλλικές, ιταλικές, ισπανικές και κατά δεύτερο ρόλο γερμανικές και

αυστριακές οργανώσεις προωθώντας τα επαγγελματικά τους συμφέρο-
ντα, απώλεσαν την δυνατότητα συμφωνίας επί του νέου κειμένου, αφού ση-
μεία αντίθεσης ορισμένων αποτελούν επιδιώξεις άλλων οργανώσεων, ακό-
μη και στις παραγωγικές οργανώσεις των ιδίων των Κρατών – Μελών.

Κοινό τόπο των οργανώσεων αποτελεί πλέον η κινητοποίηση των υπουρ-
γών Γεωργίας στο Συμβούλιο στην κατεύθυνση των πολιτικών τους αντιλή-
ψεων, που διασφαλίζουν τα επαγγελματικά συμφέροντα στο μελλοντικό
καθεστώς, χωρίς ν  αποκλείονται σενάρια διαδηλώσεων είτε στις οινοπα-
ραγωγές χώρες είτε στις Βρυξέλλες.

Πρωτοπόροι στην αντίκρουση της πρότασης είναι οι συνεταιρισμοί της
Cogeca ενώ οι επαγγελματικές οργανώσεις διαφαίνονται περισσότερο
διαλλακτικές.

Επί του περιεχομένου της νέας πρότασης η γενική αντίδραση εστιάστη-
κε στο ότι δεν ελήφθησαν υπ όψη οι κοινές θέσεις των Copa-Cogeca που
συμπυκνώνονται στο κείμενο του Ιανουαρίου του 2006.

Επί των σημείων της πρότασης γενικά η νέα αναθεωρημένη πρόταση πο-
λιτικά, θεωρείται ότι επιφέρει κάθετη αλλαγή του τρόπου παραγωγής και
διανομής, εισάγοντας νέα μοντέλα εμπορίου ανάλογα με την αγορά. Την
φιλελεύθερη αυτή κατεύθυνση ενδυναμώνει η κατάργηση της απαγόρευ-
σης φυτεύσεων που τελικό της στόχο, σε συνδυασμό με την νέα οπτική στις
οινολογικές πρακτικές, έχει την υπακοή της παραγωγής στον καταναλω-
τή. Παράλληλα η νέα πρόταση καταργεί όλους τους μηχανισμούς ελέγ-
χου του πλεονάσματος.

Επιπλέον τονίστηκε ότι στόχος της νέας ΚΟΑ Οίνου πρέπει ν  αποτελεί η
βελτίωση των εισοδημάτων των παραγωγών και η ότι επικαλούμενη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί μέσο και όχι στόχο για την ανα-
διοργάνωση του κλάδου. 

Παρά την επιθετική κριτική στο σύνολο της πρότασης, σημεία που θεω-
ρούνται «κόκκινο πανί» είναι:
- Η απελευθέρωση των φυτεύσεων μετά το 2013 που θα αποδιοργανώσει

τις περιοχές με γεωγραφική ένδειξη και θα συμβάλλει στην μετατόπιση
της αμπελοκαλλιέργειας σε περιοχές μη δόκιμες γι αυτήν

- Η μεταφορά πόρων από τον προϋπολογισμό της ΚΟΑ Οίνου στον β  πυ-
λώνα, θεωρείται καθαρή αφαίρεση πόρων, σε δράσεις συγχρηματοδο-
τούμενες από τα Κράτη – Μέλη που αφενός θα εντείνουν διαφορές με-
ταξύ περιοχών αφετέρου θα θέσουν σε αμφισβήτηση, την δυνατότητα α-
πορρόφησης από μη οργανωμένα Κράτη – Μέλη (όπως η Ελλάδα).

- Το ετικετάρισμα σε συνάρτηση με την αναγραφή της ποικιλίας και της ε-
σοδείας στους επιτραπέζιους οίνους, που θα συμβάλλει με άνισους ό-
ρους παραγωγή οίνων με ονομασία προέλευσης και οίνων με γεωγραφι-
κή ένδειξη με την παραγωγή απλών επιτραπέζιων οίνων.

- Το μενού των εθνικών φακέλων θεωρείται περιορισμένο και ανεπαρκές
για να αναδιαρθρωθεί ο αμπελοοινικός κλάδος

- Οι δράσεις προώθησης για την εσωτερική αγορά, θεωρείται ότι είναι α-
νεπαρκείς και περιοριστικές εφόσον δεν μεταβάλλεται ο ΚΑΝ(ΕΚ)
2826/00

- Δεν προβλέπονται επενδύσεις που βελτιώνουν την μεταποίηση και τις
δομές εμπορίου

- Το θέμα της απαγόρευσης χρήσης σακχαρόζης, που θεωρείται απίθανο
να συμφωνηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών, ως έχει.

- Η κατάργηση του αρ. 27 (απόσταξη υποπροϊόντων), που σύμφωνα με τε-
λευταίες πληροφορίες η Commission φέρεται να επιδιώκει να ενταχθεί
στους Εθνικούς Φακέλους αλλά συναντά την αντίδραση των Ιταλών.

- Η υιοθέτηση οινολογικών πρακτικών Τρίτων Χωρών για οίνους προς εξα-
γωγή σ  αυτές, που εγκυμονεί κινδύνους διοχέτευσης των οίνων αυτών
στην ευρωπαϊκή αγορά
Εν γένει η απορριπτική στάση της Commission στο θέμα πρόβλεψης με-

ταβατικού σταδίου εφαρμογής της νέας πρότασης (διετία) που είχαν προ-
τείνει οι Copa-Cogeca και η επίσπευση των διαδικασιών – αναφέρθηκε ότι
επί Πορτογαλικής προεδρίας εντός του Ιουλίου 2007 θα ολοκληρωθεί η με-
ταρρύθμιση (!!!) – διέγειραν τα αντανακλαστικά αντεπίθεσης των Copa-
Cogeca, που χαρακτηριστικά θέλουν πλέον «να χτυπήσουν το χέρι πάνω
στο τραπέζι»…

Το τι επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον για την πρόταση είναι πλέον απροσ-
διόριστο, εν όψει μάλιστα της ανακοίνωσης την 4η Ιουλίου 2007. 

Παρ. Κορδοπάτης

Τ
α ποσά που θα διατεθούν στους Εθνικούς
Φακέλους κατανέμονται με κριτήρια που θα
λάβουν υπ’ όψη κατά 1/6 τις αμπελουργικές

επιφάνειες, κατά 1/6 τον όγκο παραγωγής και 2/3 τις
ιστορικές δαπάνες.

