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∫·Ï‡ÙÂÚË ·ﬁ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ Ë Ó¤· ∫√∞ Ô›ÓÔ˘

∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô
- ·Ô‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·Ì¤ÏÈ
- ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·ﬁÛÙ·ÍË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Ú·ÛÂ Ë ··ÁﬁÚÂ˘ÛË ÁÈ· ÙË ˙¿¯·ÚË
¡¤· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
¤ˆ˜ ÙÔ 2013, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
Ï¤ÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ë Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙË˜ ∫√∞
ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô˘ «¤ÎÏÂÈÛÂ» ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ
ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ 19
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.
∏ Ó¤· ∫√∞ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏﬁ
ÙË˜ ÁÂÓÈÎ¿ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Î·ıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·Ë¯Ô‡Ó ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÈÎÔ‡
ÎﬁÛÌÔ˘.
√È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘
Ê¤ÚÓÂÈ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ‹‰Ë Î·Ù·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È Ë Úﬁ‚ÏÂ„Ë
¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË˜ ÂÓÈ·›·˜
ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÔ‡˜
ÛÙÔÓ «ÂıÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ» Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È
Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ 7 ÂÎ. Â˘ÚÒ ÂÈÏ¤ÔÓ, ÛÂ ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ¤ˆ˜ ÙÔ 2013 Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜
(·ÔÛÙ¿ÍÂÈ˜, ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ˜).
∏ ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÂÎÚÈ˙ÒÛÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 35 Â˘ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·, ÙÔ ‡„Ô˜
ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÎÚÈ˙ÒÛÂÈ˜ (ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 3 ·ﬁ Ù· 5
¯ÚﬁÓÈ·) Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÌÂÏÒÓ· ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ı· ‰ÔıÂ› Èı·ÓÒ˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÔÓ-

Έ

‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂÈ˜, ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Ô›ÓˆÓ Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹
ÙË˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ Î·È ÙË˜ ÂÛÔ‰Â›·˜ ÛÙËÓ
ÂÙÈÎ¤Ù· ÙˆÓ ÂÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ Ô›ÓˆÓ.
∞ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›Ó·È ﬁÙÈ ÔÈ ﬁÚÔÈ ÁÈ·
ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ê·Î¤ÏÔ˘˜ (‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ μ’ ˘ÏÒÓ·).
™Ù· ÌÂ›ÔÓ ÙË˜ Ó¤·˜ ∫√∞ Â›Ó·È Ë
‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ˙¿¯·ÚË˜
ÛÙËÓ ÔÈÓÔÔ›ËÛË Î·È Ë ··ÁﬁÚÂ˘ÛË
‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ ÙË˜ ∂.∂.
™Â ﬁÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ë ∫∂√™√∂ ‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÛÂ
«·ÓÔÈ¯Ù‹ ÁÚ·ÌÌ‹» ÌÂ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô
∞ÁÚ. ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ Î.
∞Ï. ∫ÔÓÙﬁ, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿
ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó
(ﬁˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ Î·È ·ﬁ ÂÈÛÙÔÏ‹
ÙË˜ ÌÂ ·Ô‰¤¯ÙË ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ) ÛÙËÓ
‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ﬁÚˆÓ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹
ÙÔÌ¤· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË.
◊‰Ë Ë √ÚÁ¿ÓˆÛË, ÛÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹
ÙË˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÊˆÓ›·, ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ ÙË
ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ô Î. ∫ÔÓÙﬁ˜ ÛÙÔ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ ¿ÚÈÛÙË
ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ Â›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ﬁÏÔ
ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ.
™ÂÏ. 4-5

TÔ˘ ™Ù¿ıË ÁÈ· Ù· AÌÂÏÔÔÈÓÈÎ¿ N¤·

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÎﬁÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÎÚ·Û›

∂·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÃÚ. ª¿ÚÎÔ˘
ÛÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙË˜ ∫∂√™√∂
Â ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢™ ÙË˜
∫∂√™√∂ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó
ÛÙÈ˜ 20/12 ÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ú¯·ÈÚÂÛ›Â˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô.
ΔÔ Ó¤Ô ¢™ Â·ÓÂÍ¤ÏÂÍÂ ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔÓ
ÃÚ. ª¿ÚÎÔ˘ (∞™ ™¿ÙˆÓ).
Δ· ¿ÏÏ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô˘ Â›Ó·È:
°È¿ÓÓË˜ ∫·Û·¿ÎË˜ (·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ –
·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ˜ ÙË˜ ∂.∞.™. ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘),
ªÈ¯¿ÏË˜ ™·Ê¿Î·˜ (ÁÂÓÈÎﬁ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ – ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ˜ ÙË˜ ∂.∞.™. ¶¿ÙÚ·˜),
∫Ô˘Î¿ÎË˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (Ù·Ì›·˜ – ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ˜ ÙË˜ ∂.∞.™. ¶Â˙ÒÓ). °. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ( ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √.™. ¡ÂÌ¤·˜),
Ã. °ÎÔ˘ÓÙÂÏ›ÙÛ·˜ (·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ˜ ÙÔ˘

Μ

™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ¢.™. ∫∂O™O∂
ÛÂÏ.

2

√.™. Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘) Î·È ª·Î¿ÚÈÔ˜ ™ÎÔÂÏ›ÙË˜ (·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ˜ ÙË˜ ∂.∞.™. £‹Ú·˜).
™ÙÈ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ô Ã. ª¿ÚÎÔ˘, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁﬁ˜ ÌÂ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÈ˜
ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿
ÛÙË °·ÏÏ›·, ÙﬁÓÈÛÂ ﬁÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ› ÌÂ
ÙËÓ ›‰È· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ ÚﬁÏÔ
ÙÔ˘, ÌÂ ÓÂ‡Ì· ÂÓﬁÙËÙ·˜ Î·È ÁÓÒÌÔÓ· Ù·
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÌﬁÓÔ.
∏ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎ‹ È‰¤·, ÚﬁÛıÂÛÂ Ô Î.
ª¿ÚÎÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË ·ﬁ ÎÔÌÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂÈ˜ Î·È ·˘Ùﬁ ÛÙËÓ ∫∂√™√∂ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ı· ÙÔ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘ÌÂ.

¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È·Î‹Ú˘ÍË
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË
ÛÂÏ.

3

Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ
·ÌÂÏÔÔÈÓÈÎﬁ ÎÏ¿‰Ô
Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ï‹„Ë˜
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì¤ÙÚˆÓ
Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜
Û˘ÓÂÓÓﬁËÛË˜ ÒÛÙÂ
ÙÔ ÎÚ·Û› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÂ ÂÍ·ÁˆÁÈÎﬁ
ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙË
¯ÒÚ·
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂ Ù·
ÎﬁÌÌ·Ù· Ô˘ ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó Ë ∫∂√™√∂ Î·È Ë
¢ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹.
™ÙÈ˜ 18/12 ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ ‰ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË
μÔ˘Ï‹ (·ﬁ ÙËÓ ∫∂√™√∂ ÌÂÙÂ›¯Â Ô ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ¶·Ú. ∫ÔÚ‰Ô¿ÙË˜) ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜
ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ôï‰Ë (˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘
ÎﬁÌÌ·ÙÔ˜) Î·È μ·ÁÁ. ∞ÚÁ‡ÚË.

H

ΔÔ ÎÚ·Û› ÛÂ ﬁÏÔ
ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ
ÛÂÏ.
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™ÙÈ˜ 28/12 Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ √ÚÁ¿ÓˆÛË˜
ÃÚ. ª¿ÚÎÔ˘ Î·È Ô ¶·Ú. ∫ÔÚ‰Ô¿ÙË˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ ™À¡ ÌÂ ÙÔÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ï. ∞Ï·‚¿ÓÔ.
™ÙÈ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÙﬁÓÈÛÂ
ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„Ë˜ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÙÔ˘
ÎÏ¿‰Ô˘, Î·ıÒ˜ ﬁˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Â›Â,
ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ
·ÏÏ¿ ÂÓÙﬁ˜.

ŒÚÂ˘Ó· OÏÏ·Ó‰ÒÓ
ÁÈ· ÙÔ ÎÚ·Û›
ÛÂÏ.

7

OINOÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿
ÛÂÏ.

8
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OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2007

1Ë Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË
ÙÔ˘ ¢.™. ÙË˜ ∫∂√™√∂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜

¶ƒ√μ§∂æ∏

¶ÚÒÙÂ˜ ÔÈ ∏¶∞ ÙÔ 2010 ÛÙËÓ
Σ
Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎÚ·ÛÈÔ‡
ύμφωνα με τις προβλέψεις
που πραγματοποιήθηκαν
για λογαριασμό της VINEXPO από το International Wine and
Spirit Record (IWSR), η παγκόσμια
κατάταξη των μεγαλύτερων καταναλωτριών χωρών το 2010 θα είναι
αυτή που απεικονίζεται στην τρίτη
κολώνα του πίνακα που ακολουθεί.
Προβλέπεται συνεπώς μια συνέχιση της πτώσης της κατανάλωσης
στη Γαλλία, σχεδόν σταθερότητα
στην Ιταλία, μικρή αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγαλύτερη στη

Σ

Χώρες

2002 (OIV)

ναν αντίστοιχα την 6η και την 8η θέση, στην παγκόσμια κατάταξη).
Γνωρίζουμε λίγα για την κατανάλωση στην Κίνα, αλλά ξέρουμε ότι ένα πλήθος κατοίκων στην χώρα αυτή, περιστρέφεται γύρω από την κατανάλωση οίνων.
Από το γεγονός αυτό, η αύξηση
της εθνικής κατανάλωσης θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα ρυθμό
μεγαλύτερο απ’ ότι στο παρελθόν.
Όπως και να είναι, η υπόθεση μιας
αύξησης της παγκόσμιας κατανάλωσης ενισχύεται.

Γερμανία και πολύ μεγάλη στις
ΗΠΑ.
Παγκόσμια το ποσοστό αύξησης
της κατανάλωσης θα ανέλθει σε
10% από το 2005 έως το 2010, πρόβλεψη πολύ ανώτερη από αυτή που
δίνουν τα στατιστικά μοντέλα (2 έως
3%). Είναι αλήθεια ότι το IWSR προβλέπει μια ανάπτυξη της κατανάλωσης στην Κίνα και τη Ρωσία, γεγονός που θα κατατάξει τις δυο αυτές
χώρες στην ομάδα των επί κεφαλής
καταναλωτριών χωρών οίνου. (Το
2002, οι χώρες αυτές καταλάμβα-

2005 (IWSR)

2010 Αναθεώρηση
(IWSR)

% Διακύμανση
2010 / 2005

Πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της
ΚΕΟΣΟΕ – σημαντικές αποφάσεις
Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το
μέλλον και τις λειτουργίες του τομέα, έλαβε κατά την διάρκεια της συνεδρίασής του
στις 11/1/2008 το νέο Δ.Σ. της ΚΕΟΣΟΕ
στο οποίο παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι
του υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, της ΓΕΣΑΣΕ και της ΣΥΔΑΣΕ.
Συγκεκριμένα το νέο Δ.Σ. έλαβε αποφάσεις για:
- την υποβολή αιτήματος στο υπουργείο
Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων για την
σύσταση του ελληνικού Οργανισμού Οίνου.
- την επεξεργασία του σχεδιασμού της επόμενης 5ετίας για τις δράσεις στους
Εθνικούς Φακέλους.
- την διάχυση της πληροφόρησης της νέας ΚΟΑ στις αμπελουργικές περιοχές
της χώρας.

