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Ικανοποίηση ΚΕΟΣΟΕ και COPA - COGECA για το "όχι" Σκανδαλίδη στην απελευθέρωση

Ενισχύεται η θέση των αμπελουργών
N

ως προς τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης

έα δεδομένα που ενισχύουν τις ελπίδες ότι η ελληνική αμπελουργία αλλά
και η ευρωπαϊκή στο σύνολό της δεν
θα γίνουν βορά στις ορέξεις ισχυρών οικονομικών
συμφερόντων που είχαν ανοίξει με την σχεδιαζόμενη
απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης από το
2015 και μετά, δημιουργεί η παρέμβαση Σκανδαλίδη
στην ΚΟΜΙΣΙΟΝ. Με το "όχι" του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης στην απελευθέρωση έγινε ένα ουσιαστικό
βήμα που ενισχύει τις ελπίδες ότι τουλάχιστον για μια
10ετία ακόμη (από το 2015) δεν θα υπάρξει υποκατάσταση των αμπελουργών από επιχειρηματικά βιομηχανικά μπλοκ.
Η απόφαση του υπουργού να ταχθεί υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης, που κοινοποιήθηκε μέσω επιστολής στις αρχές Δεκεμβρίου στον επίτροπο Γεωργίας D. Ciolos, μεταβάλλει τους συσχετισμούς στο εσωτερικό της Ε.Ε. κάνοντας πλειοψηφική
την πρόταση κατά της απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων. Και τούτο διότι μετά τη
γνωστοποίηση της ελληνικής θέσης ανέρχονται πλέον σε 13 οι χώρες που τάσσονται υπέρ της διατήρησης

των δικαιωμάτων φύτευσης, ενώ κατά πληροφορίες
της ΚΕΟΣΟΕ υπάρχουν ακόμη δύο κράτη-μέλη που
υποστηρίζουν την ίδια θέση χωρίς να έχουν πάντως
κοινοποιήσει ακόμη τη θέση τους στην ΚΟΜΙΣΙΟΝ.
Για «ιστορικής σημασίας» απόφαση έκανε λόγο η
ΚΕΟΣΟΕ, που είχε απευθύνει νωρίτερα και μέσω επιστολής του προέδρου Χρ. Μάρκου, σχετικό αίτημα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η οργάνωση επισήμανε τις διαφαινόμενες θετικές επιπτώσεις
που είναι αφ’ ενός η διατήρηση του σημερινού μοντέλου των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων το οποίο
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική συνοχή και αφ’ ετέρου η διατήρηση της ΚΑΠ οίνου που
«μεταφράζεται» σε προϋπολογισμό 24 εκ. ευρώ για
τη χώρα μας.
Ανάλογες επισημάνσεις έκανε σε ανακοίνωσή της
και η και Copa – Cogeca, ενώ ιδιαίτερα θετικές αναφορές στην απόφαση έγιναν και στη συνεδρίαση της
ομάδας Οίνος στις Βρυξέλλες, όπου από ελληνικής
πλευράς μετείχε ο διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ Παρ. Κορδοπάτης.
Σελ. 4-5

Mεγάλη εξαγωγική συμφωνία

"Πόδι" στην Kίνα βάζει ο AAOΣ VAENI Nάουσα

Σ

υμφωνία που ισοδυναμεί με το
8% των ελληνικών εξαγωγών
οίνου «έκλεισε» ο συνεταιρισμός
VAENI ΝΑΟΥΣΑ με την Κίνα
Κολοσσιαία για τα ελληνικά δεδομένα συμφωνία εξαγωγών οίνου με μεγάλη κινέζικη εισαγωγική
εταιρεία, υπεγράφη από τον πρόεδρο του ΑΑΟΣ VAENI ΝΑΟΥΣΑ κ.
Φουντούλη Γιώργο με τον εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Τ. Γιαγκ και
αφορά ποσότητα τουλάχιστον 300
containers ετησίως για μια δεκαετία
με αξία 10.000.000 € ανά έτος.
Η συμφωνία, που περιλαμβάνει
και άλλα προϊόντα, περιλαμβάνει
την εξαγωγή portfolio οίνων (χαμηλής, μεσαίας και premium κατηγορίας) και ήδη ο συνεταιρισμός συστρατεύει στην προσπάθεια αυτή
και άλλους ελληνικούς συνεταιρισμούς, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες για ολόκληρο τον
κλάδο.
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του προέδρου Γ. Φουντούλη με τον πρόεδρο του κινέζικου ομίλου κ. Ji στην Νάουσα, σαν
επιστέγασμα της επίτευξης της συμ-

Tο Σαμιώτικο
κρασί "κατακτά"
την Aγγλία σελ.2

φωνίας που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο,
ενώ ανοιχτό παρέμεινε
το ενδεχόμενο να γίνουν
επενδύσεις στην Νάουσα από τον κινέζικο κολοσσό.
Η διαδρομή στα οινικά δρώμενα του συνεταιρισμού VAENI ΝΑΟΥΣΑ, από τη δεκαετία του
1980, δεν ήταν στρωμέ- O Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τα μέλη του Δ.Σ. του
νη με ροδοπέταλα, αφού ΑΑΟΣ «ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ»
όπως γνωρίζει η ΚΕΟταιρισμός είχε εξωστρεφή συμπεριΣΟΕ, ούτε σε ρύθμιση χρεών δεν φορά, εξάγοντας σε 27 χώρες μεταπροέβη ο συνεταιρισμός, ο οποίος ξύ των οποίων η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η
επί δεκαετίες, αμείβει τους παραγω- Κίνα, με βλέψεις και σε άλλες αναδυγούς με υψηλότερες τιμές από τους όμενες αγορές. Ο κοιμώμενος γίγαμεγάλους ιδιωτικούς φορείς της πε- ντας φαίνεται ότι ξυπνάει και διαφαίριοχής.
νεται ότι η κρίση ήδη αρχίζει να γενΗ προσήλωση του συνεταιρι- νά ευκαιρίες.
σμού, στις βασικές αρχές της κοινωEν τω μεταξύ μεγάλη δημοσιότηνικής οικονομίας αλλά και του σύγ- τα έχει λάβει το θέμα, αφού η Eλλάχρονου marketing αποδίδουν καρ- δα διψά για καλές ειδήσεις με αποπούς, αφού τα οινικά προϊόντα του κορύφωμα την πρόσκληση από τον
συνεταιρισμού τυγχάνουν αναγνω- Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Kάρορισιμότητας εντός και εκτός Ελλά- λο Παπούλια, σε κλιμάκιο του συνεδας, με πολλαπλές βραβεύσεις στο ταιρισμού.
εξωτερικό αφού ανέκαθεν ο συνεΣελ. 5

Έγκριση στο
EΣΠA 2007-2013
σελ.

7

Kατοχυρώθηκαν 147
οίνοι ΠOΠ & ΠΓE
σελ.

7

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

Παράταση πληρωμής
άτοκων δανείων

Y

πεγράφη και από τον υπουργό οικονομικών Ευάγγελο
Βενιζέλο η απόφαση για την
χορήγηση επί πλέον ενός έτους στην
εγγύηση του δημοσίου για τα άτοκα
δάνεια που ελήφθησαν για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής
περιόδου 2009/2010, μετά από αίτημα που υπέβαλλε η ΚΕΟΣΟΕ.

Η απόφαση προβλέπει ότι η οφειλόμενη χρεολυτική δόση που καταβάλλεται στις 31/12/2011 παρατείνεται ως προς την καταβολή της για
την 31/12/2012 με ταυτόχρονη μετάθεση των υπολοίπων δύο δόσεων.
Για να δοθεί παράταση, θα πρέπει να
υποβληθεί σχετικό αίτημα στο πιστωτικό ίδρυμα έως τις 28/2/2012.

Συνεταιρισμοί στο στόχαστρο ιδιωτών
οξύτατες καταγγελίες από ΕΑΣ Αμυνταίου και
Ένωση Θηραϊκών Προϊόντων

T

ο γκρίζο τοπίο της κρίσης
ευνοεί αυτούς που απροκάλυπτα πλέον επιχειρούν και στον
αμπελοοινικό κλάδο να βγάλουν
από τη μέση ότι θεωρούν εμπόδιο
στην επιδίωξη τους για περισσότε-

Το κρασί σε όλο
τον κόσμο

6

σελ.

ρα κέρδη.
Ενδεικτικές είναι οι καταγγελίες
που κάνουν 2 αμπελοοινικοί συνεταιρισμοί: η ΕΑΣ Αμυνταίου και η
Ένωση Θηραϊκών Προϊόντων.
Σελ. 3

Οινοπνευματικά
σελ.

8

Για καθημερινή και έγκυρη ενημέρωση επισκεφθείτε το site της ΚΕΟΣΟΕ στη διεύθυνση www.keosoe.gr
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Το Σαμιώτικο κρασί
"κατακτά" την Αγγλία

H

ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ τα πάει καλά σε μία από τις
πιο δύσκολες αγορές για το ελληνικό

κρασί, αυτήν της Αγγλίας.
Οι ποσότητες που εξάγονται δεν είναι ακόμα
πολύ μεγάλες, ωστόσο οι τοποθετήσεις του σαμιώτικου κρασιού σε επιλεγμένα σημεία κύρους
ισοδυναμούν με επιτυχία, η οποία είναι συνάρτηση της σταθερής και αδιαμφισβήτητης ποιότητας του κρασιού και των προσπαθειών του εισαγωγέα της ΕΟΣ Σάμου στην Αγγλία, Eclectic
Wines.
Πιο συγκεκριμένα, το Samos Vin Doux βρίσκεται σε ποτήρι στο East Indian Club, St.
James Square στο Λονδίνο. Έχει τοποθετηθεί στα εστιατόρια του
Rick Stein, ενός από τους κορυφαίους chef στην Αγγλία. Σε ποτήρι διατίθεται επίσης στα 2 Vinotecas Wine Bars στο Λονδίνο, ενώ
πολλές είναι οι μικρές κάβες που το έχουν στα ράφια τους όπως
και οι Adnams Plc. To Samos Grand Cru το βρίσκουμε σε ποτήρι
στο νέο εστιατόριο Dinner του μεγάλου chef Heston Blumenthal,
στο ξενοδοχείο Mandarin Oriental, όπως επίσης και στο εστιατόριο Yauatcha. Το Samos Nectar βρίσκεται σε διάφορα σημεία και
το Samos Anthemis σε επιλεγμένα supermarket Waitrose και εδώ
και πολλά χρόνια στο Wine Society. Τέλος, στο εστιατόριο του MW
Gerard Basse, του ξενοδοχείου Terravina, βρίσκουμε όλα τα γλυκά
σαμιώτικα κρασιά. Η Αγγλία είναι μία χώρα στην οποία ακόμα το ελληνικό κρασί δοκιμάζεται και εντάσσεται δύσκολα στους καταλόγους των εστιατορίων, των καβών αλλά και στο μυαλό των καταναλωτών. Η επιτυχία λοιπόν των σαμιώτικων κρασιών φαντάζει έτσι
ακόμα πιο σημαντική.

Εξαιρετική παράλληλα ήταν η σοδειά μεταλλίων και άλλων βραβείων για τα κρασιά
της ΕΟΣ Σάμου έως τα μέσα του 2011,εντός
και εκτός Ελλάδας.Τα κρασιά Samos Nectar
500 ml 2007 και Samos Vin Doux 500 ml 2010
πήραν χρυσό και αργυρό μετάλλιο αντίστοιχα, στο Διεθνή διαγωνισμό Θεσσαλονίκης 2011. αλλά και στο δύσκολο διαγωνισμό
Vinalies International, που γίνεται στο Παρίσι. Τα Samos Anthemis 2005 και Samos Nectar
2007 πήραν χρυσό και αργυρό μετάλλιο αντίστοιχα, στο διαγωνισμό Concours Mondial
de Bruxelles, που έγινε φέτος στο Λουξεμβούργο, ενώ στον πρωτότυπο διαγωνισμό Women and Wines of the
World το Samos Anthemis 2005 εξασφάλισε το πολυπόθητο διαμάντι, την εξαιρετική δηλαδή διάκριση του διαγωνισμού και το Samos
Nectar 2007 αργυρό μετάλλιο. Ούτε το περιβόητο αγγλικό περιοδικό Decanter έμεινε ασυγκίνητο από τα κρασιά της ΕΟΣ Σάμου και
το 2011, δίνοντάς τους 4 χάλκινα μετάλλια (Samos Anthemis 2005,
Samos Grand Cru 2010, Samos Nectar 2007 και Samos Vin Doux
2010), ενώ δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει και το ξηρό κρασί Psiles
Korfes 2010 στα προτεινόμενα κρασιά της αξιολόγησής του. Στο
διαγωνισμό International Wine and Spirits (γίνεται στην Αγγλία) , τα
κρασιά Samos Anthemis 2005 και Samos Nectar 2007 πήραν αργυρό μετάλλιο και βγήκαν πρώτα στην κατηγορία τους, ενώ τα Samos
Grand Cru 2010 και Samos Vin Doux 2010 πήραν αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα. Χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισαν τα κρασιά
Samos Anthemis 2005 και Samos Vin Doux 2010 και στο γαλλικό διαγωνισμό Challenge International du Vin.