Αν και δεν προσδιορίζεται η περίοδος των ιστορι-
κών δαπανών που θα ληφθεί υπόψη, η συμμετοχή των
ιστορικών στοιχείων κατά 2/3 στα κριτήρια κατανομής
δαπανών στους Εθνικούς Φακέλους, σηματοδοτεί μια
αρνητική εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα, παρ’ ό-
τι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση της α-
πορροφητικότητας της Ελλάδας λόγω των δυο δια-
δοχικών αποστάξεων κρίσης. Η συμμετοχή στα κριτή-
ρια της έκτασης και της παραγωγής, κριτήρια που
βελτίωναν τη θέση της χώρας μας, λαμβάνονται υπ’ ό-
ψιν μόνο κατά το 1/6 το κάθε ένα.

Τα ποσά που προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν
τους Εθνικούς Φακέλους, ανέρχονται στα 623 εκατ. €
το 2009 έως 830 εκατ. € το 2013, ενώ τα προγράμμα-
τα είναι 5ετή και εγκρίνονται από την Commission. Η
Ελλάδα σύμφωνα με μη οριστικούς υπολογισμούς α-
ναμένεται να συμμετέχει με ποσοστό που θα κυμαίνε-
ται μεταξύ του 1,55% έως 1,80% (σημερινή απορρο-
φητικότητα 1,47% σε προϋπολογισμό 1,2 εκατ.  €ήτοι
κατά μέσο όρο 17,64 εκατ. €).

Συνεπώς και με κάθε επιφύλαξη η χρηματοδότηση
του ελληνικού Εθνικού Φακέλου θα ανέρχεται το 2009
περίπου στα 10 εκατ. € έως 14 εκατ. € το 2013 (οι υ-
πολογισμοί έγιναν με ποσοστό 1,75%). Να σημειωθεί
ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που απορρο-
φά σήμερα η χώρα μας (περίπου 8 εκατ. € με τάσεις
μείωσης) αφορούν την αναδιάρθρωση των αμπελώ-
νων, μέτρο που εξακολουθεί να διατηρείται στο «φτω-
χό μενού» των Εθνικών Φακέλων.

Εάν συνεπώς προβούμε σε μια απλούστευση εργα-
σίας θεωρώντας ότι τα κονδύλια για αναδιάρθρωση
θα συνεχίσουν να είναι ανάλογα των προηγουμένων
ετών, θα απομείνουν 2-4 εκατ.  € για τη χρηματοδό-
τηση μέτρων όπως η προβολή οίνων σε Τρίτες Χώ-
ρες, η ασφάλιση της παραγωγής τα Ταμεία Αλλη-
λεγγύης και τέλος για αποζημιώσεις όσων προβούν
σε πράσινο τρύγο (να σημειωθεί ότι η απόσταξη κρί-
σης ανήλθε περίπου στα 7 εκατ. € για κάθε έτος τις
δυο προηγούμενες περιόδους, 2004/05 – 2005/06).

Η παραπάνω παρουσίαση γίνεται με επιφύλαξη και
περισσότερο για λόγους απεικόνισης και σύγκρισης
με τις σημερινές απολήψεις από τον σημερινό προϋ-
πολογισμό.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο της προβολής σε Τρίτες
Χώρες που εντάσσεται στους Εθνικούς Φακέλους θα
αφορά υποχρεωτικά ένα ποσοστό των δαπανών του

Εθνικού Φακέλου και στην περίπτωση μη απορρόφη-
σής του δε θα μεταφέρεται στα άλλα μέτρα του Εθνι-
κού Φακέλου αλλά θα επιστρέφει στο γενικό προϋπο-
λογισμό. Η επιλογή αυτή έχει στόχο να διατεθούν α-
παρέκλιττα δαπάνες για προβολή σε Τρίτες Χώρες α-
πό τα Κράτη – Μέλη και ταυτόχρονα να αυξηθούν οι ε-
ξαγόμενες ποσότητες οίνου σ’ αυτές.

Τα προγράμματα προώθησης θα είναι συγχρημα-
τοδοτούμενα.

Ο πράσινος τρύγος θα εφαρμόζεται στο σύνολο
του αμπελώνα και η μέθοδος εφαρμογής του κατά
πάσα πιθανότητα θα είναι χημική. Οι εκτάσεις που ε-
φαρμόζουν τον πράσινο τρύγο ,αυτές που αναδιαρ-
θρώνονται, αλλά και οι εκριζωμένες εκτάσεις θα υπό-
κεινται στους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης,
με αποτέλεσμα η μη τήρηση τους να επιφέρει την υ-
ποχρέωση από τον παραγωγό επιστροφής των ενι-
σχύσεων.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για την
στρεμματική αποζημίωση όσων εκμεταλλεύσεων επι-
λέξουν τον πράσινο τρύγο, ωστόσο η αποζημίωση δε
θα ξεπερνά το 50% του άμεσου κόστους της συγκο-
μιδής και το 50% της απώλειας εισοδήματος. Η μεί-
ωση της παραγωγής από το μέτρο του πράσινου τρυ-
γητού εκτιμάται σε 2.000.000 HL το πρώτο έτος και
1.000.000 HL το δεύτερο έτος.

Από τα μέτρα για αντιμετώπιση κρίσεων το ένα θα
αφορά την ασφάλιση της παραγωγής έναντι φυσι-
κών καταστροφών. Η αποζημίωση θα καλύπτει το
50% της δαπάνης για απώλεια εισοδήματος από
κλιματικά γεγονότα, μυκητολογικές ασθένειες ή
παρασιτολογικές ασθένειες. Επίσης θα αποζημιώνε-
ται το 80% της απώλειας εισοδήματος από φυσικές
καταστροφές. Το άλλο μέτρο διασφάλισης κινδύνων
θα αφορά τη δημιουργία ενός Ταμείου Αλληλεγγύης
στο οποίο θα συνεισφέρουν οι καλλιεργητές. Σε πε-
ριόδους διακυμάνσεων στην αγορά οίνου (πτώση τι-
μών) οι καλλιεργητές θα μπορούν να λάβουν ενισχύ-
σεις επί των τιμών από το Ταμείο. Ο προϋπολογισμός
των Εθνικών Φακέλων θα χρηματοδοτήσει τα διοι-
κητικά έξοδα της δημιουργίας του Ταμείου, όχι ό-
μως τα αποθεματικά του κεφάλαια.

Στο πρόγραμμα που θα υποβάλλει κάθε Κράτος –
Μέλος μπορεί να λαμβάνονται υπ’ όψη οι ιδιομορφίες
και οι διαφορές μεταξύ των περιοχών αμπελοκαλλιέρ-
γειας, ενώ θα πρέπει να ορίζονται και οι αρμόδιοι φο-
ρείς υλοποίησης των προγραμμάτων, που πιθανώς να
περιλαμβάνουν και τις Οργανώσεις Παραγωγών.

