
O  καιρός φέτος ήταν σύμμα-
χος στο αμπέλι και ήδη όλα 
τα στοιχεία συγκλίνουν σε 

ένα συμπέρασμα: η φετινή συγκομι-
δή είναι η καλύτερη των τελευταίων 
δεκαετιών.

Η απουσία ασθενειών και οι ιδανι-
κές κλιματολογικές συνθήκες (ήπια 
άνοιξη, δροσερό καλοκαίρι) επέτρε-
ψαν την ομαλή ωρίμαση των σταφυ-
λιών με την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
αρωμάτων τους, γεγονός που προ-
οικονομεί  ότι το κρασί νέας εσοδεί-
ας θα είναι εξαιρετικό, προικισμένο 
με διαβατήριο ποιότητας για την κα-
τανάλωση και τις διεθνείς αγορές.  

Στα «συν» επίσης της συγκομιδής, 

τα κανονικά επίπεδα παραγωγής 
(3,7 εκ. HL σύμφωνα με την πρώτη 
εκτίμηση του ΥΠΑΑΤ) που υπό κα-
νονικές συνθήκες λειτουργίας της 
οινικής αγοράς δεν διαφαίνεται ότι 
θα δημιουργήσουν θέμα ομαλού 
εφοδιασμού της.

Ωστόσο, η εικόνα της καλής συ-
γκομιδής δεν επιτρέπει και μεγάλη 
αισιοδοξία. 

Οι θετικές παράμετροι της φετι-
νής συγκομιδής δεν μετακυλίστη-
καν στις τιμές σταφυλιών. Οι αμπε-
λουργοί διαμηνύουν ότι το επίπε-
δό τους φέτος, δεν είναι δικαιολογη-
μένο και ότι δεν είναι δυνατόν να ει-
σπράττουμε 0,25-0,30 €/kg σταφυ-

λιού και ο καταναλωτής να πληρώ-
νει στην εστίαση 10€ για ένα λίτρο 
κρασιού, ενώ οι τιμές να μην μας επι-
τρέπουν να συνεχίσουμε την καλλι-
έργεια.   

Ωστόσο, από την άλλη μεριά ο 
κλάδος εξακολουθεί να λειτουργεί 
με τη θηλιά στο λαιμό (χρηματοδο-
τική ασφυξία για 5η χρονιά), με απο-
τέλεσμα η λειτουργία πολλών οι-
νοποιητικών επιχειρήσεων να είναι 
προβληματική και ενώ υπάρχουν 
ήδη οφειλές από προηγούμενα έτη 
στους αμπελουργούς.

Το θέμα εξετάστηκε σε πανελλα-
δική σύσκεψη της ΚΕΟΣΟΕ, όπου 
οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την 

αγωνία τους για τις επιπτώσεις από 
τις ασφυκτικές συνθήκες λειτουργί-
ας των οινοποιητικών επιχειρήσεων 
λόγω της κρίσης. Από πλευράς ΚΕΟ-
ΣΟΕ, ο πρόεδρος Χρ. Μάρκου και 
ο διευθυντής Παρ. Κορδοπάτης 
αναφέρθηκαν αναλυτικά στις συνε-
χείς παρεμβάσεις της οργάνωσης 
με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
αρχών στο θέμα της ανάγκης πρό-
σβασης του κλάδου στον τραπεζι-
κό δανεισμό, καθώς επίσης και στις 

εξελίξεις στο θέμα της άτοκης.
Οι ευθύνες για ό,τι ακολουθή-

σει, τόνισαν, ανήκουν αποκλειστι-
κά στην Πολιτεία, καθώς πολλές οι-
νοποιητικές επιχειρήσεις δεν έχουν 
πλέον περιθώρια επιλογών και το 
ενδεχόμενο κατάρρευσης στην οινι-
κή αγορά, με τις οικονομικές και κοι-
νωνικές επιπτώσεις που συνεπάγε-
ται, δεν μπορεί να αποκλειστεί. 

Σελ. 4-5
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Νέο αίτημα παράτασης πληρωμής της άτοκης χρηματοδότησης 

Μπαίνει το νερό στ’ αυλάκι… Ημερίδα της ΚΕΟΣΟΕ

ΤΡΥΓΟΣ 2013. Για 5η συνεχόμενη χρονιά σε χρηματοδοτική ασφυξία ο κλάδος
ΚΩΔΙΚΟΣ 1507 http://www.keosoe.gr • e-mail: keosoe@otenet.gr

Μάχη επιβίωσης με «όπλο» την ποιότητα 

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

Νέος νόμος για 
Συνεταιρισμούς

Γιατί φθίνει η 
αμπελοκαλλιέργεια

Το κρασί σε όλο 
τον κόσμο

Μία πρώτη 
αποτίμηση για 
τη νέα ΚΑΠ

Οινοπνευματικά

σελ.2 σελ. 2 σελ. 6 σελ.7 σελ. 8

"Σ τα χαρτιά» έμειναν τελικά οι 
κυβερνητικές και τραπεζικές 

δεσμεύσεις για την παράταση πλη-
ρωμής των δόσεων της άτοκης χρη-
ματοδότησης (2009).

Ήδη, στο διάστημα που μεσολά-
βησε από τη σχετική απόφαση, δι-
απιστώνονται περιπτώσεις αναγκα-
στικής δέσμευσης χρημάτων από 
τραπεζικούς λογαριασμούς συνε-
ταιρισμών με τρέχον επιτόκιο και 

καταβολή τόκων υπερημερίας (χω-
ρίς να οφείλεται), ενώ σχεδιάζεται 
και η μετατροπή των δανείων σε μα-
κροπρόθεσμα με τρέχον, όμως, επι-
τόκιο.

Η καταστρατήγηση, ουσιαστικά, 
της έννοιας της επιμήκυνσης υπονο-
μεύει τη δυνατότητα των οινοποιη-
τικών συνεταιρισμών να λειτουργή-
σουν σε μια συγκυρία μάλιστα που 
οι υποχρεώσεις τους λόγω τρύγου 

είναι αυξημένες.
Πέραν της γενικότερης επερώτη-

σης που έκαναν 11 βουλευτές της 
ΝΔ για την επιμήκυνση των δόσεων 
των δανείων των συνεταιρισμών με 
εγγύηση του Δημοσίου, παρέμβα-
ση για το θέμα έκανε και ο βουλευ-
τής (Ν.Δ) Αττικής Γ. Βλάχος, καταθέ-
τοντας σχετική αναφορά στη Βου-
λή.

Σελ. 3

Ξ εκίνησε πλέον από φέτος η 
εφαρμογή του μέτρου ηλε-

κτρονικής υποβολής  των δηλώ-
σεων συγκομιδής, ενός θεσμού 
που ουσιαστικά αποτελεί ένα 
από τα εργαλεία που έλειπαν για 
την καλύτερη διακυβέρνηση του 
τομέα, και ήδη έως τις 15 Νοεμ-
βρίου «τρέχει» η προθεσμία ηλε-

κτρονικής υποβολής τους στις 
ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 
Η ημερομηνία υποβολής χειρό-
γραφων Δηλώσεων παραμένει η 
15/1/2014

Με τις δηλώσεις συγκομιδής, 
μέτρο για το οποίο εργάστηκε 
επίμονα η ΚΕΟΣΟΕ, θα υποβοη-
θηθεί η χάραξη και η υλοποίηση 

στρατηγικών για το κρασί ενώ θα 
διευκολυνθεί σημαντικά και η επι-
καιροποίηση του αμπελουργικού 
μητρώου.

Η υποχρέωση υποβολής δηλώ-
σεων συγκομιδής αφορά όλους 
τους αμπελουργούς, με την εξαί-
ρεση 2 κατηγοριών.

Σελ. 2

Στο «μικροσκόπιο» εξειδικευ-
μένων στελεχών του κλάδου, 

επιστημόνων και παραγόντων που 
παρακολουθούν από κοντά τις κοι-
νοτικές εξελίξεις, θα βρεθούν στις 
αρχές του νέου έτους, σε ημερίδα 
που προγραμματίζει η ΚΕΟΣΟΕ, 
οι ρυθμίσεις της νέας ΚΑΠ για το 
αμπέλι.

Στην εισήγηση θα εξεταστούν 
επίσης και τα βέλτιστα σενάρια με 

τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις 
που θα πρέπει να πάρει η ελληνική 
πλευρά. 

Εν τω μεταξύ, μια πρώτη συζήτη-
ση για την ΚΑΠ μετά το 2014 έγινε 
πρόσφατα στις Βρυξέλλες, στη συ-
νεδρίαση των Ομάδων Οίνου και 
της Συμβουλευτικής Οίνου, όπου 
από πλευράς ΚΕΟΣΟΕ συμμετείχε ο 
διευθυντής Παρ. Κορδοπάτης.

Σελ. 7 

Στα χαρτιά έμειναν οι δεσμεύσεις 

«Πρεμιέρα» για τις δηλώσεις συγκομιδής Το αμπέλι στο τοπίο της νέας ΚΑΠ

ερώτηση στη Βουλή από 11 βουλευτές της ΝΔ  

έως τις 15/11 η προθεσμία ψηφιακής υποβολής

3 η καλύτερη συγκομιδή της 20ετίας, στην δυσκολότερη ίσως μεταπολεμική χρονιά
3 αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές σε ορισμένες περιοχές

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα
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Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 
συγκομιδής

Μ έχρι τις 15 Νοεμβρίου θα πρέπει να 
έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω 

των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ τις δη-
λώσεις συγκομιδής οι αμπελουργοί (η προθε-
σμία για τις χειρόγραφες Δηλώσεις είναι η 15η 
Ιανουαρίου 2014). 

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφα-
ση, υπόχρεοι της υποβολής δηλώσεων είναι 
όλοι οι αμπελουργοί που προορίζουν την πα-
ραγωγή τους για οινοποίηση, με την εξαίρεση 
δυο κατηγοριών:
- όσων έχουν αμπελώνα μικρότερο από ένα 

στρέμμα και 
- όσων οινοποιούν οι 

ίδιοι το σύνολο της πα-
ραγωγής τους, επειδή 
υποβάλουν δήλωση 
παραγωγής.
Οι αμπελουργοί που 

παραδίδουν τη σταφυλι-
κή τους παραγωγή σε οι-
νοποιείο προς οινοποίη-
ση και η παραγωγή αυτή 
επιστρέφεται με τη μορ-
φή τελικού προϊόντος 
στον αμπελουργό, υπο-
χρεώνονται να υποβάλ-
λουν επιπλέον της δήλω-
σης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως σε πε-
ρίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της 
σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων και-
ρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υπο-
βάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής. Ση-
μειώνεται ότι όσοι δεν υποβάλουν δήλωση 
συγκομιδής, αποκλείονται των διαφόρων ευ-
εργετημάτων και (πρόγραμμα αναδιάρθρω-
σης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα 
στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, χο-
ρήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεμα-

τικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπε-
λοοινική περίοδο.

Προκειμένου οι αμπελουργοί να υποβάλ-
λουν τις Δηλώσεις Συγκομιδής ηλεκτρονικά 
θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», 
επιλογή που βρίσκεται στο internet site του 
ΥΑΑΤ.

Οι αμπελουργοί που δεν έχουν εγγραφεί 
στο Μητρώο, θα πρέπει από το internet στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.minagric.gr 
να επιλέξουν από τις οριζόντιες επιλογές του 
μενού τη θέση «Ψηφιακές υπηρεσίες» και με-

τά την επιλογή «Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων». Επόμε-
νο βήμα είναι στο πεδίο 
«Εγγραφή» να επιλέξουν 
«Δημιουργία Λογαρια-
σμού» και να ακολουθή-
σουν τα βήματα που υπο-
δεικνύει η εφαρμογή. 

Η εγγραφή στο Μητρώο 
Αγροτών ήταν ούτως η άλ-
λως υποχρεωτική και οι 
αμπελουργοί θα πρέπει 
να σπεύσουν, αφού η ηλε-
κτρονική τους καταχώριση 

στο Μητρώο Αγροτών θα αποτελεί στο εξής 
προϋπόθεση για λήψη ενισχύσεων (αναδιάρ-
θρωση, ενισχύσεις νησιών Αιγαίου), αποζημι-
ώσεων (περονόσπορος 2011) κλπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ η 
έναρξη υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής 
ηλεκτρονικά για το 2013 αποτελεί την πρόβα 
τζενεράλε για την δοκιμή τριών παραμέτρων 
όπως: η επικαιροποίηση του Αμπελουργικού 
Μητρώου, η ηλεκτρονική εγγραφή των αμπε-
λουργών στο Μητρώο Αγροτών και η λειτουρ-
γικότητα της ψηφιακής εφαρμογής.

Σάρωσαν τα βραβεία στην Κίνα 

Εκτός από την καλή λειτουργία της καρδιάς, ένα ποτήρι κρα-
σιού τη μέρα επιδρά ευεργετικά και στην πνευματική υγεία. Αυ-
τό διαπιστώνει ισπανική έρευνα  για τη μεσογειακή διατροφή, 
με δείγμα  5.500 άτομα με ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση αλ-
κοόλ, επί επτά χρόνια

«Τα αποτελέσματα δείχνουν αντίστροφη σχέση ανάμεσα 
στην ελαφριά κατανάλωση αλκοόλ και την εμφάνιση νέων πε-
ριπτώσεων κατάθλιψης», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, 
Μιγκέλ Ανχελ Μαρτίνεζ Γκονζάλεζ, του πανεπιστημίου της Να-
βάρα. Το κρασί 
ήταν το πιο δη-
μοφιλές ποτό 

ανάμεσα σε εκείνους που αποτέλεσαν αντικεί-
μενο της μελέτης, ηλικίας 55-80 ετών, μία κατη-
γορία στην οποία είναι εξαιρετικά υψηλός ο κίν-
δυνος κατάθλιψης.

Ένταση ελέγχων
Τ ην εντατικοποίηση των ελέγχων ώστε να αποφευχθούν  προβλήματα που ταλαιπώρη-

σαν παλαιότερα την αγορά κρασιού και τους καταναλωτές, ζήτησε η ΚΕΟΣΟΕ στη σύσκε-
ψη που έγινε εν όψει του τρύγου. 

Κορυφαίο εξ αυτών οι εισαγωγές υποβαθμισμένης ή αβέβαιης ποιότητας κρασιών, που διατί-
θενται στην αγορά λόγω της ελλειμματικής διαθεσιμότητας ελληνικού λευκού κρασιού. 

Αναφέρθηκαν μάλιστα, δυο παραδείγματα:
 Η επιστροφή δυο βυτίων κρασιού στη Βουλγαρία ύστερα από έλεγχο του τελωνείου και η 

ανάλυση από το χημείο μεγάλης συνεταιριστικής ένωσης ενός εισαγόμενου λευκού οίνου που 
διατίθεται στην αγορά σε ασυνήθιστα χαμηλή τιμή και όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για κατ’ 
ευφημισμό οίνο. 

Λόγω της έκτασης που φαίνεται ότι έχει το φαινόμενο, ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου, 
ζήτησε τη δραστηριοποίηση των ελεγκτικών αρχών ώστε να προστατευθεί και η αγορά από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά και οι καταναλωτές. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόσφατες 
αγορανομικές διατάξεις του υπουργείου Ανάπτυξης, η προέλευση των χύμα κρασιών που δια-
τίθεται στα σημεία εστίασης είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στον τιμοκατάλογο και επιπλέ-
ον δίνουν το δικαίωμα στον καταναλωτή να απαιτεί το σερβίρισμα του κρασιού να γίνεται μπρο-
στά του από την αρχική συσκευασία.

Νέος νόμος για τους 
Συνεταιρισμούς

Αντιληπτά και στους αρμόδιους φαί-
νεται ότι έγιναν τα μεγάλα προβλήματα 
στη λειτουργία των συνεταιρισμών από 
τον ν.4015. Εγινε γνωστό ήδη, ύστερα από 
επικοινωνία του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ 
Τζ. Καραμίχα με τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Θαν. Τσαυτάρη, ότι σύντομα 
το υπουργείο πρόκειται να προωθήσει νό-
μο πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρι-
σμούς στη Βουλή.

