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την ελληνική 
ίκονομία 

αμπελοκαλλιέργεια καί ή 
οαγωγή κρασιού, άπό τήν 
<αιότητα ώς τίς μέρες μας, 
αι άπό τίς βασικότερες 
)οτικές δραστηριότητες της 
λάδας. 

αμπέλι ευδοκιμεί σέ κάθε 
νιά της ελληνικής γης, καί ή 
\λιέργειά του σήμερα 
\ύπτει έκταση 1.100.000 
ομμάτων περίπου. 

τήν καλλιέργεια τοϋ 
ιελιοϋ ασχολούνται -σέ μικρό 
ιεγαλύτερο βαθμό- 300.000, 
)ίπου, αγροτικές οικογένειες. 

Ή παραγωγή κρασιού στην 
'Ελλάδα ξεπερνά τους 500.000 
τόνους τό χρόνο. Οί 350.000 
τόνοι καταναλώνονται στή χώρα 
μας. Οί υπόλοιποι 150.000 τόνοι 
προορίζονται γιά εξαγωγή σέ 
άλλες χώρες. 

Οί εξαγωγές πού 
πραγματοποιήθηκαν τά 
τελευταία χρόνια παρουσίασαν 
διακυμάνσεις. Τό 1974 ήταν 
73.000 τόνοι,ένώ τό 1975 
ήταν 134.000 τόνοι. 

Τά ελληνικά κρασιά χωρίζονται 
σέ δύο μεγάλες κατηγορίες: Στά 

κρασιά ονομασίας προέλευσης 
καί στά 
κρασιά κοινής κατανάλωσης. 

Τά πρώτα είναι κρασιά 
εκλεκτής ποιότητας 
καί παίρνουν τό ονομά τους 
άπό τήν περιοχή πού παράγονται. 
Τά δεύτερα είναι κρασιά 
ευρείας παραγωγής 
καί μαζικής κατανάλωσης. 
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ιμπελοκαλλιέργεια και 
ιραγωγή κρασιού, ειδικότερα, 
θυσιάζουν προβλήματα, τή λύση 
οποίων πρέπει νά επιδιώξουν 
μπελοκαλλιεργητές καί 
ινοπαραγωγοί κυρίως τώρα με 
επικείμενη ένταξη της χωράς 
στην Ε.Ο.Κ. 

βασικότερα, απ' τά προβλήματα 
i, κατά στάδια, είναι: 

Στό στάδιο της παραγωγής 
σταφυλιών: 
• Τά γέρικα αμπέλια που η χαμηλή 

τους απόδοση αυξάνει το κόστος 
παραγωγής. 

• Οι ποικιλίες αμπελιών που είναι 
ακατάλληλες γιά κρασιά 
εκλεκτής ποιότητας. 

• Τά αμπέλια, τά φυτεμένα μέ 
τό παλιό σύστημα, που δέν 
επιτρέπει τή μηχανική 
καλλιέργεια, καί γι αύτο 
δημιουργούν υψηλό κόστος 
παραγωγής. 

• Οί ομαδικές καλλιέργειες πού 
είναι ελάχιστες. Καί είναι γνωστό 
πώς οί ομαδικές καλλιέργειες 
λύνουν πολλά προβλήματα 
κόστους καί εφαρμογής 
σύγχρονων μεθόδων 
καλλιέργειας. 

Στό στάδιο της οινοποίησης: 
Τό σοβαρότερο πρόβλημα στην 
οινοποίηση είναι ότι, άν καί έχει 
γίνει αξιόλογη πρόοδος μέ 
τήν Ίδρυση αρκετών σύγχρονων 
μονάδων -τόσο από τίς 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις όσο 
καί άπό τήν ιδιωτική πρωτοβουλία-
τό 1/3 τών σταφυλιών μας 

εξακολουθεί να οίνοποίειτοι άπό 
τους Ίδιους τους παραγωγούς, ή 
ανατίθεται άπ' αυτούς σέ μικρά 
παλιωμένα οινοποιεία μέ 
πατροπαράδοτα μέσα Am ή 
ή μορφή οινοποίησης πρέπει 
προοδευτικά νά περιοριστεί 
στην οικιακή οινοποίηση καί 
νά προορίζεται μόνο 
γιά αύτοκατανάλωση άπό 
τους καλλιεργητές. 

