
Β
άσιμες πλέον είναι 
οι ελπίδες ότι δεν θα 
επαναληφθούν και 

φέτος οι γνωστές από παλιά πα-
ράνομες πρακτικές με την οινο-
ποίηση μη οινοποιήσιμων στα-
φυλιών και τις "ελληνοποιήσεις" 
εισαγόμενου κρασιού.

Ήδη, στις 26/9 το υπουργείο 
Αγρ. Ανάπτυξης ζήτησε από τις 
αρμόδιες διευθύνσεις τη διενέρ-

γεια εντατικών ελέγχων στα οι-
νοποιεία ώστε να διασφαλίζε-
ται η επιλεξιμότητα της πρώτης 
ύλης και η νομιμότητα των εγ-
γράφων που συνόδευαν την πα-
ραλαβή. 

Με το ίδιο έγγραφο ζητούνται 
στοιχεία για εισαγωγές και δια-
κινήσεις οίνου, ενώ περιγράφο-
νται και οι κυρώσεις στις επιχει-
ρήσεις που τυχόν δεν τηρούν 

την νομοθεσία. 
Σημειώνεται ότι η διενέργεια 

αυστηρών ελέγχων είναι ένα πά-
γιο, διαχρονικό αίτημα του κλά-
δου, και ήδη το επανέλαβε και 
φέτος η ΚΕΟΣΟΕ ενώ σχετικές 
καταγγελίες για τον στρουθοκα-
μηλισμό των ελεγκτικών αρχών 
έκανε πρόσφατα και ο πρόεδρος 
του Ο.Σ. Νεμέας κ. Θ. Τσιάνος. 
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Έλεγχοι σε διακίνηση σταφυλιών 
και εισαγωγές οίνου

Δραματική μείωση παραγωγής
και πρόβλημα αγοράς λόγω ρευστότητας

Για καθημερινή και έγκυρη ενημέρωση επισκεφθείτε το site της ΚΕΟΣΟΕ στη διεύθυνση www.keosoe.gr

Γενική Συνέλευση 
ΚΕΟΣΟΕ

Νέο τοπίο για 
συνεταιρισμούς

Κοινοβουλευτικές 
παρεμβάσεις για 
τον κλάδο

Το κρασί σε όλο 
τον κόσμο

Οινοπνευματικά
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Ν έα παρέμβαση στα συ-
ναρμόδια υπουργεία 

έκανε η ΚΕΟΣΟΕ ζητώντας να επι-
λυθεί η εκκρεμότητα με την άτο-
κη χρηματοδότηση των οινοποι-
ητικών συνεταιρισμών λόγω άρ-
νησης των τραπεζών. 

Η καταβολή των άτοκων δανεί-
ων, ακόμη και των εγκεκριμένων 
από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, επιτείνει το αδιέξοδο 
στο οποίο έχει περιέλθει ο κλά-
δος και απειλεί πλέον τη λειτουρ-
γία των οινοποιείων με προφα-
νείς συνέπειες στους αμπελουρ-
γούς, επισημαίνει η Οργάνωση. 

Η "εμπλοκή" στο θέμα οφείλε-
ται στην μεταβολή των όρων εί-
σπραξης των οφειλών σε περί-

πτωση μη καταβολής μιας δό-
σης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
νόμος προβλέπει ότι οι τράπε-
ζες υποχρεούνται να προβούν 
σε ενέργειες είσπραξης του δα-
νείου από πρωτοφειλέτες και εγ-
γυητές. Ωστόσο και τα προηγού-
μενα χρόνια υπήρχε ο νόμος αλ-
λά στις περιπτώσεις όπως αυ-
τές που αναφέρονται παραπά-
νω το δημόσιο ήταν υπεύθυνο 
για την κίνηση διαδικασιών εί-
σπραξης από τους πρωτοφει-
λέτες. Επιπλέον η τραπεζική άρ-
νηση έχει να κάνει και με τη γε-
νικότερη απροθυμία τους να χο-
ρηγούν δάνεια, παρά τις συστά-
σεις ακόμη και της ίδιας της κυ-
βέρνησης.

Τραπεζικά εμπόδια στην άτοκη

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

Μ
ειωμένη κατά 
650.000 HL είναι 
η φετινή παρα-

γωγή οίνου συγκριτικά με πέρυ-
σι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτι-
μήσεις των Διευθύνσεων Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής. 

Αν συνυπολογισθεί ότι και τις 
δυο τελευταίες χρονιές η παρα-
γωγή ήταν μειωμένη, τότε σε 
σύγκριση με τα κανονικά επίπε-
δα παραγωγής (2008) η μείωση 
ανέρχεται σε 37%.

Βασική αιτία της καθίζησης της 
παραγωγής ήταν ο περονόσπο-
ρος που έπληξε αρκετές περιο-
χές, αλλά εν μέρει και η απογοή-
τευση των αμπελουργών που λό-
γω των χαμηλών τιμών αποθαρ-
ρύνονται και αφήνουν τα αμπέ-
λια ατρύγητα. 

Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι και 
φέτος με την εξαιρετικά μειωμέ-

νη παραγωγή οι τιμές , σε πολλές 
ποικιλίες, παρέμειναν στα περσι-
νά επίπεδα, παρότι η σταφυλική 
παραγωγή που παρήχθη σε πολ-
λές περιοχές προοιωνίζει ότι στις 
δεξαμενές οι οίνοι που ζυμώνο-
νται θα έχουν αξιόλογους χαρα-
κτήρες. 

Μεγάλο πρόβλημα παραμένει 
ωστόσο η έλλειψη ρευστότητας 
και ήδη η ανησυχία για την ομα-
λή λειτουργία της οινικής αγο-
ράς μεγαλώνει καθώς η άτοκη 
χρηματοδότηση που θα έδινε εν 

μέρει λύση παραμένει σε εκκρε-
μότητα.

Παράλληλα η χρονική επέκτα-
ση των πιστώσεων (αντικατάστα-
ση επιταγών) έχει εξελιχθεί σε 
βραχνά όχι μόνο της οινικής, αλ-
λά συνολικά της ελληνικής αγο-
ράς, με επιπτώσεις σε όλο το φά-
σμα των συναλλαγών του τομέα 
και  μόνιμα θύματα τους αμπε-
λουργούς, στους οποίους οφεί-
λονται σε αρκετές περιπτώσεις  
ποσά, από συγκομιδές προηγού-
μενων ετών.  Αυτό  έχει σαν  συνέ-
πεια οι τελευταίοι να μην είναι σε 
θέση να προμηθευτούν εφόδια 
για τις απαραίτητες καλλιεργητι-
κές φροντίδες.  Αλλά και σε επί-
πεδο επιχειρήσεων, η ασφυξία 
ρευστότητας, τις ωθεί σε δραστι-
κή μείωση λειτουργικών δαπα-
νών, διαδικασία που δεν φαίνε-
ται να έχει ορατό όριο.
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Τριμηνιαία έκδοση της ΚΕΟΣΟΕ

* * *
Ιδιοκτήτης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ)

* * *
Εκδότης - Διευθυντής:

Παρασκευάς Κορδοπάτης

* * *
Γραφεία:

Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73 115 23 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6923102 - 210 6923291

FAX: 210 69 8118
 e-mail: keosoe@otenet.gr

http://www.keosoe.gr

* * *
Επιστολές - Εμβάσματα: 

 "ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ"ΚΕΟΣΟΕ

* * *
Συνδρομή Ετήσια:

 Φυσικών Προσώπων: € 11,74
 Συνεταιριστικών Οργανώσεων: € 17,61
 Οργανισμών - Ν.Π.Δ.Δ.  € 17,61

* * *
* Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις αυτών 
που υπογράφουν

* * *
 

Δημιουργικό - Γραφικές Τέχνες "ΕΠΟΨΙΣ"
Ερεχθέως 7, 163 44 Ηλιούπολη 

Tηλ. & Fax: 210 9715483
e-mail: epopsis@otenet.gr

Ψ ηφίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου ο νέος νόμος για 
τις συνεταιριστικές οργανώσεις, με τη θετική ψήφο 
και της αξιωματικής αντιπολίτευσης μάλιστα σε  18 

από τα 21 άρθρα. Οι αντιδράσεις ωστόσο από τον συνεταιριστικό 
κόσμο και ιδίως από την ΠΑΣΕΓΕΣ συνεχίζονται.

Με τις διατάξεις του νόμου, μεταξύ άλλων: θεσπίζεται, ως 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων,το "Εθνικό Μητρώο Συλλογικών 
Αγροτικών Οργανώσεων", ενώ διευκρινίζεται ότι οι συλλογικές 
αγροτικές οργανώσεις περιλαμβάνουν τους αγροτικούς συνε-
ταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρι-
κές Συμπράξεις. Συνεπώς οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που ανα-
γνωρίζει η Πολιτεία και εγγράφονται στο Μητρώο είναι μόνον 
πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, μέλη των οποίων είναι μόνον φυ-
σικά πρόσωπα. Η καταχώριση των συνεταιρισμών στο Μητρώο  
συμπίπτει με την ταυτόχρονη αξιολόγηση τους σε ενεργούς και 
ανενεργούς οι οποίοι  οδηγούνται σε αναγκαστική εκκαθάριση. 
Σε διαγραφή από το Μητρώο οδηγούνται και οι επί τρία χρόνια 
αδρανείς ομάδες παραγωγών.

Αγροτικοί  συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών μπορούν να 
ιδρύουν κεφαλαιουχικές  εταιρείες (Αγροτικές Εταιρικές Συμπρά-
ξεις) που αναγνωρίζονται και καταχωρίζονται στο Μητρώο. 

Όσον αφορά την εξέλιξη των υφιστάμενων ΚΕΣΕ του άρθρου 
29 του Ν. 2810/00, στις οποίες ανήκει η ΚΕΟΣΟΕ, ο νόμος προβλέ-
πει εν πρώτοις την μετατροπή της σε Α.Σ. Κλαδικό ή και εφόσον το 
αποφασίσει η Γενική της Συνέλευση μπορεί να μετατραπεί σε ΑΕΣ 
και κατά συνέπεια δεν υφίσταται πλέον κανένα πρόβλημα σε σύ-
γκριση με το προηγούμενο σχέδιο νόμου. Επισημαίνεται ότι μόνον 
ένας ΑΣ Κλαδικός μπορεί να λειτουργεί για τους παραγωγούς του 
αντίστοιχου ομοειδούς προϊόντος.

Σχετικά με την  ΠΑΣΕΓΕΣ  ορίζεται ότι μέλη της είναι μόνον οι 
αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι Ομάδες Παραγωγών, ενώ θεσμο-
θετείται  η εκλογή της διοίκησης της από συνέδριο αντιπροσώπων 
– και όχι εκπροσώπων, οι οποίοι θα εκλέγονται με άμεση και καθο-
λική ψηφοφορία σε επίπεδο Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης από 
τα μέλη - φυσικά πρόσωπα των αγροτικών συνεταιρισμών και των 
Ομάδων Παραγωγών.

Γενική Συνέλευση ΚΕΟΣΟΕ

Νέο τοπίο για συνεταιρισμούς
 

Δηλώσεις συγκομιδής
Μέχρι τις μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου  θα 

πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις συ-
γκομιδής για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες 
αμπέλου περιόδου 2011-2012.

Οι δηλώσεις, που είναι υποχρεωτικές 
προκειμένου οι αμπελουργοί να μπορούν 
να συμμετάσχουν σε προγράμματα σχε-
τικά με την αμπελοκαλλιέργεια, υποβάλ-
λονται στην τοπική Διεύθυνση Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μαζί με 
το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, την 
Υπεύθυνη Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας 
και τα παραστατικά διάθεσης των σταφυ-
λιών.Οι αμπελουργοί που είχαν  ολοκλη-
ρωτική καταστροφή της παραγωγής τους  
λόγω περονόσπορου πρέπει να υποβά-
λουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.

Αιτήσεις για 
δικαιώματα φύτευσης
Λήγει στις 15 Δεκεμβρίου η προθεσμία  

υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δωρε-
άν δικαιωμάτων φύτευσης αμπελιών από 
το Εθνικό Αποθεματικό. Οι αιτήσεις υπο-
βάλλονται  στη Διεύθυνση Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής, ενώ τα δικαιο-
λογητικά είναι :
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 
- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 

(Ε1), Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 
και Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας 
(τα πιο πρόσφατα). 

- Συμβόλαιο ή μισθωτήριο 20ετούς δι-
άρκειας (στην περίπτωση μισθωτηρί-
ου απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
από τον ιδιοκτήτη ότι συμφωνεί με την 
εγκατάσταση της αμπελοφυτείας). 

- Αμπελουργικό Μητρώο. 
- Βιβλιάριο ΟΓΑ. 
- Απόφαση Έγκρισης Νέων Γεωργών.

T ο  πρώτο οινοποιείο που λειτουρ-
γεί αποκλειστικά με Ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας μέσω διατάξεων 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανε-

μογεννητριών, δημιουργήθηκε και 
λειτουργεί στη Σίκινο, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος SMILIES, 
που χρηματοδοτεί καινοτόμες επιχει-
ρήσεις. Το σχετικό project έφερε εις 
πέρας ερευνητική ομάδα του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου και το οινοποιείο του 
κ. Μάναλη Γεωργίου κατατάχθηκε στις 
δέκα (10) πιο καινοτόμες επιχειρήσεις 
των Κυκλάδων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθε-
νται μέσω του ιστότοπου του οινοποιεί-
ου www. manaliswinery.gr αλλά και στο 
αφιέρωμα του περιοδικού του Επιμελη-

τηρίου Κυκλάδων στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση admin.e-kyklades.gr. 

Τ α  δύο μεγάλα προβλήματα του 
κλάδου βρέθηκαν στο επίκε-
ντρο της Γενικής Συνέλευση της 

ΚΕΟΣΟΕ, στις αρχές Ιουλίου.
Το ένα  είναι οι εκτεταμένες ζημιές της 

σταφυλικής παραγωγής από τον περονό-
σπορο, που ως γνωστόν μετέτρεψε πολλές 
περιοχές (Τύρναβο, Αγχίαλο, Βοιωτία, Ατ-
τικής, Εύβοια, Αχαΐα, Κόρινθο, Ηλεία, Μεσ-
σηνία, Λασίθι, Ηράκλειο) σε  "τοπία της 
αποκάλυψης".  Οι καταστροφές σε πολ-
λές περιπτώσεις αγγίζουν και το 100% της 
έκτασης του αμπελώνα. Οπως τονίστηκε 
στη Συνέλευση  η ανάγκη να δοθούν απο-
ζημιώσεις (είτε μέσω ΠΣΕΑ, είτε μέσω ΕΛ-
ΓΑ) είναι επείγουσα, ενώ το ίδιο επισημάν-
θηκε και  με την συγκρότηση  της επιτρο-
πής από επιστήμονες (Γεωπονικό, ΕΘΙΑ-
ΓΕ) που θα διερευνήσει τις συνθήκες εξά-
πλωσης.  Η οργάνωση είχε  ήδη προτείνει 
και τη σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής στο 
Υπουργείο.

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η 
διαιώνιση μέχρι και σήμερα των κυκλω-
μάτων που παραοικονομούν  στην αγορά  
κρασιού και νέμονται τον μόχθο του αμπε-
λουργού.

"Μέχρι εδώ" τόνισε στην συνέλευση ο 
κ. Μάρκου, προσθέτοντας ότι ‘’αν δεν πά-
ρουμε τώρα τις τύχες στα χέρια μας, θα εί-
μαστε άξιοι της θλιβερής μας μοίρας’’.

Γνωστοποίησε μάλιστα ότι η οργάνωση 
έχει ήδη απευθυνθεί στις ελεγκτικές αρχές, 
ενώ για το θέμα θα πραγματοποιηθεί και 
έκτακτη πανελλαδική σύσκεψη τις προσε-
χείς ημέρες ενόψει του τρυγητού.