Αγροτική σύνταξη στα 62  
με 40 χρόνια ασφάλισης
Στα 62 θα μπορούν να συνταξιοδοτού-

νται αγρότες και κτηνοτρόφοι, με την προ-
ϋπόθεση ότι θα έχουν 40 χρόνια ασφάλι-
σης. Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Ερ-
γασίας απαντώντας σε  ερώτηση βουλευ-
τή, διευκρινίζοντας ότι η σχετική ρύθμι-
ση θα περιλαμβάνεται στο υπό κατάρτιση 
σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό.

Ο τομέας εκσυγχρονίζεται… Οι συνεταιρισμοί της COOP WINES OF GREECE

Σ υγκομιδή χρυσών και αρ-
γυρών μεταλλίων απέφε-

ρε η συμμετοχή των κρασιών 
της Ομάδας συνεταιρισμών 
COOP WINES OF GREECE στο 
διαγωνισμό GOLDEN BOTTLE 
AWARDS 2013, που αποτελεί 
το σημαντικότερο διαγωνισμό 
στην Κίνα.

Ο διαγωνισμός διοργανώ-
νεται από το πιο εξειδικευ-
μένο περιοδικό οίνου (WINE 
MAGAZINE), lead judge (ανώτατος κρι-
τής του διαγωνισμού) είναι η M.W. Debra 
Meiburg (είχε επισκεφτεί και την Ελλάδα 
το καλοκαίρι) ενώ συμμετέχει και η M.W. 
Jeanie Cho Lee ανάμεσα σε άλλους δια-
κεκριμένους κριτές. Στόχος του διαγω-
νισμού είναι να επιλέξει από τα καλύτε-
ρα κρασιά, εκείνα τα οποία ταιριάζουν 
περισσότερο στο γευστικό αισθητήριο 
των Κινέζων καταναλωτών και επαγγελ-
ματιών. Ως εκ τούτου, τα βραβευθέντα 

κρασιά ισοδυναμούν με τη λίστα "αγο-
ρών" για τους ενημερωμένους επαγγελ-
ματίες και τους καταναλωτές.

Τα κρασιά που βραβεύτηκαν (Pathos 
και Boheme από ΚΑΪΡ, Νήσσος από ΕΑΣ 
Πεζών και Ρομπόλα Classic από ΑΣΠ 
Ρομπόλας Κεφαλονιάς) αποδεικνύεται 
ότι μέσω των COOP WINES OF GREECE, 
συναποτελούν ένα portfolio κρασιών 
εναρμονισμένων με τις γευστικές απαι-
τήσεις της αγοράς της Κίνας και έχουν 
φυσική θέση στην αγορά της.

Το κρασί ωφελεί την πνευματική υγεία

Περιοδική 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

Copa - Cogeca
Σ την έρευνά της για την ευρωπαϊκή οινοπαραγωγή , η  COPA - COGECA προβλέπει ότι θα 

προσεγγίσει τα 170.450.000 hl , θα είναι δηλαδή αυξημένη κατά  15,2% σε σύγκριση με 
την μικρή συγκομιδή το 2012.

Εκτός από τη συνολική αύξηση της παραγωγής, οι αμπελώνες της Ευρώπης χαρακτηρί-
ζονται από μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη του κύκλου τους δύο εβδομάδων (η οποία, για 
παράδειγμα δεν παρατηρήθηκε ι στην Ελλάδα και στην Καλιφόρνια, όπου η συγκομιδή ήταν 
ιδιαίτερα νωρίς) . Τα πρωτεία στην παραγωγή θα έχει η Ιταλία με 46,4 εκ.  hl, και ακολουθούν 
Ισπανία με 46,4 και Γαλλία με 44,08 εκατομμύρια hl. 

Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Οίνου της COPA-COGECA, Thierry Coste διαπιστώνει ότι 
"οι τιμές είναι σταθερές και φαίνεται ότι μπορούμε να αναμένουμε μια καλή σεζόν", εκτιμώ-
ντας ότι οι  τιμές θα παραμείνουν σταθερές στη Γαλλία, θα πέσουν στην Ισπανία και θα αυξη-
θούν στην Ουγγαρία και την Πορτογαλία.



Ε ίναι πρόωρο ακόμη να αξιο-
λογήσει κανείς και να δημι-
ουργήσει μια σταθερή εικό-

να της εξέλιξης της αμπελοοινικής 
αγοράς στη χώρα μας και κατά 
συνέπεια στην Ευρώπη, αφού ο 
τρύγος θα διαρκέσει (ειδικά στην 
ευρωπαϊκή Ήπειρο) έως τα μέσα 
Νοεμβρίου.

Λίγο έως πολύ στην Ευρώπη πα-
ρατηρείται μια ομοιογενής εικό-
να (με εξαιρέσεις πάντα), που την 
συνθέτουν ο μικρός όγκος αποθε-
μάτων και η επιστροφή μετά από 
δυο ισχνές χρονιές σε κανονικότε-
ρα επίπεδα παραγωγής(170,5 εκ. 
HL/2013 έναντι 152 εκ. HL/2012).

Το ίδιο ισχύει και για τις κύριες 
οινοπαραγωγές χώρες του Νότι-
ου Ημισφαιρίου (Χιλή, Αργεντινή, 
Ν. Αφρική, Ν. Ζηλανδία), οι οποίες 
“επέστρεψαν” με αυξημένο όγκο 
συγκομιδής την άνοιξη του 2013, 
γεγονός που ήδη έχει επηρεάσει 
τις συναλλαγές, όπως π.χ. τον όγκο 
εξαγωγών χύμα οίνων από την Αρ-
γεντινή στις ΗΠΑ εν όψει της ανα-
μενόμενης καλής συγκομιδής της 
Καλιφόρνιας, ασχέτως εάν αυξάνο-
νται οι πωλήσεις εμφιαλωμένων οί-
νων της Αργεντινής στις ΗΠΑ.
Ευρώπη

Στην Ευρώπη, η Γαλλία (με πρό-
βλεψη στα 44,5 εκ. HL) εκτιμά μεί-
ωση της αναμενόμενης παραγω-
γής της σε όλες τις κατηγορίες οί-
νων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακούς, αλ-
λά και σταφυλιών για αποστάγ-
ματα) λόγω των ισχυρών χαλαζο-
πτώσεων στις αρχές Αυγούστου 
στις περιφέρειες της Champagne 
και της Aquitaine, στην οποία ανή-
κει το Bordeaux. Άγνωστος πα-
ράγοντας μέχρι σήμερα οι ασθέ-
νειες που έχουν παρατηρηθεί 
στο Languedoc Roussillon, στην 
Βουργουνδία και στο Beaujolais 
(coulure).

Στην Ιταλία παρουσιάζεται πιο 
ομαλή εξέλιξη από άποψη κλιμα-
τολογικών συνθηκών (πρόβλεψη 

46,4 εκ. HL), οι οποίες συμβάλλουν 
και εκεί στην αύξηση της παραγω-
γής και ήδη μ’ αυτές τις προβλέψεις 
οι τιμές θειωμένων γλευκών (είτε 
για οίνους, είτε για χυμούς) έχουν 
σαφή τάση μείωσης, γεγονός που 
παρασύρει και τις τιμές εισαγόμε-
νων ή εξαγόμενων οίνων.

Η Ισπανία περιμένει μάλλον τη 
μεγαλύτερη συγκομιδή από το 
2004 (πρόβλεψη 45 εκ. HL), με λί-
γα αποθέματα γεγονός που δεν την 
εμπόδισε να αυξάνει τις εξαγωγές 
της κατά το 2012 και μέχρι σήμερα.

Όλες οι χώρες μιλούν για καλή 
χρονιά από ποιοτική άποψη αλλά 
για καθυστέρηση του τρυγητού κα-
τά 2 εβδομάδες, αφού κατά κανόνα 
οι βροχοπτώσεις της άνοιξης και οι 
μέτριες θερμοκρασίες του καλοκαι-
ριού, ευνόησαν την ανθοφορία (με 
εξαίρεση τις περιοχές της Γαλλίας 
που προαναφέρθηκαν), συνθήκες 
οι οποίες διατηρήθηκαν μέχρι τον 
τρύγο στις περισσότερες περιοχές 
μηδέ εξαιρουμένης και της Ελλά-
δας, στην οποία όμως παρατηρή-
θηκε πρωίμιση 2 εβδομάδων.

Το γενικό επίπεδο των τιμών οί-
νου στις παγκόσμιες συναλλαγές 
«διορθώνεται» αφού η παραγωγή 
(Ν. Ημισφαίριο) ή η αναμονή κα-
νονικής συγκομιδής εξισορροπεί 
το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτη-
σης. Παρόλ’ αυτά δεν παρατηρή-
θηκε σημαντική μεταβολή στις τι-
μές που πληρώθηκαν οι ιδιοκτή-
τες των αμπελουργικών εκμεταλ-
λεύσεων στο Ν. Ημισφαίριο για τις 
«κλασσικές κοσμοπολίτικες» ποικι-
λίες, αφού η παγκόσμια προσφο-
ρά καλείται να καλύψει το κενό που 
δημιουργήθηκε ειδικά στις βιομη-
χανικές χρήσεις από την συγκομι-
δή του 2012.
Ελλάδα

Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος επι-
δρά εξισορροπητικά και στην Ελλά-
δα, αφού τα οινοποιεία με «άδειες 
δεξαμενές» σε λευκό κρασί, έσπευ-
σαν στις περιοχές και δεσμεύσαν 

ποσότητες, αφού «παραδοσιακές 
περιοχές» απορρόφησης σταφυ-
λιών φαίνεται να στερεύουν φέτος 
εξαιτίας των ανατροπών που προ-
καλεί η εφαρμογή της νομοθεσίας 
για τα επιδοτούμενα σταφιδάμπε-
λα.

Η επίδραση αυτή έχει και ψυχο-
λογικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα 
παρά την αναμονή ενός κανονι-
κού όγκου παραγωγής οι τιμές στα-
φυλιών να σταθεροποιούνται στα 
περσινά επίπεδα, αλλά και να έχουν 
αυξητικές τάσεις. Η παραγωγή είναι 
υψηλόβαθμη, με το 14 Βe στα στα-
φύλια να μην είναι σπάνιο, γεγονός 
που θα αποτελέσει «όπλο» στα χέ-
ρια των οινολόγων, αλλά και «μέ-
σο» για τη μείωση του κόστους πα-
ραγωγής.

Παράλληλα οι εντεινόμενοι έλεγ-
χοι στα σύνορα που είχαν αποτέλε-
σμα την επιστροφή βουλγαρικών 
κρασιών ως ακατάλληλων εξαιτίας 
«οινολογικών παρεμβάσεων» απα-
γορευμένων, δημιουργούν ένα νέο 
κλίμα στις ενδοκοινοτικές αποκτή-
σεις οίνων υπό το φόβο των ελέγ-
χων.

Άλλωστε ελέγχους ζήτησε από 
τις ΔΑΟΚ η αρμόδια διεύθυνση του 
ΥΑΑΤ, προκειμένου να γίνει ομαλά ο 
τρύγος με στόχο την εισκόμιση μό-
νο της νόμιμης παραγωγής.

Όπως πάντα η αρμοδιότητα των 
ελέγχων ήταν στα χέρια των ΔΑΟΚ 
και μέχρι σήμερα το πάρτι συνεχι-
ζόταν. Ίσως από φέτος κάτι να αλ-
λάζει, ιδίως με την θεσμοθέτηση 
και της ψηφιακής Δήλωσης Συγκο-
μιδής. 
Τιμές 

Σε αντίθετη κατεύθυνση ως προς 
τη σταθερότητα των τιμών, κινήθη-
καν οι δυο μεγάλες αμπελουργικές 
ζώνες της χώρας, αυτές της Αχαΐας 
και της Βοιωτίας.

Οι περιοχές αυτές αποτελούν 
και το μεγάλο τροφοδότη της αγο-
ράς λευκών σταφυλιών στις τιμές 
των οποίων αρχικά παρατηρήθη-

κε σαφής κάμψη (-20% κατά μέσο 
όρο) παρά το ότι τα ποιοτικά στοι-
χεία της παραγωγής τους κινήθη-
καν στα πολύ καλά επίπεδα των άλ-
λων περιοχών και παρά το ότι στις 
περιοχές αυτές σπεύδουν πλέον για 
αγορά σταφυλιών και οι ενδιαφε-
ρόμενοι για παραγωγή τσίπουρου. 
Μετά την πρώτη ψυχρολουσία και 
αφού οι αμπελουργοί δεν ανταπο-
κρίθηκαν στις χαμηλές τιμές (0,20 
€), στο τέλος του τρύγου οι τιμές άγ-
γιξαν τα περσινά επίπεδα, τα οποία 
επ’ ουδενί είναι ικανοποιητικά για 
τους αμπελουργούς, ειδικά αφού 
παρέδωσαν το μεγάλο όγκο με μει-
ωμένες τιμές

Μπορεί εν μέρει το επίπεδο των 
τιμών να οφείλεται στην αδύναμη 
οικονομικώς θέση που βρίσκονται 
μεγάλες οινοποιητικές μονάδες, 
όμως οι τιμές αυτές δεν διασφαλί-
ζουν το μέλλον της αμπελοκαλλι-
έργειας.

Η πενιχρή ρευστότητα είναι η οι-
κονομική ασθένεια της εποχής και 
επηρεάζει τόσο τις επιχειρήσεις 
όσο και τους αμπελουργούς. Κατά 
συνέπεια όσες επιχειρήσεις ή έμπο-
ροι διαθέτουν ρευστό πλήρωσαν 
προκαταβολή με την εισκόμιση της 
συγκομιδής στους αμπελουργούς 
και καθόρισαν τις τιμές σε χαμηλά 
επίπεδα. Οι υπόλοιποι ακολούθη-
σαν μόλις μετά βίας αφού πολλά οι-
νοποιεία κατόρθωσαν να παραλά-
βουν σταφύλια εξοφλώντας πρό-
σφατα το αντίτιμο της προηγούμε-
νης χρονιάς, βασιζόμενοι στο “φό-
βο” των αμπελουργών που αγω-
νιούν να διαθέσουν τη συγκομιδή 
τους χωρίς να έχουν επιτύχει έγκαι-
ρα συμφωνίες.
Καλλιέργεια επί ζημία

Όμως όσο και να επικαλούμα-
στε τη ρευστότητα και την οικονο-
μική κρίση, εάν ανατρέξουμε και 
στις προ κρίσης εποχές, οι ομοιό-
τητες είναι εμφανείς. Αν για παρά-
δειγμα προσεγγίσουμε το έσοδο 
ενός αμπελουργού για ένα στρέμ-

μα αμπελώνα η απόδοση του οποί-
ου είναι σήμερα 500 kg σταφυλιού 
και με δεδομένο ότι η τιμή διαμορ-
φώθηκε στα 0,30 € / kg, το ακαθάρι-
στο έσοδο διαμορφώνεται στα 150 
€ / στρέμμα.

Το κόστος καλλιέργειας με τις ση-
μερινές τιμές των συντελεστών κό-
στους (εργατικά, λιπάνσεις, φυτο-
προστασία, μεταφορικά, κλπ.) χω-
ρίς υπολογισμό αποσβέσεων κε-
φαλαίου, εξοπλισμού και άρδευσης 
αγγίζει τα 0,20 € / kg.

Συνεπώς ο αμπελουργός φέτος 
θα “κερδίσει” 50 €/στρέμμα. Όταν ο 
τελικός καταναλωτής θα πληρώσει 
10 € / lt οίνου στα σημεία εστίασης 
ο αμπελουργός θα αποκομίσει 0,10 
€ / lt οίνου που παράγεται.

