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Μικρότερη παραγωγή

σταφυλιού, τουλάχι-
στον κατά 30%, αλλά με υψηλά
ποιοτικά χαρακτηριστικά (πολύ
καλή υγιεινή, αυξημένος σακ-
χαρικός τίτλος, πλούσια αρώ-
ματα) λόγω μικρών αποδόσε-
ων. 

Αυτό είναι το βασικό χαρα-
κτηριστικό του φετινού τρύ-
γου, με το ποσοστό της μείω-
σης πάντως να είναι χαμηλότε-
ρο του μέσου όρου στη Βόρειο
Ελλάδα και υψηλότερο στη κε-
ντρική, νότια και νησιωτική. 

Ειδικότερα, στις αμπελουρ-
γικές περιοχές νοτίως του άξο-
να Θεσσαλίας και Βορείου Αι-
γαίου η μείωση της παραγω-
γής φτάνει έως και το 50%, ενώ
στα βόρεια η παραγωγή έχει υ-
ποχωρήσει ελαφρά με εξαίρε-
ση το Αμύνταιο. 

Η αιτία που οι αμπελώνες πα-
ρήγαγαν λιγότερα σταφύλια α-
ποδίδεται κυρίως στις καιρικές
συνθήκες (καύσωνες, ξηρασία)
και δευτερευόντως στις πυρκα-
γιές.

Η μικρότερη παραγωγή ευνοεί
την άνοδο των τιμών και ήδη για
πρώτη φορά ύστερα από πολλά
χρόνια οι αμπελουργοί πωλούν

το προϊόν τους σε αξιοπρεπείς
τιμές. Κατά μέσο όρο οι τιμές αυ-
ξάνονται γύρω στο 30%.

Παρ’ όλ’ αυτά όπως αναφέρ-
θηκε στην πανελλαδική σύσκε-
ψη που οργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ
στις 31/8 ενόψει του τρύγου σε
ορισμένες μεγάλες αμπελουρ-
γικές περιοχές αρχικά το ιδιω-
τικό εμπόριο επιχείρησε να α-
γοράσει σε περυσινές τιμές (ή-
ταν σε εξευτελιστικά επίπεδα)
όταν την ίδια ώρα ακόμη και η
σουλτανίνα αγοραζόταν από
25-30% πάνω σε σύγκριση με
πέρυσι. Η έλλειψη όμως στα-
φυλιών στην αγορά δεν ευνόη-
σε τέτοια εξέλιξη.

Η άνοδος των τιμών δεν με-
ταβάλει πάντως τη θέση των α-
μπελουργών, αφού η βελτίωση
του εισοδήματός τους θα είναι
πολύ μικρή λόγω των χαμηλών
αποδόσεων αλλά και του εξαι-
ρετικά διογκωμένου κόστους. 

Μιλώντας στην πανελλαδική
σύσκεψη, ο πρόεδρος της
ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου ανέφερε
ότι η ιδιαιτερότητα της φετινής
συγκομιδής, σε συνδυασμό με
τις προβλέψεις για μειωμένη
παραγωγή εξαιτίας όμοιων και-
ρικών συνθηκών κυρίως στην

Ιταλία και τη Γαλλία, αλλά και
την υπόλοιπη αμπελουργική
Ευρώπη, αυξάνουν την ανάγκη

ενότητας του κλάδου εν όψει
και του τρυγητού αλλά και της
νέας ΚΟΑ, ώστε να μην υιοθε-

τηθούν ρυθμίσεις που υπονο-
μεύουν το μέλλον της αμπε-
λουργίας και του κρασιού.
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Περιοδείες σε όλα τα αμπελουργικά διαμερίσματα της χώρας
σχεδιάζει η ΚΕΟΣΟΕ με στόχο την ενημέρωση των αμπελουρ-

γών για τις αλλαγές που φέρνει η προτεινόμενη νέα ΚΟΑ κρασιού. 
Η οργάνωση εκτιμά ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη επανασχεδια-

σμού της ελληνικής αμπελουργίας με βάθος τουλάχιστον πενταετές,
καθώς με τη  νέα ΚΟΑ (κατάργηση παρεμβατικών μέτρων, εθνικοί φά-
κελοι) αλλάζει ριζικά το τοπίο. Για να απαντήσει αποτελεσματικά ο
κλάδος στις προσκλήσεις θα πρέπει, εκτιμά η οργάνωση, να μη χαθεί
καθόλου χρόνος από την υιοθέτηση της κοινοτικής πρότασης, όποτε
κι αν συμβεί αυτό.

Ήδη από το καλοκαίρι η ΚΕΟΣΟΕ γνωστοποίησε στον τότε υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευ. Μπασιάκο το σχεδιασμό της, ζητώντας
τη συμμετοχή του υπουργείου για τον εθνικό στόχο της πληροφόρη-
σης του αμπελουργικού κόσμου.

Για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της ΚΟΑ υπήρξε αναλυτική
ενημέρωση στην πανελλαδική σύσκεψη της ΚΕΟΣΟΕ, από τον διευ-
θυντή της οργάνωσης Παρ. Κορδοπάτη. 

Σελ. 3

MÂ›ÔÓ 18 ÂÎ·Ù. 100ÏÈÙÚ· Ë
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Αλλαγές στην
κορυφή του υ-
πουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης.

Στη νέα κυβέρ-
νηση της ΝΔ, που
ορίστηκε μετά την
εκλογική νίκη της
στις εκλογές της
16ης Σεπτεμβρί-
ου, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ορί-
στηκε ο  Αλ. Κοντός, υφυπουργός στην
προηγούμενη κυβέρνηση. Νέος υφυ-
πουργός, ο Κ. Κιλτίδης. 

Η ΚΕΟΣΟΕ έχει την βεβαιότητα ότι θα
συνεχισθούν οι άριστες σχέσεις συνεργα-
σίας που υπήρξαν όλο το προηγούμενο
διάστημα, επί υπουργίας Ευ. Μπασιάκου.

Πλην ελαχίστων ε-
ξαιρέσεων (Αργε-

ντινή, Χιλή) όλες οι αμπε-
λουργικές χώρες του κό-
σμου έχουν φέτος μειω-
μένη παραγωγή κρασιού.

Συνολικά, υπολογίζεται

ότι θα παραχθούν 18 εκατ.
εκατόλιτρα λιγότερα από
πέρυσι, γεγονός που έχει
οδηγήσει παντού (εκτός
από Αργεντινή και Χιλή)
σε άνοδο τιμών. 

Σελ. 7

∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›· ∫∂√™√∂
για τη νέα ΚΟΑ

«Μετανάστευση» αμπελιών

Oι κλιματικές αλλαγές και κυρίως η υπερθέρμανση ε-
πηρεάζουν με διπλό τρόπο την αμπελοκαλλιέργεια.

Πρώτον, επιταχύνουν την ωρίμαση του σταφυλιού και
φέρνουν πιο νωρίς τον τρύγο και δεύτερον, καθιστούν
σταδιακά ευνοϊκό το κλίμα των βορείων χωρών για την α-
νάπτυξή της.

Σελ. 5

Νέος υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης

O  Αλ. Κοντός



Αντιμέτωποι με μια αμείλικτη
πραγματικότητα είναι πλέον οι

αγρότες αλλά και όλοι οι κάτοικοι των
περιοχών που επλήγησαν από τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαι-
ριού.

Στους νομούς ειδικότερα, Ηλείας,
Μεσσηνίας, Αρκαδίας αλλά και στην
υπόλοιπη Πελοπόννησο, καθώς και
στην Εύβοια, τίποτα δεν είναι πλέον ό-
πως πριν, αφού έγιναν στάχτη δάση,
καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές.
Μαζί με την θλίψη από τις καταστρο-
φές και ο πόνος για τον άδικο χαμό 70
ανθρώπων, ανάμεσά τους και μικρά
παιδιά. 

Ευθύνη της Πολιτείας είναι να λάβει
προληπτικά μέτρα ώστε να μην επα-
ναληφθούν τα ίδια φαινόμενα ανορ-
γανωσιάς κυρίως στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση και να φανεί συνεπής στην υ-
ποχρέωσή της να ξαναδώσει ζωή
στους τόπους που κάηκαν, ώστε οι κά-
τοικοί τους να μην αναγκασθούν να
πάρουν τους δρόμους της μετανά-
στευσης. 

Το έργο της αποκατάστασης δεν εί-
ναι εύκολο, ωστόσο είναι θετικό ότι η
κυβέρνηση έδειξε και μετεκλογικά το
ενδιαφέρον της για τις πληγείσες πε-
ριοχές, με τις επισκέψεις που έκαναν
ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής και
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλ.
Κοντός, σε Ηλεία και Αρκαδία, όπου
και επανέλαβαν ότι οι δεσμεύσεις για
πλήρη ανασυγκρότηση των νομών ι-
σχύουν στο ακέραιον.

Ο απολογισμός των πυρκαγιών εί-
ναι: πάνω από 70 νεκροί, στάχτη πάνω
από 1,8 εκατομμύρια στρέμματα δασι-
κής γης, καλλιεργειών, σπιτιών και ου-
σιαστικά μια πλήρως διαλυμένη αγρο-

τική και κτηνοτροφική παραγωγή που
για πολλούς κατοίκους αποτελούσε
και τη μοναδική πηγή εισοδήματος. 

Στην Ηλεία, καταστράφηκαν
1.100.000 στρέμματα, από τα οποία
τα 850.000 ήταν καλλιέργειες. Περί-
που 1.000 κτίρια καταστράφηκαν ολο-
σχερώς και άλλα 1.000 υπέστησαν ζη-
μιές. Από αυτά, το 50% περίπου ήταν

κατοικίες, 300 επιχειρήσεις και τα υ-
πόλοιπα δημόσια κτίρια, αποθήκες
και αγροικίες. Σύμφωνα με την πρώτη
καταγραφή, στην Ηλεία κάηκαν περί-
που 4,15 εκατ. ελαιόδενδρα. Από το
καταγεγραμμένο ζωικό κεφάλαιο του
νομού  χάθηκαν περισσότερα από
35.000 ζώα. 

Στην Αρκαδία  κάηκαν περίπου

500.000 στρέμματα δάσους και καλ-
λιεργειών, ενώ 421 σπίτια καταστρά-
φηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Η πρώτη καταγραφή δείχνει ότι στην
Αρκαδία έχουν καεί τουλάχιστον
40.000 δένδρα, κυρίως ελιές και κα-
ρυδιές, καθώς και 3.000 αιγοπρόβα-
τα. Επίσης, καταστράφηκαν 369 απο-
θήκες, ενώ σημαντικές ζημιές υπέ-

στησαν οι υποδομές της περιοχής. 
Στην Εύβοια οι πρώτες εκτιμήσεις

δείχνουν ότι οι πυρκαγιές κατέκαψαν
πάνω από 220.000 στρέμματα γης -
70.000 στρέμματα ελατοδάσους και
πευκοδάσους, καθώς και 150.000
στρέμματα βοσκοτόπων, όπου έβο-
σκαν 40.000 αιγοπρόβατα και 200 βο-
οειδή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της νο-

μαρχίας Εύβοιας, έχουν καεί 250.000
ελαιόδενδρα, αριθμός που αποτελεί
το 5% του συνόλου των ελαιόδενδρων
του νομού. 

Παράλληλα, έχουν καεί 10.000 άλλα
δένδρα και 50 στρέμματα αμπέλια.
Από το ζωικό κεφάλαιο έχουν καεί
2.000 αιγοπρόβατα, 1.500 μελίσσια,
12 βοοειδή, 20 χοίροι και 15 ζώα ερ-
γασίας (άλογα, γάιδαροι κ.λπ.). Εκατό
σταυλαποθήκες έγιναν στάχτη, ενώ
καταστράφηκαν 10 αντλητικά συ-
γκροτήματα, 20 σκαπτικά μηχανήμα-
τα, 2 γεωργικοί ελκυστήρες και 2 γε-
ωργικά αυτοκίνητα. 

Στη Μεσσηνία  κάηκαν περίπου
178.000 στρέμματα, από τα οποία τα
135.000 ήταν δασικές εκτάσεις και τα
υπόλοιπα καλλιέργειες. Στον Ταΰγετο
ειδικότερα κάηκαν τουλάχιστον
113.000 στρέμματα. 

Κατά τα στοιχεία της νομαρχίας,
κάηκαν 247.000 ελαιόδενδρα και
12.500 άλλα δένδρα. Επίσης, κάηκαν
21.000 αιγοπρόβατα περίπου, αριθ-
μός που προσεγγίζει το 50% του ζωι-
κού κεφαλαίου του νομού. 

Στη Λακωνία έχουν καεί τουλάχι-
στον 35.000 στρέμματα δασικής έκτα-
σης (λεύκης και ελάτης) και 178.000
στρέμματα βοσκοτόπια. Επίσης, έ-
χουν καεί 31.500 στρέμματα ελαιώ-
νων με 182.000 ρίζες ελιές. 

Οι πληγέντες παραγωγοί στο νομό
υπολογίζονται σε 2.150, ενώ οι πληγέ-
ντες κτηνοτρόφοι τουλάχιστον 170.
Από τις φωτιές καταστράφηκαν ολο-
σχερώς 45 ποιμνιοστάσια και δεκάδες
έχουν υποστεί ζημιές, 3.900 μελίσσια
και κυψέλες, 195 αρδευτικά συγκρο-
τήματα, καθώς και 10 γεωργικοί ελκυ-
στήρες και παρελκόμενα.
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Την άμεση απόσυρση διάτα-
ξης που περιέχεται σε Νομο-

σχέδιο του Υπουργείου Απασχόλη-
σης και η οποία αίρει την απαλλαγή
από εισφορά υπέρ ΙΚΑ των εποχια-
κά απασχολούμενων αγροτών για
χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες,
ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμε-
ταλλεύσεις, που μεταποιούν, τυπο-
ποιούν και διακινούν αγροτικά
προϊόντα, που έχουν κύρια ασφάλι-
ση στον ΟΓΑ, ζήτησε με επιστολή
του προς τον υπουργό Β. Μαγγίνα,
ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζ.
Καραμίχας.

