
Oι διαπραγματεύσεις με την 
τρόικα για τα δημοσιονομικά μέ-
τρα της διετίας (ή και της 4ετίας 
σύμφωνα με τελευταίες εκτιμή-
σεις) μονοπωλούν το ενδιαφέρον, 
καθώς η συμφωνία για το σκληρό 
πακέτο (13,5 δις.) είναι προϋπό-
θεση για την καταβολή της δόσης 
των 31,5 δις. ευρώ.

Παρά τις διαφορές, εκτιμάται ότι 
η συμφωνία είναι θέμα ημερών και 

άνευ απροόπτου μέσα στον Νο-
έμβριο (ενδεχομένως ύστερα από 
έκτακτη σύνοδο) και ύστερα από 
το Eurogroup στις 12/11 τα 31,5 
δις θα εκταμιευθούν ώστε να δο-
θεί μια ανάσα στην ελληνική οικο-
νομία.

 Τα μέτρα είναι επώδυνα (περι-
κοπές σε μισθούς, συντάξεις, απο-
λύσεις), ωστόσο την ίδια ώρα δια-
φαίνεται μια αλλαγή στάσης έναντι 

της χώρας μας που ενδέχεται να 
αποτυπωθεί σε αποφάσεις για νέα 
μείωση του χρέους και εμπροσθο-
βαρή καταβολή μέρους των επό-
μενων δόσεων. 

Εν τω μεταξύ, σε βαθιά νερά θα 
εξακολουθήσει να βρίσκεται και 
την επόμενη χρονιά η ελληνική οι-
κονομία, καθώς προβλέπεται πα-
ράταση της ύφεσης (στο 4,2%) και 
περαιτέρω αύξηση της ανεργίας. 
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Αλλάζει στάση η Commission

Οίνοι ΠΟΠ σε bag-in-box

Kαταγγελία EOΣ 
Σάμου

"Nεμέα ιστορικό 
οινοπέδιο" της Στ. 
Kουράκου

Eύσημα σε KEOΣOE 
από Copa-Cogeca 

Το κρασί σε όλο 
τον κόσμο

Οινοπνευματικά

σελ.2 σελ. 2 σελ. 3 σελ.6 σελ. 8

Tην αμέριστη υποστήριξή τους 
στις θέσεις της ΚΕΟΣΟΕ για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του κλάδου εξέφρασαν τα κόμματα 
(ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, 
ΚΚΕ) στις συναντήσεις εκπροσώ-
πων τους με αντιπροσωπεία της 
ΚΕΟΣΟΕ. 

Χαρακτηριστικό μάλιστα της άμε-
σης ανταπόκρισής τους είναι η υπο-
βολή λίγο μετά τις συναντήσεις, επί-
καιρων ερωτήσεων και επερωτήσε-
ων στη Βουλή καθώς και παρεμβά-
σεων στα συναρμόδια υπουργεία 
(Αγρ. Ανάπτυξης, Οικονομικών) και 
στην Ευρωβουλή.

Κορυφαίο θέμα στην ατζέντα των 
συζητήσεων υπήρξε η ανάγκη άμε-
σης άρσης του αδιεξόδου με τη 
χρηματοδότηση των συνεταιρι-
σμών για την απορρόφηση της 
παραγωγής.

Σελ. 3 

Oι πιέσεις του Νότου αλλά και το 
γαλλογερμανικού άξονα φαί-

νεται ότι οδηγούν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε μερική υπαναχώρηση 
στο θέμα της απελευθέρωσης φυ-
τεύσεων. 

Αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται 
μετά από τις συζητήσεις της Ομά-
δας υψηλού επιπέδου που συνεδρί-
ασε πρόσφατα στο Παλέρμο αλλά 
και από άλλες συγκλίνουσες πληρο-
φορίες της ΚΕΟΣΟΕ από αξιόπιστες 
κοινοτικές πηγές. 

Το ισχύον καθεστώς θα διατηρη-
θεί, με τροποποιήσεις όμως.

Στις 17/10, εν τω μεταξύ, η Ομά-
δα Οίνος της Copa Cogeca τάχθη-
κε υπέρ του κειμένου των 11 Κρα-
τών Μελών που ζητούν τη διατήρη-
ση της απαγόρευσης και των ενερ-
γειών που προγραμματίζονται το 
Νοέμβριο από τους συνεταιρισμούς 
(στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Χρ. 
Μάρκου και ο Παρ. Κορδοπάτης). 

Σελ. 3

H γενικότερη μείωση της κατανάλωσης 
συμπαρασύρει και το κρασί, που μά-

λιστα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, 
υποχωρεί για 5η συνεχή χρονιά.

Σε μια προσπάθεια ανάσχεσης του φαι-
νομένου, και με δεδομένο ότι έχει πληγεί 
ιδιαίτερα η κατανάλωση εμφιαλωμένων οί-
νων μέχρι ενός λίτρου, η ΚΕΟΣΟΕ επανέφε-
ρε στον υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης το αίτημα 
για διάθεση στην αγορά οίνων ΠΟΠ σε συ-
σκευασία bag-in-box.

Διακομματικό «ναι» στη στήριξη του κλάδου

Περιμένοντας τη δόση…

Σταφύλι υψηλής ποιότητας με μειωμένα σε 
σχέση με τα κανονικά (3.150.000 HL) επίπε-
δα παραγωγής. Η φράση αυτή, που περιγρά-

φει τον φετινό τρυγητό, θα μπορούσε να σημαίνει 
πολλά υπό κανονικές συνθήκες ομαλής οικονομικής 
ζωής: καλό εισόδημα στους αμπελουργούς, τόνωση 
των τοπικών οικονομιών, εξαγωγές.

Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως, στις τωρινές συνθήκες 
της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Ήδη, το μεγάλο ερώ-
τημα είναι αν εντέλει θα πληρωθούν οι αμπελουργοί 
(πολλοί είναι απλήρωτοι από πέρυσι), αλλά και εάν οι 
ποσότητες που παρήχθηκαν επαρκούν για την κάλυ-
ψη των αναγκών της χρονιάς ιδίως, σε λευκό κρασί. Να 
τονισθεί ότι και η παραγωγή οίνων στην Ε.Ε/27 είναι 
μειωμένη κατά 20 εκατ. HL (στα 144.500 εκ. HL), γεγο-
νός που δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθεί από την 
παγκόσμια προσφορά, αφού η συγκομιδή και στις Τρί-
τες Χώρες είναι μειωμένη με αποτέλεσμα να αναμένε-
ται άνοδος των τιμών οίνου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το θέμα είναι ότι εξ’ αιτίας του μειωμένου όγκου η 
αύξηση των τιμών δεν αναπληρώνει τις απώλειες ει-
σοδήματος, ενώ γενικότερα όπως ανέφερε ο πρόε-
δρος της Ομάδας Οίνου της Copa Cogeca T. Coste, η 
αύξηση δεν θα πρέπει να μετακυλισθεί στον κατανα-

λωτή, αλλά να απορροφηθεί από τα τεράστια περι-
θώρια κέρδους του εμπορίου και της διανομής.  

Οι αιτίες είναι ίδιες με αυτές που παρατηρούνται σε 
όλους σχεδόν τους τομείς της αγοράς. Έλλειψη ρευ-
στότητας, περιορισμός συναλλαγών, δανειοδότηση 
με το σταγονόμετρο.

Στην περίπτωση ωστόσο της αμπελοοινικής οικο-
νομίας (και του αγροτικού τομέα γενικότερα), το χρη-
ματοδοτικό πρόβλημα είναι οξύτερο μετά την μετα-
βίβαση της ΑΤΕ σε ιδιωτική τράπεζα και τα συνεπαγό-
μενα δυσλειτουργικά ζητήματα που προκάλεσε στις 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις ο νέος νόμος για τους 
συνεταιρισμούς.

Η ΚΕΟΣΟΕ έθεσε έγκαιρα το ζήτημα της χρηματο-
δότησης τόσο σε έκτακτη πανελλαδική σύσκεψη στις 
αρχές Αυγούστου, όσο και σε συνάντηση που είχε ο 
πρόεδρος Χρ. Μάρκου και ο διευθυντής Παρ. Κορ-
δοπάτης με τον υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης Αθ. Τσαυ-
τάρη. Μέχρι στιγμής ωστόσο, και παρά την κατανό-
ηση που δείχνουν οι αρμόδιοι στην ανάγκη να βρε-
θούν μέτρα άρσης των χρηματοδοτικών εμποδίων, 
δεν έχει τίποτα αλλάξει. 

Η χρηματοδοτική ασφυξία παραμένει. 
Σελ. 4-5

Αβέβαιη η πληρωμή των αμπελουργών
λόγω αβεβαιότητας για την πληρωμή τους εξ αιτίας της χρηματοδοτικής ασφυξίας

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα
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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

Ηεπίθεση εναντίον της αμπελουργίας, των Αμπελουργών 
και του παραγωγικού ιστού της Σάμου, κλιμακώνεται με 
στόχο την Ε.Ο.Σ.Σ.

 Μετά την φοροεπιδρομή του Κράτους και την Τραπεζική τοκο-
γλυφία, ακολουθεί η υπονόμευση της Οργάνωσης, με την απόπει-
ρα ακύρωσης στην πράξη του Αναγκαστικού Νόμου 6085/1934.

Είναι οι σταθμοί μιας πολιτικής που ξεπουλάει και διαλύει τα 
πάντα, που δεν διστάζει να θυσιάσει την σημαντικότερη παρα-
γωγική και οικονομική βάση του νησιού, το κρασί, την Ε.Ο.Σ.Σ και 
τους 3.000 Αμπελουργούς, στο βωμό των συμφερόντων κρασε-
μπόρων και κρασοβιομήχανων.

Όργανο αυτής της πολιτικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. 
Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, ο οποίος αφού ενέπαιξε επί 10 
ημέρες το ΔΣ της Ε.Ο.Σ.Σ, έκανε αποδεκτό αίτημα Ανώνυμης Εται-
ρείας που εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Κωστάκη και υπέ-
γραψε άδεια εγκατάστασης ιδιωτικού Οινοποιείου, εκτός Ε.Ο.Σ.Σ, 
στο Καρλόβασι Σάμου, γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια:
- Τον Αναγκαστικό Νόμο 6085/1934.

- Προηγούμενη απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με 
την οποία απορρίπτεται το ίδιο αίτημα.

- Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με την 
οποία επιβεβαιώνεται η ισχύς του Αναγκαστικού Νόμου.

- Το άρθρο 12 του Ελληνικού Συντάγματος που κατοχυρώνει και 
αναγνωρίζει τους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς.

- Το κοινό, δημόσιο, συμφέρον των 3.000 Αμπελουργών και 
όλων των Σαμιωτών.
Ο κ. Παπαθεοφάνους υπέγραψε την άδεια, επικαλούμενος 

προφορική δήλωση του κ. Κωστάκη, ότι θα οινοποιούνται στα-
φύλια εκτός Σάμου, πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη 
κοινή λογική και με το γεγονός του οποίου είναι γνώστης ο κ. Πα-
παθεοφάνους, ότι ο κ. Κωστάκης την τελευταία 3ετία, παρανο-
μεί προκλητικά και ασύστολα, αφού δεν παραδίδει σταφύλια 
στην Ε.Ο.Σ.Σ, ενώ είναι κάτοχος αμπελώνα έκτασης 22 στρεμμά-
των. Δεν αναρωτήθηκε άραγε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, πού διο-
χετεύεται η παραγωγή αυτού του αμπελώνα, όταν υπέγραφε την 
άδεια;

"Νεμέα ιστορικό οινοπέδιο"
νέα σημαντική μελέτη της κας Στ. Κουράκου - Δραγώνα

Θυσία στα ιδιωτικά συμφέροντα η 
αμπελουργία του νησιού και η ΕΟΣ Σάμου

 

Εξαγωγές
- Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ένω-

σης Πεζών και Κινεζικής εταιρίας υπε-
γράφη στις 20/7, στα γραφεία της Ένω-
σης παρουσία του αντί-κυβερνήτη της 
επαρχίας Sichuan κ. WeiHong και του πε-
ριφερειάρχη Κρήτης κου Αρναουτάκη.

 Η εκδήλωση επισφράγισε τη συνέχιση 
της επιτυχούς τριετούς συνεργασίας της 
Ένωσης Πεζών με την εν λόγω εταιρία 
στον τομέα του ελαιολάδου και την επέ-
κταση της στον τομέα των κρασιών.

 Η συνεργασία αυτή εκφράζει στα μέγιστα 
την εξωστρεφή στρατηγική πολιτική της 
Ένωσης Πεζών η οποία αθόρυβα χτίζει το 
όνομα της στο εξωτερικό προωθώντας 
τα προϊόντα των παραγωγών της σε τρί-
τες χώρες.

- Εν τω μεταξύ, διευρύνει την εξαγωγι-
κή παρουσία του στην Κίνα ο συνεταιρι-
σμός Vaeni Νάουσα και ήδη σχεδιάζε-
ται η επέκταση των εξαγωγών και σε άλ-
λα προϊόντα πέραν του κρασιού (ροδάκι-
να κ.λπ.) 

Ενστάσεις για "οίνους 
 χωρίς αλκοόλ"

Έντονη αντίδραση υπήρξε από την χώ-
ρα μας, τόσο από το υπουργείο Αγρ. Ανά-
πτυξης όσο και από την ελληνική αντιπρο-
σωπεία στη 10η Γενική Συνέλευση του Δι-
εθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, 
για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων με 
την ονομασία «οίνοι χωρίς αλκοόλ» 

Η διάθεση στην αγορά τέτοιων προϊό-
ντων, τονίστηκε, θέτει σε κίνδυνο την αντί-
ληψη που έχουν οι καταναλωτές για τον οί-
νο ως ένα φυσικό προϊόν. 

Copa-Cogeca
Το θέμα συζητήθηκε και στη συνεδρία-

ση της Ομάδας «Οίνος» της Copa-Cogeca 
στις Βρυξέλλες, όπου επισημάνθηκε ότι τα 
αποαλκοολμένα προϊόντα, που δεν έχουν 
και καμία γευστική συγγένεια με το κρασί, 
θα δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό 
στην αγορά. 

Υ πηρεσία αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων παραγωγών 
ενεργοποίησε ο ΕΛΓΑ για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή τους.

Οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στον αριθμό 1540 του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέ-
τησης αγροτών και να ενημερώνονται σχετικά με:
-  τις τελευταίες πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων 

ΠΣΕΑ που έχουν καταβληθεί  στους  τραπεζικούς  τους λογαριασμούς,
-  το στάδιο που βρίσκονται οι δηλώσεις ζημιάς των παραγωγών για τα έτη μετά το 2011  

και οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί, 
-  τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη μετά το 2011.

Τ ο ελληνικό κρασί πλουτίζει βιβλι-
ογραφικά με το νέο έργο της κας 
Στ. Κουράκου – Δραγώνα με τίτ-

λο «Νεμέα ιστορικό οινοπέδιο» που αποτε-
λεί παρακαταθήκη για τον ιστορικό αμπελώ-
να της Νεμέας.

Το βιβλίο αποτελείται από αυτοτελή αφη-
γηματικά κείμενα ιστορικού, μυθολογικού, 
λαογραφικού και αμπελοοινικού ενδιαφέρο-
ντος, εμπνευσμένα από την μακραίωνη ιστο-
ρία της «οινικής πρωτεύουσας» της Πελοπον-
νήσου, της περιοχής της Νεμέας.