Τα χρήματα των Εθνικών Φακέλων δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για έρευνα ή για προγράμματα
Αγροτικής Ανάπτυξης.
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ª¿ÚÎÔ˘ ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ:  ΤΟ LANGUEDOC ΚΑΤΑ "VIGNOBLE DE FRANCE".
Τα οινοποιεία του Languedoc μάχονται δικαστικά ενα-
ντίον της νέας κατηγορίας οίνων "Vin de pays de la
France", που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα. Η ομάδα ανε-
ξάρτητων οινοποιών του Herault που έχει την έδρα της
στο Beziers, κατέθεσε ένσταση εναντίον της ονομα-
σίας "Vignoble de France" που αναγράφεται στις ετικέ-
τες οίνων, αναφέροντας ότι δεν συνδέεται με μια γεω-
γραφική ζώνη ή terroir. Τα κρασιά που «φέρουν» τη νέα
ένδειξη είναι μίγμα από ποικιλίες αμπέλου που φύονται
σε όλη τη χώρα, αρκεί να έχουν καταταχθεί σε περιφε-
ρειακούς Vin de Pays. Οι κύριες αντιρρήσεις για τους
πολέμιους της νέας κατηγορίας είναι ότι αφενός η κα-
τηγορία αυτή είναι αντιφατική σε σχέση με την έννοια
των Vin de Pays, αφού η νομοθεσία προβλέπει ότι οι
Vin de Pays συνδέονται με μια γεωγραφική περιοχή, ε-
νώ οι Vignoble de France δεν αναφέρονται σε ακριβή
γεωγραφική ζώνη και αφ’ ετέρου ότι το 80% των Vin de
Pays παράγονται στο Languedoc Roussillon γεγονός
που απειλεί εμπορικά την περιοχή. Τα επιχειρήματα
παρουσιάσθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, η οποία υποδέχθηκε παρόμοια αντίδραση από
την Ισπανία όπου τέσσερις περιοχές μεταξύ των οποί-
ων και η Rioha διαμαρτύρονται για τη θέσπιση αντί-
στοιχης νέας κατηγορίας Vin de la tierra de l’
Espagne.Ταυτόχρονα από το Bordeaux κυκλοφορούν
τα νέα κρασιά Vin de Pays d’ Atlantique. Η αντίθετη ά-
ποψη εστιάζει τα επιχειρήματά της στο ότι η νέα κατη-
γορία μπορεί να εξυπηρετήσει τους μεγάλους
negociants και το διεθνές εμπόριο.
ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΣΕ ΑΝΟΔΟ. Ενώ τα βιδω-
τά καπάκια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, η
αμερικάνικη βιομηχανία κρασιού είναι προβληματι-
σμένη για το μέλλον τους. Ανάλογα σε ποιον απευθύ-
νονται, ο πωματισμός με βιδωτό καπάκι  ή είναι μια φαι-
νομενικά επιτυχημένη λύση ή «άνετα αντικαθιστούν έ-
να ισχυρό status». Οι πιο τολμηροί καταναλωτές έχουν
αγκαλιάσει την συσκευασία με βιδωτό καπάκι, ενώ οι
λιγότερο εκπαιδευμένοι είναι ακόμη διστακτικοί. Τα
στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση (εγχώ-
ριων και εισαγόμενων) κρασιών με βιδωτό καπάκι, αυξή-
θηκε το 2004 κατά 5% ενώ το 2007 κατά 25%.
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ. Οι εραστές του κρασιού καθώς και οι
ανήλικοι πότες βρίσκονται στο στόχαστρο της Βρετα-
νικής κυβέρνησης ώστε ν’ αντιμετωπισθεί η υπερβολι-
κή κατανάλωση, με την αναθεωρημένη στρατηγική για
την μείωση των βλαβών που προκαλεί το οινόπνευμα
με τίτλο «Ασφάλεια – Λογική – Κοινωνία». Για πρώτη
φορά θα δημοσιευθούν σαφείς οδηγίες προς τους γο-
νείς και τη νεολαία για την επιβλαβή κατανάλωση για
την υγεία και την ασφάλεια. Η υπουργός υγείας
Caroline Flint ανέφερε ότι στους στόχους εκτός των
νέων είναι και οι παλαιοί πότες που πίνουν ένα ή και
δυο μπουκάλια κάθε βράδυ.
Η βρετανική κυβέρνηση ανήγγειλε ότι από το 2008 και
μετά, στις ετικέτες των οινοπνευματωδών ποτών θα υ-
πάρχει προειδοποίηση για τον αριθμό των μονάδων
αλκοόλ που εμπεριέχονται στις φιάλες. Επίσης θα υ-
πάρχουν  προειδοποιήσεις για την μπύρα και το κρασί
επί των τιμοκαταλόγων, αλλά ίσως όπως ζητά η ιατρι-
κή βρετανική ένωση, θα αναρτώνται προειδοποιήσεις
στα μπαρ και στα εστιατόρια.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ! Η εβδομάδα αγ-
γλικού κρασιού τελείωσε στις 3 Ιουνίου 2007 και απο-
δείχτηκε ότι οι βρετανοί καταναλωτές γνωρίζουν λίγο
και πίνουν λιγότερο από το κρασί που παράγεται στη
χώρα τους. Αν και υπάρχουν περισσότεροι από 350 α-
μπελώνες στη Βρετανία και δαπανώνται πάνω από 10
δις λίρες για κρασί κάθε χρόνο, ο μέσος βρετανός κα-
ταναλωτής δεν γνωρίζει την ύπαρξη αγγλικού οίνου.
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Οι σημειώσεις
του Robert Parker για τα κρασιά θα κοσμούν τους δί-
σκους φαγητού σε αεροπλάνα των αμερικάνικων αε-
ροδιαδρομών από τον Ιούλιο του 2007.
Αντίγραφα από τη στήλη του, στο Business Week
Parker, θα εμφανιστούν ως διαφήμιση και στις πλάτες
των καθισμάτων, όταν ο δίσκος φαγητού εκτείνεται.Οι
στήλες του R. Parker θα αλλάζουν μηνιαία και θα τοπο-
θετηθούν και στην οικονομική θέση.
Η Ε.Ε. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗ ΝΑΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