Στην επιστολή του ο κ. Καραμίχας
τονίζει ότι η κατάργηση της υπο-
χρεωτικής παράλληλης ασφάλισης
ενισχύει την απασχόληση και την
παραμονή των νέων αγροτών στην
ύπαιθρο, αφού έτσι εξασφαλίζει έ-
να ικανοποιητικό συμπληρωματικό
γεωργικό εισόδημα και προσθέτει
ότι «τέτοιες αποφάσεις συμβάλ-
λουν στην περαιτέρω μείωση της α-
νταγωνιστικότητας των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων και δημιουρ-
γούν κινδύνους στην εξαγωγική
δραστηριότητα της χώρας σ’ αυτό
τον τομέα». 

Aπόσυρση
διάταξης

Στην κατάργηση του κανόνα των 10
μηνών προσανατολίζεται η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη θεμε-
λίωση δικαιώματος ενιαίας ενίσχυσης.
Ο κανόνας των 10 μηνών προτίθεται να
αντικατασταθεί με μια ημερομηνία και
συγκεκριμένα τη 15η Ιουνίου κάθε ημε-
ρολογιακού έτους. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ι-
σχύουσα κοινοτική νομοθεσία, ένας πα-
ραγωγός θα πρέπει να έχει στην κατοχή
του για δέκα τουλάχιστον μήνες τα α-
γροτεμάχια που αντιστοιχούν στα επιλέ-
ξιμα εκτάρια. Αυτό που προτείνει τώρα η
Κομισιόν στην πρόταση κανονισμού για
την απλοποίηση των κανόνων της πολ-
λαπλής συμμόρφωσης είναι να προβλέ-

πεται ότι τα αγροτεμάχια βρίσκονται
στη διάθεση των γεωργών από τις 15
Ιουνίου του έτους υποβολής της αίτη-
σης ενίσχυσης. Ο ίδιος κανόνας θα πρέ-
πει να εφαρμοσθεί, σύμφωνα με την Κο-
μισιόν, και στα κράτη-μέλη που εφαρμό-
ζουν το καθεστώς της ενιαίας στρεμμα-
τικής ενίσχυσης. 

Η παραπάνω αλλαγή, σύμφωνα με το
σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
γίνεται καθώς το υφιστάμενο καθεστώς
των 10 μηνών θεωρείται ότι θέτει σοβα-
ρούς περιορισμούς στη λειτουργία της
κτηματαγοράς και συνεπάγεται σημα-
ντικό διοικητικό φόρτο εργασίας για
τους γεωργούς και τις διοικητικές υπη-
ρεσίες.

¶ÚÔ˜ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ô Î·ÓfiÓ·˜
ÙˆÓ 10 ÌËÓÒÓ 

Μέχρι της 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει
να υποβληθούν στις κατά τόπους

Διευθύνσεις Γεωργίας οι δηλώσεις συ-
γκομιδής των αμπελουργών για την πε-
ρίοδο 2006 -2007. 

Η υποβολή των δηλώσεων είναι υπο-
χρεωτική και αποτελεί αναγκαία προϋ-
πόθεση προκειμένου ο αμπελοκαλλιερ-
γητής: 
- να απολαμβάνει των διαφόρων ευερ-

γετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρω-

σης, πρόγραμμα φυλλοξήρας, στρεμ-
ματική ενίσχυση μικρών νησιών Αιγαί-
ου πελάγους κ.λπ.)

- να συμβάλλει στην εξασφάλιση της
ορθής χρήσης των στοιχείων που ανα-
γράφονται σε αυτήν για την παραγωγή
οινικών προϊόντων, που ανταποκρίνο-
νται τόσο στους ποιοτικούς χαρακτή-
ρες των σταφυλιών από τα οποία προ-
έρχονται, όσο και στις απαιτήσεις του
καταναλωτή.

¢ËÏÒÛÂÈ˜ Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹˜

Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ̄ ıÂ˜ 
ΔÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜ 
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Διαβουλεύσεις και διαπραγμα-
τεύσεις σ‘ όλα τα επίπεδα συν-

θέτουν  το σκηνικό γύρω από την προ-
τεινόμενη νέα ΚΟΑ κρασιού σε μια
προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφο-
ρές ώστε η αναθεώρηση να κλείσει μέ-
χρι τον Δεκέμβριο.

Ήδη, ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις
στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου
(όπου μετέχει η Commission) κατά τη
διάρκεια των οποίων η ελληνική αντι-
προσωπεία ανέπτυξε τις θέσεις της
χώρας και υπέβαλε γραπτές παρατη-
ρήσεις με βάση τα ελληνικά συμφέρο-
ντα στη γραμματεία του Συμβουλίου.

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το θέμα
της ΚΟΑ συζητήθηκε εκ νέου στο Συμ-
βούλιο υπουργών, με τα θέματα που
μπήκαν στο τραπέζι να είναι ο εμπλου-
τισμός και η άρση απαγόρευσης φυ-
τεύσεων. 

Στο θέμα του εμπλουτισμού, γνωστή
ομάδα χωρών με προεξάρχουσες την
Γαλλία και την Γερμανία επανέλαβαν
με ήπιο ύφος τις απόψεις τους για δια-
τήρηση ως πρακτικής εμπλουτισμού,
τη χρήση ζάχαρης.

Η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η
Κύπρος αντέτειναν τους λόγους κα-
τάργησης της πρακτικής αυτής, με
τους Ιταλούς να παρουσιάζονται κάθε-
τα αντίθετοι στην χρήση ζάχαρης. Η
χώρα μας επέμεινε στη θέση της, επι-
καλούμενη τη στρέβλωση που δημι-
ουργεί η χρήση ζάχαρης στην αγορά,
αλλά και στην  αλλοίωση της αυθεντι-
κότητας του οίνου. Έκπληξη στην συ-
νεδρίαση ήταν η στάση των Ιρλανδών,
οι οποίοι δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ
της πρότασης της Commission (κα-
τάργηση ζάχαρης), θεωρώντας  πειστι-
κή την τεκμηρίωσή της. 

Όσον αφορά το θέμα της άρσης α-
παγόρευσης των δικαιωμάτων φύτευ-
σης από το 2014 και μετά, οι ελληνικές
θέσεις εστίασαν τον προβληματισμό
τους, στο ότι η άρση ή μη, θα πρέπει να
συναρτηθεί από την έκταση των εκρι-
ζώσεων και από τις ιδιαίτερες συνθή-
κες που θα επικρατούν την χρονική
στιγμή της προτεινόμενης απελευθέ-
ρωσης, καθώς και από το γεγονός ότι
οι Τρίτες Χώρες συνεχίζουν να φυτεύ-
ουν μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια. Στις
Τρίτες Χώρες πλέον, πρέπει να λαμβά-
νονται σοβαρά υπ’ όψη η Κίνα και η

Ινδία. Από την πλευρά της η επίτροπος
Γεωργίας πρότεινε να παραταθεί η με-
ταβατική περίοδος μέχρι και το 2015,
δηλαδή μέχρι τότε να εξακολουθούν
να ισχύουν οι περιορισμοί.

Για τα θέματα αυτά η ΚΕΟΣΟΕ έχει
διατυπώσει τις εξής θέσεις:

Εμπλουτισμός: Στην πρόταση  προ-
βλέπεται η απαγόρευση χρήσης ζάχα-
ρης ως μέσο εμπλουτισμού των οίνων
και η κατάργηση της οικονομικής ενί-
σχυσης του συμπυκνωμένου γλεύκους
και του συμπυκνωμένου ανακαθαρι-
σμένου γλεύκους, που σύμφωνα με την
Commission, θα αυξήσει το κόστος πα-
ραγωγής, όσων παραγωγών χρησιμο-
ποιούν ζάχαρη κατά 10% και κατά 20%
το κόστος παραγωγής όσων χρησιμο-
ποιούν συμπυκνωμένα γλεύκη.   Ταυτό-
χρονα ο όγκος παραγωγής θα μειωθεί
κατά 3,7 εκ. HL, για να προμηθεύσει την
αγορά με συμπυκνωμένα γλεύκη.

Στο σχέδιο κανονισμού προβλέπεται
η επενδυτική στήριξη των οινοπαρα-
γωγών που θα εγκαταλείψουν τη χρή-
ση ζάχαρης για εμπλουτισμό και θα
στραφούν στη χρήση γλεύκους.

Το σημείο αυτό αποτελεί την σημα-
ντικότερη παράμετρο ισορροπίας της
νέας πρότασης, και μάλιστα αποτέλε-
σε αρχικό αίτημα του συνεταιριστικού
κλάδου της χώρας μας.

Οι  εξελίξεις ειδικά μετά το Συμβού-
λιο υπουργών της 12/7/2007, υποδει-
κνύουν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότη-
τα μη απαγόρευσης της χρήσης ζάχα-
ρης (υπαναχώρηση COMMISSION).
Στην προοπτική αυτή επιμένουμε στην

αυξημένη ενίσχυση του προϋπολογι-
σμού των Εθνικοί Φάκελοι των  Κ/Μ
που παραδοσιακά χρησιμοποιούν ως
μέθοδο εμπλουτισμού τα συμπυκνω-
μένα γλεύκη και τα συμπυκνωμένα α-
νακαθαρισμένα γλεύκη.

Δικαιώματα φύτευσης: Στις κύριες
οινοπαραγωγές χώρες της Ε.Ε., πολ-
λές αμπελουργικές ζώνες έχουν δημι-
ουργήσει υψηλή άυλη αξία δικαιωμά-
των φύτευσης. Αυτός είναι ο κύριος
λόγος άρνησης, από την πλευρά τους
για την  απελευθέρωση των δικαιωμά-
των φύτευσης.

Στην Ελλάδα δεν ισχύει καθεστώς
αγοραπωλησίας δικαιωμάτων φύτευ-
σης και με ενδεχόμενο υψηλό ποσο-
στό εκριζώσεων ως το 2013, η απε-
λευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευ-
σης αμέσως μετά, θα μπορούσε να
λειτουργήσει υπέρ των βιώσιμων
καλλιεργειών.

Επιπρόσθετα  πρέπει να εκτιμηθεί ότι
με την απαγόρευση της απελευθέρω-
σης των δικαιωμάτων φύτευσης στην
Ευρώπη, δεν αναιρείται  το μεγάλο πλε-
ονέκτημα των ελεύθερων φυτεύσεων
που διαθέτουν οι Τρίτες  Χώρες.

Λαμβάνοντας υπόψη, τις απόψεις
των μεγάλων οινοπαραγωγών Κ/Μ και
την πρόταση των COPA COGECA, οι
Συνεταιριστικές Οργανώσεις της χώ-
ρας μας υιοθέτησαν την προοπτική πι-
θανής  εξαίρεσης περιοχών (π.χ. πε-
ριοχές ΟΠΑΠ  ή οίνων με γεωγραφική
ένδειξη), από την απελευθέρωση των
φυτεύσεων.

Σε μια τέτοια προοπτική, η διατήρη-
ση του δικαιώματος ένταξης σε πρό-
γραμμα οριστικής εγκατάλειψης αυ-
τών των αμπελώνων είναι απαραίτητο
να ισχύει, προκειμένου η αποζημίωση
να αντικατοπτρίζει την υπεραξία της
εκμετάλλευσης, που υπόκειται σε κα-
θεστώς απαγόρευσης φύτευσης.

Όπως και για το πρόγραμμα των ε-
κριζώσεων έτσι και για τις περιοχές
στις οποίες ενδεχομένως δεν θα επι-
τραπεί η απελευθέρωση των φυτεύσε-
ων οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν,
κατόπιν ιδιαίτερης  μελέτης των συνθη-
κών, στις ευαίσθητες νησιωτικές και ο-
ρεινές περιοχές της χώρας μας.

Εν τω μεταξύ υποβλήθηκε σχέδιο
τροπολογιών επί του σχεδίου κανονι-
σμού της Commission από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες κι-
νούνται στην κατεύθυνση που είχε θέ-
σει η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και στην μεγάλη τους πλειο-
ψηφία βρίσκουν σύμφωνη την
ΚΕΟΣΟΕ.

Στην τελική ευθεία η νέα ΚΟΑ
Νέα ΚΟΑ και

«ελληνική 
ιδιαιτερότητα»
Η αποτελεσματικότητα της ε-

φαρμογής της νέας ΚΟΑ στην
Ελλάδα, θα συναρτηθεί, όπως άλ-
λωστε και σήμερα, από τη δυνατό-
τητα αφενός της δημόσιας διοίκη-
σης, να παρέχει τις προϋποθέσεις
εφαρμογής της νέας ΚΟΑ (Αμπε-
λουργικό Μητρώο, τήρηση της νο-
μοθεσίας με ουσιαστικούς ελέγ-
χους που εμπεριέχουν και την α-
νταλλαγή πληροφοριών με άλλα
κράτη μέλη, όπως προβλέπει το
σχέδιο κανονισμού με στόχο τον υ-
γιή ανταγωνισμό, γρήγορη προσαρ-
μογή στις νέες απαιτήσεις κλπ.) και
αφ’ ετέρου από τις επιχειρήσεις του
κλάδου που θα πρέπει, να προσαρ-
μοσθούν στις νέες συνθήκες αγο-
ράς, χωρίς τα «παραδοσιακά πα-
ρεμβατικά εργαλεία», ρύθμισής της
(αποστάξεις, αποθεματοποιήσεις
κλπ), αλλά και ν’ αντιληφθούν ότι
το «παγκόσμιο γίγνεσθαι» στο κρα-
σί, αγνοεί πολλές από τις «ελληνι-
κές ιδιαιτερότητες».