Από τα κείμενα αυτά προκύπτει ότι η περι-
οχή είναι ένα ιστορικό «οινοπέδιο», ένα πεδίο 
που παράγει αδιάλειπτα ονομαστό οίνο από 
την αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρό-
νους μέχρι σήμερα, αδιάφορο εάν οι Φρά-
γκοι, Οθωμανοί ή Βενετοί κατείχαν στους μέ-

σους χρόνους τον τόπο.
Στα Ομηρικά έπη βρίσκουμε την περιο-

χή με το όνομα Αραιθυρέα και τον χαρακτη-
ρισμό ερατεινή (θελκτική) στους ιστορικούς 
χρόνους φέρει το όνομα Φλ(ε)ιασία και παρά-
γει τον ονομαστό Φλιάσιον οίνον από την Φλι-
ασίαν άμπελον στους μέσους χρόνους παίρ-
νει το όνομα Άγιος Γεώργιος, οπότε και η Φλια-
σία άμπελος μεταβαπτίζεται σε Αγιωργήτικο 
σταφύλι, όνομα με το οποίο καλλιεργείται και 
σήμερα στα οινοπέδια της Νεμέας, όπως ονο-
μάζεται επίσημα η περιοχή από το 1923.

Χάρη στο ποιοτικό οινικό δυναμικό της 
ποικιλίας Αγιωργήτικο, τις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της περιοχής και την πολιτισμική 
κληρονομιά της, το τοπωνύμιο Νεμέα ανα-
γνωρίστηκε το 1971 ως «Ονομασία Προελεύ-
σεως» για ερυθρούς ξηρούς οίνους που πα-

ράγονται από τη γηγενή ποικιλία αμπέλου 
Αγιωργήτικο, προσαρμοσμένη εδώ και αιώ-
νες στα οινοπέδια 17 κοινοτήτων που απο-
τελούν τη ζώνη παραγωγής οίνων «Προστα-
τευόμενη Ονομασία Προέλευσης» ΝΕΜΕΑ.

Στο καταπράσινο από αμπέλια τοπίο της 
σύγχρονης Νεμέας προβάλλουν οι εννέα κί-
ονες του περίλαμπρου άλλοτε Ναού του Νε-
μείου Διός της Αρχαίας Νεμέας, προς τιμήν 
του οποίου τελούνταν τα Νεμέα, ένας από 
τους τέσσερις Πανελλήνιους Aθλητικούς 
Αγώνες. Αρχαιολογικός Xώρος (Ιερό Άλσος, 
Στάδιο, Μουσείο) και σύγχρονα οινοπέδια, οι 
δυο πυλώνες ιστορικής και οικονομικής στή-
ριξης της περιοχής, στα υπερσύγχρονα οινο-
ποιεία της οποίας παράγεται ένα από τα ευ-
γενέστερα προϊόντα της γεωργικής μας οικο-
νομίας.  

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση από τον  
ΕΛΓΑ μέσω του 1540

Υπό τροποποίηση ο 
ν. 4015/2011

Αναγνωρίζονται από όλους πλέ-
ον τα προβλήματα από την εφαρ-
μογή του ν. 4015/2011 για τους συ-
νεταιρισμούς.

Ήδη, ο υπουργός Αγρ. Ανάπτυ-
ξης Αθ. Τσαυτάρης προχώρησε στη  
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας που 
διατύπωσε ήδη προτάσεις για την 
τροποποίηση του νόμου.

Καταγγελία της ΕΟΣ Σάμου

Με καθυστέρηση που οφείλεται 
στις διαδοχικές εκλογικές αναμε-

τρήσεις, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων με την παρούσα πολιτι-
κή ηγεσία και μετά από συνάντηση της ΚΕ-
ΟΣΟΕ με τον υπουργό κ. Α. Τσαυτάρη, απέ-
στειλε στο υπουργείο Οικονομικών τον Φά-
κελο με σκοπό την ένταξη στα ΠΣΕΑ απο-
ζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν οι 
αμπελοκαλλιεργητές οινοσταφύλων την πε-
ρίοδο 2011/12.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
ΚΕΟΣΟΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-

νομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας ενέκρινε τον 
Φάκελο, αλλά είναι άγνωστο εάν δέσμευσε 
ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό του 
2013 (30 εκ. €).

Η επόμενη φάση έχει ξεκινήσει με την 
αποστολή του φακέλου, στην Commission, 
η οποία θα πρέπει να απαντήσει εντός δυο 
μηνών είτε εγκρίνοντας το Φάκελο, είτε ζη-
τώντας περαιτέρω διευκρινίσεις, οπότε 
απαιτείται εντός μηνός απάντηση από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και εντός μηνός από την απάντηση ορι-
στική απόφαση από την Commission.          

Οι αποζημιώσεις ΠΣΕΑ για τους αμπελοκαλλιεργητές 
οινοσταφύλων στο δρόμο για τις Βρυξέλλες
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Τ ην ανησυχία του κλάδου για το παρατηρούμε-
νο αδιέξοδο στην απορρόφηση της φετινής πα-
ραγωγής και τις οδυνηρές επιπτώσεις σε αμπε-

λουργούς και οινοποιητικούς συνεταιρισμούς συμμερίζο-
νται και τα κόμματα, και ήδη ενεργοποιήθηκαν παρεμβαί-
νοντας στη Βουλή αλλά και ασκώντας πιέσεις στο οικονο-
μικό επιτελείο. 

Η «στράτευση» των κομμάτων στη στήριξη του κλάδου 
κατέστη σαφής κατά τις συναντήσεις που είχε αντιπροσω-

πεία της ΚΕΟΣΟΕ ( ο πρόεδρος Χρ. Μάρκου και ο διευθυ-
ντής Παρ. Κορδοπάτης) με εκπροσώπους τους το τελευ-
ταίο διάστημα, στη διάρκεια του τρυγητού. 

Συγκεκριμένα, έγιναν συναντήσεις: στις 27/9 με τη ΝΔ (Γ. 
Κασαπίδη), στις 28/9 με το ΚΚΕ (Δ. Μανωλάκου, Κ. Γκικό-
πουλο), στις 11/10 με τη ΔΗΜΑΡ  (Π. Μουτσινά), στις 19/10 
με το ΠΑΣΟΚ (Μ. Τζελέπη) και στις 23/10 με τον ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ (Β. Αποστόλου).

Στις συναντήσεις συζητήθηκε: η άρνηση και η αδυναμία 

χρηματοδότησης της φετινής συγκομιδής από τις τράπεζες 
(με επιπρόσθετη δυσχέρεια την εμπλοκή από την «απου-
σία» της ΑΤΕ που μεταβιβάστηκε στην Πειραιώς), η ανά-
γκη βαθιών τομών στο νέο νόμο (4015) για τους συνεταιρι-
σμούς, η μετάθεση πληρωμής της δόσης για την άτοκη χρη-
ματοδότηση του 2009/10, η επίσπευση καταβολής αποζη-
μιώσεων μέσω των ΠΣΕΑ για τις ζημιές πέρυσι από τον πε-
ρονόσπορο, η ένταση των ελέγχων του τομέα, η υπό αναθε-
ώρηση ΚΟΑ Οίνου, τα δικαιώματα φύτευσης κ.λπ.  

Άμεση ανάγκη η δανειοδότηση των ΑΣΟ
Μήνυμα προς τράπεζες και κυβέρνηση από τα κόμματα στις συναντήσεις με ΚΕΟΣΟΕ

Αρχίζει να ξεκαθαρί-
ζει το τοπίο σχετικά με 
την εξέλιξη που θα έχει 

το θέμα της απελευθέρωσης των 
δικαιωμάτων φύτευσης μετά τη 
συνάντηση της Ομάδας υψηλού 
επιπέδου, που πραγματοποιήθη-
κε στο Παλέρμο στις 21 Σεπτεμ-
βρίου 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
ΚΕΟΣΟΕ η Commission κατευθύ-
νεται στην τροποποίηση του ση-
μερινού καθεστώτος αλλά πλέ-
ον τάσσεται υπέρ της διατήρη-
σής του.

Είναι πλέον δεδομένο ότι οι πιέ-
σεις των Κρατών – Μελών και κυ-
ρίως του γαλλογερμανικού άξονα 
υποχρέωσαν την Commission να 
λάβει υπ’ όψιν της τις αρνητικές 
συνέπειες της απελευθέρωσης 
όπως η υπερπαραγωγή, η πτώση 
των τιμών, η δυσχερής θέση που 
θα βρεθούν οι λιγότερο παραγω-
γικές ζώνες έναντι των πεδιάδων, 
η μείωση των οικογενειακών εκ-
μεταλλεύσεων κλπ.

Βέβαια η Commission αναφέ-
ρει ότι η επιστροφή στο παλαιό 
καθεστώς δεν συζητείται, όμως 
η συνέχιση ενός συστήματος δι-
καιωμάτων φύτευσης περισσότε-

ρο ευέλικτου στου οποίου τη δια-
χείριση θα συμμετέχουν οι εμπλε-
κόμενοι φορείς αποτελούν στοι-
χεία του νέου καθεστώτος που θα 
ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2016.

Επίσης προτείνεται ότι η διαχεί-

ριση των δικαιωμάτων φύτευσης 
στις ζώνες παραγωγής ΠΟΠ και 
ΠΓΕ οίνων να περιέλθει στις διε-
παγγελματικές Οργανώσεις των 
περιοχών, με την προϋπόθεση ότι 
θα υπάρξει και ρήτρα διασφάλι-
σης ώστε να μην ξεπεράσουν οι 
νέες φυτεύσεις ένα όριο σε κά-
θε περιοχή ή και σε εθνικό επίπε-
δο. Στο σημείο αυτό αντιδρούν 
όμως 11 Κράτη Μέλη, (μεταξύ αυ-
τών Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία Πορ-
τογαλία, Ισπανία, Ελλάδα). Τα 11 
Κράτη Μέλη «ζήτησαν» νέα δικαι-
ώματα φύτευσης στην προοπτι-
κή διατήρησης του καθεστώτος, 
μεταξύ των οποίων βρίσκεται και 
η Ελλάδα. 

Εν τω μεταξύ, στην προηγού-
μενη συνεδρίαση της Ομάδας 
(6/7/12), είχε γίνει γνωστό ότι στο 
Παλέρμο θα παρουσιάζονταν με-
λέτη της Arev για την απελευθέ-
ρωση, όπου αναλύονται δυο μο-
ντέλα διαχείρισης (Ισπανία & Αυ-
στραλία η οποία δεν έχει περιο-
ριστικούς μηχανισμούς και οδη-

γήθηκε σε περιορισμό του τομέα 
της).

Μελέτη ευρωβουλής
Σημειώνεται ότι μελέτη με τις 

συνέπειες από την απελευθέρω-
ση ή την διατήρηση των δικαιω-
μάτων φύτευσης εκπόνησε το ευ-
ρωκοινοβούλιο, περιγράφοντας 
αναλυτικά τις δομές των 2 «αντί-
παλων» στρατοπέδων (παλαιός 
–νέος κόσμος). Ολόκληρη η μελέ-
τη υπάρχει στο site της ΚΕΟΣΟΕ.    

Copa–Cogeca 
Τελευταία εξέλιξη στο θέμα η 

υιοθέτηση από την Copa–Cogeca 
(Ομάδα Οίνος) του κειμένου των 
11 Κρατών Μελών και η στήριξη 
των ενεργειών που προγραμμα-
τίζονται για τον Νοέμβριο σε επί-
πεδο περιφερειών από τους συνε-
ταιρισμούς. Στις 10 Δεκεμβρίου 
θα δοθεί ταυτόχρονα σε όλα τα 
Κράτη Μέλη συνέντευξη τύπου 
για την αναγκαιότητα διατήρη-
σης των δικαιωμάτων φύτευσης.

Θετικός απέναντι στον κλάδο εμφανί-
στηκε Υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης 
Μαξ. Χαρακόπουλος, απαντώντας 

σε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Ειδικότερα, 
στην ομιλία του τόνισε:

«Ο αμπελοοινικός τομέας είναι σημαντι-
κός για την αγροτική μας οικονομία. Η χώ-
ρα μας παράγει εξαιρετικής ποιότητας επώ-
νυμα κρασιά, Προϊόντα με Ονομασία Προέ-
λευσης και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης. 
Καλλιεργούμε περί τις 700 χιλιάδες στρέμμα-
τα με αμπέλια με οινοποιήσιμες ποικιλίες που 
δίνουν εισόδημα σε 165 χιλιάδες νοικοκυριά. 
Επιπλέον πάνω από το 1/7 των αμπελιών μας 
-πάνω από ενενήντα χιλιάδες στρέμματα- 
έχουν αναδιαρθρωθεί τα τελευταία χρόνια 
με νέες ποιοτικότερες ποικιλίες ενώ υπάρχει 
και πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που είναι σε 
εξέλιξη».

Παράνομες φυτεύσεις 
Το καθεστώς απαγόρευσης των νέων φυ-

τεύσεων εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 
1984. Οι φυτεύσεις αμπελιών από το 1998 και 
μετά με βάση τον Κανονισμό 1493/1999, χα-
ρακτηρίστηκαν παράνομες και προβλέπεται 
υποχρεωτική εκρίζωση. Με την τακτοποίηση 

που ξεκίνησε το 2003 και ολο-
κληρώθηκε το 2008 τακτοποι-
ήθηκαν περί τα 108.000 στρέμ-
ματα. Η χώρα μας, ωστόσο, 
κλήθηκε να πληρώσει πρόστι-
μο 65 εκατομμύρια ευρώ γιατί 
δεν έκανε ορθή διαδικασία τα-
κτοποίησης. Μετά από διμερείς 
συνεννοήσεις το  πρόστιμο έπε-
σε στα 21,3 εκ. και ευελπιστού-
με στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
να απαλλαγούμε του προστί-
μου. Τούτη την ώρα τα εν δυ-
νάμει παράνομα –και λέω εν 
δυνάμει παράνομα, γιατί πολ-
λοί προσκομίζουν δικαιολογη-
τικά, συμβόλαια, ενοικιαστή-
ρια, διαθήκες, που επιβεβαιώ-
νουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων- είναι της 
τάξης των 32.000 στρεμμάτων. Τα στρέμμα-
τα αυτά αντιστοιχούν σε 8.400 ιδιοκτήτες. Η 
μη συμμόρφωση στην εκρίζωση όσων απο-
δειχθούν παράνομα θα επισύρει για τη χώρα 
νέα πρόστιμα. 

Η εικόνα που έχουμε στο Υπουργείο από 
την ενημέρωση που ζητούν όσοι έχουν φυ-
τεύσει παράνομα τέτοια αμπέλια μετά το 1998 

είναι ότι δεν πρόκειται στην πλειοψηφία τους 
για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Πρόκειται 
κυρίως για ετεροεπαγγελματίες, γιατρούς, δι-
κηγόρους, οι οποίοι κάνουν και κρασιά. 

Επιπλέον είναι οι οινοποιητικές επιχειρή-
σεις αυτές που τάσσονται υπέρ της απελευ-
θέρωσης στην καλλιέργεια ποικιλιών οινο-
ποιήσιμων αμπέλου, ενώ αντίθετα οι παρα-
γωγοί, η ΚΕΟΣΟΕ, είναι υπέρ της διατήρησης 
της απαγόρευσης».