Σοβαρό πρόβλημα στην οινοποίηση 
παραμένει καί ό τρόπος 
συγκέντρωσης καί μεταφοράς τών 
σταφυλιών στά οινοποιεία (μεγάλη 
παραμονή στό ύπαιθρο ώσπου νά 
παραδοθούν στό οινοποιείο, χύδην 
φόρτωση σέ μεγάλα μεταφορικά 
μέσα, κ.ά.). Η κακομεταχείριση 
αυτή τού σταφυλιού υποβαθμίζει 
σοβαρά τήν ποιότητα τών κρασιών. 

Σι ó οιάδιο ι ης ίμπομκις 
του κρασιού: 
Σιά προβλήματα roö ελληνικοί 
κρασιού υπάγονται και εκείνα 
που δημιουργουνιαι οπό 
τήν έλλειψη σωστής άργάνωοηι 
της εμπορίας του. 

Η έλλειψη ευρείας τυποποίηση* 
διαφήμισης των κρασιών όνομαι 
προέλευσης είναι άπό τίς βασικ 
αίτιες πού εμποδίζουν τά κρασίι 
μας νά πετύχουν μεγαλύτερη 
προτίμηση τών καταναλωτών στ 
εσωτερικό καί τό εξωτερικό. 
Τό Ίδιο άλλωστε 
συμβαίνει καί μέ τά κρασιά λαϊκ 
κατανάλωσης, πού δέν κατάφερ 
ακόμη νά κερδίσουν τό ευρύ 
καταναλωτικό κοινό τού τόπου 

Στό στάδιο τής εμπορίας τών 
κρασιών μας υπάρχουν, όμως, κ 
προβλήματα πού δημιουργούν e 
ξένες αγορές γιά νά προστατεύ 
τά δικά τους κρασιά. Ή ΕΟΚ, 
γιά παράδειγμα, περιορίζει καί 
επιβαρύνει τίς εξαγωγές κρασιά; 
μας στίς χώρες-μέλη της. Μέ ττ 
ένταξη μας, βέβαια, δέν θά 
υπάρχουν αυτά τά εμπόδια. 

'Ωστόσο προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας τών έλληνικ 
κρασιών μέ έκεινα τών άλλων 
οινοπαραγωγών μελών τής 
Κοινότητας θά εξακολουθήσουν 
υπάρχουν. Καί στον άνταγωνισμ 
αυτό αποφασιστικό ρόλο θά παί< 
πάντα ή ποιότητα, ή ευρεία 
τυποποίηση, ή οργάνωση τής 
εμπορίας καί τό κόστος τών 
κρασιών μας. 
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Ot χώρες της ΕΟΚ είναι, συνολικά, ó μεγαλύτερος παραγωγός 
και καταναλωτής κρασιού σέ ολο τόν κόσμο. Ή ΕΟΚ παράγει 
περισσότερο άπό 15 εκατομμύρια τόνους. Παραγωγή δηλαδή 30 
φορές σάν τή δική μας και ϊση μέ τή μισή, περίπου, παγκόσμια 
παραγωγή. 

Η μεγάλη παραγωγή έχει δημιουργήσει προβλήματα καί στην 
ΕΟΚ, γιατί ενα μεγάλο μέρος της ποσότητας αυτής δέν μπορεί 
να απορροφηθεί άπό τήν κατανάλωση. Έτσι, μένει στίς 
αποθήκες γιά πολύ καιρό ή χρησιμοποιείται γιά παραγωγή 
οινοπνεύματος ή εξάγεται μέ επιδότηση, επιβαρύνοντας τόν 
κοινοτικό προϋπολογισμό. 

Ή Κοινότητα, μέ την πολιτική πού ακολουθεί, προσπαθεί καί τά 
συμφέροντα των παραγωγών νά προστατεύσει καί τά προβλήματα 
των πλεονασμάτων της να περιορίσει. 

Κάβα κρασιών. 