αναγνώρισε επίσημα ως περιοχή παραγω-
γής οίνου την Κοιλάδα Νάπα της Καλιφόρ-
νια. Η απόφαση ορίζει ότι τα κρασιά που
προέρχονται από την Napa Valley, μπορούν
να πωληθούν στην Ευρώπη, εφόσον οι ποικι-
λίες που παράγονται στην περιοχή συμμετέ-
χουν στην φιάλη κατά 85%. Να σημειωθεί ότι
το 50% των εξαγωγών της Napa Valley κατευθύ-
νεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κύρια εξαγωγό
αγορά τη Μ. Βρετανία.
ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Η επί-
τροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Mariann
Fisher Boel ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ειρηνευ-
τικό ταξίδι στο Languedoc Roussillon. Η F. Boel είχε
κληθεί να συναντήσει τους εκπροσώπους του κρασιού
του Languedoc στις 21-22 Ιουνίου, αλλά προέκυψαν ε-
πείγουσες συζητήσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου. Η επίσκεψη είχε σκοπό να εξηγηθούν οι με-
ταρρυθμίσεις των σχεδίων της Επιτρόπου που αμφι-
σβητούνται από τους Γάλλους. Οι συζητήσεις περιε-
λάμβαναν τα θέματα, όπως οι εκριζώσεις, ο εμπλουτι-
σμός και οι περιορισμοί στις φυτεύσεις. Το ταξίδι μπο-
ρεί να μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο, αφού ο Ιούλιος θα
είναι έντονος (κατατίθεται η πρόταση για την ΚΟΑ Οί-
νου) και ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών. Εκπρό-
σωποι της στρατευμένης γαλλικής οργάνωσης αμπε-
λουργών - οινοποιών CRAV, δήλωσαν ότι πρέπει ν α-
ντιδράσουν δυναμικά για την ακύρωση της επίσκεψης,
που προφανώς την περίμεναν με ιδιαίτερες διαθέσεις.
Η CRAV άλλωστε πρόσφατα εξέδωσε τελεσίγραφο
προς τον νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας Ν. Sarkozy δί-
νοντάς του προθεσμία ενός μηνός, για να κινηθεί στην
κατέυθυνση βοήθειας του αμπελοοινικού τομέα της
Γαλλίας, διαφορετικά η CRAV δεν θα είναι υπεύθυνη
για το τι θ’ ακολουθήσει.
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2025 ΤΟΥ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ. Η βιομηχανία κρασιού της
Αυστραλίας, παρουσίασε τις «Κατευθύνσεις 2025» την
αναπροσαρμογή δηλαδή της στρατηγικής προώθη-
σης οίνων που έχει ήδη υιοθετηθεί ως το 2025. Η πα-
ρουσίαση έγινε στη διεθνή έκθεση του Λονδίνου
London International Wine and Spirits Fair. Η παρου-
σίαση περιέχει 10 κατευθύνσεις μέσω των οποίων πα-
ρέχεται ένας συνεκτικός σχεδιασμός προβολής – προ-
ώθησης, που θα επιτρέψει στους 2000 οινοποιούς της
Αυστραλίας, να πετύχουν μια βιώσιμη ανάπτυξη των ε-
ξαγωγών τους στη διεθνή αγορά. Οι κατευθύνσεις χω-
ρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες που είναι οι εξής:
- Πρόβλεψη της αγοράς
- Οικοδόμηση βιώσιμης επιτυχίας
- Επηρεασμός του καταναλωτή
Η εκστρατεία σχεδιάστηκε υπό τον όρο ότι οι ευκαι-
ρίες εξάπλωσης των αγορών θα λάβουν υπόψη την
διαφοροποίηση των τιμών και θα επεκτείνουν την εικό-
να των κρασιών πέρα από το εμπορικό σήμα της Αυ-
στραλίας δια μέσω τεσσάρων διαφορετικών profile:
Τα τέσσερα διαφορετικά profile είναι:
- Brand champions: κρασιά που σχεδιάστηκαν για να

απευθυνθούν σε ευρεία βάση αγοράς
- Generation next: κρασιά που βασίζονται στις καινο-

τομίες του marketing και της συσκευασίας αλλά και
στο περιεχόμενο

- Regional Heroes: κρασιά με εστίαση στην ποικιλια-
κή ποικιλομορφία

- Landmark Australia: Φιλόδοξα κρασιά. 
Εκτός από τη δημιουργία ερεθισμάτων στους κατανα-
λωτές στόχος της καμπάνιας είναι η διάδοση ποικιλο-
μορφίας των Αυστραλιανών κρασιών και η ενδυνάμω-
ση της εικόνας στον καταναλωτή μέσω του οινικού
τουρισμού.Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται
από κρατικά κονδύλια και τις εισφορές των οινοποιών
και καλλιεργητών σταφυλιών.
ΣΥΓΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ
ΕΓΚΥΟΥΣ. Η βρετανική κυβέρνηση προτρέπει τις γυ-
ναίκες που είναι έγκυοι να αποφύγουν γενικά την κα-
τανάλωση οινοπνεύματος, με συμβουλές που έρχο-
νται σε αντίθεση με προηγούμενες. Στο παρελθόν η
κυβέρνηση, αλλά και οι περισσότεροι παθολόγοι υπο-
στήριζαν ότι η μικρή κατανάλωση οίνου είναι αποδεκτή
(μια με δυο μονάδες εβδομαδιαίως).  Πράγματι το Βα-
σιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, συνε-