Παραμένει με τροποποιήσεις
Μειωμένη παραγωγή οίνου 

αλλά και λιγότερα αποθέματα 
οίνου στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία προβλέψεων οινο-
παραγωγής 2012 που έχει στην κατοχή της η 
ΚΕΟΣΟΕ οι μεγάλες οινοπαραγωγές χώρες της 
ΕΕ Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία παρουσιάζουν τις 
πρώτες εκτιμήσεις τους για την τρέχουσα συ-
γκομιδή μειωμένες από 5,3% έως 14,5%.

Συγκεκριμένα τα στοιχεία προβλέψεων 
των παραπάνω χωρών έχουν ως εξής: Η πα-
ραγωγή της Ισπανίας (σε 1000 HL) το 2010/11 
ήταν 38.250, το 2011/12, 37.500 (-2%) και το 
2012/13, 35.500 (-5,3%). Η παραγωγή της Γαλ-
λίας (σε 1000 HL) το 2010/11 ήταν 45.393, το 
2011/12, 50.199 (+10,6%) και το 2012/13, 
42.937 (-14,5%). Η παραγωγή της Ιταλίας (σε 
1000 HL) το 2010/11 ήταν 45.000, το 2011/12, 
42.500 (-5,6%) και το 2012/13, 39.500 (-7,1%).

Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως στα και-
ρικά φαινόμενα (πάγος για τη Γαλλία και καύ-
σωνας για Ιταλία, Ισπανία) που επικράτησαν 
την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Αντίστοιχα αν και δεν έχουν αποστείλει τον 
όγκο των αποθεμάτων η Γαλλία και η Ισπα-
νία για τις οποίες αναμένεται να επιβεβαιω-
θεί ως τάση, η Ιταλία δήλωσε όγκο αποθεμά-
των 31.500.000 HL ποσότητα που είναι μειωμέ-
νη κατά 24% σε σχέση με το 2010 (41.350.000 
HL) και κατά 12% (35.800.000 HL) σε σχέση με 
το 2011. 

Εύσημα σε ΚΕΟΣΟΕ 
από Copa Cogeca 

Να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΚΕΟ-
ΣΟΕ και να στείλουν εκθέσεις για το μείζον θέ-
μα της ενιαίας ενίσχυσης (θα εφαρμοστεί από 
το 2014 και μετά), κάλεσε τις αντιπροσωπείες 
των χωρών που μετέχουν στην Ομάδα Οίνος, ο 
πρόεδρος της Τ. Coste σε συνεδρίαση του κα-
λοκαιριού. 

Σημειώνεται ότι η ΚΕΟΣΟΕ είχε αποστείλει 
περιγραφή του καθεστώτος που εφαρμόζεται 
στην Ελλάδα με πλήρη ανάλυση των επιπτώ-
σεων σε ενδεχόμενο κατάργησης του μέτρου 
ή στην προοπτική πλήρους εφαρμογής του για 
όλες τις επιλέξιμες εκτάσεις.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ομάδας Οί-
νος, αναφορικά με την αναθεώρηση της ΚΑΠ 
σε σχέση με τον αμπελοοινικό τομέα, η Ομάδα 
ομόφωνα εξέφρασε την απόλυτη στάση της 
για την διατήρηση των Εθνικών Προγραμμά-
των Στήριξης, την αντίθεσή της στο πρασίνι-
σμα της ΚΑΠ ως έχει, αλλά εν πάσει περιπτώσει 
την αυτόματη ένταξη των οιναμπέλων στην 
περίπτωση που η Commission επιμείνει στη 
δομή του μέτρου. Είναι πάντως οριστικό ότι τα 
οινάμπελα θα αποτελούν στην νέα ΚΑΠ επιλέ-
ξιμες εκτάσεις για Ενιαία Ενίσχυση. 

Αντιδράσεις για 
ιδιωτικοποίηση ΑΤΕ

Κρίσιμες επισημάνσεις για την ιδιωτικοποί-
ηση της ΑΤΕ (μεγαλύτερες δυσκολίες στη χρη-
ματοδότηση των ΑΣΟ και κίνδυνος κατασχέ-
σεων της περιουσίας τους που περνάει πλέον, 
αφού είναι υποθηκευμένη στον έλεγχο του ιδι-
ωτικού τραπεζικού τομέα), κάνουν σε ανακοί-
νωσή τους η ΕΑΣ Αμυνταίου και η ΕΑΣ Λευ-
κάδας. 

Καθεστώς δκαιωμάτων φύτευσης

Οι παράνομες φυτεύσεις πρέπει να εκριζωθούν
τόνισε ο Yφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης Μαξ. Χαρακόπουλος
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Επιτακτική ανάγκη η δανειοδότηση των συνεταιρισμών
Ηεξέλιξη και η εικόνα του φετινού τρυγητού, 

σύμφωνα με το δελτίο που κάθε χρόνο ετοι-
μάζει η ΚΕΟΣΟΕ, είναι η ακόλουθη:

Η ανθοφορία και  ωρίμαση των σταφυλιών  κατά τους 
κρίσιμους μήνες εξελίχθηκε  ομαλά φέτος , αν και επι-
τυχάνθηκε από τους τελευταίους καύσωνες (είχε προ-
ηγηθεί όμως επιβράδυνση της ωρίμασης λόγω βροχο-
πτώσεων στο τέλος της Άνοιξης). Σε ορισμένες περι-
οχές ο τρύγος ήταν  πρώιμος κατά μια εβδομάδα από 
την κανονική του έναρξη, ενώ οι κλιματολογικές συν-
θήκες εξελίχθηκαν  ομαλά και κυρίως με απουσία πολ-
λών βροχοπτώσεων κατά τον μήνα   Σεπτέμβριο. Ο τρυ-
γητός ολοκληρώθηκε πρώτα στα νησιά του Αιγαίου τον 
Αύγουστο, στο Ιόνιο, στην  Κρήτη και στην ηπειρωτική 
Ελλάδα το πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ 
στη Θεσσαλία και την Μακεδονία τον Οκτώβρη.

Από άποψη όγκου παραγωγής, οι εκτιμήσεις δεί-
χνουν ότι δεν επανερχόμαστε στα κανονικά επίπεδα, 
με τις περιοχές που είχαν πληγεί από τον περονόσπο-
ρο πέρσι να παρουσιάζουν μια «ελαφριά κόπωση» ως 
προς τον όγκο, όγκος που διαφαίνεται να μειώνεται πε-
ραιτέρω εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα που 
επικράτησε τον Αύγουστο, αλλά και το Σεπτέμβριο, μει-
ώνοντας την πρόβλεψη  της φετινής παραγωγής οίνου 
στα 3.150.000 HL

Ασθένειες δεν παρατηρήθηκαν φέτος, αφού οι αμπε-
λουργοί μετά το περσινό «στραπάτσο» αύξησαν τις 
φροντίδες τους και μόνο ένα περιστατικό ασθένειας 
με ωίδιο αναφέρθηκε στην περιοχή της Κεφαλονιάς το 
οποίο αντιμετωπίζεται.

Όσον αφορά τις ποικιλίες διπλής και τριπλής χρήσης, 
είναι σημαντικό ν’ αναφερθούν οι έντονες βροχοπτώ-
σεις στο Νομό Κορινθίας, οι οποίες σε συνδυασμό με 
υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και την εφαρμογή ορμο-
νών (γιββερελλίνες) στα σταφύλια που προορίζονταν 
για εξαγωγή νωπών, παρουσίασαν εικόνα μερικής σή-
ψης που προκάλεσαν μύκητες ή βακτήρια. Η εικόνα αυ-
τή απέτρεψε την κατανάλωση σταφυλιών αυτών (σουλ-

τανίνας) ως νωπών στην εσωτερική και εξωτερική αγο-
ρά, με συνέπεια να οδηγούνται στην αγορά χυμού στα-
φυλής, κυρίως δια μέσου εξαγωγών στην Ιταλία με προ-
φανή στόχο να γυρίσουν στην Ελλάδα ως Οίνος. 

Χρηματοδότηση παραγωγής
Οι προβλέψεις για τις τιμές υπακούουν στο πλαίσιο 

που δημιουργεί η οικονομική κρίση.  Αν και φαίνεται ότι 
θα κινηθούν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα με ελαφρά 
ανοδική τάση ανάλογα με την περιοχή, οι παράμετροι 
που τις επηρέασαν είναι: 
- Ο μικρότερος από τον αναμενόμενο όγκο παραγω-

γής 
- Ο μικρός όγκος αποθεμάτων γενικά, αλλά ιδίως σε 

λευκό κρασί το οποίο ψάχνουν στην αγορά «με το 
τουφέκι»

- Η ολοένα αυξανόμενη εξάντληση ρευστότητας των 
επιχειρήσεων

- Η αδυναμία χρήσης παραδοσιακών πόρων χρηματο-
δότησης (δανεισμός, σπάσιμο επιταγών), που καθο-
ρίζεται από την προβληματική κατάσταση που βρί-
σκεται ο ελληνικός Τραπεζικός τομέας

- Ο περιορισμός των συναλλαγών στον τομέα, οι οποί-
ες πλέον πραγματοποιούνται σε τμήμα της αγοράς 
(διεπιχειρησιακές συναλλαγές) μόνο τοις μετρητοίς 
και με τα σουπερμάρκετ να πληρώνουν και μετά από 
ένα χρόνο

- Η πτώση του κύκλου εργασιών των σουπερμάρκετ 
από 3-15% το 2011 και από 5-20% το 2012

- Η καχυποψία που υπάρχει στις συναλλαγές στην εσω-
τερική αγορά όπου σύμφωνα με ρήση μεγάλου οινο-
ποιού, καλός πελάτης είναι ο κακός, τον οποίο απο-
φεύγεις

- Η μεταβίβαση της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς, που 
αποτελούσε τον  οιωνί χρηματοδότη και του ιδιωτι-
κού αλλά και του συνεταιριστικού τομέα, σε συνδυα-
σμό με το νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς όπου δη-
μιουργούνται πλέον συνθήκες «ακινησίας»

- Οι αυξανόμενες εξαγωγές χαμηλής κατηγορίας τιμής 
κρασιών και η «εγκατάλειψη» της εσωτερικής αναξιό-
πιστης αγοράς

- Η δυσχέρεια στις συναλλαγές με τις χώρες της ΕΕ, που 
αντιμετωπίζουν την Ελλάδα και τους επιχειρηματίες 
της ως υπό πτώχευση

- Η υποχώρηση πωλήσεων εμφιαλωμένων κρασιών 
και η ραγδαία άνοδος φθηνών κρασιών σε bag in box, 
γεγονός που θα ασκήσει έντονες πιέσεις στον υγιή 
ανταγωνισμό

- H περαιτέρω αύξηση των ζημιών (+84%) των μεγα-
λύτερων ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων το 
2011 έναντι του 2010

- Η πιθανή αναστολή οινοποίησης σταφυλιών τριπλής 
χρήσης μετά τις περσινές εξελίξεις και την ξεκάθαρη 
θέση πλέον του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων στις περιοχές παραγωγής τους
Με λίγα λόγια το ερώτημα φέτος δεν είναι οι τιμές, αλ-

λά ποιος θα μπορεί να πληρώσει τους αμπελουργούς, 
σε συνθήκες «μαύρης τρύπας» που έχει πέσει ο τομέας 
και η ίδια η Ελλάδα.    

Το μεγάλο θέμα για τους οινοποιητικούς συνεταιρι-
σμούς είναι ο τρόπος χρηματοδότησης της παραγωγής. 
Μερικοί συνεταιρισμοί χωρίς διαθέσιμα, χωρίς δυνατό-
τητα ρευστοποίησης απαιτήσεων και χωρίς πρόσβαση 
στον τραπεζικό δανεισμό, ανεξάρτητα εάν έχουν ληξι-
πρόθεσμες ή όχι υποχρεώσεις, ή βλέπουν τους εμπό-
ρους σταφυλιών να κλείνουν συμφωνίες με τους αμπε-
λουργούς σε ανεκτές τιμές, χωρίς να μπορούν να πα-
ρέμβουν ακόμη και στα μέλη τους.

Μείζον συνεπώς θέμα του αμπελοοινικού τομέα 
φέτος, αλλά και γενικότερα του αγροτικού τομέα, 
είναι η άρση των εμποδίων χρηματοδότησης των 
συνεταιρισμών, για την παραλαβή της φετινής συ-
γκομιδής, εμπόδια που δεν διαφαίνεται να αρθούν, 
πιθανόν (!!!)μετά την εκταμίευση της δόσης των 31 
δις. ευρώ, από την Τρόϊκα.  

Έκτακτη Πανελλαδική Σύσκεψη στην KEOΣOE
Σ τις αρχές Αυγούστου, σε έκτα-

κτη πανελλαδική σύσκεψη 
στα γραφεία της Οργάνωσης, 

ο κλάδος εξέπεμψε το πρώτο sos, προει-
δοποιώντας για τον κίνδυνο κατάρρευσης 
της αμπελοοινικής οικονομίας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε 
μετά την σύσκεψη, τονίζονται τα ακόλουθα:

Στην κρισιμότερη στιγμή της ιστορίας της χώ-
ρας, ο αμπελοοινικός τομέας που αποτελεί μια 
από τις ατμομηχανές της παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της οικονομίας και της αναπτυξιακής  
διαδικασίας  αντιμετωπίζει τον κίνδυνο πλήρους 
κατάρρευσης.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ενόψει τρυ-

γητού, που ήδη ολοκληρώνεται σε ορισμένες 
περιοχές, έχουν διαμορφωθεί συνθήκες  "κενού 
αγοράς" γεγονός που μεταφράζεται σε οδυνη-
ρές κοινωνικές επιπτώσεις, αφού χιλιάδες αμπε-
λουργοί βρίσκονται μπροστά στο εφιαλτικό εν-
δεχόμενο να μείνουν χωρίς εισόδημα, αλλά και 
σε ευρύτερα οικονομικές καθώς θα χαθεί μια βα-
σική πηγή εξαγωγών που, ως γνωστόν, στην πα-
ρούσα φάση είναι το ελάχιστο οξυγόνο που δί-
νει ακόμη ζωή στην δοκιμαζόμενη  ελληνική οι-
κονομία.

Βασική αιτία της κατάστασης που επικρατεί εί-
ναι η χρηματοδοτική ασφυξία στην οποία έχουν 
περιέλθει οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί λόγω 
της τραπεζικής κρίσης, με αξιοσημείωτο όμως 
ότι σε πολλές περιπτώσεως ο τραπεζικός τομέας 

αρνείται με προσχηματικές προφάσεις να δανει-
οδοτήσει ακόμα και απολύτως υγιείς και φερέγ-
γυες οινοποιητικές επιχειρήσεις, μεγεθύνοντας 
το ήδη οξύ πρόβλημα του κλάδου.

Είναι χαρακτηριστικό,  όπως καταγγέλθηκε σε 
σημερινή πανελλαδική σύσκεψη της ΚΕΟΣΟΕ, 
ότι στο αίτημα προέδρου υγιούς συνεταιρισμού 
για χρηματοδότηση λόγο τρύγου, η ιδιωτική 
τράπεζα που εξαγόρασε την ΑΤΕ έθεσε ως προϋ-
πόθεση την επιπλέον εγγύηση της προσωπικής 
περιουσίας του συνεταιριστικού  στελέχους !