 Το θέμα της εκμετάλλευσης των αμπε-
λουργών συζητήθηκε σε συνάρτηση και με 

την ενέργεια του ΣΕΟ να προσφύγει στην 
Ε.Ε. κατά της άτοκης χρηματοδότησης που 
είχε συμφωνηθεί από όλα τα κόμματα για 
την απορρόφηση  της παραγωγής. 

Σχετικές τοποθετήσεις έκαναν επίσης 
πέραν του προέδρου, ο διευθυντής της ορ-
γάνωσης Παρασκευάς Κορδοπάτης και 
πολλοί εκπρόσωποι των ενώσεων – μελών 
που μετέφεραν την οργή των αμπελουρ-
γών.

Τις εργασίες της συνέλευσης χαιρέτισαν 
ο Γιώργος Γκικόπουλος από το ΚΚΕ, η Έφη 
Κατσινοπούλου από  τον ΣΥΡΙΖΑ,  Φωτει-
νός  Θρασύβουλος από τη Δημοκρατική 
Αριστερά, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ 
Μιχάλης Βουμβουλάκης, ο Πρόεδρος της 
ΓΕΣΑΣΕ Γιώργος Γωνιωτάκης κ.α.

Σημειώνεται ότι λόγω κοινοβουλευτικής 
διαδικασίας δεν μπόρεσε να παραστεί στη 
συνέλευση ο τομεάρχης αγροτικού  της 
Ν.Δ. βουλευτής Γιώργος Κασαπίδης, που 
όμως εν συνεχεία μετέβη στα γραφεία της 
οργάνωσης και είχε  συνομιλία με μέλη της 
διοίκησης και τον γενικό Διευθυντή.

Η συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα πε-
πραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και 
του προγραμματισμού δράσης.

Σύσκεψη 
 
Λίγες μέρες αργότερα πραγματοποιή-

θηκε έκτακτη πανελλαδική σύσκεψη με 
τη συμμετοχή και βουλευτών. Τα συμπε-
ράσματα ήταν ανάλογα με αυτά της   Γενι-
κής Συνέλευσης, ενώ αντιπροσωπεία της 
οργάνωσης μαζί με βουλευτές μετέβη-
σαν στις 4/8 στο υπουργείο Αγρ. Ανάπτυ-
ξης   όπου ζήτησαν από τον υπουργό την 

επίσπευση λήψης των προτεινόμενων μέ-
τρων. Στην συνάντηση παρέστησαν τέσ-
σερις βουλευτές που ήταν παρόντες στην 
προηγηθείσα σύσκεψη (οι βουλευτές ΠΑ-
ΣΟΚ του Νομού Ηρακλείου Β. Κεγκέρο-
γλου και Μ. Στρατάκης,  οι βουλευτές 
της Ν.Δ. Αττικής  Αθ. Μπούρας, Φλώρι-
νας Ευστ. Κωνσταντινίδης, Ν. Τσούκα-
λης βουλευτής Δημοκρατικής Αριστε-
ράς Αχαΐας, ο Τομεάρχης Αγροτικού της 
Ν.Δ. και βουλευτής Κοζάνης Γ. Κασαπί-
δης), ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΚΕΟΣΟΕ και αντιπροσωπεία 
Προέδρων των Συνεταιριστικών Οργανώ-
σεων απ΄όλη την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι 
ο υπουργός Κ.Σκανδαλίδης  δήλωσε ότι 
ασκεί πιέσεις για την ρευστοποίηση των 
άτοκων δανειοδοτήσεων και τη χορήγη-
ση δανείων με επιτόκια χαμηλότερα κα-
θώς και ότι  φέτος θα πραγματοποιηθούν 
έλεγχοι για την νομιμότητα των εισκομι-
ζόμενων σταφυλιών στα οινοποιεία με 
βάση το υπόμνημα που έχει καταθέσει η 
ΚΕΟΣΟΕ. Τόνισε επίσης ότι θα αντιμετωπί-
σει δραστικά φέτος τα πρόβλημα των ελ-
ληνοποιήσεων που είναι κοινό και για άλ-
λα αγροτικά προϊόντα. 

"Πράσινο" οινοποιείο 
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Σ ε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επι-
τροπής. M. Σταυρακάκη, που έχει αναλάβει να διερευνή-
σει εάν τα αίτια και τα αποτελέσματα της επίδρασης του μύ-

κητα ήταν μη χειραγωγήσιμα από τους αμπελουργούς και δεν οφείλο-
νται σε αμπελουργικές παρεμβάσεις στις οποίες οι τελευταίοι έπρεπε να 
προβούν βρίσκεται για το θέμα των αποζημιώσεων η ΚΕΟΣΟΕ, όπως 
επίσης και με τον ΕΛΓΑ που προέβη σε σχετικές αυτοψίες στις πληγεί-
σες περιοχές.

Εφ’ όσον ολοκληρωθεί ο τρύγος περαιώνεται το έργο του ΕΛΓΑ σε πρώ-
τη φάση και με την υποβολή πιθανού θετικού πορίσματος της επιστη-
μονικής επιτροπής αναμένεται σχετικός φάκελος να υποβληθεί στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εγκριθούν αποζημιώσεις υπέρ των 
αμπελουργών.

Οι φάκελοι κάθε κράτους μέ-
λους για υπαγωγή αποζημιώσε-
ων στα Π.Σ.Ε.Α (Πολιτική Σχεδία-
ση Έκτακτης Ανάγκης), υποβάλ-
λονται μέχρι τον επόμενο Απρί-
λιο και συνήθως σε ένα με δυο 
μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Commission) απαντά στο σχε-
τικό αίτημα. Η σκυτάλη μετά από 
ενδεχόμενη έγκριση περιέρχεται στο υπουργείο οικονομικών για την 
εκταμίευση σχετικού κονδυλίου από τον προϋπολογισμό, αφού εξατο-
μικευτούν οι ζημιές ανά αμπελοτεμάχιο.

Η εξατομίκευση θα προσδιορίσει το ύψος των ζημιών με βάση τον μέ-
σο όρο εισκόμισης σταφυλιών της προηγούμενης τριετίας σε σύγκριση 
με την εισκομισθείσα φέτος ποσότητα. Η διαφορά της ποσότητας θ’ απο-
τελέσει τη βάση υπολογισμού και το γινόμενο επί την μέση τιμή (ενδεχο-
μένως τριετίας) θα εξάγει και το ποσό της αποζημίωσης. 

Η εισκόμιση σταφυλιών της προηγούμενης τριετίας θα πρέπει να απο-
δεικνύεται είτε με συνοδευτικά έγγραφα (Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια, 
Εκκαθαρίσεις), είτε μέσω των υποβληθεισών Δηλώσεων Συγκομιδής.

Αυτή τη στιγμή δεν έχουν οριστικοποιηθεί αυτές οι διαδικασίες, όμως 
θεωρείται απίθανο να δοθούν οριζόντιες αποζημιώσεις στις αμπελουρ-
γικές ζώνες που επλήγησαν, αφού πλέον τέτοιου είδους αποζημιώσεις εί-
ναι εκτός της νέας φιλοσοφίας του ΕΛΓΑ.     

Χρονοβόρα διαδικασία 
αποζημιώσεων

Ομάδα εργασίας για την ταξι-
νόμηση των ποικιλιών αμπέ-
λου συνέστησε το υπουργ. Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Εκπρόσωπος  της ΚΕΟ-
ΣΟΕ ορίστηκε ο Χρ. Μάρκου με αναπλη-
ρωτή τον Π. Κορδοπάτη.

του Παρ. Κορδοπάτη

Με κοινό παρανομαστή την προσβολή από την 
ασθένεια του περονόσπορου, που δεν τιθασεύτη-
κε από τις προληπτικές και κατασταλτικές παρεμβά-
σεις, ξεκίνησε ο τρυγητός της περιόδου 2011/12. Ευ-
τυχώς η ασθένεια δεν έπληξε το σύνολο των αμπε-
λουργικών περιοχών, εξαιρώντας από τα καταλυτικά 
του αποτελέσματα τη Β. Ελλάδα και μερικά από τα νη-
σιά του Αιγαίου.

Ήδη με πρωτοβουλία της ΚΕΟΣΟΕ συνεστήθη επι-
στημονική επιτροπή από τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με πρόεδρο τον καθηγη-
τή αμπελουργίας του Γ.Π.Α. κ. Μ. Σταυρακάκη και μέ-
λη τους κα Αικ. Χρονοπούλου (Καθ. Αγρομετεωρο-
λόγος Γ.Π.Α.), κ. Ε. Παπλωματά (Αντιπρύτανη Γ.Π.Α. – 
φυτοπαθολόγο) και Δ. Βακαλουνάκης (ΕΘΙΑΓΕ – φυ-
τοπαθολόγος), προκειμένου να διερευνήσουν τα αί-
τια της ταχύτητας εξάπλωσης και της πρωτοφανούς 
έκτασης στην πρωτογενή και δευτερογενή ανάπτυ-
ξη του μύκητα.

Παράλληλα με ενέργειες της ΚΕΟΣΟΕ κινητοποιή-
θηκαν οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ για τη 
συγκρότηση περιφερειακών Επιτροπών (αποτελού-
μενες από δυο περιφερειακούς υπαλλήλους του ΕΛ-
ΓΑ και έναν της περιφερειακής αυτοδιοίκησης) ανά 
περιφερειακή ενότητα που έχουν σκοπό την διενέρ-
γεια αυτοψιών για την εκτίμηση των ζημιών που έχει 
προκαλέσει ο περονόσπορος.

Μετά τις αυτοψίες θα υποβληθούν φάκελοι στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
μαζί με το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής θα 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έγκριση αποζημιώ-
σεων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των ΠΣΕΑ 
και συνεπώς θα πρέπει να εγκριθεί σχετικό κονδύλιο 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τέλος οι ζημιές θα εξατομικευθούν κατόπιν αιτη-
μάτων των αμπελοκαλλιεργητών, αφού υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία παραγωγής από προηγούμενες 
χρονιές και εδώ πρέπει να τονισθεί η ιδιαίτερη σημα-
σία υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής για φέτος, δια-
δικασία που είναι άλλωστε υποχρεωτική.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του φετινού τρύγου επα-
νεπιβεβαιώνουν ότι διανύουμε μια όψιμη κατά του-
λάχιστον δυο εβδομάδες χρονιά και εάν εξαιρεθεί το 
φαινόμενο του περονόσπορου ότι απέμεινε ως όγκος 
παραγωγής έχει εξαίρετα χαρακτηριστικά.

Σημαντικό ρόλο φέτος στη διαμόρφωση του τοπί-
ου παίζουν τα ελάχιστα αποθέματα που συντηρούν 
μόνο τις εμπορικές ανάγκες, η υψηλή ζήτηση οίνων 
αλλά και σταφυλιών (σ.σ. εμφανίστηκαν έμποροι, σε 
περιοχές που απουσίαζαν επί χρόνια), η μειωμένη πα-
ραγωγή της Ιταλίας και Ισπανίας που εντείνει τις πι-
έσεις για εισαγωγές από Βουλγαρία, Σκόπια κλπ., η 
συμπεριφορά των περιοχών που παράγουν σταφύ-
λια διπλής και τριπλής χρήσης, σταφύλια που εισέρ-
χονται παράνομα στον τομέα, οι εξαγωγές που δεί-
χνουν αυξητική τάση με διαφαινόμενη ατμομηχανή 
πλέον την αγορά της Κίνας και τέλος "οι άδειες τσέ-
πες" των οινοποιείων της αγοράς, των τραπεζών και 
των καταναλωτών, που δημιουργούν ένα έντονο κλί-
μα ανασφάλειας στις ενδοεμπορικές συναλλαγές δί-
χως προηγούμενο, που λαμβάνει τη μορφή της εσω-
τερικής στάσης πληρωμών. Σήμερα δεν είναι δύσκο-
λο να πουλήσεις αλλά να εισπράξεις και παρόλα αυ-
τά οι τιμές των εμφιαλωμένων κρασιών διατηρούνται 
σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα για τον καταναλω-
τή, παρά τις χαμηλές τιμές των οινοποιείων, των οι-
νοσταφύλων και των τιμών στις ενδιάμεσες συναλ-
λαγές. Αιτία; Για άλλη μια φορά αυτό που συμβαίνει 
σ’ ολόκληρη την Ελλάδα  στην αγορά για όλα τα προ-
ϊόντα. Έλλειψη στοιχειωδών χαρακτηριστικών λει-
τουργίας με κανόνες και παραμέτρους υγιούς πλή-
ρους ανταγωνισμού.

Ποιός άραγε εφαρμόζει την κοινοτική οδηγία για 
πληρωμές εντός μηνός, για αισχροκέρδεια, για ιχνη-
λασιμότητα που θα αντιμετώπιζε τις ελληνοποιή-
σεις, για ελέγχους που ξεκινούν από το αμπέλι ώστε 
να προστατευθούν οι νόμιμοι αμπελουργοί και η νό-
μιμη παραγωγή; Κανείς, και αντ’ αυτού προκειμένου 
να μειωθούν οι τιμές,οι αλυσίδες λιανικής πώλησης 
απαιτούν κι άλλη έκπτωση, εκπτώσεις επί εκπτώσε-
ων, δηλαδή. Είναι δύσκολο για το υπουργείο Οικονο-
μικών να καθιερώσει μια διάταξη, σύμφωνα με την 
οποία θα επιτρέπεται μόνο μια έκπτωση και μάλιστα 
επί τιμολογίου; Όχι. Βούληση δεν υπάρχει, εν μέσω 
ολοκληρωτικής κατακρήμνισης του εμπορίου, που 
τελικά αντί να διορθώσει, εντείνει τις ανισότητες με-
ταξύ των παραγωγών και των τελικών σημείων πώ-
λησης.

Χαμένες ευκαιρίες, αλλά το απλό σ’ αυτή τη χώρα 
έχει καταντήσει πολύπλοκο και ο κοινός νους συνθλί-
βεται από τα οιονεί συμφέροντα και πελάτες της πο-
λιτικής, που απειλούν για τη συντέλεια του κόσμου 
όταν επίκειται να χάσουν έστω και κοκαλάκια απ’ τη 
μερίδα του λέοντος.

Αυτό είναι το σύστημα, αυτό είναι η πολυσυζητη-
μένη τώρα τελευταία "ελπίδα της ανταγωνιστικότη-
τας" που με απλά λόγια σημαίνει ευτελισμός στις τιμές 
των προϊόντων και συνεπώς του συνθετικού τους κό-
στους, που απαρτίζεται από τιμές εξαγοράς α’ υλών, 
μισθούς και γενικά έξοδα που συρρικνώνονται για να 
"υπηρετήσουν" την έννοια της ανταγωνιστικότητας. 
Ανταγωνιστικότητα όμως επιτυγχάνεται με  εξορθο-
λογισμό, που οδηγεί στη μείωση κόστους.

Ποιός κέρδισε φέτος πουλώντας 0,20 € / lt κρασί, 
όταν στα σημεία εστίασης της Β. Ελλάδας η τιμή της 
καράφας ενός λίτρου (σε ορισμένες περιπτώσεις χεί-
ριστης ποιότητας) ανερχόταν στα 10 €; Μήπως ο κα-
ταναλωτής;

Κοινοτυπίες, εμείς οι ίδιοι νιώθουμε ανιαροί πια και 
επαναλαμβανόμενοι, αλλά ζηλεύουμε όταν ενώσεις 
καταναλωτών της Κεντρικής Ευρώπης, για τις οποίες 
βέβαια υπάρχει οικονομική συνδρομή από τους κα-
ταναλωτές-μέλη, ενημερώνονται με e-mail για όλες 
τις τιμές και για το ποια προϊόντα πρέπει να μποϋκο-
τάρουν. Μηχανισμοί απλοί, αλλά για την Ελλάδα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης φαντάζουν ασύλλη-
πτα μακρινοί, αφού η κοινή γλώσσα και η συνεννό-
ηση αποτελούν, άγνωστο αντικείμενο για τον γαλου-
χημένο στο "εγώ" νεοέλληνα, που αποδεικνύεται ότι 
μισεί το "εμείς".