χί-
ζει να

υποστη-
ρίζει ότι δεν υ-

πάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η μέ-
τρια κατανάλωση βλάπτει την εμβρυακή ανάπτυξη.
Φαίνεται ότι το αντιαλκοολικό λόμπι μετά την άποψη ό-
τι πρέπει να διώκονται οι γονείς των οποίων τα παιδιά
καταναλώνουν αλκοόλ, ωθεί σε μια άκριτη θέση χωρίς
αποδείξεις και στοιχεία, τις εγκυμονούσες σε ολόκλη-
ρο το Ηνωμένο Βασίλειο.
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ; Στην Ν. Ζηλανδία προωθείται ένα ε-
ρευνητικό πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων δολα-
ρίων με στόχο να διερευνηθούν οι διακριτές ιδιότητες
της ποικιλίας Sauvignon Blanc. Το πρόγραμμα χρημα-
τοδοτείται από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία κρασι-
ού, έχει προϋπολογισμό 16,9 εκ. $ ΝΖ και διάρκεια πά-
νω από έξι έτη. Το 50% του προγράμματος χρηματοδο-
τείται από την κυβέρνηση. Στόχος του προγράμματος
είναι να δημιουργηθεί μια βασική «εργαλειοθήκη» που
θ’ αναπτύξει αναλυτικές μεθόδους που μετρούν ακρι-
βώς «το πως και το γιατί» στη γεύση του Sauvignon
Blanc της Ν. Ζηλανδίας, ώστε η γνώση που θα προκύ-
ψει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο, εμπορικά.
ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΕΣ ΗΠΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. Οι εκτάσεις
αμπελώνων στις ΗΠΑ ανέρχονται σε 415.000 Ha και α-
ναλογούν στο 5,2% του παγκόσμιου αμπελώνα κατα-
τάσσοντάς τον στην 6η θέση. Αντίστοιχα η παραγωγή
οίνου ανέρχεται στα 20.770.000 hl δηλαδή το 7,8% της
παγκόσμιας παραγωγής που την κατατάσσει μετά τις
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία τέταρτη οινοπαραγωγό δύναμη
στον κόσμο με μέση απόδοση περίπου 500 lt οίνου ανά
στρέμμα. Η κατανάλωση ξεπερνά την παραγωγή κατά
200.000 hl και ανέρχεται στα 20.970.000 hl, μέγεθος που
την κατατάσσει τέταρτη καταναλώτρια χώρα στον κό-
σμο. Οι εισαγωγές οίνου ανέρχονται στα 6.018.000 hl
οίνου και οι εξαγωγές στα 3.293.000 hl οίνου.
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ. Οι Γάλλοι
οινοπαραγωγοί κατηγορούν τους γεωργικούς συμ-
βούλους για το «θάνατο» του συστήματος της ονομα-
σίας προέλευσης, κάνοντας επίθεση στις τεχνικές μο-
ντέρνας οινοποιίας. Δεν έμειναν πολλά από τις εγγυή-
σεις των ονομασιών προέλευσης στον καταναλωτή,
δηλαδή ότι μια ξεχωριστή γεύση θα προέλθει από μια
συγκεκριμένη περιοχή,  Πολλοί από τους οινοπαραγω-
γούς, που κάνουν βιοδυναμικά κρασιά, λένε ότι την ει-
κοσαετία ’50 με ’70 οι γεωργικοί σύμβουλοι σύστηναν
τη χρήση ζιζανιοκτόνων, επιτρέποντας στον οινοποιό
να αγνοήσει την εργασία στο χώμα. Οι παρενέργειες
περιλάμβαναν την καταστροφή βακτηρίων στο χώμα,
με αποτέλεσμα την μικρή ανάπτυξη και τη χρήση χημι-
κών λιπασμάτων. Η χρήση «αρωματικής μαγιάς», χρή-
ση συνθετικού χυμού και ενζύμων ήταν ευρέως γνω-
στά στους παραγωγούς τότε. «Η γεύση του κρασιού, η
αρμονία του, η ομορφιά του, η κομψότητά του, ανήκει
σε έναν ποιοτικό κόσμο με απροσδιόριστη προέλευ-
ση» αναφέρεται σε ένα άρθρο για το περιοδικό
Organic Wine Journal. «Τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί ν
αντικατασταθούν όπως αντικαθιστάς το παλιό, με ένα
νέο στρώμα μπογιάς». Ένας οινοπαραγωγός, του ο-
ποίου τα αμπέλια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά λι-
πάσματα, εντομοκτόνα ή νιτρώδη από τότε που έκανε
το βιοδυναμικό Domaine de la Coul e de Serrant το
1984 κατέκρινε τους υλιστές συμβούλους. Ανέφερε ό-
τι δεν σκέφτηκαν ότι η ζωή είναι μια συνέχεια και ότι
δεν πρέπει να μετριέται ποσοτικά. Πρόσθεσε ότι η βιο-
δυναμική βοηθούσε τους οινοποιούς να αποκτήσουν
γνώση του εδάφους του τόπου προέλευσης και ότι η
βιοδυναμική βάζει ένα τέλος στο κέρδος των συμβού-
λων, αποκαθιστώντας τη γνώση του αμπελουργού,
που δεν πρέπει να χαθεί.



Ηνέα πρόταση διατηρεί μια σειρά
ρυθμίσεων της αρχικής, μεταξύ των

οποίων και τις εξής:
- την χρηματοδότηση μέτρων προώθη-

σης και προβολής του οίνου 
- την κατάργηση των παρεμβατικών μέ-

τρων της αγοράς (αποστάξεις, αποθε-
ματοποίηση, ενισχύσεις εμπλουτισμού),
χωρίς μεταβατική περίοδο

- το ανώτερο ποσοστό εμπλουτισμού για
τις ζώνες Α και Β θα ανέρχεται σε 2%, για
τη ζώνη C σε 1% 

- απαλοιφή της απαίτησης για ελάχιστο
φυσικό αλκοολικό τίτλο στον οίνο

- αλλαγή της κατάταξης οίνων σε ΠΟΠ
και ΠΓΕ με πρόβλεψη διαδικασίας κατο-
χύρωσης των ενδείξεων με εγγραφή σε
Μητρώο

- μεταφορά της αρμοδιότητας για το ετι-
κετάρισμα από το Συμβούλιο στην Com-
mission και δυνατότητα αναγραφής της
ποικιλίας και εσοδείας στους επιτραπέ-
ζιους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδει-
ξη, εξέλιξη με την οποία διαφωνούμε

- παροχή δυνατότητας ελέγχων για "ποι-
κιλιακούς οίνους" στις διεπαγγελματι-
κές οργανώσεις, στους "ποικιλιακούς οί-
νους" εντάσσονται προφανώς και οι επι-
τραπέζιοι οίνοι χωρίς Γεωγραφική ένδει-
ξη

- την δυνατότητα χρήσης οινολογικών
πρακτικών εκτός θεσμικού πλαισίου της
Ε.Ε. για οίνους που εξάγονται στις τρίτες
χώρες

- την ανάθεση στην Commission της ευ-
θύνης έγκρισης οινολογικών πρακτι-
κών με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των
πρακτικών του OIV (γεγονός που επίσης
ενέχει κινδύνους αλλοίωσης του αγροτι-
κού χαρακτήρα του οίνου)

- την απελευθέρωση των δικαιωμάτων
φύτευσης από το 2013

- την απαγόρευση χρήσης ζάχαρης και
την κατάργηση της οικονομικής ενίσχυ-
σης των γλευκών

- την χρήση μέτρων από την Αγροτική
Ανάπτυξη (πρόωρη συνταξιοδότηση,
αμοιβή τοπίων, επαγγελματική κατάρ-

τιση, εγκατάσταση νέων αγροτών), με
πιθανό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ
το 2009 και προσαύξηση κατά 50 εκατ.
το χρόνο ώστε από το 2014 να διαμορ-
φωθεί στα 400 εκατ. ευρώ. 

- Οι παράνομες φυτεύσεις μετά την 1η
Σεπτεμβρίου 1998 εκριζώνονται υποχρε-

ωτικά ή το προϊόν τους αποστάζεται υ-
ποχρεωτικά

- Διατηρούνται οι διατάξεις για την ανα-
διάρθρωση, το αποθεματικό, την ελεύ-
θερη λήψη δικαιωμάτων φύτευσης για
νέους κάτω των 40 ετών που εγκαθίστα-
νται για πρώτη φορά. 

Ηδιατήρηση της απαγόρευσης της υπερπίεσης σταφυλιών (άρθρο 27), όπως επίσης
και της απαγόρευσης εισαγωγής γλευκών (αν και το θέμα της ανάμειξης μάλλον

δεν κλείνει οριστικά) και της χρήσης ζάχαρης στην οινοποίηση συγκαταλέγονται στα θε-
τικά της πρότασης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων είναι ένα κρίσιμο στοί-
χημα για τον κλάδο που η απάντηση του συναρτάται με το επίπεδο ετοιμότητας της δη-
μόσιας διοίκησης αλλά και την προσαρμογή των οινοποιητικών επιχειρήσεων στις νέες
συνθήκες αγοράς απ’ την οποία πλέον θα λείπουν τα παραδοσιακά εργαλεία (αποστάξεις,
αποθεματοποίηση).