Πως λοιπόν να μην εγκαταλειφθεί 
η καλλιέργεια και πως να μην μειω-
θούν οι εκτάσεις αμπελοκαλλιέρ-
γειας στην Ελλάδα. Τελικά το να εί-
σαι αμπελουργός και να παραμένεις 
προϋποθέτει περισσότερο τρέλα, 
βίτσιο ή στο τέλος τέλος μεράκι, πα-
ρά προσδοκία εσόδων. Και σκεφτεί-
τε ότι οι τιμές έχουν πέσει σε προ-
ηγούμενα έτη και στο επίπεδο των 
0,15 – 0,13 € / kg. σταφυλιού. Αυτά 
για όσους φωνασκούν και οδύρο-
νται ότι μειώνεται η καλλιεργήσιμη 
επιφάνεια των αμπελιών. Ρωτήστε 
τους αμπελουργούς… ή αγοράστε 
δικά σας αμπέλια.    
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Επιμήκυνση της οφειλής ζητεί η ΚΕΟΣΟΕ  

Ε πιτακτική καθίσταται πλέον η ανά-
γκη της επιμήκυνσης της οφειλής 
των συνεταιρισμών από την άτοκή 

χρηματοδότηση του 2009 με λογικό και όχι 
ληστρικό επιτόκιο, ώστε να μπορέσουν να την 
αποπληρώσουν. Θέση της ΚΕΟΣΟΕ είναι ότι η 
επιμήκυνση πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα με χαμηλό επιτόκιο.

Η σχετική απόφαση για την παράταση που 
είχε ληφθεί προ έτους περίπου ήταν άνευ αξί-
ας εντέλει καθώς οι όροι που τέθηκαν μόνο 
ευνοϊκοί δεν ήταν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα αυ-
τό διαπιστώθηκε ότι:
- Υπήρξαν περιπτώσεις αναγκαστικής και 

έντοκης δέσμευσης χρημάτων από τραπε-
ζικούς λογαριασμούς συνεταιρισμών, με 

τρέχον επιτόκιο και επιβολή τόκων υπερη-
μερίας

- Όσοι συνεταιρισμοί κατέβαλαν την πρώτη 
δόση (έντεκα σε σύνολο είκοσι δυο) κατέ-
βαλαν επιτόκιο 7% πλέον 2% τόκους υπε-
ρημερίας χωρίς να τους οφείλουν, αφού το 
υπουργείο Οικονομικών είχε χορηγήσει πα-
ράταση αποπληρωμής της δόσης

- Οι ρυθμίσεις που συζητούνται για μετατρο-
πή των δανείων σε μακροπρόθεσμα είναι 
μεσοπρόθεσμου ορίζοντα με τρέχον επιτό-
κιο. Είναι συνεπώς επαχθείς για τους οινο-
ποιητικούς συνεταιρισμούς στην τρέχουσα 
συγκυρία.
Μετά από έρευνα της ΚΕΟΣΟΕ που προέκυ-

ψε εξαιτίας της προβληματικής οικονομικής 
κατάστασης που έχουν περιέλθει τα μέλη μας 

και με ορίζοντα την λήξη δυο πλέον δόσεων 
του δανείου στις 31/12/2013 διαπιστώθηκε:
- μόνο 11 σε σύνολο 22 συνεταιρισμών απο-

πλήρωσαν την α΄ δόση, δυνατότητα απο-
πληρωμής της β΄ δόσης έχουν μόνο 2 σε σύ-
νολο 22 συνεταιρισμών

- σε διαδικασία ρύθμισης βρίσκονται 3 συνε-
ταιρισμοί, με τραπεζικούς όρους όμως επα-
χθείς, αφού μονομερώς η τράπεζα αποφα-
σίζει για το ύψος του επιτοκίου, το οποίο κυ-
μαίνεται μεταξύ 6,3% και 7%, με βάθος χρό-
νου κατά μέσο όρο πενταετίας.

Βουλή

Το θέμα έφερε στη Βουλή ο  βουλευτής Πέλ-
λας της ΝΔ Γ.Καρασμάνης, καλώντας με ερώ-

τηση του που συνυπογράφουν ακόμη 10 συ-
νάδελφοί του την κυβέρνηση να προχωρήσει 
στην επιμήκυνση των ληξιπρόθεσμων και μη, 
ενώ στη συνέχεια αναφορά στη Βουλή έκανε 
ο βουλευτής Αττικής της ΝΔ Γ. Βλάχος, καλώ-
ντας την κυβέρνηση να δώσει λύση.

Σημειώνεται ότι μετά την 31/12/2013, οι 
οφειλόμενες δόσεις θα καταστούν ληξιπρό-
θεσμες και η μόνη προοπτική αποπληρω-
μής που θα απομείνει, θα είναι η αναγκαστι-
κή είσπραξη και κατ’ ακολουθία, οι πλειστηρι-
ασμοί, αφού οι συνεταιρισμοί δεν διαθέτουν  
ρευστότητα. Παράλληλα σχετική αναφορά 
υπέβαλλε μετά από ερώτηση των 11 βουλευ-
τών της ΝΔ και ο βουλευτής Αττικής κ. Γ. Βλά-
χος, τονίζοντας τις επισημάνσεις της ΚΕΟΣΟΕ 
για τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς. 

Γιατί φθίνει η αμπελοκαλλιέργεια…

Η παράταση δόθηκε με επιτόκιο 7%!

ερώτηση στη Βουλή από 11 βουλευτές της ΝΔ

του Παρ. Κορδοπάτη
Διευθυντή ΚΕΟΣΟΕ

Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα από την παγκόσμια οινοπαραγωγή, το κλίμα στην Ελλάδα παραμένει αρνητικό 
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Στην αναμενόμενη υψηλή ποιότητα 
του φετινού κρασιού, όπως δείχνουν 
τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της 

φετινής συγκομιδής, επενδύει ο κλάδος 
τις ελπίδες του για μια διακριτή παρουσία 
στις διεθνείς αγορές. Τα μηνύματα απ’ όλες τις 
αμπελουργικές περιοχές είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικά με την ολοκλήρωση του τρυγητού και 
συμπυκνώνονται σε μια και μόνο φράση: υψηλή 
ποιότητα.

Αναλυτικά, η εικόνα που μεταφέρουν είναι:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΜύΝΤΑΙΟ: Εύρωστους, χρωματικά έντο-
νους και αρωματικούς οίνους υπόσχεται φέ-
τος η παραγωγή 

Η καλλιεργητική περίοδος 2012-2013 υπήρ-
ξε ιδιαίτερα ευνοϊκή από άποψη κλιματολογι-
κών συνθηκών για την παραγωγή σταφυλιών. Η 
επάρκεια νερού κατά τα πρώτα στάδια της βλά-
στησης και της ανάπτυξης της αμπέλου και μέ-
χρι την καρπόδεση ήταν καθοριστική τόσο για 
την παραγωγή, όσο και για την ικανοποιητική 
ανάπτυξη του φυλλώματος. Ασθένειες δεν πα-
ρατηρήθηκαν και οι χαμηλές στρεμματικές απο-
δόσεις των αμπελώνων, σε συνδυασμό με το 
σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης που 
εφαρμόζεται, οδήγησαν στην παραγωγή οίνων 
με συμπυκνωμένο άρωμα, υπογραμμίζοντας 
την ποιότητά τους και αναδεικνύοντας τον ιδιαί-
τερο χαρακτήρα της περιοχής.

Η χρονιά του 2013 μπορεί να χαρακτηρι-
σθεί ιδανική επίσης για την παραγωγή αφρω-
δών οίνων. Τα σταφύλια προσεκτικά επιλεγμέ-
νων αμπελώνων, από τις καταλληλότερες ζώνες 
της περιοχής, με τον κατάλληλο σακχαρικό τίτλο 
και οξύτητα, έχοντας αποκτήσει τα απαραίτητα 
αρωματικά χαρακτηριστικά, αναμένεται να δώ-
σουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Οι αφρώδεις 
οίνοι αναμένεται να ξεχωρίσουν για τη φινέτσα 
τους, το λαμπερό τους χρώμα και τη μοναδική 
αίσθηση που αφήνουν οι φυσαλίδες στο στόμα.

Επίσης οι οίνοι από Ξινόμαυρο που προορί-
ζονται για παλαίωση (οίνοι ΠΟΠ 2013) υπόσχο-
νται εύρωστο χαρακτήρα, εντυπωσιακό χρώμα 
και ξεχωριστά αρώματα. Τέλος, ο ερυθρωπός 
οίνος ΠΟΠ Αμύνταιο 2013 θα είναι πολύ ευχά-
ριστος, με πλούσια αρώματα, δροσερός και ευ-
κολόπιοτος. Το ελκυστικό χρώμα του σε συνδυ-
ασμό με το συναρπαστικό του άρωμα θα προσ-
δώσουν ιδιαίτερη αξία στον οίνο αυτό, που θεω-
ρείται από πολλούς η κορωνίδα των Ελληνικών 
ερυθρωπών οίνων.
ΝΑΟύΣΑ: Η χαλαζόπτωση δεν έκαμψε τους 
ποιοτικούς χαρακτήρες των κρασιών

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Νάου-
σας ήταν ιδανικές από το χειμώνα έως τον τρύ-
γο με εξαίρεση τη χαλαζόπτωση του Μαΐου που 
επηρέασε την κατά τόπους παραγωγή. Ο τρύγος 
ήταν πρώιμος τόσο για τα Merlot – Syrah όσο και 
για το Ξινόμαυρο. Ο αναμενόμενος όγκος παρα-
γωγής κυμαίνεται στα 900.000 λίτρα, για τον ΑΟΣ 
Νάουσας. Η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών 
ήταν καλή, χωρίς ασθένειες. Ο όγκος της παρα-
γωγής είναι σχετικά μειωμένος σε σχέση με πέρ-
σι λόγω της χαλαζόπτωσης. Ο σακχαρικός τίτλος 
είναι ικανοποιητικός όπως και τα φαινολικά και 
αρωματικά χαρακτηριστικά, στοιχεία που προ-
οιωνίζουν υψηλό επίπεδο ποιοτικών χαρακτή-
ρων στους οίνους που ζυμώνονται.   Αναμένε-
ται να υπάρξει μια μικρή πτώση της τάξης του 
5-10% στις τιμές των σταφυλιών λόγω κρίσης.

ΗΠΕΙΡΟΣ
IωΑΝΝΙΝΑ: Ντεμπίνα για βραβεία

Μια πολύ καλή χρονιά για την Ντεμπίνα βασι-

κή ποικιλία της περιοχής της Ζίτσας υπόσχεται 
φέτος η συγκομιδή που αυξήθηκε κατά 20%. Τα 
χαρακτηριστικά των άλλων περιοχών επικράτη-
σαν και στην περιοχή των Ιωαννίνων όπως ο ήπι-
ος χειμώνας και η άνοιξη με βροχοπτώσεις όταν 
τις χρειαζόταν το αμπέλι, με αποτέλεσμα την 
ομαλή διεξαγωγή του βλαστικού κύκλου. Συνέ-
πεια η καλή υγιεινή και ποιότητα των σταφυλιών, 
που πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των οι-
νολόγων για εξαίρετους οίνους της περιοχής.  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΤύΡΝΑΒΟΣ: Η αρμονική ωρίμαση των στα-
φυλιών φέρνει έντονα και με γεμάτο σώμα 
κρασιά

Οι καιρικές συνθήκες της φετινής καλλιεργη-
τικής  περιόδου και ιδιαίτερα  το σπάνιο για την 
περιοχή Τυρνάβου δροσερό καλοκαίρι  δημι-
ούργησαν τις συνθήκες για μια πολύ ξεχωριστή 
χρονιά για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της στα-
φυλικής παραγωγής. Οι σχετικά με άλλες χρονιές 
χαμηλότερες θερμοκρασίες που επικράτησαν 
σε συνδυασμό με τις ελάχιστές βροχοπτώσεις σε 
όλη την διάρκεια του καλοκαιριού και στην πο-
ρεία του τρύγου καθώς και η εξαιρετική ποιότη-
τα των σταφυλιών όλων των ποικιλιών οδηγούν 
στο συμπέρασμα πως οι οίνοι της φετινής χρο-
νιάς θα αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ποικιλιών και θα 
αποτελεί η εσοδεία 2013 σημείο αναφοράς για 
τα κρασιά της περιοχής Τυρνάβου. Η στρεμμα-
τικές αποδόσεις είναι αυξημένες σε σχέση με πέ-
ρυσι σε κανονικά όμως για την περιοχή επίπε-
δα, τα σταφύλια είναι απόλυτα υγιή χωρίς καθό-
λου προσβολές σε όλες τις ποικιλίες και σε όλους 
τους αμπελώνες. Η χρονιά χαρακτηρίζεται πρώι-
μη με αρμονική ωρίμαση των σταφυλιών, ο σακ-
χαρικός τίτλος είναι υψηλός   αλλά και οι οξύτη-
τες κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα πράγ-
μα σπάνιο για τα δεδομένα της περιοχής. Η έλ-
λειψη υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα προ-
στάτευσε το αρωματικό δυναμικό των ποικιλιών 
ιδιαίτερα της ποικιλίας Μοσχάτο Τυρνάβου και 
αναμένονται οίνοι έντονα αρωματικοί αλλά και 
«γεμάτοι» με πλούσιο σώμα.  Πρόκειται για χρο-
νιά με προϋποθέσεις παραγωγής οίνων υψηλών 
ποιοτικών επιδόσεων για την περιοχή Τυρνάβου 
ίσως και σε επίπεδο δεκαετίας. Οι τιμές των στα-
φυλιών κινήθηκαν στα περσινά υψηλά επίπεδα.
ΑΓΧΙΑΛΟΣ: Πλουσιότερη συγκομιδή σε όγκο 
και ποιότητα

Αύξηση του όγκου παραγωγής κατά 15% κα-
ταγράφηκε στην περιοχή με ακόμα μεγαλύτε-
ρη αύξηση για την ποικιλία Ροδίτη. Χωρίς να πα-
ρατηρηθούν ασθένειες οι οίνοι αναμένεται να 
έχουν υψηλά χαρακτηριστικά ποιότητας ανάλο-
γα με την περιοχή του Τυρνάβου. Οι τιμές διατη-
ρήθηκαν στα περσινά επίπεδα 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΙωΤΙΑ: Πλούσια συγκομιδή για τα λευκά 
σταφύλια 

Στη Βοιωτία και κυρίως στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Θήβας οι φετινές καιρικές συνθήκες 
ήταν ευνοϊκές για την αμπελοκαλλιέργεια. Μέχρι 
και τον μήνα Απρίλιο, η θερμοκρασία κυμάνθη-
κε σε φυσιολογικά επίπεδα χωρίς προβλήματα 
παγετού, με αρκετή ηλιοφάνεια και χωρίς έντο-
νες βροχοπτώσεις. Από την άνοιξη ήδη η χρονιά 
υποσχόταν ποιότητα, μεγάλη παραγωγή και σχε-
τική πρωιμότητα. Κάποια σποραδικά προβλήμα-
τα με χαλαζόπτωση τον Μάιο κατάστρεψαν την 
παραγωγή σε αμπελώνες μικρής ζώνης. Τον Ιού-
νιο, Ιούλιο, όπως και τον Αύγουστο οι κανονι-
κές θερμοκρασίες, χωρίς  προβλήματα με καύ-
σωνες, οι βόρειοι άνεμοι και η ανυπαρξία βρο-

χοπτώσεων επίσπευσαν την ωρίμαση των στα-
φυλιών. Η ημερομηνίες έναρξης τρυγητού για 
τις λευκές και τις ερυθρές ποικιλίες της περιοχής 
ήταν ανάλογες της περσινής χρονιάς (π.χ. για το 
Σαββατιανό η 08/09/12). Ως προς τον όγκο πα-
ραγωγής η φετινή χρονιά φαίνεται να έχει αυξη-
μένη παραγωγή σε σχέση με την περσινή χρονιά, 
κατά 20% περίπου (κυρίως για τις λευκές ποικι-
λίες). 

Η ποιότητα τόσο των λευκών, όσο και των 
ερυθρών ποικιλιών αναμένεται να είναι ιδιαίτε-
ρα ικανοποιητική, με καλή σχέση ( ανάλογα την 
ποικιλία ) σακχάρων και οξύτητας.

