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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
ΑΜΥΝΤΑΙΟ  
 

Η εσοδεία του 2005 αναμένεται να είναι πιο πρώιμη σε σχέση με την 
χρονιά  του 2004. 

Οι καιρικές συνθήκες κρίνονται έως τώρα οι ιδανικότερες για την 
παραγωγή σταφυλιών που θα δώσουν οίνους υψηλής ποιότητας .  

Οι αποδόσεις των αμπελώνων δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 1000 
kg/στρέμμα για όλες τις ποικιλίες (Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, 
Syrah, Ξινόμαυρο ). 

Ο αλκοολικός τίτλος των ξενικών ποικιλιών αναμένεται να κυμανθεί 
στα       13 - 14 % vol με οξύτητες 5,5-7,0 gr τρυγικού/lt ενώ στο Ξινόμαυρο 
αναμένεται να είναι από 12 - 13% vol με οξύτητες 7,0-9,0 gr τρυγικού/lt. 

Επίσης η χρονιά θα δώσει οίνους με πλούτο  αρωμάτων σε συνδυασμό 
με πολύ καλή ωρίμανση φαινολών. 
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  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
ΝΑΟΥΣΑ 
 
 Στην περιοχή της Νάουσας και σύμφωνα με τους πρώτους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί η πορεία της 
ωρίμασης φαίνεται να παρουσιάζει μια σχετική πρωιμότητα λόγω των πολύ 
καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.  ∆εν παρουσιάσθηκαν 
προβλήματα ασθενειών (περονόσπορος, ωίδιο) και η ποιότητα του σταφυλιού 
που θα παραχθεί αναμένεται να έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 
 
 Η  εσοδεία οίνων 2005 – 2006 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα καλή.  Η 
άριστη υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών σε όλες της οιναμπέλους όλων των 
ποικιλιών της περιοχής Τυρνάβου σε συνδυασμό με την χαμηλή για τα 
δεδομένα παραγωγή είναι τα στοιχεία εκείνα που προδιαγράφουν υψηλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά στους οίνους. 
  
 Η ωρίμαση εξελίσσεται φυσιολογικά με τον χρόνο τρυγητού, τον 
σακχαρικό τίτλο και την οξύτητα να αναμένονται στα κανονικά για την 
περιοχή πλαίσια.  Οι ερυθρές ποικιλίες θα είναι πλούσιες σε φαινολικές 
ενώσεις (χρώμα κλπ.) ενώ το αρωματικό δυναμικό των λευκών δείχνει να 
είναι υψηλό. 
 
 
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 
 
 Η φετινή παραγωγή αναμένεται να κυμανθεί στις ίδιες ποσότητες με 
τις περυσινές.  Τα σταφύλια ποιοτικώς είναι καλύτερα από αυτά της 
περυσινής χρονιάς, αφού δεν υπήρξαν προσβολές από περονόσπορο και 
ωίδιο. 
 
Οι τιμές προβλέπεται να διατηρηθούν στα περυσινά επίπεδα, ενώ ο τρυγητός 
υπολογίζεται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 Ο τρύγος του 2005 χαρακτηρίζεται από μια εκτεταμένη καταστροφή 
των βλαστών στην αρχή της βλάστησης από ισχυρή χαλαζόπτωση.  Στο 
μεγαλύτερο μέρος της ζώνης απέμεινε μικρό μέρος των ταξιανθιών. Έτσι  η 
παραγωγή για εφέτος προβλέπεται μικρή.  Όμως θα είναι εξαιρετικά ποιοτική 
λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που ακολούθησαν στο υπόλοιπο του 
καλοκαιριού με ζέστη και την αναγκαία υγρασία εδάφους που οφείλεται τόσο 
στον εξαιρετικά βροχερό χειμώνα και στις αναγκαίες βροχές του 
καλοκαιριού. Προσβολή από ασθένειες δεν υπάρχει. 
 