Η νέα πρόταση είναι προφανές ό-
τι διαπνέεται από το πνεύμα της
ΚΑΠ που αποτελεί στρατηγική κα-
τεύθυνση του γεωργικού ευρωπαϊ-
κού τομέα και είναι τέκνο των πολιτι-
κών συμφωνιών σε παγκόσμιο επί-
πεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό όμως, αρκετές
από τις προτάσεις της Commission
θα προκαλέσουν μεταρρυθμίσεις,
σε πεδία που επικράτησε στο παρελ-
θόν ο ανορθολογισμός στον αμπε-
λοοινικό τομέα της Ευρώπης και τα
οποία η ελληνική οινοποιία, δεν μπό-
ρεσε να αξιοποιήσει αντίστοιχα. Επί
πλέον οι προτάσεις εισάγουν (Εθνι-
κοί  Φάκελοι, κατάργηση ζάχαρης
κλπ.)  μέτρα τα  οποία  κρίνονται θε-
τικά, άσχετα από τις ελληνικές αδυ-
ναμίες.  Πρακτικά το ελληνικό κρά-
τος και οι φορείς οίνου επικαλυπτι-
κοί  και παραγωγικοί, μπορούν ν’ α-
ντιμετωπίσουν την νέα πρόταση, με
την οπτική της εγκατάλειψης των μέ-
χρι σήμερα παρωχημένων αντιλήψε-
ων και της ορθολογικής αξιοποίη-
σης μέτρων, που για πρώτη φορά τί-
θενται, στη διάθεσή τους.

Η αξιοποίηση κάθε Κοινής Οργά-
νωσης Αγοράς εκτός της οργανωτι-
κής υποδομής που απαιτεί ενέχει και
μία καθαρά οικονομική προσέγγιση
σχετική με τις απολήψεις και τον κοι-
νοτικό προϋπολογισμό.   Από την ά-
ποψη αυτή  ο ελληνικός κλάδος και
κατά την διάρκεια εφαρμογής του
ΚΑΝ (ΕΚ) 822/87 και του ΚΑΝ (ΕΚ)
1493/99, δεν αξιοποίησε, απορρο-
φώντας πάντοτε τμήμα του κοινοτι-
κού προϋπολογισμού μικρότερο α-
πό το μερίδιο παραγωγής του.

Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από το θέμα της κα-
τανομής δικαιωμάτων για 16.000 στρέμματα από το αποθεματικό. 

Όπως έγινε γνωστό, έχουν υποβληθεί αιτήσεις και ήδη έγιναν και εγκρίσεις για χο-
ρήγηση δικαιωμάτων από παραγωγούς που καλλιεργούσαν καπνό, ζαχαρότευτλα ή
βαμβάκι και έχουν ενταχθεί στο σύστημα ενιαίας ενίσχυσης. Οι περιοχές στις οποίες
δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί θεωρούνται ακατάλληλες για το αμπέλι και συνε-
πώς σε κάποιες προβληματικές όψεις της ελληνικής αμπελοκαλλιέργειας προστίθε-
ται ακόμη μία. 

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη έρχεται σαν επιπλέον συνέπεια της αποθάρρυνσης της
αμπελοκαλλιέργειας στις παραδοσιακές αμπελουργικές περιοχές, στις οποίες δεν υ-
πάρχει ζήτηση δικαιωμάτων, λόγω των γνωστών προβλημάτων κατά τα τελευταία έ-
τη με τις τιμές σταφυλιού.  

∞ÓËÛ˘¯›· ∫∂√™√∂

Mετατοπίζεται η αμπελο-
καλλιέργεια στην Ελλάδα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Η εσοδεία του 2007 ήταν εξαιρετικά πρώιμη

σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Οι και-
ρικές συνθήκες κρίνονται έως  τώρα οι ιδανικό-
τερες για την παραγωγή σταφυλιών που θα δώ-
σουν οίνους υψηλής ποιότητας καθώς η χρονιά
χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ξηρική. Οι αποδό-
σεις των αμπελώνων δεν πρόκειται να ξεπερά-
σουν τα 800 kg/στρέμμα για όλες τις ποικιλίες
(Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, Syrah,
Ξινόμαυρο). Ο δυναμικός αλκοολικός τίτλος
των ξενικών ποικιλιών αναμένεται να κυμανθεί
στα  13 – 14% vol και οξύτητες 6,0 – 7,0 gr/ τρυ-
γικού /lit ενώ το Ξινόμαυρο αναμένεται να είναι
από 12 – 13% vol με οξύτητες 6,0 – 8,0  gr τρυγι-
κού/lt. Oι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντί-
δες, οι έγκαιρες επεμβάσεις, αλλά και η επιμο-
νή για μειωμένες  παραγωγές, αναμένεται να
συμβάλλουν στην δημιουργία εξαιρετικών οί-
νων.

ΝΑΟΥΣΑ
Στην περιοχή της Νάουσας, η πορεία ωρίμαν-

σης παρουσίασε πρωιμότητα τουλάχιστον 10 ημε-
ρών, λόγω των πολύ καλών καιρικών συνθηκών
που επικράτησαν.  Δεν παρουσιάστηκαν προβλή-
ματα ασθενειών (περονόσπορος, ωίδιο) και η
ποιότητα του σταφυλιού που παράχθηκε έχει πά-
ρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, όπως διαπιστώνε-
ται από τις πρώτες δειγματοληψίες των σταφυ-
λιών  των ποικιλιών Merlot και Ξυνόμαυρο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Η φετινή χρονιά  εξελίσσεται ομαλά και δια-

φαίνεται ότι η συγκομιδή θα διευκολύνει τους
οινολόγους. Η πρώτη ύλη είναι πολύ καλή με
αυξημένους βαθμούς σε σάκχαρα καθώς επίσης
πλούσια σε αρώματα και χρώμα για τις έγχρω-
μες ποικιλίες.  Η παραγωγή είναι μειωμένη από
30 – 50%, ανάλογα με την ποικιλία των σταφυ-
λιών και την περιοχή του αμπελώνα.

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Στους αμπελώνες των μελών του συνεταιρι-

σμού εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια Σύστημα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.  Το γεγονός αυτό
και επί πλέον το γεγονός ότι πολλοί αμπελουρ-
γοί μετέτρεψαν την καλλιέργεια σε βιολογική,
έχει φέτος θετικές συνέπειες στην ποιότητα της
παραγωγής. Αν και πρώιμος κατά δέκα μέρες ο
τρύγος λόγω του ήπιου χειμώνα, οι ποικιλίες Ρο-
δίτης και Σαββατιανό έχουν υψηλό σακχαρικό
τίτλο αλλά όχι υψηλή οξύτητα.  Νεαροί αμπελώ-
νες με Uni Blanc υπέστησαν ζημιές. Οι ερυθρές
ποικιλίες Syrah και Grenache Rouge παρουσιά-
ζουν καλή ωρίμανση και χρωματική ένταση.  Ο
όγκος της παραγωγής εκτιμάται μικρότερος κα-
τά 20% ενώ οι τιμές έχουν ανοδική τάση.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Αναμένεται μείωση του όγκου κατά 30% -

40%. Οι πρώιμες ποικιλίες Syrah, Carrignan αλ-
λά και ο Ροδίτης παρουσιάζουν υψηλούς βαθ-
μούς αλλά μικρότερη οξύτητα σε σύγκριση με
την περσινή χρονιά.  Το Μαύρο Μεσενικόλα
δεν αναμένεται να κινηθεί στην ίδια κατεύθυν-
ση, αφού η ωρίμασή του παρουσίασε φέτος προ-

βλήματα.  Παρ’ όλα αυτά το ποικιλιακό δυναμι-
κό της ποικιλίας  είναι καλύτερο από την περσι-
νή χρονιά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Στην αμπελουργική περιοχή της Ζίτσας οι

καιρικές συνθήκες ευνόησαν την ωρίμανση των
σταφυλιών.  Έτσι έδωσαν μια άριστη ποιότητα
σε αντίθεση με την ποσότητα που ήταν μικρή. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ  & ΕΥΒΟΙΑ
ΘΗΒΑ
Παρά τις αισιόδοξες αρχικές προβλέψεις για

ελαφρά μείωση της παραγωγής, ο πρώιμος κατά
15 ημέρες τρύγος δείχνει ήδη σημάδια πτώσης
της κατά 30 – 40%. Οι γνωστές καιρικές συνθή-
κες από τον προηγούμενο χειμώνα έως και σή-
μερα εκτός από την επίδρασή τους στον όγκο
παραγωγής επηρέασαν στις λευκές ποικιλίες το
επίπεδο οξύτητας. Ως  προς τα άλλα χαρακτηρι-
στικά η σταφυλική παραγωγή παρουσιάζει υψη-
λά σάκχαρα και υψηλό ph. Οι ερυθρές ποικιλίες
(Grenache Rouge, Cabernet Sauvignon) παρου-
σιάζουν ικανοποιητική συμπύκνωση χρώματος
χωρίς οργανοληπτικά προβλήματα και με δεδο-
μένη την χαμηλή απόδοση των αμπελώνων ανα-
μένεται μια πολύ καλή συγκομιδή για τους οινο-
λόγους 

ΣΠΑΤΑ
Στις αρχές του καλοκαιριού εκδηλώθηκαν α-

σθένειες, που έπληξαν ορισμένες περιοχές σε
μεγάλο βαθμό, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες
(Ιούλιος – Αύγουστος) προκάλεσαν θερμοπλη-
ξία στα φυτά και περιορισμό της παραγωγής.
Συνολικά, η παραγωγή μειώθηκε κατά 50%
(συγκριτικά με πέρυσι). Ο σακχαρικός τίτλος με
την έναρξη του τρυγητού ήταν 12,6 – 13,0 με ικα-
νοποιητικές για την περιοχή οξύτητες ενώ το Ph
προσδιορίστηκε σε 3,4 – 3,5.

ΠΑΙΑΝΙΑ
Η φετινή παραγωγή της περιοχής (ποικιλία

Σαββατιανό) είναι σε πολύ καλή κατάσταση και
υπήρξε πρωιμότητα.  Ο σακχαρικός τίτλος είναι
12,50 % vol και άνω.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΤΡΑ
Ο ιδιαίτερος ξηρός χειμώνας, η ανομβρία και

οι καύσωνες του θέρους (σχετικά ήπιοι στην πε-
ριοχή) επηρέασαν την ωρίμανση των πρώιμων
ποικιλιών (Σαρντωνέ, Μαύρη Κορινθιακή, Μο-
σχάτο άσπρο) τα οποία παρουσίασαν υπερωρί-
μανση που ήταν όμως  επιθυμητή αφού προορί-
ζονταν κυρίως για Vin de Liqueur.

Οι υπόλοιπες ποικιλίες δεν επηρεάστηκαν
ουσιαστικά, αναμένεται δε, μια σχετική ανα-
βάθμιση των χαρακτήρων τους. Ο σακχαρικός
τίτλος βελτιώθηκε στις πρώιμες ποικιλίες και
κρίνεται ικανοποιητικός και η οξύτητα βρίσκε-
ται στα συνήθη επίπεδα ( με τάση μείωσης στις
πρώιμες ποικιλίες). Το χρώμα στις Ερυθρές
ποικιλίες έχει βελτιωθεί. Εκτιμάτε ότι θα είναι
μια εξαιρετική χρονιά για τους οίνους ΟΠΕ
(Μοσχάτο, Μαυροδάφνη) και ικανοποιητική
για τους υπολοίπους. Σε ότι αφορά τις  ποσότη-

τες παρατηρείται μείωση παραγωγής 30 –   40 %
και αυξητικές τάσεις στις τιμές 20 - 50% . 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Ο τρύγος φέτος ήταν πρώιμος λόγο των καιρι-

κών συνθηκών και η παραγωγή μειωμένη του-
λάχιστον κατά 50%. Οι καιρικές συνθήκες εί-
χαν σαν συνέπεια την σχετικά γρήγορη ωρίμαν-
ση των σταφυλιών, ενώ η ποιότητά τους ήταν σε
πολύ  καλά επίπεδα. Ειδικότερα στις ερυθρές
ξενικές ποικιλίες Cabernet Sauvignon παρατη-
ρείται πολύ καλή φαινολική ωρίμαση ενώ στις
λευκές ποικιλίες υψηλός σακχαρικός τίτλος και
καλά επίπεδα οξύτητας. Οι τιμές των σταφυ-
λιών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 20% πε-
ρίπου.

ΝΕΜΕΑ
Με συγκρατημένη αισιοδοξία ετοιμάζονται

οι Νεμεάτες αμπελουργοί να ξεκινήσουν τον
φετινό τρύγο. Οι εκπλήξεις του καιρού τους κά-
νουν επιφυλακτικούς. Ζεστός χειμώνας, με με-
γάλες διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στην η-
μέρα και την νύχτα. Ήδη μετά την έκπτυξη των
οφθαλμών η παραγωγή φαινόταν μειωμένη.  Η
ζεστή Άνοιξη, και η παρατεταμένη ξηρασία κα-
θώς και οι καλοκαιρινοί  καύσωνες επηρέασαν
την παραγωγή. Προ του τρύγου η παραγωγή
φαίνεται να είναι μειωμένη κατά 30 – 40 % συ-
γκριτικά με μια μέση παραγωγή. Η επιθυμία μέ-
χρι σήμερα  συμβαδίζει με τις ενδείξεις ότι θα έ-
χουμε πλήρη ωρίμαση των σταφυλιών ως προς
τα σάκχαρα.  Επίσης οι ανθοκυάνες (χρωστι-
κές) αλλά και το σύνολο των πολυφαινολών
φαίνεται ότι εξελίσονται ικανοποιητικά. Σε συ-
νάρτηση και με το μικρό μέγεθος των σταφυ-
λιών εάν ο τρύγος εξελιχθεί ομαλά αναμένεται
μια ποιοτική χρονιά για το Αηγιωργήτικο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  - ΠΕΖΑ
Στο νομό Ηρακλείου η φετινή χρονιά χαρα-

κτηρίζεται από πρωιμότητα στην ωρίμανση των
σταφυλιών περίπου δέκα ημερών ενώ η παρα-
γωγή υπολογίζεται μειωμένη σε ποσοστό 40% .
Παρατηρήθηκε αισθητή μείωση των ασθενειών
της αμπέλου. Η ωρίμανση είναι καλή και ομαλή,
όλες οι ποικιλίες παρουσίασαν υψηλό δυναμικό
αλκοολικό τίτλο ενώ οι ερυθρές ποικιλίες πα-
ρουσίασαν έντονα τα χρωματικά τους χαρακτη-
ριστικά.