Οι τιμές σταφυλιών για τους οίνους ποικιλίας 
διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα, ενώ αντίθε-
τα η τιμή της βασικής ποικιλίας Σαββατιανό ση-
μείωσε ελαφρά πτώση σε σχέση με την αντίστοι-
χη της περσινής χρονιάς, που δεν δικαιολογείται 
αφού στην περιοχή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον 
εμπόρων για αγορά σταφυλιών με κατεύθυνση 
και την παραγωγή τσίπουρου. Η τιμή του Σαββα-
τιανού που κυμαίνεται μεταξύ 0,20-0,24 € επη-
ρεάζει και τις όμορες περιοχές (π.χ. Θεσσαλία) 
αφού η τιμή του Μοσχάτου Αμβούργου στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, μειώθηκε από τα 
0,35 € που κατέβαλε ο συνεταιρισμός ΑΟΣ Τυρ-
νάβου στα 0,28 €, τιμή που καταβάλλει σήμερα 
το ελεύθερο εμπόριο. Μπορεί εν μέρει η πτώ-
ση της τιμής του Σαββατιανού να οφείλεται στην 
αδύναμη οικονομικώς θέση που βρίσκονται με-
γάλες οινοποιητικές μονάδες που δραστηριο-
ποιούνται στην περιοχή της Βοιωτίας, όμως οι τι-
μές αυτές δεν διασφαλίζουν το μέλλον της αμπε-
λοκαλλιέργειας. 

ΑΤΤΙΚΗ - ΕύΒΟΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ: Καθαρό σταφύλι, πλούσια κρασιά, 
φτωχοί αμπελουργοί

Οι κανονικές κλιματολογικές συνθήκες με 
εξαίρεση τη χαλαζόπτωση στην ευρύτερη περι-
οχή των Σπάτων και τις σχετικά υψηλές θερμο-
κρασίες του Μαρτίου, που οδήγησαν σε πρωιμό-
τητα της παραγωγής κατά 10 ημέρες, συνέβαλαν 
– με συνοδές ευνοϊκές συνθήκες μέχρι τον τρύγο 
– σε μια καλή και υψηλόβαθμη συγκομιδή.

Οι συνθήκες μετά την άνοιξη που χαρακτηρί-
στηκαν από το δροσερό καλοκαίρι συνέβαλαν 
στον πλούτο των αρωμάτων με κανονική οξύτη-
τα, αφού δεν αποικοδομήθηκε το τρυγικό οξύ.

Ο όγκος παραγωγής στην περιοχή του Κορω-
πίου και της Παιανίας αυξήθηκε σε αντίθεση με 
αυτή των Σπάτων που μειώθηκε κατά 30% εξαι-
τίας της χαλαζόπτωσης και της μειωμένης καρ-
πόδεσης, που παρατηρήθηκε γεγονός που απο-
δίδεται στην ηλικία του αμπελώνα.

Χαρακτηριστικό της περιοχής κατά τα λεγόμε-
να των αμπελουργών, είναι το «καθαρό σταφύ-
λι», που παρήχθηκε απαλλαγμένο από ασθένει-
ες. Αν συνυπολογίσει κανείς την οικονομική αδυ-
ναμία των αμπελουργών ώστε να προβούν σε λι-
πάνσεις, μπορεί να υποστηρίξει ότι η παραγωγή 
της Αττικής είναι άκρως βιολογική αφού οι πα-
ρεμβάσεις περιορίζονται μόνο σε θειαφίσματα.

Τα κρασιά της Αττικής φέτος θα χαρακτηρίζο-
νται από το γεμάτο σώμα τους τη γευστική και 
δροσερή ισορροπία τους αλλά και τα έντονα 
αρώματά τους.

Οι τιμές διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα, 
όμως θεωρούνται χαμηλές αν συνεκτιμηθεί και 
η μικρή απόδοση του Αττικού αμπελώνα.

Όμοιες συνθήκες και ποιότητα παραγωγής και 
στα Μέγαρα, περιοχή στην όποια σημείο διαφο-
ροποίησης αποτελεί, η μειωμένη συγκομιδή κα-
τά 20% εξαιτίας των περσινών καυσώνων που 
στρέσαραν και φέτος τα αμπέλια.

Αντίθετα ευνοϊκές συνθήκες επικράτησαν 

στην Εύβοια και ως προς τον όγκο παραγωγής 
και την ποιότητα επιβεβαιώνοντας την καλή πο-
ρεία της φετινής συγκομιδής. 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΝΕΜΕΑ: Επιτέλους μια κανονική και καλή 
χρονιά τρύγου 

Ο χειμώνας στην περιοχή της Νεμέας ήταν 
ήπιος, χωρίς όμως πολλές βροχές. Χαρακτηρι-
στικό της Άνοιξης ήταν οι δροσερές νύχτες και 
οι σχετικά ζεστές μέρες και πάλι όμως έλειψαν 
οι βροχές. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος δεν είχαν πολύ 
υψηλές θερμοκρασίες (έλλειψη καύσωνα), ενώ 
τον Αύγουστο παρατηρήθηκαν ελάχιστες μέρες 
που μπορούν να χαρακτηριστούν ως καύσω-
νας. Γενικά το καλοκαίρι ήταν πιο δροσερό από 
το περσινό, αλλά με παντελή έλλειψη βροχών. 
Ενώ οι θερμοκρασίες θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι ήταν ιδανικές για την ανάπτυξη της αμπέλου 
και την ωρίμαση των σταφυλιών (με αποτέλεσμα 
την καλή συγκέντρωση ανθοκυανών και την κα-
λή ανάπτυξη του χρώματος), η έλλειψη νερού 
(σε συνδυασμό με το μεγάλο φορτίο ανά πρέ-
μνο που παρατηρήθηκε φέτος) ήταν καθοριστι-
κός παράγοντας για την πορεία της ωρίμασης με 
χαρακτηριστικά την ελαφρώς χαμηλότερη ζακ-
χαροπεριεκτικότητα σε σχέση με πέρυσι και την 
ελαφρώς χαμηλότερη περιεκτικότητα πολυφαι-
νολών (κυρίως τανίνες).

Κατά την διάρκεια του τρύγου δεν παρουσι-
άστηκαν προβλήματα από βροχοπτώσεις. Δυο 
ασθενείς βροχές στα μέσα Σεπτεμβρίου δεν επη-
ρέασαν την ωρίμαση και την υγιεινή κατάσταση 
των σταφυλιών, με αποτέλεσμα να μην αναπτυ-
χθούν ασθένειες, γεγονός που ισχύει και για το 
προηγούμενο διάστημα.

Ο αναμενόμενος όγκος παραγωγής θα είναι 
αυξημένος σε σχέση με την περσινή χρονιά αλ-
λά η τελική εκτίμηση διίσταται.

Τέλος οι τιμές φαίνεται να κυμαίνονται στα 
περσυνό επίπεδο χωρίς μεγάλες αξιόλογες με-
ταβολές, αν και παραδοσιακά το εμπόριο τις συ-
μπιέζει προς τα κάτω.
ΑΧΑΪΑ: Ακόμα μια καλή συγκομιδή 

Ο τρύγος στην περιοχή Πατρών ξεκίνησε φέ-
τος πρώιμα (τουλάχιστον μία εβδομάδα). Από τις 
12 Αυγούστου είχαν αρχίσει οι παραλαβές στα-
φυλιών με πρώτη ποικιλία το Μοσχάτο και ακο-
λούθησε το Chardonnay. Οι παραχθείσες ποσό-
τητες Μοσχάτου ήταν μεγαλύτερες σε σχέση με 
τις περσινές. Ο σακχαρικός τους τίτλος κυμάνθη-
κε στις περσινές τιμές (Βe 13,0-14,0). Η υγεία των 
σταφυλιών ήταν άριστη με καλές για το Βe οξύ-
τητες. Ο αρωματικός χαρακτήρας του Μοσχάτου 
ήταν αρκετά πλούσιος στα περσινά σχεδόν επί-
πεδα. Η αρωματική ποικιλία Chardonnay της πε-
ριοχής παρήχθη σε μειωμένη ποσότητα με καλά 
όμως χαρακτηριστικά (Βe 12,5-13,0 καλή οξύτη-
τα και αρώματα) και άριστη υγεία σταφυλιών.

Η Μαυροδάφνη και τα άλλα ποικιλιακά  ερυ-
θρά (Cabernet, Merlot, Syrah) κυμάνθηκαν στα 
περσινά επίπεδα παραγωγής αλλά με άριστη 
υγεία και Βe 12,5-13,0 για τα Cabernet και Merlot 
και σχετικά χαμηλότερα για τη Μαυροδάφνη. Το 
χρωματικό τους δυναμικό ήταν πολύ καλό, καλύ-
τερο και από το περσινό.

Το χαμηλό απόθεμα σε λευκό κρασί των οι-
νοποιείων όλης της χώρας δημιούργησε έντονο 
αγοραστικό ενδιαφέρον για τον Ροδίτη και η δι-
άρκεια του τρυγητού του αναμένεται να είναι σύ-
ντομη.

Ο τρύγος του Ροδίτη ξεκίνησε νωρίτερα σε 
σχέση με το 2012. Η ποιότητα του Ροδίτη είναι 
αρκετά καλή με σακχαρικό τίτλο να κυμαίνεται 
Βe 11,0-12,5. Η παραγωγή όμως αναμένεται να 
είναι μειωμένη κατά 20-30 %.

Κρασί με διαβατήριο ποιότητας 
Εξαιρετικής ποιότητας σταφύλι, με την παραγωγή στα 3,7 εκ. HL 

σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση
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Οι καλές  καιρικές  συνθήκες  (ανομβρία) συνε-
τέλεσαν  στην  καλή ποιότητα όλων των ποικιλι-
ακων  λευκών  με πολύ καλό σακχαρικό τίτλο (Βε 
12-12,5)  και πλούσια  αρώματα.
ΜΕΣΣΗΝΙΑ-ΗΛΕΙΑ: Άριστα φαινολικά και 
αρωματικά χαρακτηριστικά 

Οι βροχοπτώσεις μέχρι την άνοιξη που εί-
ναι συνήθες φαινόμενο των περιοχών της Δυτι-
κής Πελοποννήσου διαδέχθηκαν οι ήπιες κλιμα-
τολογικές συνθήκες της άνοιξης και ένα εξίσου 
ήπιο και ξηροθερμικό καλοκαίρι.

Η αλληλουχία των κλιματολογικών συνθηκών 
συνέβαλλε στην απουσία ασθενειών, στην πρω-
ίμιση της παραγωγής, αλλά και στην ανάπτυ-
ξη των εξαιρετικών φαινολικών χαρακτηριστι-
κών για τα ερυθρά σταφύλια και των αντίστοι-
χων αρωματικών για τα λευκά. Οι ερυθροί οίνοι 
(Sauvignon, Cabernet, Merlot) που παρήχθησαν 
είναι βαθύχρωμοι και με σώμα που ευνοεί την 
παλαίωση. Οι λευκοί (Ροδίτης, Chardonnay) χα-
ρακτηρίζονται από την καλή ισορροπία οξύτη-
τας – αλκοόλης και των φρουτώδη χαρακτήρα 
τους.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΛΗΜΝΟΣ:  εξαιρετική αλλά μικρότερη παρα-
γωγή

Από τις λίγες εξαιρέσεις στον κανόνα των κα-
λών ποσοτικά συγκομιδών της υπόλοιπης Ελλά-
δας αποτελεί το νησί της Λήμνου. Για τις δυο βα-
σικές ποικιλίες του νησιού η εικόνα είναι η ακό-
λουθη:

Μοσχάτο Αλεξανδρείας: Η παραγωγή φέτος 
είναι μειωμένη κατά 40%, μερικώς λόγω χαλαζό-
πτωσης σε κάποιες από τις κύριες αμπελουργι-
κές περιοχές του νησιού, κυρίως λόγω μειωμέ-
νης καρπόδεσης, αλλά επιπρόσθετα εξαιτίας της 
καταστροφής που προκαλούν τα άγρια κουνέλια 
στον αμπελώνα.

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν χαρα-
κτηρίστηκαν από τις υψηλές για την εποχή θερ-
μοκρασίες τον Μάιο, που συνέβαλλαν στην γρή-
γορη ανάπτυξη των βλαστών και κατ' επέκταση 
στην πρωίμιση του τρύγου. Το καλοκαίρι είχε μέ-
τριες θερμοκρασίες και ήταν σχετικά άνομβρο, 
εξαιρουμένων κάποιων σημαντικών βροχοπτώ-
σεων στα μέσα Ιουνίου, ενώ αξιοσημείωτη ήταν 
η χαμηλή σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας σε 
σχέση με άλλες χρονιές. Οι παραπάνω συνθή-
κες συνετέλεσαν στην έλλειψη σημαντικών προ-
σβολών από ασθένειες, και στη δημιουργία οί-
νων με υψηλό αλκοολικό τίτλο και μέτριες προς 
υψηλές (για την ποικιλία) οξύτητες.

Λημνιό: Η ερυθρή ποικιλία Λημνιό δεν επη-
ρεάστηκε σημαντικά από τις ιδιαίτερες συνθή-
κες, αποτέλεσμα μάλλον της μακρόχρονης πα-
ρουσίας της ποικιλίας στο νησί και του καλύτε-
ρου εγκλιματισμού της σε σχέση με το Μοσχά-
το Αλεξανδρείας. Η χαλαζόπτωση δεν προσέβα-
λε τις περιοχές της Αν. Λήμνου όπου καλλιεργεί-
ται κυρίως το Λημνιό.

Η εσοδεία 2013 αναμένεται πολύ καλή, με πα-
ραγωγή αρωματικών και ισορροπημένων κρα-
σιών και για τις δύο ποικιλίες.
ΣΑΜΟΣ: ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
των σταφυλιών

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κα-
τά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2013, συνέ-
τειναν στο να πρωιμίσει η χρονιά κατά 10 μέρες. 
Πρωίμισε τόσο η έκπτυξη όσο και η ωρίμαση 
των σταφυλιών. 

Οι φυσιολογικές θερμοκρασίες του καλοκαι-
ριού βοήθησαν στην κανονική ωρίμαση και την 
ανάπτυξη αρωματικών χαρακτήρων.

Προβλήματα φυτοπροστασίας δεν υπήρξαν 
ιδιαίτερα. Ο συνολικός όγκος παραγωγής ήταν 
χαμηλότερος του περσινού, λόγω και της ανοι-
ξιάτικης χαλαζόπτωσης. Οι σακχαρικοί τίτλοι και 
οι οξύτητες είναι σε πολύ ικανοποιητικές τιμές 
και αναμένεται τα κρασιά της εσοδείας να έχουν 
πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, που 
αναδεικνύουν τα κρασιά της Σάμου με τις σπάνι-
ες ιδιαιτερότητές τους. Ο τρύγος ξεκίνησε 31/7 
και τελείωσε στις 13/9/2013.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: αναμένοντας τα γνωστά νευ-
ρώδη και με χαρακτηριστικά μεταλλικότη-
τας κρασιά 

Ο φετινός τρύγος στη Σαντορίνη ήταν ο πλέον 
πρώιμος των τελευταίων ετών, μια εξέλιξη που 
είχε διαφανεί από την εξίσου πρώιμη έκπτυξη 
των οφθαλμών και οδήγησε στο παρακάτω χρο-
νολόγιο τρύγου: Όλες οι ποικιλίες από το σύνο-
λο των αμπελώνων τρυγήθηκαν με το χέρι και 
παραδόθηκαν στο οινοποιείο μας έως τις 25 Αυ-
γούστου.  Σχετικά με τις κλιματολογικές συνθή-
κες της χρονιάς:
• Ήπιος χειμώνας με αρκετές βροχοπτώσεις
•  Ζεστή άνοιξη με λίγες βροχές
•  Τυπικό ελληνικό καλοκαίρι με παρατεταμένα 

δροσερά μελτέμια που διατηρούσαν μια ιδα-
νική μέση θερμοκρασία. Απουσία καύσωνα. 
Η ανάπτυξη των αμπελιών έλαβε χώρα σε κα-

λές συνθήκες που δεν στρέσαραν τα φυτά, δια-
φυλάσσοντας μια ομαλή διαδικασία φωτοσύν-
θεσης, χωρίς ασθένειες, και καταλήγοντας σε 
γρήγορη και ποιοτική ωρίμανση των σταφυλιών. 
Τα σάκχαρα παρέμειναν σε καλά επίπεδα ανά 
ποικιλία, γεγονός που συμβάλλει στην παραγω-
γή οίνων χωρίς εξάρσεις στον αλκοολικό τίτλο. 