Ημερίδα ΕΑΣ ΘΗΡΑΪΚΩΝ
Αναγνώριση νέου
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για σύγχρονα οίνου ΠΟΠ Χάνδακα και
οικολογικά προϊόντα
τροποποιήσεις στους
M
ΠΟΠ Λήμνου και Σητείας

ε μεγάλη συμμετοχή παραγωγών πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 6/10/2011, η ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων σε συνεργασία με εξειδικευμένους γεωπόνους, στο οινοποιείο της στον Πύργο Θήρας.
Στην έναρξη της ημερίδας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μάρκος Καφούρος
ενημέρωσε τους παριστάμενους παραγωγούς για όλες τις τελευταίες
εξελίξεις στις δραστηριότητες της ΕΝΩΣΗΣ.
Στο κυρίως θέμα της ημερίδας παρουσιάστηκαν σύγχρονα, οικολογικά
προϊόντα , που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο , τα οποία μειώνουν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών , όπως είναι ο καύσωνας και η μεγάλη ξηρασία , στο αμπέλι, τη τομάτα και τη φάβα, με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής όλων των παραγόμενων προϊόντων.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας
δόθηκαν απαντήσεις, συμβουλές – κατευθύνσεις από τους ειδικούς στα
πολλά ερωτήματα των παραγωγών μας , σχετικά με τις καλλιέργειες τους.

Έ

νας νέος οίνος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης θα κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά με την ένδειξη
ΠΟΠ Χάνδακα, ερχόμενος να καλύψει ένα κενό στην παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ολόκληρου του νομού Ηρακλείου.
Η αναγνώριση αφορά λευκούς ξηρούς οίνους (Βηλάνα
85%, Βιδιανό, Ασύρτικο, Αθήρι και Θραψαθήρι μέχρι 15%),
ερυθρούς ξηρούς οίνους (Κοτσιφάλι 70% και Μανδηλαριά
30%) και οίνους από λιαστά σταφύλια (Ασύρτικο, Αθήρι, Βιδιανό, Θραψαθήρι, Λιάτικο) με λευκή οινοποίηση, Μοσχάτο Σπίνας και Malvasia di candia aromatica σε ποσοστό μέχρι 15% μαζί με το Μοσχάτο Σπίνας.

Βράβευση Μαυροδάφνης Πατρών στην Anuga
G

ια μια ακόμη φορά η Μαυροδάφνη Πατρών της «ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ»
Οινοποιίας ξεχώρισε σε διεθνή διαγωνισμό οίνου. Το κρασί
κέρδισε τις εντυπώσεις των κορυφαίων sommeliers και απέσπασε ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό ANUGA WINE SPECIAL που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και
Ποτών - ANUGA στην Κολωνία (8-12 Οκτωβρίου ).
Η Μαυροδάφνη Πατρών είναι το διεθνούς φήμης επιδόρπιο κρασί,
Ονομασίας Προέλευσης Ελεγχόμενης, με το βαθύ κεραμιδί χρώμα και
τα γλυκά, σύνθετα αρώματα κόκκινων φρούτων, βανίλιας, κανέλας και
κακάο, το οποίο σερβίρεται ως απεριτίφ ή ως συνοδευτικό και συνδυάζεται εξαιρετικά με αποξηραμένα φρούτα, γλυκά ή τυρί ροκφόρ.
Το 2011 η «ΠΑΤΡΑΪΚΗ» Οινοποιία απέσπασε 10 μετάλια σε διεθνείς
διαγωνισμούς οίνου και συγκεκριμένα :
• «Μαυροδάφνη Πατρών»: Χρυσό στο διαγωνισμό Berliner Wine
Trophy 2011(Γερμανία) και ασημένιο στους διαγωνισμούς China
Wine Awards 2011 (Κίνα) και Challenge International du Vin (Γαλλία).
• «Μαυροδάφνη Πατρών Παλαίωσης»: Χάλκινο στο διαγωνισμό
International Wine and Spirit (Αγγλία).
• «Μοσχάτο Πατρών»: Χρυσό στο διεθνή διαγωνισμό οίνου στη Θεσσαλονίκη, ασημένιο στους διαγωνισμούς Challenge International du
Vin και International Wine and Spirit in London, και χάλκινο στο δια-

γωνισμό China Wine Awards .
Στον ίδιο διαγωνισμό στην Κίνα πήρε χάλκινο ο «Ημίγλυκος».

Μετατροπή της
ΕΑΣ Αμυνταίου
σε ΑΣ

A

πόφαση με βάση την οποία η Γενική
Συνέλευση της ΕΑΣ Αμυνταίου, επέλεξε την μετατροπή της σε Αγροτικό Συνεταιρισμό (ΑΣ) αντί Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης
(ΑΕΣ) που έχει τη νομική μορφή της ΑΕ, έλαβε
στις 8.1.2012 το σώμα των αντιπροσώπων της
Ένωσης.
Σύμφωνα με την απόφαση, η Συνεταιριστική Οργάνωση μετατρέπεται σε πρωτοβάθμιο
Αγροτικό Συνεταιρισμό περιοχής Αμυνταίου
με 4 Ομάδες παραγωγών: Ο.Π. Δημητριακών
– Αραβόσιτου και Χονδροειδών Ζωοτροφών,. Ο.Π. Οπωροκηπευτικών, Ο.Π. Αμπέλου & Οίνου και Ο.Π. Πατάτας & Οσπρίων.

Ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων που
θα διατεθούν προς τους αγρότες, φυσικά μέλη του συνεταιρισμού θα είναι 440 αρχικά. Το
ύψος της συνεταιριστικής μερίδας θα ανέρχεται στα 300€ από τα οποία αφαιρούνται τα
150€ που αρχικά έχει πληρώσει ο κάθε αγρότης στον Συνεταιρισμό του. Η χρονική περίοδος αποπληρωμής της μερίδας ορίστηκε στα 3
χρόνια με ισόποσες δόσεις. Οι αγρότες της περιοχής Αμυνταίου θα μπορούν να εγγράφονται
στο νέο αγροτικό συνεταιρισμό από 9/01/2012
έως τις 10/02/2012.
Η Διοίκηση και τα στελέχη της ΕΑΣ Αμυνταίου, θα στηρίξουν κάθε συλλογική προσπάθεια
των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής
που θα γίνει σε κλαδικό επίπεδο και σε συνεταιριστική βάση.

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:
Συνεταιριστικών Οργανώσεων:
Οργανισμών - Ν.Π.Δ.Δ.

€ 11,74
€ 17,61
€ 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
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Ιδιωτικά συμφέροντα κατά συνεταιρισμών

E

πί ποδός βρίσκεται το στελεχιακό δυναμικό των συνεταιρισμών, καθώς είναι σαφές πλέον ότι ιδιωτικά συμφέροντα βάλλουν εναντίον τους. Ήδη, η ΕΑΣ Αμυνταίου κατήγγειλε ανοιχτά πόλεμο σε βάρος της και ζήτησε τη στήριξη αγροτών και θεσμικών αρχών, ενώ αυστηρή απάντηση έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων Μάρκος Καφούρος
σε επίθεση ιδιώτη κατά του συνεταιρισμού του νησιού. Αναλυτικά:

Α

Το ίδιον όφελος ξιφουλκεί κατά
της συλλογικότητας

παντώντας σε άρθρο του περιοδικού «Οινοχόος» ο πρόεδρος της ΕΣΘΠ (Σαντορίνης) σχετικά
με τις «καταγγελίες» ιδιώτη οινοποιού
που κόπτεται για την αναγκαστικότητα
του Συνεταιρισμού που έχει θεσμοθετηθεί από το 1947 αναφέρει:
Είναι γνωστό ότι η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων (Ε.Σ.Θ.Π.)
αποτελεί ένα από τα πιο πετυχημένα
παραδείγματα του ελληνικού συνεταιριστικού χώρου, αφού έχει καταφέρει:
- Να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα
σε ένα από τα πιο τουριστικά νησιά
του κόσμου. Ειδικότερα έχει διασώσει και
αναδείξει και τα τρία παραδοσιακά προϊόντα του νησιού κρασί, τομάτα και φάβα, τα
οποία έχει κατοχυρώσει ως Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης,
αναδεικνύοντας την Σαντορίνη ως έναν από
τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς της χώρας μας.
- Αποτελεί μια υγιή, οικονομικά εύρωστη και
κερδοφόρα επιχείρηση, απαλλαγμένη από
αποθέματα και χρέη.
- Παραλαμβάνει και αξιοποιεί το 100% της
ντόπιας παραγωγής για την τομάτα και την
φάβα και περίπου το 60% της παραγωγής
σταφυλιών.
- Εξασφαλίζει για τον σαντορινιό παραγωγό
τις υψηλότερες τιμές της αγοράς, (σταφύλια
από 1 - 3 ευρώ/κιλό, τομάτα για μεταποίηση
από 0,70 – 1 ευρώ/κιλό και φάβα από 8 – 10
ευρώ/κιλό).
- Διατηρεί σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως
οινοποιείο, οινοτουριστικό κέντρο, συνεδριακό κέντρο κλπ, χώρους που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της Σαντορίνης.
- Τα προϊόντα της Ε.Σ.Θ.Π. βρίσκονται χρόνια
τώρα στην κορυφή της ποιότητας, με κορυφαίες διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων,
αποτελούν δε τον καλύτερο πρεσβευτή της
πατρίδος μας στις αγορές του εξωτερικού.
Δυστυχώς η καλή πορεία ενός υγιούς Συνεταιρισμού έχει προκαλέσει την κοντόφθαλμη
αντίληψη του ανταγωνισμού, που προσπαθεί
να ενοχοποιήσει στα μάτια της Πολιτείας και
της Κοινωνίας την Ε.Σ.Θ.Π.
Στο τελευταίο τεύχος του «ΟΙΝΟΧΟΟΥ» φιλοξενήθηκε άρθρο οινοποιού με τίτλο «ΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ», όπου
παρουσιάζονται εσκεμμένα αόριστες και ανακριβείς προτάσεις.
Αναδεικνύεται ως μείζον θέμα, η κυκλοφορία των οίνων ΠΟΠ σε ασκούς, ένα θέμα για το
οποίο έχει επιληφθεί η αρμόδια επιτροπή του
Υπουργείου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Γαλλία από το
2000 κυκλοφορούν AOC σε ασκό με την ένδειξη Bordeaux ή Βergerac και μάλιστα Medoc
select ή και Bordeaux superieur, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση, προωθώντας παράλληλα την παραγωγή τους στην πλατιά βάση των καταναλωτών, μαζί με τα εμφιαλωμένα προϊόντα.
Όσον αφορά στη διαχείριση της παραγωγής
του σαντορινιού αμπελώνα, η ΕΣΘΠ, όχι μόνο
στηρίζει και προωθεί με επιτυχία τα προϊόντα
της Θηραϊκής γης, αλλά ποτέ δεν δημιούργησε διαρθρωτικής φύσης αποθέματα, που θα
συνέτειναν στην υποβάθμιση της εμπορικής
θέσης των κρασιών της Σαντορίνης.
Αντίθετα με την πρόταση που διατυπώνει ο
αρθογράφος, εμμέσως πλην σαφώς, για μείωση του αμπελώνα της Σαντορίνης κατά 30%, η
ΕΣΘΠ διατήρησε τον Θηραϊκό αμπελώνα και
στήριξε τον αμπελουργό με ενίσχυση του ει-

σοδήματός του.
Χωρίς τον Συνεταιρισμό, σήμερα τα φημισμένα προϊόντα της Σαντορίνης, θα παράγονταν σε ελάχιστες ποσότητες, από μικρές ιδιωτικές καθετοποιημένες επιχειρήσεις και οι
αγρότες της Σαντορίνης, θα είχαν μεταναστεύσει στα αστικά κέντρα πολύ πριν αναπτυχθεί τουριστικά η Σαντορίνη.
Σχετικά με τις ποικιλίες του αμπελώνα της
Σαντορίνης, η ΕΣΘΠ από πολύ νωρίς και κόντρα στην τάση για φύτευση διεθνών ποικιλιών, αντιλήφθηκε την αξία των γηγενών ποικιλιών του Σαντορινιού αμπελώνα, διέσωσε το
Ασύρτικο και τις υπόλοιπες ποικιλίες με:
- τη δημιουργία φυτωρίου παραγωγής άνοσου και αυτόριζου γηγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
- τη δημιουργία αμπελογραφικής συλλογής.
- την οργάνωση της αναδιάρθρωσης του σαντορινιού αμπελώνα σε περισσότερα από
1500 μονοποικιλιακά στρέμματα.
Αντίθετα κάποιοι φύτευσαν παράνομα ξενικές ερυθρές ποικιλίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο της κυρίας Κουράκου στο «Αμπελοτόπι», το οποίο επικαλείται ο
αρθογράφος.
Αποτελεί σημείο των καιρών μας η δημόσια και χωρίς τα στοιχειώδη προσχήματα υπόδειξη προς τον Υπουργό Γεωργίας από ιδιώτη επιχειρηματία, να καταργήσει τους πιο δυναμικούς και επιτυχημένους Αναγκαστικούς
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας, αφανίζοντας μεταξύ άλλων τους Μαστιχοπαραγωγούς της Χίου και τους Αμπελουργούς της
Σάμου (παρά το ότι το Συμβούλιο της Eπικρετείας έκρινε νόμιμο το πλαίσιο των Aναγκαστικών Συνεταιρισμών, γεγονός που αποσιωπείται... σημείωση KEOΣOE)
Το διακύβευμα στη Σαντορίνη είναι μεγάλο
για το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα και του
ελληνικού κρασιού, από εδώ θα εξαρτηθεί:
- Αν θα υπάρχει αύριο αγρότης αμπελουργός
ή καθετοποιημένες επιχειρήσεις στελεχωμένες με φτηνό εργατικό προσωπικό.
- Αν ο αμπελώνας και η αγροτική γη θα παραμείνει στα χέρια των πολλών ή θα ξεπουληθεί στους λίγους για ένα πινάκιο φακής .
- Αν θα συνεχίσει η ασυδοσία στην αγορά
του κρασιού, όπου το εισαγόμενο ανώνυμο
φτηνόκρασο, θα προωθείται ως ντόπιο υπό
την σκέπη του συσκευαστή.
- Αν θα τηρείται η Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις της
κατάφωρης καταπάτησής της με το πρόσχημα του... πειραματισμού.
- Αν στην ευκαιρία της κρίσης θα καταφέρουμε να αναγεννήσουμε την ελληνική ύπαιθρο με Έλληνες αγρότες ή θα τους στείλουμε για μια ακόμη φορά μετανάστες στο εξωτερικό.
- Αν τα πετυχημένα συνεταιριστικά σχήματα γίνουν παράδειγμα προς μίμηση ή θα γίνουν... ενοχλητικά, για να εκχωρήσουμε τα
πάντα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ι