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Û‡ÓÙ·ÍË
ρήση της ευνοϊκής ρύθμισης του νόμου 3607/07 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης από τον ΟΓΑ (λόγω γήρατος ή θανάτου), ύψους 80% της σύνταξής τους, η οποία θα χορηγείται 15 ημέρες
μετά τη συνταξιοδότησή τους θα μπορούν
να κάνουν και οι αγρότες.
Με βάση εγκύκλιο της διοίκησης του
ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του νόμου 3607/07 περί
προσωρινής σύνταξης, επεκτείνονται και
στους προς συνταξιοδότηση αγρότες.
Κατόπιν αυτού, οι αγρότες που πρόκειται
να συνταξιοδοτηθούν από τον ΟΓΑ, 15 ημέρες μετά την ημερομηνία συνταξιοδότησής
τους, θα μπορούν να εισπράττουν προσωρινή σύνταξη, ύψους 80% της συνολικής
σύνταξης που θα πάρουν, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την καταβολή
της πλήρους σύνταξης.

Χ

ΗΠΑ

23,5

23,0

27,3

+19%

Ιταλία

27,7

26,9

27,2

+1%

Γαλλία

34,8

27,4

24,8

- 9%

Γερμανία

20,3

21,9

23,5

+8%

9,9

11,9

12,9

+4%

112,4

124,5

143,3

+15%

Αγγλία
Άλλες χώρες
ΣΥΝΟΛΟ

228,6(1)

235,6(1)

259,0(1)

+10%

(1) εκτιμήσεις του ΟΙV με 10% αύξηση από το 2005 στο 2010

™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ï¤ÔÓ Î·È ÔÈ Vignobles de France
ι όροι παραγωγής οίνου
των Vignobles de France
οριστικοποιήθηκαν με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης ήδη από τις 28/2/2007.
Μόνο οι οίνοι που έχουν πιστοποιηθεί ως Vin de pays ενός
διαμερίσματος ή Vin de
pays μιας ζώνης, με δυνατότητα ένδειξης της ποικιλίας ή το αποτέλεσμα ανάμειξης των οίνων αυτών, έχουν δικαίωμα να
φέρουν την ένδειξη Vin de
pays Vignobles de France.
Το όνομα μιας, δυο ή
τριών ποικιλιών μπορεί να
συμπληρώσουν αυτή την
ονομασία.
Το όνομα μιας ποικιλίας
παρουσιάζεται όταν η συγκεκριμένη ποικιλία συμμετέχει τουλάχιστον κατά
20% στον όγκο που συντίθεται από την ανάμειξη
των οίνων.
Τα αιτήματα αναγνώρι-

O

σης υποβάλλονται στην Vini
flhor μαζί με το δελτίο ανάλυσης, την πιστοποίηση γευσιγνωσίας και ένα αντίγραφο εγγραφής που επιτρέπει την γνώση της σύνθεσης και του lot.
Η έγκριση θα δίνεται είτε
στον υποβληθέντα φάκελο, εί-

τε με έλεγχο και γευσιγνωσία.
Να σημειωθεί ότι όλοι οι οίνοι που θα κυκλοφορούν με
την ονομασία Vin de pays
Vignobles de France, χάνουν
την δυνατότητα κυκλοφορίας
ως Vin de pays διαμερίσματος
ή ζώνης.

TÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ KEO™OE
***
I‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ :
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√ÈÓÈÎﬁ Â˘Úˆ·˚Îﬁ Ì¤ÙˆÔ

¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË
·ﬁ ÙËÓ ∫∂√™√∂ Î·È ÙÈ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ ¿ÏÏˆÓ 4 ¯ˆÚÒÓ
χηρή παρέμβαση στις εξελίξεις για την προτεινόμενη ΚΟΑ κρασιού κάνουν με κείμενο πολιτικής διακήρυξης οι κορυφαίες αμπελοοινικές συνεταιριστικές οργανώσεις των πέντε σημαντικότερων οινοπαραγωγών ευρωπαϊκών κρατών και συγκεκριμένα από την Ελλάδα η ΚΕΟΣΟΕ, από την Γαλλία η
Vignerons Cooperateurs de France, από την Ιταλία η Fedagri η Legacoop
agroalimantare και η AGRI AGRITAI, την Ισπανία η COOPERATIVAS AGRARIAS
και την Πορτογαλία η CONFAGRI.
Με την πολιτική διακήρυξη οι 7 οργανώσεις επισημαίνουν ότι η πρόταση της
Commission δεν ανταποκρίνεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρω-

Η

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΑ
Η διακήρυξη υπογράφτηκε από τους συνεταιριστικούς οργανισμούς: Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ελλάδας.
Την 4η Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε μια πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου, σχετικά με την ΚΟΑ του αμπελοοινικού τομέα, η οποία ήταν συνέχεια της
επικοινωνίας της Commission της 22ας Ιουνίου του 2006 «Για ένα ισχυρό ευρωπαϊκό αμπελοοινικό τομέα».
Οι στόχοι της πρότασης, σκόπευαν στην
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
ποιότητας της κοινοτικής αμπελοοινικής
παραγωγής, στην ενδυνάμωση και αύξηση
της θέσης των ευρωπαϊκών οίνων στην παγκόσμια αγορά, θέτοντας σε ισχύ μια νομοθεσία περισσότερο σαφή και διαφανή, που
ενδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό των παραγωγικών ζωνών και διασφαλίζει μια παραγωγή που σέβεται το περιβάλλον.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, προτάθηκαν μια σειρά μέτρων, όπως η δημιουργία των Εθνικών Φακέλων, που χρηματοδοτούν ένα μενού δράσεων για κάθε ΚράτοςΜέλος, ώστε να βελτιώσει τις ανταγωνιστι-

κές δομές του. Η πρόταση προβλέπει και
άλλα μέτρα όπως, εθελοντική εκρίζωση των
αμπελώνων, απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης, κατάργηση των αποστάξεων,
απαγόρευση εμπλουτισμού με σακχαρόζη,
μεγαλύτερη ευελιξία στο ετικετάρισμα,
προσέγγιση των οινολογικών πρακτικών
στη βάση αναγνώρισής τους από τον O.I.V.,
πολιτική ευθυγράμμιση των ειδικών ονομασιών του οίνου στους οριζόντιους κοινοτικούς κανονισμούς και μεταφορά ενός μέρους του προϋπολογισμού της ΚΟΑ προς
την πολιτική της Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η εφαρμογή των προτάσεων αυτών, θα
προκαλέσει μια μεγάλη απελευθέρωση των
αγορών και θα αποτελέσει μια πρόκληση

παϊκού κρασιού και μεταξύ άλλων, για την καλύτερη διαχείριση της νέας ΚΟΑ, αντιπροτείνουν την αυτόματη αναγνώριση των συνεταιρισμών όπως και των συλλογικών οργάνων άλλων οινοποιών ως Οργανώσεων Παραγωγών οίνου, οι οποίες
θα διαχειρίζονται αποκλειστικά τα μέτρα (πόρους, εργαλεία κλπ.) βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Επιλαμβάνουν επίσης τη ριζική αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο
μεταφοράς πόρων από τον Α’ στο Β’ πυλώνα.
Ειδικότερα, το κείμενο της πολιτικής διακήρυξης που συνοδεύεται και από παράρτημα με τροποποιητικές προτάσεις άρθρων της πρότασης στην Ε.Ε. είναι το ακόλουθο:

για τους αμπελοκαλλιεργητές και τις συνεταιριστικές τους επιχειρήσεις σε μια περισσότερο παγκοσμιοποιημένη αγορά. Οι συνεταιριστικοί Οργανισμοί που υπογράφουν
αυτή τη διακήρυξη αντιπροσωπεύουν το
60% της ευρωπαϊκής παραγωγής οίνου στην
Ε.Ε. και χωρίς υποχώρηση των ιδιαίτερων
πολιτικών τους θέσεων, σε σχέση με ορισμένα μέτρα που προτείνονται από την
Commission, θέλουν να διακηρύξουν ότι:
- Συναινούν με τους στόχους της Commission αναφορικά με την αναγκαιότητα καλύτερης διαχείρισης της ΚΟΑ Οίνου, που
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και το
εμπόριο της οινικής παραγωγής της Ε.Ε..
Παρόλα αυτά δεν πιστεύουν ότι με τα

Ελληνογαλλική συνάντηση για τους Vin doux Naturels
ενταμελής αντιπροσωπεία Γάλλων παραγωγών
μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι φορέων όπως της
διεπαγγελματικής των Vin doux Naturels του
Laugendoc Roussillon επισκέφτηκε σε προγραμματισμένη
συνάντηση στις 8/11/2007 τον συνεταιρισμό της Σάμου και
στις 9/11/2007 τα γραφεία της ΚΕΟΣΟΕ, προκειμένου Έλληνες και Γάλλοι από κοινού να παρέμβουν στην Commission με
σκοπό την ένταξη του υφιστάμενου ορισμού στον ΚΑΝ (ΕΚ)
1493/99 και στο νέο σχέδιο κανονισμού της ΚΟΑ οίνου.
Η ένταξη του ορισμού στο σχέδιο κανονισμού είναι άκρως
σημαντική για την συγκεκριμένη ειδική κατηγορία γλυκών
κρασιών, αφού συνδέεται ευθέως με φορολογικές απαλλαγές.
Να τονιστεί ότι μεγάλος όγκος εξαγωγών του ΕΟΣ Σάμου
έχει προορισμό τη Γαλλία.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν τα στελέχη του υπουργείου
Α.Α. και Τροφίμων που είναι υπεύθυνα για τις διαπραγματεύσεις κ.κ. Ε. Κούρεντα και Χαρ. Μουλκιώτης, ο διευθυντής της
Οργάνωσης κ. Παρ. Κορδοπάτης καθώς και ο Ντ. Στεργίδης
γνωστός δημοσιογράφος του κλάδου.
Η Confederation Nationale des Vins doux Naturels a AOC, ο
ΕΟΣ Σάμου και η ΚΕΟΣΟΕ, συνυπέγραψαν την ακόλουθο κοινή δήλωση που απευθύνεται τόσο στους υπουργούς Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Γαλλίας και
της Ελλάδας αντίστοιχα, όσο και στην Επίτροπο Γεωργίας
της Commission κα Μ. Boel.
«Οι αντιπρόσωποι των Γάλλων παραγωγών των Vin doux
Naturels στις περιοχές με ελεγχόμενη προέλευση
(Confederation Nationale des vins Doux Naturels a AOC) και
των Ελλήνων (Ένωσης Οινοποιητικών συνεταιρισμών Σάμου
και η Κεντρική Ένωση των οινοποιητικών συν/σμών

Π

ΚΕΟΣΟΕ), συναντήθηκαν στην Σάμο και την Αθήνα την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Σχετικά με την αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οίνου, διαπιστώθηκε ότι η Commission, δεν περιέλαβε
στο σχέδιο κανονισμού, τον ειδικό ορισμό των Vin doux
Naturels (Οίνος φυσικός γλυκύς).
Ο ορισμός αυτός που υπάρχει στον υφιστάμενο κανονισμό
(Παράρτημα VI του ΚΑΝ 1493/99 του Συμβουλίου της 14
Μαΐου 1999) επιτρέπει την αναγνώριση του γλυκύ φυσικού οίνου παραγόμενου σε περιοχές Ονομασίας Προέλευσης
Ελεγχομένης, στο πλαίσιο της κατηγορίας των Vin de Liquer.
Οι φυσικοί γλυκείς οίνοι είναι παραδοσιακά προϊόντα που
παράγονται αποκλειστικά οινοποιούς σε περιοχές μειονεκτικές, ενώ οι εκμεταλλεύσεις τους σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες με περιορισμούς παραγωγής αυστηρά προσδιορισμένους όπως:
- οινοποίηση αποκλειστικά από παραγωγούς με ποικιλίες
Μοσχάτο, Crenache Maccabeu και Malvoise.
- περιορισμένη απόδοση αμπελώνων 40 hl/ha
- φυσική περιεκτικότητα σε σάκχαρα 252 γραμμάρια ανά λίτρο
- παράγονται χωρίς κανένα άλλο εμπλουτισμό με προσθήκη
αλκοόλης, αμπελοοινικής προέλευσης σε αναλογία 5-10%.
Η διατήρηση του ορισμού αυτού, είναι βασική για την διατήρηση και επιβίωση της παραγωγής των Vin doux naturels
που παράγονται σε περιοχές με Ονομασία Προέλευσης
Ελεγχόμενης, καθώς και για την επιβίωση χιλιάδων καλλιεργητών που παράγουν τις συγκεκριμένες ποικιλίες.
Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΚΟΑ
οίνου, ζητούμε επιτακτικά την πλήρη ένταξη του ορισμού των
Vin Doux Naturels όπως ισχύει σήμερα».