Σύντομα η παραγωγή του 2013:
Η συνολική παραγωγή σταφυλιών στη Σαντο-

ρίνη για το 2013 ανήλθε στους 2.750 τόνους πε-
ρίπου. Η απόδοση είναι μειωμένη κατά 20% σε 
σχέση με την περσινή χρονιά, φτάνοντας περί-
που τα 200Kg/στρέμμα κατά μέσο όρο. Αυτό το 
αποτέλεσμα οφείλεται στη σφοδρή ανεμοθύ-
ελλα που έπληξε τη Σαντο-
ρίνη στις 18 Απριλίου 2012, 
που κατέστρεψε τους νεα-
ρούς βλαστούς και δεν άφη-
σε υλικό για κλάδεμα.    

Η Ένωση Συνεταιρι-
σμών Θηραϊκών Προϊόντων 
(Santo Wines) παρέλαβε το 
40% της συνολικής παρα-
γωγής σταφυλιών του νη-
σιού σε σύνολο δέκα οινο-
ποιείων που δραστηριοποι-
ούνται στη Σαντορίνη.

Οινοποίηση και εκτιμή-
σεις:

Ενώ ήδη κάποιες από τις 
δεξαμενές έχουν αποζυμώ-
σει, τα πρώτα αποτελέσμα-
τα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά. Οι φετινές Σαντορίνες αναμένεται να είναι 
αρωματικά έντονες και ευχάριστες.
•  Αρωματικό  μπουκέτο από λευκά άνθη, εσπε-

ριδοειδή όπως λεμόνι, μπανάνα και λευκό-
σαρκα φρούτα όπως ροδάκινο και αχλάδι 

•  Στόμα νευρώδες με την χαρακτηριστική με-
ταλλικότητα της Σαντορίνης

•   Σώμα ήδη πλούσιο και γεμάτο
Οι οξύτητες των φετινών οίνων ανάλογα με το 

βαθμό ωριμότητας κυμαίνονται από 6,1 έως 6,8 
gr/lt (εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ) και το pH τους 
από 3,0 έως 3,2.
ΠΑΡΟΣ: εξαιρετικά κρασιά 

Ο αυτόρριζος αμπελώνας της Πάρου με βα-
σικές ποικιλίες την Μονεμβασιά (λευκή) και την 
Μανδηλαριά (ερυθρή) τις χαμηλές αποδόσεις 
και τις παραδοσιακές καλλιεργητικές πρακτι-
κές σε συνδυασμό με την εύνοια των κλιματικών 
συνθηκών αναμένεται να δώσει φέτος στους οί-
νους την καλύτερη έκδοση των τυπικών χαρα-
κτηριστικών της περιοχής. Οι μειωμένες βρο-
χοπτώσεις της άνοιξης και οι συνεχείς βοριά-
δες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνέβα-
λαν στην παραγωγή υγιέστατων σταφυλιών, ενώ 
οι οίνοι που βρίσκονται στο στάδιο της ζύμω-
σης αναμένεται να έχουν ικανοποιητική οξύτητα 
και πλούσια αρώματα. Αρνητικό σημάδι στο νη-
σί ο μικρότερος όγκος παραγωγής, που εν μέρει 
οφείλεται και στην εγκατάλειψη των αμπελώνων 
εξαιτίας της ασύμφορης οικονομικής απόδοσης 
της καλλιέργειας. Οι τιμές των σταφυλιών κινή-
θηκαν στα περσινά επίπεδα.
ΡΟΔΟΣ: γενναιόδωρη συγκομιδή

Ο όγκος της παραγωγής του 2013 είναι κανονι-
κός για το νησί, παρατηρείται όμως αυξημένη ει-
σκόμιση σταφυλιών από τους αμπελουργούς για 
την παραγωγή του τοπικού αποστάγματος “σού-
μα”. Ασθένειες δεν παρατηρήθηκαν με αποτέλε-
σμα τα εισκομιζόμενα σταφύλια να έχουν άριστη 
εικόνα από άποψη υγεινής. Το ήπιο και δροσερό 
καλοκαίρι και οι όψιμες βροχές έδωσαν επίσης 
σταφύλια με πολύ καλή ωριμότητα. Η διακύμαν-

ση του σακχαρικού τίτλου ήταν από 12,5 έως και 
14,5 Be ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή.

Πρόκειται για μια καλή χρονιά για την Ρόδο, 
από την οποία αναμένονται εξαιρετικά κρασιά 
με έντονους χρωματικούς, γευστικούς και αρω-
ματικούς χαρακτήρες. Οι τιμές αναμένεται να 
συντηρηθούν στα περσινά επίπεδα.
ΚΡΗΤΗ:  η καλύτερη χρονιά της 20ετίας

Η εξαιρετική ποιότητα των σταφυλιών που 
οφείλεται στους βοριάδες της άνοιξης και στο 
ήπιο και δροσερό καλοκαίρι είναι ο κοινός πα-
ρανομαστής για την παραγωγή του νησιού σε 
όλους τους νομούς.

Ασθένειες δεν παρατηρήθηκαν με εξαίρεση 
την παρουσία μικρών ποσοστών σήψης στην 
βηλάνα του νομού Λασιθίου.

Στο νομό Λασιθίου και ειδικά στη Σητεία ο 
όγκος παραγωγής ήταν ικανοποιητικός, ενώ 
αντίθετα στο νομό Ηρακλείου η παραγωγή ορι-
στικοποιήθηκε σε σχετικά μικρότερο επίπεδο 
από αυτό που αναμενόταν αρχικά, γεγονός που 
αποδίδεται στην ανυπαρξία βροχοπτώσεων. O 
τρύγος ξεκίνησε νωρίτερα αφού   παρατηρή-
θηκε πρωιμότητα 10 -15 ημέρες, λόγω της σχε-
τικά θερμής άνοιξης που προκάλεσε με την σει-
ρά της επιτάχυνση της έκπτυξης των οφθαλμών 
και γρήγορη ανάπτυξη.  Οι οινοποιοί κάνουν λό-
γο για την καλύτερη ποιότητα των 20 τελευταίων 
χρόνων και αναμένουν κρασιά με γεμάτο σώμα 

και αρωματικό πλούτο.
ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Οι κλιμα-
τικές συνθήκες ευνόησαν 
την συγκομιδή σταφυλιών 
στα Πεζά 

Οι κλιματικές συνθήκες ευ-
νόησαν την συγκομιδή στα-
φυλιών στα Πεζά Κρήτης

Στην περιοχή των Πεζών 
η φετινή ομαλότητα του και-
ρού, από την άνοιξη μέχρι και 
τον Αύγουστο με την σταδια-
κή αύξηση της θερμοκρασίας 
και  χωρίς καύσωνες,  επέτρε-
ψε την ομαλή ωρίμαση των 
σταφυλιών.

Οι κλιματικές συνθήκες 
προσδιόρισαν επίσης και την 
πρωιμότητα του τρύγου κατά 

μία εβδομάδα σε σχέση με πέρυσι  και κατά δύο 
εβδομάδες σε σχέση με το παρελθόν της περι-
οχής.

Αύξηση στα σάκχαρα παρατηρήθηκε ανάλο-
γα την ποικιλία από ένα μέχρι δύο Βé και μείωση 
της οξύτητας μέχρι και 1,5 gr/L τρυγικού οξέως.

Πέραν του αλκοολικού τίτλου που την φετινή 
χρονιά είναι αυξημένος και του χρώματος στις 
ερυθρές ποικιλίες που δείχνουν μια ατελή αλλά 
ικανοποιητική φαινολική ωρίμαση, τα πρωτογε-
νή αρώματα των ποικιλιών διαφαίνεται ότι θα εί-
ναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός στο οποίο 
συνέβαλε και η υγιεινή κατάσταση των σταφυ-
λιών, αφού δεν υπήρξαν ασθένειες.

Οι τιμές των σταφυλιών κυμαίνονται στα περ-
σινά επίπεδα, με ελαφρά αυξητικές τάσεις.  

Η εξαιρετική ποιότητα των σταφυλιών που 
οφείλεται στους βοριάδες της άνοιξης και στο 
ήπιο και δροσερό καλοκαίρι είναι ο κοινός πα-
ρανομαστής για την παραγωγή του νησιού σε 
όλους τους νομούς. Ασθένειες δεν παρατηρή-
θηκαν με εξαίρεση την παρουσία μικρών ποσο-
στών σήψης στην βηλάνα του νομού Λασιθίου.

Στο νομό Λασιθίου ο όγκος παραγωγής ήταν 
ικανοποιητικός, ενώ αντίθετα στο νομό Ηρακλεί-
ου η παραγωγή οριστικοποιήθηκε σε σχετικά μι-
κρότερο επίπεδο από αυτό που αναμενόταν αρ-
χικά, γεγονός που αποδίδεται στην ανυπαρξία 
βροχοπτώσεων. O τρύγος ξεκίνησε νωρίτερα 
αφού   παρατηρήθηκε πρωιμότητα 10 -15 ημέ-
ρες, λόγω της σχετικά θερμής άνοιξης που προ-
κάλεσε με την σειρά της επιτάχυνση της έκπτυ-
ξης των οφθαλμών και γρήγορη ανάπτυξη.

Οι οινοποιοί κάνουν λόγο για την καλύτερη 
ποιότητα των 20 τελευταίων χρόνων και ανα-
μένουν κρασιά με γεμάτο σώμα και αρωματικό 
πλούτο.

ΙΟΝΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: μία από τις καλύτερες συγκο-
μιδές η φετινή για τη Ρομπόλα

Οι κλιματικές συνθήκες της άνοιξης στο νη-

σί ήταν ευνοϊκές για τον ομαλό βλαστικό κύκλο 
των αμπελιών με εξαίρεση κάποιες βροχοπτώ-
σεις του Μαΐου που αρχικά επέφεραν ανησυ-
χία για την εμφάνιση περονόσπορου,  ο οποίος 
όμως αποφεύχθηκε. Έτσι οι βροχοπτώσεις λει-
τούργησαν ευεργετικά για την ομαλή πορεία της 
ωρίμασης καθώς τα αμπέλια δεν στρεσαρίστη-
καν ιδιαίτερα από την έλλειψη νερού. Σε συνδυ-
ασμό με την παντελή έλλειψη καύσωνα την πε-
ρίοδο Ιουνίου-Ιούλιου, η πορεία ωρίμασης ολο-
κληρώθηκε με ιδανικό τρόπο. Το πρώτο δεκαή-
μερο του Αυγούστου ήταν θερμότερο από τον 
μέσο όρο και αυτό οδήγησε σε μια ελαφριά πρω-
ίμιση της παραγωγής. 

Ο τρύγος για την Ρομπόλα ξεκίνησε στις 10 
Αυγούστου και ολοκληρώθηκε χωρίς προβλή-
ματα στις 3 Σεπτέμβρη. Ακολούθησαν οι ερυ-
θρές ποικιλίες, των οποίων ο τρύγος ολοκληρώ-
θηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, με  την συνολική συ-
γκομιδή να αγγίζει τους 650 τόνους,  20% πάνω 
από τον μέσο όρο. Δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτε-
ρες προσβολές από ασθένειες, ενώ φέτος έγινε 
ιδιαίτερα αισθητή η παρουσία της φυλλοξήρας 
στους αυτόρριζους αμπελώνες, οι οποίοι αποτε-
λούν το 75% του συνολικού αμπελώνα. 

Οι νεαροί οίνοι που αποζυμώνουν στις δεξα-
μενές, προδιαθέτουν για μια από τις καλύτερες 
ποιοτικά εσοδείες, με πλούσια αρώματα εσπε-
ριδοειδών και υψηλές οξύτητες, χαρακτηριστι-
κά τυπικά και τα δυο  της ποικιλίας Ρομπόλα του 
νησιού.
ΛΕύΚΑΔΑ: κρασιά με άριστους οργανολη-
πτικούς χαρακτήρες 

Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της φετι-
νής περιόδου, ήπιος χειμώνας με υψηλή βρο-
χόπτωση και άνυδρο ξηρό καλοκαίρι, είχαν ως 
συνέπεια την πρώιμη βλάστηση των πρέμνων 
και ωρίμανση των σταφυλιών, ιδιαίτερα των 
ερυθρών. Εξαίρεση αποτελεί το οροπέδιο της 
Εγκλουβής, όπου οι εξαιρετικά χαμηλές θερμο-
κρασίες προς το τέλος Μάη είχαν ως αποτέλεσμα 
την σχεδόν ολική καταστροφή της σοδειάς. Ως 
αποτέλεσμα των ανωτέρω ο όγκος της σταφυλο-
παραγωγής αναμένεται μειωμένος κατά   σε σχέ-
ση με αυτόν του 2012.  Οι καλλιεργητικές πρακτι-
κές δεν παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή σε 
σχέση με αυτές που παραδοσιακά είχαν εφαρμο-
γή στο νομό, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια από 
μέρους μας, επιβράβευσης της χαμηλής στρεμ-
ματικής απόδοσης και της καλύτερης υγιεινής.

Έτσι σε συνδυασμό με τα παραπάνω είχαμε 
χαμηλότερες στρεμματικές αποδόσεις και έντο-
νο το φαινόμενο της συμπύκνωσης (σταφίδια-
σμα), και μικρότερη παραγωγή σε χυμό.

Ο τρύγος για τα λευκά σταφύλια άρχισε στις 
9-9-2013 και στις 23-9-2013 για τα ερυθρά. 

Ο αλκοολικός τίτλος για τα ερυθρά κυμαίνεται 
μεταξύ 11,5 έως 13,5 % vol και η οξύτητα ( εκ-
φρασμένη σε γραμμάρια τρυγικού οξέως ανά λί-
τρο) μεταξύ 5,5 έως 6,0. Αντίστοιχα για τα λευκά 
ο αλκοολικός τίτλος κυμαίνεται μεταξύ 11,5 έως 
13,5 % vol και η οξύτητα μεταξύ 4,8 έως 5,5. Κα-
τά συνέπεια αναμένονται ποιοτικοί οίνοι με  ορ-
γανοληπτικά χαρακτηριστικά τον υψηλό αλκοο-
λικό βαθμό, το πλούσιο σώμα και την  υψηλή αί-
σθηση της οξύτητας.
ΖΑΚύΝΘΟΣ: Μείωση παραγωγής εξαιρετι-
κή ποιότητα

Οι φετινές καιρικές συνθήκες επηρέασαν τον 
αλκοολικό βαθμό των παραγόμενων οίνων αλ-
λά και την ωριμότητα των σταφυλιών αφού το 
κλίμα ήταν αποκλειστικά ξερικό δεν έβρεξε καθ’ 
όλη την διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και η 
υγρασία εδάφους ήταν σε πολύ χαμηλά επίπε-
δα με συνέπεια την αύξηση των σακχάρων  των 
στέμφυλων και την απώλεια των υγρών τους. Οι 
παραπάνω αιτίες συμβάλλουν σε μια εκτιμώμε-
νη μείωση στον όγκο παραγωγής κατά 25% . 