Στη σύσκεψη ο  πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρ. 
Μάρκου και ο γενικός διευθυντής Παρ. Κορ-
δοπάτης περιέγραψαν αναλυτικά τα χαρακτη-
ριστικά της εντεινόμενης κρίσης του κλάδου και 
της αγοράς κρασιού, επισημαίνοντας την ανά-
γκη να ληφθούν ΤΩΡΑ εκείνα τα μέτρα που θα 
επιτρέψουν  στους συνεταιρισμούς να λειτουρ-
γήσουν απρόσκοπτα στην αγορά σταφυλιού.   
Διαφορετικά, τόνισαν, ο ιστορικότερος κλάδος 
της ελληνικής γεωργίας που λειτούργησε δια-
χρονικά ως συνεκτικός ιστός για τις κοινωνικο-
οικονομικές και περιβαλλοντικές δομές της ελ-
ληνικής περιφέρειας, θα εξαφανιστεί και η πλου-
τοπαραγωγική  πηγή που συνιστά  η ύπαρξη του 
θα περιέλθει στην κατοχή και τη νομή ασύδο-
των και τυχάρπαστων κερδοσκοπικών κυκλω-
μάτων. 

Μέτρα
Το γεγονός ότι η ποιότητα της φετινής παρα-

γωγής είναι άριστη και σε κανονικά  επίπεδα, επι-

βάλλει την άμεση λήψη μέτρων που θα άρουν το 
αδιέξοδο και θα επιτρέψουν την δραστηριοποί-
ηση των οινοποιητικών συνεταιρισμών ώστε να 
απορροφηθεί η παραγωγή και να πληρωθούν οι 
αμπελουργοί.

Στα μέτρα αυτά, όπως τονίστηκε στη σύσκε-
ψη, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
των οινοποιητικών συνεταιρισμών στην ΑΤΕ – 
Πειραιώς  χωρίς όρους ξεπουλήματος της αγρο-
τικής γης και περιουσίας των συνεταιρισμών.

Απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παραγωγι-
κής διαδικασίας είτε από νέο πιστωτικό φορέα 
είτε από το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα με 
νέο άτοκο δάνειο.

Χρονική μετάθεση και μετατροπή του άτοκου 
δανείου σε μακροπρόθεσμο δάνειο.

Παροχή δυνατότητας κυκλοφορίας οίνων 
ΠΟΠ σε bagin box δεδομένης της οικονομικής 
κρίσης και της κατάρρευσης πωλήσεων των εμ-
φιαλωμένων οίνων.

Υλοποίηση των προτάσεων που έχει υποβάλ-
λει η ΚΕΟΣΟΕ για την αποκατάσταση του υγιούς 
ανταγωνισμού στην αγορά.

Στη σύσκεψη παραβρεθήκαν : 
Πρόεδροι και Διευθυντές από 22 οινοποι-

ητικές συνεταιριστικές οργανώσεις, οι  κκ. Μ.  
Βουμβουλάκης (ΠΑΣΕΓΕΣ), Π. Λιβανός  κ Γ. 
Πάγκαλος  (ΣΥΔΑΣΕ),  Γ. Σταμόπουλος  (ΓΕΣΑ-
ΣΕ),  Ε. Κούρεντα  (Αν. Δ/ντρια  Μεταπ. και Τυ-
ποπ. ΥΠΑΑΤ)  και  Χ. Μουλκιώτης (στέλεχος 
ΥΠΑΑΤ).
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Επιτακτική ανάγκη η δανειοδότηση των συνεταιρισμών
ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επι-
κράτησαν κατά την διάρκεια του κα-
λοκαιριού καθώς επίσης και η έλλει-
ψη βροχοπτώσεων είχε ως αποτέ-
λεσμα την επίσπευση της ωρίμασης 
των σταφυλιών.

Ο τρύγος ξεκίνησε νωρίτερα κατά 
δέκα ημέρες σε σχέση με άλλες χρο-
νιές. Συγκεκριμένα η αρχή έγινε με τις 
λευκές ποικιλίες, Sauvignon Blanc, 
ακολούθησε το Chardonnay και τέ-
λος το Gewurztraminer. Οι ποικιλίες 
αυτές  αναμένεται να δώσουν κρασιά 
φρουτώδη με έντονα αρώματα και 
ισορροπημένες οξύτητες. 

Στις κόκκινες ποικιλίες o τρύγος ξε-
κίνησε με το Merlot, ακολούθησε το 
Syrah και αναμένεται το Ξινόμαυρο 
επίσης πιο πρώιμα. Το Merlot και το 
Syrah αναμένεται να δώσει πιο πλού-
σια κρασιά με μεγαλύτερο αλκοολι-
κό τίτλο και μεγάλη περιεκτικότητα 
σε φαινολικά συστατικά , ενώ το Ξι-
νόμαυρο αναμένεται  να δώσει οίνο 
έντονο αρωματικά, με καλές οξύτη-
τες για τον αφρώδη οίνο καθώς επί-
σης για τα κρασιά παλαίωσης  φαινο-
λική ωριμότητα και πλούσια  σάκχα-
ρα. 

Σε επίπεδο όγκου όμως η μικρο-
καρπία έδωσε μειωμένες κατά 30% 
ποσότητες. 

ΝΑΟΥΣΑ  
Οι καιρικές συνθήκες της άνοιξης 

και του καλοκαιριού ήταν ομαλές μέ-
χρι τα μέσα Σεπτεμβρίου περίοδο κα-
τά την οποία άρχισαν βροχοπτώσεις 
που διήρκεσαν 4 ημέρες, στη συνέ-
χεια όμως οι καιρικές συνθήκες ήταν 
πάλι ευνοϊκές για τρύγο. Αποτέλεσμα 
της βροχής ήταν η καθυστέρηση της 
αύξησης του σακχαρικού τίτλου για 
την ποικιλία  ξινόμαυρο σε σχέση με 
τις πρώιμες ποικιλίες merlot-syrah. Η 
εξέλιξη αυτή καθυστέρησε την ωρί-
μαση του ξινόμαυρου με αποτέλε-
σμα ο τρύγος να μην είναι πρώιμος 
όπως αναμενόταν . Η υγιεινή κατά-
σταση των σταφυλιών ήταν καλή με 
εξαίρεση τη μικρή αφυδάτωση στις 
πρώιμες ποικιλίες κυρίως. Ο όγκος 
της παραγωγής κυμάνθηκε σε χα-
μηλά σε σχέση με τις προηγούμενες 
χρονιές επίπεδα (πτώση 20 % περί-
που). Ο σακχαρικός τίτλος ήταν ικα-
νοποιητικός όπως και τα φαινολικά 
και αρωματικά χαρακτηριστικά όλων 
των ερυθρών ποικιλιών . Και στην Νά-
ουσα, έκπληξη περίμενε τους οινο-
ποιούς όσον αφορά τον όγκο δεδο-
μένου ότι τα πρέμνα απέδωσαν μέσω 
μικρότερου φορτίου όγκο μειωμένο 
κατά 30%. 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Οι καιρικές συνθήκες, την Άνοι-

ξη ήταν ευνοϊκές με αρκετές βροχο-
πτώσεις που συνέχισαν έως την αρχή 
του καλοκαιριού ,γεγονός που καθυ-
στέρησε λίγο την καρπόδεση.  Το κα-
λοκαίρι ήταν αρκετά ζεστό και προ-
κάλεσε  μικρή ζημιά στα σταφύλια  
λόγω του  καύσωνα . Οι  βροχές αρ-
χές και τέλη Αυγούστου ήταν αρκε-
τά ωφέλιμες στο τελικό στάδιο ωρί-
μασης.

Η παραγωγή σε ποσότητα υπολο-
γίζετε μεγαλύτερη  από την περσινή 

χρονιά κατά 1/3.
Δεν υπήρξαν προσβολές από ασθέ-

νειες καθ όλη τη διάρκεια της καλλι-
έργειας. Ο ξηρός  Σεπτέμβρης βοή-
θησε  την τελική  ωρίμαση και την συ-
γκομιδή να επιτευχθούν χωρίς προ-
βλήματα. Οι πολύ καλές αποδόσεις 
ανά στρέμμα (800 – 1000) βοήθησαν 
στην καλύτερη αξιοποίηση των χα-
ρακτηριστικών της Ντεμπίνας. 

Ο σακχαρικός τίτλος κατά μέσο 
όρο  είναι 12 be και η οξύτητα περί-
που στa 5,7 gr/lt

Πρασινοκίτρινο χρώμα, με αρώμα-
τα εσπεριδοειδών και αλκοολικό τίτ-
λο γύρω στο 12, η ποιότητα των οί-
νων της ποικιλίας Ντεμπίνα φέτος θα 
είναι εξαιρετική.
 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Το καλοκαίρι του 2012 ήταν αρ-

κετά  θερμό σε όλη σχεδόν τη διάρ-
κειά του με ελάχιστες βροχοπτώσεις. 
Το γεγονός αυτό αλλά και οι καιρικές 
συνθήκες που επικράτησαν στο σύ-
νολο της καλλιεργητικής περιόδου 
οδήγησαν σε πρωιμότητα τη σταφυ-
λική παραγωγή. Η εσοδεία του 2012 
έχει σχετικά με προηγούμενες χρο-
νιές μικρές στρεμματικές αποδόσεις, 
ειδικά η ποικιλία Μοσχάτο Τυρνάβου 
και  μπορεί στο σύνολό της η φετινή 
χρονιά  να χαρακτηριστεί ως μια από 
τις πρωιμότερες της τελευταίας δε-
καετίας , αλλά και με σταφύλια άρι-
στα χωρίς καθόλου προσβολές από 
ασθένειες.  Ο σακχαρικός τίτλος και 
τα φαινολικά χαρακτηριστικά κινού-
νται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα 
σε όλες τις ποικιλίες σε αντίθεση με 
τις οξύτητες που είναι ιδιαίτερα χα-
μηλές. 

Οι οίνοι της φετινής παραγωγής 
αναμένονται ποιοτικοί, πλούσιοι σε 
σώμα και σε αρώματα ειδικά οι οί-
νοι από Μοσχάτο αναμένεται να εί-
ναι από τους ποιοτικότερους των τε-
λευταίων χρόνων λόγω και της πολύ 
μικρής στρεμματικής απόδοσης της 
ποικιλίας αυτής.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ  
Οι καιρικές συνθήκες που επικρά-

τησαν κατά τη διάρκεια της ωρίμασης 
ευνόησαν την παραγωγή των σταφυ-
λιών. Συνέπεια αυτού ήταν η παρα-
γωγή και ο τρυγητός αν και πρώιμος 
να εξελιχθούν ομαλά με αναμενόμε-
νους ποιοτικούς οίνους, βαθύχρω-
μους για τις ερυθρές ποικιλίες  και ιδι-
αίτερα για την ποικιλία Μαύρο Μεσε-
νικόλα, αρωματικούς και με ικανοποι-
ητική φρεσκάδα για τους λευκούς.

Προς το τέλος του τρύγου – τέλος 
Σεπτεμβρίου – κάποιες βροχές δεν 
επηρέασαν τελικά την ποιότητα και 
τη συγκομιδή των σταφυλιών. Συ-
γκριτικά με την περσινή χρονιά, οι 
αλκοολικοί τίτλοι είναι υψηλότεροι 
και αντίστοιχα οι οξύτητες στα ίδια 
περίπου επίπεδα.

Η παραγωγή σταφυλιών κυμάνθη-
κε στα κανονικά για την περιοχή επί-
πεδα, ενώ η ΕΑΣ Καρδίτσας προμη-
θεύτηκε ποσότητες σταφυλιών και 
από γειτονικούς νομούς, λόγω της 
παραγωγής από φέτος και τσίπου-
ρου. Οι τιμές για όλες τις ποικιλίες 
σταφυλιών ήταν ίδιες με πέρσι, αρκε-
τά υψηλές για τα δεδομένα της χρο-
νιάς. 

 
ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Στην τρέχουσα συγκομιδή αποφεύ-
χθηκαν τα προβλήματα που δημι-
ούργησε  το περσινό υγρό έως τροπι-
κό καλοκαίρι με αποτέλεσμα ο περο-
νόσπορος και το ωίδιο να επιδρά-
σουν ελάχιστα.

Ωστόσο και οι φετινές καιρικές 
συνθήκες δεν ήταν  οι ευνοϊκότε-
ρες  για την αμπελοκαλλιέργεια, κα-
θώς ενώ ο φυσιολογικός κύκλος του 
αμπελιού ξεκίνησε σχετικά νωρίς λό-
γω των  ήπιων  θερμοκρασιών κα-
τά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρ-
τιο, στη συνέχεια οι βροχές και οι χα-
μηλές θερμοκρασίες δημιούργη-
σαν προβλήματα στην βλάστηση και 
την  ανθοφορία. Εν συνεχεία    η ωρί-
μαση των σταφυλιών ήταν φυσιολο-
γική λόγω του αρχικά ζεστού  (αλλά 
χωρίς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασί-
ες)  καλοκαιριού . Στην τελική φάση 
όμως της ωρίμασης των σταφυλιών 
και λόγω των ιδιαίτερα  ξηροθερμι-
κών  συνθηκών που επικράτησαν τον 
Αύγουστο, μήνα που  πραγματοποι-
ήθηκε σχεδόν το σύνολο του τρυγη-
τού και προκειμένου τα σταφύλια να 
συγκομιστούν στην απαραίτητη τε-
χνολογική ωριμότητα, επισπεύτηκε 
ο τρυγητός.

Ο τρύγος ήταν πρώιμος σε σχέση 
με άλλες χρονιές και ο σακχαρικός 
τίτλος κυμαίνεται από 11 έως 12 be 
με χαμηλή όμως ολική οξύτητα.

Οι στρεμματικές αποδόσεις ήταν 
αρκετά  χαμηλότερες  σε σχέση με 
προηγούμενες χρονιές και η υγιεινή 
κατάσταση των σταφυλιών  κρίνεται 
καλή.

Στις ερυθρές ποικιλίες ο σακχαρι-
κός τίτλος και τα φαινολικά χαρακτη-
ριστικά των σταφυλιών είναι ιδιαίτε-
ρα ικανοποιητικά, ενώ οι οξύτητες εί-
ναι σχετικά χαμηλές , συνεπώς  η φε-
τινή χρονιά ευνόησε περισσότερο τις 
ερυθρές ποικιλίες με αποτέλεσμα να 
παραχθούν  ερυθρά κρασιά με σώμα, 
χρωματικά άριστα και αξιόλογο δυ-
ναμικό παλαίωσης. Σε επίπεδο όγκου 
η  φετινή χρονιά έχει μειωμένη παρα-
γωγή σε σχέση με την περσινή  και ει-
δικά για τις ποικιλίες Σαββατιανό και 
Ροδίτη η μείωση είναι της τάξης του 
10-15% , ενώ λόγω του καύσωνα κα-
τά την περίοδο του τρυγητού   θα πα-
ραχθούν πιο γεμάτα στο στόμα, αλλά  
λιγότερο αρωματικά λευκά κρασιά. 

ΒΟΙΩΤΙΑ
Στη Βοιωτία και κυρίως στην ευρύ-

τερη περιοχή της Θήβας οι φετινές 
καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για 
την αμπελοκαλλιέργεια.                         