προτεινόμενα μέτρα θα επιτραπεί να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίστηκαν στην
πρόταση.
- Η πρόταση έχει υποβαθμίσει τον θεμελιώδη ρόλο των αμπελοοινικών Οργανώσεων Παραγωγών, για την βελτίωση της
παραγωγής και του εμπορίου. Οι οργανώσεις παραγωγών, είναι επιχειρήσεις
που απαρτίζονται από τους παραγωγούς
και διοικούνται σύμφωνα με δημοκρατικές αρχές, ενώ διασφαλίζουν καλύτερα
την ανάπτυξη πολιτικών βελτίωσης του
στρατηγικού σχεδιασμού της παραγωγής
και του εμπορίου, μεταφέροντας μέσω
αυτών την προστιθέμενη αξία, προς τους
παραγωγούς, γεγονός που συνεισφέρει
βασικά στη διατήρηση του εισοδήματός
τους. Συντονίζουν επίσης και εξισορροπούν την προσφορά και τη ζήτηση σε ποσότητα και ποιότητα και τελικά συντηρούν τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό,
στις αμπελουργικές ζώνες παραγωγής,
που στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι
ζώνες μειονεκτικές.
- Λαμβανομένης υπ’ όψη της ανεπάρκειας
του προϋπολογισμού και των στόχων που
έχουν ορισθεί – αύξησης της ανταγωνιστικότητας και βελτίωση της εμπορικής
θέσης των οίνων που παράγουν – οφείλουν να διερευνήσουν για αξιόπιστα εργαλεία στρατηγικής. Ως εκ τούτου, οι πόροι για τη βελτίωση των δομών, την ανταγωνιστικότητα και την ενδυνάμωση της εμπορικής θέσης, θα πρέπει να παραμείνουν στον προϋπολογισμό της ΚΟΑ Οίνου, στο πλαίσιο των Εθνικών Φακέλων
και να μη μεταφερθούν στις πολιτικές της
Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός που θα
προκαλέσει τη διαρροή πόρων του τομέα,
σε άλλες δραστηριότητες εκτός τομέα.
Εξάλλου και για λόγους που αναφέρθηκαν, προηγουμένως, η νέα ΚΟΑ Οίνου
πρέπει να ενισχύσει τις Οργανώσεις παραγωγών, ώστε ν’ αναπτύξουν ουσιαστικά εργαλεία για να επιτευχθούν, οι στόχοι της Commission ώστε να επιτραπεί να
ωφεληθούν απ’ ευθείας οι παραγωγοί, από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και της εμπορικής θέσης των επιχειρήσεών τους. Ο στρατηγικός ρόλος αυτός έχει
αναγνωρισθεί από την Commission στην
τελευταία αναθεώρηση της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών τον Ιούνιο του 2007 που ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία.
- Ζητούν από το Συμβούλιο της Ε.Ε. και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προστεθεί στους Εθνικούς Φακέλους, ένας ορισμένος αριθμός συμπληρωματικών μέτρων. Ζητούν, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των Οργανώσεων Παραγωγών, να μπορούν κατά προτεραιότητα
να διαχειρίζονται, τα μέτρα που αποβλέπουν στην δραστηριότητά τους, εις όφελος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της αμπελοοινικής παραγωγής
της Ε.Ε..
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¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ﬁÚÔÈ Û
τη μητέρα όλων των
μαχών εξελίχτηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών για την συμφωνία στην αναθεώρηση της ΚΟΑ
οίνου που διήρκησε τρεις ημέρες από την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου έως την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου.
Ήταν προφανές ότι το σημείο
που διατηρούσε την ισορροπία
της πρότασης ήταν η κατάργηση του εμπλουτισμού με ζάχαρη
και ότι πάνω σ’ αυτό το σημείο
«λειτουργούσαν» περιφερειακά
τα υπόλοιπα στοιχεία της αναθεώρησης.
Από τη στιγμή που ο γαλλογερμανικός άξονας - οιωνεί τροφοδότης του κοινοτικού προϋπολογισμού – σε αρμονική συμφωνία με τους « Βόρειους» όρθωσαν το τείχος της ζάχαρης με
μια πλειοψηφία υπέρ της χρήσης της 24 Κρατών μελών (κατά
απέμειναν Ιταλία, Ελλάδα, Κύ-

Σ

προς), οι ισορροπίες της πρότασης διαταράχθηκαν με συνέπεια
κάθε Κράτος μέλος μέσω των διμερών συνομιλιών με την Επίτροπο Γεωργίας M. F. Boel να
προβάλει πλήθος αντικρουόμενων συμφερόντων που μόνο ως
γόρδιος δεσμός για την Επίτροπο μπορούσε να χαρακτηρισθεί.
Από την αρχή διεφάνη ότι η
μόνη λύση είναι μια ανακατανομή του προϋπολογισμού σε βάρος της πολιτικής αναθεώρησης
του ευρωπαϊκού τομέα Οίνου.
Μεγαλύτερο πρόβλημα για
την M. F. Boel η Ιταλία που απειλούσε να καταψηφίσει στο Συμβούλιο υπουργών αφού με δεδομένη τη χρήση της ζάχαρης απαίτησε να λάβει με ξεχωριστό
κριτήριο bonus ισόποσο με το
ποσό των ενισχύσεων που ελάμβανε για τον εμπλουτισμό (περίπου 130 εκατ. € ).
Η επίτροπος προκειμένου να
δημιουργήσει αντιπερισπασμό

«ήγειρε την σπάθη» των παράνομων φυτεύσεων της Ιταλίας με
προφανείς τις συνέπειες για την
εξέλιξη του διαλόγου.
Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση
με την Ελλάδα, στην Ιταλία την ενίσχυση του εμπλουτισμού με
συμπυκνωμένα και ανακαθαρισμένα γλεύκη καρπούνται οι συνεταιρισμοί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν την δυνατότητα εξαγωγής οίνων (και στην Ελλάδα) σε τιμές που την προηγούμενη άνοιξη άγγιζαν το χαμηλό επίπεδο των 0,23 €/lit.
Για το λόγο αυτό η ΚΕΟΣΟΕ
μέσω του ανοιχτού διαλόγου
που υπήρχε με τον υπουργό Α.Α.
και Τροφίμων κ. Αλ. Κοντό, τόνισε ότι η πολιτική θέση των συνεταιρισμών ήταν αντίθετη με την
θέσπιση ενίσχυσης εμπλουτισμού με συμπυκνωμένα και ανακαθαρισμένα γλεύκη, σημείο
που αποτελεί ίσως και την μοναδική αντίθεση στο ενιαίο και συ-

¶π¡∞∫∞™ ¶ƒπª√¢√Δ∏™∂ø¡ √ƒπ™Δπ∫∏™ ∂°∫∞Δ∞§∂πæ∏™
¶∂ƒπ√¢ø¡ 2008/09 2009/10 2010/11
¶√™∞ ™∂ €
∫§πª∞∫π√ ª∂™∏™ ∞¶√¢√™∏™
™∂ lt √π¡√À/™Δƒ∂ª∞
∂ø™ 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 900
901 - 1300
1301 - 1600
1601 ∫∞π ∞¡ø

∂∫Δπªøª∂¡∏ ∞¶√¢√™∏
™∂ KG ™Δ∞ºÀ§π√À/™Δƒ∂ª∞
∂ø™ 267
267 - 400
400 - 534
534 - 667
667 - 1200
1200 - 1733
1733 - 2133
2133 ∫∞π ∞¡ø

μπαγές μέτωπο που δημιούργησε ολόκληρος ο κλάδος για τα
ελληνικά συμφέροντα, που σχετίζονται με την αναθεώρηση.
Οι απόψεις του κλάδου, συνοψίστηκαν στη δημιουργία ενός
άξονα αιτημάτων που θα στηρίζουν τον τομέα, κυρίως διαθέτοντας πόρους στον πρωτογενή
τομέα και την προβολή προώθησης, ενώ παράλληλα υπήρξε
συμφωνία στην εκτίμηση ότι η
πρόταση της Επιτροπής στο σύνολό της εξυπηρετεί τα ελληνικά
συμφέροντα ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τις προηγούμενες αναθεωρήσεις.
Πέραν της καθολικής αντίθεσης για την χρήση ζάχαρης, οι
συνομιλίες με τον υπουργό Α.Α.
και Τροφίμων επικεντρώθηκαν
στα σημεία που αναφέρει και η
σχετική επιστολή της ΚΕΟΣΟΕ
με διαφοροποίηση στις απόψεις
για τον εμπλουτισμό.
Ειδικότερα, τα σημαντικότερα
σημεία του συμβιβασμού της
19/12 είναι τα ακόλουθα:

Εθνικοί φάκελοι:

¶∂ƒπ√¢√™
2008/09

¶∂ƒπ√¢√™
2009/10

¶∂ƒπ√¢√™
2010/11

174
408
504
552
756
1032
1332
1476

159,5
374
462
506
693
946
1221
1353

145
340
420
460
630
860
1110
1230
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Εισάγεται το καθεστώς της αποδεσμευμένης ενιαίας ενίσχυσης στους αμπελοκαλλιεργητές
που θα διατηρήσουν τους αμπελώνες τους κατά την διακριτική
ευχέρεια των κρατών-μελών.
Την ενίσχυση αυτή πιθανώς θα
εισπράτουν και οι αμπελοκαλλιεργητές που θα προβούν σε εκρίζωση. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα συνδεδεμένης
βοήθειας για 4 το πολύ χρόνια)

στους παραγωγούς που στέλνουν το κρασί τους για απόσταξη πόσιμης αλκοόλης. Ακόμη
προβλέπεται η ενίσχυση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού της
παραγωγικής αλυσίδας (εγκαταστάσεις και υποδομές οινοποιείων, εμπορία) βάσει των ίδιων κριτηρίων με το άρθρο 28
του Καν. 1698/2005.

Απόσταξη κρίσης:
Προβλέπεται η χρηματοδότησή της από τους εθνικούς φακέλους για μια 4ετία, με μέγιστη
δαπάνη 20% στο πρώτο έτος
που θα μειώνεται κατά 5% έως
τη λήξη της. Ωστόσο, η μείωση
μπορεί να αναπληρωθεί με αντίστοιχου ύψους κρατικές ενισχύσεις.
Η απόσταξη επιτρέπεται και
πέραν της 4ετίας με κρατική
χρηματοδότηση μόνον (στο 15%
του εθνικού φακέλου) και κατόπιν έγκρισής της από την Επιτροπή.

