
 1 

 

Περιφερειακή παράταξη ΑΜΘ 
Απ. Σούζου 14 
691 33 Κομοτηνή 
Τηλ. 2531351015 
Email : anenopro@gmail.com 
Web : www.anenopro-amth.gr  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

Το 2020 , δυστυχώς, αποτέλεσε μία ακόμη δύσκολη χρονιά για τους 

σταφυλοπαραγωγούς του δήμου Παγγαίου, διότι  συνεχίστηκε η οικονομική 

καταστροφή που οι ίδιοι είχαν υποστεί τα προηγούμενα έτη 2018 και το 2019. Ο 

εξωγενής και αιφνίδιος παράγοντας που προκάλεσε φέτος αυτή την περαιτέρω 

δυσμενή εξέλιξη ήταν η πανδημία του Covid-19. 

Πιο συγκεκριμένα και παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2020, και 

λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν, διαφαινόταν μία 

ποιοτική παραγωγή σταφυλιών, η πανδημία του Covid-19 επέδρασε καταλυτικά 

στις δυνατότητες εξαγωγής των σταφυλιών αλλά και την πώλησή τους στην 

ελληνική αγορά. 

Πολλοί σταφυλοπαραγωγοί πούλησαν σε πολύ χαμηλές τιμές τα σταφύλια 

τους, διότι δεν κατόρθωσαν να τα προωθήσουν σε αγορές, ενώ πολλές ήταν και οι 

περιπτώσεις των απούλητων σταφυλιών, λόγω του μειωμένου αγοραστικού 

ενδιαφέροντος και της δυσλειτουργίας του συστήματος που προκάλεσε η πανδημία 

. Το πρόβλημα διογκώθηκε καθώς άλλες χώρες πρόλαβαν και διοχέτευσαν στην 

ευρωπαϊκή αγορά τα σταφύλια τους, με άμεση συνέπεια τη περαιτέρω μείωση της 

τιμής πώλησης, λόγω της μεγάλης προσφοράς. 

 

Κομοτηνή, 13 Ιανουαρίου 2021 
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- Τον Κο Περιφερειάρχη ΑΜΘ 

- Τον Κο Αντιπεριφερειάρχη 

Καβάλας 

- Τον Κο Αντιπεριφερειάρχη 
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Οι έμποροι, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των παραγωγών να διαθέσουν 

τα προϊόντα τους, τα αγόρασαν σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ παρουσιάστηκε και το 

φαινόμενο σταφύλια να μένουν άκοπα στα αμπέλια και να σαπίζουν. Ενδεικτικά η 

ποικιλία Victoria ξεκίνησε να πουλιέται με 40-50 λεπτά το κιλό και κατέληξε, στο 

τέλος Αυγούστου, στα 20-25 λεπτά το κιλό με μεγάλες ποσότητες σταφυλιών να 

μένουν αδιάθετες. Κάτι αντίστοιχο  και ίσως χειρότερο, συνέβη και με την ποικιλία 

Italia (Ιτάλια), η οποία και «βίωσε» την χειρότερη (εμπορικά) χρονιά, οφειλόμενη σε 

παράγοντες όπως τα κλειστά σύνορα, η έλλειψη εργατικών χεριών και η εμφάνιση 

κρουσμάτων κορωνοϊού σε εργάτες . Οι βροχοπτώσεις , τέλος, του Οκτωβρίου 

δημιούργησαν προβλήματα και στη σουλτανίνα. Έτσι η πλειοψηφία των αγροτών 

έμεινε αβοήθητη απέναντι σε μία αδιάφορη πολιτεία και έναν ΕΛΓΑ που ακόμη δεν 

έχει εξοφλήσει παλιότερες οφειλές.  

Ένα ακόμη πρόβλημα που ανέκυψε (και πιθανόν οδήγησε στην περαιτέρω 

αδιαφορία του υπουργείου και του τότε υπουργού Μάκη Βορίδη απέναντι στην 

παραγωγική αυτή καταστροφή) ήταν ότι, εσφαλμένα, αναγράφτηκε στους πίνακες 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Καβάλας ότι το 2020 διακινήθηκαν  25.865 

τόνοι σταφυλιών. Φυσικά και οι παραπάνω ποσότητες δεν αφορούν σταφύλια που 

παράχθηκαν στο νομό Καβάλας αλλά σταφύλια που εξήχθησαν ( από τοπικά 

συσκευαστήρια που εξήγαγαν σταφύλια άλλων περιοχών της Ελλάδας) από το Ν. 

Καβάλας . Οι αυξημένες ποσότητες, επομένως, παραγωγής και εξαγωγής 

Καβαλιώτικων σταφυλιών που παρατηρείται για το 2020 δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα αλλά σε γραφειοκρατικό λάθος σύμφωνα με στοιχεία που 

κατέθεσε ο βουλευτής Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης). 