Όλοι οι παραγόμενοι οίνοι  διακρίνονται από 
τον υψηλό αλκοολικό τίτλο και τις χαμηλές οξύ-
τητες λόγω υπερωρίμασης. Δεν παρατηρήθη-
καν μικροβιακές και βακτηριακές μολύνσεις των 
πρέμνων και των στεμφύλων και δεν επηρεά-
στηκε η ποιότητα των παραγόμενων οίνων. Λό-
γω της ωρίμασης το χρώμα των οίνων είναι λί-
γο πιο βαθύχρωμο σε σύγκριση με άλλες χρο-
νιές, τα αρώματα λόγω των τεχνικών οινοποίη-
σης έχουν αναδειχθεί και ο αλκοολικός τίτλος εί-
ναι σε όλους τους οίνους πάνω από 12 βαθμούς 
έως 13,4 στα κόκκινα κρασιά. 
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	 	• Η προέλευση και η τιμή τα σημαντικότερα κριτήρια επιλο-
γής κρασιού στην Κίνα

 Η τελευταία  πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από 
την UBIFRANCE και το group Ο.Ι. (Owens-Illinois, ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής στον κόσμο γυάλινων φιαλών), επικεντρώ-
νεται στα κριτήρια επιλογής αγοράς εμφιαλωμένου κρασιού 
στην κινεζική αγορά. Σύμφωνα με τους καταναλωτές και τους 
εμπόρους λιανικής πώλησης, το πιο σημαντικό κριτήριο είναι 
η προέλευση  του οίνου. Το δεύτερο κριτήριο είναι η τιμή για 
το 84% των εισαγωγέων. Ωστόσο, η υψηλή τιμή πώλησης δεν 
θεωρείται ως εμπόδιο για την αγορά. Κάποιοι καταναλωτές 
και εισαγωγείς το αντιμετωπίζουν  ως εγγύηση της ποιότητας. 
Ωστόσο, ένας πιο τακτικός καταναλωτής ψάχνει συνήθως για 
χαμηλές τιμές. Επίσης επιρροή στην επιλογή έχει η γεύση (73%) 
και το όνομα (68%). Στην πέμπτη θέση ως κριτήριο κατατάσσε-
ται το σχήμα της φιάλης και η ετικέτα. 

 Στο τέλος, κατατάσσονται το εμπορικό σήμα (31% των επαγ-
γελματιών), και το χρώμα του κρασιού.

• Ο πόλεμος Ευρώπης – Κίνας με Ιφιγένεια το κρασί, ξεκίνησε 
και επίσημα στις 1 Ιουλίου 2013

 Από τις 15 Μαΐου 2013, οι κινεζικές αρχές έχουν ανταποκριθεί 
στην καταγγελία που υποβλήθηκε από την κινεζική βιομηχανία 
οίνου, η οποία υποστηρίζει ότι 1) η τιμή εξαγωγής των ευρω-
παϊκών οίνων είναι χαμηλότερη από εκείνη που πωλείται κανο-
νικά στην ευρωπαϊκή αγορά και 2) χορηγούνται κρατικές επι-
χορηγήσεις που παρέχουν όφελος στα κρασιά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος που κινεζικές αρχές εξέταζαν την 
καταγγελία και διαβουλεύθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχετικά με τις επιδοτήσεις για τον αμπελοοινικό τομέα. Εάν δη-
λαδή υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για: 1) dumping 
και αντεπιδοτήσεων, 2) πρόκληση ζημιάς έναντι της εγχώριας 
βιομηχανίας, και 3) αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών 
και της ζημίας. Για το θέμα αυτό μπορούσε η Κίνα να ξεκινήσει 
έρευνα για antidumping και θα προβεί σε ελέγχους για επιδο-
τήσεις στο ευρωπαϊκό κρασί. Οι αρχές της Κίνας έπρεπε εντός 
60 ημερών από την κατάθεση της καταγγελίας, δηλαδή μέχρι 
τις 15 Ιουλίου να αποφασίσουν αν θα κινήσουν τη διαδικασία 
έρευνας. 

 Ωστόσο, μετά την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
με ημερομηνία 6 Ιουνίου, η προθεσμία παρατεινόταν έως τις 
6 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Κίνα 
ανακοίνωσε την έναρξη της έρευνας. Είκοσι ημέρες μετά την 
ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας, όλες οι επιχειρήσεις οίνου 
που εξάγουν στην Κίνα μπορούσαν να εγγραφούν σε λίστα για 
να συμμετέχουν στην έρευνα. Η Κίνα επέλεξε μεταξύ τους ένα 
δείγμα ( περίπου 20 επιχειρήσεις) για να αναζητήσει πιθανές 
πρακτικές dumping και επιδοτήσεων και να αποφασίσει για το 
δικαίωμα να εφαρμόσει antidumping. Μια επιχείρηση που έχει 
καταχωρηθεί και έχει επιλεγεί να αποτελέσει μέρος του δείγμα-
τος, μπορεί να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή. Εφόσον η ελεγχό-
μενη επιχείρηση μετά τους ελέγχους αποδειχθεί ένοχη, της επι-
βάλλεται maximum δασμός στα προϊόντα της. Οι επιχειρήσεις 
που έχουν εγγραφεί για έλεγχο, αλλά δεν ελέγχθηκαν, δασμο-
λογούνται με το μέσο όρο των δασμών που θα προκύψουν (εάν 
προκύψουν) από το σύνολο των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν. 
Στα οινοποιεία που δεν θα εγγραφούν και εξάγουν στην Κίνα, 
επιβάλλεται ο maximum δασμός που θα αποφασίσει η κυβέρ-
νηση της Κίνας, εφόσον αποδειχθεί dumping ή αντεπιδότηση.   
Στις 1 Ιουλίου 2013 η Κίνα ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας επί-
σημα για antidumping ενέργειες και αντεπιδοτήσεις. Η πείρα 
δείχνει ότι η διάρκεια μιας έρευνας που θα διεξαχθεί από την 
Κίνα μπορεί να κρατήσει 12 μήνες, αλλά μπορεί να επεκταθεί 
και σε 18 μήνες. Εν τω μεταξύ, προσωρινοί δασμοί μπορούν να 
επιβληθούν σε μια περίοδο 6 έως 8 μηνών.  Οι έρευνες δεν θα 
οδηγήσουν αναγκαστικά στην επιβολή υψηλότερων δασμών. 
Σε περίπτωση όμως που η Κίνα αποφασίσει να αυξήσει τους 
δασμούς εξαιτίας των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι επιχει-
ρήσεις που έχουν εγγραφεί θα εξοικονομήσουν τον maximum 
δασμό, αφού θα τους επιβληθεί ένας μέσος όρος που τυχόν θα 
προκύψει, ενώ όσες δεν εγγραφούν θα εφαρμόσουν το μέγιστο 
ύψος του δασμού. 

 Οι γαλλικές, ισπανικές, ιταλικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο, λόγω υψηλών εξαγωγών σε ποσότητα και αξία, αλλά 
αναμένεται να εγγραφούν και προς έλεγχο, προκειμένου έστω 
και αν δεν ελεγχθούν να μην υποστούν (σε περίπτωση ύπαρξης 
dumping και αντεπιδοτήσεων) το maximum των δασμών, που 
πιθανώς θα αποφασίσει η κινέζικη κυβέρνηση. Πρόκειται για 
ένα αμείλικτο εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει, εξαιτίας της 
επιβολής δασμών στα κινέζικα φωτοβολταϊκά panels, δασμών 
που ξεκίνησαν ως προσωρινό μέτρο με το ποσοστό του 11%, 
σήμερα όμως το ύψος τους καθορίζεται στο 40%. Παρόλ’ αυτά 
στη σύνοδο του Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2013 το θέμα 
της επιβολής δασμών στα κινέζικα panels θα επανεξετασθεί με 

δεδομένη την πλειοψηφία υπέρ της κατάργησης 
των δασμών (υπέρ 22 Κρατών Μελών μεταξύ των 
οποίων και η Γερμανία και κατά 5 Κράτη Μέλη 
μεταξύ των οποίων η Γαλλία που ανέπτυξε την τε-
χνογνωσία των panels). Μετά το κρασί, σειρά έχει 
για τους κινέζους η αυτοκινητοβιομηχανία που 
θίγει ευθέως του Γερμανούς, οι οποίοι παρόλ’ αυτά 
διασφάλισαν πρώτα τις χημικές τους βιομηχανίες 
από την ίδια διαδικασία. Για το λόγο αυτό το θέμα 
ίσως λήξει τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

• Γεωργικά εισοδήματα: από τα μικρότερα εισοδήμα-
τα αποφέρει το αμπέλι και το κρασί παγκοσμίως

 Η Εθνική Ελεγκτική Επιτροπή Γεωργίας της Γαλλίας παρουσί-
ασε στις 3 Ιουλίου τις προβλέψεις για τις εξελίξεις του  γεωργι-
κού εισοδήματος για το 2012. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το εισό-
δημα αυτό έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 25 χρόνια 
(€ 38.300 ανά εργαζόμενο μη μισθοδοτούμενο, ή  + 6,3% σε 
σύγκριση με το 2011). Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές με-
ταξύ των τομέων. Ο κλάδος του οίνου  ιδίως,  δεν  γνωρίζει κα-
μία τέτοια αύξηση, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που 
οδήγησαν σε μια ιστορική μείωση της συγκομιδής.  Παρά την 
αύξηση των τιμών και την εξισορρόπηση των αποθεμάτων (το 
έτος 2011 ήταν γενναιόδωρο), τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 
σε € 32.800 ανά ενεργό μη μισθωτό κατά μέσο όρο το 2012, 
έναντι € 47.200 το 2011 (μείωση 30,5%).Αντίθετα, τα αποτελέ-
σματα αυτά είναι καλύτερα από τις προβλέψεις του Δεκεμβρί-
ου, που ήταν € 22.800.  Αν κανείς προσεγγίσει όμως προσεκτικά 
τα δεδομένα διάφορων περιοχών θα παρατηρήσει μεγάλες 
ανισότητες και μέσους όρους εισοδημάτων (πάντα στο τελικό 
προϊόν - οίνος) και κάτω των 10.000 € ετησίως,  ενώ η χώρα μας 
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις από άποψη μέσου όρου, αλλά 
και απόλυτων μεγεθών.

• Αυστραλία: Αύξηση συγκομιδής (+10%), καθώς και αύξηση 
των τιμών  των σταφυλιών (13%)

 Στην Αυστραλία, ο τρύγος του  2013 ήταν κανονικός και  δεν 
χαρακτηρίζεται από τη σειρά φαινομένων  του  προηγούμενου 
έτους. Αν και η φυτουγειονομική  πίεση ήταν ελεγχόμενη και αν 
και δεν υπήρξαν  καταστροφικές πλημμύρες η συγκομιδή μέχρι 
τώρα δεν ήταν εύκολη. Τα ρεκόρ  θερμοκρασίας  ανησύχησαν 
τους ιδιοκτήτες  αμπελώνων, ενώ στις  ακτές φοβούνταν απρό-
σμενες βροχές. Στο τέλος υπήρξε γενικά πρωιμότητα , με μια 
γρήγορη  ωρίμαση . Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες οδήγησαν σε 
σημαντική αύξηση της συγκομιδής των σταφυλιών, που επιτρέ-
πει την επιστροφή σε υψηλή παραγωγή.  Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις του Συνδέσμου  Αυστραλών αμπελοκαλλιεργητών  η 
παραγωγή ανήλθε σε 1,83 εκατ. τόνους σταφυλιών για οινοποί-
ηση. Η παραγωγή αυτή είναι κατά 10,2% μεγαλύτερη σε σύγκρι-
ση με το 2012 και κατά 6% μεγαλύτερη σε σύγκριση με το μέσο 
όρο των τελευταίων έξι ετών.  Η Αυστραλιανή συγκομιδή είναι 
ελαφρώς μεγαλύτερη ως  προς το κόκκινο από το λευκό (52% 
και 48%). Syrah, Merlot και Cabernet Sauvignon αποτελούν το 
86% της αυστραλιανής παραγωγής ερυθρών σταφυλιών, ενώ 
το Chardonnay αντιπροσωπεύει το 45% της συγκομιδής στα 
λευκά σταφύλια. Μαζί, αυτές οι τέσσερις ποικιλίες αντιπροσω-
πεύουν  67% της αυστραλιανής παραγωγής (με 1,2 εκατ. τόνους 
το 2013).   Με βάση  έρευνα της για τις  τιμές αγοράς των σταφυ-
λιών το 2013 διαπιστώθηκε ότι η μέση τιμή των κόκκινων στα-
φυλιών παρουσίασε καθαρή αύξηση κατά 13% στα 619 δολά-
ρια Αυστραλίας ανά τόνο. Για τα λευκά, η τιμή αγοράς παραμένει 
σταθερή (+2% σε 388 AUD / t). Η τάση αυτή επιβεβαιώνει την 
ανάκαμψη των τιμών που ξεκίνησε το 2012, μετά από το χαμη-
λότερο επίπεδο που παρατηρήθηκε  το 2011. Τα σταφύλια Pinot 
Noir δείχνουν την καλύτερη πορεία έως 870 AUD / τόνο (+18% 
σε σύγκριση με το 2012), ακολουθούμενα από τα Cabernet 
Sauvignon (664 AUD / t, + 15%) και τα Syrah (στα 637 AUD / t 15). 
Βραζιλία:Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου χρημα-
τοδοτείται από Βραζιλιάνικο κρασί και την σαμπάνια 
Taittinger

 Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί το 2014 στη Βρα-
ζιλία. Το βραζιλιάνικο εμπορικό σήμα Lidio Carraro επιλέχθηκε 
από τη FIFA ως ο επίσημος προμηθευτής. Τα κρασιά της διανέ-
μονται  σε όλα τα  στάδια του εμπορίου όπως  τονίστηκε κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για το εμπορι-
κό σήμα, το οποίο δημιουργήθηκε το 1998 στην πολιτεία του Rio 
Grande do Sul και παράγει 300.000 φιάλες ετησίως. Αυτή η πα-
ραγωγή θα πρέπει να διπλασιαστεί για να ανταποκριθούν στη 
ζήτηση που θα επιφέρει το παγκόσμιο κύπελλο. Η συμφωνία με 
την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προβλέπει ότι μισό εκατομμύ-
ριο μπουκάλια θα πρέπει να είναι διαθέσιμα. Η επιλογή της  Lidio 
Carraro είναι το αποτέλεσμα πίεσης από τις αρχές της Βραζιλίας 
ώστε να επιλεγεί  Βραζιλιάνο κρασί. Στόχος της κυβέρνησης της 
Βραζιλίας είναι  να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, όχι μόνο για  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως μιας ανερχόμενης  οικονο-
μικής  δύναμης,  αλλά και να προωθήσει τη βιομηχανία οίνου.   
Εκτός από τους μη αφρώδεις οίνους, η γαλλική μάρκα Taittinger 
έχει οριστεί ως επίσημη  Champagne του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου.

• Μια αγορά που «προβληματίζει» τις ελληνικές εξαγωγές η 
ώριμη αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

 Με ένα από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές 
(56%) στα κρασιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ηνωμένο Βασίλειο 
που είναι καθαρός εισαγωγέας οίνου και με 26.000.000 τακτι-
κούς καταναλωτές, αύξησε κατά 2,4% τις πωλήσεις επιτραπε-
ζίων οίνων το 2012 έναντι του 2011. Η Ελλάδα καταλαμβάνει 
την 21η θέση στις εξαγωγές οίνου προς το Η.Β. με αξιοσημείωτη 
μείωση της μέσης τιμής το 2012 έναντι του 2011, αποτέλεσμα 
του οποίου ήταν και η κατά 24% αύξηση των ποσοτήτων, σε μια 
άκρως ώριμη αγορά. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η έκθεση 
του Γραφείου Ο.ΕΥ. της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, την 
οποία μπορείτε να επισκεφτείτε  πατώντας στην διεύθυνση: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE
&cnode=57&fid=36470

• Κατάρρευση των εξαγωγών χύμα κρασιών της Αργεντινής 
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες

 Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2013, οι εξαγωγές οίνου 
της Αργεντινής μειώθηκαν κατά 24% σε όγκο, ενώ η μέση τι-
μή αυξήθηκε κατά 25%, σύμφωνα με το Εθνικό Αμπελοοινικό 
Ινστιτούτο (INV). Στα 3,06 δολάρια ανά λίτρο κατά μέσο όρο, η 
τιμή των κρασιών της Αργεντινής αποτελεί νέο ανώτατο όριο 
που ανησυχεί τη βιομηχανία. Όπως αναφέρθηκε, οι επιχειρη-
ματίες ανησυχούν για τη συνεχή αύξηση των τιμών, η οποία δεν 
μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση του όγκου των εξαγωγών. 
Ο υψηλός πληθωρισμός του πέσο θεωρείται ως το κύριο εμπό-
διο για την ανταγωνιστικότητα των κρασιών της Αργεντινής. Η 
καλή συγκομιδή στην Καλιφόρνια το 2012 (και οι καλές προο-
πτικές παραγωγής το 2013) αποτελούν αίτια γι αυτήν την τάση. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν η μεγαλύτερη εισαγωγός κρα-
σιών χύμα της Αργεντινής (70% του συνόλου το 2012), τώρα 
μειώνουν σημαντικά τις εισαγωγές τους (-60% τους πρώτους 
πέντε μήνες το 2013). Ωστόσο, οι εξαγωγές των εμφιαλωμένων 
κρασιών της Αργεντινής προς ΗΠΑ δείχνουν μια διαφαινόμενη 
ανάκαμψη (+1% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου).