Στήριξη των θεσμικών αρχών και των
αγροτών ζητά η EAΣ Aμυνταίου

διώτες γεωπόνοι, πωλητές
φαρμάκων και λιπασμάτων,
ευκαιριακοί πωλητές υπηρεσιών
των δράσεων των αγροτών, έμποροι και μεσίτες έχουν βρει ευκαιρία να «αρπάξουν», με αθέμιτα μέσα και χωρίς κανέναν έλεγχο, μερίδιο της αγοράς των αγροτικών προϊόντων - εφοδίων και των υπηρεσιών από τις συλλογικές δράσεις των
αγροτών μέσω των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τελικό στόχο
την διάλυση τους .
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου, ύστερα από Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στις 23/11/2011 με
τη συμμετοχή των Διευθύνσεων της και της
Νομικής Υπηρεσίας, αλλά και η έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις
27/11/2011 ανακοινώνουν τα εξής :
H Συνεταιριστική Οργάνωση, με την παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή Αμυνταίου, έχει αναλάβει κι επιδείξει - με
απτά αποτελέσματα - σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, προς
όφελος αποκλειστικά των παραγωγών και της
αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής.
Μεταξύ άλλων:
- έχει συστήσει κέντρα παραλαβής, εμπορίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
για όλες τις καλλιέργειες. Με την αλληλεγγύη των αγροτών και με συλλογική προσπάθεια, σήμερα είναι σε θέση να διαμορφώνει τις τιμές στην πώληση των αγροτικών προϊόντων πάντα προς όφελος των παραγωγών.
- Yλοποίησε άμεσα και αποτελεσματικά τις
ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων για καταστατικές αλλαγές και για αλλαγές στη λειτουργία
του Εσωτερικού Κανονισμού των Διευθύνσεων της, έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, ιδιαίτερα στην
τρέχουσα περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, αλλά και
εν όψει των αλλαγών που συντελούνται για
την 5η προγραμματική περίοδο.
- Οι 4 Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), λειτουργούν και διοικούνται από παραγωγούς της
κάθε καλλιέργειας, έτσι ώστε οι αποφάσεις
να λαμβάνονται από τους ίδιους τους αγρότες, για τους ίδιους τους αγρότες.
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι αλλαγές που συντελούνται την τελευταία περίοδο

στην χώρα μας, τόσο στο επίπεδο της οικονομίας, όσο όμως και σε επίπεδο αγροτικό και
συνεταιριστικό είναι ραγδαίες, μεγάλες και σε
πολλές περιπτώσεις «βίαιες» για τους πολίτες.
Δυστυχώς, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς
και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην
αγορά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, που
χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ύφεση σε
όλα τα επίπεδα, έχουν δημιουργήσει για τους
έλληνες παραγωγούς, σε όλη την περιφέρεια
της χώρας, ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα άκρως ανταγωνιστικό, ασταθές κι «επικίνδυνο».
Ιδιώτες γεωπόνοι, πωλητές φαρμάκων και
λιπασμάτων, ευκαιριακοί πωλητές υπηρεσιών
των δράσεων των αγροτών, έμποροι και μεσίτες έχουν βρει ευκαιρία να «αρπάξουν», με
αθέμιτα μέσα και χωρίς κανέναν έλεγχο, μερίδιο της αγοράς των αγροτικών προϊόντων εφοδίων και των υπηρεσιών από τις συλλογικές δράσεις των αγροτών μέσω των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τελικό στόχο την
διάλυση τους .
Είναι σημαντικό, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι αγρότες να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, τις υποχρεώσεις μας αλλά και τα δικαιώματα μας, σε αυτή τη δύσκολη καμπή για
τη χώρα γενικότερα, αλλά και για τον αγροτικό τομέα ειδικότερα, τον οποίο οφείλουμε να
προστατέψουμε αν θέλουμε να τον διατηρήσουμε «ζωντανό» στο μέλλον.
Η Γενική Συνέλευση , η Διοίκηση και τα στελέχη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Αμυνταίου, ζητούν τη στήριξη των αγροτών,
αλλά και των θεσμικών Αρχών, σε αυτό τον
ανελέητο «πόλεμο», που έχει ξεκινήσει από
όλους αυτούς τους καιροσκόπους που τα
συμφέροντα τους είναι και θα είναι κατά των
οργανωμένων και συλλογικών δράσεων των
αγροτών και κτηνοτρόφων.

Kαταβολή σε δόσεις του ΦΠA μέσω
φορολογικών αποθηκών ζητά η ΚΕΟΣΟΕ
Δύο σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο θέτει με επιστολή της προς
τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο η ΚΕΟΣΟΕ, ζητώντας να υπάρξουν σχετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου.
Συγκεκριμένα, η οργάνωση ζητεί :
- πρώτον, την ισότιμη αντιμετώπιση των οινοποιείων που διακινούν τα προϊόντα
τους μέσω φορολογικών αποθηκών έναντι εκείνων που δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη, με αποτέλεσμα τα μεν πρώτα να καταβάλλουν εντός του επομένου μηνός τον ΦΠΑ τα δε δεύτερα να δύνανται να τον καταβάλλουν σε τρεις δόσεις.
- και δεύτερον, τη ρύθμιση σε 60 δόσεις των εκπρόθεσμων οφειλών (Φ.Μ.Υ και
Φ.Π.Α) των οινοποιείων προς το Δημόσιο με κλιμακούμενη μείωση των προσαυξήσεων.
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Προς διατήρηση τα δικαιώματα φύτ

Καθοριστική παρέμβασ

13 ήδη οι χώρες που λένε "

Σ

ημαντική παρέμβαση Σκανδαλίδη
που ενισχύει τις ελπίδες για την διασφάλιση του σημερινού μοντέλου
της ευρωπαϊκής αμπελοκαλλιέργειας με τη
μορφή των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, και το οποίο στηρίζει κοινωνικοοικονομικά την ελληνική περιφέρεια. Με επιστολή
του, που εστάλη στον Επίτροπο Γεωργίας D.
Ciolos, μέσω της ΜΕΑ, ο υπουργός υιοθετεί
τις ανησυχίες και τα επιχειρήματα που επιφέρει η διάταξη του ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/07 για την
απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης
των αμπελώνων από το 2015 και μετά και
τάσσεται υπέρ της διατήρησής τους.
Η Ελλάδα συνεπώς γίνεται οριακό μέλος
για την επίτευξη σχετικής πλειοψηφίας μεταξύ των 27 Κρατών – Μελών της ΕΕ (στις 13
χώρες που αντιδρούν στην απελευθέρωση
των δικαιωμάτων θα πρέπει να συνυπολογισθούν άλλες δυο που δεν έχουν γνωστοποιήσει ακόμη τις θέσεις τους στην ΕΕ), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των απόψεων που αντίκεινται στην φιλελευθεροποίηση του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα
υπέρ των οικονομικά ισχυρών.
ΚΕΟΣΟΕ
Η ΚΕΟΣΟΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της
προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδη, επισημαίνοντας
ότι η απόφαση του Έλληνα υπουργού και των
υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή επιπτώσεων όπως:
- της υπερπαραγωγής που θα επιφέρει πτώση των τιμών, αφού θα προκληθούν αθρόες φυτεύσεις μη ελεγχόμενες
- της κατάρρευσης των λιγότερο παραγωγικών αμπελουργικών περιοχών (μειονεκτικές, νησιωτικές) πολλές από τις οποίες
η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί τη μόνη βιώσιμη δραστηριότητα, εις όφελος των πεδινών περιοχών
- της δραστικής μείωσης των οικογενειακών
εκμεταλλεύσεων που αποτελούν το προφίλ της ευρωπαϊκής γεωργίας και ιδιαίτερα
της ελληνικής που μεταφράζεται όχι μόνο
σε αύξηση της ανεργίας, αλλά και θα έχει
συνέπειες στην κοινωνικοοικονομική συνοχή των περιοχών
- της αναστροφής της φήμης των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης με την
φύτευση αμπελώνων εντός ή γύρω από τις
ζώνες ΠΟΠ και ΠΓΕ
- της απαξίωσης των παραγόμενων οινικών
προϊόντων ποιότητας εξαιτίας της αύξησης των καλλιεργούμενων με αμπέλια επιφανειών και της μαζικής παραγωγής οίνων, όπως στις Τρίτες Χώρες (Αργεντινή).
- της βιομηχανοποίησης της αμπελοκαλλιέργειας και της βιομηχανοποίησης ενός
έντονα διαφοροποιημένου προϊόντος που
είναι ο οίνος.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σε επιστολή
της η ΚΕΟΣΟΕ προς τον υπουργό κ. Σκανδαλίδη του ανέφερε: Όπως ήδη γνωρίζετε 12
οινοπαραγωγές χώρες έχουν συνυπογράψει
γαλλικό κείμενο, βάσει του οποίου ζητούν τη
διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης και
μετά το 2015, απόφαση την οποία έχει λάβει
και η ελληνική πολιτική ηγεσία μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον τότε
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων κ. Ι. Κουτσούκο, με τη συμμετοχή των
φορέων οίνου και των αρμοδίων υπηρεσιών.
Παρ’ ότι έχει γνωστοποιηθεί προφορικά η
ελληνική θέση στις διάφορες συναντήσεις,
είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίο να κατατεθεί γραπτά η επίσημη θέση, αφού επ’ ευκαιρία της συζήτησης του ερωτηματολογίου σχετικού με την ΚΟΑ Οίνου που απέστειλε
στα Κράτη-Μέλη η Commission, το θέμα θα
ανακινηθεί με πρωτοβουλία των Γάλλων .
Είναι σημαντικό για μας να υπενθυμίσουμε την τεκμηρίωση βάσει της οποίας υποβάλλαμε εισήγηση στην πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων μετά το 2015 .
Θεωρούμε την απόφαση διατήρησης των
δικαιωμάτων φύτευσης μείζονος σημασίας δεδομένου ότι διασφαλίζει το μέλλον της
καλλιέργειας, στα χέρια των οικογενειακών
εκμεταλλεύσεων έναντι της επικράτησης της

ποι ολόκληρου του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού κλάδου.
Copa – Cogeca
Την απόφαση χαιρέτισε και η COPACOGECA.
Σε παρέμβασή του στις Βρυξέλλες ο Pekka
Personen, Γενικός Γραμματέας της COPACOGECA ανέφερε: «Ενώνουμε τις δυνάμεις
μας με την Ελλάδα, η οποία συνδέθηκε με
την πρωτοβουλία μας. Είναι ουσιαστικό να
διατηρηθούν τα δικαιώματα φύτευσης στον
τομέα, δεδομένου ότι ενέχουν μια πρωταρχική σημασία για τη βιώσιμη και οικονομική ανάπτυξη των ζωνών και συνεισφέρουν
στην ισορροπία της αμπελοοινικής ευρωπαϊκής αγοράς».
Ο Thierry Coste, πρόεδρος της ομάδας
«Οίνος» της COPA-COGECA πρόσθεσε: «Η
COPA-COGECA είναι προβληματισμένη από
την επίδραση που θα είχε η απώλεια των δικαιωμάτων φύτευσης. Η απελευθέρωση των
δικαιωμάτων, θα είχε σοβαρές συνέπειες για