Γιά τ ή ν προστασία τ ο ϋ παράγωγου ή Ε.Ο.Κ. παίρνει τ ά ακόλουθα μί 

Καθορίζει τιμή προσανατολισμού, 
μιά τιμή δηλαδή πού 
προβλέπεται νά πετύχει ό 
παραγωγός, ώστε, μέ σωστά 
οργανωμένες αμπελουργικές 
εκμεταλλεύσεις, νά εξασφαλίζει 
ικανοποιητικό εισόδημα. 

'Ορίζει μία τιμή «κατωφλίου» πού 
δέν μπορεί νά υπερβαίνει τό 95% 
της τιμής προσανατολισμού. 
Ό τ α ν οι τιμές παραγωγού 
πέσουν κάτω άπό αυτή 
ενεργοποιείται ό μηχανισμός 
παρεμβάσεως. 

Ό μηχανισμός αυτός προβλέπει: 
α. Σύναψη βραχυπρόθεσμων καί 

μακροπρόθεσμων συμφωνητικών 
αποθηκεύσεως γιά νά μήν 
πουλιέται τό κρασί άπό τόν 
οινοπαραγωγό σέ χαμηλές τιμές. 
Τά έξοδα αποθηκεύσεως καί οι 
τόκοι τού κεφαλαίου 
καταβάλλονται στον 
οινοπαραγωγό άπό τό Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο 'Εγγυήσεων καί 
Προσανατολισμού (F.E.O.G.A.). 

β. 'Απόσταξη σέ ικανοποιητική τιμή 
(γιά τό 1978 είναι τό 60% της 
τιμής προσανατολισμού τού 
άσπρου κρασιού), πού αποτελεί 
τό τελευταίο μέτρο προστασίας 

του κρασιού, που παίρνει ι 
Ε.O.K. άν ή άποθεματοποίΓ 
δέν αποδώσει. 

• 'Επιδοτεί τίς εξαγωγές κρασιι 
σέ τρίτες χώρες. Καθορίζει 
ικανοποιητική τιμή γιά τήν 
απόσταξη κρασιών κατώτερη< 
κυρίως ποιότητας. 

• 'Απαγορεύει τήν ανάμιξη τών 
κοινοτικών κρασιών μέ κρασκ 
τρίτων χωρών. 

Παράλληλα, ή Κοινότητα παίρνε 
μέτρα γιά τή βελτίωση 
της ποιότητας τών κρασιών καί 
ελέγχει τήν προσφορά, δηλαδή 
τίς ποσότητες πού παράγονται. 

Μέ τά μέτρα αυτά: 

• Ενθαρρύνει καί ενισχύει τήν 
αντικατάσταση τών αμπελιών 
τήν εγκατάσταση νέων φυτειο 
pe ποικιλίες κατάλληλες γιά 
κρασιά ονομασίας προέλευση· 

• 'Απαγορεύει τήν οινοποίηση 
επιτραπέζιων ποικιλιών. 

• Ενισχύει τήν εκρίζωση άμπελκ 
πού έχουν ιιικρή παραγωγικοί 
ή ανεπιθύμητες ποικιλίες. 

• Καθιερώνει τό άμπελουργικό 
κτηματολόγιο. 



μττόρεί να ιτεριμενί 
Έλληνας 

μητελοκαλλιεργητί 
nró τήν ένταξί] 

Η παράγωγη κραοιου οτη χωρά μας 
είναι πολύ μικρή σέ σύγκριση μέ 
την παραγωγή της Κοινότητας. 

διαίτερα οι ποσότητες μας πού 
πλεονάζουν γιά εξαγωγές μόλις 
φτάνουν τό 1% τής κοινοτικής 
παραγωγής. Στην Κοινότητα 
επομένως δεν πρόκειται 
νά δημιουργηθούν σοβαρά 
προβλήματα άπό τήν ένταξη μας. 

Μερικά, όμως, άπό τά δικά μας 
προβλήματα μπορούν νά βρουν 
τή λύση τους μέ τήν ένταξη. 