 Ο τρύγος προβλέπεται πρώιμος κατά το δεύτερο ήμισυ του 
Σεπτεμβρίου.  Τιμές αυξημένες κατά 3% έναντι της περυσινής χρονιάς. 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ και  ΕΥΒΟΙΑΣ 
 
 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
 
 Αναμένεται μικρή μείωση της παραγωγής σε σχέση με την περσινή που 
είχε υπερπαραγωγή. Η ξηρασία και το ελαφρύ βοριαδάκι του Αυγούστου 
επηρέασαν πολύ ικανοποιητικά την ωρίμαση των σταφυλιών και ο τρύγος 
ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου. 
 
 
ΘΗΒΑ 
 
 Στη  Βοιωτία και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας οι φετινές 
καιρικές συνθήκες κρίνονται ως ικανοποιητικές για την αμπελοκαλλιέργεια.  
Παρ΄ όλο που είχαμε καθυστέρηση στην ανάπτυξη τους ανοιξιάτικους μήνες 
εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών τους πρώτους μήνες, η ανθοφορία, η 
καρπόδεση και ο περκασμός ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα (ασθένειες).   
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 
Τους καλοκαιρινούς ΄μήνες η ανομβρία και οι κανονικές θερμοκρασίες (χωρίς 
παρατεταμένα φαινόμενα καύσωνα), με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας, 
οδήγησαν τους παραγωγούς σε προληπτικά ραντίσματα και θειαφίσματα για 
αποφυγή τυχόν προβλημάτων. 
 
 Αποτέλεσμα αυξημένη παραγωγή, καλή υγιεινή κατάσταση των 
σταφυλιών αλλά καθυστερημένη πορεία ωρίμασης.  Έτσι η ημερομηνία 
τρυγητού θα είναι ανάλογη της περσινής χρονιάς, ενώ η ποιότητα τόσο των 
λευκών όσο και των ερυθρών ποικιλιών αναμένεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
AXAIA 
 
 Χαρακτηριστικό της φετινής οινοποίησης είναι η μείωση της παραγω-
γής από 15 έως 20% χωρίς να έχουμε λάβει υπόψιν τους νέους αμπελώνες 
για τους οποίους δεν έχουμε στοιχεία.   Η υγιεινή των σταφυλιών είναι άριστη 
και ο σακχαρικός τίτλος αυξημένος.  Άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η 
μερική αδιαφορία των ιδιωτών οινοποιών και εμπόρων της περιοχής  για την 
απορρόφηση της παραγωγής και ιδιαίτερα αδιαφορία για το Μοσχάτο και τα 
ποικιλιακά σταφύλια. 
 
Ροδίτης 
 
 Για τον Ροδίτη που ξεκινάει σε λίγες μέρες και που αποτελεί τον 
μεγαλύτερο όγκο των καλλιεργούμενων αμπελώνων, θεωρούμε ότι αν 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις των ιδιωτών οινοποιών, δεν θα υπάρξει κανένα 
πρόβλημα στην απορρόφησή του.  Αδιευκρίνιστο είναι ακόμη το θέμα της 
τιμής. 
 
ΝΕΜΕΑ 
 
 Στη  Νεμέα η παραγωγή είναι μικρότερη και ο τρύγος αναμένεται να 
ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου.  Οι υψηλές θερμοκρασίες στις αρχές 
Αυγούστου βοήθησαν ώστε η παραγωγή να ωριμάσει, ενώ αναμένεται μια 
πολύ καλή  από ποιοτική άποψη χρονιά. Τα σταφύλια είναι υγιή.   Και στην  
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 
περίπτωση ακόμη βροχοπτώσεων τα σταφύλια δεν θα προλάβουν να σαπίσουν 
γιατί η παραγωγή είναι μικρή και τα κλήματα δεν είναι φορτωμένα. Σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις θα είναι πολύ καλή χρονιά φέτος για το Αγιωργίτικο, 
αφού η εξέλιξη της τεχνολογικής και φαινολογικής ωρίμασης των σταφυλιών 
είναι ομαλή.  
 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ  
 
 Χαρακτηριστικό της φετινής περιόδου είναι η μειωμένη παραγωγή.  Το 
καλοκαίρι ήταν θερμό και χωρίς βροχοπτώσεις.  Οι φετινές συνθήκες 
αναμένεται να ευνοήσουν την ποιότητα των παραγόμενων οινοσταφύλων. 
 
