
Η μάχη των Ευρωπαίων αμπε-
λουργών κατά της απελευ-
θέρωσης του τομέα, που θα 

οδηγούσε την ευρωπαϊκή αμπελουργία 
στα χέρια των μεγάλων οινοβιομηχανιών, 
έχει και δεύτερο γύρο!

Ήδη, παρά την περυσινή απόφαση για 
το νέο καθεστώς αδειών φύτευσης (αύ-
ξηση 1% ετησίως από το 2016), στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που προωθεί η Γε-
νική Διεύθυνση Γεωργίας υπάρχουν διατά-
ξεις που δείχνουν ότι επιχειρείται να περά-
σουν από το παράθυρο θέσεις που κατα-
στρατηγούν την προστασία του τομέα και 
τις οποίες υποστήριζε η μεγάλη ευρωπαϊ-
κή οινοβιομηχανία, παρά τα συμπεράσμα-
τα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου που συ-
γκροτήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επιδίωξη των βιομηχάνων είναι να πά-
ρουν τη μερίδα του λέοντος από τις νέες 
φυτεύσεις κατά προτεραιότητα και γι’ αυ-
τό μεθοδεύουν μια ελαστικοποίηση   των 
κριτηρίων χορήγησης ώστε να μην έχουν 
προτεραιότητα οι αμπελουργοί. Δεύτε-
ρος στόχος, που ήδη έχει αποδεχθεί η 

Commission, είναι οι επαναφυτεύσεις, και 
πάλι χωρίς κριτήρια, εντός ζωνών ΠΟΠ και 
ΠΓΕ, σε μια λογική απόλυτης ισοπέδωσης 
και αποδόμησης των έως σήμερα ισχυό-
ντων σχετικά με το ποιοτικό κρασί. 

Ωστόσο, οι μεθοδεύσεις της Commis-
sion συναντούν ισχυρά εμπόδια. Η Copa-
Cogeca αντιδρά ήδη έντονα, ενώ και το 
«μέτωπο» των 14 κρατών-μελών (μετα-
ξύ των οποίων και η Ελλάδα) αναμένε-
ται να υποβάλει αντιπροτάσεις. Στις συ-
νεδριάσεις της Copa-Cogeca, υιοθετήθη-
κε η πρόταση της ΚΕΟΣΟΕ για εφαρμογή 
των κριτηρίων με απόφαση του κράτους-
μέλους χωρίς όριο minimum, κάτι που αν 
ίσχυε θα έβγαζε εκτός παιχνιδιού τις μι-
κρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 10 στρεμ-
μάτων προς όφελος των μεγάλων. 

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τον Ιούλιο 
που η Επιτροπή θα παρουσιάσει της προ-
τάσεις της στο Ευρωκοινοβούλιο, η μάχη 
για την αποτροπή δυσάρεστων εξελίξε-
ων στην αμπελουργία προβλέπεται σκλη-
ρή…

σελ. 4-5
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Αμπελουργία : βιβλίο-οδηγός από τον καθηγητή κ. Μαν. Σταυρακάκη Ευρωεκλογές

«Παράθυρο» βιομηχανοποίησης της αμπελουργίας από την Commission
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Μικρότερος κατά 
500.000 ha ο ευρω-
παϊκός αμπελώνας

Νέα συνάντηση 
ΚΕΟΣΟΕ-Κινέζων   
επιχειρηματιών

Ανάγκη διάσωσης των 
αδρανών δικαι- 
ωμάτων φύτευσης

Το κρασί σε όλο τον 
κόσμο

Οινοπνευματικά

σελ.2 σελ. 2 σελ. 6 σελ.6 σελ. 8

Το βιβλίο του καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου κ. Μαν. Σταυρακάκη "Αμπελουργία" έρχεται  να κα-

λύψει ένα σημαντικό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, 
πετυχαίνοντας το εξής μοναδικό : να είναι επιστημονικό 
σύγγραμμα που απευθύνεται στους φοιτητές και ταυτό-
χρονα χρήσιμο εγχειρίδιο για τον αμπελουργό και τον οι-
νοποιό. Στις σελίδες του αναπτύσσονται διεξοδικά όλα τα 
θέματα γενικής και ειδικής αμπελουργίας, από την εγκατά-
σταση του αμπελώνα μέχρι το κλάδεμα και τις ετήσιες καλ-
λιεργητικές φροντίδες, ενώ φυσικά δεν παραλείπεται και 
το ιστορικό μέρος για την προέλευση και τη διαδρομή του 
αμπελιού στο χρόνο. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλος αυτός ο 
γνωστικός πλούτος μεταφέρεται στο χαρτί με συναρπα-
στική γλώσσα, καθώς ο συγγραφέας του βιβλίου έχει  κα-
ταφέρει να συνδυάσει το απαιτητικό επιστημονικό ύφος 
με τη γλωσσική χάρη. Χωρίς αμφιβολία, με τα δύο ξεχω-
ριστά βιβλία που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους μήνες, 
την "Αμπελουργία " του κ. Σταυρακάκη και το «Άμπελος 
και Οίνος στον αρχαίο ελληνικό κόσμο» της κ. Κουράκου, 
ο κλάδος απέκτησε πυξίδα για την περαιτέρω πορεία του...

σελ. 7

Ένας ισχυρός ευρωπαϊκός γε-
ωργικός τομέας είναι ζωτι-

κής σημασίας για την ανάπτυ-
ξη, την απασχόληση, την οικο-
νομία, το περιβάλλον, και τις 
προμήθειες σε ποιοτικά τρόφι-
μα. Αυτό επισημαίνει η  Copa-
Cogeca σε παρέμβασή της ενό-

ψει των ευρωεκλογών, υπενθυ-
μίζοντας ότι οι οικογενειακές 
εκμεταλλεύσεις και οι γεωργι-
κοί συνεταιρισμοί διαδραματί-
ζουν καίριο ρόλο, αποτελώντας 
την κινητήριο δύναμη της αγρο-
τικής οικονομίας.

σελ. 3

Ο ι παρεμβάσεις της ΚΕΟΣΟΕ, πάντα τεκμηριωμένες και με γνώμο-
να τα συμφέροντα των αμπελουργών και του κλάδου, είναι γνω-

στό ότι ενοχλούν ορισμένους που θα ήθελαν τον τομέα κυριολεκτι-
κά "ξέφραγο αμπέλι" για να επιβάλουν της θέλησή τους και να κερ-
δοσκοπούν ανενόχλητοι. Για αυτό και συχνά καταφεύγουν σε πανι-
κόβλητες κινήσεις {όπως λ.χ καταγγελίες που εντέλει στρέφονται και 
εναντίον των ίδιων !} ή ακόμη και σε χτυπήματα κάτω απ τη ζώνη. Τε-
λευταίο επεισόδιο στη σειρά αυτή, πρόσφατο δημοσίευμα εφημερί-
δας (Agrenda) που υποστηρίζει ανοιχτά την απελευθέρωση των φυ-
τεύσεων  και  καταγγέλλει  (!) για τη ...μη απελευθέρωση την ΚΕΟΣΟΕ. 
Το δημοσίευμα στηριζόταν σε δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΟ...

σελ. 3

Μαθαίνοντας τα πάντα για το αμπέλι... 

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

οξεία αντίδραση από 14 Κράτη και Copa-Cogeca 

Παρέμβαση Copa-Cogeca

Η ΚΕΟΣΟΕ ενοχλεί...