• Ισπανία: Καλές προοπτικές, τόσο σε ποιότητα όσο και σε 
ποσότητα, για τη συγκομιδή του 2013

 Η Ισπανική παραγωγή οίνου το 2013 θα μπορούσε να φθάσει 
τα 45 εκατομμύρια εκατόλιτρα, ένα επίπεδο που δεν έχει επι-
τευχθεί από τη συγκομιδή του 2004. Ο καιρός κατά τη διάρκεια 
του πρώτου εξαμήνου του 2013 ήταν ευνοϊκός τόσο για την 
ποσότητα και την ποιότητα της μελλοντικής συγκομιδής. Έντο-
νες βροχοπτώσεις και μέτριες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει 
μια καθυστέρηση στον τρύγο από μια έως δύο εβδομάδες σε 
σύγκριση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών. Στην La 
Mancha, την πρώτη σε έκταση ισπανική περιφέρεια με 400.000 
εκτάρια αμπελώνων, ο τρύγος ξεκινάει αυτήν την εβδομάδα 
με πρώτες τις ποικιλίες Chardonnay, Macabeo, Sauvignon και 
Syrah, ενώ παράλληλα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 
θα ξεκινήσει η συγκομιδή της Airen, που είναι γηγενής ποικιλία. 
Η ανακοινωθείσα σε όγκο συγκομιδή των 22 εκατ. hl, θα έχει 
"εξαιρετική" ποιότητα αφού σύμφωνα με τους τοπικούς συνε-
ταιρισμούς, τα αμπέλια δεν έχουν υποστεί αυτό το έτος υδατικό 
stress. O μεγάλος όγκος της συγκομιδής προμηνύει χαμηλότε-
ρες τιμές, οι οποίες αυξήθηκαν απότομα το περασμένο έτος λό-
γω της πολύ μικρής συγκομιδής (30,3 εκατ. hl). Ο Julián Morcillo, 
περιφερειακός γραμματέας της UPA, από το συνδικάτο της La 
Mancha, εκτιμά ότι οι τιμές θα πρέπει πράγματι να είναι κάτω 
από το επίπεδο του περασμένου έτους, ωστόσο, θα πρέπει να 
είναι εύλογες και αποδοτικές για τους παραγωγούς, με το επι-
χείρημα ότι οι πωλήσεις διατηρήθηκαν σε καλά επίπεδα κατά 
το τελευταίο έτος.
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Η νέα ΚΑΠ το κυρίως πιάτο
στη συνεδρίαση Ομάδας Οίνου και Συμβουλευτικής

Φειδωλή η Commission για τις λεπτομέ-
ρειες που αφορούν την ΚΑΠ μετά το 2014 

Με την ευρωπαϊκή παραγωγή σαν πρώτο 
θέμα αλλά κυρίως με την ΚΑΠ μετά το 2014, 
τις παραδοσιακές ενδείξεις και την έρευνα 
antidumping που διεξάγουν οι κινεζικές Αρ-
χές ασχολήθηκαν οι ομάδες Οίνου και της 
Συμβουλευτικής Οίνου στην Copa Cogeca 
και την Commission αντίστοιχα, όπου από 
ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο διευθυ-
ντής της ΚΕΟΣΟΕ Παρ. Κορδοπάτης. 

Σχετικά με την ΚΑΠ και την επίδραση στον 
αμπελοοινικό τομέα, η Commission απέ-
φυγε να δώσει απαντήσεις για πτυχές που 
απασχολούν τους παραγωγούς, πιθανότα-
τα αναμένοντας τις αποφάσεις των Κρατών 
Μελών.

Ουσιαστικά τα Κράτη Μέλη δεν έχουν 
ακόμη αποφασίσει εάν θα εντάξουν τους 
αμπελώνες τους στο νέο καθεστώς βασικών 
ενισχύσεων με εξαίρεση τη Γαλλία η οποία 
δεν θα καταστήσει τους αμπελώνες της επι-
λέξιμους στις άμεσες ενισχύσεις, δεδομέ-
νου του μεγάλου μεγέθους τους από άποψη 
επιφάνειας και των οξύτατων αντιδράσεων 
των σιτηροπαραγωγών της.

Επιβεβαιώθηκε κατά τη συζήτηση με την 
Commission η μετατροπή των δικαιωμά-
των φύτευσης σε άδειες φύτευσης μετά την 
1/1/2016 (με option το 2020, αν αποφασίσει 
το Κράτος Μέλος) γεννώντας ένα δισεπίλυ-
το πρόβλημα για την Ελλάδα, όσον αφορά 
τα αδρανή δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει 
να ενεργοποιηθούν έως 31/12/2015.

Για τα υπόλοιπα θέματα της ΚΑΠ και συ-
γκεκριμένα τα προβλεπόμενα για τα προ-
γράμματα προβολής και προώθησης οίνων 
στην εσωτερική αγορά, η Commission δεν 
ήταν σε θέση να δώσει κατευθύνσεις, ως 

προς το περιεχόμενό τους, απέκλεισε όμως 
το γεγονός προβολής εμπορικών σημά-
των, γεγονός άλλωστε που ισχύει και στον 
οριζόντιο ΚΑΝ(ΕΚ) 3/2008 χαρακτηριστι-
κά του οποίου διαφαίνεται ότι θα έχει προ-
βολή στην εσωτερική αγορά. Εάν οριστικο-
ποιηθεί αυτή η διάσταση το «κέρδος» από 
την ένταξη των προγραμμάτων στην Ενιαία 
ΚΟΑ, θα είναι το ποσοστό Δημόσιας Συμμε-
τοχής (30%), ενώ η κοινοτική συνεισφορά 
παραμένει στο 50%, εκτός εάν είτε τα προ-
γράμματα είναι διακρατικά, είτε προωθείται 
ο οίνος με άλλο προϊόν οπότε, η κοινοτική 
συνδρομή αυξάνεται στο 60%. 

Στο πλαίσιο της θέσπισης λεπτομερειών 
εφαρμογής η Copa Cogeca έθεσε το προ-
βληματισμό της, για τις υπερεξουσίες που 
έχει πλέον η Commission με τις κατ’ εξου-
σιοδότησιν πράξεις (acts delegué) και κατ’ 
επέκταση με τις εφαρμοστικές πράξεις (acts 
d’ execution) και ζήτησε από αυτήν την συμ-
μετοχή εκπροσώπων των φορέων πριν τη 
σύνταξη των πράξεων αυτών και πριν αυτές 
αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
το Κοινοβούλιο για έγκριση.

Και τα δυο όργανα απασχόλησε η πρότα-
ση της Commission για αλλαγή του θεσμι-
κού καθεστώτος των παραδοσιακών ενδεί-
ξεων προκειμένου οι τελευταίες να τύχουν 
προστασίας σε διεθνές επίπεδο, αφού σή-
μερα το καθεστώς έχει ισχύ εντός των ορί-
ων και μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οίνοι στις ετι-
κέτες τους μπορούν να χρησιμοποιούν 359 
παραδοσιακές ενδείξεις, εκ των οποίων 100 
ενδείξεις αφορούν συνώνυμα των ΠΟΠ και 
ΠΓΕ (π.χ. Appellation d’ origine Controlée, 
ένδειξη που χρησιμοποιεί και η χώρα μας) 
και 259 ενδείξεις που περιγράφουν την ποι-

ότητα ή χαρακτηριστικά παραγωγής των οί-
νων (π.χ. Reserve, Chateaux, Vinsanto, κλπ.).

Οι πρώτες ενδείξεις τύπου Α κατά την 
άποψη της Commission είναι εύκολο να 
προστατευθούν και δεν δημιουργούν συ-
γκρούσεις πνευματικής ιδιοκτησίας διε-
θνώς. Μερικές όμως από τις ενδείξεις της 
δεύτερης κατηγορίας, τύπου Β και ειδικά 
αυτές που παραπέμπουν σε μεθόδους πα-
ραγωγής (π.χ. Sur lies) προτείνεται να εξαι-
ρεθούν από την προσπάθεια δημιουργίας 
προστατευτικού καθεστώτος. Κατά τη συ-
νεδρίαση της Συμβουλευτικής Οίνου συμ-
φωνήθηκε η Commission να παρουσιάσει 
τον Φεβρουάριο κατάλογο με τις ενδείξεις 
που θεωρείται απαραίτητη η προστασία και 
μ’ αυτές που η προστασία δεν αποτελεί κλο-

πή πνευματικής ιδιοκτησίας από Τρίτες Χώ-
ρες, με στόχο να επέλθει διεθνής συμφωνία, 
κυρίως μετά τις συγκρούσεις που προκλή-
θηκαν μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ, για τη χρήση 
της ένδειξης Chateau.

Dumping 
Τέλος έντονη ήταν η αντίδραση των φο-

ρέων για την χλιαρή στάση της Commission, 
στις διαδικασίες έρευνας dumping και αντε-
πιδοτήσεων που διεξάγουν οι κινέζικες Αρ-
χές για τα ευρωπαϊκά κρασιά. 

Με νέα τακτική οι κινέζοι ανοίγουν και τρί-
το μέτωπο βάσει του οποίου επικαλούνται 
ζημιά των επιχειρήσεων τους και εκτός των 
άλλων καλούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
αποδείξουν ότι δεν προκάλεσαν ζημιά σε 
αντίστοιχες κινέζικες. Μάλιστα για το λόγο 
αυτό προκαλούν Β2Β συναντήσεις με νομική 
υποστήριξη.  

Στο δεύτερο κύμα των επιχειρήσεων που 
επιλέχθηκε ως δείγμα έρευνας, συμπεριλαμ-
βάνεται και μια ελληνική επιχείρηση όπως 
άλλωστε και ένας γαλλικός συνεταιρισμός. 
Οι δαπάνες όμως διεκπεραίωσης της νομι-
κής διαδικασίας είναι υπερβολικά μεγάλες 
(έως και 100.000 € για μια επιχείρηση) και για 
το λόγο αυτό απαιτήθηκε η οικονομική συν-
δρομή της Commission, αλλά και η συνδρο-
μή για ταχύτερη ολοκλήρωση της έρευνας 
δεδομένων των προβλημάτων που έχει δη-
μιουργήσει στις εξαγωγές.

Να τονισθεί ότι η έρευνα συνεχίζει παρ’ ότι 
έχει επέλθει συμφωνία για την μείωση των 
δασμών των φωτοβολταϊκών panels που 
παράγονται στην Κίνα και ελέγχονται στην 
αγορά της ΕΕ, ενώ οι φορείς απαίτησαν η 
Commission να επιδείξει σιδηρά πυγμή στις 
διαπραγματεύσεις. 

Τις αποφάσεις των κρατών-μελών αναμένει η Commission 

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει η συμφωνία 
της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 που αφορά την 

ΚΑΠ μετά το 2014, για τον αμπελοοινικό τομέα.
Αιτήματα φορέων όπως η Copa Cogeca 

στην οποία συμμετέχει η ΚΕΟΣΟΕ και συνέ-
βαλλε στη διαμόρφωσή τους, έγιναν κυριο-
λεκτικά στο παρά πέντε αποδεκτά, όπως προ-
κύπτει από τις προτάσεις κανονισμών του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Commission που εμπε-
ριέχονται στα επίσημα πλέον έγγραφα εργα-
σίας της τριλογίας.

Οι κυριότερες αλλαγές μερικές των οποί-
ων ήταν ήδη γνωστές συνοψίζονται τις κατη-
γορίες των Άμεσων Ενισχύσεων, της Ενιαίας 
ΚΟΑ και του νέου σχήματος αδειοδοτήσεων 
για νέες φυτεύσεις αμπελώνων

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧύΣΕΙΣ
Οι αμπελουργικές εκτάσεις φυτεμένες με 

ποικιλίες οινοποιίας γίνονται επιλέξιμες στο 
σύνολο τους στο καθεστώς της βασικής και 
των άλλων ενισχύσεων εφόσον υποβάλλουν 
σχετική αίτηση και εφόσον αποφασίσει σχετι-
κά το Κράτος Μέλος.

Σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχει πραγ-
ματοποιήσει η ΚΕΟΣΟΕ με το ΥΑΑΤ, δεν γεννά-
ται θέμα ένταξης των οιναμπέλων στο καθε-
στώς των άμεσων ενισχύσεων δεδομένου ότι 
η έκταση του ελληνικού αμπελώνα που ανέρ-
χεται σε 70.000 ha, αποτελεί απειροελάχιστη 
έκταση σε σύγκριση με τις επιλέξιμες εκτά-
σεις που λαμβάνουν σήμερα Άμεσες Ενισχύ-
σεις και ανέρχονται σε 5.363.000 ha.

Η απόφαση ένταξης των εκτάσεων οινα-
μπέλων στο καθεστώς των άμεσων ενισχύ-
σεων της ΚΑΠ ελήφθη κατά την υποβολή των 
προγραμμάτων Στήριξης περιόδου 2014-
2018, όταν από το 2014 και μετά η Ενιαία Ενί-

σχυση παύει να καταβάλλεται από τον προϋ-
πολογισμό του Εθνικού Φακέλου και μεταφέ-
ρεται στο καθεστώς των Άμεσων Ενισχύσεων 
που λαμβάνουν οι εκτάσεις με φυτική παρα-
γωγή και οι βοσκότοποι.

Η αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων για Βα-
σική Ενίσχυση μετά την ένταξη των οιναμπέ-
λων ανέρχεται σε ποσοστό 1,31%. Το ποσο-
στό αύξησης εκτάσεων αυτό είναι μακράν μι-
κρότερο του ποσοστού +35%, άνω του οποί-
ου η πρόταση προβλέπει την μείωση των δι-
καιωμάτων, μέσω συντελεστού μείωσης για 
όλους τους γεωργούς. Η πρόβλεψη αυτή ετέ-
θη από τους Γάλλους και τους Ισπανούς δεδο-
μένου ότι η αύξηση των επιλέξιμων εκτάσε-
ων για άμεσες ενισχύσεις με την είσοδο των 
εκτάσεων οιναμπέλων ως επιλέξιμων εκτάσε-
ων για άμεση ενίσχυση στις χώρες αυτές εί-
ναι μεγαλύτερη από 35% από το 2014 και με-
τά (άρθρο 21.1 και 21.2).

Κατά τα άλλα θα ισχύσουν τα προβλεπόμε-
να με το νέο καθεστώς για τις άμεσες ενισχύ-
σεις (πρασίνισμα, μικροί γεωργοί, plafond, 
κλπ.) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με την έκ-
δοση των εφαρμοστικών κανονισμών δεν θα 
επέλθουν αλλαγές.

ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΑ
Προβολή Προώθηση στο εσωτερικό της ΕΕ

Μετά από οκτώ χρόνια προσπαθειών η τρι-
λογία συμπεριέλαβε στην πρόταση κανονι-

σμού την ένταξη προγραμμάτων προβολής 
και προώθησης οίνων στο εσωτερικό της ΕΕ 
δηλαδή δράσεις προβολής στα Κράτη Μέλη 
με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών 
σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου 
και σχετικά με τα συστήματα που αφορούν 
ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές εν-
δείξεις (άρθρο 43.1α).