Επιπλέον υπάρχουν ακόμη μια σειρά ανοιχτών ζητημάτων, όπως π.χ. ο ρόλος που ανα-
τίθεται στις οργανώσεις παραγωγών (5ετής προγραμματισμός, τεκμηρίωση μέτρων
κ.λπ.), οι οποίες και θα μπορούν να υποβάλουν προγράμματα εντός των εθνικών φακέλων.
Επειδή στον κλάδο δεν υπάρχουν Οργανώσεις Παραγωγών η ΚΕΟΣΟΕ είχε ζητήσει την α-
ναγνώριση ως τέτοιων τις ΕΑΣ. 
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Μ
άλλον με απλό τρόπο
έλυσε η Ισπανία (που
είχε και την ιδέα άλλω-

στε) το θέμα της διάθεσης στην α-
γορά μιας νέας κατηγορίας κρα-
σιών, των λεγόμενων «εθνικών οί-
νων»!!!

Ουσιαστικά μετονόμασε τους
«τοπικούς» οίνους σε «εθνικούς»,
μέσα όμως από μια διαδικασία με
αυστηρές και αναλυτικά προσδιο-
ρισμένες προϋποθέσεις (ποικι-
λίες, οριοθετημένες ζώνες παρα-
γωγής, χαρακτηριστικά ποιότη-
τας, πιστοποίηση), για την τήρηση
των οποίων έχουν προβλεφθεί και
κυρώσεις. 

Ειδικότερα, στο σχετικό κανονι-
στικό διάταγμα προβλέπεται ότι: η
ένδειξη "Vinedos de Espana» ανα-
γνωρίζεται για τους οίνους που δι-
καιούνται να φέρουν την παραδο-

σιακή ένδειξη "Vino de la tierra" και
οι οποίοι οφείλουν να προέρχο-
νται αποκλειστικά από αμπελώνες
της ζώνης παραγωγής η οποία συ-
ντίθεται από όλες τις περιφέρειες
των δήμων στους οποίους κατα-
γράφονται εγγεγραμμένοι αμπε-
λώνες στα αντίστοιχα αμπελουρ-
γικά μητρώα των Αυτόνομων Περι-
φερειών της Ανδαλουσίας, Αρα-
γόν, Βαλεαρίδων Νήσων, Κανά-
ριων Νήσων, Καστίγια Λα Μάντσα,
Καταλονία, Εξτρεμαδούρα, Μα-
δρίτης, Ρεχιόν δε Μούρθια, Φοράλ
δε Ναβάρα – με την εξαίρεση των
δήμων της Αντοσίγια, Άρας, Αθά-
γρα, Μπαργότα, Σαν Αδριάν, Σαρ-
ταγούδα και Βάνια – και της Αυτό-
νομης Περιφέρειας της Βαλένθια.  

Εκτός από τους επιτραπέζιους
οίνους με γεωγραφική ένδειξη
την ένδειξη Vinedos de Espana

μπορούν να φέρουν και οίνοι λι-
κέρ, αφρώδεις οίνοι και οίνοι που
προέρχονται από υπερώριμα στα-
φύλια. 

Ποικιλίες:
Οι οίνοι που φέρουν την γεω-

γραφική ένδειξη «Vinedos de
Espana» πρέπει να προέρχονται α-
πό ποικιλίες οινοποιήσιμων στα-
φυλιών που έχουν εγκρίνει ή συ-
στήσει οι αντίστοιχες Αυτόνομες
Περιφέρειες οι οποίες αναφέρο-
νται στο άρθρο 2, σύμφωνα με το
παράρτημα V του Βασιλικού Δια-
τάγματος 1472/2000, της 4ης Αυ-
γούστου, με το οποίο ρυθμίζεται
το δυναμικό παραγωγής οίνου.

Επιτρεπόμενα είδη συσκευα-
σίας:

Τα κρασιά που κατατάσσονται
στους οίνους με τη γεωγραφική έν-
δειξη «Vinedos de Espana» θα τίθε-

νται προς διάθεση του τελικού κα-
ταναλωτή μόνο στα ακόλουθα είδη
συσκευασίας και χωρητικότητας:

Γυαλί: όλα τα είδη
Bag-in-box: χωρητικότητα μετα-

ξύ των 1,5 και 5 λίτρων.
Τοποθέτηση ετικέτας:
Στις ετικέτες των οίνων που συ-

γκαταλέγονται ανάμεσα στα κρα-
σιά με αυτήν τη γεωγραφική ένδει-
ξη θα εμφανίζεται η φράση
«Vinedos de Espana» με χαρακτή-
ρες που δε θα υπολείπονται σε μέ-
γεθος των 4 χιλ. και δεν θα υπερ-
βαίνουν τα 10 χιλ.

Το σύστημα πιστοποίησης για
τους οίνους Vinedos de Espana θα
εφαρμόζεται είτε από ιδιωτικούς
φορείς πιστοποίησης εγκεκριμέ-
νους από το υπουργείο Γεωργίας
της Ισπανίας είτε από δημόσιους
φορείς. 

Τα οινοποιεία υποχρεώνονται
να ανακοινώνουν 15 μέρες πριν
την έναρξη του τρύγου την πρόθε-
σή τους να παρασκευάζουν οίνο
που δικαιούται να φέρει να φέρει
την ένδειξη Vinedos de Espana και
να τηρούν ειδικούς λεπτομερείς
λογαριασμούς για τους συγκεκρι-
μένους οίνους. 

Παρόμοιες υποχρεώσεις έχουν
τα οινοποιεία και για την έναρξη
διαδικασίας εμφιάλωσης. 

Τέλος τα οινοποιεία πρέπει να α-
ποδεικνύουν με στοιχεία ότι όλες
οι παρτίδες οίνου που διοχετεύο-
νται στην αγορά με την ένδειξη
Vinedos de Espana, προέρχονται
από νόμιμες ποικιλίες σταφυλιών
και τηρούν την νομοθεσία για τον
ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο,
την ολική οξύτητα, το διοξείδιο του
θείου, την πτητική οξύτητα και τα
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Η «χάραξη» μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτιστι-
κής διαδρομής που να συνδέεται με το κρασί
συζητήθηκε στη συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε στις 19/4 στο Σελινούντα της Σικε-
λίας με πρωτοβουλία του «DiVino Project» και
των «Δρόμων των Φοινίκων», και στην οποία
από ελληνικής πλευράς συμμετείχε αντιπρο-
σωπεία της ΕΔΟΑΟ με επικεφαλής τον Γ.
Μπουτάρη. Θέμα της συνάντησης ήταν:  «Το
κρασί στο δίκτυο: μια στρατηγική δύναμη για
τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης των
περιοχών».
Στην ομιλία του ο κ. Μπουτάρης αναφέρθηκε
στο εθνικό δίκτυο «Δρόμων του κρασιού» το-
νίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης
και τη θεσμοθέτηση του οινοτουρισμού. Επι-
σήμανε ακόμη ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η
στενή επαφή και συνεργασία με τους «Δρό-
μους του κρασιού» των άλλων χωρών αλλά
και το ευρωπαϊκό δίκτυο προκειμένου να α-
ξιοποιηθεί η υπάρχουσα πλούσια πείρα και
τεχνογνωσία αλλά και να μην χάσει η Ελλά-
δα, κατεξοχήν προορισμός πολιτισμού (και
οινικού), την ευκαιρία ένταξή της στη δημι-
ουργία ενός δικτύου συντονισμού, στήριξης
και προώθησης. 