ΣΗΤΕΙΑ    
Στην περιοχή της Σητείας οι καύσωνες    του

καλοκαιριού οδήγησαν τους αμπελώνες σε
πρωιμότητα  με καλά χαρακτηριστικά ( χρώμα ,
έντονα αρώματα, ικανοποιητικό αλκοολικό τίτ-
λο από 12 – 14% vol, οξύτητα  μεταξύ 4,5 – 6,3)
στην ποιότητα γλευκών – οίνων. 

ΧΑΝΙΑ   
Στην περιοχή των Χανίων η παραγωγή πα-

ρουσίασε μείωση 30% σε σχέση με το 2006
(799.000 κιλά σταφύλια το 2006) λόγω ασθενει-
ών και καύσωνα.                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Η φετινή εσοδεία για τα ΛΕΥΚΑ ΟΠΑΠ ή-

ταν μειωμένη γύρω στο 35%, σε σχέση με το

2006, δηλαδή έφθασε τους 2.300 tn.  Όσον αφο-
ρά την ΜΑΝΤΗΛΑΡΙΑ  η μείωση ήταν της τά-
ξης του 40%, κατεβάζοντας την παραγωγή
στους 350 tn. H μείωση της παραγωγής οφείλε-
ται κατ’ αρχήν στην μερική ακαρπία των πρέ-
μνων λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας του
2006 και 2007, σε μικρό ποσοστό στον περονό-
σπορο και στον καύσωνα του Ιουλίου, που έπλη-
ξε κυρίως τις ανατολικές περιοχές του νησιού.
Από ποιοτική πλευρά η παραγωγή είναι άριστη.

ΠΑΡΟΣ
Oι καιρικές συνθήκες έφεραν τον τρύγο νω-

ρίτερα κατά 6 – 8 ημέρες συγκριτικά με το 2006.
Η ποιότητα των σταφυλιών είναι από καλή  έως
άριστη με τον όγκο παραγωγής μειωμένο όμως
κατά 40%. Σοβαρά προβλήματα από ασθένειες
δεν παρατηρήθηκαν με αποτέλεσμα οι λευκές
ποικιλίες και κυρίως η Μονεμβασιά να αναπτύ-
ξουν τα σάκχαρα τους, ενώ ομαλή υπήρξε και η
φαινολική ωρίμανση της ποικιλίας Μανδηλα-
ριά.

ΡΟΔΟΣ
Οι ξαφνικές χαμηλές θερμοκρασίες και οι ι-

σχυροί άνεμοι που παρουσιάστηκαν  κατά την
διάρκεια της άνοιξης, καθώς και οι καύσωνες
του καλοκαιριού, επηρέασαν σημαντικά την α-
πόδοση των αμπελώνων του νησιού. Ήδη στις
περιοχές των Σιαννών και της Μονολίθου η μεί-
ωση ξεπέρασε το 50%. Οι πρώιμες περιοχές έ-
δωσαν λόγω του καύσωνα περισσότερα μικρό-
ρογα τσαμπιά τις 2 – 3 πρώτες ημέρες του τρύ-
γου, με μπωμέ για τα  λευκά αθήρια και τις άλ-
λες λευκές βελτιωτικές ποικιλίες πάνω από 11
βαθμούς και για τις ερυθρές πάνω από 12,5 βαθ-
μούς. Οι οξύτητες είναι οι αναμενόμενες και α-
πό τις 17/9/07  ξεκίνησε ουσιαστικά ο τρύγος της
κόκκινης Μανδηλαριάς, η οποία εμφανίζεται
χωρίς προβλήματα ωρίμασης.  Ασθένειες  δεν
εμφανίζονται στα σταφύλια που παραλαμβάνο-
νται και η ποιότητα τους λόγω και της φετινής
χαμηλότερης στρεμματικής απόδοσης είναι ε-
ξαιρετική. Η συνολική μείωση της φετινής πα-
ραγωγής αναμένεται στο 22-25%. Όμως η πολύ
καλή ποιότητα των σταφυλιών σε συνδυασμό με
την παραλαβή και οινοποίηση των σταφυλιών
στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τους
καινούργιου οινοποιείου της ΚΑΙΡ, αναμένεται
να δώσουν κρασιά εξαιρετικής ποιότητας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΣ
Η αρχική εκτίμηση για παραλαβή σταφυλιών

από την Λήμνο ήταν 3.500 τόνοι. Δυστυχώς λό-
γω της παρατεταμένης ανομβρίας και των υψη-
λών θερμοκρασιών η παραγωγή έπεσε στους
2.500 τόνους. Η Ένωση  Γεωργικών Συνεταιρι-
σμών Λήμνου,  παρέλαβε περίπου 2.000 τόνους.
Προβλήματα με ασθένειες δεν υπήρξαν, όπως
άλλωστε δεν υπήρξε σήψη.   Τα σταφύλια ήταν
υγιή με υψηλά σάκχαρα.    Μέσος όρος  13 % vol.
H EΑΣ Λήμνου  έφτιαξε το καλύτερο γλυκό
κρασί εδώ και είκοσι χρόνια. Παρέλαβε ποσό-
τητες που άγγιξαν τα 16% vol.  Τα σταφύλια ή-
ταν πολύ αρωματικά με πρασινοκίτρινο χρώμα
και καλή οξύτητα. 

συνέχεια στη σελίδα 8
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Π
ρωϊμότερος από τις προηγούμε-
νες χρονιές ήταν ο φετινός τρύ-
γος και όπως όλα δείχνουν η συ-

ντόμευση της ωρίμανσης των σταφυλιών
λόγω των κλιματικών αλλαγών (άνοδος θερ-
μοκρασίας) από δω και πέρα θα είναι ο κα-
νόνας.

Η παραγωγή είναι σημαντικά μικρότερη
(μείον 30%), οδηγώντας σε αξιοσημείωτη ά-
νοδο τιμών (έως και 50%) καθώς την ίδια ώ-
ρα η αγορά έχει απαλλαγεί από τα πλεονά-
σματα κρασιού με τις 2 (συνεχόμενες) απο-
στάξεις κρίσης. 

Οι καλύτερες τιμές δεν διασφαλίζουν ικα-

νοποιητικό εισόδημα για τον αμπελουργό
(μικρότερες αποδόσεις), ωστόσο βάζουν
φρένο στην κατρακύλα των τελευταίων ε-
τών οπότε με τις εξευτελιστικές τιμές που
πληρωνόταν δεν κάλυπτε ούτε το κόστος. 

Από ποιοτικής πλευράς η σταφυλική πα-
ραγωγή είναι εξαιρετικά καλή, συγκεντρώ-
νοντας όλες τις προϋποθέσεις για μια καλή
οινικά χρονιά. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σταφυλι-
ού είναι πολύ καλή τόσο στα βόρεια, όπου η
παραγωγή είναι ελαφρά μειωμένη, όσο και
στα νότια (κάτω του νοητού άξονα Θεσσα-
λίας και Βόρειου Αιγαίου) όπου έχει μειωθεί

από 30-50%. 
Ο σακχαρικός τίτλος παρουσιάζεται ιδι-

αίτερα αυξημένος στις περισσότερες πε-
ριοχές λόγω των μικρότερων αποδόσεων,
ενώ αναμένεται η φετινή παραγωγή να είναι
πλούσια σε αρωματικούς χαρακτήρες και
στις λευκές αλλά και τις ερυθρές ποικιλίες
που παρουσιάζουν καλή χρωματική έντα-
ση.

Σε συνδυασμό με την κατάσταση της πα-
ραγωγής στην Ευρώπη, διαφαίνεται ότι ο
τομέας θα απαλλαχτεί τουλάχιστον από τον
αντίκτυπο των διαρθρωτικών του προβλη-
μάτων, τη φετινή χρονιά.  Το μεγάλο ερωτη-

ματικό  είναι οι εισαγωγές και μάλιστα ο
συνδυασμός του «επικίνδυνου» οικονομικά
«κοκτέιλ» των χωρών όπως η Ιταλία, η Αργε-
ντινή, η Ισπανία και η Χιλή.  Ειδικά όταν συ-
νυπολογίσει κανείς ότι στην Αργεντινή και
τη Χιλή, παρά τον κανονικό όγκο παραγω-
γής και τις διαμαρτυρίες, υπήρξε και φέτος
μεγάλη συμπίεση των τιμών σταφυλιού, που
θα επηρεάσει σαφώς τον διεθνή ανταγωνι-
σμό, αφού και στον υπόλοιπο κόσμο (Γαλ-
λία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστραλία), οι τιμές
τράβηξαν την ανηφόρα.

Ειδικότερα, η εικόνα των αμπελουργικών
περιοχών κατά τον τρυγητό είναι η ακόλου-



ωριμάζει γρηγορότερα και... μεταναστεύει
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Μ
ε ιδιαίτερη ένταση και
μάλλον νωρίτερα απ’ όσο
είχε προβλεφθεί επέρχο-

νται οι κλιματικές αλλαγές και τα έ-
ντονα καιρικά φαινόμενα συνεπεία
του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Είναι ενδεικτικό ότι το φετινό καλο-
καίρι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υ-
πήρχε ταυτόχρονα καιρός 2 ταχυτή-
των, με αξιοσημείωτο μια περιοχή να
πλήττεται από πρωτοφανείς βροχο-
πτώσεις και την ίδια ώρα μια διπλανή
της να γνωρίζει ανελέητους καύσω-
νες. 

Με περίεργα για την παραλληλία
τους έντονα καιρικά φαινόμενα κύλη-
σε άλλωστε το 2007 και στη χώρα
μας, με κορύφωση το καλοκαίρι οπό-
τε υπήρξαν επαναλαμβανόμενοι καύ-
σωνες και άνεμοι πρωτοφανούς έντα-
σης. Σε συνάρτηση και με την ξηρα-
σία (έβρεξε ελάχιστα από την αρχή
του έτους), δημιουργήθηκε ένα εύ-
φλεκτο κοκτέιλ που ευνόησε την εκ-
δήλωση πυρκαγιών και σε συνάρτηση
με το χαμηλό επίπεδο ετοιμότητας
των υπηρεσιών οδήγησε στα γνωστά
καταστροφικά αποτελέσματα. 

Οι κλιματικές αλλαγές, σε παγκό-
σμια κλίμακα πλέον, επιδρούν δραμα-
τικά στη ζωή των ανθρώπων και μετα-
βάλουν ραγδαία κάθε πτυχή του περι-
βάλλοντος.

Οι επιπτώσεις αφορούν και το α-
μπέλι, με τις κύριες φάσεις της καλ-
λιέργειάς του να ολοκληρώνονται νω-
ρίτερα αλλά και τη σταδιακή «μετανά-
στευσή» του προς βορειότερα!

Φαινόμενο θερμοκηπίου
Οι κλιματικές αλλαγές επαληθεύο-

νται και η μέση θερμοκρασία στην ε-
πιφάνεια της γης έχει ήδη αυξηθεί κα-
τά 0,6Ο C τον 20Ο αιώνα. Σύμφωνα με
τα κλιματικά μοντέλα και τις υποθέ-
σεις για την εξέλιξη των εκπομπών
του διοξειδίου του άνθρακα, η ανα-
θέρμανση παγκοσμίως θα αυξηθεί α-
πό 1,4Ο C έως 5,8Ο C τον 21ο αιώνα. Οι
κλιματικές αλλαγές δεν περιλαμβά-
νουν μόνο την επίδραση από την αύ-
ξηση της μέσης θερμοκρασίας του
πλανήτη, αλλά και την απόκλιση από
τις εποχικές θερμοκρασίες (θερμικές
περιοχές), τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα και τα υδάτινα αποθέματα. Οι
μεταβολές αυτές επιδρούν στην πο-
σότητα και την ποιότητα της αγροτι-
κής παραγωγής, στο περιβάλλον (ε-
δάφη, νερό, βιοποικιλότητα) και θα
τροποποιήσουν την περιοχή δράσης
των καταστροφικών φαινομένων 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου εί-
ναι ένα φυσικοχημικό φαινόμενο που
έχει σαν αποτέλεσμα την παρουσία
στην ατμόσφαιρα αερίων που απορ-
ροφούν την θερμική υπέρυθρη ακτι-
νοβολία, στην επιφάνεια της γης, χω-
ρίς την οποία η μέση θερμοκρασία
της γης θα ήταν -18Ο C αντί των + 15Ο

C. Η παρατήρηση στις αρχές της δε-
καετίας του 1970, μιας αξιοσημείω-
της συγκέντρωσης ορισμένων αε-
ρίων – αποτέλεσμα του φαινομένου
του θερμοκηπίου – σε σύνδεση με την
ανθρώπινη δραστηριότητα σήμερα έ-
χει τεκμηριωθεί. 