Ιδιαίτερα οι φετινές παραγωγές για τις ποικιλίες Cabernet, Grenache Rouge, 
Carignan, Chardonnay, Ροδίτη, Φιλέρι φαίνεται ότι εκμεταλλεύονται άριστα τις 
κλιματολογικές συνθήκες και αναμένεται να δώσουν άριστους ποιοτικά οίνους. 
Αναμένουμε λευκούς οίνους ισορροπημένους και αρωματικούς και ερυθρούς 
πλούσιους, δυναμικούς και αρωματικά σύνθετους.  
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 
ΣΗΤΕΙΑ 
 
 Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από την μείωση της παραγωγής στο 
50 – 60%. 
 Οι ερυθρές ποικιλίες, κυρίως το λιάτικο, έχουν τις χαμηλότερες 
στρεμματικές αποδόσεις για το λόγο αυτό εμφανίζονται πρώιμες από ότι το 
2004, καθώς και από πολλές λευκές ποικιλίες. 
 
 Οι λευκές ποικιλίες, εμφανίζονται λίγο πιο όψιμες από ότι το 2004. 
 
 Η παραγωγή στις ποικιλίες Θραψαθήρι και Ασύρτικο, αναμένεται στα 
περυσινά επίπεδα. 
 
 Η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών γενικά είναι καλή, υπάρχουν όμως 
και περιπτώσεις όπως του λευκού Μοσχάτου, όπου σε μεγάλο έχουν 
προσβληθεί από σίρκο. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 Αν και οι βροχοπτώσεις στα μέσα του καλοκαιριού μας προβλημάτιζαν 
για βροχές λίγο πριν τον τρυγητό και κατά την διάρκειά του, το πιθανότερο 
είναι να έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο. 
Οδηγούμαστε σε ομαλή χρονιά, με καλές ποιότητες, με μέτρια έως χαμηλή 
παραγωγή.  
 
 
ΠΕΖΑ 
 
 Η παραγωγή οινοσταφύλων θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα 
δεδομένης της εισόδου νέων παραγωγικών αμπελώνων που αναδιαρ-
θρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 
 
 Συγκεκριμένα, για την ποικιλία Βηλάνα δεν είχαμε έξαρση ασθενειών, 
ο σακχαρικός τίτλος είναι υψηλότερος από πέρσι ενώ η οξύτητα  κυμαίνεται 
σε ικανοποιητικά επίπεδα.  Το ίδιο ισχύει και για την παραδοσιακή ποικιλία 
Κοτσιφάλι παρ΄ότι υπάρχει μικρό πρόβλημα με τους κλώνους των τελευταίων 
φυτεύσεων.  Η Μανδηλαριά ωριμάζει κανονικά και ο τρύγος της θ΄αρχίσει 
στις 20 Σεπτεμβρίου. 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  
 
 Η  έλλειψη βροχοπτώσεων από τον Ιανουάριο του 2004 οδήγησαν 
στην μείωση της παραγωγής, που εκτιμάται στο 40% σε σχέση με το 2004,  
(χρονιά σαν την περυσινή από την άποψη του όγκου παραγωγής, συμβαίνει μια 
φορά κάθε δέκα και είκοσι χρόνια).   
 Η ωρίμαση φέτος ήταν πιο αργή γιατί το καλοκαίρι ήταν σχετικά δροσερό,   
και οι οξύτητες για τα δεδομένα πιο χαμηλές. 
 