Ειδικότερα ή ένταξη θά βοηθήσει: 

•{•• 

• Να βιλικοΟί ι ι<> εΙσόδημα 
min παιρνοιιν οί παραγωγοί ano 
ι ην άμπελοκαλλιεργι ια, γιοτι 
il Κοινότητα, μι ιην πολιτική πμοιν 
και παρέμβοσης πού ακολουθεί. 
εξασφαλίζει για ολη ιην παράγωγη 
nie μια διέξοδο οέ ικανοποιητικές 
τιμές. Το ποσό καλύτερες είναι οι 
τιμές αύτες από τις δίκες μας είναι 
δύσκολο νά προσδιορισθεί γιατί 
παρεμβαίνουν πολλοί παράγοντες, 
όπως η ποικιλία των σταφυλιών, 
ή περιοχή παραγωγής, οί βαθμοί 
του κρασιού κ.λ.π. 

• Νά εξάγονται οι ποσότητες 
κρασιού πού μας πλεονάζουν, είτε 
στην Κοινότητα χωρίς εμπόδια, είτε 
σέ τρίτες χώρες μέ επιδότηση 
τής Κοινότητας. Επίσης, όταν 
τά κρασιά μας θα είναι «κοινοτικά» 
δέν θά εμποδίζεται η ανάμιξη τους 
μέ τα κρασιά των άλλων χωρών 
τής Κοινότητας για τη δημιουργία 
των τύπων των κραοιων που 
ζητιούνται άπο τους καταναλωτές 
στις χώρες της ΕΟΚ. 

• Νά βελτιωθεί η 
αμπελοκαλλιέργεια μας με 
επιδότηση άπό τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, φυτεύοντας 

ΠΟίκιλίι ς KO ιύλληλι ς γιιι ι' Κλί ι 
KpOOM Ι ΜΗ KU ι π rpÓTtü Πού vu 
ι πιιρι πι ι μηχανική καλλιέργί «• 
ι ή μ» ίίι)οη ioti κόοτους ιιπρο /ι> 

( ) Ι λληνος <i|iMf λοκαλλιερνητι 
δέν πρέπει, όμως, νά ιιεριμένε 
μόνο οφέλη άπό τήν ένταξη στ 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότη 
Υπάρχουν και μερικοί κίνδυνοι 

θα πρέπει νά τους μάθει γιά ve 
πάρει και αυτός και οί όργανώί 
του τά μέτρα πού χρειάζονται 
ώστε. και με τή συμπαράσταση 
Κράτους, νά τους ξεπεράσει 

Πρώτος κίνδυνος είναι τό κόστ 
παραγωγής μας, που σέ ορισμί 
περιπτώσεις και κατηγορίες εί\ 
υψηλό. Στό μέλλον δέν θά μπο 
να επιδοτείται για τα κρασιά π 
εξάγονται οίο χώρο της Κοινό 

Ενας άλλος βασικός κίνδυνος 
ο ανταγωνισμός πού θά άναπτ 
μέσα στη χωρά μας, ανάμεσα < 
δικά μας κρασιά και στα κρασί' 
άλλων χωρών τής Κοινότητας 
ενδεχόμενα μέ κρασιά άλλων 
που έχουν ειδικές συμφωνίες 
μέ τήν ΕΟΚ. 
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πρέπει 
γίνει 

χ νά 
ρεληθουμε 
ο τήν 
Γαξη 

προωθήσουμε οσο γίνεται 
JÓxepo τίς ομαδικές 
ργειες πού ρίχνουν 
Γτος παραγωγής. 

ανανεώσουμε τα αμπέλια 
χουν χαμηλή παραγωγικότητα 
είναι άπό εκλεκτές ποικιλίες, 

\ες ποικιλίες κατάλληλες 
,λεκτά κρασιά. (Στην τελευταία 
ι αυτού του έντυπου 
ζεύεται ό πίνακας μέ εκλεκτές 
ίες σταφυλιών.) 

χρησιμοποιήσουμε γιά τό 
ο όγκο της παραγωγής μας τά 
ονα οινοποιεία, ιδιαίτερα των 
ιιρισπκών Οργανώσεων, 
περιορίσουμε 

ιτροπαράδοτο τρόπο 
»ίηοης στην κάλυψη μόνο 
αν αύτοκατανάλωσης 
ιλλιεργητών. 