Επιπτώσεις αναθέρμανσης
Η συνολική αναθέρμανση οφείλεται

πιθανότατα σε μια περίοδο αναθέρ-
μανσης του εδάφους που συνδυάζε-
ται με την ανθρώπινη δραστηριότητα
και μεταφράζεται σε μια αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας σε αύξηση της
συχνότητας εμφάνισης θερμών ημε-
ρών (άνω των 30Ο C ) και σε μείωση
των πολύ ψυχρών περιόδων.

Τα επεισόδια ξηρασίας θα εμφανί-
ζονται πολύ πιο συχνά, τα ρεύματα
των ανέμων θα αλλάξουν, ενώ οι ημέ-
ρες με καταρρακτώδεις βροχές  θ’
αυξηθούν. Η υπερθέρμανση που πα-
ρατηρείται από την αρχή του 20ου αι-
ώνα, έχει μόνιμα αποτελέσματα τα τε-
λευταία 15 χρόνια παντού σε ολόκλη-
ρο τον πλανήτη. Ο ρυθμός αναθέρ-
μανσης περιλαμβάνει συχνά υποθέ-
σεις αύξησης της μέσης θερμοκρα-
σίας από +0,2Ο C έως +0,6Ο C ανά δε-
καετία.

Επίδραση στο αμπέλι
Οι επιστήμονες είναι πλέον ομόφω-

νοι. Οι θερμοκρασίες αυξάνουν, το ι-
σοζύγιο των υδάτινων αποθεμάτων
τροποποιείται, συνεπώς θα πρέπει η
καλλιέργεια του αμπελιού και οι τεχνι-
κές οινοποίησης να προσαρμοστούν
στα νέα δεδομένα πολύ πιο σύντομα
μετά και τα επεκταμένα φαινόμενα
ξηρασίας και καύσωνα που παρατη-
ρήθηκαν από το φθινόπωρο του 2006
μέχρι σήμερα. Τα αποτελέσματα που
είναι ήδη αισθητά, θα είναι πολύ χει-
ρότερα σε σαράντα χρόνια.  

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρα-
κτικών 

- Επιλογή ποικιλίας. Η συντόμευση
του κύκλου ζωής του αμπελιού, ε-
πηρεάζει την επιλογή της ποικιλίας
και του μοσχεύματος. Από έρευνες
παρατηρήθηκε ότι στην Γαλλία ο
τρύγος σε πολλές περιοχές ξεκι-
νούσε την δεκαετία 1945-1955 από
τις 26/9-1/10, την δεκαετία 1995-
2005 ξεκινά από τις 1/9-10/9 για την
ίδια ποικιλία. 

- Από το 1950 έως το 2000 η έναρξη
των κύριων φάσεων του κύκλου του
αμπελιού ξεκινά πιο νωρίς κατά:
- 6 ημέρες για το ξεφύλλισμα 
- 11 ημέρες για την ανθοφορία 
- 15 ημέρες για την ωρίμανση
- 17 ημέρες για τον τρύγο

- Καινούριοι αμπελώνες θα μπορού-
σαν να επεκταθούν στην Β. Γερμα-

νία ή στην Ν. Αγγλία. Για παράδειγ-
μα ένας αμπελώνας καλλιεργείτο
στο Ποτσδαμ πριν 800 χρόνια, τότε
που οι κλιματικές συνθήκες το ευ-
νοούσαν και έκτοτε έπαψε η καλ-
λιέργεια αμπέλου.  Από τις αρχές
της 10ετίας του 1990 εγκαταστάθη-
κε και πάλι μια νέα αμπελουργική
εκμετάλλευση. Σήμερα η αμπελο-
καλλιέργεια αναπτύσσεται επίσης
στην Μ. Βρετανία. Είναι γεγονός ότι
τα όρια των καλλιεργειών λευκών
σταφυλιών μετατίθενται βορειότε-
ρα. Στη Γερμανία παρατηρεί κανείς
αύξηση παραγωγής ερυθρών οίνων
σε σχέση με την αύξηση παραγω-
γής λευκών οίνων. 

- Η μεταβολή της έννοιας του terroir !
Η τροποποίηση του κλίματος θα έ-
χει έντονη επίδραση στην έννοια
του terroir. Το κλίμα επηρεάζει το
στιλ του κρασιού. Στις Βόρειες πε-
ριοχές θα επικρατήσουν συνθήκες
κλιματικές που σήμερα συναντώ-
νται στα νοτιότερα της Ευρώπης.
Μια ριζική αλλαγή προετοιμάζεται
που θα δώσει αυξημένη σημασία
στην αναδιάρθρωση ποικιλιών, στις
καλλιεργητικές πρακτικές, στις οι-
νολογικές επεξεργασίες. 
Η μετανάστευση αμπελώνων προς
τον Βορρά είναι όλο και περισσότε-
ρο μια δυνατότητα. Το ίδιο και στη
μεσογειακή ζώνη όπου οι οινοποιοί
ή οι επενδυτές αναζητούν αμπελώ-
νες σε υψόμετρο από 300 έως 450
μέτρα. 

- Προσαρμογή με την τεχνολογική α-
νάπτυξη

- Διόρθωση των αποτελεσμάτων της
ξηρασίας με πότισμα. Δύσκολο να
φανταστεί κανείς αυτή την αναγκαι-
ότητα, όταν σε ορισμένες χώρες σε
ζώνες ονομασίας προέλευσης απα-
γορεύεται το πότισμα.

- Το πότισμα «ακριβείας» προσανα-
τολισμένο στην ποιότητα των στα-
φυλιών συνδυασμένο με την αμπε-
λουργία διαρκείας, λαμβάνοντας
υπ’ όψη και την σύνθεση των εδα-
φών (οργανικά υλικά, λίπανση…)

- Οι κλιματικές αλλαγές θα επιφέ-
ρουν επίσης την τροποποίηση της
υπεριώδους ακτινοβολίας και κατά
συνέπεια του αντίκτυπού της επί
των αρωμάτων των κρασιών. Θα ξα-
ναβρούμε τότε επίσης τη σημασία
των επιλογών για φράχτες από

πασσάλους, βλαστολογήματος, ξα-
κρίσματος κ.λ.π. 

- Η αύξηση των περιόδων ξηρασίας
θα μπορούσε να μειώσει τις φροντί-
δες φυτοϋγιεινής  και θα διευκόλυ-
νε την θέση σε λειτουργία μιας α-
μπελουργίας διαρκείας. 

Οινολογικές πρακτικές 
Μεγάλη θα είναι η επίδραση της α-

ναθέρμανσης στο ίδιο το προϊόν, α-
φού θα επιφέρει αύξηση του αλκοολι-
κού βαθμού, περισσότερα σάκχαρα,
λιγότερη οξύτητα και λιγότερα αρώ-
ματα. 

Είναι δυνατό πρώιμες συγκομιδές,
συνδυασμένες με επαρκή ψύχρανση
να επιτρέψουν την ισορροπία σακχά-
ρων / οξύτητας, αλλά εις βάρος της
πολυπλοκότητας των αρωμάτων. Οι
εξελίξεις αυτές θα προκαλέσουν την
ανάγκη επενδύσεων σε νέα τεχνολο-
γία. 

Δείκτες καταμέτρησης των απο-
τελεσμάτων της αναθέρμανσης
στην καλλιέργεια του αμπελιού

Πολλοί δείκτες επιτρέπουν να με-
τρηθούν τα αποτελέσματα της ανα-
θέρμανσης.
- Ένδειξη ξηρασίας που περιλαμβά-

νει υπ’ όψη τα υδάτινα αποθέματα,
τις απώλειες στην ατμόσφαιρα, την
εξάτμιση από το έδαφος, την ανά-
σχεση της ακτινοβολίας. Αυτοί οι
δείκτες επιτρέπουν την ταξινόμηση
σε μέτρια ξηρασία, μεγάλη ξηρασία
και έντονη ξηρασία. 

- Ηλιοθερμικός δείκτης που αφορά
το αμπέλι. Εάν ο δείκτης είναι υπερ-
βολικά μικρός (< 1500), η καλλιέρ-
γεια του αμπελιού είναι αδύνατη. 

- Δείκτης δραστηριότητας κατά την
διάρκεια της νύχτας ισοδύναμος με
τις ελάχιστες θερμοκρασίες κατά
την περίοδο της ωρίμασης. 
Οι τρεις αυτοί δείκτες επιτρέπουν

την δημιουργία κατάταξης των μικρο-
κλιμάτων για τις αμπελουργικές ζώ-
νες. 

Η ιστορία του αμπελιού και του
κρασιού σηματοδοτεί τον πολιτισμό
μας μέχρι του σημείου να μπορούμε
να ανασυνθέσουμε το κλίμα εδώ και
600 χρόνια, τη στιγμή που τα στατι-
στικά δεδομένα των θερμοκρασιών
είναι διαθέσιμα μόνο από το 1850 και
μετά. Γάλλοι ερευνητές είχαν την ι-
δέα να μελετήσουν τις ημερομηνίες
τρύγου αντιπαραθέτοντας γραπτές
μαρτυρίες από το 1370.

Η εξέλιξη διάφορων ποικιλιών δημι-
ούργησε ένα μοντέλο για τις τρεις
φάσεις, της άνθισης, της καρπόδε-
σης και της ωρίμασης. Με τον τρόπο
αυτό οι ερευνητές κατέληξαν ότι με-
ταξύ του 1370 και του 1850 υπήρξαν
πολλές θερμές περίοδοι παρόμοιες
μ’ αυτές της δεκαετίας του 1990.
Αντίθετα το έτος 2003 - μακράν η θερ-
μότερη χρονιά - κατά 5,86 βαθμούς,
παρουσίασε μεγάλες ανωμαλίες στα
τρία στάδια εξέλιξης, ενώ μεγαλύτε-
ρες ανωμαλίες θα επιβεβαιωθούν το
2007. 
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 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ BORDEAUX 2007:
Ο άσχημος καιρός το καλοκαίρι που πέρασε στο
Bordeaux, θ’ αναγκάσει τους οινοποιούς να προσθέ-
σουν ζάχαρη κατά τη διάρκεια της ζύμωσης.
Παρόλο που η διαδικασία -γνωστή ως εμπλουτισμός-
δεν είναι παράνομη, σπάνια χρησιμοποιείται στο
Bordeaux. 
Το 2007, οι χαμηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή ηλιο-
φάνεια και η βροχή κατά τη διάρκεια της ωρίμασης, έ-
βαλε σε κίνδυνο την ωρίμαση και την ποιότητα των
σταφυλιών.
Το 1997 η σοδειά είχε παρόμοιο μοτίβο με το 2007, με
πολύ πρώιμη διάρρηξη οφθαλμών, με ωίδιο και απο-
σύνθεση, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών του τέ-
λους της άνοιξης και των αρχών του καλοκαιριού, ε-
νώ ακολούθησε ένας πρώιμος τρυγητός. Τα κρασιά
του 1997 δεν τα υποδέχθηκαν πολύ καλά. Παρόλο
που σήμερα τα κρασιά είναι σε καλύτερη κατάσταση,
δε θεωρείται μια καλή σοδειά.
Η απαγόρευση του εμπλουτισμού με ζάχαρη είναι έ-
να μέρος της αναθεώρησης του οίνου της ΕΕ που ε-
ξετάζεται αυτήν την περίοδο στις Βρυξέλλες. Αν η α-
ναθεώρηση προχωρήσει, μόνο η χρήση του συμπυ-
κνωμένου γλεύκους θα επιτρέπεται.   

 ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡ-
ΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 
Οι πυρκαγιές στα δάση της Ν. Ελλάδας ανησυχούν
τους οινοποιούς που ήδη έχουν μια δύσκολη χρονιά
με υψηλές θερμοκρασίες και πρώιμο τρυγητό.
Τον Ιούλιο οι πυρκαγιές κατάστρεψαν το οινοποιείο
του Τετράμυθου στις νότιες ακτές της Πελοποννή-
σου. Σημαντικές ονομασίες όπως της Νεμέας έχουν
υποστεί μικρή ζημιά στις παρυφές της περιοχής.
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη, παρόλο
που τα μεγάλα κτήματα δεν έπαθαν ζημιά, τα κρασιά
θα επηρεαστούν από τον καπνό.

 Ο SCHWARZENEGGER ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΕΖΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ:
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Arnold Schwarzen-
egger καλείται να προάγει το κρασί και το φαγητό της
Πολιτείας με μια σειρά διαφημιστικών στην τηλεόρα-
ση.
Μετά από μια επιτυχημένη σειρά τουριστικών διαφη-
μίσεων που παρουσίαζαν ηθοποιοί όπως ο Clint East-
wood, τα νέα σποτάκια θα αφορούν, στάρς του καλι-
φορνέζικου φαγητού και κρασιού.
Πολλοί γνωστοί σεφ και οινοποιοί θα πλασαριστούν.
Είναι πολύ νωρίς για ν’ ανακοινωθούν ονόματα.
Ο μεγαλύτερος παραγωγός της Αμερικής είναι η Κα-
λιφόρνια με 2.300 οινοποιεία και παράγει το 90% της
αμερικάνικης παραγωγής του κρασιού.
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ
ΚΡΑΣΙ:
Η αστυνομία αποκάλυψε μια συμμορία που πουλού-
σε πλαστά κρασιά ονομασίας προέλευσης.
Η γερμανική και η ιταλική αστυνομία ξεσκέπασαν ένα
κύκλωμα που έφερνε κρασί από την Puglia και το
Piemont και το πουλούσαν ως Barolo, Brunello di
Mondtalcino, Amarone, και Chianti.
Κρασί χωρίς ετικέτα, το έφεραν στη Γερμανία με ψεύ-
τικες σφραγίδες και πλαστές ετικέτες από γνωστούς,
αλλά και ανύπαρκτους οινοποιούς.
Σε δέκα ανθρώπους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Η
απάτη ανέρχεται περίπου στα 750.000€.
Το κρασί κατέληγε στα supermarket στα restaurants
και διακινείτο και μέσω internet. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις το κρασί άξιζε 2 € και το πουλούσαν αντί των
100 .
ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ:
Οι Κινέζοι καταναλωτές βρίσκονται στα χέρια απατε-
ώνων παραγωγών που τους πουλάνε κρασί με ψεύτι-
κες ετικέτες όπως "Napa Valley Napa" το οποίο παρα-
σκευάζονται από τοπικό κρασί μαζί με εισαγόμενο.
Κινέζοι παραγωγοί κατήγγειλαν επίσης ότι τα κρασιά
τους προέρχονται από ξένες χώρες.
Οι κινέζικοι κανονισμοί ετικεταρίσματος δεν είναι τό-
σο αυστηροί όσο αυτοί της ΕΕ ή οι Αμερικάνικοι: ένας
παραγωγός μπορεί να παραπλανήσει εύκολα τους
καταναλωτές για την προέλευση του κρασιού.