K
ατά 2,5 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ χαμηλότερο από το όριο
που είχαν θέσει οι αρχηγοί

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις δημοσιονομικές προοπτι-
κές 2007-2013 είναι το ποσό που προϋ-
πολογίζει η Commission για τη χρηματο-
δότηση της ΚΑΠ για την επόμενη χρονιά.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού
που εξέδωσε η Commission το ποσό που
προϋπολογίζεται για τη χρηματοδότηση
της ΚΑΠ και τις άμεσες ενισχύσεις είναι
42,195 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον,
είναι χαμηλότερο από το ποσό που είχε
προϋπολογισθεί για φέτος και είναι
42,713 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Το στοιχείο αυτό είναι ακόμη πιο "προ-
βληματικό" αν αναλογισθεί κανείς ότι το
2008 έχει προγραμματιστεί αύξηση κατά
5% των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ για
τα 10 νέα κράτη-μέλη, ενώ επίσης την ε-
πόμενη χρονιά θα δοθούν χρήματα για ά-
μεσες ενισχύσεις και στα νεότερα κράτη-
μέλη της Ε.Ε., τη Βουλγαρία και τη Ρου-
μανία (στο 25% του ποσού που λαμβά-

νουν τα 15 παλαιά κράτη-μέλη). 
Σύμφωνα με το προσχέδιο, υπάρχει

μια μικρή αύξηση στο ποσό των άμεσων
ενισχύσεων (κυρίως λόγω των νέων κρα-
τών-μελών), αλλά σημαντικές περικοπές
στη χρηματοδότηση των μέτρων για τις
επιμέρους ΚΟΑ

Πολύ μεγάλες μειώσεις παρατηρού-
νται στα ποσά που προϋπολογίζονται για
τα δημητριακά (279 εκατομμύρια ευρώ
το 2008 από 516 εκατ. ευρώ το 2007), για

το κρασί (1,377 δις. ευρώ από 1, 487 δις.
ευρώ), για το γάλα (406 εκατ. ευρώ από
587 εκατ. ευρώ).

Οι πιο σημαντικές διαφοροποιήσεις
στον προϋπολογισμό του 2008 σε σχέση
με το 2007 είναι η μείωση των εξαγωγι-
κών επιδοτήσεων και της δημόσιας πα-
ρέμβασης (εκτιμάται ότι οι σχετικές δα-
πάνες θα είναι κατά 9% χαμηλότερες) και
η αύξηση του ποσοστού της δυναμικής
διαφοροποίησης σε 5%. 

Εάν τελικά ο προϋπολογισμός αυτός
θα είναι και ο οριστικός, θα είναι η πρώτη
φορά που η γεωργία θα δαπανά λιγότερο
από το 1/3 του κοινοτικού προϋπολογι-
σμού. 

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα
πάει για μια πρώτη ανάγνωση στο Συμ-
βούλιο τον Ιούλιο, ενώ μια πρώτη ανά-
γνωση θα γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο τον
Οκτώβριο. Το φθινόπωρο αναμένεται η
Commission να εκδώσει ένα νέο σχέδιο
προϋπολογισμού, προκειμένου έως το
Δεκέμβριο να έχουν ληφθεί οι οριστικές
αποφάσεις. 

Κοινοτικός προϋπολογισμός 

"Ψαλιδίζονται" κι άλλο οι γεωργικές δαπάνες
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Τα «συν» της πρότασης

Τι δεν αλλάζει στην πρόταση της Επιτροπήςσυνέχεια από την σελίδα 5



Σ
την περιοχή της Ραψά-
νης, ανάμεσα στον Κίσα-
βο και τον Όλυμπο καλ-

λιεργούνται οι ονομαστές ποικι-
λίες Ξινόμαυρο, Σταυρωτό και
Κρασάτο που δίνουν ένα ερυθρό
κρασί ΟΠΑΠ με βαθύ πορφυρό
χρώμα. Η αμπελοκαλλιέργεια α-
ποτελεί την κύρια παραγωγική α-
πασχόληση των κατοίκων.

Με πρωτοβουλία της Διεύθυν-
σης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρι-
σας, Τμήμα Φυτοπροστασίας, την
επιστημονική υποστήριξη του
Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών
Βόλου, ΕΘΙΑΓΕ και τη χρηματο-
δότηση του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δι-
εύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής υλοποιήθηκε το διά-
στημα 2003-2007 πιλοτικό πρό-
γραμμα εφαρμογής των αρχών
της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της
αμπελουργίας της περιοχής Ρα-
ψάνης, τη βελτίωση της ποιότη-
τας των παραγόμενων σταφυλών
και κρασιών και τη μείωση του κό-
στους παραγωγής.

Στην υλοποίηση του προγράμ-
ματος συμμετείχαν οι παρακάτω
φορείς:
- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λά-

ρισας, Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης, Τμήμα Φυτοπρο-
στασίας (Γλιάτης Α., Σουφλιάς
Κ., Πέκα Α., Γιατρόπουλος Κ.,
Χρηστίδης Δ.).

- Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών
Βόλου, ΕΘΙΑΓΕ (Ρούμπος Ι.,
Κουτρούμπας Α., Χάχαλης Δ.,
Σαχίνογλου Α., Αδαμόπουλος
Ι. Χατζάκη Α.).

- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχο-
λή Γεωπονικών Επιστημών,
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Πα-
ραγωγής και Αγροτικού Περι-
βάλλοντος, Εργαστήριο Γεωρ-
γικής Μηχανολογίας (Γέμπτος
Θ., Χατζηνίκος Α.).

- Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κεντρικής Ελλά-
δος (Βαρβαρούσης Ι., Μπισίλ-
κα Β.).

- Οινοποιητικός Συνεταιρισμός
Ραψάνης

- Αμπελουργία-Οινοποιία «Ε.
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ» (Σαλπιγγίδης Γ.,
Ανθομελίδης Α.) 