Η τελευταία παράμετρος στη σύνθεση του τοπί-
ου, οι τιμές. Όταν τα βασικά μακροοικονομικά μεγέ-
θη του κλάδου κινούνται στην κατεύθυνση της μεί-
ωσης της συνολικής προσφοράς με δεδομένο το μι-
κρό όγκο αποθεμάτων και τον αναμενόμενο μικρότε-
ρο όγκο παραγωγής, είναι βεβαία και αναμενόμενη η 
αύξηση των τιμών οίνου και σταφυλιών.

Μεταβλητές όμως, όπως η μείωση και η μετατό-
πιση της κατανάλωσης από τα εμφιαλωμένα κρασιά 
στις μεγαλύτερες και φθηνότερες συσκευασίες και 
κυρίως η "φοβία" στις ενδοεμπορικές συναλλαγές 
του τομέα σε συνδυασμό με την απαίτηση των αλυ-
σίδων λιανικής πώλησης για περαιτέρω εκπτώσεις, 
προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ραφιού, μπλοκά-
ρουν την απρόσκοπτη λειτουργία των κανόνων της 
αγοράς βασισμένων στην προσφορά και τη ζήτηση. 
Τι να πει κανείς; Διερωτόμαστε και μετά την επιβολή 
ΦΠΑ 23% στα παρασκευαζόμενα αγαθά στην εστί-
αση, αν η τελευταία ως κλάδος, μπορεί να συνεχίσει 
χωρίς τις επακόλουθες επιπτώσεις στον καταναλωτή. 
Μην ξεχνάμε ότι το κρασί (έστω και σε καράφα, με 
ακριβή τιμή), είναι αναπόσπαστο μέρος στην κατα-
νάλωση, της αγοράς αυτής.

Ήταν στραβό το κλίμα και στράβωσε το κλήμα.

Στις συμπληγάδες της κρίσης 
και του περονόσπορου, 
ο φετινός τρύγος

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις 
για τον κλάδο

Π ληθώρα παρεμβάσεων στη Βουλή από βουλευτές συμπολίτευ-
σης και αντιπολίτευσης για τα προβλήματα του κλάδου.

- Το καλοκαίρι, ερώτηση για το θέμα του περονόσπορου κατέθεσε ο 
βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Μ. Στρατάκης, ζητώντας την έντα-
ξη της νόσου ως επιφυτεία στον κανονισμό του ΕΛΓΑ για να αποζημιω-
θούν οι αμπελουργοί. 

- Στις 16 Σεπτεμβρίου, 29 βουλευτές της ΝΔ (μεταξύ των οποίων ο υπεύ-
θυνος αγροτικού Γ. Κασαπίδης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Μ. 
Κεφαλογιάννης και Κ. Μαρκόπουλος και ο γραμματέας του κόμ-
ματος Αν. Λυκουρέντζος) κατέθεσαν επερώτηση προς τον υπουργό 
Αγρ. Ανάπτυξης για τα μέτρα κατά των παράνομων (παράνομη οινο-
ποίηση, ελληνοποιήσεις εισαγόμενων), σχετικών ελέγχων που διενερ-
γήθηκαν την τελευταία 5ετία, ενίσχυσης εξαγωγών στήριξης παραγω-
γών που επλήγησαν από τον περονόσπορο, στήριξης εγχώριας αλκο-
όλης (στην παρασκευή ούζο) κ.λπ.

- Στις 27 Σεπτεμβρίου η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη κατέθεσε 
ερώτηση προς τον υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης για τις παράνομες οινο-
ποιήσεις με αφορμή τις σχετικές καταγγελίες του προέδρου του Οινο-
ποιητικού Συνεταιρισμού Νεμέας Θ. Τσιάνου. 

Ταξινόμηση ποικιλιών
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37% κάτω η φετινή παραγωγή
Σ τη μέγγενη της οικονομικής ασφυξίας πιάστη-

κε η δραστικά μειωμένη ελληνική σταφυλική 
παραγωγή, ακυρώνοντας και τους μακροοικο-

νομικούς κανόνες προσφοράς και ζήτησης στην αγορά στα-
φυλιών. Πανικόβλητοι εμπόριο και οινοποιοί έσπευσαν στην 
αγορά της Αχαΐας προκειμένου να βρουν το δυσεύρετο φέ-
τος λευκό σταφύλι, αφού ο περονόσπορος έπληξε τις βασικές 
αμπελουργικές περιοχές της χώρας. 

Η υψηλή ζήτηση λευκών σταφυλιών τις τελευταίες μέρες 
του τρύγου, έφτασε κατά περίπτωση την τιμή του Ροδίτη στην 
Αχαΐα και στα 0,35 €, όταν το Σαββατιανό της Αττικής των 800 
kgr το στρέμμα πληρωνόταν στα 0,25 €/ kgr. 

Πλήθος περιπτώσεων που υποδηλώνουν την προβλημα-
τική κατάσταση της αγοράς σταφυλιών φέτος, αφού στο με-
γαλύτερο ποσοστό στις αμπελουργικές περιοχές παρά την 
ισχνή συνολική προσφορά, οι τιμές σταφυλιών "σκάλωσαν" 
στα περσινά επίπεδα. 

Η ερμηνεία του αντιφατικού αυτού σχεδόν κανόνα, προφυ-
λάσσει ίσως από τα χειρότερα.

"Όπου ακούς πολλά κεράσια  κράτα και μικρό καλάθι". Ρευ-
στό δεν υπάρχει στην αγορά, όλες οι οινοποιητικές επιχειρή-
σεις - εξαιρέσεις βέβαια υπάρχουν - παρουσιάζουν έντονο 
άσθμα ρευστότητας που σαν ντόμινο ξεκινά απ’ τον τραπεζι-
κό τομέα. Σε λίγο για να δανείζεσαι, μαζί με την έκθεση βιωσι-
μότητας που θα πρέπει να υποβάλλεις θα πρέπει να καταθέ-
τεις και το 110% του ποσού που θέλεις να δανειστείς, με εγγυ-

ήσεις σε μετρητά. Και γεννάται το ερώτημα "αυτοί που κλεί-
νουν συμφωνίες σε υψηλές τιμές,  πότε θα βρουν τα χρήματα 
για να αποπληρώσουν;". 

Φαύλος κύκλος, έχουμε πέσει στην "παγίδα της ρευστότη-
τας" που είναι υποπερίπτωση της παγίδας χρέους στην οποία  
περιδυνίζεται η χώρα μας.

Κι’ ακόμη δεν έχουν ακουστεί τα μεγάλα κανόνια που θα 
επιδείνωναν πολλαπλασιαστικά το πρόβλημα, αλλά οι προ-
σφυγές στο άρθρο 99 αυξάνουν. 

Μ’ αυτό το οικονομικό κλίμα ξεκίνησε ο τρυγητός του 2011. 
Βέβαια στις περιοχές που ξεκίνησαν τον τρύγο (νησιά Αιγαί-
ου) παρατηρήθηκε ψυχραιμία και σταθερότητα. Όσο όμως 
περνούσε ο χρόνος, πολλοί αμπελουργοί προτίμησαν να κά-
νουν "σίγουρες τοποθετήσεις" έστω σε τιμές που δεν ανταπο-
κρίνονταν στις προσδοκίες τους.

Οι συνολικές εκτιμήσεις (πρώτες) για τον όγκο της φετινής 
οινοπαραγωγής, που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο ΥΑΑΤ, υπολογίζουν τη φετι-
νή οινοπαραγωγή στα 2.450.000 HL, έναντι  των 3.100.000 HL 
την περσινή χρονιά (2010), που ήταν κι’ αυτή μειωμένη σε σχέ-
ση με το 2009 κατά 13%, ενώ η φετινή εκτίμηση παρουσιάζει 
μείωση της τάξης του 37% σε σχέση με την "κανονική" παρα-
γωγή του 2008 (3.868.000 HL).

Εύλογα γεννάται το ερώτημα, για το πώς θα καλυφθεί φέ-
τος η ζήτηση που τροφοδοτείται κατά 90% από την εγχώρια 
προσφορά. 

Ήδη εκφράζονται φόβοι για μαζικές εισαγωγές οίνων από 
τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας (Σκόπια, Βουλγαρία), αφού 
στην Ιταλία και την Ισπανία παρατηρείται άνοδος των τιμών 
και μικρότερη παραγωγή. 

Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα θ’ αποτελέσει το πεδίο των αποτε-
λεσμάτων του πειράματος της διάσωσής της που επιχειρείται 
από τους "εταίρους" της και από μόνο του το γεγονός αυτό θα 
επηρεάσει όλους τους κλάδους της οικονομίας. Όμως η ύφε-
ση που εκφράζεται μέσω της ετήσιας μείωσης του ΑΕΠ απο-
τελεί φόβητρο και για τον οινοποιητικό κλάδο. Είναι βέβαιο 
ότι με δεδομένη τη συμπίεση της καταναλωτικής δαπάνης, το 
ελληνικό πρότυπο ζωής αλλάζει αντίθετα από τις κατευθύν-
σεις που στόχευε το ελληνικό κρασί να επενδύσει  όσον αφο-
ρά την κατανάλωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εστίαση 
και η προβληματική θέση στην οποία βρίσκονται τα υψηλής 
κατηγορίας τιμής κρασιά. 

Ο καταναλωτής στρέφεται στα φθηνότερα προϊόντα και οι 
οινοπαραγωγοί στις εξαγωγές… Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέ-
ον τον παράδεισο της καταναλωτικής συμπεριφοράς και του 
life style.

Τι συνέβη όμως στις αμπελουργικές ζώνες της χώρας, αν 
και ο τρυγητός την στιγμή που γράφεται το παρόν συνεχί-
ζεται με καλές καιρικές συνθήκες; Τουλάχιστον φέτος δεν 
υπήρξαν βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια του τρυγητού, 
γεγονός που θα επιδείνωνε την ήδη ρευστή κατάσταση των 
πραγμάτων.  

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Aπό  τις τελευταίες περιοχές της Ελ-

λάδας που μπαίνουν στον τρύγο το 
Αμύνταιο, φέτος αναμένει μέχρι στιγ-
μής που έχουν τρυγηθεί οι ξενικές 
ποικιλίες και τα πρώιμα ξυνόμαυρα, 
μια πολύ καλή χρονιά.

Οι λευκές ποικιλίες (Sauvignon, 
Sardonnay) τρυγήθηκαν στα 12 – 
12,5 bme ενώ οι ερυθρές (Merlot, 
Syrah) στα 12 – 14 bme, συνθή-
κες που επιτρέπουν την διαλογή για 
premium κρασιά.

Ο τρύγος του πρώιμου ξυνόμαυ-
ρου που ολοκληρώθηκε στο τέλος 
Σεπτεμβρίου για να παρέχει την πρώ-
τη ύλη για τους αφρώδεις οίνους του 
Αμυνταίου παρουσίασε πολύ καλά 
χαρακτηριστικά με 10,5 bme.

Η εξέλιξη ωρίμασης του ξυνόμαυ-
ρου που θα οδηγηθεί σε παλαίωση 
ήταν ομαλή και οι χωρίς βροχοπτώ-
σεις (αρχές Οκτωβρίου) καιρικές συν-
θήκες που αναμένεται να εντείνουν   
τους χρωματικούς χαρακτήρες και  το 
σταφύλι να τρυγηθεί στα 13,5 bme.

Μετά την πτωτική πορεία των τι-
μών το 2010 σε σύγκριση με το 2009, 
διακρίνεται σταθερότητα, αφού η 
άνοδός τους αναστέλλεται από την 
απουσία αγοραστικού ενδιαφέρο-
ντος στην περιοχή. Μικρές εξαιρέσεις 
ανόδου των τιμών υπάρχουν  για μι-
κρές ποσότητες.

ΝΑΟΥΣΑ  
Η ωρίμαση των σταφυλιών ήταν 

φυσιολογική λόγω του ζεστού αλλά 
χωρίς καύσωνες  καλοκαιριού. 

Ο τρύγος είναι όψιμος σε σχέση 
με άλλες χρονιές και ξεκίνησε την 
19/9/11. Ο σακχαρικός τίτλος κυμαί-
νεται από 12 έως 12,5 bme με φυσιο-
λογική ολική οξύτητα.

Τα χρωματικά χαρακτηριστικά 
όπως και τα αρώματα είναι σε πολύ 
καλό επίπεδο και αναμένεται ο φετι-
νός τρύγος να δώσει κρασιά μακράς 
παλαίωσης.

Οι τιμές που καταβάλλει ο συνεταιρι-
σμός VAENI ΝΑΟΥΣΑ είναι ανώτερες 
από τις περσινές ενώ κατώτερες εί-
ναι οι τιμές που καταβάλλει το ιδιωτι-
κό εμπόριο.
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Εξαιρετικά χαρακτηριστικά παρου-

σιάζει φέτος η ποικιλία Ντεμπίνα, κα-
θώς οι συνθήκες της άνοιξης και του 
καλοκαιριού συνέβαλαν στην ομαλή 
ωρίμαση. Όμως και στην περιοχή της 
Ζίτσας αναπτύχθηκε ο μύκητας του 
περονόσπορου με αποτέλεσμα μεί-
ωση της παραγωγής κατά 25% περί-
που.
Οι τιμές κινούνται ανοδικά για τους 
αμπελουργούς.
 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Οι οίνοι εσοδείας 2011-2012 ανα-

μένεται να έχουν τα καλύτερα χαρα-
κτηριστικά των τελευταίων ετών.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρά-
τησαν κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού και κυρίως προς το τέλος του 
ήταν ιδανικές για την ωρίμαση των 
σταφυλιών.. Οι στρεμματικές απο-
δόσεις ήταν αρκετά χαμηλότερες σε 
σχέση με προηγούμενες χρονιές και 
η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών 
άριστη.

Από την παραπάνω γενική εικόνα 
εξαιρούνται μόνο κάποιες περιοχές 
με αμπέλια που προσβλήθηκαν από 
περονόσπορο ή επλήγησαν από χα-
λάζι, σε μερικές περιπτώσεις συνέπε-
σαν και τα δυο ζημιογόνα αίτια. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι ζημιές ήταν με-
γάλες έως και ολοκληρωτικές.

Ο σακχαρικός τίτλος και τα φαινο-
λικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών 
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, ενώ οι 
οξύτητες είναι σχετικά χαμηλές.

Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην 
παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας 
με έντονα αρώματα και πλούσιο σώ-
μα.
Οι τιμές θα διατηρηθούν στα περσι-
νά επίπεδα για τον συνεταιρισμό του 

Τυρνάβου, ενώ το ιδιωτικό εμπόριο 
κατέβαλλε υψηλότερες τιμές από πέ-
ρυσι, κατώτερες όμως από του συνε-
ταιρισμού.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ  
Ο όγκος της παραγωγής εκτιμάται 

μειωμένος κατά 35% λόγω περονό-
σπορου, ενώ ο τρύγος παρουσιάζε-
ται όψιμος.

Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα παρου-
σίασαν οι ξενικές ποικιλίες (Syrah, 
Merlot) ανάλογα με το χρονικό διά-
στημα που ξεκίνησε ο τρύγος, ενώ ιδι-
αίτερη ευπάθεια παρουσίασε η ποικι-
λία Λημνιώνα.