ταραγωγοί μας 
^/εργαστούν στενά 
ις ειδικούς και νά εφαρμόζουν 
ηγίες τους σχετικά 
/ κατάλληλο χρόνο τρυγητού 

τή σωστή μεταχείριση 
ταφυλιών. Ή καλή ποιότητα 
ιασιοΰ ξεκινάει άπό τό αμπέλι 
τήν ποικιλία πρώτα καί άπό τή 
^ίριση τών σταφυλιών μετά. 

αυξηθεί ή χωρητικότητα τών 
ξαμενών μας. 

Ή οινοποίηση πρέπει νά 
εκσυγχρονισθεί καί νά ακολουθήσει 
τεχνολογία πού νά εξασφαλίζει 
παραγωγή κρασιών εκλεκτής 
ποιότητας. Ό ανταγωνισμός θά 
είναι πολύ έντονος καί μέσα στην 
αγορά μας. Ή ποιότητα είναι βασική 
προϋπόθεση γιά νά τόν 
αντιμετωπίσουμε μέ επιτυχία. Έδώ 
τό βάρος πέφτει στους φορείς 
τήΓ οινοποίησης καί, ιδιαίτερα, 
στίς Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
πού ελέγχουν καί τό μεγαλύτερο 
μέρος τής πρωτογενούς παραγωγής 
καί τό μισό περίπου δυναμικό 
τής οινοποιίας. Στό χέρι τους 
λοιπόν είναι νά παράγουν κραοί 
ανταγωνιστικής ποιότητας. 

Ή εμπορία είναι ένα έργο 
εξαιρετικά δύσκολο. Γιά νά είναι 
αποτελεσματική χρειάζεται καλή 
καί σταθερή ποιότητα γιά μεγάλες 
ποσότητες κρασιών. 
Χρειάζεται επίσης εντατική καί 
σωστή διαφήμιση γιά τά εκλεκτά 
προϊόντα μας. 

Σύγχρονη εμπορία δέν μπορούν 
νά ασκήσουν οι μικρομονάδες. 
Πρέπει νά ενωθούν σέ οχήματα 
συνεργασίας, πού θά τους 
εξασφαλίσουν τά μέσα πού τους 
χρειάζονται γιά ένα τόσο δύσκολο, 
αλλά καί τόσο απαραίτητο έργο. 

Οι Συνεταιριστικές 'Οργανώσεις, πού άπό τή φύση τους 
είναι μονάδες συνεργασίας, θά πρέπει νά συντονίζουν 
τόν προγραμματισμό παράγωγης καί εμπορίας, ώοτε νά 
προωθήσουν τήν κατανάλωση των κρασιών μας, στό 
εσωτερικό καί στό εξωτερικό. Έτσι μόνο θά προστατεύ
σουν αποτελεσματικά τά συμφέροντα των παράγωγων 
μας καί της εθνικής οικονομίας γενικότερα, μέσα στα 
πλαίσια τών νέων συνθηκών πού θά δημιουργηθούν. 
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Συμπέρασμα 
Oí αμπελουργοί καί oí φορείς οι
νοποίησης καί εμπορίας τοϋ ελ
ληνικού κρασιού, πρέπει νά συ
νειδητοποιήσουν οτι ή εμπορική 
παρουσία τους, στίς ευρωπαϊκές 
αγορές, προϋποθέτει προσαρμο
γές καί βελτιώσεις πού θά πρέπει 
νά τίς αντιμετωπίσουν αποτελε
σματικά, γιά νά επωφεληθούν άπό 
τήν πολιτική πού ακολουθεί ή ΕΟΚ 
στον τομέα τού κρασιού. "Αλλω
στε αλλαγές προς τήν κατεύ
θυνση αυτή είναι αναγκαίες καί 
χωρίς τήν ένταξη. Ή πραγματο
ποίηση τους ομως γίνεται πιό επι
τακτική καί περισσότερο επεί
γουσα τώρα. 

Οδηγός όλων τών φορέων τού 
κυκλώματος τού ελληνικού κρα
σιού, πρέπει νά είναι η συνειδη
τοποίηση αυτής της πραγματικό
τητας. 
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