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ: 
Μια εταιρεία στη Ν. Υόρκη εξετάζει τη σχέ-
ση μεταξύ κρασιού και σεξ, αρχίζοντας με
μια δοκιμή σε ένα μαγαζί παιχνιδιών μόνο
για ενηλίκους.
Στη Babeland – που ανήκει αποκλειστικά σε
γυναίκες – περίπου εξήντα φιλήδονες οινόφι-
λες έπιναν κρασί με ονόματα όπως Αποπλανητι-
κό Cabernet, Προκαταρτικό Chardonnay, ακούγο-
ντας ερωτική ποίηση και είχαν μια τσάντα με σύνερ-
γα κρασιού και «παιχνίδια» για ενήλικες.
Η σεξουαλικότητα και το κρασί έχουν ένα κοινό πα-
ρανομαστή: οι άνθρωποι παραδίδονται και στα δυο,
αλλά δεν έχουν ιδέα γιατί, παρ’ ότι υποστηρίζουν ότι
γνωρίζουν. Είναι μια μαθησιακή διαδικασία.
Εκτός από κλασσικά μαθήματα σεξ, οι μαθητές μα-
θαίνουν χορό της κοιλιάς, να περπατάνε πιο σέξυ, πί-
νοντας ένα ποτήρι κόκκινο, ροζέ ή λευκό κρασί.
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΩΡΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ: 
Η γαλλική συγκομιδή άρχισε αρχές Αυγούστου στη
νότια περιοχή της Προβηγκίας. Η περιοχή συνήθως
αρχίζει τη συγκομιδή τέλος Αυγούστου. Τώρα εισκο-
μίζονται μόνο οι λευκές ποικιλίες (Muscat, Chard-
onnay, Sauvignon Blanc).
Άλλες περιοχές της Γαλλίας, όπως το Bordeaux και η
Βουργουνδία περιμένουν νωρίς συγκομιδή. Ο καιρός
το καλοκαίρι δεν ήταν καλός. Είχε χαλάζι, βροχή, ωί-
διο, σήψη.
ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙ-
ΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ:
Οι Ισπανοί γιατροί λένε ότι το δηλητήριο σφηκών σε
πολύ νεαρό κρασί μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.
Οι γιατροί στο νοσοκομείο Rio Hortega, θεράπευ-
σαν 5 ανθρώπους που ανέπτυξαν αλλεργικές αντι-
δράσεις από την κατανάλωση κρασιού ή χυμού στα-
φυλιού.
Παρόλο που οι τέσσερις στους πέντε υπέφεραν από
ήπιας μορφής αλλεργία, ένας από αυτούς υπέστη α-
ναφυλαξία, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να επιφέ-
ρει θάνατο εάν δεν είχε διαγνωστεί έγκαιρα.
Οι γιατροί καθησύχασαν τον κόσμο ότι μόνο στο πο-
λύ νεαρό κρασί μπορεί να υπάρχουν ίχνη δηλητηρίου
αλλά στο ωριμασμένο κρασί δεν υπάρχει κανένας κίν-
δυνος.
ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΛΔΑΒΕΖΙΚΑ
ΚΡΑΣΙΑ:
Η Μόσχα οφείλει ν’ ανακοινώσει από σήμερα έως το
τέλος του έτους, την άρση απαγόρευσης εισαγωγής
των μολδαβικών οίνων ανέφερε ο Μολδαβός υπουρ-
γός Οικονομικών και εμπορίου G. Gref. Τα μολδαβέζι-
κα και γεωργιανά κρασιά, απαγορεύτηκαν να εισάγο-
νται στη Ρωσία από το Μάρτιο του 2006, επίσημα για
λόγους ποιότητας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να
είναι επικίνδυνα για τους καταναλωτές.
Οι δυο χώρες αντέκρουσαν τα επιχειρήματα αυτά,
θεωρώντας την απόφαση αυτή σαν ένα μέτρο αντιλό-
γου στις τάσεις προσέγγισης των δυο χωρών με τη
δύση. Ο Vladimir Voronin, πρόεδρος της Μολδαβίας
και ο ομόλογός του Ρώσος Vladimir Poutin, απέτυχαν
να συμφωνήσουν την άρση της απαγόρευσης, αλλά
οι Ρώσοι επιθεωρητές, συνέχισαν τους ελέγχους για
την ποιότητα των κρασιών. Τίποτα ουσιαστικό δεν α-
ντιτίθεται στην άρση της απαγόρευσης πλέον, το μό-
νο που μένει είναι η διευθέτηση ορισμένων τεχνικών
θεμάτων ανέφερε ο G. Gref.
Η συμφωνία αυτή είναι ένα σημαντικό οικονομικό γε-
γονός για τη Μολδαβία, η οποία το 2005 εξήγε 300 εκ.
φιάλες στη Ρωσία έναντι ποσού 250 εκ.€, 25% του συ-
νολικού ύψους των εξαγωγών της.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΡΕΚΟΡ ΕΞΑΓΩΓΩΝ:
Τα γερμανικά κρασιά "σερφάρουν" με επιτυχία. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το γερμανικό
Ινστιτούτο Οίνου, οι εξαγωγές έχουν ξεπεράσει το
ρεκόρ του 2006. Από το Μάιο του 2006 έως τον Απρί-
λιο του 2007, ο εξαχθείς όγκος, ξεπέρασε τα 3 εκ. HL
καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 14%. Η
αύξηση σε αξία είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτη. Το πο-
σό των εξαγωγών, ξεπερνάει τα 6 εκ.€, δηλαδή κατά

22%
το ύψος

της προη-
γούμενης χρονιάς. Η

μέση τιμή ανά εξαγόμενο λίτρο κρασιού, ανέρχεται
στα 1,96€. Ένα μέρος των καλών αποτελεσμάτων α-
φορά τα επανεξαγόμενα κρασιά που αφορούν το
25% του όγκου. Οι τρεις μεγάλοι πελάτες της Γερμα-
νίας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και οι κάτω
χώρες.
ΗΠΑ: Η FAT BASTARD ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ:
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονια η Click Wine Group
που εμπορεύεται τη γκάμα των Fat Bastard (Vin de
Pays d’ Oc που παράγονται από τον Gabriel Meffre)
υποστηρίζει τον αγώνα κατά του καρκίνου του
πνεύμονα. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και
Οκτωβρίου, ένα μέρος από τα έσοδα για κάθε πω-
λούμενη φιάλη Fat Bastard θα συνεισφέρει στην έ-
ρευνα κατά της ασθένειας. Ήδη έχουν συγκεντρω-
θεί 166.000 € και θα προστεθούν 0,18€ για κάθε πω-
λούμενη φιάλη στην εστίαση τους επόμενους δυο
μήνες.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ
ΛΕΥΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ: 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων η τιμή
ενός λίτρου  λευκού κρασιού πωλούμενου χύμα, στην
Αργεντινή αυξήθηκε κατά 25% πετυχαίνοντας την τι-
μή των 0,12€, ενώ τα καλύτερα λευκά για εξαγωγή ξε-
πέρασαν τα 0,14€. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αύ-
ξηση προκλήθηκε, από την υψηλή ζήτηση τέτοιων
κρασιών για εξαγωγή.
Η αύξηση αυτή δεν ικανοποιεί βέβαια τους Αργεντι-
νούς παραγωγούς, που εκτιμούν ότι τα έξοδα παρα-
γωγής ανέβηκαν κατά 60% εξαιτίας της ενεργειακής
κρίσης. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας οινοποιών α-
νέφερε ότι οι τιμές των λευκών κρασιών θ’ αυξηθούν
ακόμη, ενώ οι αντίστοιχες των ερυθρών θα παραμεί-
νουν σταθερές. 
ΙΝΔΙΑ: ΜΕΙΚΤΗ ΑΥΣΤΡΑΛΟΪΝΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Ο όμιλος αυστραλιανών κρασιών Howling Wolves
Wine Group (HWWG), εγκατεστάθη στην Ινδία, ι-
δρύοντας μεικτή εταιρεία (50-50) με την ινδική ε-
ταιρεία διανομής οίνων και αλκοολούχων ποτών
Brihans. Η νέα εταιρεία ονομάστηκε Brihans
Howling Wolves Wine Pvt LTD (BHWWPL) και έχει
σκοπό να παράγει και να εμπορεύεται ινδικό κρασί
στην επικερδή εσωτερική αγορά. Είναι η πρώτη
φορά που μια ινδική εταιρεία συμμαχεί με ένα πα-
γκόσμιο παίκτη στο κρασί, προκειμένου να παρά-
γει και να διακινεί ινδικό κρασί με ξένη ετικέτα.
Τα παραγόμενα κρασιά αυτής της μικτής εταιρείας
θα πωλούνται υπό το εμπορικό σήμα της Howling
Wolves.
Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη διανομή στην
Ινδία δυο αυστραλιανών κρασιών του Margaret
River Claw και του Small Batch, από τα οποία έχουν
πουληθεί ήδη 4.000 κιβώτια.
Η νέα εταιρεία εγκατέστησε αμπελώνα 400 στρεμ-
μάτων στην περιοχή Shreepur, περίπου 300 km νο-
τίως της Βομβάης. Η φύτευση αντιπροσωπεύει μια
ικανότητα παραγωγής 4 εκατ. κιβωτίων, της οποί-
ας οι πρώτες φιάλες θα τοποθετηθούν στην αγο-
ρά, το 2009.
Οι εργασίες κατασκευής οινοποιείου άρχισαν πρό-
σφατα, ενώ θα τεθεί σε λειτουργία την επόμενη
χρονιά. Η HWWG πουλάει το σύνολο της αυστρα-
λιανής της παραγωγής στην εξωτερική αγορά και
η νέα συνεργασία στην Ινδία θα της χρησιμεύσει
σαν βάση για όλη την ασιατική αγορά. 



Α
πό τον κατακλυσμό κρασιού τα προη-
γούμενα χρόνια, στην ελλειμματική
παραγωγή φέτος!

Τα στοιχεία του OIV δείχνουν ήδη κάθετη πτώ-
ση κατά 10% της παγκόσμιας παραγωγής, που
μεταφράζεται σε 18 εκατ. εκατόλιτρα λιγότερο
κρασί στις οινοδεξαμενές. 

Η μείωση της παραγωγής αποδίδεται κατά κύ-
ριο λόγο στις κλιματικές συνθήκες (ξηρασία) και
παρατηρείται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σε ό-
λες σχεδόν τις οινοπαραγωγές χώρες (Ε.Ε. και
νότιο ημισφαίριο).

Αν και παρατηρείται μια ευνοϊκή συγκυρία
στην Ν. Ζηλανδία και πολύ καλά αποτελέσματα
στην Ν. Αφρική και την Αργεντινή δεν συμβαίνει
το ίδιο για την Αυστραλία (στην οποία η σημαντι-
κή μείωση της παραγωγής από την ξηρασία εξι-
σορροπεί την αγορά) και την Χιλή.  

Για τις δυο τελευταίες χώρες η κατάσταση εί-
ναι προβληματική παρά την ανάπτυξη των εξα-
γωγών τους. Ουσιαστικά η πτώση της αυστραλέ-
ζικης παραγωγής επηρεάζει τον όγκο παραγω-
γής του Ν. Ημισφαιρίου, το 2007.

Παρά την πτώση της παραγωγής του συνόλου
των χωρών, το επίπεδο των αποθεμάτων τους, ό-
πως και η προσφορά τους, είναι σε υψηλά επίπε-
δα, όπως επίσης και η ροή των εξαγωγών τους.     

Το συνολικό έλλειμμα (18 εκ. HL) σε συνάρτη-
ση με την απουσία αποθεμάτων και την αύξηση
της παγκόσμιας κατανάλωσης αναμένεται να
προκαλέσει άνοδο των τιμών του κρασιού. 

Αναλυτικά, η εικόνα της παραγωγής ανά χώρα
είναι η ακόλουθη:

Ιταλία: Μείωση 13%
Το πρώτο εξάμηνο του 2007 ήταν η πιο θερμή

περίοδος που καταγράφηκε τους τελευταίους
δυο αιώνες εξ’ αιτίας ενός χειμώνα εξαιρετικά ζε-
στού όπως και των μηνών Απριλίου, Ιουλίου και
Αυγούστου όπου τα σταφύλια ωρίμασαν γρηγο-
ρότερα. Το καλοκαίρι ήταν υγρό στον Βορρά και
αναμένεται ανομοιογένεια στην ποιότητα των
κρασιών τη χρονιά αυτή. Έτσι η Ιταλία ετοιμάζε-
ται να τρυγήσει την πιο μικρή συγκομιδή εδώ και
50 χρόνια.