Η βασική ποικιλία Μαύρο Μεσενι-
κόλα, παρουσιάζει οψιμότητα και ο 
τρύγος ξεκινά στο πρώτο δεκαήμερο 
του Οκτωβρίου. ΟΙ αλκοολικοί τίτλοι 
και οι οξύτητες των οίνων που έχουν 
παραχθεί βρίσκονται σε ικανοποιητι-
κά επίπεδα ενώ οι οίνοι διακρίνονται 
από το βαθύ χρώμα για τις ερυθρές 
ποικιλίες και την φρεσκάδα για τους 
λευκούς οίνους.
Στην Καρδίτσα οι τιμές ακολουθούν 
αυτές της όμορης περιοχής του Τυρ-
νάβου.
 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Μικρή μείωση παρουσιάζει η παρα-
γωγή του νομού που θα κυμανθεί 
στους 3.800 tn εξ’ αιτίας της περιπτω-
σιακής προσβολής από περονόσπο-
ρο. Η εφαρμογή συστημάτων ολο-
κληρωμένης διαχείρισης στον αμπε-
λώνα απέτρεψε τα χειρότερα.

Ο τρύγος καθυστέρησε από 10 έως 
15 ημέρες ενώ μέχρι το τέλος Σεπτεμ-
βρίου είχε ολοκληρωθεί ο τρύγος των 
διάφορων μοσχάτων ποικιλιών.
Στις αρχές Οκτωβρίου ξεκίνησε ο τρύ-
γος του Ροδίτη και από την συγκομι-
δή των σταφυλιών προβλέπεται να 
παραχθούν υψηλόβαθμοι οίνοι με 
φρουτώδεις αρωματικούς χαρακτή-
ρες.

ΒΟΙΩΤΙΑ

Στη Βοιωτία και κυρίως στην ευρύ-
τερη περιοχή της Θήβας οι φετινές 
καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτε-
ρα ευνοϊκές για την αμπελοκαλλιέρ-
γεια (χαμηλές θερμοκρασίες και υψη-
λά ποσοστά υγρασίας μέχρι τον Μά-
ιο που είχε πολλές βροχοπτώσεις), με 
αποτέλεσμα ο περονόσπορος να πλή-
ξει σε μεγάλο ποσοστό κυρίως τις πιο 
όψιμες ποικιλίες της περιοχής Σαβ-
βατιανό και Ροδίτη,στις οποίες η μεί-
ωση παραγωγής  είναι της τάξης του 
80%. Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
επικράτησαν φυσιολογικές θερμο-
κρασίες και έτσι  η ωρίμαση των στα-
φυλιών ήταν φυσιολογική. Η έναρξη 
τρυγητού για τις πρώιμες λευκές και 
τις ερυθρές ποικιλίες της περιοχής 
(Merlot, Syrah, Aσύρτικο) έλαβε χώ-
ρα στις αρχές Σεπτέμβρη. Η ποιότη-
τα των σταφυλιών ήταν καλή, με κα-
λό σακχαρικό τίτλο και σχετικά υψη-
λή οξύτητα. Στα μέσα του Σεπτεμβρί-
ου, άρχισε η συγκομιδή του Cabernet 
Sauvignon και της Grenache Rouge 
των οποίων η ποιότητα ήταν ανάλο-
γη των προηγούμενων ετών. Στο τέ-
λος Σεπτέμβρη ξεκίνησε η συγκομιδή 
των Σαββατιανό και Ροδίτη με επί-
σης καλό σακχαρικό τίτλο και υψηλή 
οξύτητα.

Οι τιμές των σταφυλιών κινήθηκαν 
ανοδικά συγκριτικά με την περσινή 
χρονιά.

ΕΥΒΟΙΑ
Μαζί με την Κρήτη και την Βοιωτία 

είναι η περιοχή που επλήγη σφοδρό-
τερα από τον μύκητα του περονόσπο-
ρου. Αν και ο ΕΛΓΑ αξιολογεί τη ζημιά 
στο 65-70%, οι παραγωγοί μιλούν για 
80% και πάνω. Οι τιμές του Σαββατια-
νού καθορίστηκαν στο επίπεδο των 
0,25 € -0,26 € ακολουθώντας τις τιμές 
του Σαββατιανού στη Βοιωτία.
 

ΑΤΤΙΚΗ
Κοινός παρανομαστής η ασθένεια 

του περονόσπορου που έπληξε τελι-
κά όλες τις αμπελουργικές περιοχές 

επηρεάζοντας τον όγκο της παραγω-
γής αρνητικά κατά 40-50% στα Σπά-
τα, την Παιανία, το Κορωπί, το Μαρκό-
πουλο και τα Μέγαρα.

Ποιοτικά η χρονιά χαρακτηρίζεται 
ως χρονιά Σαββατιανού αφού πα-
ρά τα προβλήματα που δημιούργησε 
στις οξύτητες και το ph ο περονόσπο-
ρος, η αντιμετώπισή τους είναι εύκο-
λη μέσω οινολογικών παρεμβάσεων.

Οι οινολόγοι θεωρούν την χρονιά 
καλύτερη από την περσινή και οι οί-
νοι που παρήχθησαν έχουν έντονους 
αρωματικούς χαρακτήρες υψηλούς 
σακχαρικούς τίτλους, αφού η ωρίμα-
ση των σταφυλιών εξελίχθηκε ομαλά.

Όσον αφορά το επίπεδο των τιμών, 
αυτές κυμαίνονται στα 0,25 € για το 
ιδιωτικό εμπόριο, ενώ οι συνεταιρι-
σμοί αναμένεται να καθορίσουν υψη-
λότερες τιμές, οι οποίες όμως θα προ-
κύψουν μετά από εκκαθάριση.

AXAΪA
Η περιοχή φέτος εξελίχθηκε να έχει 

χαρακτηριστικά χρηματιστηρίου στα-
φυλιών, μιας και έμεινε αλώβητη από 
την επιδρομή του περονόσπορου και 
συνεπώς το παραγωγικό της δυναμι-
κό ως προς τον όγκο δεν παρουσιάζει 
προβλήματα.

Οι κλιματικές συνθήκες της άνοι-
ξης και των αρχών του καλοκαιριού 
συνέβαλλαν στην ομαλή ωρίμαση 
των σταφυλιών ανεξάρτητα από τις 
αμπελουργικές πρακτικές που δεν εί-
ναι πάντοτε οι ιδανικές για την εξέλιξη 
της παραγωγής.

Ο τρύγος ξεκίνησε στα μέσα Σε-
πτεμβρίου με τις ξενικές ποικιλίες και 
τα Μοσχάτα ενώ μια εβδομάδα αρ-
γότερα άρχισε ο τρύγος της Μαυρο-
δάφνης. Η απουσία βροχοπτώσεων 
και οι σχετικά υψηλές θερμοκρασί-
ες κατά την διάρκεια του τρύγου συ-
νέβαλαν στο ν’ αποκτήσουν οι οίνοι 
αρωματικό δυναμικό, έντονα χρώμα-
τα και ισορροπημένες οξύτητες.

Ο τρύγος του Ροδίτη ξεκίνησε το 
τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρί-
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37% κάτω η φετινή παραγωγή
ου με τους ορεινούς και ημιορεινούς 
Ροδίτες να έπονται και να έχουν φέ-
τος ένα πολύ καλό επίπεδο ως προς το 
ποιοτικό δυναμικό τους.

Εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η Αχαΐα 
είναι η μοναδική μεγάλη αμπελουργι-
κή ζώνη (μαζί με αυτή του Τυρνάβου), 
που δεν παρουσίασε ποσοτικά προ-
βλήματα, παρατηρήθηκε έντονη με-
ταβλητικότητα στις τιμές του Ροδί-
τη, από μέρα σε μέρα τιμή που ξεκί-
νησε από τα 0,17 € και έφτασε τα 0,30 
€/ kg.

Στις πιο πρώιμες ποικιλίες οι τιμές 
κινήθηκαν με ανοδικές τάσεις, σε σχέ-
ση με την περσινή χρονιά κυμαινόμε-
νες από 0,37 €/ kg έως 0,42 €/ kg.

ΝΕΜΕΑ
Μετά από ένα σχετικά δροσερό κα-

λοκαίρι με έντονη ηλιοφάνεια, χωρίς 
παρατεταμένες περιόδους με υψηλές 
θερμοκρασίες, ο Σεπτέμβρης ήταν 
επίσης μήνας δροσερός, με ηλιοφά-
νεια, χωρίς μεγάλες θερμοκρασιακές 
διακυμάνσεις. Οι παραγόμενοι οίνοι 
από αγιωργίτικο θα έχουν υψηλότε-
ρες οξύτητες και αυτό λόγω της συσ-
σώρευσης μηλικού οξέος. Η συσσώ-
ρευση των ταινιών αναμένεται να εί-
ναι χαμηλότερη από τα φυσιολογικά 
επίπεδα ενώ η συσσώρευση των αν-
θοκυανών αρκετά έως πολύ ικανο-
ποιητική. Ο τρυγητός φέτος είναι όψι-
μος με ημερομηνία έναρξης μετά τις 
20 Σεπτεμβρίου. Με βάση τη φετινή 
διακύμανση των κλιματικών παραμέ-
τρων ο σακχαρικός τίτλος αναμένε-
ται να είναι κατά μέσο όρο 12,5-13,0 
βαθμούς bme, με οξύτητες 5,8-6,5 gr/
lit (0,5 gr/lit παραπάνω σε σχέση με τη 
μέση οξύτητα του αγιωργίτικου) και 
αναμενόμενους αλκοολικούς τίτλους 
12,5-13,5% vol. Η φετινή αμπελοπα-
ραγωγή θα είναι μειωμένη κατά 30% 
περίπου σε σχέση με τη περσινή λόγω 
της προσβολής των αμπελώνων από 
τον περονόσπορο.

Οι τιμές του αγιωργίτικου, που πα-
ρουσίασαν πέρσι αδικαιολόγητη μεί-
ωση παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, 
οι οποίες μέχρι τώρα δεν ικανοποιούν 
τους αμπελουργούς, αφού κυμαίνο-
νται από 0,30-0,40 €/kg. Αναμένεται 
ο οινοποιητικός συνεταιρισμός Νεμέ-
ας να καταβάλλει υψηλότερες τιμές 
στους αμπελουργούς μετά την εκκα-
θάριση.

ΗΛΕΙΑ
Οι τάσεις εγκατάλειψης λόγω του 

ασύμφορου της καλλιέργειας με δια-
μορφωμένες χαμηλές τιμές στην πε-
ριοχή και ο περονόσπορος, ευθύνο-
νται για τον μειωμένο κατά 20% όγκο 
παραγωγής.

Σε αντιστάθμισμα οι αμπελοκαλλι-
εργητές αμείβονται σχετικά καλύτε-
ρα για την παραγωγή αποξηραμένης 
σταφίδας.

Η υγιεινή κατάσταση των οινοστά-
φυλων είναι καλή και ο σακχαρικός 
τίτλος ικανοποιητικός.

Η βασική ποικιλία της περιοχής ο 
Ροδίτης παρουσιάζει αυξητικές τά-
σεις ως προς την τιμή και πληρώνεται 

ανάλογα με την ποιότητα στα 0,28 – 
0,32 €/kg.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Σημαντικό πρόβλημα στη φετινή 

σταφυλική παραγωγή δημιούργησαν 
οι συνεχείς βροχοπτώσεις ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο Μάιο – Ιούνιο συνο-
δευόμενες από μεταπτώσεις της θερ-
μοκρασίας και υψηλά ποσοστά υγρα-
σίας στην περιοχή. Ο συνδυασμός 
των φαινομένων αυτών δημιούργη-
σε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυ-
ξη του μύκητα του περονόσπορου και 
παρά τις διαρκείς προσπάθειες των 
αμπελουργών με προληπτικούς ψε-
κασμούς δεν απεφεύχθη η δευτερο-
γενής ανάπτυξή του με αποτέλεσμα 
αρκετά μεγάλες ζημιές και συνεπώς 
μειωμένη σταφυλική παραγωγή.

Γενικά στην περιοχή η ωρίμαση των 
σταφυλιών σε σύγκριση με την περσι-
νή χρονιά είναι τουλάχιστον 10 μέρες 
πιο όψιμη. Ο σακχαρικός τίτλος είναι 
μειωμένος και οι οξύτητες αυξημένες. 
Στην περιοχή, λόγω της ηλιοφάνειας 
και των σχετικά υψηλών θερμοκρασι-
ών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
δεν παρουσιάστηκαν πρόσθετα προ-
βλήματα. Παρήχθησαν οίνοι ισορρο-
πημένοι με καλούς αλκοολικούς τίτ-
λους, μέτριες οξύτητες και πλούσιοι 
σε φαινολικά συστατικά.

Οι τιμές των ποικιλιών κινούνται 
με ανοδικές τάσεις της τάξης του 20-
30%.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σημαντικά μειωμένη παρουσιά-

ζεται η παραγωγή οινοστάφυλων σε 
ολόκληρο το νομό εξ’ αιτίας της μορ-
φής επιδημικού χαρακτήρα που έλα-
βε η ασθένεια του περονόσπορου. 
Πολλά αμπελοτεμάχια προσβλήθη-
καν ολοσχερώς, με θύματα κυρίως 
τις όψιμες ποικιλίες. Τοπικά παρουσι-
άστηκαν και προβλήματα ευδεμίδας. 
Παρ’ όλα τα προβλήματα στους αμπε-
λώνες που δεν προσβλήθηκαν οι ερυ-
θρές ποικιλίες (Κοτσιφάλι, Μαντη-
λάρι) χαρακτηρίστηκαν από τα βαθύ-
χρωμα χαρακτηριστικά τους, ενώ στις 
λευκές παρατηρήθηκε μειωμένη πε-
ριεκτικότητα σε σάκχαρα και αυξημέ-
νη οξύτητα.

Γενικά η κατάσταση του νομού ως 
προς τον όγκο παραγωγής κρίνεται 
άκρως προβληματική αφού ο περο-
νόσπορος έπληξε και τις επιτραπέζιες 
ποικιλίες, που σημαντικός όγκος τους 
όδευσε στα ρακοκάζανα σε τιμές που 
κυμάνθηκαν στα 0,35-0,40€. 

Οι τιμές που εξαγγέλθηκαν ήταν 
αρκετά αυξημένες για την σουλτανί-
να, ενώ οι ίδιες περίπου τιμές με αυ-
ξητικές τάσεις θα καταβληθούν στους 
αμπελουργούς για τις "κλασικές" γη-
γενείς ποικιλίες του νομού.

ΠΕΖΑ
Οι έντονες βροχοπτώσεις του Μαϊ-

ου είχαν ως αποτέλεσμα την ανεξέλε-
γκτη εξάπλωση του περονόσπορου  
που  τελικά επέφερε μια πολύ σημα-
ντική μείωση στη παραγωγή των οι-
ναμπέλων ( στη περιοχή της ΕΑΣ Πε-

ζών η μείωση ήταν πάνω από 60% της 
περυσινής και 70-80 % της προπέρσι-
νης ).

Επίσης ως συνέπεια της παραπάνω 
προσβολής ήταν και ο χαμηλός σακ-
χαρικός τίτλος σε σχέση με τα υψηλά 
επίπεδα άλλων ετών.

Οι τιμές κινήθηκαν με ανοδικές τά-
σεις σε σχέση με τα δύο προηγούμε-
να χρόνια.

 
ΑΡΧΑΝΕΣ

Η περιοχή δεν εξαιρέθηκε από την 
προσβολή από τον περονόσπορο, 
όπως άλλωστε και ο υπόλοιπος νο-
μός.

Ως προς τον όγκο παραγωγής η μεί-
ωση ανέρχεται σε ποσοστό ανώτερο 
του 50% με αναλογική μείωση σε όλες 
τις ποικιλίες.

Οι θερμοκρασίες και το ξηροθερμι-
κό περιβάλλον βοήθησε τα σταφύλια 
που δεν προσβλήθηκαν από περονό-
σπορο στην καλή εξέλιξή τους μέχρι 
τον τρύγο.