Μέχρι και τον μήνα Mάιο, η θερμο-
κρασία ήταν σε φυσιολογικά επίπε-
δα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πα-
γετού, με αρκετή ηλιοφάνεια και χω-
ρίς πολλές βροχοπτώσεις. Έτσι η χρο-
νιά εξελισσόταν  ευνοϊκά , με μεγάλη 
παραγωγή και σχετικά πρώιμη. Τον 
Ιούνιο και κυρίως τον Ιούλιο, όπως 
και τον Αύγουστο παρατηρήθηκαν  
υψηλές θερμοκρασίες, με παρατετα-
μένους  καύσωνες και καθόλου βρο-
χοπτώσεις, με αποτέλεσμα την επί-
σπευση της ωρίμασης των σταφυ-
λιών. Η ημερομηνία έναρξης τρυ-
γητού ήταν πολύ νωρίτερα από την 
περσινή χρονιά (π.χ. για το Σαββα-
τιανό η 05/09/12). Λόγω της μεγά-

λης παραγωγής και των βροχοπτώ-
σεων στα μέσα Σεπτέμβρη (οι οποίες 
όμως δεν δημιούργησαν άλλα προ-
βλήματα π.χ. σάπισμα των σταφυ-
λιών), ο μέσος σακχαρικός τίτλος της 
ποικιλίας Σαββατιανό δεν ήταν ιδιαί-
τερα υψηλός και θα χρειαστεί ενίσχυ-
ση (εμπλουτισμός). Για τις υπόλοιπες 
ποικιλίες δεν υφίσταται κάποιο θέμα. 
Κάποια σποραδικά φαινόμενα χολέ-
ρας στις ερυθρές ποικιλίες αντιμε-
τωπίστηκαν έγκαιρα από τους αμπε-
λουργούς. Η οξύτητα είναι σχετικά 
χαμηλή με υψηλές τιμές ph, λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών όλο το καλο-
καίρι, αλλά διορθώνεται με την προ-
σθήκη στο γλεύκος τρυγικού οξέως.  

Η ποιότητα των λευκών και των 
ερυθρών ποικιλιών αναμένεται να εί-
ναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, με καλή 
σχέση (αν γίνουν οι κατάλληλες προ-
σθήκες) σακχάρων και οξύτητας.
 

ΑΤΤΙΚΗ
Κοινός παρονομαστής για τις αμπε-

λουργικές περιοχές της Αττικής Σπά-
των ,Κορωπίου ,Μαρκοπούλου ,Παι-
ανίας η μερική επιστροφή του όγκου 
της παραγωγής στα κανονικά επίπε-
δα ,αλλά με σταφυλική παραγωγή 
άριστη όσον αφορά την υγιεινή της 
κατάσταση και με ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά ώστε η χρονιά να χαρακτηρί-
ζεται ως χρονιά Σαββατιανού αφού 
οι  οξύτητες και το ph  δεν χρήζουν  
οινολογικών παρεμβάσεων. 

Οι οινολόγοι θεωρούν την χρο-
νιά σαφώς καλύτερη από την περσι-
νή αφού  οι οίνοι που αναμένονται 
θα  έχουν έντονους αρωματικούς χα-
ρακτήρες υψηλούς σακχαρικούς τίτ-
λους, συνέπεια του ότι  η ωρίμαση 
των σταφυλιών εξελίχθηκε ομαλά .

Η περίοδος έναρξης τρύγου ήταν 
το τέλος  Αυγούστου , 15 ημέρες νω-
ρίτερα τουλάχιστον από τις συνηθι-
σμένες ημερομηνίες έναρξης (πρω-
τοφανές δεδομένο για την περιοχή ).

Οι ποσότητες ήταν  αυξημένες  σε 
σχέση με τα   περσινά επίπεδα, αλλά 
επηρεασμένες από την προσβολή 
του περονόσπορου.

Το ξηρό καλοκαίρι έδωσε υγιέστα-
τα σταφύλια με έντονα οργανοληπτι-
κά χαρακτηριστικά 12,5 be με xαμη-
λή απόδοση όμως σε γλεύκος.

Τα πρώτα δείγματα από τα κρασιά 
που ήδη αποζύμωσαν από πλευράς 
ποιότητας υποδηλώνουν ότι θα εί-
ναι η καλύτερη ποιοτικά χρονιά της 
τελευταίας δεκαετίας. Τιμές σταφυ-
λιού ελαφρά αυξημένες κατά 10% - 
15% σε σχέση με πέρσι. Παρόμοιες 
συνθήκες επικράτησαν στην περιοχή 
των Μεγάρων ,αλλά και της Εύβοιας,  
περιοχές στις οποίες βασική ποικιλία 
είναι επίσης το Σαββατιανό.

ΑΧΑΪΑ
Ο τρύγος στην περιοχή των Πα-

τρών ξεκίνησε φέτος νωρίτερα (του-
λάχιστον μια εβδομάδα). Από τις 20 
Αυγούστου άρχισαν οι παραλαβές 
σταφυλιών με πρώτη ποικιλία το 
Μοσχάτο και ακολούθησε η Μαύρη 
Κορινθιακή (για Μαυροδάφνη Πα-
τρών).

Οι παραχθείσες ποσότητες Μο-
σχάτου και Μαύρης Κορινθιακής (οι-
νοποίηση) ήταν μειωμένες σε σχέση 

συνέχεια στην σελ. 7

Μειωμένη κατά 20 εκ. HL! 
A πώλειες μετρούν φέτος οι ευρωπαίοι αμπελουργοί στο σύ-

νολό τους, καθώς η συγκομιδή σταφυλιών έδειξε μείωση της 
παραγωγής κατά 20 εκ. HL (από 165 εκ. HL πέρυσι, σε 144,5 φέτος).

Ήδη, μετά την συνεδρίαση (17/10) της Ομάδας Οίνος της Copa 
Cogeca ( όπου από την ΚΕΟΣΟΕ συμμετέχουν ο Χρ. Μάρκου και ο Παρ. 
Κορδοπάτης), ο πρόεδρός της Τ. Coste αναφέρθηκε με ανησυχία στο 
γεγονός, καθώς οδηγεί σε εισοδηματική απώλεια των αμπελουργών 
αλλά και σε άνοδο των τιμών του κρασιού. Τόνισε μάλιστα ότι η αύξηση 
των τιμών θα πλήξει την κατανάλωση και κάλεσε το εμπόριο και τη δια-
νομή να συμπιέσουν τα υψηλά περιθώρια κέρδους που έχουν ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό. 

Η μείωση της παραγωγής αποδίδεται στους παγετούς (Φεβρουάριο, 
Μάρτιο) και στους καύσωνες (Ιούλιο, Αύγουστο).

Στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγ-
γαρία κ.λπ.) η μείωση της παραγωγής υπολογίζεται σε 30%, ενώ μεγα-
λύτερη υπολογίζεται στο μεσογειακό νότο (συνολικά) με τη νότιο Γαλ-
λία μάλιστα να κρατά τα πρωτεία (κάτω 50%).

Αγορά οίνου
Ενδιαφέροντα στοιχεία αναφέρθηκαν, εν τω μεταξύ, στην συνεδρία-

ση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οίνου (18/10), σχετικά με την ευρω-
παϊκή αγορά κρασιού, με πιο αξιοσημείωτο την άνοδο πέρυσι των τι-
μών παρά την αύξηση της παραγωγής. 

Οι εξαγωγές ήταν στο ίδιο επίπεδο, αλλά η αξία τους παρουσίασε αύ-
ξηση 5%, ενώ αυξημένο ήταν και το μερίδιο των συναλλαγών σε χύδην 
οίνους. Άλλο αξιοσημείωτο, οι εξαγωγές 4.000.000 HL ισπανικού κρα-
σιού στη Γαλλία, σε μια χρονιά που η γαλλική παραγωγή κινήθηκε σε 
ύψη-ρεκόρ. 

Ευρωπαϊκή οινοπαραγωγή
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•	 Οδικό	ταξίδι	στα	κρασιά	της	Καλιφόρνια.	Το Ινστιτούτο 
Οίνου στην Καλιφόρνια έχει αρχίσει μια νέα προσπάθεια για 
τα κρασιά που παράγονται στην περιοχή μέσα από ένα οδικό 
ταξίδι βίντεο στη διεύθυνση:  www.discovercaliforniawines.
com / roadtrip. Πρόκειται για μια σύγχρονη και άψογα σκηνο-
θετημένη περιήγηση στις πιο γραφικές περιοχές παραγωγής 
οίνου της Καλιφόρνια. Με τα εικονικά ορόσημα εμπνέει τους 
τηλεθεατές να επωφεληθούν από δεκάδες ειδικές εκδηλώ-
σεις δραστηριότητες και προσφορές όπου θα γιορτάσουν 
την παραγωγή κρασιών της Καλιφόρνια για τον μήνα Σεπτέμ-
βριο.

• Ηνωμένο Βασίλειο: H Weight Watchers χορηγός σε κρασί 
με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. O McWilliams 
που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αυστραλιανών οίνων 
συνεργάζεται με ένα πρόγραμμα διαίτης με την Weight 
Watchers στην Αγγλία. Τα κρασιά αυτής της γκάμας χαμηλής 
περιεκτικότητας σε αλκοόλ (6-10 βαθμούς) θα έχουν επικολ-
λημένα αυτοκόλλητα "ProPoints" της Weight Watchers τα 
οποία θα δίνουν πληροφόρηση σε θέματα διατροφής στους 
καταναλωτές. Σε δελτίο τύπου, ο Αυστραλός παραγωγός 
McWilliams ανέφερε ότι είναι ευτυχής με την υποστήριξη 
που δείχνει η Weight Watchers και ότι η εταιρεία του είναι 
στην ευχάριστη θέση να προσφέρει σε όσους αγαπούν το 
κρασί τη δυνατότητα μικρής ποσότητας αλκοόλ και λίγων 
θερμίδων. Αυτή η συνεργασία αναμένεται ότι θα είναι απο-
τελεσματική στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου τα επόμε-
να τρία χρόνια. Ο McWilliams έχει ήδη συνεργαστεί με την 
Weight Watchers στην αγορά της Αυστραλίας από το 2010. 
Η Weight Watchers ήδη παράγει κρασιά με το δικό της σή-
μα σε συνεργασία με τα γερμανικά κρασιά Reh alleamnds 
Kendermann. Σύμφωνα με το περιοδικό Harper, η επέκταση 
της σειράς αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση, στην Αγγλία 
των κρασιών με χαμηλά επίπεδα αλκοόλ (Στην Αγγλία οι πω-
λήσεις εκτιμώνται σε 1 εκατομμύριο κιβώτια το 2011).

•	 Η	παραγωγή	της	Αυστραλίας	αφήνει,	το	μπουκάλι	για	να	
κατευθυνθεί στα χύμα κρασιά. Σύμφωνα με την τελευταία 
έκθεση της  Ciatti, η ζήτηση για  αυστραλιανό κρασί χύμα 
σήμερα είναι πολύ ισχυρή και η τάση αυτή θα προωθήσει τη 
μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας των αυστραλιανών οί-
νων. Τα κόκκινα κρασιά από εμβληματικές περιοχές (Κοιλάδα 
Barossa, Coonawarra, McLaren Vale ...) είναι τα  πιο περιζήτη-
τα,  ενώ τα  αποθέματα των λευκών κρασιών της Αυστραλίας 
παραμένουν μεγάλα στην αγορά. Οι Αυστραλιανοί παραγω-
γοί θα ευνοήσουν  την αύξηση των εξαγωγών σε χύμα κρα-
σί.   Για παράδειγμα, 74 εκατομμύρια λίτρα αυστραλιανών 
οίνων χύμα απεστάλησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 
31 Μαϊου 2011 και 1 Ιουνίου 2012. Το μέγεθος αυτό αντι-
προσωπεύει αύξηση κατά 52% σε όγκο σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο. Σύμφωνα με  τα στοιχεία του WINE 
AUSTRALIA, η μέση τιμή ανά εκατόλιτρο οίνου ήταν μόλις 
πάνω από εκατό δολάρια Αυστραλίας (ή 83 € / hl ή 0,83 € / 
lt). Κατά την ίδια περίοδο, οι αποστολές των εμφιαλωμένων 
κρασιών της Αυστραλίας έχουν μειωθεί  κατά  11% σε 1,17 
εκατομμύρια εκατόλιτρα.

•	 Για	 πρώτη	 φορά,	 η	 Νότια	 Αφρική	 εξάγει	 περισσότερο	
κρασί χύμα απ' ότι σε φιάλες. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2012, οι πωλήσεις  κρασιών της Νότιας Αφρικής έχουν αυξη-
θεί συνολικά κατά 9% σε σχέση με τους πρώτους έξι μήνες 
του 2011. Οι αγορές που επιτρέπουν στα κρασιά της Νότιας 
Αφρικής  να αναβιώσουν  την ανάπτυξη είναι οι ευρωπαϊκές. 
Η ευρωπαϊκή κατανάλωση, ευνοεί σαφώς τα χύμα κρασιά  
(+31%) σε σχέση με τα εμφιαλωμένα κρασιά (-9%). Σύμφω-
να με  στατιστικά στοιχεία, αυτή είναι η πρώτη φορά που το 
μερίδιο των κρασιών  της Νότιας Αφρικής που εξάγονται 
χύμα,  υπερβαίνει την αξία των εμφιαλωμένων κρασιών.  Η 
πρόσφατη υποτίμηση του νομίσματος της Νότιας Αφρικής 
(Ραντ 1 = € 0,099) και υψηλότερη από την αναμενόμενη εσο-
δεία (1,3 εκατομμύρια τόνοι σταφύλια,  + 3,5% από το 2011) 
εξηγεί  την επιστροφή στην αύξηση εξαγωγών των κρασιών  
της Νότιας Αφρικής. Το 2011, η Νότια Αφρική εξήγαγε 3,71 
εκατομμύρια εκατόλιτρα (-5% από το 2010). Ο Διεθνής Οργα-
νισμός Αμπέλου και Οίνου,  εκτιμά ότι το 50% του όγκου των 
εξαγωγών το 2011 ήταν σε χύμα μορφή, έναντι 40% το 2010.

•	 Κάμψη	πωλήσεων	οίνων	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο	.

  Οι πωλήσεις  κρασιών στο λιανικό εμπόριο του ΗΒ έχουν μει-
ωθεί κατά 27 εκατομμύρια φιάλες ενώ τα αλκοολούχα ποτά 
στο ισοδύναμο των έξι εκατομμυρίων φιαλών ,σύμφωνα με 

δημοσίευση του Harper’s.  Συνολικά διαπιστώ-
θηκε πτώση κατά  4% του όγκου των πωλήσε-
ων στον τομέα των λιανικών πωλήσεων οίνων  
το τελευταίο  έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία της Nilsen για την περίοδο που έληξε 
στις 28 Απριλίου 2012. Η έκθεση καταδεικνύει 
επίσης μια σημαντική στροφή προς τα προϊό-
ντα ιδιωτικής ετικέτας όσον αφορά στα κρασιά. 
Η ετικέτα  Sainsbury’s Mondelli κινήθηκε ανοδικά  
121 θέσεις  στο νούμερο  22 της κατάταξης, ενώ η 
Τesco’s Ogio ανέβηκε εννέα θέσεις. Το μερίδιο της ιδι-
ωτικής ετικέτας με βάση την “light” κατηγορία οίνου έχει 
αυξηθεί κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες στο 22% και αντί-
στοιχα  0,8 μονάδες στην μπίρα με μερίδιο 4,7% όπως και 1,7 
μονάδες στα RTDs στο 4,9%. Αλκοολούχα συμπεριλαμβανο-
μένων των Russian Standard και Teacher’s δεν ακολουθούν 
την πτωτική πορεία και παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη, 
όπως είναι και μερικά “κοινής κατανάλωσης” κρασιά νεοφερ-
μένα στην κατηγορία BWS συμπεριλαμβανομένων των Stella 
Cidre και Foster’s Gold.