βιομηχανικής αντίληψης που βασίζεται στην
συγκέντρωση μεγάλων εκτάσεων από ισχυρά κεφάλαια και καθετοποιημένες βιομηχανίες.
Όσον αφορά την επιφύλαξη της ελληνικής
θέσης, για την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων, μόνον για τα νησιά του Αιγαίου, είναι δεδομένο ότι τα νησιά
του Αιγαίου έχουν προτεραιότητα στην λήψη δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό, συνεπώς, ποτέ δεν παρατηρήθηκε ζήτηση δικαιωμάτων, που δεν ικανοποιήθηκε μια
τέτοιου είδους απελευθέρωση θα δημιουργήσει εμπλοκή στις διαδικασίες (εξαιρέσεις,
υποσημειώσεις, κλπ) στην Commission, με
αντίθετο από το δοκούμενο αποτέλεσμα. Συνεπώς άποψή μας αποτελεί ότι δεν θα πρέπει
ν’ αποτελέσει η θέση αυτή ανασταλτικό παράγοντα, για την συγκρότηση της ελληνικής
θέσης.
Τέλος αποστέλλουμε συνημμένα, την οριστική άποψη της Copa-Cogeca, για τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων, επισημαίνοντας
ότι για το θέμα αυτό υπήρξε ομοφωνία όλων
των Κρατών Μελών που συμμετέχουν στην
ομάδα εργασίας της Copa-Cogeca «Οίνος».
Η απόφαση αυτή κατατέθηκε δημόσια στην
Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχει και η Commission, αλλά και εκπρόσω-

τις αμπελουργικές ζώνες της Ευρώπης. Αυτό
θα σήμαινε το πέρασμα σ’ ένα σύστημα παραγωγής περισσότερο βιομηχανοποιημένο και εντατικό. Θα δημιουργούσε άλλωστε
ανισορροπίες στην αγορά αφού θα είχε σαν
αποτέλεσμα την παραγωγή πλεονασμάτων.
Χάρη στα δικαιώματα φύτευσης, οι ευρωπαίοι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να δώσουν
προστιθέμενη αξία στην παραγωγή τους, η
οποία θα εξαντληθεί στον γεωργικό τομέα».
Η COPA-COGECA κατά συνέπεια προσκαλεί τους ευρωπαίους υπουργούς να απευθυνθούν στην Commission ώστε να προταθεί η διατήρηση των δικαιωμάτων.
Τα Κράτη – Μέλη που έχουν ταχθεί υπέρ
της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης
είναι: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Κύπρος, Τσεχία και Σλοβακία.
Κατά την ψηφοφορία για την έκθεση που
αφορά το μέλλον της ΚΑΠ οι ευρωβουλευτές
ανακοίνωσαν ήδη θέσεις υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων μετά το 2015 και κατά
συνέπεια κατά της κατάργησης τους.
«Καλώ την Commission και τους υπουργούς να τοποθετηθούν υπέρ της διατήρησης, διαφορετικά ο κίνδυνος βιομηχανοποίησης του τομέα και εξαφάνισης των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων είναι προ των πυλών» υπογράμμισε ο Τ. Coste.

Επιπτώσεις από απελευθέρωση
Νωρίτερα, η Copa – Cogeca είχε προβεί σε
δραματική προειδοποίηση για τις επιπτώσεις
της απελευθέρωσης στον ευρωπαϊκό τομέα
Οίνου, επισημαίνοντας μεταξύ αλλων:
Η απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης, εισάγει τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δια
μέσω της βιομηχανικής αμπελοκαλλιέργειας,
περισσότερο εντατικής εις βάρος των εκμεταλλεύσεων οικογενειακού χαρακτήρα, καθώς επίσης να οδηγηθούμε σε σοβαρές ανισορροπίες στη διατροφική αλυσίδα.
Θα έχει επίσης επιπτώσεις στο περιβάλλον
καθώς και τη διευθέτηση εδαφών, γιατί θα
προκαλέσει σημαντικές αλλαγές μεταξύ διαφορετικών ζωνών (η καλλιέργεια θα μπορεί
να μετακινηθεί από ορεινά σημεία ή φτωχά
εδάφη σε ζώνες πιο αποδοτικές), προκαλώντας έτσι την απώλεια ταυτότητας των αγροτικών περιοχών.
Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει περιβαλλοντικά προβλήματα, σε ορισμένες ζώνες που
εκτός από το αμπέλι, δεν υπάρχει εναλλακτική καλλιέργεια.
Να τονισθεί ότι το αμπέλι αποτελεί ένα
έτοιμο αντιπυρικό φράγμα, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ζώνη της Μεσογείου.
Η απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης θα προκαλέσει επίσης στις περισσότερο παραγωγικές ζώνες, πλεονάσματα παραγωγής, γεγονός με αποτέλεσμα ισοπεδωτικό σε όλες τις αγορές, που θα έχει σαν συνέπεια την κατάρρευση των τιμών οίνου και
κατά συνέπεια του εισοδήματος των αμπελοκαλλιεργητών.
Κανένα εναλλακτικό σύστημα, εκτός αυτού των δικαιωμάτων φύτευσης δε μπορεί
ν΄αντιμετωπίσει: το πλαίσιο των φυτεύσεων
που διέπει την παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και
Ποικιλιακών οίνων
Οι διαφορετικές κατηγορίες οίνου δεν είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη. Είναι συνεπώς επιτακτικό το πλαίσιο των φυτεύσεων
να εφαρμοσθεί για όλους τους τύπους παραγωγής.
Το σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης
δεν προκαλεί καμιά επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ.

Ενδεχόμενη απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης, θα σηματοδοτήσει την μετατροπή της ΚΟΑ Οίνου
σε ΚΟΑ Αμπέλου και της ένταξής της
στα οριζόντια μέτρα της ΚΑΠ με αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια του προϋπολογισμού για την Ελλάδα ύψους 24
εκ € αλλά και την ένταξη των μέτρων
του Εθνικού Φακέλου, (Προβολή προώθηση, Γεωγραφικές Ενδείξεις, αναδιαρθρώσεις κ.λπ.), στα οριζόντια και δυσμενέστερα για τον αμπελοοινικό τομέα, μέτρα της ΚΑΠ.
Την διάσταση αυτή φαίνεται ότι αγνοούν παντελώς όσοι – και ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα – ζήτησαν από τον υπουργό ΥΑΑΤ την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης.
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τευσης οιναμπέλων και μετά το 2015

ση Σκανδαλίδη στην ΕΕ

"όχι" στην απελευθέρωση
Oμάδα Οίνος
Σ
υνεδρίασε στις 13 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες η ομάδα εργασίας «Οίνος» στην
οποία από ελληνικής πλευράς παρευρέθη ο Διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ κ. Παρ. Κορδοπάτης.
Τα θέματα που απασχόλησαν την ομάδα επικεντρώθηκαν στην στρατηγική για την συνέχιση των πρωτοβουλιών υπέρ της διατήρησης
των δικαιωμάτων φύτευσης και την συσχέτιση
της ΚΑΠ με ορίζοντα 2020 με την ΚΟΑ Οίνου.

Δικαιώματα Φύτευσης
Αφού χαιρετίστηκε η ένταξη της Ελλάδας στις
χώρες που συντάσσονται με την γαλλική πρόταση που προβλέπει την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης και μετά το 2015, η ομάδα επικεντρώθηκε στις επόμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες που πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε να
ισχυροποιηθεί το λόμπυ των κρατών μελών που
διάκεινται ευμενώς στην γαλλική πρόταση.
Η Copa – Cogeca ανέλαβε να συνεχίσει τις
επαφές της με τις εθνικές αντιπροσωπείες κυρίως των μη οινοπαραγωγών χωρών, με τελικό
σκοπό την προσχώρηση τους στην ομάδα των
κρατών μελών που συμφωνούν με την διατήρηση των δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι η Δανία που
αναλαμβάνει την προεδρία από 1/1/2012 δεν είναι εχθρική απέναντι στη στόχευση, η Ιρλανδία
εκφράζει επιφυλάξεις σε σχέση με την κατάργηση των ποσοστώσεων στα αγροτικά προϊόντα
(Γάλα, Ζάχαρη) που προβλέπεται μέσω της ΚΑΠ
2020, ενώ οι Βρετανοί είναι αδιάλλακτοι υπέρ της
κατεύθυνσης απελευθέρωσης των δικαιωμάτων.
Η Βουλγαρία και η Σλοβενία ανεπίσημα ήδη
έχουν αποφασίσει υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων.
Θετική έκβαση αποτελεί η διαφαινόμενη

πλειοψηφία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου,
υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης και ιδιαίτερα η πρόταση του εισηγητή για
την ΚΟΑ Οίνου (Ενιαία ΚΟΑ) κ. Ντόρμφμαν (Σοσιαλδημοκράτες) για παράταση των δικαιωμάτων για μια ακόμη δεκαετία, εξέλιξη που πρέπει να συνδυαστεί με την εισήγηση για την ΚΑΠ
2020 (κ. Νταρτάν, Λαϊκό Κόμμα).
Παράλληλα αναμένεται η έκδοση έκθεσης
του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την ΚΑΠ βάσει της οποίας θα διατυπώνεται η αντίφαση της
χορήγησης κονδυλίων για την αναδιάρθρωση
των αμπελώνων και την εκρίζωση, σε συνάρτηση με την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης.
Η Ισπανία και η Ιταλία με καινούργιες κυβερνήσεις θα πρέπει να κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση ανανέωσης των θέσεων των υπουργείων Γεωργίας υπέρ της διατήρησης.
Στην Ιταλία οι οργανώσεις των παραγωγών
έχουν διχασθεί εξ’ αιτίας της πρότασης που έχει
υποβάλλει ο ιδιωτικός τομέας υπέρ της απελευθέρωσης των δικαιωμάτων και της διαχείρισης
της προσφοράς από φορείς των παραγωγών
(Οργανώσεις Παραγωγών, Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις) με επιχείρημα τον ανταγωνισμό
των Τρίτων Χωρών και την δυνατότητα αυτορρύθμισης, θέσεις που υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του εμπορίου (Συμβουλευτική) οι οποίες ενέχουν τον οιονεί κίνδυνο αστάθειας και
πτώσης των τιμών και εν κατακλείδι τον κίνδυνο
επανεθνικοποίησης των πολιτικών για τον οίνο.
ΚΑΠ 2020 και προσαρμογή της K.O.A. Oίνου
Επταμελής αντιπροσωπεία της Commission

παρουσίασε την νέα πρόταση της για την ΚΑΠ
με ορίζοντα 2020 και την επίδραση της στην
ΚΟΑ Οίνου μετά το 2013.
Στο παρόν χρονικό σημείο διεφάνη ότι ακόμη και η ίδια η Commission δεν είναι σε θέση να
δώσει σταθερές οδηγίες για την εξέλιξη της ΚΟΑ
Οίνου, η οποία εξαρτάται απόλυτα από την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης μετά το
2015 ή όχι, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το θέμα των οιναμπέλων ως προς το
«πρασίνισμα» και την «πολλαπλή συμμόρφωση».
Ειδικότερα από ερωτήματα των εκπροσώπων των συνεταιρισμών προς την Commission,
διεφάνη ότι δεν έχουν ωριμάσει ακόμη θέματα
που αφορούν την ΚΟΑ Οίνου και την μερική ή
πλήρη ένταξη στην ΚΑΠ 2020.
Με τα σημερινά δεδομένα (σ.σ. απελευθέρωσης δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων) έγινε
προσπάθεια διευκρίνησης θεμάτων όπως:
Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Ήδη έχει διαμορφωθεί από την Commission
τελική πρόταση κανονισμού COM (2011)
625/12.10.2011 για την ένταξη των οιναμπέλων
από το 2014 στο καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης
με τους όρους (βασική ενίσχυση, πρασίνισμα,
μικρές εκμεταλλεύσεις) που προβλέπει το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ 2020.
Βέβαιο είναι ότι εντάσσονται αυτόματα τα
αμπελοτεμάχια που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα το 2011, ενώ παραμένει υπό αίρεση
ο τρόπος συνυπολογισμού της αξίας των δικαιωμάτων βάσει της ΚΑΠ και της περίπτωσης που
ένα Κράτος Μελος, χορηγεί δικαιώματα μέσω

του Εθνικού του Φακέλου όπως η Ελλάδα με την
προοπτική της διατήρησης των δικαιωμάτων
φύτευσης. Είναι σαφές πλέον ότι Εθνικός Φάκελος για το κρασί θα υπάρξει μόνον όταν διατηρηθούν τα δικαιώματα φύτευσης.
Όσον αφορά το πρασίνισμα θεωρείται αδόκιμη για τα αμπέλια (όπως και για τις ελιές) η πρόβλεψη διαφοροποίησης των καλλιεργειών καθώς και της αγρανάπαυσης στο 7% των επιφανειών, ενώ ήδη αναπτύσσονται επιχειρήματα, οι
μόνιμες καλλιέργειες να εντάσσονται αυτοδίκαια στο πρασίνισμα κάτι που πιθανόν θα ισχύσει για τους αμπελώνες με οικολογική εστίαση
(αναβαθμίδες, βιολογικά κ.λπ.).
Επίσης για το καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης η μόνη πρακτική που η Commission
ήταν σε θέση να υποδείξει ήταν χρήση νιτρικού
άλατος και ο κίνδυνος μόλυνσης υπόγειων υδάτων, καθεστώς που θα είναι αυστηρό στην περίπτωση που αγροτεμάχια γειτνιάζουν με ποταμούς.
Οργανώσεις παραγωγών
Η ΚΑΠ 2020 προβλέπει την ενίσχυση των Ο.Π.
προκειμένου αυτές να συμβάλλουν μέσω των
συμβολαίων με τους παραγωγούς και επενδύσεων στην αγορά στην μείωση της ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγού-καταναλωτή.
Εξετάζεται η εφαρμογή στον αμπελοοινικό
τομέα των πρακτικών συμβολαιακής γεωργίας
που εφαρμόζεται στον τομέα γάλακτος με την
παράλληλη δημιουργία δομών στο εμπόριο.
Το θέμα αυτό απασχολεί σοβαρά τις συνεταιριστικές οργανώσεις δεδομένου ότι θεωρούνται de facto ως οργανώσεις παραγωγών.
Η Ο.Π. θα μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης (μέσω του β’ πυλώνα – Αγροτικής Ανάπτυξης).