Οι τιμές καθορίστηκαν σε ανεκτά 
επίπεδα στα 0,30 € για την Βηλάνα, τα 
0,35 € για τα Κοτσιφάλια – Μανδη-
λάρια και στα 0,45 € για τις ποικιλίες 
Δαφνί, Πλυτό, Θραψαθήρι.

 
ΣΗΤΕΙΑ

Η καταστροφή από την επέλαση 
του περονόσπορου, στις αμπελουργι-
κές περιοχές του Ν. Λασιθίου ήταν βι-
βλική.

Το συνεταιριστικό οινοποιείο που 
παραλαμβάνει τον συντριπτικό όγκο 
της παραγωγής, δεν παρέλαβε στα-
φύλια φέτος.

Οι λιγοστές ποσότητες ξενικών ποι-
κιλιών, (Syrah, Cabernet) που διεσώ-
θησαν οινοποιήθηκαν για τις οικογε-
νειακές ανάγκες.

 
ΧΑΝΙΑ

Από τον κανόνα της Κρήτης δεν 
εξαιρέθηκε ο νομός Χανίων, μικρός 
όγκος παραγωγής εξ’ αιτίας του πε-
ρονόσπορου (κάτω και από 40%) με 
έντονη ζήτηση του υπολοίπου της πα-
ραγωγής από το εμπόριο, χαρακτηρι-
στικό άλλωστε ολόκληρης της περι-
φέρειας.

Οι τιμές παρουσίασαν ανοδικές τά-
σεις.

ΛΗΜΝΟΣ
Η παραγωγή μειώθηκε φέτος κα-

τά το ήμισυ σχεδόν, γεγονός που κα-
τά κύριο λόγο οφείλεται στη γήρανση 
του πληθυσμού και στην εγκατάλειψη 
της καλλιέργειας.

Ο τρυγητός του μοσχάτου Αλε-
ξανδρείας ξεκίνησε τις τελευταίες 
μέρες του Αυγούστου και συνεχίστη-
κε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σε-
πτεμβρίου, θυμίζοντας περασμένες 
εποχές, αφού τα τελευταία χρόνια ο 
τρύγος άρχιζε στις 20 Αυγούστου πε-
ρίπου.

Η προσβολή από περονόσπορο 
σε ορισμένες περιοχές του νησιού εί-
χε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της πα-
ραγωγής κατά ένα αρκετά μεγάλο πο-
σοστό.

Η απουσία υψηλών θερμοκρασι-
ών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
συνετέλεσε στη ομαλή ωρίμαση των 
σταφυλιών, στη διατήρηση υψηλών 
για την ποικιλία οξυτήτων, και στη δι-
αμόρφωση έντονου αρωματικού χα-
ρακτήρα. Επίσης η καλή υγιεινή κατά-
σταση των σταφυλιών (απουσία βο-
τρύτη) οφείλεται εν πολλοίς στα χα-
μηλά ποσοστά υγρασίας και στην έλ-
λειψη βροχοπτώσεων τον Αύγουστο.

Όσον αφορά την ποικιλία Λημνιό, 
διαπιστώνεται η καλή υγιεινή κατά-
σταση, και η έλλειψη μυκητολογικών 
ασθενειών.

Οι κλιματολογικές συνθήκες συνέ-
βαλλαν στην ολοκληρωμένη ωρίμα-
ση με πλούσιο για την ποικιλία χρώμα, 
στις υψηλές οξύτητες και στον υψηλό 
σακχαρικό τίτλο.

 Η τιμή του Μοσχάτου Αλεξαν-
δρείας παρουσιάζει σταθερότητα σε 
σχέση με την περσινή ενώ του Λη-
μνιού ελαφρά πτωτική τάση.

ΣΑΜΟΣ
Οι καιρικές συνθήκες που επικρά-

τησαν κατά την άνοιξη και το καλοκαί-
ρι του 2011, συνέτειναν στο να οψιμί-
σει η χρονιά κατά 10-15 μέρες. Καθυ-
στέρησε τόσο η έκπτυξη όσο και η 
ωρίμανση των σταφυλιών.

Οι φυσιολογικές θερμοκρασίες του 
καλοκαιριού βοήθησαν στην κανονι-
κή ωρίμαση και την ανάπτυξη αρω-
ματικών χαρακτήρων.

Προβλήματα φυτοπροστασίας εμ-
φανίστηκαν την άνοιξη, λόγω παρα-
τεταμένων βροχοπτώσεων και αφο-
ρούσαν κυρίως προσβολές περονό-
σπορου, χωρίς ωστόσο να δημιουρ-
γηθούν ιδιαίτερα προβλήματα στο 
συνολικό όγκο παραγωγής, ο οποίος 
κυμάνθηκε στα περυσινά επίπεδα.

Οι σακχαρικοί τίτλοι και οι οξύτητες 
είναι σε πολύ ικανοποιητικές τιμές και 
περιμένουμε τα κρασιά εσοδείας να 
έχουν πολύ καλά οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά.

Οι τιμές διακρίνονται από σταθε-
ρότητα.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ο τρύγος στη Σαντορίνη άρχισε 

στις 12 Αυγούστου και τέλειωσε στις 
7 Σεπτεμβρίου.

Η απόδοση των αμπελιών κατά μέ-
σο όρο ήταν στα επίπεδα, των τελευ-
ταίων τριών ετών, σχετικά ικανοποι-
ητική για τους παραγωγούς, περίπου 
250-300 kg / στρέμμα. Φέτος ο αμπε-
λώνας  έδωσε έναν εξαίρετο και υγιή 
καρπό.

Οι βροχές του χειμώνα ήταν αρ-
κετές, και την άνοιξη δεν εκδηλώθη-
καν ιδιαίτερα ακραία καιρικά φαινό-
μενα με συνέπεια να προστατευτούν 
τα σταφύλια.

Τα αμπέλια άνθισαν και έδεσαν όψι-
μα και λόγω των βροχοπτώσεων η θρέ-
ψη των σταφυλιών υπήρξε άριστη.

Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα δρο-
σιστικό, δεν εκδηλώθηκαν καύσωνες 
και τα ευεργετικά μελτέμια που φυ-
σούσαν καθημερινά, βοήθησαν στην  
ομαλή πορεία ωρίμανσης των στα-
φυλιών, χωρίς ακρότητες στον αλκο-
ολικό βαθμό. Έτσι παρέμειναν γεμά-
τα ζωντάνια και υγεία μέχρι την επο-
χή της συγκομιδής.

Οι μούστοι που βρίσκονται στο 
στάδιο της ζύμωσης, δείχνουν ότι και 
φέτος θα υπάρξει  πολύ καλό αποτέ-
λεσμα με κρασιά εντυπωσιακά ως 
προς το άρωμα, γεμάτα νεύρο υψηλή 
οξύτητα και μεταλλικότητα που χαρα-
κτηρίζει όπως πάντα το νησί.

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών 
προϊόντων παρέλαβε, το 60% της συ-
νολικής παραγωγής σταφυλιών της 
Σαντορίνης σε σύνολο 10 οινοποιείων 
που δραστηριοποιούνται στο νησί.

Οι τιμές σταφυλιών χαρακτηρίζο-
νται από σταθερότητα.

ΠΑΡΟΣ
Μικρή εξαίρεση αποτελεί η Πάρος 

(μαζί με τη Ρόδο), από τα νησιά του 
Αιγαίου πελάγους, αφού στο νησί πα-
ρουσιάστηκε σχετικά σημαντικό πρό-
βλημα προσβολής του αμπελώνα από 
περονόσπορο.

Εκτός αγοράς όσοι παρανομούν 
Στις οινοποιητικές επιχειρήσεις που θα διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώ-

νονται με την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας οι κυρώσεις 
είναι οι ακόλουθες:

Δεν θα υπογράφονται συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινι-
κών προϊόντων και δεν θεωρούνται τα βιβλία από τις αρμόδιες ελεγκτικές 
αρχές, με αποτέλεσμα να μην έχουν το δικαίωμα βάσει των κοινοτικών δια-
τάξεων να θέσουν σε κυκλοφορία (εμπορία) τα προϊόντα τους. 
- Δεν θα χορηγούνται οι κωδικοί αριθμοί για τους οίνους ΠΓΕ, δεν θα δικαι-

ούνται κατάταξη οίνων και χορήγηση ταινιών ελέγχου σε οίνους ΠΟΠ.
- Δεν θα έχουν δικαίωμα ένταξης σε Επενδυτικά Προγράμματα και στα Ει-

δικά Μέτρα Στήριξης (π.χ. προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών) 
του Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους μέχρι στιγμής ελέγχους διαπιστώ-
θηκε ότι οινοποιείο στην ευρύτερη περιοχή της Νεμέας είχε παραλάβει 
μη οινοποιήσιμη ποικιλία σταφυλιού. Η υπόθεση, κατά τις ίδιες πληρο-
φορίες, έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές και πλέον δρομολογεί-
ται η επιβολή κυρώσεων.

συνέχεια στην σελ. 7
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•	 Αυστραλία:	Η	άνοδος	του	δολαρίου	αυξάνει	τις	εξαγωγές	του	
χύμα κρασιού. H Αυστραλιανή εταιρεία Jacob’s Greek, θυγατρι-
κή του γαλλικού ομίλου Pernod Ricard, για πρώτη φορά έστειλε 
ένα φορτίο  χύμα κρασιού στη βρετανική και ιρλανδική αγορά. 
Η κλασική, ναυαρχίδα της γκάμας των Jacob’s Creek, δεν θα εμ-
φιαλωθεί, ως συνήθως, στο εργοστάσιο της Barossa αλλά στην 
Ευρώπη.  Η  Jacob’s Greek  παράγει  εφτά εκατομμύρια φιάλες 
το χρόνο με ένα σημαντικό ποσοστό να πωλείται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ιρλανδία.  "Δεν είμαστε οι  πρώτοι αλλά  σίγουρα 
ούτε οι  τελευταίοι που παίρνουμε αυτή την απόφαση", δήλωσαν 
οι υπεύθυνοι της εταιρείας  και συμπληρώνουν: "Νιώθουμε μεγά-
λη ενθάρρυνση από τα αιτήματα των ευρωπαίων καταναλωτών, 
υπέρ του εμφιαλωμένου όσο πιο κοντά στους τόπους κατανάλω-
σης για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά 
η πρόσφατη άνοδος του δολαρίου Αυστραλίας ήταν ο καθορι-
στικός παράγοντας". Η άνοδος του αυστραλιανού δολαρίου θα 
συμπιέσει τα κόστη μεταφοράς. Πρόσφατα στοιχεία πωλήσεων  
δείχνουν ότι κατά 50% περίπου οι  εξαγωγές  των αυστραλιανών 
οίνων γίνονται σε μεγάλες ποσότητες χύμα.  Η αυστραλιανή βι-
ομηχανία οίνου αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες συνθήκες, εδώ 
και δύο γενιές. Το δολάριο είναι τόσο υψηλό, που επηρεάζει τις 
εξαγωγές και ενθαρρύνει τις εισαγωγές.

•	 Ιταλία:	Συγκομιδή		44	εκατ.	hl,		πτώση	5%. Παρά τις απρόβλε-
πτες καιρικές συνθήκες την περίοδο του 2011, η οποία αποκά-
λυψε την απίστευτη ικανότητα προσαρμογής του αμπελώνα, 
η σοδειά του 2011 είναι ελπιδοφόρα στην Ιταλία,  σύμφωνα με 
την  Εθνική Ένωση Οίνου.  Όπως και στη Γαλλία, η χρονική στιγμή 
της συγκομιδής έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. Η πρόβλεψη στα τέλη Ιουλίου, ανακοίνωνε πρωι-
μότητα κατά 20 ημέρες σε σύγκριση με το μέσο όρο, αλλά τον 
Αύγουστο, στα νότια της χώρας, η  πρωιμότητα επιβραδύνθηκε 
και  η συγκομιδή ξεκίνησε σε  κανονική εποχή, ή ακόμη και με  
καθυστέρηση. Ο όγκος της συγκομιδής  φαίνεται ελαφρώς χα-
μηλότερος από πέρυσι με 44 εκατομμύρια  εκατόλιτρα έναντι 
46,745 εκατομμυρίων εκατόλιτρων το προηγούμενο έτος. Όμως, 
η κατάσταση διαφέρει μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Αν  βό-
ρεια αναμένεται συγκομιδή σύμφωνη με εκείνη του περασμένου 
έτους (0 έως -5%) στα νότια (από Marches έως την Sicile), η πτώση 
κυμαίνεται -5 έως -20%. Μόνο η  Σαρδηνία, μετά από τρία χρόνια 
πτώσης, επέστρεψε στην ανάπτυξη με την παραγωγή έως και  
+15%. Η απότομη πτώση της Σικελίας οφείλεται στα επιδοτούμε-
να προγράμματα  εκρίζωσης  (πάνω από 2000 εκτάρια) και στον 
πράσινο τρύγο  σε 13 000 εκτάρια.  Η ζέστη του  δεύτερου  δε-
καπενθήμερου του Αυγούστου επηρέασε χωρίς αμφιβολία την 
απόδοση των σταφυλιών και η παραγωγή είναι σαφώς μικρό-
τερη. Η Βενετία  παράγει 8.370.000 εκατόλιτρα και επιβεβαίωσε 
για πέμπτη συνεχή χρονιά τη θέση της, ως η πρώτη παραγωγός 
περιοχή κρασιού της Ιταλίας. Η χρονιά  χαρακτηρίζεται από ομοι-
ογένεια σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες. Συνολικά, η ποιότητα των 
σταφυλιών είναι καλή και αναμένεται μια πολύ καλή χρονιά, αν 
οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές κατά τις προσεχείς 
εβδομάδες. Από την πλευρά της αγοράς, οι δείκτες είναι καλοί  
με την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγικών πωλήσεων το 2010: 
+15% σε αξία και +16,5% κατ 'όγκο με το  50% της εθνικής παρα-
γωγής να εξάγεται. Η τιμή των σταφυλιών, του γλεύκους και  των 
χύμα κρασιών  είναι επίσης ανοδική  σχεδόν σε όλες τις περιο-
χές, με μέσο όρο αύξησης από 5 έως 20% για τα βασικά κρασιά. 
Η βελτίωση αυτή έρχεται μετά από μια στασιμότητα των τιμών 
το 2010 και κατά  30% πτώση το 2009. Αρνητικό στοιχείο είναι 
ότι η εγχώρια κατανάλωση εξακολουθεί να μειώνεται: 43 λίτρα 
/ κάτοικο / έτος το 2010 έναντι 47 το 2007. Και η πτωτική τάση 
συνεχίζεται,   ενώ σύμφωνα με την  Assoenologi εκτιμάται ότι θα 
υποχωρήσει κάτω από το 40 λίτρα το 2015. Στη δεκαετία του '70, 
οι Ιταλοί έπιναν  κατά μέσο όρο 120 λίτρα ανά άτομο ετησίως.