•	 Η	διεθνής	αγορά	οίνων	 ισορροπεί,	 με	μετατόπιση	 των	
εξαγωγών της ΕΕ. Αν το 2011 η Ευρώπη είχε πάρει μια κε-
ντρική θέση στο παγκόσμιο εμπόριο στον τομέα του οίνου, 
η Rabobank εκτιμά τώρα ότι υπάρχει μια επιστροφή στην 
ισορροπία μεταξύ του Νέου και του Παλαιού Κόσμου. Σύμ-
φωνα με την τελευταία έκθεση της ολλανδικής τράπεζας, η 
μείωση των αποθεμάτων των ευρωπαϊκών κρασιών δίνει ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις χώρες του Νέου Κόσμου. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η ανάπτυξη των ευρωπαϊ-
κών αποστολών επιβραδύνθηκε, το μεγαλύτερο μέρος της 
αύξησης των εξαγωγών στο Νέο Κόσμο επιτυγχάνεται με τις 
μεταφορές χύμα κρασιών.

•	 Επίθεση	στην	αγορά	οίνου	της	Κίνας		από	Ν.	Ζηλανδία,	
Χιλή, Αυστραλία. Ο Νέος Κόσμος αντεπιτίθεται προκειμέ-
νου να ανασχέσει την  συνεχή άνοδο των γαλλικών κρασιών 
στην αγορά της Κίνας. Η μία μετά την άλλη οι χώρες του νοτί-
ου ημισφαιρίου αρχής γενομένης από τη Ν.Ζηλανδία και τη 
Χιλή επιτυγχάνουν μέσω διμερών συμφωνιών την εισαγωγή 
των κρασιών τους χωρίς φόρους. Την πρακτική αυτή ακο-
λουθεί και η Αυστραλία ,γεγονός που θα πρέπει αντίστοιχα 
να προβληματισει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .Μάλιστα η Χιλή 
προγραμματίζει την δυναμική της παρουσία στην προσεχή 
έκθεση INTERWINE που πραγματοποιείται στην Καντώνα 
δεσμεύοντας τριάντα περίπτερα έναντι επτά που είχε στην 
προηγούμενη έκθεση. Με αυτά τα δεδομένα οι προσπάθει-
ες των ευρωπαϊκών και ιδιαίτερα των ελληνικών κρασιών θα 
συναντήσουν το εμπόδιο των φθηνότερων ποιοτικών  κρα-
σιών ,γεγονός που θα δυσχεράνει τον εξαγωγικό προσανατο-
λισμό στη μεγάλη αγορά της Κίνας. 

•	 Ινδία	ακόμα	νέα	στη	βιομηχανία	οίνου	πιστεύει	στην	τα-
χεία επέκταση της. Η Ινδική Αρχή Ανάπτυξης γεωργικών 
αγαθών και εξαγωγών (APEDA), οργάνωσε στα τέλη Ιουλίου 
συνέδριο στο Νέο Δελχί για να ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμα-
κας προώθηση του ινδικού κρασιού. Στην πραγματικότητα 
τα τελευταία σαράντα χρόνια, η ινδική βιομηχανία οίνου (90 
βιομηχανίες) επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους να λάβουν θέ-
ση μεταξύ των σημαντικότερων οινοπαραγωγών. Ο υπουρ-
γός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Anand Sharma, δήλωσε ότι οι 
τρέχουσες ινδικές εξαγωγές κρασιού ανήλθαν σε € 3,6 εκα-
τομμύρια. Φιλόδοξος στόχος είναι να τετραπλασιαστεί το 
ποσό αυτό μέχρι το 2015, στηρίζοντας την ποιοτική και πο-
σοτική αύξηση της παραγωγής στην Ινδία. Ο Πρόεδρος του 
APEDA, Asit Tripathy πρόσθεσε ότι το κρασί έχει πολύ μικρό 
βάρος στις ινδικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Επί του 
παρόντος οι κύριες αγορές για αυτά τα κρασιά είναι η Μα-
λαισία, η Ιαπωνία, το Μπουτάν ... Ωστόσο, σήμερα έχει εμπι-
στοσύνη στις δυνατότητες της χώρας όσον αφορά το κρασί, 
με το επιχείρημα ότι θα μπορούσε να ενταχθεί και να γίνει 
το ισοδύναμο των χωρών του Νέου Κόσμου, όπως η Χιλή και 
η Αυστραλία. Για το λόγο αυτό ο πρώην πρέσβης της Ινδίας 
στο Παρίσι, εργάστηκε για την προσχώρηση της Ινδίας στον 
Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου.

•	 Νοτιοδυτική	Γαλλία:	ηλεκτρονική	σύνδεση	για	τον	υπολο-
γισμό της απόδοσης των αμπελώνων. Για τη συγκομιδή του 
2012, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αμπέλου και Οίνου (IFV) έχει θέσει 
σε απευθείας σύνδεση ένα έντυπο υπολογισμού, μιας σειράς 
από επιδόσεων, για να υπολογισθεί η απόδοση των σταφυλιών 
στους αμπελώνες. Κατά κύριο λόγο το φύλλο υπολογισμού προ-

ο ρ ί -
ζ ε τ α ι 

για τους 
αμπελουρ-

γούς της νοτιο-
δυτικής Γαλλίας. Αυτό 

το στατιστικό εργαλείο βασίζεται 
σε παρατηρήσεις του  IFV που έγιναν σε 19 ποικιλίες που είναι 
φυτεμένες στην περιοχή. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου 
αναμενόμενης απόδοσης σε απευθείας σύνδεση με το αμπε-
λοτεμάχιο, ο αμπελουργός πρέπει να γνωρίζει τη θεωρητική 
πυκνότητα φύτευσης, το ποσοστό απωλειών, ο μέσος όρος 
των σταφυλιών ανά πρέμνο. Η τελευταία παράμετρος πρέπει 
να μετρηθεί τουλάχιστον σε σαράντα πρέμνα για τη μείωση 
σε 10% του περιθωρίου λάθους των αποτελεσμάτων. Οι ποι-
κιλίες που θα εφαρμοσθεί το σύστημα αυτό είναι: cabernet 
franc cabernet sauvignon,  chardonnay,  colombard,  duras,  
fer servadou, gamay,  gros manseng,  loin de l’oeil,  malbec,  
mauzac grappes lâches,  mauzac grappes serrées,  merlot, 
lnégrette,  prunelard,  sauvignon blanc,  syrah,  tannat και ugni 
blanc.

•	 ΗΠΑ:	 H	 Ουάσινγκτον	 ανακοινώνει	 συγκομιδή	 ρεκόρ	
για το 2012. Μετά από μια πολύ κακή συγκομιδή το 2011, 
η Επιτροπή Οίνων της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε συγκομιδή 
ρεκόρ για το 2012. Η συγκομιδή στις βορειοδυτικές Ηνω-
μένες Πολιτείες προβλέπεται ν’ ανέλθει  σε 181.000 τόνους 
σταφύλια το 2012. Σε αντίθεση με πέρυσι, οι καιρικές συν-
θήκες είναι ευνοϊκές και η έναρξη του τρύγου αναμένεται 
να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο ρεκόρ σημει-
ώθηκε το 2010 με 145.120 τόνους σταφυλιών. Η συγκομιδή 
2010-2011 κατέγραψε επίσης ρεκόρ στις τιμές ειδικά για το 
Riesling και το Malbec. Η μέση τιμή ανά τόνο σταφυλιών το 
2011 ανήλθε στα 1040 $ με το Malbec να πληρώνεται στα 
1540 $ / τόνο. Στην Καλιφόρνια η μέση τιμή ανά τόνο στα-
φυλιών πληρώθηκε στα 602 $.

•	 Πορτογαλία:	 αυξημένη	 συγκομιδή,	 παρά	 τις	 αντίξοες	
καταστάσεις. Το 2012, η Πορτογαλία αναμένεται να παράγει 
μεταξύ 5,8 και 5,9 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου, δηλαδή αύ-
ξηση της τάξης του 4 με 5% σε σύγκριση με το 2011 σύμφωνα 
με τα στοιχεία του πορτογαλικού Ινστιτούτου Αμπέλου και 
Οίνου. Η πρώτη οινοπαραγωγός περιοχή, το Douro παράγει 
1,38 εκατομμύρια εκατόλιτρα, σημειώνοντας αύξηση της τά-
ξης του 4,5% σε σύγκριση με το 2011, αλλά μια μείωση της 
τάξης του 3% πάνω από το μέσο όρο της πενταετίας. Το χαλά-
ζι και η ξηρασία, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι η αιτία της 
μειωμένης απόδοσης του δυναμικού, το οποίο θα ήταν πολύ 
υψηλότερο. Ο αμπελώνας της Λισαβόνας θα παράγει 992.000 
εκατόλιτρα (+20% σε σύγκριση με το 2011), γεγονός που ση-
μαίνει επιστροφή σε φυσιολογικά επίπεδα παραγωγής μέσω 
καλύτερου ελέγχου των μυκητολογικών ασθενειών (ωίδιο και 
περονόσπορος). Μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή, ωστόσο, 
ανακοίνωσαν οι περιοχές του Minho, με 696 000 εκατόλιτρα 
ανακοίνωσε (-15% σε σύγκριση με το 2011) και ο αμπελώνας 
του Beiras, με 779 000 hl (-4,6%). Στην Alentejo, θα παραχθούν 
το 2012, 940.000 εκατόλιτρα (-3% σε σύγκριση με το 2012), το 
οποίο βρίσκεται στο μέσο όρο της πενταετίας.

•	 Μόδα	και	τάσεις	στην	κατανάλωση	οίνου	στις	ΗΠΑ.Από 
τον Αύγουστο 2011 έως τον Αύγουστο 2012, οι πωλήσεις 
"γλυκού κόκκινου κρασιού" έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στις 
ΗΠΑ στα δίκτυα κατανάλωσης κρασιών στο σπίτι (108% σε 
σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο). Σύμφωνα με την 
εταιρεία ερευνών Nielsen, εντυπωσιακή εναλλακτική λύση 
στην αγορά των ΗΠΑ αποτελούν τα Μοσχάτα με επιτυχία 
(45%), καθώς επίσης αυξανόμενη είναι η ζήτηση για κρασιά 
της ποικιλίας Malbec (23%) και των bag-in-box των 3 λίτρων 
(14%). Το τρέχον έτος, η ζήτηση στις ΗΠΑ για τα κρασιά που 
πωλούνται λιγότερο από $ 9 διατηρήθηκε σε 118 εκατομμύ-

συνέχεια στην σελ. 8
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με τις περσινές. Ο σακχαρικός τους 
τίτλος κυμάνθηκε στις περσινές τι-
μές (Μοσχάτο ζώνης Be 13,2-14), 
Μαύρη Κορινθιακή (Be 13,4-13,8). 
Η υγεία των σταφυλιών ήταν άριστη 
με καλές για το Be οξύτητες. Ο αρω-
ματικός χαρακτήρας του Μοσχάτου 
ήταν αρκετά πλούσιος στα περσινά 
σχεδόν επίπεδα. Η αρωματική ποι-
κιλία Sardonnay της περιοχής παρή-
χθη σε μειωμένη ποσότητα με καλά 
όμως χαρακτηριστικά (Be 12-12,6 κα-
λή οξύτητα και αρώματα) και άριστη 
υγεία των σταφυλιών. 

Η Μαυροδάφνη και τα άλλα ποικι-
λιακά ερυθρά (Cabernet, Merlot και 
Syrah) παρουσίασαν επίσης μειωμέ-
νη παραγωγή, αλλά με άριστη υγεία 
και Be 12,3-12,5 για τα  Cabernet και 
Merlot και σχετικά χαμηλότερα για 
την Μαυροδάφνη. Το χρωματικό δυ-
ναμικό τους παρουσίασε καλά επίπε-
δα. 

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις στο 
Νομό είχαν σαν αποτέλεσμα την κα-
θυστέρηση του τρυγητού του Ροδί-
τη. 

Οι βροχοπτώσεις επηρέασαν τον 
σακχαρικό του τίτλο (Be 9,2-11,0) με 
αποτέλεσμα να χρειάζεται εμπλου-
τισμός με ανακαθαρισμένο γλεύκος. 
Η υγεία των σταφυλιών δεν επηρε-
άσθηκε από τις βροχοπτώσεις και 
αφού έγινε προσπάθεια γρήγορου 
τρυγητού πριν δημιουργηθούν ποιο-
τικά προβλήματα.

Το χαμηλό απόθεμα σε λευκό κρα-
σί των οινοποιείων όλης της χώρας 
δημιούργησε έντονο αγοραστικό εν-
διαφέρον για τον ροδίτη, οι τιμές του 
οποίου ξεκίνησαν από 0,22 και πλη-
σίασαν τα 0,30 € στο τέλος του τρύ-
γου.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Σημαντικό πρόβλημα στη φετινή 

σταφυλική παραγωγή δημιούργη-
σαν η έλλειψη βροχοπτώσεων από 
τον Μάρτιο και έπειτα καθώς επίσης 
και οι συνεχείς αυξημένες θερμοκρα-
σίες κατά την περίοδο Ιουλίου -  Σε-
πτεμβρίου. Ο συνδυασμός των φαι-
νομένων αυτών είχε ως αποτέλεσμα 
την ανικανότητα του κλήματος να 
θρέψει σωστά τους καρπούς του, με 
συνέπεια όχι ιδιαίτερα υψηλούς αλ-
κοολικούς τίτλους και μικρές απο-
δόσεις σε γλεύκος. Ωστόσο η έλλει-
ψη υγρασίας ευνόησε την ανυπαρξία 
ασθενειών.     

Η ωρίμαση των σταφυλιών σε σύ-
γκριση με την περσινή χρονιά είναι 
τουλάχιστον 10 μέρες πιο πρώιμη.

Παρήχθησαν οίνοι ισορροπημένοι 
με καλούς αλκοολικούς τίτλους υψη-
λές οξύτητες και πλούσιοι σε φαινολι-
κά συστατικά. 

ΠΕΖΑ
Οι καιρικές συνθήκες του φετινής 

χρονιάς  χαρακτηρίστηκαν από  ομα-
λότητα με ηλιοφάνεια χωρίς καύσω-
νες και με καλή εναλλαγή ημερήσι-
ας και νυκτερινής θερμοκρασίας μέ-
χρι τα μέσα του Σεπτέμβρη ,ενώ  στο 
ύστερο χρονικό διάστημα ενέσκη-
ψαν  καύσωνες στην περιοχή.

Τα δεδομένα αυτά προσδιόρισαν 
την πρωιμότητα αυτής της παραγω-
γής  (8 - 10 μέρες) και ταυτόχρονα την 
δυσκολία της ωρίμασης των σταφυ-
λιών που δεν είχαν ωριμάσει στα μέ-
σα του Σεπτέμβρη γεγονός που απαί-
τησε  μεγάλο χρονικό διάστημα με-
ταξύ αρχής και τέλους του τρύγου 
(1,5 μήνα περίπου),παρ όλα αυτά ο 
όγκος παραγωγής ήταν ικανοποιητι-
κός, κοντά στον μέσο όρο της περι-
οχής. Φέτος δεν παρατηρήθηκαν ιδι-

αίτερα προβλήματα με ασθένειες
Τα σάκχαρα ανάλογα με την ποικι-

λία στις αρχές του τρύγου ήταν σε ικα-
νοποιητικά επίπεδα και από την τρίτη 
εβδομάδα του Σεπτέμβρη άρχισαν 
να μειώνονται αλλά διατηρήθηκαν 
σε  αποδεχτά όρια. Οι οξύτητες πά-
ντα για την ποικιλία Βηλάνα  αλλά και 
τις υπόλοιπες λευκές ποικιλίες είναι 
γενικά χαμηλές μέχρι και μέτριες. Οι 
ερυθρές ποικιλίες Μανδηλάρι, Κοτσι-
φάλι διακρίνονται φέτος για τον  κα-
λό σακχαρικό τους τίτλο και τα πλού-
σια φαινολικά  συστατικά .