Ο Αντιπεριφερειάρχης καβάλας Κώστας Αντωνιάδης, τον Οκτώβριο του 2020  

βρέθηκε, και καλώς, στην τοπική κοινότητα Φωλιάς ,όπου και ενημερώθηκε, κατά 

την δήλωσή του, για τις ασθένειες που υπέστησαν οι σουλτανίνες από τις έντονες 

βροχοπτώσεις και μάλιστα αυτές που είναι υπό κάλυψη (σκεπαστές)! Στη συνέχεια 

και αφού έκανε τις γνωστές για την περίπτωση διαπιστώσεις, ότι οι αγρότες έχουν 

άμεση ανάγκη οικονομικής βοήθειας, κάλεσε τους αμπελοκαλλιεργητές να 

ξεκινήσουν την αναγγελία ζημιών για τις υπό κάλυψη (σκεπαστές) παραγωγές  

σουλτανίνας που έμειναν αδιάθετες (η προθεσμία ήταν έως τις 26/10/2020), ώστε 
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στη συνέχεια να γίνουν οι εκτιμήσεις των ζημιών από τον ΕΛ.Γ.Α. και να 

αποζημιωθούν. 

Επειδή το όλο ζήτημα αφορά  έναν αμπελώνα 30.000 στρεμμάτων του δήμου 

Παγγαίου, ο οποίος και αποτελεί τον κατεξοχήν τόπο καλλιέργειας του προϊόντος 

στην περιφέρεια ΑΜ-Θ, αλλά και εκατοντάδες παραγωγούς αγρότες πολίτες της 

Περιφέρειας μας, ερωτάσθε: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει, πέραν των επιστολών που ισχυρίζεστε 

ότι αποστείλατε στον υπουργό κ. Βορίδη, προκειμένου να βρεθεί μία λύση 

για την αντιμετώπιση του οξύτατου οικονομικού προβλήματος που βιώνουν 

οι σταφυλοπαραγωγοί του δήμου Παγγαίου; 

2. Παρακολουθήσατε μετά τον Οκτώβριο του 2020 τις εκτιμήσεις των ζημιών 

από τον ΕΛΓΑ για τις αδιάθετες σουλτανίνες; Ασκήσατε, και λόγω του 

θεσμικού κύρους σας, πιέσεις και ποιες συγκεκριμένα, προκειμένου να 

επισπευσθούν οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, επειδή το οικονομικό 

πρόβλημα των σταφυλοπαραγωγών διαρκώς οξύνεται; 

3. Είναι διατεθειμένη η Διοίκηση να στηρίξει το αίτημα των αγροτών για 

αποζημίωση με 300 ευρώ ανά στρέμμα (με δεδομένη την ισχύουσα 

οικονομική  ενίσχυση στους παραγωγούς σπαραγγιού με 270€ / στρέμμα και 

πατάτας με 200€ / στρέμμα);  

4. Είστε διατεθειμένοι να καλέσετε, δημοσίως, την Κυβέρνηση να 

αφουγκραστεί και να υλοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των 

σταφυλοπαραγωγών, ειδικά τώρα που “ανασχηματίστηκαν” οι ελπίδες τους; 

Κι επειδή είστε έμπειροι πολιτικοί και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εγχώρια 

πολιτική ελίτ αντιμετωπίζει τη Γεωργία και τη θητεία στο Υπουργείο ως το 

«αγροτικό» των υπουργών, για να διεκδικήσουν κατόπιν αναβαθμισμένα 

υπουργεία, πρέπει να πιέστε περισσότερο, υπερασπιζόμενοι τη βελτίωση 

της οικονομικής και κοινωνικής καθημερινότητάς των αγροτών.  

5. Είναι διατεθειμένος ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας να πραγματοποιήσει  

μία τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των αμπελοκαλλιεργητών του δήμου 

Παγγαίου χωρίς χτυπήματα στην πλάτη και καφέδες μπροστά στις κάμερες  
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ώστε να ακούσει  τα παράπονά τους και να συμπορευθεί με τις δίκαιες 

διεκδικήσεις τους προβαίνοντας σε ενέργειες ουσιαστικές κι όχι 

εντυπωσιασμού  προς άγραν likes στο facebook και στο instagram; 

6. Είναι διατεθειμένη η διοίκηση της ΠΑΜΘ να στηρίξει το αίτημα των 

αγροτών- σταφυλοπαραγωγών για την ένταξή τους στον κανόνα των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) εφόσον ισχυρίζεται, και 

δικαίως, ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της τοπικής 

οικονομίας,  αλλά και ολόκληρης της ΠΑΜΘ; 

                                        

                                                     Ο επερωτών  

                                         Δημήτριος Λυμπεράκης 

                                    Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας 