•	 Νότια	 Κορέα:	 Η	 πτώση	 των	 τιμών	 των	 ευρωπαϊκών	 οίνων	
καθυστερεί. Τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2011, η συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ε.Ε. και της Νότιας Κορέας που 
όμως δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών της 
Νότιας Κορέας. Οι καταναλωτές ανυπομονούν να δουν επιτέλους 
μια σημαντική πτώση στην τελική τιμή πώλησης των ευρωπαϊκών 
κρασιών, με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών.  Για τους 
εισαγωγείς της Νότιας Κορέας, ο λόγος για αυτή την καθυστέρη-
ση οφείλεται στην πολυπλοκότητα των τελωνειακών διαδικασι-
ών. Επί του παρόντος, σε κάθε πωλητή, θα επιστραφεί το 15% των 

τελωνειακών δασμών, όταν προσκομίσει έγγραφα 
που αποδεικνύουν την προέλευση των ευρωπαϊ-
κών εισαγωγών. Το πρωτόκολλο σχετικά με την 
προέλευση, που καθιερώνει την επιστροφή, βάσει 
της προτιμισιακής σχέσης, απαιτεί επίσης οι ευρω-
παίοι προμηθευτές να προβούν σε ειδικές τελωνει-
ακές διατυπώσεις, που πρέπει να καταγράφουν την 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Αυτές οι διαδικασί-
ες μπορεί να διαρκέσουν  από δύο εβδομάδες έως δύο 
μήνες και έτσι εντείνουν τη σύγχυση εκείνων που ήλπι-
ζαν σε μια τελωνειακά αυτόματη και άμεση παράδοση. Οι 
τελωνειακοί της Νότιας Κορέας υπερασπίζονται τους εαυτούς 
τους για το ότι δεν είναι σε θέση να επιταχύνουν τη διαδικασία 
εφαρμογής της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, ενώ οι κα-
ταναλωτές της Νότιας Κορέας είναι ανυπόμονοι. Το 2004, η Νότια 
Κορέα είχε συνάψει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Χι-
λή, αλλά η τιμή των κρασιών της μειώθηκε αρκετά αργότερα. Τα 
ΜΜΕ είχαν κατηγορήσει τους εισαγωγείς και τους διανομείς ότι 
αύξησαν τα περιθώρια κέρδους τους και δεν πέρασαν την μεί-
ωση στους καταναλωτές. Επομένως αυτή τη φορά, η προσδοκία 
είναι μεγαλύτερη και έχει επιδέξια συντηρηθεί από τα κορεάτικα 
σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν ξεκινήσει προωθητικές ενέρ-
γειες με προσφορές (-15% σε μια επιλογή ευρωπαϊκών οίνων), 
προκειμένου να προετοιμάσουν τους καταναλωτές για τις νέες 
τιμές.  Σύμφωνα με όσους εμπλέκονται στον τομέα της μεγάλης 
διανομής, η πτώση των τιμών (διαφημίζεται σε 10%) πρέπει να 
γενικευθεί από τον Σεπτέμβριο. Οι καβίστες και οι παράγοντες 
των δικτύων φαίνονται λιγότερο διατεθειμένοι να μειώσουν τις 
τιμές. Τον Ιούλιο του 2011, 1.323 τόνοι κρασί εισήχθησαν στη 
Νότια Κορέα,  όγκος ο οποίος αντιπροσωπεύει αύξηση 50% σε 
σύγκριση με 881 τόνους το μήνα Ιούνιο. Αν και ο αντίκτυπος της 
συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου επί της τιμής που πληρώνουν 
οι καταναλωτές είναι ακόμα αόριστος, το φάσμα των εισαγόμε-
νων ευρωπαϊκών οίνων διευρύνεται, με την ανάπτυξη εισαγωγής 
ισπανικών και ιταλικών κρασιών.  Η Νότια Κορέα είναι σήμερα και 
θεωρείται μια πολλά υποσχόμενη αγορά κρασιού. 

•	 Ισπανία:	Συγκομιδή	5	έως	10%	κατώτερη	για	την	Castilla		La	
Mancha. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των γεωργικών συνδι-
κάτων της Ένωσης ASAJA, η παραγωγή οίνων και γλευκών από 
την περιοχή Castilla-La Mancha αναμένεται να φτάσει τα 19,28 
εκατομμύρια εκατόλιτρα το τρέχον έτος, μείωση δηλαδή της 
τάξης του 5 έως 10% σε σχέση με πέρυσι. Η μείωση της παρα-
γωγής οφείλεται κυρίως στην επιλογή του μέτρου της οριστικής 
εγκατάλειψης,μέσω της ΚΟΑ. Από τα 95000 εκριζωμένα  εκτά-
ρια στην Ισπανία, 70 000 εκτάρια βρίσκονταν στην περιοχή της 
Castilla-La Mancha, όπου η επιφάνεια των αμπελιών έχει μειωθεί 
σε 449.622 εκτάρια. Ο αμπελώνας έχει επίσης πληγεί φέτος από 
τις επιθέσεις του ωιδίου.  Η ισχυρή χαλαζόπτωση είχε επίσης ση-
μαντική επίδραση στην Castilla  La Mancha, όπου σε ορισμένες 
περιοχές, η μείωση της παραγωγής θα μπορούσε να φτάσει το 
30%, όπως στην περιοχή του Toledo και Ciudad Real. Σύμφωνα με 
την  ASAJA, η τιμή των λευκών σταφυλιών αυτό το έτος θα είναι 
€ 147 ανά τόνο για τα λευκά σταφύλια της ονομασίας La Mancha. 
Τα σταφύλια Chardonnay και Sauvignon θα πληρωθούν με € 230 
ανά τόνο. Στα κόκκινα, η τιμή θα είναι € 171 για τα σταφύλια με 
ονομασία προέλευσης, ενώ για την προέλευση Mancha, θα εί-
ναι € 166 ανά τόνο. Η συγκομιδή θα ξεκινήσει μεταξύ 1 και 10 
Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση ορισμένες πρώιμες ποικιλίες όπως το 
Sauvignon συγκομιδή των οποίων έχει ήδη αρχίσει.

•	 Οι	οινοπαραγωγοί	της	Νέας	Ζηλανδίας	αμφισβητούν	το	μέλ-
λον τους. Οι καιροί είναι δύσκολοι  για τους παραγωγούς στα-
φυλιών της Νέας Ζηλανδίας: η μέση τιμή των σταφυλιών το 2011 
συνέχισε να μειώνεται σε NZ $ 1172 ανά τόνο (693 € / τόνο) από  
NZ $ 1293 το περασμένο έτος (€ 764 / τόνο) μείωση της τάξης του 
9%. Το 2008, οι τιμές των σταφυλιών ανήλθαν σε ύψος ρεκόρ σε 
NZ $ 2.061 (€ 1,218 / τόνο). Η κατάρρευση των τιμών έχει επιπτώ-
σεις στην κερδοφορία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και πολ-
λοί αγρότες αναρωτιούνται εάν η επιχείρησή τους έχει μέλλον. Για 
πολλούς παραγωγούς, έχει γίνει πιο επικερδής και λιγότερο επι-
κίνδυνη οικονομικά το να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε μεγά-
λες ποσότητες και όχι σε μπουκάλι. "Αναρωτιέται κανείς αν η αγο-
ρά ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες μας", δήλωσε ο 
Stuart Smith, πρόεδρος του Συμβουλίου αμπελουργών της Νέας 
Ζηλανδίας σε ένα συνέδριο στο Ώκλαντ. Στο Marlborough, ο συνο-
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ακόμη βελτιωθεί για τους 
παραγωγούς με υψηλές αποδόσεις. Όμως, σε περιοχές όπου η 
συγκομιδή ήταν χαμηλότερη και το κόστος παραγωγής υψηλό-
τερο το εισόδημα των παραγωγών έχει δεχτεί  χτύπημα. Ενώ το 
εισόδημα των οινοποιών βρίσκεται σε άνοδο, χάρη στην αύξηση 
των πωλήσεων, το επίπεδο των τιμών που καταβάλλονται στους 
αμπελουργούς, δεν είναι αρκετά ελκυστικό για να τους ενθαρ-
ρύνει να παράγουν σταφύλια ποιότητας. Η ανάπτυξη της αγο-
ράς με ισχυρή ζήτηση το 2011 είναι ενθαρρυντική. Ωστόσο, οι 
αμπελουργοί  γνωρίζουν ότι η παραγωγή πρέπει να παραμείνει 
υπό έλεγχο για την αποφυγή συμφόρησης της αγοράς. Το μέλλον 
πρέπει να βασίζεται στην καινοτομία, στην προσαρμογή και στην 
αλλαγή. Παραγωγοί και εμπόριο πρέπει να καταλάβουν ότι συν-
δέονται με τα ίδια συμφέροντα όσον αφορά τους αμπελουργούς, 
την εθνική φήμη και τους οίνους ποιότητας.

•	 Βουλγαρία:	πωλήσεις	κρασιού	σε	άνοδο. Οι πωλήσεις κρασιού 
στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 38,7% κατά τους πρώτους 
έξι μήνες του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυ-
σι, αναφέρει ο βουλγαρικός Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου. Η 
εγχώρια αγορά έχει περάσει 41,5 εκατομμύρια λίτρα κρασιού και 
αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης των 11,6 εκ. λίτρων σε σχέση 
με τους πρώτους έξι μήνες του 2010. Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιου-
νίου, οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε 21,6 εκατομμύρια λίτρα  
239 000 λίτρα περισσότερο από την ίδια περίοδο του 2010, ση-
μειώνοντας αύξηση 1,1%, σύμφωνα με τον Οργανισμό. Η Ρωσία 
παραμένει η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τα βουλγαρικά 
κρασιά. Το ήμισυ του συνόλου των εξαγωγών, ή 10,6 εκατομμύ-
ρια λίτρα, προορίζονταν για τη χώρα αυτή. Οι εξαγωγές προς τη 
Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και την Ουγγαρία είναι, επί-
σης αυξημένες ενημέρωσε ο Οργανισμός.

•	 Ισπανία:	υψηλότερες	πωλήσεις	στο	εξωτερικό,	ΠΟΠ	και	χύ-
μα χωρίς γεωγραφική ένδειξη στην πρώτη γραμμή. Κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2011, η αύξηση των πωλήσεων των ισπανι-
κών εξαγωγών κρασιού ήταν 26,8% κατ’  όγκο (6,6 MHLέναντι 5,2 
MHL το 2010) και 18,2% σε αξία (€ 641, 6 εκατ. έναντι 543 εκ. € 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010). Ωστόσο, η μέση τιμή εξακο-
λουθεί να μειώνεται (-6,8%, 0,97 € / λίτρο). Η αύξηση των πωλήσε-
ων σε αξία και όγκο αφορούν την πιο δυναμική κατηγορία οίνων 
με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και τα χύμα 
κρασιά ή και τα συσκευασμένα χωρίς ένδειξη ΠΟΠ. Το πρώτο 
τρίμηνο, οι εξαγωγές των κρασιών με ΠΟΠ αυξήθηκαν 25,3% με 
αξία € 283.300.000 και  22,2% κατ 'όγκο με 0,9 εκατ. εκατόλιτρα, 
η μέση τιμή έφθασε τα € 3,02 / lt  (2,5%). Ο όγκος χύμα κρασιών 
συνεχίζει την ανοδική πορεία του (+ 54,2% σε αξία με 112 εκατ. € 
+ 56% κατ 'όγκο με 3,5 MHL και μέση τιμή σταθερή αλλά εξαιρε-
τικά χαμηλή 0,32 € / lt. (!!!) Να τονισθεί η αρνητική απόδοση των 
εμφιαλωμένων κρασιών χωρίς γεωγραφική ένδειξη, οι πωλήσεις 
των οποίων μειώθηκαν κατά 2,7% σε αξία και 6,4% κατ 'όγκο σε 
107 εκατ. ευρώ και 1,18 ΜΗL, αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, η εγχώρια 
κατανάλωση έχει μειωθεί κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 
2011: -2,9% κατ 'όγκο στα 1.37 MHL και -5,5%  σε αξία στα 308,7 
εκατ. €, ενώ η μέση τιμή είχε πτώση κατά 2 6%, € 2,25 /lt. Οι εξα-
γωγές είναι μια ζωτικής σημασίας διέξοδος για την Ισπανία, όπως 
και τη Γαλλία και την Ιταλία, μεταξύ άλλων.. Το 2010, η παγκόσμια 
κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,4% στα 238 MHL, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του OIV, ποσοστό που παράγει ικανοποίηση αφού ανε-
στράφη η πτωτική τάση από το 2007. "Οι παγκόσμιες εξαγωγές 
οίνου το 2010 αυξήθηκαν κατά 7% και η Ιταλία και η Ισπανία εί-
ναι επικεφαλείς της ανάκαμψης" ανέφερε πρόσφατα ο Federico 
Castellucci, Γενικός Διευθυντής του OIV.
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Προς μεγάλη μείωση ενισχύσεων
Μ ειώσεις των άμεσων ενισχύσεων φέρνει η ΚΑΠ που 

θα εφαρμοσθεί μετά το 2013, λόγω των κατευθύνσε-
ων δημοσιονομικής πειθαρχίας που πλέον χαρακτη-

ρίζουν όλες τις επιλογές της ΕΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός κόμβος της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ επικαλούμενος την ενημέρωση του γενικού διευθυντή 
της οργάνωσης  Γ. Τσιφόρου από τις Βρυξέλλες, όπου συμμε-
τείχε  με τον προϊστάμενο του γραφείου Βρυξελλών Γ. Κολυβά 
σε σεμινάριο των COPA-COGECA:

1. Από τα 3 σενάρια της πρότασης της Επιτροπής του Νοεμβρί-
ου του 2010, επιλέγεται το σενάριο της ολοκλήρωσης, ως το 
πλέον ισορροπημένο για τη σταδιακή προσαρμογή της ΚΑΠ 
έως το 2020.

 2. Αναπροσαρμόζονται τα εθνικά ανώτατα όρια των άμεσων ενι-
σχύσεων σε κάθε κράτος-μέλος, με ανακατανομή.  Το προτει-
νόμενο σενάριο ανακατανομής προβλέπει ότι όλα τα κράτη-
μέλη με άμεση στρεμματική ενίσχυση κάτω από το 90% του 
μέσου όρου της ΕΕ-27 θα καλύψουν το ένα τρίτο αυτής της 
διαφοράς.  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις 
που εισπράττει η Ελλάδα, από 2,216 δισεκ. € κατά το 2013, θα 
μειωθούν σε 2,100 δισεκ. € το 2014.  Πρόκειται για μια μείωση 
της τάξεως του  5,25% σε τρέχουσες τιμές.

3. Η Επιτροπή για να γλυκάνει το χάπι του μεγάλου ύψους των 
ενισχύσεων που εισπράττουν ορισμένοι δικαιούχοι με μεγά-
λες εκμεταλλεύσεις, προτείνει κλιμακωτή μείωση των ενισχύ-
σεων άνω των 150.000 € από 20% έως και 100%  για ενισχύ-
σεις άνω των 300.000 €. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι με 
ενισχύσεις μέχρι 5000 € (που αποτελούν το 82% του συνολι-
κού αριθμού στην ΕΕ-27) εισπράττουν μόλις το 15% των ενι-
σχύσεων.  Από την άλλη πλευρά, οι δικαιούχοι με ενισχύσεις 
άνω των 50.000 € (που αποτελούν μόλις το 1,6% του συνολι-
κού αριθμού) εισπράττουν το 32% των ενισχύσεων. Ως αρνη-
τική εξέλιξη θεωρείται εξάλλου το γεγονός ότι σύμφωνα με 
την πρόταση της Επιτροπής τα ποσά που εξοικονομούνται 
από τις μειώσεις αυτές παραμένουν στο κράτος-μέλος από το 
οποίο προέρχονται, αν και θα ήταν δικαιότερο ένα μέρος του-
λάχιστο των πόρων αυτών να ανακατανέμεται σε όλα τα κρά-
τη-μέλη, με κριτήρια σύγκλισης και συνοχής.  Πάντως, ακόμα 
και σε αυτή την πρόταση της Επιτροπής, αναμένεται να υπάρ-
ξουν αντιδράσεις από ορισμένα κράτη-μέλη.  Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ, σε προηγούμενο στάδιο μεταρρύθ-
μισης της ΚΑΠ, είχε προτείνει ανώτατη οροφή ενισχύσεων μέ-
χρι 50.000 € ανά δικαιούχο.