Ο τρύγος ξεκίνησε πολύ νωρίς (ένα μήνα πριν
την κανονική περίοδο) και ο όγκος της παραγω-
γής θα είναι μικρότερος. Η εσοδεία του 2007 ε-
κτιμάται γύρω στα 43,2 εκ. HL που σημαίνει πτώ-
ση 13%. 

Η μείωση της παραγωγής θα καθυστερήσει
την αμπελοοινική οικονομία της Ιταλίας. Το 2006
ο κύκλος εργασιών του τομέα έφτασε στο επίπε-
δο ρεκόρ των 9 δις. € εκ των οποίων οι εξαγωγές
που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τα 3,2 δις
€. Η επέκταση του Ιταλικού κρασιού συνεχίστηκε
και το πρώτο εξάμηνο του 200,7 σημειώνοντας
αύξηση της τάξης του 20% σε αξία. 

Γαλλία: Μείον 3,7 εκ. HL 
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του υ-

πουργείου Γεωργίας της Γαλλίας με 49,9 εκ. HL
οίνου έναντι 53,6 εκ. HL το 2006, η εσοδεία του
2007 θα είναι η πιο μικρή των δέκα τελευταίων ε-
τών – με εξαίρεση αυτή του 2003 – εξ’ αιτίας του
καύσωνα. Οι άσχημες κλιματολογικές συνθήκες
και η έντονη παρασιτική δράση, όπως και η επί-
δραση των εκριζώσεων, ερμηνεύουν την πτώση
της  παραγωγής. 

Η πρωιμότητα και η φυτοϋγιεινή κατάσταση
των σταφυλιών διαφέρον κατά περιοχή. Επι-
γραμματικά οι αμπελουργικές περιοχές:
Bordeaux: δύσκολη χρονιά για τους αμπελο-
καλλιεργητές.
Vale de Loire: ακόμη μακριά από την ωρίμαση.
Alsace: τρεις εβδομάδες πρώιμος τρύγος 
Campagne: πρωιμότητα και ανομοιογένεια πα-
ραγωγής.    
Bourgogne: όγκος παραγωγής ίδιος με την
προηγούμενη χρονιά.
Beaujolais: μικρή παραγωγή.
Savoie: παραγωγή σε πτώση.
Cognac: ο μύκητας μούχλας και καρπορροϊα
μειώνουν σημαντικά την παραγωγή. 

Cotes du Rh ne: μεγαλύτερος όγκος παραγω-
γής και καλύτερη χρωματική ένταση, σε σχέση
με το 2006.
Provence: οι  βορειοδυτικοί άνεμοι σύμμαχοι
των αμπελουργών. 
Corse: μικρή συγκομιδή εξ’ αιτίας της ξηρασίας.
Languedoc Roussillon: μικρή παραγωγή αλλά
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς. 

Ισπανία: Το υπουργείο Γεωργίας της Ισπα-
νίας προβλέπει ότι η παραγωγή οίνου θα είναι ε-
λαφρώς ανώτερη σε σχέση με το 2006 (πρόβλε-
ψη 1ης Ιουλίου).

Οι περιοχές της Εξτρεμαδούρας και της Βα-
λένθιας θα παράγουν περισσότερο. Στην Καστί-
για ή στην Καταλονία το επίπεδο της εσοδείας
του 2007 θα είναι το ίδιο με του 2006. Νεότερες
προβλέψεις εκτιμούν την παραγωγή στο  -10%.

Γερμανία:  Ρεκόρ πρωιμότητας
Όπως και στην γειτονική Αλσατία, ο τρύγος

στην Γερμανία είναι πρώιμος αυτή τη χρονιά. Τα
σταφύλια ωρίμασαν κατά 10-15 ημέρες νωρίτε-
ρα σε σχέση με τον μέσο όρο. Μετά από δύο κα-
τώτερες από τον μέσο όρο συγκομιδές τις δυο
τελευταίες χρονιές, ανακοινώθηκε ότι το 2007
πρόκειται η παραγωγή να είναι ως προς τον όγκο
καλή.

Το γερμανικό ινστιτούτο οίνου (DWI) υπολογί-
ζει τον όγκο της παραγωγής στα 10 εκ. HL, αύξη-
ση κατά 13% δηλαδή σε σχέση με τον μέσο όρο
10ετίας. 

Οι προβλέψεις αναπτερώνουν το ηθικό των
παραγωγών των οποίων οι δεξαμενές είναι άδει-
ες μετά από δυο ισχνές χρονιές. Οι οινοπαραγω-
γοί συνάπτουν συμβόλαια πώλησης με γρήγο-
ρους ρυθμούς στην εσωτερική και την εξωτερική
αγορά. 

Νότιο Ημισφαίριο
Ν. Αφρική: Ικανοποιητική παραγωγή, πτώ-

ση των εξαγωγών 
Η επέκταση της αμπελουργικής επιφάνειας

οινοσταφύλων στη Ν. Αφρική κατά το 2006
(+1,4% / 2005 με 101600 ha) τείνει να επιβρα-
δυνθεί, με κύρια αιτία τις κλιματολογικές συν-
θήκες και πρώτιστα την έλλειψη νερού, γεγο-
νός που στρέφει τους καλλιεργητές στην καλ-
λιέργεια άλλων αγροτικών προϊόντων. Στην πε-
ριοχή Cap Ouest το μεγαλύτερο μέρος του κύ-
κλου ωρίμανσης κύλησε με ευνοϊκές κλιματο-
λογικές συνθήκες. Μάλιστα η παραγωγή των α-
μπελιών που ήταν εγκατεστημένα σε βαριά ε-
δάφη της περιοχής ήταν ανώτερη του μέσου ό-
ρου, με καλή ποιότητα. Αντίθετα οι αμπελώνες
που ήταν εγκατεστημένοι σε ελαφρύτερα εδά-
φη υπέφεραν από την έλλειψη νερού. Η εσο-
δεία του 2007 εκτιμάται στα 9,66 εκ. HL (-2,5% /
2006 και +2,8% / μέσου όρου πενταετίας). Η μι-
κρή πτώση της παραγωγής οφείλεται στις μι-
κρές αποδόσεις των αμπελώνων με πρώιμα
λευκά σταφύλια. Σε επίπεδο ζήτησης, η εσωτε-
ρική κατανάλωση παραμένει σταθερή, αλλά για
πρώτη φορά από το άνοιγμα της Ν. Αφρικανι-
κής αγοράς, οι εξαγωγές είναι το 2006, κατώτε-
ρες του επιπέδου της προηγούμενης χρονιάς
(2,716 εκ. HL έναντι 2,810 εκ. HL)

Σημειώνεται, η αύξηση πωλήσεων σε χύμα σε
βάρος των εμφιαλωμένων κρασιών.

Ωκεανία: Η μικρή παραγωγή ισορροπεί την
αγορά

Στην Αυστραλία ο τρύγος ήταν πρώιμος κατά
δυο ή και περισσότερες εβδομάδες σε σχέση με
την κανονική περίοδο. Η ποιότητα των σταφυ-
λιών αρκετά καλή, αλλά ο πάγος που έπληξε με-
γάλο μέρος του αμπελώνα και η καλοκαιρινή ξη-
ρασία μείωσαν την παραγωγή στα 1,1 Μtn έναντι
1,8 Mtn το 2006. Η πτώση της παραγωγής -38%
είναι σημαντική. Το 2006 200.000 tn έμειναν πά-
νω στα αμπέλια, το 2007 το σύνολο της παραγω-
γής τρυγήθηκε.

Η χώρα γνωρίζει τα 4 τελευταία χρόνια μεγάλη

ξηρασία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το νερό
είναι περιοριστικός παράγοντας για την επέκτα-
ση του αυστραλιανού αμπελώνα. Το 2006 10 εκ.
δολλάρια δαπανήθηκαν στη χώρα για τη διαχεί-
ριση των υδάτινων πόρων.

Η επιφάνεια του αυστραλέζικου αμπελώνα
αυξήθηκε με μέτριους ρυθμούς το 2007 κατά
2,5% έναντι του 2006 και αναμένεται ότι κάποιοι
καλλιεργητές, εξαιτίας των χαμηλών τιμών και
την απουσία στήριξης, θα εγκαταλείψουν την
καλλιέργεια.

Παρατηρείται πτώση των αποθεμάτων, που
μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον εάν οι αμπε-
λώνες εκτεθούν σε ξηρασία διαρκείας, οπότε η
παραγωγή του 2008 θα είναι παραπλήσια του
2007. 

Η κατανάλωση οίνου (22 lt κατά κεφαλήν) αυ-
ξάνει, ενώ η αντίστοιχη της μπύρας μειώνεται και
οι εξαγωγές οίνου έφτασαν τα 2,8 δις δολλάρια
την τελευταία χρονιά.

Το μεγάλο γκρουπ Mac Guignan, κατέγραψε
πτώση των κερδών του κατά 90% το δεύτερο ε-
ξάμηνο του 2006. Το αποτέλεσμα αυτό εξηγείται
από την πίεση των αποθεμάτων, την οξύτητα του
ανταγωνισμού και το επίπεδο παραγωγής του
2006.

Ευνοϊκή κατάσταση στη Ν. Ζηλανδία
Στη μικρή αυτή χώρα, που τα 24.200 ha κατα-

νέμονται σε 540 μικρούς οινοποιούς, που συχνά
πωλούν και σταφύλια, ο αμπελώνας συνεχίζει
την εξάπλωσή του, ενώ η παραγωγή του 2006 /
1,332 εκ. HL ξεπεράστηκε το 2007 (1,4 εκ. HL).

Η αναλογία των λευκών οίνων παραμένει υψη-
λή. Το νεοζηλανδέζικο Sauvignon Blanc είναι
γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνουν με κύρι-
ους πελάτες το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρα-
λία και τις ΗΠΑ.

Ν. Αμερική: Αύξηση παραγωγής στην Αργε-
ντινή

Παρά τις ζημιές που υπέστησαν οι αμπελώνες
της Mendoza από τις καταιγίδες, η παραγωγή
παρουσίασε αύξηση. Η υγιεινή κατάσταση των
σταφυλιών κατά τον τρύγο, ήταν καλή για το σύ-
νολο του αμπελώνα και τα σταφύλια αναπτύχθη-

καν χάρις στο πότισμα.
Η παραγωγή σημειώνει αύξηση στη Mendoza

και στο San Jose και μικρή μείωση σε άλλες πε-
ριοχές. Το εθνικό ινστιτούτο αμπελοκαλλιέργει-
ας (INV) κατέγραψε αύξηση της παραγωγής κα-
τά 3,7%.

Συγκρατημένη κατάσταση στη Χιλή
Μετά από μια παραγωγή ρεκόρ το 2006 (8,5

εκ. HL, +7,1% / 2005) στη Χιλή, η παραγωγή κα-
ταγράφεται το 2007 μικρότερη.

Η επιφάνεια του αμπελώνα μειώθηκε ελα-
φρώς ενώ οι αποδόσεις κρατιούνται σε χαμηλά
επίπεδα. Ο όγκος παραγωγής το 2007 βρίσκεται
λίγο κάτω από τα 8 εκ. HL. Η πτώση της εσωτερι-
κής κατανάλωσης (2,5 εκ. HL / 2006, -5% / 2005)
αντισταθμίζεται, από μια νέα αύξηση των εξαγω-
γών, περισσότερο σημαντική (4,76 εκ. HL,
+15,5% / 2005) σε όγκο.

Η υποτίμηση του χιλιανικού νομίσματος σε
σχέση με το δολλάριο ΗΠΑ θα οδηγήσει σε μια
πτώση της μέσης τιμής των εξαγόμενων οίνων
(-5,2%), γεγονός που θα επηρεάσει τα λογιστι-
κά αποτελέσματα μεγάλου αριθμού επιχειρή-
σεων. Για το λόγο αυτό ο πρώτος Χιλιανός ε-
ξαγωγέας οίνου, η  Concha y  Toro,παρουσιά-
ζει μια πτώση των καθαρών κερδών της τάξης
του 17%.

Η αυξητική τάση της παραγωγής είναι μεγα-
λύτερη από την εξέλιξη της ζήτησης που επιβρα-
δύνεται από την εσωτερική κατανάλωση, ενώ τα
αποθέματα επιβαρύνουν την κατάσταση (7,8 εκ.
HL στο τέλος του 2006 + 20%  2005).

Στο πλαίσιο αυτό ένα μέρος των επιχειρήσεων
βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κερδοφορίας (α-
ντιπροσωπεύουν το 15-20%της επιφάνειας των
αμπελώνων), ενώ οι τιμές σταφυλιών σημείωσαν
κάθετη πτώση 50% και περισσότερο !!!

Καλή παραγωγή στην Ουρουγουάη
Οι αμπελώνες επωφελήθηκαν από τις ευνοϊ-

κές κλιματολογικές συνθήκες. Κάποιες βροχο-
πτώσεις στις νότιες περιοχές είχαν περιορι-
σμένη επίδραση στην ποιότητα των ερυθρών
σταφυλιών. Η ποιότητα των λευκών σταφυλιών
ήταν παντού εξαιρετική. Ο όγκος παραγωγής
αυξήθηκε το 2007 κατά 10% (1,04 εκ HL).
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Αυστραλία, Χιλή, Ισπανία 

Διαχειριστικές δυσκολίες στις εξαγωγές
Σε μερικές χώρες που αυξάνει η παραγωγή οίνου και στις οποίες ο αμπελουργικός κλά-

δος ενέχει μια συγκεκριμένη οικονομική σημασία, ο αμπελοοινικός τομέας βρίσκεται σε
κατάσταση προβληματισμού. Περιπτώσεις, όπως της Αυστραλίας που δόμησε, ένα φιλό-
δοξο σχέδιο επέκτασης του αμπελώνα της, ή της Χιλής της οποίας οι εξαγωγές οίνου φαί-
νεται να φτάνουν στα όριά τους και της Ισπανίας της οποίας η παραγωγικότητα του αμπε-
λώνα εξελίσσεται γρήγορα, είναι ενδεικτικές.