VAENI ΝΑΟΥΣΑ για την εξαγωγική συμφωνία με Κίνα:

«Έ

Eξασφαλίστηκε το μέλλον της αμπελουργικής μας ζώνης

κλεισε» και επισήμως η συμφωνία του VAENI με τον κινεζικό επιχειρηματικό κολοσσό καθώς
στην χώρα της Άπω Ανατολής μετέβη πρόσφατα κλιμάκιο του Συνεταιρισμού με επικεφαλής τον Πρόεδρο
κ. Φουντούλη, ο οποίος και υπέγραψε τη συμφωνία από πλευράς VAENI.
Για το θέμα, σε ανακοίνωσή του ο
συνεταιρισμός αναφέρει :
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας
- Κίνας στον τομέα της εξαγωγής
κρασιού, και ο στόχος του 10ετούς
συμβολαίου που επικυρώθηκε από
τις δύο πλευρές, είναι η διοχέτευση
300 containers ετησίως στην κινεζική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί πως
με την ολοκλήρωση της συμφωνίας δόθηκε ήδη παραγγελία αξίας
500.000 ευρώ, η οποία στο σύνολό της αφορά PREMIUM προϊόντα
(τα ακριβότερα του Συνεταιρισμού)
καθώς και επιταγή εγγυοδοσίας για
την εκτέλεση των παραγγελιών, της
τάξης των 350.000 ευρώ.
Την αποστολή του VAENI η οποία
αποτελούνταν από τους κ.κ. Φουντούλη (Πρόεδρος), Κουμτσίδη
(Αντιπρόεδρος), Πλιάτσικα (Γεν. Διευθυντής), Κάπρο (Υπεύθυνο Πω-

λήσεων Ασιατικών Αγορών) και
Δουρούκα (Ειδικός Συνεργάτης)
συνόδευσε καθ’ όλη τη διάρκεια της
παραμονής στην Κίνα ο εμπορικός
ακόλουθος του Προξενείου του Πεκίνου κ. Θωμόπουλος, ενώ η υποδοχή από κινεζικής πλευράς ήταν
πραγματικά πρωτόγνωρη. Ο Πρόεδρος του VAENI κ. Φουντούλης αφού
πραγματοποίησε κεντρική ομιλία σε
gala διακοσίων περίπου ατόμων, στο
οποίο παρευρέθησαν επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, οινολόγοι καθώς
και γευσιγνώστες παγκοσμίου βεληνεκούς, είχε κατ’ιδίαν συνάντηση
με τον κ. Ji (Πρόεδρο του Κινεζικού
Ομίλου) με τον οποίο συζήτησε όλα
τα επιμέρους ζητήματα που άπτονται της συνεργασίας και όχι μόνο.
Συγκεκριμένα, ο κ. Φουντούλης παρουσίασε στον Κινέζο μεγιστάνα το
οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό προφίλ της πόλης μας, αναδεικνύοντας τα εν γένει συγκριτικά πλεονεκτήματά της που θα μπορούσαν
να εγγυηθούν την επιτυχία ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου,
πρόταση που εισακούστηκε από τον
κινέζο επιχειρηματία ο οποίος άφη-

σε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επενδύσεις στην περιοχή μας. Οι εγκάρδιες σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών
επιβεβαιώθηκαν από την αποδοχή
εκ μέρους του Κινέζου της πρότασης
του Προέδρου του ΑΑΟΣ να επισκεφθεί την πόλη μας μέσα στο Νοέμβριο, ώστε να μπουν και επί τάπητος
όλα τα παραπάνω.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό
οι εξελίξεις αυτές ανατρέπουν πλήρως το σημερινό status της οινοπαραγωγής στη ζώνη μας αλλά και
ευρύτερα. Η πολιτική της εξωστρέφειας που ακολούθησε ο Συνεταιρισμός τα τελευταία χρόνια, η αναζήτηση νέων αγορών του εξωτερικού
καθώς και η ολοκληρωτική στροφή στα ποιοτικά εμφιαλωμένα προϊόντα, αναβάθμισαν το brand name
του VAENI, του εξασφάλισαν εγχώρια και διεθνή αναγνωρισιμότητα
και σήμερα η στρατηγική αυτή απέδωσε αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερα από το αναμενόμενο. Το τεράστιο αυτό εγχείρημα, έγινε πράξη, στηριγμένο πάνω στην συλλογική προσπάθεια του Προέδρου,
του Δ.Σ., των μελών και των στελεχών του ΑΑΟΣ VAENI αλλά και των
υπολοίπων αμπελουργών και οινο-

παραγωγών οι οποίοι ο καθένας με
τον τρόπο του συνέβαλλαν ώστε το
κρασί της ζώνης μας (ΟΠΑΠ Νάουσα) να γίνει γνωστό σε παγκόσμιο
επίπεδο μέσω διεθνών οινικών διαγωνισμών και εκθέσεων. Φυσικά, το
μεγάλο στοίχημα θα κερδηθεί από
εδώ και στο εξής.
Οι παραγγελίες πρέπει να εκτελεσθούν στο ακέραιο με απόλυτη συνέπεια στους χρόνους παράδοσης,
κάτι που φυσικά δεν αποτελεί πρόβλημα για το VAENI, εφόσον δεν
υπάρξουν αγκυλώσεις από το γραφειοκρατικό μας σύστημα. Βέβαια
το γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα αφορά και στην στάση την οποία θα πρέπει να κρατήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στο χώρο του κρασιού αλλά και οι θεσμικοί
παράγοντες. Οι ανέξοδες καφενειακές παραφιλολογίες και οι κακεντρεχείς τοποθετήσεις που μόνο μικροπρέπεια υποδηλώνουν, θα πρέπει
από εδώ και στο εξής να εκλείψουν.
Το αποτέλεσμα της συνεργασίας
που θα ξεπεράσει τα 10.000.000 ευρώ ετησίως, προήλθε από την ομοφωνία και ομοψυχία του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού μας και με αυτά τα ίδια
συλλογικά κριτήρια, διασφαλίζεται