Οι οίνοι γενικά διατηρούν τα ειδι-
κά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  
των οίνων της περιοχής , με  έμφαση 
στον πλούσιο αρωματικό χαρακτήρα 
και  γεμάτο σώμα που  γίνεται αντιλη-
πτό στο στόμα.

  
ΣΗΤΕΙΑ

Η  φετινή εσοδεία, χαρακτηρίζε-
ται ως μέτρια παραγωγικά με άριστη 
όμως  ποιότητα σταφυλιών, γεγονός 
που προμηνύει  μια πολύ καλή χρο-
νιά παρότι όψιμη.

Οι γηγενείς ερυθρές ποικιλίες και  
κυρίως  το λιάτικο είχαν υγιή καρ-
πό και άριστα χαρακτηριστικά με μι-
κρές έως μεσαίες στρεμματικές απο-
δόσεις

Οι λευκές ποικιλίες, είχαν μεσαία  
προς  υψηλή στρεμματική απόδοση 
και καλή ποιότητα.

Οι γαλλικές ερυθρές ποικιλίες  ήταν 
άριστες. με μικρές  αποδόσεις  στην 
ορεινή  επαρχία της Σητείας .με απο-
τέλεσμα φέτος να  είναι η καλύτερη  
χρονιά των τελευταίων 5 ετών και να 
αναμένουμε οίνους με εξαιρετικά ορ-
γανοληπτικά χαρακτηριστικά .

ΛΗΜΝΟΣ
Η παραγωγή του  2012 ήταν αυξη-

μένη κατά 45% περίπου τόσο για το 
Μοσχάτο όσο και για το Λημνιό, χω-
ρίς ιδιαίτερα προβλήματα ασθενειών 
κατά τη διάρκεια του βλαστικού κύ-
κλου. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
επιστροφή των αμπελώνων στα συ-
νήθη παραγωγικά επίπεδα ,δεδομέ-
νου ότι το προηγούμενο έτος, η  πα-
ραγωγή  ήταν μειωμένη , εξ αιτίας του 
περονόσπορου .  

Αξίζει να σημειωθεί η ανομοιογέ-
νεια στην ωρίμαση των σταφυλιών 
ανάλογα την περιοχή παραγωγής 
που αποδίδεται στην μεγάλη ποσό-
τητα βροχοπτώσεων  στα μέσα Αυ-
γούστου στις βόρειες περιοχές του 
νησιού. Στα κεντρικά-νότια όπου οι 
βροχοπτώσεις ήταν αισθητά λιγότε-
ρες, δεν επηρέασαν  ουσιαστικά την 
ωρίμαση των σταφυλιών.

Σε γενικές γραμμές, ο τρύγος ήταν 
πρωιμότερος από κάθε άλλη χρονιά 

(η ΕΑΣ ξεκίνησε τις παραλαβές στις 
18 Αυγούστου) γεγονός που οφείλε-
ται στην ανομβρία (πριν τον Αύγου-
στο )  και στις υψηλές θερμοκρασίες 
του καλοκαιριού.

Ο σακχαρικός τίτλος για το Μοσχά-
το κυμάνθηκε από 11-14 Βe,  ενώ οι 
οξύτητες από 5,2-7,2 g/L τρυγικού 
οξέως. Οι  αντίστοιχες τιμές  για το 
Λημνιό ήταν  11-13 Be, και 5-7 g/L. Οι 
τιμές αυτές είναι συνηθισμένες για το 
νησί, όμως εφέτος το εύρος διακύ-
μανσής τους ήταν μεγαλύτερο γεγο-
νός που θα προσδώσει πλούσιο αρω-
ματικό χαρακτήρα στους οίνους της 
φετινής εσοδείας

ΣΑΜΟΣ

Για την Ένωση Οινοποιητικών Συ-
νεταιρισμών Σάμου, το 2012 ήταν 
άλλη μια καλή χρονιά από άποψη 
ποιότητας.  Η ποσότητα των σταφυ-
λιών ήταν περιορισμένη με αποτέλε-
σμα την αύξηση των  βαθμών  σακ-
χάρων.  

Ο ζεστός Αύγουστος σε συνδυα-
σμό με την περιορισμένη παραγωγή 
επιτάχυνε την ωρίμαση και συνετέ-
λεσε σε πρώιμο τρύγο, κατά 10 μέρες 
τουλάχιστον.  

Οι προσβολές από ασθένειες ήταν 
λιγότερες απ’ ότι συνήθως με αποτέ-
λεσμα να παραχθούν καλύτερης ποι-
ότητας σταφύλια.

Ο τρύγος ξεκίνησε στις 03/08 και 
τελείωσε στις 21/09 ,ενώ οι τιμές των 
σταφυλιών διακρίνονται από στα-
θερότητα ,λόγω της συνεπούς πολι-
τικής του συνεταιρισμού απέναντι 
στους αμπελουργούς. 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ο φετινός τρύγος στη Σαντορίνη 

ήταν από τους πιο πρώιμους. Άρχι-
σε στις 7 Αυγούστου για το Αθήρι και 
το Ασύρτικο, στις 16 Αυγούστου για 
το Αηδάνι, στις 8 Αυγούστου για το 
Μαυροτράγανο ενώ στις 24 Αυγού-
στου για τη Μαντηλαριά ,με αποτέλε-
σμα να ολοκληρωθεί στις 30 Αυγού-
στου .

Η  απόδοση των αμπελιών κατά μέ-
σο όρο ήταν στα επίπεδα, των τελευ-
ταίων τριών ετών, σχετικά ικανοποι-
ητική για τους παραγωγούς, περίπου 
στα 250 - 300 kg / στρέμμα. Η συνολι-
κή φετινή ποσότητα των σταφυλιών 
στο νησί ήταν περίπου 3.200 tn εκ 
των οποίων η  Ενωση Συνεταιρισμών 
Θηραϊκών Προϊόντων παρέλαβε το 
60% της συνολικής παραγωγής των 
σταφυλιών της Σαντορίνης  σε σύνο-
λο 10 οινοποιείων  που δραστηριο-
ποιούνται  στο νησί. 

Φέτος ο αμπελώνας  έδωσε έναν 
εξαίρετο και υγιή καρπό, αφού οι  

βροχές του χειμώνα ήταν αρκετές, 
με αποτέλεσμα να δυναμώσουν τα 
αμπέλια και οι παραγωγοί να ανα-
μένουν σοδειά ρεκόρ, τη μεγαλύ-
τερη των δύο τελευταίων δεκαετι-
ών. Όμως στις 18 Απριλίου 2012 από 
τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσά-
νυχτα, έπνεαν σφοδρότατοι βόρει-
οι  άνεμοι ισχύος 10 - 11 Beaufort 
σε ολόκληρη την επιφάνειά του νη-
σιού. Ο αμπελώνας σε γενικό επίπε-
δο βρισκόταν σε προχωρημένο στά-
διο ανά-πτυξης  και έκπτυξης των 
καρποφόρων οφθαλμών (βλαστοί 
10-30 εκ. πριν την ανθοφορία με 
εμφανείς μικρούς καρπούς σταφυ-
λιών). Οι ισχυροί άνεμοι  πέραν της 
κατά στροφής των βλαστών (σπάσι-
μο) προκάλεσαν αμμοβολή με σκό-
νη και ελαφρό-πετρα η οποία επέτει-
νε τις ζημιές. Είναι γεγονός ότι τη μι-
κρότερη ζημιά υπέστησαν οι αμπε-
λώνες που ήταν κλαδεμένοι σε σχή-
μα κουλούρας. 

Το καλοκαίρι  δεν εκδηλώθηκαν 
καύσωνες όπως στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα, ήταν όμως  ζεστό και τα ευερ-
γετικά μελτέμια που φυσούσαν κα-
θημερινά, βοήθησαν στην ομαλή πο-
ρεία ωρίμασης των σταφυλιών, με 
πολύ καλή θρέψη, ώστε να παραμεί-
νουν γεμάτα ζωηρότητα και υγεία μέ-
χρι την εποχή της συγκομιδής. 

Οι μούστοι  στο στάδιο της αποζύ-
μωσης, έδειχναν ότι και φέτος η οι-
νική παραγωγή  θα είναι εξαίρετη . 
Η φετινή Σαντορίνη  είναι αρωματι-
κή με αρώματα κυρίως λουλουδιών, 
εσπεριδοειδών, ώριμων φρούτων, 
όπως ροδάκινου, αχλαδιού, και γε-
μάτες νεύρο και μεταλλικότητα που 
χαρακτηρίζει όπως πάντα το κρασί 
του νησιού. Το σώμα τους από τώρα 
εμφανίζεται πλούσιο και γεμάτο. Οι 
οξύτητες των φετινών κρασιών ανά-
λογα με το βαθμό ωριμότητας κυμαί-
νονται από 5,8 – 6,8 gr/lt (εκφρασμέ-
νη σε τρυγικό οξύ) και το pH τους από 
3,0 έως 3,2.

ΠΑΡΟΣ
Ο όγκος της παραγωγής παρουσι-

άζεται μειωμένος κατά 35% περίπου 
και τα αίτια της μείωσης αποδίδονται 
στις κλιματολογικές συνθήκες της 
άνοιξης και του καλοκαιριού  οι οποί-
ες δεν ευνόησαν την παραγωγικότη-
τα των αμπελώνων, αφού επικράτη-
σε ανομβρία στο νησί.

Ο αυτόρριζος αμπελώνας της Πά-
ρου με βασικές ποικιλίες την Μονεμ-
βασιά και την Μανδηλαριά, τις χαμη-
λές αποδόσεις και τις παραδοσιακές 
καλλιεργητικές πρακτικές αναμένε-
ται να δώσει φέτος οίνους με τα ιδιαί-
τερα οργανοληπτικά χαρακτηριστι-
κά της περιοχής. 

ΡΟΔΟΣ
Η φετινή παραγωγή ήταν αυξη-

μένη κατά 65%, αύξηση που προήλ-
θε από τον διπλασιασμό της παρα-
γωγής στο Αθήρι, κατά 83%, αύξηση 
στο Μοσχάτο Τρανί και κατά 30-40% 
στις υπόλοιπες ποικιλίες. Εξαίρεση 
αποτέλεσαν το Cabernet Sauvignon 
και το Μοσχάτο Λευκό, που οι ποσό-
τητες μεταξύ 2011 και 2012 παρέμει-
ναν σταθερές. 

Ασθένειες δεν παρατηρήθηκαν. Οι 
όψιμες βροχές και το ήπιο καλοκαίρι 
έδωσαν εξαιρετικής ποιότητας στα-
φύλια με φυσιολογικές οξύτητες και 
μεγάλη διακύμανση του σακχαρικού 
τίτλου από 11,5 έως 13,5 be ανάλογα 
με την ποικιλία, την περιοχή.

Μια καλή συγκομιδή φέτος για τη 
Ρόδο έχει δημιουργήσει προσδοκίες 
για εξαιρετικά κρασιά.    

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Η φετινή σταφυλική συγκομιδή  

ήταν απαλλαγμένη από ασθένειες. Ο 
τρύγος ξεκίνησε στις 13 Αυγούστου 
και έληξε στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι και-
ρικές συνθήκες με την έντονη ξηρα-
σία και τους παρατεταμένους καύσω-
νες, είχαν αρνητικές επιπτώσεις για 
τους ορεινούς αμπελώνες οι οποίοι 
δεν κατάφεραν να ωριμάσουν ικανο-
ποιητικά πριν διακοπεί η φωτοσύν-
θεση, αλλά λειτούργησαν ευνοϊκά 
για τους ημιορεινούς και πεδινούς, 
οι οποίοι έδωσαν εξαιρετικό σταφύ-
λι. Οι ποσότητες που συλλέχθηκαν 
ανήλθαν  στους 600 τόνους, 20% πά-
νω από τον μέσο όρο, με την ποιότη-
τα των σταφυλιών  να βρίσκεται σε 
ιδανικά επίπεδα. 

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστι-
κά των νεαρών κρασιών που αποζυ-
μώνουν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κά με έντονα τα πρωτογενή αρώμα-
τα της ποικιλίας Ρομπόλας και αναμέ-
νεται μια από τις καλύτερες εσοδείες 
των τελευταίων ετών. 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Οι καιρικές συνθήκες που επι-

κράτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ωρίμασης ήταν απόλυτα ξηρο-
θερμικές. Αυτό είχε σαν αποτέλε-
σμα την άριστη ωρίμαση του καρ-
πού και μεγαλύτερη περιεκτικότη-
τα σακχάρων (αναμενόμενο μέσο 
όρο 12,8 Be και αναμενόμενη οξύ-
τητα 4 gr/lt). Προβλήματα με ασθέ-
νειες που επηρέασαν την ποιότητα 
δεν παρατηρήθηκαν.

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

ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο τρύγος ξεκίνησε στα μέσα Σε-

πτεμβρίου και η παραλαβή λευ-
κών οινοσταφύλων ολοκληρώθη-
κε στο τέλος του ίδιου μήνα. Οι και-
ρικές συνθήκες της άνοιξης και του 
καλοκαιριού συνέτειναν στην καλή 
υγιεινή κατάσταση και στην ποιο-
τική εξέλιξη σε όλα τα στάδια της 
ωρίμασης. Στις αρχές Οκτωβρί-
ου ξεκίνησε ο τρύγος του κύριου 
όγκου των οινοστάφυλων της ποι-
κιλίας Βερτζαμί που στην πλειονό-
τητα τους, είναι σε άριστη κατά-
σταση  λόγω επίσης των καλών και-
ρικών συνθηκών με αποτέλεσμα 
τον υψηλό  σακχαρικό τίτλο και την 
μεγάλη χρωματική ένταση.   Ο τρύ-
γος της ποικιλίας  Βερτζαμί θα ολο-
κληρωθεί σε 15 μέρες περίπου και 
οι τιμές που καταβάλει η τοπική 
Ένωση  στους αμπελοκαλλιεργη-
τές σχέση με το εμπόριο  είναι υψη-
λότερες.

συνέχεια από την σελ. 5



Εκτυπίωση 
(Eutypa dieback)

 Στη σελίδα αυτή από τα ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ 
ΝΕΑ αρχίσαμε να περιγράφουμε τις σημαντι-
κότερες ασθένειες που σχετίζονται με προ-
σβολές του ξύλου της αμπέλου, όπως είναι η 
Κλασσική ασθένεια της Ίσκας, η Ευτυπίωση, η 
ασθένεια του Petri, η Μελανή Νέκρωση της Βά-
σης του Υποκειμένου, η Φόμοψη και η Μελανή 
Νέκρωση των Βραχιόνων (Βοτρυοσφαίρια).