Στις χώρες αυτές, που δεν έχουν ένα επαρκές επίπεδο κατά κεφαλήν κατανάλωσης (Αυ-
στραλία 22 lt, Χιλή 14 lt, και Ισπανία 24,8 lt) συγκρινόμενο με άλλων χωρών (Γαλλίας, Ιτα-
λίας, Λουξεμβούργου, Αργεντινής) που η παραγωγή πλεονάζει επίσης, η εσωτερική κατα-
νάλωση, απορροφά ένα μικρό μέρος του δυναμικού παραγωγής (Αυστραλία και Χιλή 30%,
Ισπανία 35%). Οι τρεις αυτές χώρες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις εξελίξεις της διε-
θνούς αγοράς από τις υπόλοιπες μεγάλες αμπελοοινικές χώρες, στις οποίες η εσωτερική
κατανάλωση αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό, του όγκου παραγωγής τους (55%
στην Ιταλία, 60% στη Γαλλία, 65% στην Αργεντινή, 110% στις ΗΠΑ).

Οι χώρες αυτές είναι λιγότερο εκτεθειμένες στις συγκυριακές καταστάσεις της διε-
θνούς αγοράς, που σημαδεύεται από την υπεραφθονία της προσφοράς ή τις διακυμάν-
σεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η διακύμανση του αυστραλέζικου δολαρίου του peso ή του ευρώ, σε σχέση με το δολά-
ριο των ΗΠΑ ή το γιεν, δεν ευνοεί τα κρασιά της Αυστραλίας, της Χιλής και της Ισπανίας
στην διεθνή σκακιέρα.

Ο όγκος και κυρίως η αξία των εξαγωγών τους, δεινοπαθούν, γεγονός που θέτει δυσκο-
λίες στην αμπελοκαλλιέργεια και το εμπόριο, αφού δεν βρίσκουν, στην περιορισμένη ε-
σωτερική αγορά, αντιστάθμισμα και συμψηφισμό των δυσκολιών τους.

Στην αρχή του 2007 η συγκυρία ήταν λίγο καλύτερη για την Αυστραλία χάριν – και όχι ε-
ξαιτίας – της μείωσης της παραγωγής της, για την Ισπανία για την οποία οι κοινοτικές α-
ποστάξεις, περιορίζουν την προσφορά και κυρίως για τη Χιλή ,όπου η πτώση των τιμών πε-
ριθωριοποιεί τις εξαγωγές και κάνει ευπαθές το εμπόριο. Οι χώρες, όπου η εσωτερική ζή-
τηση οίνου παραμένει στάσιμη ή παρουσιάζει απόκλιση στην απορρόφηση μεγάλου μέ-
ρους της παραγωγής, είναι εξαρτημένες από τη διεθνή αγορά. Ο πληθωρισμός προσφο-
ράς στην αγορά αυτή και η νομισματική διακύμανση μπορούν να επηρεάσουν επικίνδυνα
την αμπελοοινική τους οικονομία,



Τ
ο διάστημα 19-21 Σεπτεμβρίου
βρεθήκαμε στην περιοχή της
Ηλείας για να δούμε και ζωντα-

νά το οδυνηρό αποτέλεσμα της πύρινης
καταστροφικής λαίλαπας. Κυρίως, όμως
για να συμπαρασταθούμε στους αγρότες
της περιοχής και κυρίως στους αμπε-
λουργούς με τους οποίους λόγω αντικει-
μένου έχουμε ζήσει πιο κοντά τα τελευ-
ταία 30 χρόνια. Είναι προφανές ότι οι α-
μπελουργοί χρειάζονται άμεσα οδηγίες
για τις επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν
κυρίως για το κλάδευμα και τις λιπάνσεις,
ώστε τα φυτά να επανέλθουν το ταχύτερο
στην παραγωγή. Το ΕΘΙΑΓΕ διαθέτει τους
κατάλληλους επιστήμονες και θα μπο-
ρούσε να συμβάλλει στον τομέα αυτό.

Ο Νομάρχης της Ηλείας κ. Χαράλαμπος
Καφύρας μας ενημέρωσε με λεπτομέρεια
για τη θλιβερή κατάσταση που έχει δια-
μορφωθεί στον αγροτικό τομέα. Ο ίδιος
άλλωστε είναι γεωπόνος και έχει ιδιαίτερη
ευαισθησία στα θέματα των αγροτών. Στο
Νομό Ηλείας καλλιεργούνται 35.000-
40.000 στρέμματα με οινοποιητικές ποικι-
λίες και 14.000 στρέμματα με Κορινθιακή
σταφίδα. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις δη-
λώσεις των αμπελουργών στον ΕΛΓΑ, έ-
καψε 4.000 στρέμματα κρασοστάφυλα
και 9.000 στρέμματα σταφίδα.

Ο Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης
του Νομού κ. Δημήτριος Χριστοδουλάκης
και η αρμόδια γεωπόνος κ. Σοφία  Καφύ-
ρα μας διευκόλυναν με μεγάλη προθυμία
να επισκεφθούμε τις πυρόπληκτες περιο-
χές. Σε όλες τις περιοχές που επισκεφτή-
καμε  μας περίμεναν τοπικοί αμπελουργοί
οι οποίοι μας οδήγησαν στα αμπέλια
τους. Όλους τους ευχαριστούμε θερμά.

Το οδοιπορικό ξεκίνησε από το Δήμο
Ωλένης, όπου ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πα-
ναγόπουλος μας πληροφόρησε ότι και τα
16 χωριά του Δήμου έχουν υποστεί πολύ
μεγάλες ζημιές από την πυρκαγιά. Οι ει-
κόνες από την τηλεόραση δεν μπορούν να
αποδώσουν το δέος και το σφίξιμο στην
καρδιά που αισθάνεται κανείς όταν επι-
σκέπτεται τις περιοχές αυτές και συνομι-
λεί με τους αγρότες. Μαύρο τοπίο πα-
ντού. Απόγνωση στις ανθρώπινες ψυχές.
Καράτουλα, Μαγούλα, Ωλένη, Μουζάκι,
Αγία Άννα, Γούμερο, Κουτσοχέρι, Πεύκη,
Κλεινδιά, Λανζόι, Αρβανίτη, Χαριά και συ-

νεχίσαμε στο Δήμο Πύργου με τα χωριά
Ελαιώνας κλπ.,  στο   Δήμο Ιαρδανός, με
τα χωριά Βροχίτσα κλπ.

Μέσα Ιουλίου -ένα μήνα περίπου πριν

την πυρκαγιά- είχαμε επισκεφθεί αυτές
τις περιοχές με αφορμή μιας επερώτησης
που έγινε στη Βουλή για τους αμπελώνες
της Ηλείας και έτσι είχαμε ακόμη μπρο-

στά στα μάτια μας την μαγευτική ομορφιά
των περιοχών αυτών.

Τα πρώτα συμπεράσματα από την επί-
σκεψη στον πυρόπληκτο αμπελώνα της
Ηλείας είναι τα εξής: 
- Επιβεβαιώθηκε η άποψη που είχαμε α-

πό άλλες πυρκαγιές (Σάμος, Εύβοια
κλπ.) ότι οι αμπελώνες μπορούν να απο-
τελέσουν φυσικά φράγματα και να ανα-
χαιτίσουν τις πυρκαγιές. Στην περίπτω-
ση της Ηλείας όμως η ιδιαίτερη διαμόρ-
φωση του τοπίου, με τις συχνές εναλλα-
γές δάσους –ελαιώνων -αμπελώνων,
που ουσιαστικά αποτελούν ένα ενιαίο
σύμπλεγμα, δεν επέτρεψε την ανάσχε-
ση της φωτιάς. Μεμονωμένοι, συνήθως
αμπελώνες που περιβάλλονταν από δά-
σος, ήταν φυσικό να υποστούν ζημιές
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που
αναπτύχθηκαν.

- Η διάταξη των αμπελώνων υπό μορφή
ζωνών μεγάλου πλάτους θα εμπόδιζε
την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

- Οι ζημιές που έχουν υποστεί οι αμπελώ-
νες μπορούν να καταταχθούν σε τρεις
κατηγορίες:

- Στην πρώτη κατηγορία, ζημιά έχει υπο-
στεί μόνο η φυλλική επιφάνεια. Οι κλη-
ματίδες, οι βραχίονες και ο κορμός είναι
σε καλή κατάσταση. Οι αμπελώνες αυ-
τοί έχουν ήδη νέα βλάστηση (20 μέρες
περίπου μετά την πυρκαγιά), Η νέα βλά-
στηση είναι ορατή από απόσταση. Είναι
το πρώτο πράσινο που αρχίζει να δημι-
ουργείται στη πυρόπληκτη περιοχή.

- Στη δεύτερη κατηγορία έχουν υποστεί
ζημιά οι κληματίδες. Οι αμπελουργοί θα
πρέπει να περιμένουν μέχρι την επόμε-
νη άνοιξη για να διαπιστώσουν που θα
υπάρχουν  νέοι βλαστοί, ώστε να δια-
μορφώσουν πάλι το σχήμα του πρέ-
μνου.

- Στην τρίτη κατηγορία έχουν υποστεί ζη-
μιά και οι βραχίονες μαζί με τον κορμό.
Την επόμενη άνοιξη θα πρέπει  να καρα-
τομηθεί ο κορμός πάνω από το σημείο
που έχουν εκπτυχθεί νέοι βλαστοί και
στη συνέχεια να γίνει η διαμόρφωση
του σχήματος του φυτού.
Οδηγίες, βέβαια, με λεπτομέρειες και α-

κριβείς συστάσεις θα γίνουν από ειδικούς
επιστήμονες του ΕΘΙΑΓΕ και θα διανεμη-
θούν στους αμπελουργούς.
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Η φύση επιμένει. Αναβλάστηση αμπελώνα 20 μέρες μετά την πυρκαγιά

συνέχεια από την σελίδα 4

ΣΑΜΟΣ
Η αμπελουργική περίοδος του 2007 χαρα-

κτηρίστηκε από έντονη ανομβρία τους χειμε-
ρινούς μήνες, λίγες βροχές την άνοιξη και ε-
παναλαμβανόμενους καύσωνες την περίοδο
Ιουλίου – Αυγούστου. Οι καλλιεργητικές συν-
θήκες της Σάμου (ξηρική) επιδείνωσαν την
κατάσταση, ιδιαίτερα σε νεαρούς αμπελώνες.
Γενικά η μείωση της παραγωγής αναμένεται
σημαντική, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία αφού
ο τρυγητός βρίσκεται σε εξέλιξη.  Ο τρυγητός
έχει πρωιμίσει κατά 15 περίπου μέρες και η
ποιότητα των σταφυλιών είναι ικανοποιητική,
δεδομένου ότι τα προβλήματα φυτονόσων ή-

ταν ιδιαίτερα περιορισμένα και ανάπτυξαν υ-
ψηλό ζαχαρικό τίτλο τα ημιορεινά και ορεινά
αμπέλια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Οι ποσότητες σταφυλιών που παρήγαγε

φέτος ο αμπελώνας της Κεφαλονιάς ήταν
μειωμένες, και αυτό ήταν αναμενόμενο α-
φού οι κλιματικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα
δύσκολες καθ’ όλη σχεδόν την καλλιεργητι-
κή περίοδο.  Η συνολική μείωση στην πρώτη
ύλη σε σχέση με πέρυσι ήταν στο - 16%  και
συγκεκριμένα: για την Ρομπόλα  - 6,3%,  για
την βιολογική Ρομπόλα  -  36,5%  για το Τσα-
ούσι  - 33,6 %. Σε αντίθεση όμως με την πο-

σότητα, η ποιότητα της πρώτης ύλης ήταν
βελτιωμένη σε μεγάλο βαθμό.  Η επίβλεψη
του αμπελώνα φέτος ήταν αυξημένη με την
παρουσία του γεωπόνου του συνεταιρισμού,
με στόχο πάντα την μεγιστοποίηση της ποιό-
τητας  αλλά και των ποσοτήτων.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Πάνω από το 50% της παραγωγής έμειναν

ατρύγητα, επειδή σάπισαν λόγω βροχοπτώ-
σεων και αποζημιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ, ε-
νώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ.Α.Α. η πα-
ραγωγή είναι μειωμένη κατά 35% σε σχέση
με την περυσινή λόγω ξηρασίας και καύσω-
να.  Παρ’ όλα αυτά η παραγωγή που απέμει-
νε θα παρουσιάσει φέτος, το ιδιαίτερο δυ-
ναμικό της ποικιλίας Βερτζαμί.  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Οι καιρικές συνθήκες, (ανομβρία κατά την

περίοδο 2006 – 2007,  μείωση 50% της ετήσιας
βροχόπτωσης, απόλυτη ξηρασία τους τελευ-
ταίους 4 μήνες και αύξηση  της μέσης θερμο-
κρασίας καλοκαιριού),  επηρέασαν την εξέλι-
ξη της ωρίμασης των σταφυλιών και κατά συ-
νέπεια τους χαρακτήρες των οίνων που θα
παραχθούν. Η παραγωγή αναμένεται μειω-
μένη,  με αυξημένο pΗ, μειωμένη οξύτητα στα
4gr/lt και αναμενόμενο σακχαρικό τίτλο
210gr/lt. 

Τα αρώματα φρέσκων φρούτων είναι αδύ-
ναμα, ενώ προβλήματα ασθενειών πιθανότα-
τα να εμφανισθούν σε περίπτωση βροχοπτώ-
σεων.
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