4. Επιβάλλεται καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρχίας προκει-
μένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσά χρηματοδότησης της ΚΑΠ 
συμβαδίζουν με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-
2020, το οποίο, όπως έχει ανακοινωθεί, προτείνει μείωση σε 
σταθερές τιμές των άμεσων ενισχύσεων από 322 σε 281,8 δι-
σεκ. € (-12,5%) και μείωση των πόρων για την αγροτική ανά-
πτυξη από 96,4 δισεκ. € σε 89,9 δισεκ. € (-6,7%).  Πέραν όμως 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας η πρόταση της Επιτροπής 
επιβάλλει – με ειδικό άρθρο, τη δυνατότητα αναθεώρησης 
της στήριξης ενόψει ενδεχόμενων δυσμενών οικονομικών 
εξελίξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα. 

5. Ένα σημαντικό μέρος των άμεσων ενισχύσεων, υποχρεωτι-
κά 30% σε κάθε κράτος-μέλος, θα διατίθεται για το πρασίνι-
σμα της ΚΑΠ.  Πρόκειται για ενισχύσεις που θα διατίθενται σε 
αγρότες που ακολουθούν πρακτικές επωφελείς για το κλίμα 
και το περιβάλλον, πέραν εκείνων της πολλαπλής συμμόρφω-
σης.  Τα κριτήρια που θα ισχύσουν για την απόδοση της ενί-

σχυσης αυτής δεν έχουν προς το παρόν προσδιοριστεί.  Ωστό-
σο, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, οι αγρότες των οποί-
ων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές “Natura 2000”, 
αλλά και εκείνοι που εφαρμόζουν συστήματα βιολογικής γε-
ωργίας θεωρούνται αυτοδίκαια δικαιούχοι της ενίσχυσης αυ-
τής.  Δύσκολες όμως προϋποθέσεις τίθενται στις αροτραίες 
καλλιέργειες, μια και οι παραγωγοί πρέπει να διατηρούν του-
λάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες με την κύρια καλ-
λιέργεια να μην υπερβαίνει το 70% της αρόσιμης γης.  Απαί-
τηση επίσης τίθεται ως προς τη διάθεση ενός ποσοστού της 
επιλέξιμης έκτασης για μόνιμους λειμώνες και επιπλέον για 
αγρανάπαυξη ή για περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος.  
Ανησυχία πάντως συγκεντρώνει η εφαρμογή της περιβαλλο-
ντικής ενίσχυσης μια και για σημαντικά ζητήματα θα χρεια-
στούν πρόσθετες διευκρινήσεις και αποσαφηνίσεις.  Σημειώ-

νεται ότι όλες σχεδόν οι οργανώσεις των αγροτών έχουν εκ-
φράσει σοβαρές επιφυλάξεις στην εφαρμογή της πρότασης 
για το πρασίνισμα της ΚΑΠ που οδηγεί σε σημαντική αύξηση 
του κόστους παραγωγής, κινδυνεύοντας να καταστήσει μη 
ανταγωνιστικές τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ υπογραμ-
μίζουν επιπλέον την πολυπλοκότητα του μέτρου, αλλά και την 
αύξηση της γραφειοκρατίας που θα προκαλέσει.

6. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν ένα μέρος των άμεσων 
ενισχύσεων, έως 5% του εθνικού ανώτατου ορίου, σε αγρότες 
περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, καθορίζοντας τις περιο-
χές αυτές μεταξύ των περιφερειών τους με αντικειμενικά κρι-
τήρια.  Η ενίσχυση αυτή υπολογίζεται διαιρώντας το περιφε-
ρειακό ανώτατο όριο με τον αριθμό των επιλέξιμων στρεμ-
μάτων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές.  Η ρύθμιση αυ-
τή υπενθυμίζει εκείνη της εξισωτικής αποζημίωσης που κα-
λύπτεται με κοινοτική χρηματοδότηση από το 2ο πυλώνα της 
ΚΑΠ (αγροτική ανάπτυξη), η οποία μεταφέρεται πλέον στον 

1ο πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις).
7. Ένα μέρος των άμεσων ενισχύσεων, μέχρι και 2% του ετήσιου 

εθνικού ανώτατου ορίου, χορηγείται υποχρεωτικά σε νέους 
γεωργούς, ηλικίας κάτω των 40 ετών που ξεκινούν τη γεωργι-
κή τους δραστηριότητα και εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε 
γεωργική εκμετάλλευση. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται για μια 
περίοδο το πολύ πέντε ετών, με ορισμένες προϋποθέσεις και 
το ποσό που αντιστοιχεί υπολογίζεται ως ισοδύναμο του 25% 
της μέσης αξίας των δικαιωμάτων που ενεργοποιούνται.

8. Χορηγείται, δυνητικά, ενίσχυση στους μικρούς γεωργούς, 
έως και το 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου, η οποία 
αντικαθιστά όλες τις άλλες άμεσες ενισχύσεις που δικαιού-
νται.  Το κατώτερο όριο για να κριθεί ένας αγρότης ως μικρός 
γεωργός είναι το ποσό της ενίσχυσης (κάτω των 100 € ετησί-
ως) ή η επιλέξιμη έκταση (10 στρέμματα) και η χορηγούμενη 
ενίσχυση κυμαίνεται από 500 έως 1000 € ετησίως, με απλο-
ποιημένη διαδικασία.

9. Κάθε κράτος-μέλος δημιουργεί εθνικό απόθεμα, που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 3% της βασικής ενίσχυσης σε εθνι-
κό επίπεδο.  Το απόθεμα χορηγείται μόνο σε νέους γεωργούς 
που ξεκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

10. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη στήριξη 
σε  αγρότες που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ πλαίσιο το-
μέων (π.χ. σκληρός σίτος, ρύζι, ενεργειακές καλλιέργειες, γά-
λα, γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, αροτραίες καλλιέργει-
ες, αιγοπρόβειο & βόειο κρέας, όσπρια, ελαιόλαδο, ζαχαρό-
τευτλα, φρούτα κ.α).  Η συνδεδεμένη ενίσχυση μπορεί να κυ-
μαίνεται από 5% έως 10% του εθνικού ανώτατου ορίου επι-
διώκοντας τη στήριξη προσδιορισμένων τομέων για συγκε-
κριμένους λόγους (οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινω-
νικούς).

11. Τα κράτη-μέλη χορηγούν υποχρεωτικά σε όλους τους αγρό-
τες μια βασική ενίσχυση, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται 
μετά την αφαίρεση όλων των άλλων ενισχύσεων που αναφέρ-
θηκαν προηγούμενα (πράσινη ενίσχυση, ενίσχυση μειονεκτι-
κών περιοχών, ενίσχυση νέων αγροτών, ενίσχυση μικρών γε-
ωργών – εφόσον επιλεγεί, εθνικό απόθεμα, συνδεδεμένες ενι-
σχύσεις).  Η βασική αυτή ενίσχυση χορηγείται με καθεστώς 
περιφερειοποίησης, με αγρονομικά ή οικονομικά χαρακτηρι-
στικά, ή με χαρακτηριστικά διοικητικής διάρθρωσης. Το ύψος 
της βασικής ενίσχυσης υπολογίζεται διαιρώντας το εθνικό η 
περιφερειακό ανώτατο όριο που θα αποφασιστεί με τον αριθ-
μό των δικαιωμάτων ενίσχυσης.  Επιτρέπεται στα κράτη-μέλη 
ένα μεταβατικό διάστημα, μέχρι το 2019 για την περιφερειο-
ποίηση της βασικής ενίσχυσης, αλλά το ποσό που θα χορηγη-
θεί από το πρώτο έτος εφαρμογής (2014) σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 50% του εθνικού, 
ή του περιφερειακού ανώτατου ορίου που θα αποφασίσει το 
κράτος-μέλος.  Οι δικαιούχοι της βασικής ενίσχυσης υποχρε-
ούνται να τηρούν τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφω-
σης, που θα είναι αυστηρότεροι σε σχέση με την εφαρμογή 
της Οδηγίας για το αρδευτικό νερό και για τη χρήση φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων.

12. Διατηρείται το υφιστάμενο σύστημα για τη στήριξη στον το-
μέα του βάμβακος.

 
Σημειώνεται  ότι η επίσημη παρουσίαση της πρότασης της Επι-

τροπής επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη 
την ίδια ημέρα (12 Οκτωβρίου 2011), ενώ η  η διαβούλευση θα 
διαρκέσει για ένα και πλέον έτος, μέχρι το τέλος του 2012 ή τις 
αρχές του 2013.

ΚΑΠ μετά το 2013

Copa-Cogeca
 

Η Copa-Cogeca, εν τω μεταξύ,  ζητά να ενισχυθεί ο ρό-
λος των ευρωπαίων αγροτών ως παραγωγών τροφίμων 
και η ευρωπαϊκή γεωργία να γίνει πιο καινοτόμα, δυναμι-
κή και κερδοφόρα. Συγκεκριμένα :

Στο παρελθόν, ανέφερε ο πρόεδρος της Copa Γκερντ 
Ζόνλαϊτνερ μιλώντας στο σεμινάριο,  οι μεταρρυθμίσεις 
της ΚΑΠ εστίαζαν στον τρόπο που παράγονται τα τρόφι-
μα. Η νέα μεταρρύθμιση θα πρέπει να στραφεί στην ενί-
σχυση του παραγωγικού ρόλου των αγροτών. Ενόψει των 
αυξανόμενων προκλήσεων, θα πρέπει και στο μέλλον να 
συνεχιστούν οι άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες. Αλ-
λά φοβόμαστε ότι τα σχέδια της Κομισιόν, που προτείνει 
ένα υποχρεωτικό "πρασίνισμα" της ΚΑΠ, το οποίο θα απο-
τελεί το 30% των άμεσων ενισχύσεων των αγροτών, και 
θα εξαρτάται από τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς 
όρους, θα φορτώσει τους αγρότες μας με πρόσθετα έξο-
δα, απειλώντας την ανταγωνιστικότητα και την οικονομι-
κή τους βιωσιμότητα. 

Ο πρόεδρος της Cogeca, Πάολο Μπρούνι, επισήμανε  
την ανάγκη για αποτελεσματικά και ευέλικτα μέτρα δια-
χείρισης της αγοράς. Επίσης τόνισε ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η θέση των ομάδων παραγωγών στην διατρο-
φική αλυσίδα, για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια ζήτη-
ση για τρόφιμα. 

Ο όγκος της παραγωγής παρουσι-
άζεται μειωμένος κατά 35% περίπου 
και τα αίτια της μείωσης αποδίδονται 
και στις κλιματολογικές συνθήκες της 
Άνοιξης οι οποίες δεν ευνόησαν την 
παραγωγικότητα των αμπελώνων.

Ο αυτόρριζος αμπελώνας της Πά-
ρου με βασικές ποικιλίες την Μονεμ-
βασιά και την Μανδηλαριά, τις χα-
μηλές αποδόσεις και τις παραδοσια-
κές καλλιεργητικές πρακτικές αναμέ-
νεται να δώσει φέτος οίνους με τα ιδι-
αίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστι-
κά της περιοχής.

ΡΟΔΟΣ
Η φετινή παραγωγή στο νησί ήταν 

μειωμένη σε ποσοστό 50% σε σχέση 

με την περσινή. Σε κάποιες ποικιλί-
ες η μείωση ξεπέρασε το 60%, αφού 
ο περονόσπορος έπληξε τοπικά τους 
αμπελώνες. 

Ο σακχαρικός τίτλος των σταφυ-
λιών ήταν γύρω στο 12,5 -13,5 bme με 
χαμηλές οξύτητες για τα λευκά (Αθή-
ρι) και πολύ υψηλές για τα κόκκινα 
(Μανδηλαριά, Cabernet, Merlot, 
Syrah).

Οι τιμές που αποφασίστηκε να κα-
ταβληθούν στους αμπελουργούς 
ήταν ίδιες με τις περσινές που σε σύ-
γκριση όμως με την υπόλοιπη Ελλά-
δα κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπε-
δα κατά μέσο όρο.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Οι έντονες βροχοπτώσεις του Μα-

ΐου- Ιουνίου καθυστέρησαν την ωρί-

μαση των σταφυλιών της Ρομπόλας 
κατά περίπου 10 ημέρες. Έτσι ο τρύ-
γος ξεκίνησε στις 21 Αυγούστου και 
ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου.

Όμως οι καιρικές συνθήκες του Ιου-
νίου που χαρακτηρίστηκαν από συνε-
χείς βροχοπτώσεις δημιούργησαν 
συνθήκες για την ανάπτυξη περονό-
σπορου με αποτέλεσμα την μεγάλη 
μείωση (50%) της παραγωγής στη ζώ-
νη οίνων ΠΟΠ Ρομπόλας Κεφαλονιάς.

Από τις επιπτώσεις της ασθένειας 
επηρεάστηκε και ο όγκος παραγωγής 
των υπόλοιπων οινοποιήσιμων ποικι-
λιών του νησιού.

Η  μικρή παραγωγή που απέμεινε 
από τον περονόσπορο χαρακτηρίζε-
ται από  ικανοποιητική σχέση σακχά-
ρων – οξύτητας.

Τα πρώτα δείγματα από τις δεξαμε-

νές που αποζυμώνουν κρίνονται εξαι-
ρετικά με πλούσιο πρωτογενές αρω-
ματικό δυναμικό και ρωμαλέο όγκο, 
τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας.

Οι τιμές παρέμειναν σταθερές, κυ-
μαίνονται σε 1€ /kg περίπου, αλλά 
πρέπει να συνεκτιμηθούν οι χαμηλές 
αποδόσεις του κεφαλλονίτικου αμπε-
λώνα.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Μειωμένος και όψιμος κατά 10 μέ-

ρες παρουσιάζεται ο όγκος παραγω-
γής και στο νησί της Ζακύνθου κα-
τά 30% εξ’ αιτίας του περονόσπο-
ρου. Έντονο πρόβλημα παρατηρήθη-
κε στην μεγάλη αμπελουργική περιο-
χή Μαχαιράδες και στα ορεινά του νη-
σιού.

Ο τρυγητός ολοκληρώνεται στις 

αρχές Οκτωβρίου και έδειξε ότι τα 
σταφύλια που συλλέχθηκαν σε όλες 
τις ποικιλίες παρουσιάζουν ικανοποι-
ητικά χαρακτηριστικά. 

Οι τιμές κινούνται στα περσινά επί-
πεδα αντιστοιχισμένες με την ποιότητα 
των σταφυλιών (0,23€, 0,33€, 0,55€).

ΛΕΥΚΑΔΑ
Μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε 

στην εισκόμιση λευκών σταφυλιών 
ποικιλίας Βαρδέα, εξ’ αιτίας των οι-
κονομικών συνθηκών και του περο-
νόσπορου, ενώ δραματικά μειωμέ-
νη θα είναι και η παραγωγή της βα-
σικής ποικιλίας Βερτζαμί. Σε περιο-
χές όπως της Εγκλουβής, της Καρυάς 
και των Σφακιωτών, δεν θα γίνει τρύ-
γος. Οι τιμές θα κυμανθούν στα περ-
σινά επίπεδα.

συνέχεια από την σελ. 5



Η κλασσική ασθένεια 
της Ίσκας

 Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο τεύ-
χος, η επιστημονική γνώση για την ασθένεια 
της Ίσκας έχει προχωρήσει αρκετά, ώστε σή-
μερα να γνωρίζουμε ότι τα συμπτώματα της 
Ίσκας μπορεί να προκληθούν από μια ομάδα 
διαφορετικών μυκήτων. Με βάση τον παθο-
γόνο μύκητα έχουν περιγραφεί νέες ασθένει-
ες του ξύλου της αμπέλου.

Στη σελίδα αυτή θα περιγραφούν στις αμέ-
σως επόμενες εκδόσεις οι σημαντικότερες 
ασθένειες που σχετίζονται με προσβολές του 
ξύλου της αμπέλου, όπως η κλασσική ασθέ-
νεια της Ίσκας, η Ευτυπίωση, η ασθένεια του 
Petri, η Μελανή Νέκρωση της βάσης του Υπο-
κειμένου, η Φόμοψη και η Μελανή Νέκρωση 
Βραχιόνων (Βοτρυοσφαίρια).