Συνεπώς το μέτρο αυτό διευκολύνει μόνο 
εθνικές καμπάνιες για την κατανάλωση του 
προϊόντος. 

Καινοτομία στον τομέα Οίνου
Με την πρόταση της τριλογίας μπορεί πλέ-

ον μέσω του Εθνικού Φακέλου (νέο μέτρο) να 
παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύ-
σεις με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
επεξεργασιών και τεχνολογιών που αφορούν 
τα οινικά προϊόντα (άρθρο 43α).

Οργανώσεις Παραγωγών
Από 1/1/2016, οι Οργανώσεις Παραγωγών 

του αμπελοοινικού τομέα, έχουν τα ίδια προ-
νόμια με αυτά που απολάμβαναν οι Οργανώ-
σεις Παραγωγών των οπωροκηπευτικών, με 
την επιπρόσθετη πρόνοια δημιουργίας δο-
μών εμπορίας. Εξυπακούεται ότι και οι συ-
στηνόμενες Οργανώσεις Παραγωγών στον 
αμπελοοινικό τομέα θα επιδοτούνται για τα 5 
πρώτα έτη λειτουργίας τους, όπως αυτές των 
Οπωροκηπευτικών.  

Ασθένειες Ξύλου – Αναδιάρθρωση
Η στήριξη για την αναδιάρθρωση περιλαμ-

βάνει επιπλέον από το 2014 και μετά την δρά-
ση επαναφύτευσης αμπελώνων μετά από 
υποχρεωτική εκρίζωση για λόγους υγείας ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, εφόσον υπάρχει 
σχετική εντολή από την Αρμόδια Αρχή του 
Κράτους Μέλους. Πρόκειται για τη δυνατότη-
τα των αμπελουργών να προβαίνουν σε επι-
δοτούμενη αναδιάρθρωση όταν ο αμπελώ-
νας έχει προσβληθεί από ασθένειες που επη-
ρεάζουν το φυτικό κεφάλαιο της αμπέλου 
(νηματώδεις, ίσκα, κλπ).

Διατάξεις για το νέο σχήμα Αδειοδοτήσεων 
νέων φυτεύσεων μετά την 1/1/2016

Όπως είναι γνωστό από 1/1/2016, τα Κρά-
τη Μέλη δύνανται να χορηγούν άδειες φύτευ-
σης για οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, που 
ισοδυναμούν στο 1% της συνολικής επιφά-
νειας αμπέλων κάθε Κράτους Μέλους.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο περίπου 
7.000 στρέμματα θα χορηγούνται στους αι-
τούντες ως νέες άδειες φύτευσης μέχρι το 
2020, χρονολογία κατά την οποία θα υπάρ-
ξει επαναξιολόγηση του συστήματος χορή-
γησης αδειών.

Κάθε Κράτος Μέλος θα μπορεί να χορηγή-
σει εκτάσεις λιγότερες από 1% μετά από αιτιο-
λογημένη απόφαση που μπορεί να αναφέρε-
ται στην προστασία ζωνών ΠΟΠ ή περιοχών 
ΠΓΕ, ή στην αποφυγή υπερπροσφοράς ή υπο-
τίμηση των ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Κάθε έτος, εάν οι αιτήσεις για νέες άδειες 
είναι λιγότερες σε έκταση από το εγκεκριμέ-
νο ποσοστό που ισοδυναμεί και αυτό σε συ-
γκεκριμένη έκταση, τότε όλες οι αιτήσεις γί-
νονται δεκτές.

Οι αλλαγές με τη νέα ΚΑΠ 
μια πρώτη αποτίμηση



Στα προηγούμενα έξη τεύχη από τα  
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ αναφερθή-
καμε στις  σημαντικότερες ασθέ-

νειες που σχετίζονται με προσβολές του 
ξύλου της αμπέλου, όπως είναι η Κλασσική 
ασθένεια της Ίσκας, η Ευτυπίωση, η ασθέ-
νεια του Πέτρι, η Μελανή Νέκρωση της 
Βάσης του Υποκειμένου, η Φόμοψη και η 
Μελανή Νέκρωση των Βραχιόνων (Βοτρυο-
σφαίρια).  Στο παρόν τεύχος θα αναφερθού-
με σε δυο άλλες ασθένειες, τη Σηψιρριζία 
και τη Βερτισιλλίωση, τα συμπτώματα των 
οποίων μπορεί να συγχυσθούν με την ασθέ-
νεια της Ίσκας.

Τα παθογόνα που προκαλούν τη Σηψιρ-
ριζία είναι οι μύκητες Armillaria mellea και 
Rοsellinia necatrix οι οποίοι προσβάλλουν  
μεγάλο αριθμό δενδρωδών καλλιεργειών, 
όπως πυρηνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα κλπ. 
Επίσης σοβαρές ζημιές προκαλούν και σε 
πολλά δασικά είδη, κυρίως στα πλατύφυλλα 
και προ πάντων στα κωνοφόρα.

Στην άμπελο έχει διαπιστωθεί ότι η Ση-
ψιρριζία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε 
ορεινούς αμπελώνες που εγκαταστάθηκαν 
σε εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις. Επίσης, 
σοβαρές απώλειες έχουν παρατηρηθεί σε 
περιοχές όπου έγινε αναμπέλωση, χωρίς να 
μεσολαβήσει διετής καλλιέργεια με αργω-
στώδη.

Η ασθένεια στα άρρωστα πρέμνα εκ-
δηλώνεται με σταδιακή αποξήρανση και 
πτώση των φύλλων, ξήρανση των κορυφών 
των βλαστών και αργότερα ολόκληρων 
των κληματίδων, των βραχιόνων και των 
πρέμνων. Τα συμπτώματα αυτά δεν χαρα-
κτηρίζουν την ασθένεια και μπορεί να συγ-
χυσθούν με παρόμοια συμπτώματα που 
προκαλούνται από άλλες αιτίες π.χ. Ίσκα, 
Βερτισιλλίωση, τοξικότητα από υπερβολική 
λίπανση ή άλατα κλπ.

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της 
ασθένειας φαίνονται στο υπόγειο τμήμα 
του φυτού, δηλαδή στο υποκείμενο και στις 
ρίζες. Κατά την εξέτασή τους διαπιστώνεται 
ότι ο φλοιός είναι υγρός και σπογγώδης. 
Επίσης ότι αναδύεται οσμή μανιταριού. Αν 
αφαιρεθεί ο φλοιός, γίνεται ορατή η ύπαρξη 
μεταξύ φλοιού και ξύλου λευκών μυκηλια-
κών πλακών (Φωτογραφία). Η σήψη από το 
φλοιό επεκτείνεται μέχρι το εγκάρδιο ξύλο 
και γίνεται ορατή σε εγκάρσια τομή. Τμήμα 
του ριζικού συστήματος ή και ολόκληρο νε-
κρώνεται.

Άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της Ση-
ψιρριζίας είναι η ύπαρξη καστανομελανών 
νημάτων, πλάτους 1-2 χιλιοστών, γνωστών 
σαν ριζόμορφα. Αυτά απλώνονται τόσο 
μεταξύ φλοιού και ξύλου, όσο και πάνω 
στις ρίζες και στο έδαφος σε αρκετή μάλι-
στα απόσταση, μεταδίδοντας την ασθένεια 
στα γειτονικά πρέμνα. Έτσι εξηγείται η κατά 
κηλίδες εμφάνιση της ασθένειας μέσα στον 
αμπελώνα.

Το φθινόπωρο, μερικές φορές στην περι-
οχή του λαιμού των ξερών πρέμνων, εμφα-
νίζονται τα βασιδιοκάρπια (μανιτάρια) του 
μύκητα Armillaria mellea που έχουν σχήμα 
ομπρέλλας, και ύψος 7-15 εκατοστά. Το πι-
λίδιό τους έχει χρώμα καστανό και διάμετρο 
5-15 εκατοστά.

Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται με τα 
ριζόμορφα, που ξεκινούν από κάποια εστία 
και μέσω του εδάφους μολύνουν τις ρίζες 

των υγιών πρέμνων. Σαν εστία μόλυνσης 
μπορεί να χρησιμεύσουν ρίζες ασθενών γει-
τονικών πρέμνων ή τμήματα προσβλημέ-
νων πρέμνων ή άλλων δένδρων ή θάμνων 
που παρέμειναν στο έδαφος του αμπελώνα 
κατά την εκρίζωσή τους.

Η Σηψιρριζία ευνοείται από την ύπαρ-
ξη υπερβολικής και μόνιμης υγρασίας του 
εδάφους.

Τα αναπαραγωγικά όργανα των δύο πα-
θογόνων που προκαλούν την ασθένεια δεν 
φαίνεται να έχουν σημασία στην πραγματο-
ποίηση μολύνσεων, αν και ο ρόλος τους δεν 
έχει διευκρινισθεί πλήρως.

Όταν εμφανισθεί η ασθένεια συνιστάται 
η λήψη των παρακάτω μέτρων:
1.  Εκρίζωση και κάψιμο των προσβλημένων 

πρέμνων, αν είναι δυνατό με ολόκληρο το 
ριζικό τους σύστημα.

2.  Διατήρηση των λάκκων ανοιγμένων για 
ένα χρόνο, με ανασκαφή του χώματος 

από καιρό σε καιρό. Ο αερισμός και η έκ-
θεση στον ήλιο νεκρώνει το παθογόνο.

3.  Ελάττωση της υγρασίας με περιορισμό 
των αρδεύσεων και κατάλληλης απο-
στράγγισης.

4. Απομόνωση των προσβλημένων πρέ-
μνων με τάφρο πλάτους 30 εκατοστών 
και βάθους 50-60 εκατοστών. Με τον τρό-
πο αυτό παρεμποδίζεται η επέκταση της 
ασθένειας. Κατά την εκσκαφή το χώμα 
πρέπει να ρίχνεται προς την εσωτερική 
πλευρά της τάφρου.
Σε περίπτωση αναμπέλωσης συνιστάται 

αφαίρεση των πρέμνων με βαθύ όργωμα 
μαζί με ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα 
και διετής αναμονή με διενέργεια οργωμά-
των στη διάρκεια του καλοκαιριού ή διετής 
καλλιέργεια με αγροστώδη.

Η ασθένεια της Βερτισιλλίωσης απαντά-
ται σχετικά σπάνια στο αμπέλι και προκα-
λείται από τους μύκητες Verticillium albo 
- atrum  και Verticillium dahliae. Τα συμπτώ-

ματά της εμφανίζονται συνήθως το καλο-
καίρι, όταν το φυτό έχει μεγάλες απαιτήσεις 
σε νερό, με τη μορφή  του απότομου μαρα-
σμού (αποπληξία) ή της βραδείας αποξή-
ρανσης. Εκτός από την άμπελο προσβάλλει 
μεγάλο αριθμό ετήσιων ή δενδρωδών καλ-
λιεργειών.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρα-
τηρείται απότομος μαρασμός και στη συ-
νέχεια αποξήρανση του φυλλώματος όλων 
ή ορισμένων κληματίδων του πρέμνου. Η 
ασθένεια, εκτός από τον απότομο μαρα-
σμό, μπορεί να εμφανισθεί με τη μορφή της 
βραδείας αποξήρανσης.

Αν αφαιρεθεί ο φλοιός, παρατηρούνται 

επί του ξύλου του κορμού φαιές, καστανές 
ή καστανομελανές ραβδώσεις. Ο ίδιος με-
ταχρωματισμός με τη μορφή ραβδώσεων 
φαίνεται αντίστοιχα και πάνω στο φλοιό. 
Σε εγκάρσια τομή του κορμού φαίνεται ο 
μεταχρωματισμός να επεκτείνεται σε βά-
θος μέχρι την εντεριώνη, είτε συνεχής κατά 
θέσεις, είτε με μορφή στιγμάτων. Σε κατά 
μήκος τομή του κορμού ο μεταχρωματι-
σμός εμφανίζεται με τη μορφή διακοπτό-
μενων ή συνεχών ραβδώσεων και δυνατόν 
να φθάσει μέχρι των κεντρικών ριζών ή των 
κληματίδων.

Ο μύκητας ζει στο έδαφος σαπροφυτικά 
πάνω στα υπολείμματα διαφόρων φυτών, 
όπου και σχηματίζει τα αναπαραγωγικά του 
όργανα (κονίδια). Επίσης σχηματίζει και μι-
κροσκληρώτια, τα οποία μπορούν να διατη-
ρηθούν στο έδαφος για αρκετά χρόνια.

Στο φυτό εισέρχονται από πληγές που 
σχηματίζονται στις ρίζες ή στη βάση του 
κορμού. Καταλαμβάνει τις αγγειώδεις δέ-
σμες του φυτού και προκαλεί γρήγορα γενι-
κευμένη εσωτερική μόλυνση.

Για την αντιμετώπιση της Βερτισιλλίωσης 
δεν υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα που 
θα μπορούσαν να συσταθούν. Τα άρρωστα 
πρέμνα πρέπει να εκριζώνονται και να καί-
γονται. 

Για την πρόληψη της Βερτισιλλίωσης θα 
πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση 
αμπελώνων σε εδάφη που χρησιμοποιήθη-
καν για την καλλιέργεια ευαίσθητων ετήσι-
ων  πολυετών φυτών (π.χ. τομάτα, πιπεριά, 
μελιτζάνα, βαμβάκι κλπ.). Σε περιπτώσεις 
μολυσμένων εδαφών ενδείκνυται η καλλι-
έργεια για 4-5 χρόνια σιτηρών πριν από την 
εγκατάσταση του αμπελώνα.
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Ριζόμορφα πάνω σε προσβεβλημένη ρίζα

Μυκηλιακές πλάκες πάνω σε προσβεβλημένη ρίζα

ΠΡΟΚΗΡύΞΗ 
ΔΙΑΓωΝΙΣΜΟύ
H Kεντρική Συνεταιριστική Ένωση 

Αμπελοοινικών Προϊόντων ΚΕΟΣΟΕ, 
ως συντονιστής της  Ομάδας συνεται-
ρισμών (Α.Σ.Π. ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΕΦΑΛΟ-
ΝΙΑΣ, Α.Ο.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΚΑΙΡ Α.Ε.  και 
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ) Coop Wines of Greece, 
προκηρύσσει διαγωνισμό για το έρ-
γο: «Προβολή προώθηση Οίνων σε 
Τρίτες Χώρες στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οί-
νου, για τις αγορές: α) των Η.Π.Α. και 
β) της ΚΙΝΑΣ

Προϋπολογισμός έργου 
ΗΠΑ:92.200€

Προϋπολογισμός έργου ΚΙΝΑΣ : 
121.700€

Διάρκεια έργου:  10 Οκτωβρίου 2013 
έως 31 Ιουλίου 2014

Δράσεις έργου για Η.Π.Α.: 

Δράση 1: Προωθητικό υλικό

Δράση 2: Εκθέσεις

Δράση 3: Δημόσιες σχέσεις

Δράσεις έργου για ΚΙΝΑ:

Δράση 1: Προωθητικό υλικό

Δράση 2: Εκθέσεις

Δράση 3: Δημόσιες σχέσεις

Αναλυτικό περιεχόμενο των δρά-
σεων θα παραδίδεται στους ενδια-
φερόμενους από τον συντονιστή του 
έργου, στην έδρα του.

Το έργο υλοποιείται με βάση τις δι-
ατάξεις του ΚΑΝ (ΕΚ) 1234/07 και του 
εφαρμοστικού ΚΑΝ (ΕΚ) 555/08 και 
τις σχετικές ΚΥΑ και Υ.Α..

Οι ενσφράγιστες προσφορές υπο-
βάλλονται στα γραφεία της ΚΕΟΣΟΕ 
Λ. Ριανκούρ 73, Αμπελόκηποι 115 23, 
Αθήνα , μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2013 .

Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013  