 Ήδη στα προηγούμενα τεύχη περιγράψαμε 
α) την Κλασσική ασθένεια της Ίσκας που προ-
καλείται από τον παθογόνο μύκητα Fomitiporia 
mediterraneα και β) την ασθένεια Μελανή Νέ-
κρωση των Βραχιόνων (Black dead arm) που 
προκαλείται από το μύκητα Botryosphaeria 
dothidea -που εκδηλώνεται στα φύλλα με συ-
μπτώματα παρόμοια της Κλασσικής Ίσκας, 
ώστε η διάκριση μεταξύ των δύο ασθενει-
ών να είναι εξαιρετικά δύσκολη-  και γ) την 
ασθένεια του Πέτρι (Petri disease) που προ-
καλείται από τα παθογόνα Phaeomoniella και 
Phaeoacremonium spp. και έχει άμεση σχέση 
με το πολλαπλασιαστικό υλικό   

Στο τεύχος αυτό θα περιγράψουμε την ασθέ-
νεια Ευτυπίωση (Eutypa dieback) που προκα-
λείται από τo παθογόνo Eutypa lata. Είναι αλή-
θεια, ότι κατά την δεκαετία του 1980 και 1990 
υπερτιμήθηκαν οι ζημιές που προκαλεί ο μύ-
κητας στην αμπελουργία, επειδή δεν είχε ακό-
μη περιγραφεί η ασθένεια που προκαλείται 
από την Βοτρυοσφαίρια, η οποία θεωρείται 
σοβαρότερο παθογόνο από την Εutypa lata.        

Ο μύκητας προκαλεί τη δημιουργία ελκών 
στους κορμούς και βραχίονες των προσβλημέ-
νων πρέμνων παρόμοια με αυτά που δημιουρ-
γεί και η Βοτρυοσφαίρια. Τα έλκη αναπτύσσο-
νται γύρω από παλιές τομές κλαδεύματος και 
γίνονται εύκολα ορατά μετά την αφαίρεση του 
φλοιού. Αναπτύσσονται πιο γρήγορα κατά μή-
κος παρά πλευρικά. Το μήκος τους μπορεί να 
είναι αρκετά μεγάλο, να καταλαμβάνει μια λω-
ρίδα κατά μήκος του κορμού και να προχωρεί 
και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Σε 
εγκάρσια τομή η νέκρωση έχει μορφή κυκλι-
κού τομέα που σε αρχικά στάδια της προσβο-
λής έχει σχήμα V αλλά με την πάροδο του χρό-
νου επεκτείνεται και καταλαμβάνει το μεγαλύ-
τερο μέρος της τομής. Και αυτό το σύμπτωμα 

είναι παρόμοιο με αυτό που προκαλεί η Βοτρυ-
οσφαίρια.

Η ξήρανση των κληματίδων, των κεφαλών ή 
βραχιόνων λαμβάνει χώρα τις πιο πολλές φο-
ρές το χειμώνα. Την άνοιξη γίνεται αντιληπτό 
ότι ένας αριθμός από κεφαλές δε βλάστησε 
καθόλου. Οι κεφαλές που βλάστησαν δίνουν 
ασθενικούς, με μικρά μεσoγονάτια διαστήμα-
τα βλαστούς, που φέρουν μικρά, χλωρωτικά 
και παραμορφωμένα φύλλα . Η καλύτερη πε-
ρίοδος για τη διάγνωση της ασθένειας είναι η 
άνοιξη, όταν οι υγιείς βλαστοί έχουν μήκος 25-
60 εκατοστά. Σταδιακά η νέκρωση προχωρεί 
και στις γειτονικές κεφαλές ή τους γειτονικούς 
βραχίονες. Συχνά στη βάση από νεκρά τμήμα-
τα αναπτύσσονται ζωηροί βλαστοί, που αρχι-
κά παραμένουν υγιείς, για να παρουσιάσουν 
όμως συμπτώματα τα επόμενα χρόνια. Όταν 
η προσβολή προχωρήσει και ο κύριος κορμός 
του πρέμνου ξηραθεί, αναπτύσσονται συχνά 
από το υγιές υπόγειο τμήμα ισχυροί βλαστοί.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
Συνιστάται η αφαίρεση και το κάψιμο των 

προσβλημένων κεφαλών, βραχιόνων ή κορ-

μών, με ξερό καιρό την άνοιξη, όταν τα συ-
μπτώματα της ασθένειας στους νεαρούς βλα-
στούς είναι ακόμη χαρακτηριστικά. Αργότε-
ρα, επικαλύπτονται από την υγιή βλάστηση 
και η εργασία δυσχεραίνεται. Εξάλλου την πε-
ρίοδο αυτή οι τομές κλαδεύματος είναι περισ-
σότερο ανθεκτικές στη μόλυνση και ο αριθμός 
των ασκοσπορίων που υπάρχει στον αέρα έχει 
ελαττωθεί σχεδόν στο ελάχιστο. Η αφαίρεση 
του προσβλημένου τμήματος θα πρέπει να γί-
νεται με διαδοχικά κοψίματα μέχρι η τελική το-
μή να εμφανιστεί τελείως υγιής (χωρίς καστα-
νούς μεταχρωματισμούς). Οι τομές πρέπει να 
προστατεύονται από νέες μολύνσεις με κά-
ποιο προστατευτικό πληγών ή αποτελεσμα-
τικό μυκητοκτόνο. Αν η προσβολή έχει προ-
χωρήσει σε σημαντικό βαθμό, ώστε να είναι 
αδύνατη η έκπτυξη νέων βλαστών, αφαιρείται 
ολόκληρο το πρέμνο.

Το κλάδευμα πρέπει να γίνεται όταν υπάρ-
χει περιορισμένη ποσότητα μολύσματος στον 
αέρα και το φυτό έχει τη μεγαλύτερη αντο-
χή στην ασθένεια. Στο αμπέλι η ευαισθησία 
του ξύλου στις μολύνσεις είναι μεγαλύτερη 
στην αρχή του ληθάργου και διαρκεί μέχρι 2-3 
εβδομάδες μετά το κλάδευμα. Επίσης έχει δια-

πιστωθεί ότι η ευαισθησία αυτή αυξάνει με την 
ηλικία του ξύλου. Δηλαδή το παλιό ξύλο είναι 
πιο ευαίσθητο από το νεαρό. Αυτός είναι ένας 
λόγος που η ασθένεια σπάνια εμφανίζεται σε 
νεαρούς αμπελώνες, ενώ απαντάται πιο συχνά 
σε παλιότερους όπου στο κλάδευμα γίνονται 
συχνά μεγάλες τομές.

Σε περιοχές όπου η ασθένεια προκαλεί σο-
βαρές απώλειες ή προκειμένου για ευαίσθη-
τες ποικιλίες (Kάρντιναλ) συνιστάται η δια-
μόρφωση των πρέμνων με το σύστημα των 
διπλών κορμών (double trunk system), στο 
οποίο ο κάθε κορμός φέρει το ήμισυ του εν-
δεικνυομένου αριθμού ματιών. Όταν ο ένας 
κορμός προσβληθεί και αφαιρεθεί, ο δεύτε-
ρος κορμός φέρει ολόκληρο τον αριθμό των 
ματιών μέχρι αυτός που αφαιρέθηκε να αντι-
κατασταθεί.

Αμέσως μετά το κλάδευμα συνιστάται η 
επάλειψη των τομών με κατάλληλο μυκητο-
κτόνο. Η εφαρμογή γίνεται με τη χρησιμοποί-
ηση πινέλου ή επινώτιου ψεκαστήρα.

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) Εγκάρσιες τομές σε πολυετές ξύλο, όπου φαίνεται η χαρακτηριστική προσβολή από την ασθένεια 
Ευτυπίωση. Ανάλογο σύμπτωμα προκαλεί και η ασθένεια Μελανή Νέκρωση Βραχιόνων

(Εικ. 2)  Κατά μήκος τομή βραχίονα όπου φαίνεται 
η χαρακτηριστική προσβολή από την ασθένεια 
Ευτυπίωση. Ανάλογο σύμπτωμα προκαλεί και η 
ασθένεια Μελανή Νέκρωση Βραχιόνων

ρια κιβώτια (-0,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίο-
δο), ενώ οι πωλήσεις των κρασιών που πωλούνται πάνω από 
$ 9 αυξήθηκε στα $ 33,2 εκατομμύρια (+11,5%). Η εταιρεία 
ερευνών Nielsen, αναφέρει ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί ειδικό-
τερα για τα κρασιά με τιμές μεταξύ $ 9 και $ 12 (13%). Τα ροζέ 
κρασιά που πωλούνται περισσότερο από $ 8 αυξήθηκαν κα-
τά 17%. 

•	 Ηνωμένο	 Βασίλειο:	 η	 άνοδος	 του	 χύμα	 κρασιού	 σε	
μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά. Κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2012, οι εισαγωγές οίνων στην Αγ-
γλία έχουν μειωθεί σε όγκο, ενώ αυξήθηκαν σε αξία. Στην 
πραγματικότητα, μόνο οι ποσότητες των εμφιαλωμένων 
κρασιών μειώθηκαν, ενώ η ζήτηση για χύμα κρασιά αυξή-
θηκαν κατά πολύ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εισαχθεί: 
- 3,31 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνων με μέση τιμή των £ 
3,16 ανά λίτρο (-11,3% σε ποσότητα αντίστοιχα και +16,2% 
σε αξία σε σύγκριση με τους πρώτους 6 μήνες του 2011) 
- 382 700 εκατόλιτρα αφρωδών οίνων που πωλούνται κατά 
μέσο όρο £ 5,4 / L (-7,8% και +17,3%). - 2,01 εκατομμύρια εκα-
τόλιτρα οίνου χύμα, με μέση τιμή των £ 0,92 / L (+15,7% και 
+4,8%). Σε αξία τα γαλλικά κρασιά σαφώς κυριαρχούν στην 
αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου με εμφιαλωμένους οίνους 
αξίας £ 400,66 εκατομμύρια των εσόδων (17,5% του κύκλου 
εργασιών). Αυτή η αύξηση της αξίας είναι ακόμη μεγαλύτερη 
ανά λίτρο, αφού αποστέλλονται χαμηλότεροι όγκοι (-31,2% 
για 617.160 εκατόλιτρα), με αποτέλεσμα η μέση τιμή ενός 
λίτρου να αυξάνει σε £ 6.49 (+71%). Εδραιώνοντας τη θέση 
τους στα εμφιαλωμένα, τα γαλλικά κρασιά αγωνίζονται να 
κάνουν το ίδιο στην κατηγορία των χύμα.

•	 Οινο	–	πόλεμος	ξεσπά	μεταξύ	της	Γαλλίας	και	των	ΗΠΑ	
για τη χρήση της ένδειξης “chateau”. Διένεξη ξεκίνησε με-
ταξύ Γαλλίας και Αμερικής για τη χρήση της αποκλειστικής 
ένδειξης «chateau», στις ετικέτες των κρασιών. Οι Γάλλοι 
έχουν γίνει σαν το κόκκινο κρασί από το θυμό τους λόγω της 
προσπάθειας των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τον όρο για μπου-
κάλια που μεταφέρονται πέρα από τον Ατλαντικό προς πώ-
ληση στην Ευρώπη. Μέχρι τώρα, η ένδειξη «chateau» ήταν 
ένα γαλλικό προνόμιο, που σηματοδοτεί την καταγωγή του 
οίνου και υπογραμμίζει τη μακρά παράδοση της χώρας. Οι 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποφανθούν 
σχετικά με το αν οι νεόπλουτοι οινοπαραγωγοί της Αμερικής 
θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ένδειξη για 
τα μπουκάλια τους. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει χώ-
ρος για τέτοιες περιοριστικές πρακτικές σε ένα συρρικνού-
μενο κόσμο. Οι Γάλλοι, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν 
ότι εκατοντάδες χρόνια παράδοσης βρίσκονται σε κίνδυνο. 
Ανησυχούν ότι η αναφορά στην ένδειξη «chateau» ή «clos» 
- ένας όρος που χρησιμοποιείται για παρόμοιο λόγο κυρίως 
για τους οίνους από την Βουργουνδία στην ανατολική Γαλ-
λία - αμαυρώνεται αν άλλοι οινοποιοί αρχίζουν να τους χρη-
σιμοποιούν. «Προσπαθούν να κλέψουν τη φήμη μας», είπε ο 
οινοποιός Dominique Haverlan. «Τα πραγματικά chateaux, 
σίγουρα δεν βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες» «Αυτό που 
διακυβεύεται είναι ο σεβασμός στην παράδοση και την ποι-
ότητα», δήλωσε ο Laurent Gapenne του Chateau de Laville 
και πρόεδρος της Ομοσπονδίας des Grand Vins de Bordeaux. 
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παζαρεύει την  κληρονομιά και την 
οικονομική επιρροή μας σε βάρος της παγκοσμιοποίησης». 
Ενώ τα chateaux προέρχονται από κτήματα τα σταφύλια των 
οποίων ανήκουν σε πύργο, η ένδειξη για τις ΗΠΑ χορηγείται 
με λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις. Ο καταναλωτής έχει 

ήδη δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εικόνα για τα κρασιά 
με την ένδειξη chateau που προέρχονται από τη Γαλλία. Οι 
ΗΠΑ χωρίς προϋποθέσεις αυστηρές παραγωγής, το μόνο 
που επιδιώκουν είναι η εκμετάλλευση της ένδειξης στην 
αγορά των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, όπου οι καταναλωτές 
έχουν διαφορετική αντίληψη για τον όρο chateau με απο-
τέλεσμα τη δυσφήμιση της ένδειξης. Τα 27 Κράτη Μέλη της 
ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 57% της παγκόσμιας κατανάλωσης, 
ενώ το 34% των εξαγωγών των ΗΠΑ κατευθύνθηκε σ’ αυτή 
την αγορά.  

•	 O	αμπελουργός	ρομπότ… Τα ρομπότ δεν προορίζονται μό-
νο για την αυτοκινητοβιομηχανία και τα πυρηνικά εργοστά-
σια. Το πρώτο ρομπότ Φυσικής Ευφυΐας Αμπελουργίας (VIN 
– Viticulture Intelligence Naturelle) θα είναι σύντομα έτοιμο 
να τρυγήσει αμπέλι! Αυτό το ρομπότ που έχει εγκατασταθεί 
στη Βουργουνδία, έχει ξεπεράσει τους αντιπάλους της Νέας 
Ζηλανδίας και της Καλιφόρνιας, είναι το πρώτο με ικανότητα 
να τρυγά ένα αμπέλι. Αυτός ο νέος σύντροφος αμπελουρ-
γός, που κατασκευάζεται από την Wall-Ye, μια εταιρεία που 
εδρεύει στη Macon. με ύψος 50 εκατοστά και βάρος 20 κιλά. 
Το VIN θα είναι σε θέση να τρυγήσει 600 πρέμνα ανά ημέρα, 
χωρίς διαλείμματα ή σνακ. Το μικρό 4 × 4 φουτουριστικό, 
εξοπλισμένο με κάμερες και ψαλίδια ακονισμένα, με κόστος 
αγοράς 25.000 €. Αυτό είναι το τίμημα για τη χρήση εξελιγ-
μένων μεθόδων χαρτογράφησης και GPS πληροφοριών που 
παρέχονται από έξι κάμερες. "Ένας ακριβός υπολογισμός του 
μεγέθους της αμπέλου είναι δυνατή μόνο μέσω εξελιγμένων 
αλγορίθμων, εξηγεί ο Christophe Millot, ο υπολογισμός του 
αντιπροσωπεύει το 90% της δυσκολίας του έργου." Τρία χρό-
νια μελέτης απαιτήθηκαν πριν από τη διάθεση  στην αγορά 
του αμπελουργού ρομπότ.
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