Η κλασσική ασθένεια της Ίσκας προκαλεί-
ται από τον παθογόνο μύκητα Fomitiporia 
mediterannea ( συνώνυμα Fomitiporia 
punctata, Phellinus igniarius ).

Τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας εμ-
φανίζονται αρχικά στα κατώτερα φύλλα των 
κληματίδων. Παρατηρείται περιφερειακή 
χλώρωση η οποία καταλήγει σε ξήρανση. Στα 
μεσονεύρια διαστήματα εμφανίζονται αρχικά 
χλωρωτικές, κιτρινωπές και καστανωπές κη-
λίδες με ακανόνιστο σχήμα που στη συνέχεια 
νεκρώνονται, συνενώνονται και καλύπτουν 
όλο το μεσονεύριο διάστημα, εκτός από μια 
πράσινη λωρίδα που παραμένει κατά μήκος 
των κύριων νευρώσεων.  (Εικ. 1)

Ακολουθεί ξήρανση των κορυφών των κλη-
ματίδων και των σταφυλιών. (Εικ. 2)

Τα προσβλημένα πρέμνα, που παρουσι-
άζουν τα προαναφερθέντα συμπτώματα, 
δεν ξηραίνονται αμέσως, αλλά μπορεί να 
βλαστάνουν για αρκετά χρόνια ακόμη μέ-
χρι να ξηραθούν ολοκληρωτικά. Σε εγκάρ-
σια ή κατά μήκος τομή του κορμού των 
προσβλημένων πρέμνων παρατηρείται σή-
ψη του ξύλου που αρχίζει από την εντερι-
ώνη και επεκτείνεται στο εγκάρδιο και αρ-
γότερα στο σομφό ξύλο. Το προσβλημέ-
νο ξύλο είναι μαλακό, εύθρυπτο και σπογ-
γώδες και έχει χρώμα κιτρινόλευκο. Αντί-
θετα, στην περίπτωση προσβολής του φυ-
τού από Βοτρυοσφαίρια ή Ευτυπίωση, είναι 
σκληρό, έχει σκούρο καστανό χρώμα και 
καταλαμβάνει ένα τομέα της επιφάνειας.

  Ασφαλές κριτήριο για τη διάγνωση της 
ασθένειας αποτελεί επίσης η εμφάνιση μι-
κροσκοπικών μελανών κηλίδων στην επι-
φάνεια των ραγών. Συνιστάται η λήψη δια-
φόρων μέτρων υγιεινής που αποσκοπούν 
στον περιορισμό του μολύσματος, όπως 
εκρίζωση και κάψιμο των προσβλημένων 
πρέμνων, καταστροφή των βασιδιοκαρπί-

ων, που σχηματίζονται σε γειτονικά οπω-
ροφόρα ή δασικά δένδρα ή σε πασσάλους, 
αποφυγή χρησιμοποίησης μοσχευμάτων, 
εμβολίων ή καταβολάδων από πρέμνα που 
ίσως έχουν μολυνθεί αλλά δεν έχουν εμφα-
νίσει ακόμη συμπτώματα.

Σε ορισμένες αμπελουργικές περιοχές της 
χώρας μας π.χ. Σάμο, οι παραγωγοί σχίζουν 
τον κορμό του προσβλημένου ξύλου κα-
τά μήκος και τοποθετούν πέτρες στη σχισμή 
για να παραμείνει ανοικτή. Με τον τρόπο αυ-
τό παρατείνουν τη ζωή των άρρωστων πρέ-
μνων για λίγα ακόμα χρόνια, επειδή η έκθεση 
του μύκητα στον αέρα, επιβραδύνει την ανά-
πτυξή του.

Στην Ιταλία έγιναν πειραματικές εφαρμο-
γές για την αντιμετώπιση της ασθένειας με 
phosetyl-al (Alliete) και με παρεμποδιστές της 
σύνθεσης της εργοστερόλης (Systhane κλπ.). 
Τα γνωστά μέχρι σήμερα αποτελέσματα των 
ερευνών αυτών δεν συνηγορούν στη σύστα-
σή τους σε πρακτική εφαρμογή.

OINO πνευματικα • OINO πνευματικα • OINO πνευματικα • OINO πνευματικα • OINO πνευματικα

Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο της αμπέλου
Γράφει: 
Ο Δρ. Ιωάννης Ρούμπος (Διατ. Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου ΕΘΙΑΓΕ)

(Εικ. 1) Προχωρημένα συμπτώματα κλασσικής 
Ίσκας στα φύλλα

(Εικ. 2)  Συμπτώματα ίσκας στους βότρεις

Κ ατά την τελευταία συ-
νεδρίαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του 

FranceAgrimer στις 21 Ιουλίου, το Συμ-
βούλιο ενέκρινε το σχέδιο στρατηγι-
κής  2011/13 σχετικά με την προώθη-
ση και την επικοινωνία των γαλλικών 
κρασιών. Με προϋπολογισμό ύψους 8 
εκ. € που διαμοιράζεται εξίσου στις Δι-
επαγγελματικές, το σχέδιο αυτό εντο-
πίζει και επισημοποιεί τις κατευθυντή-
ριες γραμμές για την υποστήριξη της 
προώθησης και επικοινωνίας των γαλλι-
κών κρασιών. Σηματοδοτεί μια νέα βού-
ληση για να τονίσει την προέλευση και 
την ταυτότητα της Γαλλίας, κατεύθυν-
ση που ο G.  Haushalter, Πρόεδρος της 
Ομάδας Εργασίας "προώθηση οίνου" 
του FranceAgriMer, είχε, από το Νοέμ-
βριο του 2009. 

Έμφαση στην προέλευση Γαλλία 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η προέ-

λευση "Γαλλία", είναι πιο ενδιαφέρουσα 
να τονισθεί, παρά οι περιοχές οινοπαρα-
γωγής. Σε μια μεγάλη πλειοψηφία χω-
ρών, η προέλευση "Γαλλία" φέρνει στο 
νου κρασιά υψηλής ποιότητας. Εξ’ ου και 
η ανάγκη να εστιάσουμε την επικοινω-
νία μας σ’ αυτήν την ιδιαίτερη ταυτότη-
τα σε αναδυόμενες αγορές για το κρα-
σί, ακόμη και σε χώρες όπως το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, όπου η φήμη των γαλλικών 
περιοχών κρασιού είναι λιγότερο ισχυ-
ρή απ’ ότι μπορείτε να σκεφτείτε, υπο-
στηρίζει ο G. Haushalter. Η προσέγγι-
ση αυτή υποστηρίχθηκε από δύο μελέ-
τες, που έγιναν από το FranceAgriMer 
το 2010 σχετικά με την αντίληψη που 
έχει η  οικονομική πολιτική, θέτοντας 
σε εφαρμογή την σχέση προώθησης 

των κρασιών με την αξιοποίηση της ει-
κόνας των κρασιών "από τη Γαλλία" από 
τους ξένους καταναλωτές. Αυτές οι με-
λέτες έχουν αποδείξει την εξαιρετική ει-
κόνα που εξακολουθούν να απολαμβά-
νουν τα γαλλικά κρασιά στις ξένες αγο-
ρές, παρά τον μικρότερο όγκο εξαγω-
γών. Αυτή η εικόνα μεταφέρεται από 
μια σειρά από πλεονεκτήματα, που συ-
νοδεύουν  το όνομα Γαλλία, δηλαδή την 
ιστορία, τη γεωγραφία, τη γεωργία, τη 
γαστρονομία, τον πολιτισμό, την πολυ-
τέλεια και τη μόδα το τολμηρό και δημι-
ουργικό πνεύμα. Συμβολικό προϊόν, το 
κρασί είναι ένα "συμπύκνωμα του εθνι-
κού χαρακτήρα", υποστήριξαν οι μελέ-
τες. Εξ’ ου και το ενδιαφέρον για να επι-
σημανθεί η προέλευση και η ταυτότητα 
της Γαλλίας. 

Γνήσιο εμπορικό σήμα ή σήμα "ποι-
ότητας", η προέλευση "Γαλλία" θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει σε επίπεδο συλ-
λογικής διαφημιστικής επικοινωνίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, τοπικά προσαρμό-
σιμο, που εκφράζει την προσωπικότη-
τα που σχετίζεται με τους γαλλικούς οί-
νους: κομψό, γοητευτικό τρόπο ζωής, 
αλλά και ανθεκτικότητα, δημιουργικό-
τητα και αυθάδεια... Η επικοινωνία πρέ-
πει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται, 
να προωθεί και αναπτύσεται στο πνεύ-
μα "World". 

Με την επιφύλαξη της εξειδικευμέ-
νης νομικής άποψης, το λογότυπο "Γαλ-
λία", δημιουργήθηκε και αναπτύχθη-
κε ως τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσί-
ας DSP, (Delegation de service Public) 
του Υπουργείου Γεωργίας και θα αντι-
προσωπεύει αυτήν την ταυτότητα που 
θα χρησιμοποιηθεί ως ένας αυθεντικός 

δείκτης. Ένας δικτυακός τόπος, μια πύ-
λη εισόδου επικοινωνίας και πληροφό-
ρησης σχετικά με τα γαλλικά κρασιά, θα 
ξεκινήσει με εφαρμογές για την εκπαί-
δευση και την ενημέρωση προς τους ια-
τρούς και τους καταναλωτές σε όλο τον 
κόσμο. 

Εμφαση	σε	10	χώρες	στόχους
Για να αποφευχθεί η διασπορά των 

πόρων, το στρατηγικό σχέδιο προβλέ-
πεται να επικεντρώσει τις προσπάθει-
ες προώθησης σε μόνο 10 χώρες "στό-
χους": το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμα-
νία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Δα-
νία για τις χώρες της Ε.Ε., τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τον Καναδά, την Κίνα, την Ια-
πωνία και τη Ρωσία για τις τρίτες χώρες. 
"Εμείς θα επικεντρωθούμε στις  δέκα αυ-
τές χώρες, οι οποίες όχι μόνο απορρο-
φούν το 85% των εξαγωγών μας, αλλά 
προσφέρουν και τις μεγαλύτερες δυνα-
τότητες για την ανάπτυξη", δήλωσε ο G. 
Haushalter. 

Για τις τρίτες χώρες, δεδομένης της 
υποστήριξης που παρέχεται ήδη από 
την Ευρώπη στο πλαίσιο της πολιτικής 
της ΚΟΑ οίνου (180 εκατ. € για την περί-
οδο 2009-2013) η στήριξη του στρατη-
γικού σχεδίου ορίζεται για πέντε χώρες 
στόχους  και θα ενισχυθεί επίσης από 
κονδύλια της βιομηχανίας κρασιού, διά-
φορων μεμονωμένων ιδιωτών (εταιρεί-
ες και Διεπαγγελματικές) με συλλογική 
προώθηση το logo "κρασιά της Γαλλίας" 
ή "Γαλλία". 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Κα-
ναδά, δύο χώρες όπου οι αγορές είναι 
ώριμες, αλλά το μερίδιο αγοράς των 
γαλλικών κρασιών πέφτει ή απειλείται, ο 
στόχος θα ήταν η ενίσχυση της επένδυ-

σης στην συλλογική εικόνα.
Στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στη Ρω-

σία, τρεις αναδυόμενες αγορές, ο στό-
χος είναι η αποδέσμευση από την επέν-
δυση της συλλογικής εικόνας που χαρα-
κτηρίζεται "παραδοσιακή", υπέρ της δη-
μιουργίας μιας ισχυρής πολιτικής απλής  
αναγνωρισιμότητας των γαλλικών προ-
ϊόντων. 

Πρόγραμμα προώθησης 
εξειδικευμένο για την 

εσωτερική αγορά 
Η γαλλική αγορά δεν έχει ξεχαστεί, 

αλλά δεν είναι η προτεραιότητα του σχε-
δίου, δεδομένου ότι αντιστοιχεί σ’ αυτή 
μόνο ένας προϋπολογισμός € 500. 000. 
Ένα ειδικό πρόγραμμα προώθησης θα 
υλοποιηθεί σε τρεις θεματικές ενότητες: 
-  την υπεύθυνη κατανάλωση 
-  την κατάρτιση και γνώση των κρα-

σιών από τη Γαλλία 
-  τον οινικό τουρισμό 

Ενθάρυνση του συντονισμού 
των δράσεων  μεταξύ των 

επαγγελματικών οργανώσεων
Το στρατηγικό σχέδιο έχει ως στό-

χο την ανάδειξη της αναγκαιότητας συ-
γκέντρωσης των επιμέρους σχεδίων 
προβολής και την συνεργασία μεταξύ 
των διεπαγγελματικών για να εξασφα-
λιστούν μέσα για τις δομημένες πρω-
τοβουλίες της γαλλικής προσφοράς, με 
συνδυαστικό τρόπο ώστε ν’ αντιμετω-
πίζει  τον αυξημένο ανταγωνισμό. Έτσι, 
η από κοινού δράση περισσοτέρων της 
μιας διεπαγγελματικής ή αμπελουργι-
κών περιοχών ή των διεπαγγελματικών  
ΠΓΕ και ΠΟΠ ή και της ANIVIN πρέπει να 
έχουν στόχο την αυξημένη υποστήριξη, 
μέσα από συμπράξεις.

Σε μια έκθεση π.χ., μόνο τα συντονι-
σμένα προγράμματα από το 2012 και με-
τά θα μπορούν να ωφεληθούν από την 
δημόσια στήριξη  και το FranceAgriMer, 
μέσα από τα κεφάλαια για προβολή – 
προώθηση της Επιτροπής στον τομέα 
θα παρέχει τεχνική υποστήριξη, μόνο 
στα κοινά σχέδια προβολής. 

Επιχειρησιακό σχέδιο 
από το τέλος του έτους 

Οι προσφορές έχουν ξεκινήσει και η 
επιλογή των οργανισμών που θα οδη-
γήσουν πιλοτικά την επικοινωνία των 
γαλλικών κρασιών θ’ αρχίσει τον Σε-
πτέμβριο. Οι πρώτες δράσεις προώθη-
σης θα πρέπει να ξεκινήσουν από το τέ-
λος του έτους. Η ταχύτητα απαιτείται  
από τις σημερινές συνθήκες: Ο αυξανό-
μενος ανταγωνισμός στη διεθνή αμπε-
λοοινική αγορά και το μερίδιο των εξα-
γωγών της Γαλλίας στην παγκόσμια 
αγορά συνεχίζει να διαβρώνεται πάνω 
από 20 χρόνια, με όγκο που μειώνεται 
(-16% σε 10 χρόνια), ενώ την ίδια στιγ-
μή η Ιταλία και η Ισπανία έχουν ωφε-
ληθεί τα μέγιστα από την άνοδο της 
αγοράς την δεκαετία του 2000. Ο Νέ-
ος Κόσμος έχει, εν τω μεταξύ, διπλασι-
άσει τον όγκο του, κατά την ίδια περίο-
δο. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη για την 
προώθηση έχει γίνει ένα νέο "εμπορικό 
όπλο".  Οι εθνικοί προϋπολογισμοί για 
την στήριξη της προώθησης αυξάνο-
νται ειδικά στο Νέο Κόσμο και πιο πρό-
σφατα στην Ευρώπη, χάρη στη νέα Κοι-
νή Οργάνωση Αγοράς Οίνου. Το 2009, 
η Γαλλία ήταν στην τέταρτη θέση πίσω 
από την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και την Ισπανία όσον αφορά τον προϋ-
πολογισμό προώθησης. 

(Εικ. 3 )Συμπτώματα κλασσικής Ίσκας στο εσωτερι-
κό του κορμού του πρέμνου

Στρατηγικό Σχέδιο για την προώθηση των γαλλικών κρασιών

Έμφαση στην υπογραφή "Γαλλία"