Απόσταξη
υποπροϊόντων:
Η επιλογή εφαρμογής της ανήκει στα κράτη-μέλη, με τις ενισχύσεις να καταβάλλονται
στους αποσταγματοποιούς.
Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει
μεταβατική ενίσχυση για 5
χρόνια στο πλαίσιο του ΚΑΝ
(ΕΚ) 1698/2005 με αποδέκτες
τους παραγωγούς που δεν
μπορούν ν αποστάξουν τα υποπροϊόντα τους, με τη διαδι-

£¤ÛÂÈ˜ ∫∂√™√∂
ε επιστολή της προς τον υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης πριν από το κρίσιμο Συμβούλιο, η
ΚΕΟΣΟΕ ανέφερε ότι κυρίαρχο θέμα είναι η αναχαίτιση της τάσης εξαφάνισης του ελληνικού αμπελώνα και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με μέτρα κατά
προτεραιότητα από την νέα ΚΟΑ στην αμπελουργία και
την προώθηση του κρασιού. Ειδικότερα, στην επιστολή
τονιζόταν:

Σ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Προκειμένου να ανασταλεί η διαφαινόμενη πρόθεση
των αμπελουργών για μαζικές εκριζώσεις και η Ελλάδα
να οδηγηθεί σε μείωση της παραγωγής που αυτοκαταναλώνει με οδυνηρή συνέπεια την αθρόα εισαγωγή οίνων, θα πρέπει τα μέτρα που προβλέπονται για την
Αγροτική Ανάπτυξη Β’ πυλώνα) να γίνουν επιλέξιμα
για τις αμπελουργικές περιοχές του στόχου σύγκλισης.
Να επισημάνουμε ότι από τον προϋπολογισμό της
Αγροτικής Ανάπτυξης, η χώρα μας δεν απορροφά το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων. Επίσης ότι είναι συμβατό να ενταχθούν ως επιλέξιμα μέτρα, τα μέτρα του Β’
πυλώνα στις περιοχές με αμπελοκαλλιέργεια ώστε να
χρηματοδοτηθούν οι αμπελώνες. Στο σημείο αυτό θα
πρέπει να δεσμευτεί η Επίτροπος Γεωργίας M. F. Boel,
ενώ η μεθοδολογία ενίσχυσης των περιοχών μπορεί να
εξειδικευθεί σε δεύτερη φάση. Με δεδομένο ότι ο διατιθέμενος προϋπολογισμός της Αγροτικής Ανάπτυξης για

την χώρα μας ανέρχεται περίπου σε 6 δις €, η εκταμίευση υπέρ των περιοχών αμπελοκαλλιέργειας οινοποιήσιμων ποικιλιών, του στόχου σύγκλισης τουλάχιστον
210.000.000 €_είναι άκρως απαραίτητη, για την διατήρηση του αμπελουργικού πληθυσμού στις εστίες αμπελοκαλλιέργειας. Η δέσμευση της επιτρόπου M. F. Βoel,
στην παρούσα φάση, είναι εύκολη, δεδομένου ότι η
Ελλάδα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην διαδικασία ψήφισης του κανονισμού αφού δεν απαιτεί επιπλέον
χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, παρά μόνο βελτίωση των όρων απορρόφησης των εγκεκριμένων κονδυλίων, στον Β’ πυλώνα.

ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ
2.1. Η ομόφωνη θέση του κλάδου στο θέμα της ζάχαρης
είναι η κατάργηση της ως οινολογική πρακτική.
Όμως, όπως διαφαίνεται από τις διαπραγματεύσεις
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η χρήση της ζάχαρης θα συνεχίσει να επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή και
προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία εξαιτίας της χρήσης ζάχαρης από τους ανταγωνιστές της, η χώρα μας θα πρέπει ν’ απαιτήσει
την αύξηση του προϋπολογισμού του Εθνικού της
φακέλου, κατά 3.000.000 €, ποσό που αντιστοιχεί
στο μέσο όρο των ενισχύσεων για εμπλουτισμό με
συμπυκνωμένα και ανακαθαρισμένα γλεύκη. H χρήση αυτού του ποσού, υπέρ δράσεων που θα περιλαμβάνονται στον Εθνικό Φάκελο, στον οποίο θα

πρέπει να προβλεφθεί και η εκταρική ενίσχυση των
αμπελώνων νησιωτικών και μειονεκτικών περιοχών, στοιχειοθετεί ακόμη ένα ελληνικό αίτημα,
που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην Επίτροπο.
2.2. Χρηματοδότηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης όχι μόνο στις Τρίτες Χώρες αλλά και στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε.
Επίσης η ανάθεση προγραμμάτων να γίνεται όχι μόνο σε διεπαγγελματικές οργανώσεις αλλά και από
πλέον ευέλικτα σχήματα (επαγγελματικούς φορείς,
ομάδες παραγωγών ή/και clusters επιχειρήσεων και
συνεταιρισμών) εφόσον πιστοποιείται η σχετική
δραστηριότητά τους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς των φορείς των οποίων πρέπει να είναι
τακτικά ή συνδεδεμένα μέλη.
2.3. Η αναφορά ποικιλίας και εσοδείας και στους επιτραπέζιους οίνους είναι θετική εξέλιξη, με προϋπόθεση τον έλεγχο της αυθεντικότητας και ιχνηλασιμότητας από π.χ. τις διεπαγγελματικές, εξέλιξη που
θα προσδώσει μεγάλες δυνατότητες διάθεσης στον
μεγαλύτερο όγκο της ελληνικής οινοπαραγωγής.
2.4. Αναμόρφωση του μενού των Εθνικών Φακέλων με
μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων και αναγνώριση του
θεμελιώδους ρόλου των Οργανώσεων παραγωγών
για τη διαχείριση των εργαλείων της νέας ΚΟΑ Οίνου.
2.5 Αντίθεση για τη μεταφορά πόρων από την ΚΟΑ Οίνου στην Αγροτική Ανάπτυξη (β’ πυλώνα). Επί της
ουσίας ο ελληνικός κλάδος επιζητά την αντίθετη
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ÛÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÔ‡˜
2009
∫ƒ∞Δ∏ ª∂§∏

∂ıÓÈÎﬁ˜
º¿ÎÂÏÔ˜
(1)

μ√À§°∞ƒπ∞
Δ™∂Ãπ∞
°∂ƒª∞¡π∞
∂§§∞™
π™¶∞¡π∞
°∞§§π∞
πΔ∞§π∞
∫À¶ƒ√™
§π£√À∞¡π∞
√À°°∞ƒπ∞
ª∞§Δ∞
∞À™Δƒπ∞
¶√ƒΔ√°∞§§π∞
ƒ√Àª∞¡π∞
™§√μ∂¡π∞
™§√μ∞∫π∞
∏¡ μ∞™π§∂π√

23,7
3,0
22,9
14,3
213,8
171,9
218,2
2,7
0,3
18,8
0,2
8,0
27,8
42,1
3,5
2,9
0,2

™‡ÓÔÏÔ
UΔ

782,5
0,030

Δηλώσεις Κοντού

2015

∞ÁÚÔÙÈÎ‹
∞Ó¿Ù˘ÍË
(2)

™‡ÓÔÏÔ ∂ıÓÈÎÒÓ
º·Î¤ÏˆÓ+
∞ÁÚÔÙÈÎ‹
∞Ó¿Ù˘ÍË
(3)=(1) + (2)

15,6
11,8
13,1

40,5
0,000

∫ƒ∞Δ∏ ª∂§∏

∂ıÓÈÎﬁ˜
º¿ÎÂÏÔ˜
(1)

23,7
3,0
22,9
14,3
229,3
183,7
231,4
2,7
0,3
18,8
0,2
8,0
27,8
42,1
3,5
2,9
0,2

μ√À§°∞ƒπ∞
Δ™∂Ãπ∞
°∂ƒª∞¡π∞
∂§§∞™
π™¶∞¡π∞
°∞§§π∞
πΔ∞§π∞
∫À¶ƒ√™
§π£√À∞¡π∞
√À°°∞ƒπ∞
ª∞§Δ∞
∞À™Δƒπ∞
¶√ƒΔ√°∞§§π∞
ƒ√Àª∞¡π∞
™§√μ∂¡π∞
™§√μ∞∫π∞
∏¡ μ∞™π§∂π√

23,7
5,2
38,9
24,0
353,1
280,5
337,0
4,6
0,6
29,1
0,4
13,7
65,2
42,1
6,1
5,1
0,3

823,0
0,030

™‡ÓÔÏÔ
UΔ

™‡ÓÔÏÔ ∂ıÓÈÎÒÓ
º·Î¤ÏˆÓ+
∞ÁÚÔÙÈÎ‹
∞Ó¿Ù˘ÍË
(3)=(1) + (2)

∞ÁÚÔÙÈÎ‹
∞Ó¿Ù˘ÍË
(2)

23,7
5,2
38,9
24,0
399,5
216,1
376,4
4,6
0,6
29,1
0,4
13,7
65,2
42,1
6,1
5,1
0,3

46,4
35,5
39,4

1229,5
0,045

121,4
0,000

1350,8
0,045

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ (¯ˆÚ›˜ ÙË ‰·¿ÓË ÁÈ· ÂÎÚÈ˙ÒÛÂÈ˜) Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙÈ˜ 18/12/2007

κασία της απόσυρσης.

Ενίσχυση γλεύκους:
Προβλέπεται η δυνατότητα
καταβολής της για μια 4ετία από
τα κράτη-μέλη. Μετά το πέρας
της 4ετίας θα χορηγείται ο Μ.Ο.
της δαπάνης με τη μορφή της
Α.Ε.Ε.

Προώθηση:
Προβλέπεται η απαλοιφή της
υποχρέωσης διάθεσης συγκεκριμένου κονδυλίου για προβολή – προώθηση σε τρίτες χώρες
από τον Εθνικό Φάκελο.

Εκριζώσεις:
Οι ρυθμίσεις προβλέπουν:
- Περιορισμό των προς εκρίζωση εκτάσεων στα 175.000 ha
της χρονικής τους διάρκειας
στα τρία έτη με κλιμακούμενη
αποζημίωση, επί πλέον 20%,
10% σε σχέση με την ισχύουσα επιδότηση σήμερα, για τα
δύο πρώτα έτη. Δυνατότητα
συμπλήρωσης της επιδότη-

μένου του ποσού αυτού, το υπόλοιπο από κονδύλι ύψους 100 εκ.
ευρώ κατανέμεται στους εθνικούς φακέλους όλων των κρατών
μελών βάσει της αναλογίας 50%
παραγωγή και 50% εκτάσεις.

σης από εθνικούς πόρους.
Προτεραιότητα για εκρίζωση
στους αμπελουργούς άνω
των 55 ετών.
- Δυνατότητα παρέμβασης της
Επιτροπής όταν εκριζούμενες
εκτάσεις υπερβούν το 6% της
αμπελουργικής επιφάνειας ενός Κ/Μ, ετησίως.
- Δυνατότητα εξαίρεσης των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου
πελάγους από τις εκριζώσεις.

Διαχείριση αγοράς –
οινολογικές πρακτικές – δικαιώματα
φύτευσης:
Αναβαθμίζεται ο ρόλος των διεπαγγελματικών με την πρόβλεψη
θέσπισης κανόνων εμπορίας (βάσει προϋποθέσεων) από τις ίδιες.
Στις οινολογικές πρακτικές εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρήση ζάχαρης ενώ στον εμπλουτισμό καθιερώνονται νέα μειωμένα
(κατά 0,5%) όρια. Επίσης απαγορεύεται η ανάμειξη οίνων ίδιας
ποικιλίας από διαφορετικά κράτη-μέλη, εκτός αν τα ίδια συμφωνούν.
Τα δικαιώματα φύτευσης λήγουν το 2015, ωστόσο σε κρατικό
επίπεδο μπορούν να υφίστανται

Προϋπολογισμός:
Η μεταβίβαση πόρων στον Β’
πυλώνα περιορίζεται στα 50 εκ.
ευρώ για το 2009, στα 100 για το
2010 και στα 150 εκ. ευρώ για το
2011 και μετά.
Η διαφορά θα τεθεί υπέρ των εθνικών φακέλων, τα ποσά των οποίων θα υπολογίζονται με την αναλογία 50% παραγωγή και 50%
εκτάσεις.
Για Ελλάδα (και Ιταλία) υπάρχει
ειδική ρήτρα αύξησης του προϋπολογισμού λόγω της συνέχισης
της χρήσης ζάχαρης. Αφαιρου-

μέχρι και το 2018, ενώ για την νομιμοποίηση των παράνομων φυτεύσεων η προθεσμία παρατείνεται έως τις 31/7/2008.
Τα υπόλοιπα νέα μέτρα που
προβλέπει η ΚΟΑ αίνου, αλλά δεν
συζητήθηκαν στο Συμβούλιο υπουργών αφορούν:
τον πράσινο τρυγητό, τα ταμεία αλληλεγγύης και την ασφάλιση της παραγωγής που
υπόκεινται στους κανόνες πολλαπλής συμόρφωσης
την αλλαγή των ονομασιών
προέλευσης σε Π.Ο.Π και
Π.Γ.Ε (αντί των ΟΠΑΠ και των
Τ.Ο) με ειδική διαδικασία χορήγησης προστασίας
την δυνατότητα αναγραφής
της ποικιλίας και χρονολογίας
στους επιτραπέζιους οίνους εφόσον το αποφασίσει το κράτος-μέλος.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής
θα καθοριστούν με τους εφαρμοστικούς κανονισμούς που θα συζητηθούν τους επόμενους μήνες
καθώς θα υπάρξουν διευκρινήσεις για αρκετά θέματα που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο του συμ-

ετά το τέλος των διαπραγματεύσεων, ο Υπουργός κ.
Κοντός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτευχθείσα συμφωνία, αφού όπως δήλωσε ο νέος
Κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής στήριξης του αμπελοοινικού τομέα και του εισοδήματος των Ελλήνων αμπελουργών και αποτελεί σαφώς τον καλλίτερο και πιο ισόρροπο Κανονισμό που ίσχυσε ποτέ για τη χώρα
μας και τον τομέα.