σήμερα το μέλλον της ζώνης μας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν γίνεται απόλυτα ξεκάθαρο το μέγεθος της ωφέλειας που
θα έχει η τοπική μας κοινωνία από
την εν λόγω συμφωνία σε μια περίοδο που η χώρα διανύει τραγικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες με το
εργασιακό μέλλον των συμπολιτών
μας να θεωρείται αβέβαιο.
Παράλληλες οικονομικές
δραστηριότητες
- Κατατίθεται ο φάκελος του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για τον εξωραϊσμό κτιριακών υποδομών και αύλειου χώρου
του εργοστασίου, αξίας 500.000
ευρώ, συμπληρώνοντας το προηγούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Έχει ήδη εγκριθεί το πρόγραμμα προώθησης και προβολής του
ελληνικού οίνου αξίας 2.400.000
€ για τις αγορές της Κίνας και της
Ρωσίας.
- Αναμονή έγκρισης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
στις στέγες του εργοστασίου δυναμικότητος 560 KW, γεγονός που
θα προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό έσοδο για το συνεταιρισμό.
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Οίνοι της Αργεντινής: Η Torrontes κερδίζει τους βρετανούς
Η Torrontes, άσπρη ποικιλία σταφυλιού που φυτεύτηκε σε
μεγάλη έκταση στην Αργεντινή, έχει υψηλή βαθμολογία
σύμφωνα με έρευνα καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε
από το Wine Intelligence στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη
σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τις εκτιμήσεις των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο γι αυτό τον ποικιλιακό οίνο,
που παρουσιάστηκε σε τυφλή δοκιμή, σε συνδυασμό με τις
περισσότερες ποικιλίες που πωλούνται στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου: Chardonnay, Pinot Grigio και Sauvignon.
Οι καταναλωτές που συμμετείχαν στο τεστ δοκίμασαν δείγμα έξι κρασιών, τυφλά σε δύο κατηγορίες τιμών: £ 5 έως £
7,99 και μεταξύ £ 8 και £ 10. Τρία Αργεντίνικα Torrontes (δύο
καθαρά ποικιλιακά και ένα μίγμα) παρουσιάστηκαν σε δύο
σειρές δοκιμής μαζί με ένα Νεοζηλανδέζικο Sauvignon, ένα
ιταλικό Pinot Grigio και ένα αυστραλέζικο Chardonnay. Στο
εύρος τιμών από 5 έως £ 7,99, τα δύο Torrontes πήραν την
πρώτη θέση: ένα καθαρά ποικιλιακό και ένα μίγμα Torrontes
με Chardonnay. Στο υψηλότερο εύρος τιμών (£ 8-10), ένα
Torrontés ήρθε στη δεύτερη θέση πίσω από το Sauvignon
Blanc από τη Νέα Ζηλανδία. Η βαθμολογία που προκύπτει
από τη συγκριτική δοκιμή Torrontes είναι ενδεικτικό της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ποικιλία Torrontes αντιπαλεύει τις πιο γνωστές ποικιλίες στο επίπεδο της γεύσης, του
αρώματος του και της πιθανότητας να αγοραστεί ή να συστηθεί για αγορά. Στα κατά, συγκαταλέγεται το ότι η αργεντίνικη
ποικιλία είναι άγνωστη: μόνο το 18% των καταναλωτών γνωρίζουν έναντι 90% για τις άλλες ποικιλίες.
Bordeaux: Ανησυχία για το μέλλον 40.000 Ha αμπελώνων
Η δημογραφική ανανέωση δεν είναι διασφαλισμένη για τον
αμπελώνα της Gironde. Αυτό αντανακλάται στην τελευταία
γεωργική απογραφή. Πράγματι το ποσοστό άνω των 50 ετών
των αμπελουργών της Gironde, δεν σταματά ν’ αυξάνεται,
φθάνοντας το 2010 το 54%, ενώ μόνο το 17% των αρχηγών
εκμετάλλευσης είναι λιγότερο των 40 ετών (έναντι του 25%
το 2000). Σχεδόν 61.000 ha θα πρέπει ν’ αλλάξουν χέρια και
κυρίως επικεφαλείς τα επόμενα 10 χρόνια. Πρόκειται για μια
επιφάνεια που σήμερα κάτοχοι της είναι 3.000 αμπελουργοί
άνω των 50 ετών. Οι πρώτες τάσεις της απογραφής επιβεβαιώνουν τ’ αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών, δηλαδή
επιδείνωση των ποσοστών ανανέωσης, όσον αφορά το μέλλον των εκμεταλλεύσεων, αλλά και της συσχέτισης μεταξύ
του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και της πιθανής διατήρησής του. Μόνο ένας στους τρεις αρχηγούς εκμετάλλευσης
γνωρίζει το διάδοχό του, ενώ η αναλογία ήταν ένας στους δυο
το 2000. Για 2000 αμπελουργούς άνω των 50 ετών, που αντιπροσωπεύουν 40.000 ha η διαδοχή δεν είναι διασφαλισμένη.
Η απογραφή φέρνει στο φως επίσης την έντονη εξειδίκευση
των εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της μέσης επιφάνειας
των αμπελώνων. Αυτή ξεπερνά σήμερα τα 17 ha έναντι 13 ha
το 2000.
Ηνωμένες Πολιτείες: προς αλλαγή νομοθεσίας επισήμανσης για το κρασί
Οι κανονισμοί για τη σήμανση των αμερικανικών οίνων μπορεί σύντομα να αλλάξει. Πρώτα απ’ όλα με την υποχρέωση
να αναφερθούν τα αλλεργιογόνα συστατικά και το θρεπτικό
περιεχόμενο της φιάλης και στη συνέχεια με ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο όσον αφορά τη χρήση ορισμένων όρων, όπως
η περιοχή, αριθμός φιαλών ή ο αμπελώνας. Οι οργανισμοί
ελέγχου έχουν υποβάλλει στην ATTB (Alcohol and Tobacco
Tax and Trade Bureau) μια πρόταση για να επιφυλάσσεται ο
όρος «Κτήμα» μόνο για τα παραγόμενα εντός του κτήματος
κρασιά, μια πρόταση που ταρακούνησε όμως τους οινοπαραγωγούς στην Καλιφόρνια. "Είναι ένα καζάνι που βράζει”
λέει ο Wendell Lee, δικηγόρος του Wine Institute: “Η ιδέα
προωθήθηκε με τα μάτια στραμμένα στην αντίδραση των
νέων. Η υποχρέωση αναγραφής των θερμίδων, του ποσοστού των υδρογονανθράκων και των πρωτεϊνών είναι προς
θεσμοθέτηση”. Το Wine Institute και οι μεγάλες οινοποιητικές
επιχειρήσεις της χώρας όπως η Diageo αξιολογούν ότι ένας
πιο αυστηρός ορισμός των επιτρεπομένων ενδείξεων στις
ετικέτες, θα αποδυναμώσει τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που χρησιμοποιεί τις ενδείξεις, με
τρόπο πιο ανταγωνιστικό. “Η διοίκηση του Wine Institute θα
αντιδράσει με σύνεση. Η θέσπιση νέων κανόνων ετικεταρίσματος τη στιγμή που η Ευρώπη σκοπεύει να προατατεύει
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ορισμένες παραδοσιακές ενδείξεις δεν είναι
χωρίς κίνδυνο” αναφέρουν επαγγελματίες των
καλιφορνέζικων οίνων.
Αυστραλία: μεγαλύτερη παραγωγή σταφυλιών, αλλά λιγότερη παραγωγή κρασιού το
2011
Τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από
την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία παραγωγής οίνου για το 2011 δείχνουν ότι η συνολική παραγωγή οινοποιήσιμων σταφυλιών αυξάνεται, αλλά
η παραγωγή κρασιού έχει μειωθεί κατακόρυφα. Με βάση αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, η παραγωγή
σταφυλιών για οινοποίηση αυξήθηκε κατά 1,2% το 2011 σε
σύγκριση με το 2010 (19 000 τόνοι) ανεβάζοντας τη συνολική
συγκομιδή στους 1,6 εκατ. τόνους. Παρά την αύξηση αυτή, η
παραγωγή του κρασιού μειώθηκε κατά 6% και σε ποσότητα
σε 10,7 εκατ. εκατόλιτρα από 11,3 εκατομμύρια εκατόλιτρα
σε σχέση με πέρσι. Η διαφορά αυτή μπορεί να σχετίζεται με
την υγεία των σταφυλιών που οδήγησε σε μια πολύ μεγαλύτερη διαλογή για να εξαλειφθούν τα μέτρια κρασιά.
Γαλλία: Μην πουλάτε χύμα σε χαμηλές τιμές - ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ
ΓΑΛΛΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ CCVF ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Η Συνομοσπονδία των Συνεταιριστικών οινοποιείων της Γαλλίας (CCVF) αρχίζει να χαμογελά. Το ισοζύγιο της συγκομιδής
του 2011 από 741 συνεταιρισμούς στη χώρα τοποθετεί και
πάλι τη Γαλλία μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών. Μετά από πέντε χρόνια που χαρακτηρίζονται από κακές εσοδείες, οι προβλέψεις αυξάνουν την φετεινή παραγωγή σε 50 εκατομμύρια
εκατόλιτρα, ή 11% περισσότερο από ό, τι το 2010. Ο Denis
Verdier, πρόεδρος των συνεταιριστικών οινοποιείων της Γαλλίας ανέφερε: «Τα δύσκολα χρόνια από άποψη εσόδων πρέπει να προκαλέσουν μια επανεκκίνηση αναγκαία για τους παραγωγούς». «Οι προκλήσεις του μέλλοντος: Η μεταρρύθμιση
της ΚΓΠ έτσι ώστε το κρασί να μην ξεχαστεί στην ευρωπαϊκή
συζήτηση , τονίζοντας την συμβολή της προόδου των συνεταιριστικών οινοποιείων σε συνάρτηση με τον τομέα της
αειφόρου ανάπτυξης». Το θετικό ισοζύγιο οίνου, οφείλεται
κυρίως στις κλιματολογικές συνθήκες που ήταν εξαιρετικές
σε πολλές αμπελουργικές περιοχές. Η Αλσατία έχει αυξήσει
την παραγωγή κατά 35% σε σύγκριση με την εσοδεία του
2010 που ήταν ιδιαίτερα χαμηλή (λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών κατά την εποχή της ανθοφορίας). Υπάρχει επίσης
μια μεγάλη διακύμανση στην Jura (32%), την Champagne
(21%) και το Languedoc-Roussillon (21%).
Έναντι αυτών των αυξήσεων, οι προβλέψεις δείχνουν μείωση στην κοιλάδα του Λίγηρα (- 4%) και στην Κορσική (- 2%).
Στην πρώτη περίπτωση, λόγω της υγρασίας του καλοκαιριού
έχει προκαλέσει ασθένειες και στη δεύτερη λόγω του κύματος
καύσωνα που στέγνωσε τα σταφύλια πριν από τη συγκομιδή.
Οι αμπελώνες του Μπορντό υπολογίζεται ότι θα αυξήσουν την
παραγωγή τους κατά 2% , ενώ η Βουργουνδία που συνδυάζεται με το Beaujolais θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 10%.
Στην Ευρώπη, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν μείωση απόδοσης 2% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το 2010 και 7% σε πέντε χρόνια: Η Ελλάδα, η Ιταλία και
η Πορτογαλία ανακοίνωσαν μείωση κατά 17 % σε σύγκριση
με το 2010, ενώ η Ισπανία 9%. Η χαμηλή συγκομιδή στην Ιταλία οφείλεται κυρίως στην εκρίζωση, η οποία εκτιμάται στα
3 εκατομμύρια εκατόλιτρα, και την πράσινη συγκομιδή στη
Σικελία.
Άλλες χώρες, ωστόσο, προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις
στην παραγωγή τους: + 169% στη Σλοβακία, στην Τσεχική
Δημοκρατία + 95%, έως και 47% στη Ρουμανία, Γερμανία, +
33%.
Αυτά τα εντυπωσιακά αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν
κυρίως φαινόμενα ανατροπής στις κακές εσοδείες του 2010
αλλά αύξηση του όγκου παραγωγής ιδιαίτερα μέτρια. Στη
Γερμανία είναι μια "κανονική σοδειά σε ποσότητα" ενώ στην
Ουγγαρία «μια πολύ καλή συγκομιδή» (ακόμα 10% χαμηλότερα από το μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών).
Αυτή η συνολική μείωση στην Ευρωπαϊκή συγκομιδή θέτει τη
Γαλλία και την μεγάλη παραγωγή της σε μια πιο ευνοϊκή θέση
σε συνδυασμό με την κατάσταση των χαμηλών αποθεμάτων.
Κάποιοι ειδικοί πιστεύουν αναφέρει η CCVF «ότι η διαθεσιμότητα οίνων μειώνεται περισσότερο από 10 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Οι χώρες της ΕΕ αυξάνουν τις εξαγωγές στους και οι
τιμές ανεβαίνουν στα περισσότερα κράτη μέλη. Εξ ου και η ση
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μασία,
δήλωσε ο
Denis Verdier
του να περιμένει
κανείς να πουλήσει και όχι
να μπει στον πειρασμό να μειώσει τις τιμές για μεγαλύτερες
ποσότητες στις αγορές των χύδην οίνων.
Φλωρεντία, Ιταλία: Μια άλλη ματιά ... από τους Ιταλούς
«Όχι» στο κινέζικο, στα αμερικάνικα μαγαζιά με μπέργκερ,
στα εστιατόρια που πουλούν κεμπάμπ, στις βρετανικές παμπ,
στο ινδικό φαγητό και σε κάθε άλλο είδος εθνικής κουζίνας,
λέει πόλη της Ιταλίας. Με απόφαση του δήμου της Φόρτε Ντέι
Μάρμι, τουριστικού θερέτρου της Τοσκάνης, δεν θα επιτρέπεται να ανοίγουν νέα καταστήματα με άλλες κουζίνες πλην
της ιταλικής. «Δεν είναι ξενοφοβία, είναι προστασία της κουλτούρας μας» λέει ο δήμαρχος, την απόφαση του οποίου φαίνεται να στηρίζουν οι κάτοικοι της πόλης.
Όπως αναφέρει η βρετανική Telegraph, η απόφαση ελήφθη
ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης και δεν
αφορά μόνο τις κουζίνες της Ανατολής, αλλά και πιο κλασικές
γεύσεις, όπως τα «fish n'chips» και τα μπέργκερ.
«Το μέτρο δεν είναι ξενοφοβικό» λέει ο Ουμπέρτο Μπουράτι κεντροαριστερός δήμαρχος της πόλης. «Γίνεται για την
προστασία και την απόδοση αξίας στην κουλτούρα μας» προσθέτει. Αν και τα υπάρχοντα εστιατόρια με εθνικές κουζίνες
δεν θα βάλουν «λουκέτο», το μέτρο θα εμποδίσει κάθε νέο
εστιατόριο με εθνική κουζίνα να ανοίξει στην πόλη, η οποία
αποτελεί ταξιδιωτικό προορισμό για πολιτικούς, καλλιτέχνες
και συγγραφείς.
Όσοι επισκέπτονται την πόλη, καθώς και οι κάτοικοί της θα
πρέπει να περιοριστούν στην κλασική πίτσα και την πάστα,
μιας και από ότι φαίνεται οι Ιταλοί επιθυμούν να ενισχύσουν
την ιταλική κουζίνα. Παρά τις επικρίσεις, η απόφαση του δημάρχου φαίνεται ότι χαίρει της εκτίμησης των κατοίκων της
πόλης.
«Μπράβο του που είχε το θάρρος να σταματήσει το κύμα του
ξένου φαγητού που εισέρχεται στην Ιταλία» ανέφερε πολίτης
της Τοσκάνης σε ιστοσελίδα τοπικής εφημερίδας.
Η Φόρτε ντέι Μάρμι δεν είναι η πρώτη πόλη που παίρνει
αυτή την απόφαση. Το 2009 η πόλη Λούκα είχε προκαλέσει
αντιδράσεις όταν έλαβε παρόμοιο μέτρο.
Aργεντινή: Ένα αργεντίνικο κρασί στην κορυφή του Top
100 του Wine.com για το 2011
Το Wine.com, που είναι η πρώτη ιστοσελίδα σε online πωλήσεις κρασιού στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις δημοσίευσε για
πέμπτη συνεχή χρονιά, την ανάλυση των τάσεων της αγοράς,
με βάση τις πωλήσεις που πέτυχε φέτος. Πολλές τάσεις αναδύονται: Το 2011, η μέση τιμή της φιάλης που αγοράσθηκε
στο Wine.com από την ιστοσελίδα ανήλθε σε 30,01 δολάρια,
δηλαδή μια αύξηση $ 1,5 σε σύγκριση με πέρυσι. Τα κρασιά
σε προσιτές τιμές ($ 15 έως $ 20) παραμένουν η πιο δημοφιλής κατηγορία ενώ, ο αριθμός των φιαλών πάνω από $ 50
αυξήθηκε κατά 70% αυτό το έτος. Τα φθηνά κρασιά (10 έως $
20) πέρασαν από το 66% στο 44% των πωλήσεων.
Η ποικιλία Cabernet Sauvignon έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση,
το Pinot noir έρχεται δεύτερο. Τα ερυθρά κρασιά είναι τα
κυρίαρχα στην αγορά, αντιπροσωπεύουν το 80% των πωλήσεων έναντι 14% των λευκών. Η περιοχή που παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη ζήτηση είναι η Napa Valley, αλλά και η περιοχή
της Ουάσιγκτον ακολουθεί με δύο κρασιά στην πρώτη δεκάδα των πωλήσεων. Ένας οίνος από την Αργεντινή όμως είναι
στην κορυφή των πωλήσεων αυτού του έτους: Πρόκειται για
το Tilia 2009 Cabernet Sauvignon, διάσημο για την εξαιρετική σχέση αξίας ποιότητας (8,99 $). Μόνο πέντε γαλλικά
κρασιά είναι στο Top 100.
Συνέχεια στη σελίδα 8
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Ηράκλειος άθλος του τμήματος οίνου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Κατοχυρώθηκαν 147 οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ

Y

πάρχουν και καλά νέα για
την χρονιά που έφυγε,
αφού το τμήμα οίνου από
την Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του
ΥΑΑΤ έκανε τα αδύνατα δυνατά για
να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην
Commission οι Τεχνικοί Φάκελοι 30
οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και 117 οίνων με
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη.
Πρόκειται για μια επίπονη όσο
και εργώδη διαδικασία βάσει της
οποίας κατοχυρώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω ηλεκτρονικού
μητρώου, οι γεωγραφικές ενδείξεις της Ελλάδας και προστατεύονται ως προς την χρήση τους έναντι
οποιουδήποτε τρίτου, χαράσσο-

ντας και μια γραμμή άμυνας ή επίθεσης πολιτικής σημασίας σε ευαίσθητες ονομασίες όπως π.χ. Π.Γ.Ε.
Μακεδονίας ή Π.Γ.Ε. Θράκης.
Κάθε τεχνικός φάκελος που υπεβλήθη στην Commission ουσιαστικά ορίζει και θεσμοθετεί με μεγάλη λεπτομέρεια την ονομασία την
περιγραφή των οίνων με βάση την
κατηγορία (ΠΟΠ, ΠΓΕ), τους τύπους
(Ερυθρός ξηρός, Λευκός ξηρός,
ημίγλυκος, γλυκός αφρώδης, ρετσίνα κ.λπ.), τα αναλυτικά του χαρακτηριστικά (αλκοολικό τίτλο, περιεκτικότητα σε σάκχαρα, οξύτητα κ.λπ.) τα οργανοληπτικά του
χαρακτηριστικά (όψη, σώμα, γεύση κ.λπ.), τις παραδοσιακές ενδείξεις που δικαιούνται να φέρουν οι
οίνοι, την μέθοδο οινοποίησης, τις

ειδικές οινολογικές πρακτικές που
χρησιμοποιούνται την οριοθετημένη περιοχή που παράγονται με την
υποβολή χαρτών, τις απoδόσεις και
τις ποικιλίες. Κυρίως όμως περιγράφει τον Δεσμό του παραγόμενου οίνου με την περιοχή που περιλαμβάνει τον ιστορικό, πολιτιστικό και
κοινωνικό δεσμό, βάσει του οποίου
τεκμηριώνεται η αποκλειστικότητα χρήσης της ονομασίας, που οφείλεται στην αιτιώδη αλληλεπίδραση
του οίνου των καλλιεργητικών τεχνικών των ποικιλιών με την περιοχή παραγωγής του.
Στον τεχνικό φάκελο επίσης περιλαμβάνονται, το σύνολο της εθνικής
νομοθεσίας που διέπει κάθε οίνο, οι
διατάξεις επισήμανσης και οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι.

Συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιού,
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, αμπελοοινικής περιόδου 2011-2012

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των
οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για
οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν στις κατά
τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από την 15 Ιανουαρίου.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους
καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με
οποιαδήποτε μορφή.
β) οι αμπελουργοί/οινοποιοί που οινοποιούν οι ίδιοι το
σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής).
γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγω-

Σ

γής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους
παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση
παραγωγής.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της
ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλουν
μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν
συμμορφώνονται με τα ανωτέρω αποκλείονται των
διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου κ.λπ.), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Εσπερίδα ΟΠΕ για τις
εξαγωγές στις ΗΠΑ

τις εξαγωγικές δραστηριότητες και στις
προοπτικές ανάπτυξης σε συγκεκριμένες αγορές στόχους ήταν αφιερωμένη η ενημερωτική εσπερίδα του ΟΠΕ (14/12/2011) με
έμφαση τις τρίτες χώρες στις οποίες έχουν
κτιστεί ήδη τα θεμέλια από προηγούμενες
δράσεις και ενέργειες προβολής προώθησης.
Στην εκδήλωση ενημέρωσης συμμετείχαν
εκπρόσωποι πολλών εξαγωγικών κλάδων
και έθεσαν αρκετά ερωτήματα στους εκπροσώπους από τις ΗΠΑ, που παρευρέθησαν
στο πλαίσιο της παροχής ειδικών πληροφοριών για την αγορά, ενώ παρουσιάστηκε η
βήμα προς βήμα εξαγωγική διαδικασία προϊόντων από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και αναλύθηκαν οι ευκαιρίες και οι δυσκολίες που
παρουσιάζονται.
Κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων
από τις ΗΠΑ τονίστηκε η σημασία της παρουσίας των εκθετών -εξαγωγέων στην αγορά και η επιμονή που πρέπει να επιδείξουν
για τουλάχιστον 2-3 χρόνια ώστε να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των αγοραστών ως
προϋπόθεση παραγωγής αποτελεσμάτων.
Το αγοραστικό κοινό θεωρεί ότι οι εκθέτες
πρέπει να απαντούν τα όποια ερωτήματα με
ταχύτητα ενώ επιβεβαιώθηκε ότι η προσέγγιση του είναι πιο εύκολη και ανοιχτή σε σχέση με το Ευρωπαϊκό αγοραστικό κοινό.
Τονίστηκε ότι η αγορά είναι τεράστια αλλά λειτουργεί με μεθοδικότητα και ειδικό σύστημα. Η μεγάλη εξειδίκευση της αγοράς
φαίνεται και από την παρουσίαση των Εβρα-

ϊκών ειδών διατροφής “Kosher”, μιας αγοράς
10.5 δις δολαρίων στις ΗΠΑ που τηρεί τις ειδικές προδιαγραφές της Εβραϊκής θρησκείας και προϋποθέτει ειδική πιστοποίηση από
τo σωματείο των Εβραίων (Jewish Orthodox
Union - O.U.) για να πουληθεί στο ράφι.
Τέλος τονίστηκε η αγάπη και εκτίμηση των
Αμερικανών για οποιοδήποτε προϊόν προέρχεται από την χώρα μας.
Ο Διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΕ, κ. Καλαμπόκης τόνισε την άνοδο των Ελληνικών
εξαγωγών στις ΗΠΑ και την μεγάλη επιτυχία
των κρασιών, λαδιού και φέτας που με συντονισμένες προσπάθειες από τον κλάδο τους
έχουν καταφέρει να κατακτήσουν την αγορά
των ΗΠΑ και να ανοίξουν καινούργιους ορίζοντες. Το κρασί κατέχει περίπου 1% στις λίστες της αγοράς οίνου, ποσοστό τεράστιο αν
αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της. Πρότεινε
μάλιστα και την δημιουργία κοινών δράσεων
των τριών προϊόντων μας.
Ο κ. Καλαμπόκης ανέφερε ότι οι εξαγωγές
θα πρέπει να επικεντρωθούν στην διαφορετικότητα και την ποιότητα των προϊόντων
μας και όχι στις τιμές. Οι εξαγωγείς τόνισαν
ότι πρέπει να σέβονται την πορεία ενός ήδη
τοποθετημένου προϊόντος και να μην «σκοτώνουν» τις τιμές για να μπουν στην αγορά.
Ο ΟΠΕ θεωρεί την αγορά των ΗΠΑ σαν μια
μεγάλη ευκαιρία για τα ελληνικά προϊόντα
βασισμένα και πάνω στο Brand name που
έχει δημιουργηθεί, γεγονός που διπλασίασε
την παρουσία μας εκεί το τελευταίο έτος με
καλές προοπτικές για το μέλλον.

Ουσιαστικά πρόκειται για την πλήρη αναδόμηση της Εθνικής Νομοθεσίας παραγωγής οίνων, οι οποίοι
μετά την αναμενόμενη έγκριση της
Commission θα οφείλουν να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο
των διατάξεων που κατατέθηκαν.
Να σημειωθεί ότι υπεύθυνοι για την
υποβολή αιτήματος προστασίας ήταν
τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που παράγουν τους οίνους με Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.
και ότι μέχρι τον Νοέμβριο είχαν υποβληθεί μόνο 10 αιτήματα με καταληκτική ημερομηνία 30.12.2011.
Το Δεκέμβριο, με μια πρωτοφανή κινητοποίηση των υπαλλήλων
του τμήματος Οίνου του ΥΑΑΤ και
των οινοποιών (συνεταιρισμών και
ιδιωτών) κατέστη δυνατόν να υποβληθούν και εν συνεχεία να καταχω-

ρηθούν ηλεκτρονικά σε ειδικό ιστοχώρο της Commission, περίπου 137
Τεχνικοί Φάκελοι.
Να ληφθεί υπόψη ότι κάθε τεχνικός φάκελος περιέχει ξεχωριστή περιγραφή ανά τύπο οίνου, γεγονός
που πολλές φορές πολλαπλασιάζει
μέχρι και πέντε φορές τις προστατευόμενες ενδείξεις.
Τέτοιες προσπάθειες είναι άξιες
συγχαρητηρίων και ανατρέπουν την
παγιωμένη αντίληψη περί Δημοσίων υπαλλήλων, αφού μια ομάδα ανθρώπων με κουτσουρεμένες αποδοχές εργαζόταν μέχρι αργά την νύχτα, για να μπορεί ο κλάδος της οινοποιίας να αξιοποιήσει τα ελληνικά
τοπωνύμια και τους παραγόμενους
σ’ αυτά οίνους που χαρακτηρίζουν
την μοναδική ελληνική παραγωγή.

Εγκρίθηκε και για την περίοδο 2011/12,
η κατ’ όγκον αύξηση του φυσικού
αλκοολικού τίτλου,
ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων
Με απόφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενέκρινε την δυνατότητα αύξησης του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου
των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών και αυτών που έχουν
υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο
της ζύμωσης και του οίνου, για την αμπελοοινική περίοδο 2011/12.
Η αύξηση μπορεί να συντελείται είτε με προσθήκη συμπυκνωμένου ή
και ανακαθαρισμένου γλεύκους, είτε με αντίστροφη ώσμωση, είτε με μερική συμπύκνωση που επιτυγχάνεται με ψύξη.
Η μέθοδος που ακολουθείται είναι μοναδική και κάθε φορά αφορά εξειδικευμένα προϊόντα. Για τον εμπλουτισμό δεν χορηγείται ενίσχυση όπως
στον παρελθόν, ενώ η αύξηση του κατ’ όγκου αλκοολικού τίτλου δεν μπορεί να υπερβεί το 1,5% VOL

Έγκριση ερευνητικού προγράμματος
στο ΕΣΠΑ 2007-2013
Σ

το πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση νέων
και μικρομεσαίων επιχείρησεων» και ειδικότερα στο Β’ κύκλο «Υποστήριξη Ομάδων
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
πρόταση στην οποία συμμετέχει η ΚΕΟΣΟΕ με
ερευνητικό θέμα: Αύξηση Αξίας Επιλεγμένων Ελληνικών Οίνων, μέσω της πιστοποίησης της Περιοχής Προέλευσής τους.
Η πρόταση ήταν μια πρωτοβουλία της ΚΕΟΣΟΕ με συμμετοχή της ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων και του Ο.Σ. Νεμέας και ομάδα υλοποίησης το τμήμα Γενικής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βασικός στόχος
του έργου είναι η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης
μεθόδου η οποία θα είναι σε θέση να Πιστοποιεί τον Τόπο Προέλευσης ενός Οίνου. Η μέθοδος που θα αναπτυχθεί (και θα διαπιστευτεί
κατάλληλα) βασίζεται στον προσδιορισμό του
δακτυλικού αποτυπώματος -με ισότοπα ιχνοστοιχείων και σπάνιων γαιών- του εδάφους
και των σταφυλιών της καλλιεργητικής περιοχής και το συσχετισμό τους -με χρήση πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων- με τους
παραγόμενους οίνους της περιοχής. Το έργο εντάσσεται στον τομέα της Βιομηχανικής
Έρευνας αφού στοχεύει ευθέως στην αναβάθμιση-βελτίωση της εικόνας και ετικέτας των
παρακάτω δυο σημαντικότερων τοποποικιλιακών οίνων-πρεσβευτών της ελληνικής οινοπαραγωγής:
«Ασύρτικο Σαντορίνης», μια από τις πλέον
διάσημες λευκές ελληνικές ποικιλίες (με ιδιαίτερα για λευκό χαρακτηριστικά), που ανάγεται απευθείας στην αρχαία ελληνική οινοπα-

ραγωγή «Αγιωργήτικο Νεμέας» την αρχαιότερη ελληνική ερυθρά ποικιλία.
Η σημασία του έργου είναι προφανής για
την κατοχύρωση των προϊόντων των καλλιεργητικών αυτών περιοχών που είναι χαρακτηρισμένες ως ΟΠΑΠ. Άλλωστε, η καταγωγή (μαζί με την ποικιλία αμπέλου και την οινοποιητική διαδικασία) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την
αξία ενός οίνου. Οι παράγοντες αυτοί χαρακτηρίζουν (και καθορίζουν) την ελκυστικότητα και εμπορική αξία του οίνου, η οποία συνήθως είναι συνυφασμένη με τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Η τελευταία συνδέει το προϊόν (οίνος) με τις προσδοκίες των καταναλωτών, ειδικά όσον αφορά τα
αισθητικά- ποιοτικά κριτήρια και την απόδειξη της γνησιότητάς του.