Οι δραστηριότητες που υλοποι-
ήθηκαν αφορούσαν στα παρακά-
τω θέματα:

1. Παραγωγή υγιούς πολλαπλα-
σιαστικού υλικού τοπικών ποι-
κιλιών αμπέλου
Στόχος της δραστηριότητας
αυτής ήταν η εγκατάσταση
στη Ραψάνη υγιών πιλοτικών
αμπελώνων με τις κυριότερες
ποικιλίες που καλλιεργούνται

στην περιοχή (Ξινόμαυρο,
Κρασάτο, Σταυρωτό), ώστε τα
επόμενα10-20 χρόνια και μέ-
χρι να παραχθεί πιστοποιημέ-
νο πολλαπλασιαστικό υλικό οι
παραγωγοί ή φυτωριούχοι να
προμηθεύονται τις εμβολιο-
φόρες κληματίδες από τους
πιλοτικούς αυτούς αμπελώνες
προκειμένου να εγκαταστή-
σουν τους νέους αμπελώνες. 
Το υγιές υλικό για την εγκατά-
σταση των πιλοτικών αμπελώ-
νων εξασφαλίσθηκε μετά από
ιολογικό έλεγχο που πραγμα-
τοποιήθηκε σε 11 αμπελώνες
της περιοχής σε 867 πρέμνα
και 3500 κληματίδες. Ο ιολογι-
κός έλεγχος έγινε έναντι 6 ιών
που θεωρούνται και οι πλέον
καταστρεπτικοί. Τα πρέμνα
που βρέθηκαν απαλλαγμένα
από τους 6 ιούς (μολυσματι-
κός εκφυλισμός-ριπιδοειδές
φύλλο, καρούλιασμα των φύλ-
λων 1 και 3, βοθρίωση -GVA
και -GVB, κηλίδωση) χρησιμο-
ποιήθηκαν για τη λήψη εμβο-
λιοφόρων κληματίδων.
Το υλικό που θα λαμβάνεται α-
πό τους πιλοτικούς αμπελώ-
νες θεωρείται ως υλικό της κα-
τηγορίας «Κοινό» (Standard),
αλλά εγγυάται σε σημαντικό
βαθμό την καλή του υγιεινή κα-
τάσταση. 

2. Ορθολογική λίπανση αμπελώ-
νων – Διατήρηση της γονιμό-
τητας των εδαφών
Η σωστή λίπανση και θρέψη
των αμπελώνων θεωρούνται
βασικοί παράμετροι για την πο-

σοτική και ποιοτική παραγωγή
σταφυλών και κατ  επέκταση
κρασιών ποιότητας.
Ελήφθησαν 156 δείγματα ε-
δάφους από 44 αμπελοκαλ-
λιεργητές της περιοχής και
μελετήθηκαν οι εξής παράμε-
τροι: Μηχανική σύσταση,  pH,
Ολικό CaCO3,  Οργανική Ου-
σία,  Αφομοιώσιμος Φώσφο-
ρος, Ανταλλάξιμο Κάλιο, Ψευ-
δάργυρος,  Βόριο, Μαγνήσιο.
Συμπερασματικά, η παρακο-
λούθηση της γονιμότητας των
εδαφών προβλέπεται να γίνε-
ται εξειδικευμένα σε κάθε α-
μπελώνα μέσα από χάρτες που
θα δημιουργηθούν για κάθε
φυσική ή χημική ιδιότητα του ε-
δάφους. Παράλληλα, οι αμπε-
λώνες που είναι στο πρόγραμ-
μα της Ολοκληρωμένης Δια-
χείρισης Παραγωγής θα τοπο-
θετηθούν σε τοπογραφικούς
χάρτες.
Με τα εδαφολογικά δεδομένα
των αμπελώνων, έγιναν θεματι-
κοί χάρτες στους οποίους φαί-
νεται η συγκέντρωση των α-
μπελώνων στα βασικά στοιχεία
(K, Mg, P, Mn, Zn).
Σε δύο επιλεγμένους αμπελώ-
νες έγιναν αναλύσεις παραγω-
γής και ποιοτικών χαρακτηρι-
στικών.

3. Αντιμετώπιση της Ευδεμίδας
Στόχος αυτής της δραστηριό-
τητας ήταν η χρησιμοποίηση
και διάθεση βιολογικών εντο-
μοκτόνων που θα είναι εξίσου
αποτελεσματικά με τα συμβατι-
κά εντομοκτόνα και δεν θα έ-

χουν δυσμενείς επιπτώσεις
στον χρήστη και στο περιβάλ-
λον.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
αντιμετώπιση της ευδεμίδας με
βιολογικά εντομοκτόνα κατη-
γορίας βακίλλου Θουριγγίας
είναι εξίσου αποτελεσματική
συγκρινόμενη με εκείνη που γί-
νεται με χημικά εντομοκτόνα
(flufenoxuron = Cascade).

4. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
ζιζανίων – Χαρτογράφηση ζι-
ζανίων
Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυ-
ση των ζιζανιοπληθυσμών έγινε
σε 14 αμπελώνες κατά τη διάρ-
κεια της άνοιξης 2005 και στις
τρεις ζώνες του αμπελώνα. 
Στην κάτω και μεσαία ζώνη, τα
πιο συχνά απαντώμενα ζιζάνια
είναι κατά φθίνουσα σειρά τα
ακόλουθα: στελλάρια (Stellaria
media), βερόνικα (Veronica
hederifolia), ζωχός (Sonchous
oleraceus), αγριοκρέμμυδο
(Allium roseum), και αναγαλλί-
δα (Anagallis arvensis). 
Τα ζιζάνια αυτά δεν μπορούν
να αποτελέσουν ιδιαίτερο
πρόβλημα μιας και ελλείπουν
σε μεγάλο βαθμό τα δυσκολο-
εξόντωτα  πολυετή ζιζάνια ό-
πως αγριάδα, βέλιουρας, κύ-
περη κ.α.
Με βάση τα στοιχεία αυτά και
με δεδομένο ότι ένα μεγάλο
ποσοστό των εδαφών του α-
μπελώνα Ραψάνης είναι πτωχά
σε οργανική ουσία, προτείνεται
η πλήρης αποφυγή της κατερ-
γασίας εδάφους και η υιοθέτη-
ση της χορτοκοπής για την α-
ντιμετώπιση των ζιζανίων μετα-
ξύ των γραμμών φύτευσης, ε-
νώ επί της γραμμής συστήνεται
κατάλληλη χημική αντιμετώπι-
ση.

5. Γεωργικές Προειδοποιήσεις
Η εφαρμογή τους συστήματος
των Αγροτικών Προειδοποιή-
σεων στη Ραψάνη βοήθησε στη
δραστική μείωση των επεμβά-
σεων με φυτοπροστατευτικά
προϊόντα. Ειδικότερα για την
ευδεμίδα, οι επεμβάσεις με ε-
ντομοκτόνα μειώθηκαν από 5-9
σε 1-4 ψεκασμούς. Στα αμπέ-
λια δε που βρίσκονται σε μεγά-
λο υψόμετρο καταργήθηκαν
τελείως.

6. Παραγωγή ποιοτικών κρασιών
Στην περιοχή της Ραψάνης
καλλιεργούνται οι ονομαστές
ποικιλίες Ξινόμαυρο, Σταυρω-
τό και Κρασάτο που δίνουν ένα
ερυθρό κρασί ΟΠΑΠ με βαθύ
πορφυρό χρώμα.
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