Μ

Επιστολή προς
ευρωβουλευτές
ν τω μεταξύ, η ΚΕΟΣΟΕ σε επιστολή της προς τους έλληνες ευρωβουλευτές, με αφορμή
το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής
Γεωργίας του ευρωκοινοβουλίου
που περιείχε τροπολογίες αντίθετες με τα ελληνικά συμφέροντα,
επισήμανε την «κόκκινη γραμμή»
πέραν των οποίων θίγονται τα
συμφέροντα του ελληνικού αμπελοοινικού κλάδου καλώντας τους
να σταθμίσουν τη στάση που θα
κρατήσουν στην ψηφοφορία.
Ιδιαίτερη έμφαση έδινε στο θέμα
του εμπλουτισμού του οίνου με
σακχαρόζη. Σημειώνεται ότι την
έκθεση στο σύνολό της καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές Δημ.
Παπαδημούλης (ΣΥΝ) και Διαμ.
Μανωλάκου (ΚΚΕ).

Ε

ΣΥΝ για νέα ΚΟΑ
ην έκδοση , το συντομότερο
δυνατόν, των εφαρμοστικών αποφάσεων για τη λειτουργία της καινούργιας Κοινής
Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα
του κρασιού ζήτησε ο ΣΥΝ. Σε ανακοίνωσή του το τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του κόμματος επισημαίνει ότι η τελική απόφαση
των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.
για το νέο κοινοτικό καθεστώς
στο κρασί περιορίζει ως ένα βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις που
θα είχαν οι αρχικές προτάσεις της
Επιτροπής. Προσθέτει μάλιστα ότι αυτό αποτελεί επιτυχία του αγώνα των αμπελουργικών οργα-

Τ

ΔΑΠΑΝΕΣ FEOGA ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ Κ/Μ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2001-2004 ΣΕ 000.000 EURO
ΚΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Αναδιάρθρωση

Οριστική
εγκατάλειψη

Εμπλουτισμός
-Χυμοί

Αποθεματοποίηση

Απόσταξη
υποπροϊόντων
(άρθρο 27)

Πόσιμη
Δαπάνες δημόσιας
αλκοόλη
αποθήκευσης
(άρθρο 29)
αλκοόλης

Μέσος όρος
δαπανών
2000-2004

Απορρόφηση
δαπανων %

Ποσοστό
παραγωγής %

ΝΕΑ ΚΟΑ
2009
ΠΛΗΝ ΕΚΡΙΖ

ΝΕΑ ΚΟΑ
2015

Διαφ. 2015
Μ.Ο.

60,35

12,83

452,93

37,22

23,2

229,3

399,5

-53,43

ΙΣΠΑΝΙΑ

167,18

0

16,55

20,8

22,43

ΙΤΑΛΙΑ

115,1

0

91,08

25,15

19,25

70,38

53,9

3,5

378,38

31,09

30,3

231,4

376,4

-1,98

ΓΑΛΛΙΑ

74,2

8,53

26,58

8,23

29,93

27,75

89,3

1,35

265,93

21,85

32,5

183,7

216,1

-49,83

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

31,25

0

4,73

1,73

3

11,38

8,6

0,83

61,83

5,08

4,5

27,8

65,2

3,37

9,4

0

0

0

0

0

0

0

28,45

2,34

5,8

22,9

38,9

10,45

4,65

24

6,17

13,7

2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

153

Επιστροφές
εξαγωγών

0

3,15

2,48

0

0

0

0

17,83

1,47

2,2

14,3

ΑΥΣΤΡΙΑ

10,5

0,2

0,23

0

0

0

0

0,78

11,7

0,96

1,5

8

ΣΥΝΟΛΟ

412,28

8,73

142,32

58,39

74,61

262,51

212,15

19,29

1217,05

34,64

0,73

11,96

4,91

6,27

22,05

17,82

1,62

%

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΕΟΣΟΕ

100

100

100

6

ñ ª∂πøª∂¡∂™ ¶ƒ√™¢√∫π∂™ °π∞ Δ√¡ √°∫√ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ 2008 ™Δ∏¡ ∞À™Δƒ∞§π∞: ∏ ÍËÚ·Û›· Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÙÔ 2008 Î·Ù¿ 30%. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Úﬁ‚ÏÂ„Ë ÙË˜ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Wine and Brandy, Ë ÂÛÔ‰Â›· ı· ·Ó¤ÏıÂÈ
ÛÙÔ˘˜ 1,22 ÂÎ. ÙﬁÓÔ˘˜ ÙÔ 2008, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ 1,47
ÂÎ. ÙﬁÓÔ˘˜ ÙÔ 2007 Î·È 1,9 ÂÎ. ÙﬁÓÔ˘˜ ÙÔ 2006, ÌÈ·
«ÓÔÚÌ¿Ï» ¯ÚÔÓÈ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚ﬁÏ·ÈÔ ÌÂ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙËÓ ¢. ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÒÛÙÂ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Syrah, Cabernet
Sauvignon Î·È Merlot Î·È ÌÂ 100 ÊÔÚÙËÁ¿ Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÂ ·ﬁÛÙ·ÛË 2.000
km ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·ﬁ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ.
ñ √π ∂•∞°ø°∂™ Δ∏™ Ãπ§∏™ ∞¡∂ƒÃ√¡Δ∞π ™À¡∂Ãø™:
√È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙË˜ ÃÈÏ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ ‡„Ë ÚÂÎﬁÚ
ÙﬁÛÔ ÛÂ ·Í›· ﬁÛÔ Î·È ÛÂ ﬁÁÎÔ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ó¤Â˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ﬁ ÙË ‚ÈÔÌË¯·Ó›· ÎÚ·ÛÈÔ‡. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÍÂ¤Ú·ÛÂ ÙÔ 1,5 ‰È˜ ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 30% ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ 2006. Δ· ¯ÈÏÈ·Ó¿ ÔÈÓÔÔÈÂ›· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó
ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· ÙË˜ ˘ÔÙ›ÌËÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÔÏÏ·Ú›Ô˘, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÎÚ·Û› ÙﬁÛÔ ÛÂ ﬁÁÎÔ ﬁÛÔ Î·È ÛÂ ·Í›·. ¶¤ÚÛÈ, Ë ÃÈÏ‹ Ô‡ÏËÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 335
ÂÎ. Ï›ÙÚ· (37,2 ÂÎ. ÎÈ‚ÒÙÈ·), ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 8 ÂÎ. ÛÙËÓ
∞ÁÁÏ›·, ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿. ∏ Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÃÈÏÈ·Óﬁ ÎÚ·Û› ·Ó¤‚ËÎÂ Î·Ù¿ 5,4%, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ˙‹ÙËÛË˜. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ¯‡Ì· ÎÚ·ÛÈÔ‡
·Ó¤‚ËÎ·Ó Î·Ù¿ 38%. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÍËÚ·Û›· ÙË˜
∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿Ì„Ë,
ÏﬁÁˆ ·‡ÍËÛË˜ ÛÙ· ÂÚÁ·ÙÈÎ¿ Î·È ÛÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ÃÈÏ‹ ÙÒÚ· ÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔ 70% ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡
ÙË˜!!!
ñ ¶∞§∞Δπ ∫ƒ∞™π√À £∞ ¢∏ªπ√Àƒ°∏£∂π ™Δ√
√§Àª¶π∞∫√ Ãøƒπ√: ¶·Ï¿ÙÈ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÛÙËÓ ﬁÏË ÙÔ˘ Qingdao ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Shangdong. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÂ 2.700 Ù.Ì., Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÂÓﬁ˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ﬁÏË
ÙÔ˘ Qingdao ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜ ÙÔ 2008 ÛÙÔ ¶ÂÎ›ÓÔ.
™ÙÔÓ πÛ·Óﬁ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Luis de Miguel Najarro, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ﬁ ÙË Rioja, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂıÂ› Ó· Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ¤Ó· Û‡ÌÏÂÁÌ· ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÎÚ·Û› ΔÔ Û˘ÁÎÚﬁÙËÌ· ·Í›·˜
2 ÂÎ.€, ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2008, ÒÛÙÂ Ó·
Û˘Ì›ÙÂÈ ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ∫›Ó·˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ÙÔÔıÂÛ›·˜ – ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ 7 ÂÎ·Ù. ·ÓıÚÒÔ˘˜ – ‹Ù·Ó
¿ÎÚˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ Î·È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∏
ÂÚÈÔ¯‹ Shangdong Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÈÎﬁ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ∫›Ó·˜
ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÈ ÎÚ·Û›.
ñ √π ∂•∞°ø°∂™ Δ√À °∂ƒª∞¡π∫√À ∫ƒ∞™π√À £∞ ™¶∞™√À¡ ¡∂√ ƒ∂∫√ƒ Δ√ 2007: √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÙÔ 2007, ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ıÂ ÚÂÎﬁÚ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¤ÚÛÈ. ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜ ÙÔ˘
2007, ÂÚ›Ô˘ 150 ÂÎ. Ï›ÙÚ· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô˘
·Í›˙Ô˘Ó 305 ÂÎ.€ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·¯ıÂ› – ÂÚ›Ô˘ 25%
·‡ÍËÛË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÂÚÛÈÓﬁ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ 2006. ΔÔ
2006 Ë ∞ÁÁÏ›· ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎﬁ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ
ÁÂÚÌ·ÓÈÎﬁ ÎÚ·Û›, ÌÂ ﬁÁÎÔ 82 ÂÎ Ï›ÙÚ· Î·È ·Í›· 128
ÂÎ.€ ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎﬁ ÎÚ·Û› ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÛÙÈ˜ ∏¶∞, ﬁÔ˘ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ – ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ
Riesling – ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 100 ÂÎ.€, Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÂ
·Í›· 29% ·‡ÍËÛË, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¤ÚÛÈ.
ñ ∏ ∂§§∞¢∞, √π∫√¢∂™¶√Δ∏™ Δ√À ¶∞°∫√™ªπ√À
™Àª¶√™π√À Δ∏™ ∞§§∞°∏™ Δ√À ∫§πª∞Δ√™: √ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙË
1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, ‹Ù·Ó Ô Gregory V Jones, Î·ıËÁËÙ‹˜ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘
¡. Oregon. √ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ª·˘ÚÔÌ¿ÙË˜, Î·ıËÁËÙ‹˜
ÌÂÙÂˆÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜. √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫Ô˘Ó‰Ô˘Ú¿˜ ÚÔ¤‚ËÎÂ
ÛÂ ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ-
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ÏËÓÈÎ‹ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁ›·. √ ÕÁÁÂÏÔ˜ π·ÙÚ›‰Ë˜, È‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÕÏÊ·,
ÛÙËÓ ºÏÒÚÈÓ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙËÓ ÚﬁÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÓÔÔÈÔ‡˜ ÒÛÙÂ Ó·
ÚÔÛ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛﬁÌÂÓÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜. ÕÏÏÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜, ﬁˆ˜ Ô Benjamin Bois, ÂÛÙ›·ÛÂ
ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁ›· ÛÙË °·ÏÏ›·, ÔÌÈÏ›· Ô˘ ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÂ ÚﬁÛÊ·Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·.
ñ ∏ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ¶√Δø¡ Δ∏™ ∞°°§π∞™
Δ∞™™∂Δ∞π ∂¡∞¡Δπ√¡ Δ∏™ ™Àªª∞Ãπ∞™
À°∂π∞™ ∫∞Δ∞ Δ√À ∞§∫√√§: ∏ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·
ÔÙÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û·Ó ÚﬁÎÏËÛË, ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÊﬁÚÔ
ÛÙÔ ·ÏÎÔﬁÏ Î·È Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ·
‰È·Ê‹ÌÈÛË. ∏ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË Û˘ÌÌ·¯›· Î·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÏÎÔﬁÏ – Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 24 È·ÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ – ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË
ÛÙËÓ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ··ÁÔÚÂ˘ıÂ› Ú›Ó ÙÈ˜
9ÌÌ. Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÚÔÂÈ‰ÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· ÛÙÈ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜. √È ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ﬁÙÈ Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÎÚ·Û› Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎﬁ, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È, ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈÎ‹ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ÂÏ·ÙÙˆıÂ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2 ¯ÚﬁÓÈ· ∂›ÛË˜ ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È,
·Ó ÔÈ ˘„ËÏÔ› ÊﬁÚÔÈ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ·ÊÔ‡ Ë ∞ÁÁÏ›· ¤¯ÂÈ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÏÎÔÔÏÈÛÌﬁ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÏÈÁﬁÙÂÚË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë Û˘ÌÌ·¯›· ÙË˜ ·ÓÙÈ·ÏÎÔÔÏÈÎ‹˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ﬁÙÈ 13 ·È‰È¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó
ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î¿ıÂ Ì¤Ú· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ Î·Î‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÏÎÔﬁÏ. √È ı¿Ó·ÙÔÈ ·ﬁ ·ÏÎÔﬁÏ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 18% ·ﬁ ÙÔ 2002 Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2005, ÂÓÒ ÔÈ
Î˘ÚÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËıÂ› Î·Ù¿ 95% ·ﬁ
ÙÔ 2000. Δ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·˘Ù¿ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó, ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (D.G. SANCO), ÁÈ·
ÙËÓ ÂÂÚ¯ﬁÌÂÓË ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÈ·ÏÎÔÔÏÈÎ‹ Î·Ì¿ÓÈ· ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ ÙË˜ ∂∂.
ñ ∞°°§√π ∂ƒ∂À¡∏Δ∂™: √π ∂°∫À∂™ °À¡∞π∫∂™
ª¶√ƒ√À¡ ¡∞ ¶π√À¡: √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ﬁÙÈ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï¤˜, ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ó· ›ÓÔ˘Ó
Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹ÓÂ˜ ÙË˜ ÂÁÎ˘ÌÔÛ‡ÓË˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· (NICE),
ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ﬁÙÈ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ó· ›ÓÔ˘Ó «ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ
ÎÚ·Û›» (1,5 units) ·ÏÎÔﬁÏ ÙË Ì¤Ú· Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ˘ÁÂ›·˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ
ÙÔ ª¿ÈÔ 2007 ﬁÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ·È‰›, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÓÔ˘Ó Î·ıﬁÏÔ˘ ‹ Ó· ›ÓÔ˘Ó
ÙÔ ÔÏ‡ 2 units ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.
ñ √π ∫ƒπΔπ∫√π ∫ƒ∞™π√À BROADBENT ∫∞π CLARKE
∫∞Δ∏°√ƒ√À¡ Δ√ BORDEAUX: √È ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ÙÔ˘
ÎÚ·ÛÈÔ‡ Oz Clarke Î·È Michael Broadbent Î·ÙËÁﬁÚËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Bordeaux ﬁÙÈ Ï¤ÔÓ Ù·
ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜.
ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ﬁÙÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤Ó·
ÎÚ·ÛÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎﬁ
ÙÔ˘˜ "terroir", ·ÊÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚﬁÔ. √
Clarke ıÚËÓÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÁÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Bordeaux
Ô˘ Â›Ó·È È· ÌﬁÓÔ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˙‡ÌˆÛË˜, ¯Ú‹ÛË˜ ÙÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‰Ú˘ﬁ˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› È‰È·›ÙÂÚ·. ∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÎﬁÛÌÔ˘ ÌﬁÓÔ. °È· ÙÔ Ó¤Ô ÎﬁÛÌÔ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ﬁÙÈ Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ·ÏÎÔﬁÏ-‰Ú˘˜-˘„ËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜.
ñ ∞¶∞Δ∏ ª∂ ∫ƒ∞™π∞ ∞¶√ Δ√ BORDEAUX: ∂ÌÔÚÔ˜
·ﬁ ÙÔ Bordeaux Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ﬁÙÈ Ô‡ÏËÛÂ ·Ïﬁ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ÎÚ·Û› ÌÂ ÂÙÈÎ¤ÙÂ˜ "top Bordeaux" ·ﬁ ÁÓˆÛÙ¿ Chateaux. √ Amar Derriche, ÁÓˆÛÙﬁ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Î¿‚Â˜ ÙÔ˘, ·Ó¿ÌÂÈÍÂ Î·È ÂÌÊÈ¿ÏˆÛÂ ÂÈÙÚ·¤˙È· ÎÚ·ÛÈ¿
Î·È Ù· ¯Ú¤ˆÛÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ·Í›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ·ﬁ Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ Ô˘ ı·
ÎﬁÛÙÈ˙·Ó ·Ó ‹Ù·Ó ·˘ıÂÓÙÈÎ¿. √ Derriche Û˘ÓÂÏ‹ÊıË