Αρχαιρεσίες ΠΑΣΕΓΕΣ
Διεξήχθησαν στις 21.12.2011 οι αρχαιρεσίες στην ΠΑΣΕΓΕΣ όπως είχε προαναγγελθεί, για την ανάδειξη με ανανεωμένη εντολή
Διοίκηση σύμφωνα με το Ν. 2810/00.
Το νέο Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα
και μετά από μυστική ψηφοφορία για την κατανομή αξιωμάτων προέκυψε το νέο Προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ, το οποίο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Τζανέτος Καραμίχας
Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Βουμβουλάκης
Β’ Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Αλεξιάδης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Ανέστης
Ταμίας: Σταύρος Μπαμπατσούλης
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Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο της αμπέλου
Mελανή Nέκρωση
των Bραχιόνων
Όπως αναφέραμε στα προηγούμενα δύο
τεύχη, τα τελευταία χρόνια η επιστημονική
γνώση για την ασθένεια της Ίσκας έχει προχωρήσει αρκετά, ώστε σήμερα να γνωρίζουμε
ότι τα συμπτώματα της Ίσκας μπορεί να προκληθούν από μια ομάδα διαφορετικών μυκήτων. Με βάση τον παθογόνο μύκητα έχουν περιγραφεί νέες ασθένειες του ξύλου της αμπέλου.
Στη σελίδα αυτή από τα ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ θα περιγραφούν στις αμέσως επόμενες εκδόσεις οι σημαντικότερες ασθένειες που σχετίζονται με προσβολές του ξύλου
της αμπέλου, όπως η Κλασσική ασθένεια της
Ίσκας, η Ευτυπίωση, η ασθένεια του Petri, η
Μελανή Νέκρωση της Βάσης του Υποκειμένου, η Φόμοψη και η Μελανή Νέκρωση
των Βραχιόνων (Βοτρυοσφαίρια).
Ήδη στο προηγούμενο τεύχος περιγράψαμε την Κλασσική ασθένεια της Ίσκας που προκαλείται από τον παθογόνο μύκητα Fomitiporia mediteranneα. Στο τεύχος αυτό θα περιγράψουμε μια άλλη ασθένεια του ξύλου της
αμπέλου που εκδηλώνεται στα φύλλα με συμπτώματα παρόμοια της Κλασσικής Ίσκας,
ώστε η διάκριση μεταξύ των δύο ασθενειών
να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πρόκειται για
την ασθένεια Μελανή Νέκρωση των Βραχιόνων (Black dead arm) που προκαλείται από
το μύκητα Botryosphaeria dothidea (Ατελής μορφή Fusicoccum aesculi).
Στα φύλλα τα συμπτώματα της ασθένειας

Γράφει:
Ο Δρ. Ιωάννης Ρούμπος (Διατ. Διευθυντής του
Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου ΕΘΙΑΓΕ)

(Εικ. 1) Συμπτώματα σε βραχίονα

(Εικ. 2) Συμπτώματα σε βραχίονα

είναι παρεμφερή με εκείνα που προκαλεί η
κλασσική Ίσκα, δηλαδή περιφερειακές και μεσονεύριες χλωρώσεις και νεκρώσεις του ελά-
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Ηνωμένο Βασίλειο: κίνδυνος σύγχυσης
μεταξύ των βρετανικών και των αγγλικών κρασιών
Το μέλλον φαίνεται να χαμογελά στους
Άγγλους οινοπαραγωγούς με τις πωλήσεις
σε άνθηση, τις κριτικές εγκωμιαστικές και
τα μετάλλια βροχή. Ωστόσο, οι παραγωγοί
ανησυχούν για πιθανή σύγχυση μεταξύ
των οίνων, που γίνονται από σταφύλια που
καλλιεργούνται στην Αγγλία, και τα βρετανικά εισαγόμενα κρασιά, προϊόντα που
παρασκευάζονται από εισαγόμενα γλεύκη,
εμφιαλώνονται στην Μεγάλη Βρετανία και
πωλούνται σε χαμηλές τιμές.
Η αγορά είναι πολλά υποσχόμενη για τα
βρετανικά κρασιά των οποίων οι πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 45% σε αξία με πέρυσι,
φθάνοντας τις £ 26.000.000, σύμφωνα με
στοιχεία της Nielsen.
Σύμφωνα με το σύλλογο εμπορίου οίνων
και αλκοολούχων ποτών, αυτή η αύξηση
έχει σχέση με τον παράγοντα τιμή: ενώ οι
αυξήσεις των φόρων ξεπερνούν την τιμή
των κρασιών, τα βρετανικά κρασιά, που
έχουν μειωμένο αλκοόλ, άρα λιγότερη φορολογία, διατηρούν τις τιμές χαμηλά.
Οι Άγγλοι παραγωγοί, ωστόσο, δεν έχουν
καμία δυνατότητα νομικής προσφυγής
κατά των βρετανικών κρασιών αφού είναι
απολύτως νόμιμα. Για να αποφευχθεί η
σύγχυση μεταξύ των δύο προϊόντων που οι
Άγγλοι παραγωγοί θεωρούν ότι "είναι πολύ διαφορετικά," σχεδιάζουν την ενίσχυση
της επικοινωνίας για την τοπική παραγωγή
κρασιών με τη διάδοση παραδείγματος χάριν των πλεονεκτημάτων και των τοπωνυμίων των αμπελώνων τους.
Ρωσία: η τιμή παραμένει το πρωταρχικό
κριτήριο για την επιλογή κρασιού
Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 8.500 φίλους του
κρασιού από την Εταιρεία On line Market
Intelligence (ΟΜΙ) έγινε προσπάθεια να
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εντοπιστεί η συμπεριφορά των Ρώσων καταναλωτών όταν αγοράζουν κρασί αυτή τη
στιγμή. Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά
κριτήρια για την επιλογή του κρασιού στα
καταστήματα είναι η τιμή (απάντηση που
επιλέγει το 50% των ερωτηθέντων) και η
χώρα προέλευσης το 43%.
Η θέση των κρασιών στα ράφια των καταστημάτων, σύμφωνα με το εμπορικό σήμα
είναι σημαντική για το 26% των ερωτηθέντων.
Επιπλέον, το σήμα του παραγωγού των
κρασιών έχει πολύ μεγαλύτερη για τους
άνδρες από ό, τι για τις γυναίκες (33% για
τους άνδρες έναντι 21% για τις γυναίκες).
Περίπου το 20% των ερωτηθέντων έδωσε
θετική απάντηση στο ερώτημα σχετικά με
τις ενδείξεις της ετικέτας και ειδικά του αλκοολικού βαθμού.
Το 14% των ερωτηθέντων κάνουν τις επιλογές τους ανάλογα με την περιεκτικότητα
σε σάκχαρα στο κρασί. Μόνο το 11% των
ερωτηθέντων συνδυάζουν την κατανάλωση του κρασιού με συγκεκριμένο προϊόν
όπως κρέας ή ψάρι. Τα αποτελέσματα της
έρευνας δείχνουν ότι σε αντίθεση με πολλές άλλες κατηγορίες προϊόντων, η φήμη
και η αξιοπιστία δεν αποτελούν βασικές
αξίες για την επιλογή του κρασιού. Το βασικό κριτήριο παραμένει η τιμή αγοράς των
προϊόντων.
Σουηδία: Αύξηση της κατανάλωσης οίνου
Σύμφωνα με επιστολή του γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας στην Στοκχολμη ρεκόρ
σημείωσαν οι πωλήσεις του Μονοπωλίου
Οινοπνευματωδών (Systembolaget) κατά
τους θερινούς μήνες, όπου η κατανάλωση
οίνου στη Σουηδία έφθασε σε επίπεδο που
ποτέ στο παρελθόν δεν είχε επιτευχθεί.
Η παρατήρηση αυτή επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, και από το Κέντρο Πρόληψης και
Αντιμετώπισης Αλκοολισμού που αναφέρει
ότι πολλά άτομα προσπαθούν, μετά το πέρας της θερινής περιόδου, να επανέλθουν

σματος. Δεν παρατηρούνται όμως χλωρώσεις και νεκρώσεις του ελάσματος υπό μορφή κοκκίδων, όπως συμβαίνει συνήθως στην
Ίσκα. Επίσης τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν αρκετά νωρίτερα από την Ίσκα, ακόμη και το Μάιο. Η εκδήλωση των συμπτωμάτων ξεκινά από τα παλαιότερα φύλλα των
βλαστών. Σταδιακά ξηραίνονται πλήρως και
πέφτουν.
Τη νέκρωση των φύλλων συνήθως ακολουθούν οι ταξιανθίες ή οι βότρεις, καθώς και οι
βλαστοί. Στους βότρεις δεν παρατηρούνται
οι μελανές κοκκίδες που συχνά παρατηρούνται στη επιφάνεια των ραγών στην περίπτωση της Ίσκας.
Στο διετές ή πολυετές ξύλο (βραχίονες,
κορμός) μετά την απομάκρυνση του ρυτιδώματος του φλοιού παρατηρείται σκούρος μελανός μεταχρωματισμός, ο οποίος επεκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις (Φωτ. 1, 2
και 3). Όταν η νέκρωση περιβάλλει πλήρως
το προσβλημένο σημείο του βραχίονα ή του
κορμού επέρχεται και η νέκρωση του υπεράνω τμήματος του φυτού. Αυτό μπορεί να συμβεί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οπότε οι
αμπελουργοί την εποχή του κλαδεύματος διαπιστώνουν ότι ορισμένες κληματίδες είναι νεκρές. Απομακρύνοντας με μαχαίρι το ρυτίδωμα στις κεφαλές όπου ανήκουν οι αποξηρα-
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σε φυσιολογικά επίπεδα κατανάλωσης,
χωρίς όμως να το επιτυγχάνουν, αναγκαζόμενοι να προσφύγουν στο εν λόγω Κέντρο
αναζητώντας συμβουλές και υποστήριξη.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ένας
Σουηδός ενήλικας κατανάλωσε τους τρεις
θερινούς μήνες φέτος περί τα 7,5 λίτρα
κρασιού με πηγή πώλησης κατάστημα του
Systembolaget, όπερ αντιστοιχεί σε 10 φιάλες κρασιού, με σημαντικότερη αύξηση
αυτή των κρασιών ροζέ.
Την περίοδο του θέρους 2011, οι Σουηδοί
πολίτες κατανάλωσαν συνολικά 54 εκατ.
λίτρα κρασιού, 69,5 εκατ. λίτρα ζύθου, 7
εκατ. λίτρα μηλίτη και απίτη οίνου και 5
εκατ. λίτρα άλλων αλκοολούχων ποτών.
Ειδικά για την κατηγορία οίνων η αύξηση
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι
2,3%.
Η σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών στη Σουηδία σαν απόρροια της
κλιματικής αλλαγής αλλά και η αυξανόμενη επικοινωνία και επαφή του σουηδικού
λαού με άλλες χώρες μέσω της τουριστικής
κίνησης θεωρούνται ως αιτίες της παρατηρούμενης αύξησης στην κατανάλωση
οίνου.
Λονδίνο: Η με μέτρο κατανάλωση του
κρασιού αυξάνει την οστική πυκνότητα
σε σπονδυλική στήλη και ισχία
Ένα ποτήρι κρασί την ημέρα «χτίζει» γερά
οστά και μειώνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, σύμφωνα με νέα βρετανική μελέτη.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο East
Anglia και το King’s College του Λονδίνου
μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου καταγμάτων και
ανακάλυψαν ότι οι μέτριες ποσότητες κρασιού αυξάνουν την οστική πυκνότητα στη
σπονδυλική στήλη και στα ισχία.
Μπίρα και βαρύ αλκοόλ δεν βοηθούν τα
οστά
Τα οφέλη αυτά πάντως δεν φάνηκε να συνδέονται με άλλα αλκοολούχα ποτά όπως
η μπίρα και τα βαριά οινοπνευματώδη,

μένες κληματίδες διαπιστώνει κανείς στο ξύλο την παρουσία έντονου μελανού μεταχρωματισμού που επεκτείνεται και κατά μήκος
του την επιφάνεια της διαμέτρου της κεφαλής. Στην περίπτωση της Ίσκας ο μεταχρωματισμός εντοπίζεται στο κέντρο της τομής και
σταδιακά λαμβάνει λευκοκίτρινη απόχρωση
ενώ το ξύλο γίνεται μαλακό και σπογγώδες.

(Εικ. 3 )Συμπτώματα της ασθένειας σε τομή του
βραχίονα

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται:
• Αφαίρεση και κάψιμο των προσβλημένων
κεφαλών, βραχιόνων και πρέμνων.
• Το κλάδευμα να γίνεται αργά το χειμώνα και
οι τομές να προστατεύονται με κατάλληλο
προστατευτικό των τομών.
• Προληπτικά μετά το κλάδευμα συνιστάται
η διενέργεια ψεκασμού με χαλκούχο σκεύασμα. Άλλωστε ο χαλκός, μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας του αρσενικώδους νατρίου και των χειμερινών πολτών, αποτελεί
τη μόνη δυνατότητα εφαρμογής που έχει ο
αμπελουργός μετά το κλάδευμα στο αμπέλι του.
σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται
στο επιστημονικό περιοδικό «American
Journal of Clinical Nutrition».
Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από παρακολούθηση 1.000 ζευγών διδύμων μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών στη Βρετανία
με μέσο όρο ηλικίας τα 55 έτη. Οι επιστήμονες υπέβαλαν στις εθελόντριες ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνήθειές
τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να μετρήσουν την πυκνότητα των οστών τους στην
άρθρωση του ισχίου, στη σπονδυλική στήλη καθώς και στο επάνω μέρος του μηριαίου οστού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
οι γυναίκες που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες κρασιού εμφάνιζαν μεγαλύτερη
οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη
και στο ισχίο σε σύγκριση με όσες δεν έπιναν καθόλου κρασί ή προτιμούσαν άλλα
είδη αλκοόλ.
Ευεργετικές πολυφαινόλες
Αν και δεν είναι γνωστό το πώς ακριβώς το
κρασί ενισχύει τα οστά, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι πιθανώς η ευεργετική δράση του οφείλεται στις πολυφαινόλες
που περιέχει.
Πρόκειται για χημικά συστατικά τα οποία
ανευρίσκονται στη φλούδα των σταφυλιών και όχι στην αλκοόλη. Μπορεί η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ να φαίνεται ότι
είναι ευεργετική για τα οστά, δεν συμβαίνει
όμως το ίδιο και με τη μεγάλη κατανάλωση
η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για οστεοπόρωση.
Σε κάθε περίπτωση τα νέα ευρήματα είναι
σημαντικά εάν κάποιος αναλογιστεί ότι
μια στις τρεις γυναίκες και ένας στους 12
άνδρες εμφανίζουν οστεοπόρωση κάποια
στιγμή στη ζωή τους.
Οι γυναίκες που κάνουν χρήση στεροειδών
φαρμάκων, που καπνίζουν, πίνουν πολύ
και έχουν οικογενειακό ιστορικό της ασθένειας ανήκουν και στην ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση οστεοπόρωσης.