ÌÂÙ¿ ·ﬁ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ, Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙÔ Ì·Á·˙›
ÙÔ˘ 13.000 „Â‡ÙÈÎÂ˜ ÂÙÈÎ¤ÙÂ˜ Î·È 5.600 „Â‡ÙÈÎ· Î·„‡ÏÈ· Î·È ÊÂÏÏÔ‡˜, Ì·˙› ÌÂ ·˘ıÂÓÙÈÎ¿ ÌÔ˘Î¿ÏÈ·.
™ÙËÓ ·Ú¯‹ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ ÙËÓ ·¿ÙË, ·ÏÏ¿ ·ÚÁﬁÙÂÚ·
·Ó·Î¿ÏÂÛÂ ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î·È Â›Â ﬁÙÈ ÙÈ˜ ÂÙÈÎ¤ÙÂ˜
ı· ÙÈ˜ Ô˘ÏÔ‡ÛÂ ˆ˜ ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú ÂÓÒ ÙÈ˜ ÊÈ¿ÏÂ˜ ÙÈ˜ ‹ıÂÏÂ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË.
ñ ∞¶√∞§∫√√§øª∂¡√π √π¡√π: 25.000 ÊÈ¿ÏÂ˜
"Plume" ÙÔ˘ Domaine Colombette, ÌÂ ÎÚ·Û› 9% vol.
Ô˘ ·Ú¿¯ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡, ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·ﬁ Ù· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Tesco ÌÂ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ﬁÙÈ ·˘Ù‹ Ë
ÔÈÓÔÏÔÁÈÎ‹ Ú·ÎÙÈÎ‹, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘Ù‹
(ÌÂ›ˆÛË˜ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡) Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓË
·ﬁ ÙÔÓ O.I.V. Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú¤ˆ˜ ·ﬁ ÙÈ˜
¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ﬁÛÌÔ˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Δ· Á·ÏÏÈÎ¿
ÎÚ·ÛÈ¿ ÛÙÔ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Tesco Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ﬁ ·˘Ù¿ ÙË˜ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜, Mc
Guigan. ∏ ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡, Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Â›ÙÂ ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË˜ ÒÛÌˆÛË˜ Â›ÙÂ ÌÂ ·ﬁÛÙ·ÍË ÛÂ ÎÂÓﬁ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
·Ú¿ ÌﬁÓÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ Ù·
ÎÚ·ÛÈ¿ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·˘Ùﬁ, ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·Ú¿ ÌﬁÓÔ ÛÙË
°·ÏÏ›·.
ñ √ JOHNNY DEPP ∫∞π ∏ °À¡∞π∫∞ Δ√À ∞°√ƒ∞∑√À¡
∫Δ∏ª∞ ™Δ∏ °∞§§π∞: √ Johnny Depp ·ÁﬁÚ·ÛÂ ÛÙË
Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Vanessa Paradis, ¤Ó·Ó ·ÌÂÏÒÓ·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Sky Ô ËıÔÔÈﬁ˜ ·ÁﬁÚ·ÛÂ ÙÔ ÎÙ‹Ì·
ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜
ÙÔ˘ Divinidylle. ΔÔ ÎÙ‹Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÙ‹Ì·
Ô˘ ˙Ô˘Ó ÙÒÚ·, ¤Ó· ¯ˆÚÈﬁ ÛÙÔ Massif des Maures, 15
¯ÏÌ. Ì·ÎÚÈ¿ ·ﬁ ÙÔ Saint Tropez.
ñ √π §√ƒ¢√π À¶√™Δ∏ƒπ∑√À¡ √Δπ ∏ ∞¡∞£∂øƒ∏™∏
Δ∏™ ∫√∞ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ¢ø™∂π ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∏
™∏ª∞™π∞ ™Δ√À™ ∫∞Δ∞¡∞§øΔ∂™ ¶∞ƒ∞ ™Δ√À™
¶∞ƒ∞°ø°√À™: ∏ ··ÁﬁÚÂ˘ÛË ÙË˜ ˙¿¯·ÚË˜ ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÛÂ ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÂ ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎ‹ ı¤ÛË, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙË˜
∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ¡. ∞ÊÚÈÎ‹˜ Î·È ÃÈÏ‹˜. ∏ ∫√∞ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÎÈ Ô¯È ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁﬁ. ∏ ‚Ô˘Ï‹ ÙˆÓ ÏﬁÚ‰ˆÓ ÎÚÈÙ›Î·ÚÂ Ù· Û¯¤‰È· ÙË˜
Commission Ó· ·Ú·ÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ ··ÁﬁÚÂ˘ÛË Ó¤ˆÓ
Ê˘ÙÂ‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È Ó· ··ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ ÙË ˙¿¯·ÚË. ∂ÓÒ Ë ··ÁﬁÚÂ˘ÛË Ó¤ˆÓ Ê˘ÙÂ‡ÛÂˆÓ ··ÁÔÚÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ë ··ÁﬁÚÂ˘ÛË ÙË˜ ˙¿¯·ÚË˜ ı· ¤‚·˙Â ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÂ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ¶·Ú’ ﬁÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ÔÈÓÔÔÈÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ¿
ÎÚ·ÛÈ¿, Ù· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· Â˘Úˆ·˚Î¿ ÎÚ·ÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ó
¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. √È ÔÈÓÔÔÈÔ› ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎﬁÛÌÔ˘, Â›Ó·È ÚÔÛËÏˆÌ¤ÓÔÈ
ÛÙÔ˘˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Î¿ıÂ ÛÙÈÁÌ‹
Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ·˘Ùﬁ˜ Â›Ó·È Ô ÏﬁÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îﬁ ÎÚ·Û› ¯¿ÓÂÈ ¤‰·ÊÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÕÁÁÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜.
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To ÎÚ·Û› ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚÔ‚ÈﬁÙËÙ·˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ ¤ÚÂ˘Ó· √ÏÏ·Ó‰ÒÓ

¶›ÓÔÓÙ·˜ Ï›ÁÔ, ˙Ô‡ÌÂ 4 ¯ÚﬁÓÈ· ·Ú·¿Óˆ
λλανδοί ερευνητές πραγματοποίησαν πρόσφατα μελέτη σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται ο ευνοϊκός ρόλος του κρασιού στο
προσδόκιμο ζωής, αφού στους ενήλικες
άνδρες η μέτρια κατανάλωση οίνου επεκτείνει τη ζωή σχεδόν κατά τέσσερα
χρόνια.
Πιείτε ένα ποτήρι κρασί τακτικά, είναι
κλειδί για μια ζωή πιο υγιεινή και με πιο
μεγάλη διάρκεια.
Υπό το φως επιστημονικών μελετών
που πραγματοποιούνται τα τελευταία
χρόνια για τα ευεργετικά αποτελέσματα
της κατανάλωσης οίνου στην υγεία, σήμερα μπορούμε ν’ αποδεχθούμε αυτή
την υπόθεση.
Οι Ολλανδοί ερευνητές τεκμηρίωσαν
ότι η μέτρια κατανάλωση οίνου από τους
καταναλωτές, επιδρούν ώστε να ζήσουν
3,8 χρόνια κατά μέσο όρο περισσότερο
απ’ ότι οι απέχοντες από την κατανάλωση οίνου, εξ’ αιτίας της μείωσης των κινδύνων από καρδιαγγειακά νοσήματα.
Μερικές εβδομάδες μετά την δημοσίευση μιας ιταλικής μελέτης που επιβεβαίωνε ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, κατά προτίμηση οίνου, οδηγεί σε μείωση
της θνησιμότητας κατά 18%, μια ομάδα
Ολλανδών ερευνητών, διευθυνόμενη από τον Martinette Streppel (Εθνικό Ινστιτούτο
δημόσια
υγείας,
του
Wageningen), αποκάλυψε κατά την
διάρκεια του 47ου ετήσιου συνεδρίου

Ο

του American Heart Association, το αποτέλεσμα μιας εκτενούς μελέτης που
διεκπεραιώθηκε κατά την διάρκεια 40
(!!!) ετών σε 1373 άνδρες. Οι άνδρες όλοι γεννημένοι μεταξύ του 1900-1920
στην Zutphen μια βιομηχανική πόλη των
Κάτω Χωρών, παρακολουθήθηκαν από
το 1960 έως το 2000. Η μελέτη ανέλυσε
τον τρόπο ζωής τους, τις διατροφικές
τους συνήθειες, την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, το άγχος τους σε συνάρτηση με την συχνότητα σ’ αυτόν τον
πληθυσμό, εμφάνισης καρδιακών επεισοδίων, διαβήτη και καρκίνου. Σύμφωνα
με τους Ολλανδούς ερευνητές, η κατανάλωση ενάμιση ποτηριού κρασιού την
ημέρα μειώνει τους κινδύνους πρώιμης
θνησιμότητας. Ο κίνδυνος καρδιαγγειακών ασθενειών στους άνδρες αυτούς,
μειώθηκε κατά 48% και ο κίνδυνος θανάτου απ’ όλες τις αιτίες μειώθηκε κατά
40%. Οι άνδρες που έπιναν λίγο κρασί
μεταξύ των 1373 μελετώμενων στο
Zutphen είχαν προσδόκιμο ζωής μεγαλύτερο κατά 3,8 χρόνια, σε σχέση μ’ αυτούς που δεν έπιναν.
«Εάν καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά,
κάντε το με σύνεση, μ’ ένα ή δυο ποτήρια
καθημερινά» ανέφερε ο Μ. Streppel που
πρόσθεσε: «και αν μπορείτε να επιλέξετε
ένα ποτό υιοθετήστε το κρασί, αφού έχει
ευεργετικά αποτελέσματα που ξεπερνούν αυτό καθ’ αυτό το αλκοόλ».
Σε σχέση με τα υπόλοιπα αλκοολούχα

ποτά, οι καταναλωτές κρασιού επωφελούνται από αύξηση του προσδόκιμου
ζωής κατά δυο χρόνια σε μέσο όρο, όπως καταδεικνύει η ολλανδική μελέτη.
Κατά τον Μ. Streppel «τα προστατευτικά αποτελέσματα του αλκοόλ σε μικρές
ποσότητες μπορούν να εξηγηθούν από
τον συνδυασμό της αύξησης των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας ή «καλής
χοληστερόλης» και της μείωσης των
θρομβώσεων στο αίμα. Η ωφέλεια που
προέρχεται από το κρασί φαίνεται να

∫·Ù·ÚÚ¤Ô˘Ó ÔÈ Ì‡ıÔÈ

√È ÂÙÈÎ¤ÙÂ˜ ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜
· ¤ÚÂÂ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¤Ó· ‚¿Û·ÓÔ. °È· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ (72%) Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÎÚ·Û›. ∞˘Ùﬁ
ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙÔ 2005
Î·È Î·ıÔ‰ËÁ‹ıËÎÂ ·ﬁ ÙË Viniflhor,
ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Montpellier 2 Î·È
ÙÔ INRA Moisa. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ÓÈÒıÂÈ
·Ó›Î·ÓÔ˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚﬁÌÔ ÒÛÙÂ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÌÂÙ·Í‡ ÙﬁÛˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË˜. ∞ÎﬁÌË Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
AOC Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È
100 ¯ÚﬁÓÈ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó’ ·ÊÔÌÔÈˆıÂ›.
∏ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ
AOC Â›Ó·È ·ÎﬁÌË Ì·ÎÚÈ¿ ·ﬁ ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ﬁˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù· Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ· Ô˘ Û˘ÏÏ¤¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ﬁˆ˜: ΔÔ Bordeaux
ﬁÙ·Ó ¤¯ÂÈ AOC Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ﬁ ÙÔ
Bordeaux superieure.
√ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Ô˘ ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ AOC
‹ ÙÔ appellation … controlée (ÔÓÔÌ·Û›· … ÂÏÂÁ¯ﬁÌÂÓË) ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÚﬁÎÂÈÙ·È, Î·È Î¿ÔÈÔÈ
·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·Èå: «‰ÂÓ Â›Ó·È ·¿ÙË;».
∏ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ‹ ÔÈÎÈÏÈ·ÎÔ‡˜ Ô›ÓÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÎﬁÌË ÈÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË. ªﬁÓÔ ÙÔ 19% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó’ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÙÔÈÎﬁ Ô›ÓÔ, ÙÔ

Θ

15% ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÂ ÌÈ·
ÔÈÎÈÏ›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÎÚ·ÛÈ¿
Ì¿ÚÎ·˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ÚÔ¤‚ÏÂÂ 5 ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜, ÌﬁÓÔ
ÙÔ 6% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛÂ
ÛˆÛÙ¿. √È ¿ÏÏÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÚÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
ÂÓﬁ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Â›Ó·È «ˆÚ›Ì·ÛÂ ÛÂ ‚·Ú¤ÏÈ» Î·È «ÂÌÊÈ·ÏÒıËÎÂ ·ﬁ ….» ·ÊÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· È‰ÈˆÙÈÎ‹˜
ÔÈÓÔÔ›ËÛË˜. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ Ï‹ıÔ˜
1000 ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÛÔÚ¿, ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ·˜ ÊÈ¿ÏË˜, ¤‚Á·ÏÂ ÛÙÔ
Êˆ˜, Ù· ˘ÔÛ˘ÓÂ›‰ËÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÔ-

Ú¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÛﬁ ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ.
Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È: Ë «›ÂÛË», Ë
«·ÓËÛ˘¯›·» Î·È Ë «Î·ıËÌÂÚÈÓﬁÙËÙ·»
Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ·ÎﬁÌË Î·È Â¿Ó Î·ÓÂ›˜ ·Á·¿ ÔÏ‡ ÙÔ ÎÚ·Û›.
√È ÌÈÛÔ› ·ﬁ ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜
Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ú¿ÊÈ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ AOC Î·È
ÙˆÓ Vin de Pays. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜
‰˘Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÂ ÔÈ·
ÓÔÌÔıÂÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û›. ∏ ÂÙÈÎ¤Ù· ‰ÔÌÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÂ› Ô ·Ú·ÁˆÁﬁ˜ ·ﬁ ÛÊÂÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÓÔıÂ›· ÂÈ˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛÊÈÏ‹˜
ÛÙÔ˘˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜.
¶ÚﬁÛÊ·ÙÂ˜
ÌÂÏ¤ÙÂ˜
ÙË˜
CREDOC, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÁÓÔÈ· ÁÂÓÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ
‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ Î·È ÙÈ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÙÈÎ¤Ù·. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÙËÓ ÂÙÈÎ¤Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÔÏ‡ ¤ÓÙÔÓË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜.
Δ¤ÏÔ˜ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÏ¤ÙË, ÁÈ·
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ bag in box Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜, ¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ
ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙˆÓ Bib ¤¯Ô˘Ó ·˘ıﬁÚÌËÙ· ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÌÈ· Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÎÚ·ÛÈ¿
(ÎÚ·ÛÈ¿ Î‡ÚÔ˘˜) Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ·. ∫·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·,
ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ·˘ÙÔÓﬁËÙË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ ÛÙË Û˘ÓÂ›‰ËÛ‹

συνδέεται με το ποσοστό των πολυφαινολών που είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά των
οποίων οι ιδιότητες αποδείχθηκαν από
πλήθος επιστημονικών μελετών (μείωση
της οξείδωσης της «κακής χοληστερόλης, μείωση των κινδύνων αθηροσκλήρωσης, ιδιότητες αγγειοδιασταλτικές…).
Η νέα αυτή μελέτη που συνδυάζει το
κρασί με την υγεία, θα έχει χωρίς καμία
αμφιβολία, όπως συχνά γίνεται, μια ισχυρή απήχηση στον αγγλοσαξονικό κόσμο,
παρά στη Γαλλία, που βλέπουν το κρασί

Απέκτησε
ταυτότητα το
λιαστό κρασί
Μετά από συντονισμένες ενέργειες
των υπηρεσιακών παραγόντων του
τμήματος οίνου του υπουργείου Α.Α.
και Τροφίμων και των φορέων
(ΚΕΟΣΟΕ, ΣΕΟ) και προς την
Commission επιτεύχθηκε η ένταξη εκ
μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
του σημείου 14 στο παράρτημα IV του
νέου σχεδίου – κατηγορίες προϊόντων
αμπέλου – που αφορά τον ορισμό του
οίνου από λιαστά σταφύλια.
Αν και η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβανόταν εμμέσως στον υφιστάμενο
κανονισμό, η ξεχωριστή αναφορά της
κατηγορίας αυτής στο υπό επεξεργασία σχέδιο κανονισμού (ήδη ψηφίστηκε) αποτελεί θετική εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα.
Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει καταχωρηθεί στο σχέδιο κανονισμού, «Οίνος από λιαστά σταφύλια» είναι το
προϊόν το οποίο:
α. παράγεται χωρίς εμπλουτισμό από
σταφύλια που έχουν εκτεθεί στον ήλιο
ή στην σκιά για μερική αφυδάτωση
β. έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% VOL και κτηθέντα αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 9% VOL.
γ. Έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% VOL (ή 272 gr ζάχαρης /
lt).
Για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρηματικών απεστάλησαν στις Βρυξέλλες με έξοδα της ΚΕΟΣΟΕ δείγματα
οίνων που κυκλοφορούν στην αγορά από περιοχές όπως: η Σαντορίνη, η Σάμος, η Σητεία, η Νεμέα, η Πάτρα, η
Ηλεία, το Ηράκλειο Κρήτης, η Κεφαλονιά κ.λπ.
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™Â ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚﬁÌÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜
ÙÔÌ¤·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô›ÓÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂﬁÓ·ÛÌ·
ÔÈﬁÙËÙ·˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÚÎÒ˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,
ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙˆÙÈÎ‹ Ù¿ÛË Î·È ÔÛÔÙÈÎ¿ ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÎﬁÌË Î·È ÛÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜-·ÁÔÚ¤˜. ªÔÏÔÓﬁÙÈ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÌÂÏÔÔÈÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ˘·›ıÚÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓË, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈ¤ÏıÂÈ
ÛÂ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË ÌÂ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¿, Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Ô˘ ı· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ, ÙﬁÓÈÛÂ Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜
√ÚÁ¿ÓˆÛË˜ ∞Ì¤ÏÔ˘ Î·È √›ÓÔ˘ Î. °È¿ÓÓË˜ ªÔ˘Ù¿ÚË˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÌÂ ı¤Ì·
«√ ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ ·ÌÂÏÒÓ·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÛÙËÓ ÙÔÈÎ‹ Î·È
‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿» Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007 ÛÙÔ μﬁÏÔ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ËÌÂÚ›‰·˜ ÌÂ ı¤Ì· «Marketing ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ. ™‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜».
√ Î. °. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ ÙﬁÓÈÛÂ ﬁÙÈ «Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ÙËÓ ÙÒÛË ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·ﬁ
ÙÈ˜ ÏÂÁﬁÌÂÓÂ˜ «Ó¤Â˜ ¯ÒÚÂ˜» Î·È ÙÈ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÂ ·ÁÎﬁÛÌÈÔ
·ÏÏ¿ Î·È Â˘Úˆ·˚Îﬁ Â›Â‰Ô, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ô‡ÙÂ ÁÈ· ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ·
Î·È ÂÊËÛ˘¯·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ
ÁÈ· ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË Î·È ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ ·ÌÂÏÔÔÈÓÈÎﬁ˜ ÙÔÌ¤·˜
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚﬁÌÈ
Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ﬁÏˆÓ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂıÓÈÎ¤˜ Î·È ‰ÈÂıÓÂ›˜
ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· Ô‰ËÁ‹-

Ο

°Ú¿ÊÂÈ:
Ô ¢Ú.Iˆ¿ÓÓË˜ PÔ‡ÌÔ˜ (∂ÚÂ˘ÓËÙ‹˜ - º˘ÙÔ·ıÔÏﬁÁÔ˜ E£. I. A°. E., πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜
º˘ÙÒÓ BﬁÏÔ˘)
ÛÔ˘Ó ÛÂ ‡ÊÂÛË Î·È
·Ú·ÎÌ‹ ¤Ó·Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ‰˘Ó·ÌÈÎﬁ ÎÏ¿‰Ô ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ô ·ÌÂÏÔÔÈÓÈÎﬁ˜. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ë
¿ÌÂÛË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ﬁ ÌÈ· ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË ·‚Ô˘Ï›· Î·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È Ë
¿ÌÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔÌÒÓ Ô˘
ÙﬁÛÔ Î·ÈÚﬁ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ú·Á‰·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ·ÎﬁÌ· Î·È Ù·
‚Ú·‰‡Ú˘ıÌ· Â›Â‰· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·
Î·È Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ
ÙÔÌ¤· ÙÚˆÙﬁ Î·È Â˘¿ÏˆÙÔ ÛÙÈ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜
·ÁÔÚ¿˜.
ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÂ› ÌÂ
ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÎﬁÓËÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ·ÌÂÏÔÔÈÓÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È ﬁÙÈ ı·
Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÌÂÙ·Ô›ËÛË˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÂÌÔÚ›·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÂÂÎÙÂÈÓﬁÌÂÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Â‰Ú·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È

ÌÈ· ÚÈ˙ÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹
ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜
Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó
Ù·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘
ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó
ˆ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô˘
ÂÎÎÈÓÔ‡Ó ·ﬁ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÏ¤Á¯ˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û‡Á¯˘ÛË, Û·ÛÌˆ‰ÈÎﬁÙËÙ· Î·È ·ÙÛ·ÏÔÛ‡ÓË
ÛÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ıˆÚ¿ÎÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
ÙÔÌ¤·. ΔÔ ÂÈÙÂÈÓﬁÌÂÓÔ ıÂÛÌÈÎﬁ Î·È
ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎﬁ
ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ıËÏÈ¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌﬁ Î¿ıÂ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜».
ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈÎ‹˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÔÊÂ›ÏÂÈ:
·) ¡· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ
Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÎﬁÙÂÈ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÌÂÏÒÓ· Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÂ›
ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Î·È ·ÁÎﬁÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿.
‚) ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ.
Á) ¡· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ·ÏÏËÏÔÎ¿Ï˘„Ë ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ
Î·Î‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ·Í‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÀÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ.
‰) ¡· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¿, ÒÛÙÂ Ô ¤ÏÏËÓ·˜ ·ÁÚﬁÙË˜ Ó· ÓÔÈÒÛÂÈ ﬁÙÈ Â›Ó·È Î·È
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜. √ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁﬁ˜ Ó·
ÌË ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ·Ê˘ÏÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Î·ÓﬁÓˆÓ ÙÔ˘
marketing.
Â) ¡· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ Î·È ÙÈ˜
ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÔÈÔÙÈÎ‹˜ Î·Ù¿Ù·ÍË˜, ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓÔ Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ
Ì·ÎÚﬁÓÔË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜
ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ.
√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ √ÚÁ¿ÓˆÛË˜ ∞Ì¤ÏÔ˘ √›ÓÔ˘ Î. °.
ªÔ˘Ù¿ÚË˜ ·Ó¤Ï˘ÛÂ Â›ÛË˜ Ù· ‚·ÛÈÎ¿
ÛËÌÂ›· ÙË˜ ÚﬁÙ·ÛË˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜ ÙË˜
∫√∞ √›ÓÔ˘ Ô˘ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¿ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∂ÓÈ·›· ÂÓ›Û¯˘ÛË ·Ó¿ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË,
·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË Ê˘ÙÂ‡ÛÂˆÓ, ÂıÓÈÎÔ› Ê¿ÎÂÏÔÈ, Ì¤ÙÚ· ·ÁÚÔÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, ÔÈÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜, Î·ÓﬁÓÂ˜, ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜, ÚÔÒıËÛË Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛË, ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÎÚ›˙ˆÛË˜ , Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ··ÁﬁÚÂ˘ÛË ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÌÂ ˙¿¯·ÚË.
∞ﬁ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. °. ªÔ˘Ù¿ÚË Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ ﬁÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÌÂÏÔÔÈÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÔÏ‡ÏÂ˘ÚˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ
·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚﬁÓÔË ÚÔÔÙÈÎ‹ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È
ÛÂ ¤Ó· ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÍÂÏÈÛÛﬁÌÂÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

Προβληματικός "έλεγχος υγείας"
Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο της χώρας προκαλούν οι
προτάσεις της ΕΕ για τον λεγόμενο "έλεγχο υγείας" της ΚΑΠ.
Ηδη,μετά τη δημοσιοποίηση των
προτάσεων της Επιτροπής υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την ΠΑΣΕΓΕΣ και τη ΓΕΣΑΣΕ,ενώ εξίσου σφοδρές ήταν
οι αντιδράσεις και των κομμάτων
της αντιπολίτευσης.
Οπως εκτιμάται,ο "έλεγχος υγείας" που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία αναμένεται να επιφέρει πλήγμα στο εισόδημα των μικρομεσαίων αγροτών,καθώς ανεβάζει τα
στρεμματικά όρια για την πληρωμή ενισχύσεων.Παράλληλα, ο
"έλεγχος υγείας" φαίνεται να αναιρεί τις αποφάσεις που είχαν
ληφθεί το 2003 και υποτίθεται ότι θα ίσχυαν έως το 2013. Οι τελικές προτάσεις αναμένονται την
ερχόμενη άνοιξη,ενώ στόχος
της Κομισιόν είναι η επίτευξη
συμφωνίας έως το τέλος του
2008, υπό τη γαλλική προεδρία
δηλαδή, ώστε οι νέες ρυθμίσεις
να ισχύσουν από το 2009. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνει
η Κομισιόν είναι οι ακόλουθες:
Αύξηση της έκτασης που πρέπει να έχει στην κατοχή του ένας γεωργός πριν υποβάλει
αίτηση για κοινοτική στήριξη.Με το ισχύον καθεστώς η έ-

κταση πρέπει να είναι τρία
στρέμματα,ωστόσο η Κομισιόν προσανατολίζεται να θέσει ως ελάχιστο όριο τα 10
στρέμματα. Το ενδεχόμενο
αυτό θα είναι καταστροφικό
για τους Έλληνες παραγωγούς, καθώς πάνω από
220.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας έχουν
έκταση μικρότερη από 10
στρέμματα.
Αύξηση του ποσοστού της δυναμικής διαφοροποίησης από
5% που είναι σήμερα σε 13%
το 2013. Οι πόροι αυτοί μεταφέρονται στον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης και επιστρέφονται εμμέσως και όχι όλα στους αγρότες.
Αντικατάσταση του ιστορικού
μοντέλου (του μοντέλου που
ακολουθεί και η Ελλάδα) για
την κατανομή των δικαιωμάτων και τον υπολογισμό των ενισχύσεων από το λεγόμενο
περιφερειακό μοντέλο.
Σταδιακή κατάργηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων και αντικατάστασή τους από αποσυνδεδεμένες,με την εξαίρεση κάποιων ενισχύσεων συνδεδεμένων με την παραγωγή
στις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές.
Επανεξέταση των προτύπων
πολλαπλής
συμμόρφωσης

που οι γεωργοί υποχρεούνται
να τηρούν προκειμένου να λάβουν τη στήριξη από τις Βρυξέλλες.
Κατάργηση της αγρανάπαυσης.
Αντιδράσεις
Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΣΕΓΕΣ επισημαίνει ότι πρόκειται
για μία ακόμη μεταρρύθμιση της

ταιριστική οργάνωση, είναι η αξιοπιστία της πολιτικής και η
σταθερότητα πολιτικών με μακροχρόνιο ορίζοντα και όχι συχνές προσχηματικές αλλαγές,
άλλοτε με το ένδυμα της απλοποίησης και άλλοτε με το αιτιολογικό των διεθνών εξελίξεων.
Ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο της
πρότασης χαρακτηρίζει την μεταφορά πόρων από τον α πυλώ-

ΚΑΠ, πριν καν ολοκληρωθεί η
προηγούμενη που άρχισε το
2003. Αυτό που χρειάζεται σήμερα ο αγροτικός τομέας στην
ΕΕ,προσθέτει η κορυφαία συνε-

να στον β πυλώνα και την αλλαγή στο «κατώφλι ενισχύσεων»{10 στρέμματα}. Η ΠΑΣΕΓΕΣ δηλώνει ότι θα είναι παρούσα σε όλα τα στάδια της διαβού-

λευσης (εντός του 2008) και έτοιμη να παρέμβει σε κάθε κατεύθυνση προς όφελος των ελλήνων αγροτών. Η ΓΕΣΑΣΕ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερβαίνει πολύ τη διαδικασία εξέτασης της πορείας εφαρμογής της ΚΑΠ και ουσιαστικά αποτελεί μια ενδιάμεση νέα Αναθεώρηση. Προσθέτει ακόμα ότι
είναι αδιανόητο να υπάρχει μία
νέα εφαρμογή το 2009 χωρίς να
έχουν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις που αφορούν τον Κοινοτικό
Προϋπολογισμό και την δημοσιονομική αναθεώρηση και να
μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. "Στην ουσία, στόχος της
Επιτροπής είναι η περαιτέρω
μείωση της στήριξης στην ευρωπαϊκή γεωργία, η μείωση του εισοδήματος των ευρωπαίων αγροτών και η μετακύλιση αυτής
της στήριξης στα κράτη-μέλη"
δήλωσε ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Αργύρης. Ο
δήθεν «Διαγνωστικός έλεγχος»
για τον εκσυγχρονισμό της ΚΑΠ
εξελίσσεται ήδη σε μια καινούρια απόπειρα στραγγαλισμού
του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτών της ΕΕ και ιδιαίτερα της χώρας μας,ανακοίνωσε ο ΣΥΝ.