 Οι αμπελώνες, εξαιτίας της ανομβρίας παρουσιάζουν ανομοιομορφία 
ωρίμασης ακόμη και στο ίδιο το πρέμνο. 
 Η κατάσταση  των σταφυλιών από πλευρά υγιεινής είναι άριστη.  Η 
οξύτητα και ο αλκοολικός τίτλος του Ασύρτικου βρίσκονται σε κανονικά 
επίπεδα. 
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ΠΑΡΟΣ  
 

Οι καιρικές συνθήκες φαίνεται να μην επηρεάσουν την εξέλιξη της 
ωρίμασης των σταφυλιών.  Θα υπάρξουν κάποια προβλήματα από ασθένειες 
λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων, παρ΄όλα αυτά η υγιεινή κατάσταση 
των σταφυλιών είναι καλή. 
 
 
ΡΟ∆ΟΣ 
 
 Ο τρύγος του 2005 ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου 4 ημέρες νωρίτερα 
από τον τρυγητό του 2004.  Η φετινή χρονιά φαίνεται να είναι μια 
ενδιαφέρουσα χρονιά από πλευράς ποιότητας των σταφυλιών στις ποικιλίες 
Αθήρι, Μοσχάτο, Μανδηλάρι Grenache, Syrah , Cabernet. 
 
 Οι ζαχαρικοί τίτλοι των παραπάνω ποικιλιών κυμαίνονται από 12,5 – 
13,5 (χρονιά πολύ καλής ωρίμανσης).  Οι καιρικές συνθήκες που επηρέασαν 
την εξέλιξη της ωρίμανσης των σταφυλιών δεν ήταν ακραίες. Είχαμε ένα ήπιο 
χειμώνα με πολλές βροχοπτώσεις από το Φεβρουάριο μέχρι και τα τέλη 
Μαρτίου, ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι που βοήθησε στην ομαλή ωρίμανση των 
σταφυλιών. 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
ΛΗΜΝΟΣ 
 
 Την 1η Σεπτέμβρη ξεκίνησε ο τρυγητός .  Οι κλιματολογικές συνθήκες 
καθ΄όλη την διάρκεια του έτους ήταν πολύ καλές με αποτέλεσμα να έχομε 
υψηλόβαθμα σταφύλια σε πολύ καλή υγιεινή κατάσταση και με μηδαμινό 
ποσοστό σαπίσματος.  Το Καλαμπάκι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.  
Όσον αφορά την ποικιλία Μοσχάτο Αλεξανδρείας θα δώσει πολύ καλά γλυκά 
κρασιά εξαιτίας της μεγάλης συμπύκνωσης (14 vol) με πλούσιο αρωματικό 
δυναμικό.  Τα ξηρά από την πρώτη οινοποίηση παρουσιάζουν ισορροπία 
ζακχάρων και οξύτητας  ώστε να δώσουν τον γνωστό αρωματικό πλούτο της 
ποικιλίας. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 Ο συνεταιρισμός της Λήμνου  θα πάρει μεγαλύτερες ποσότητες από τις 
περσινές παρ΄όλα αυτά υπάρχει σκέψη να μην τρυγήσουν αρκετοί παραγωγοί 
λόγω μειωμένης τιμής.  
 
 
ΣΑΜΟΣ 
 
 Στη Σάμο εκτιμούμε ότι φέτος η παραγωγή σταφυλιών θα έχει μια 
μείωση 25% περίπου σε σχέση με πέρυσι.  Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ 
καλές με μόνη εξαίρεση μια βροχή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.  
Ευτυχώς αμέσως μετά είχαμε ηλιοφάνεια και δεν υπήρξαν προβλήματα στα 
σταφύλια.   
 
 Ήδη από τις 8 Αυγούστου έχει ξεκινήσει ο τρυγητός και τα 
προσκομιζόμενα σταφύλια είναι πολύ καλής ποιότητας.  Προβλήματα με 
ασθένειες δεν υπάρχουν ενώ σακχαρικοί τίτλοι και οι οξύτητες έχουν τις 
συνήθεις για τη Σάμο τιμές.   
 
 Λόγω της μικρής παραγωγής και τις ελλείψεις ασθενειών 
διαμορφώνεται ένα πολύ καλό αρωματικό δυναμικό. 
 
 Πιστεύουμε ότι αν δεν υπάρξουν ακραία καιρικά φαινόμενα (πράγμα 
σπάνιο για τη Σάμο) ο εφετινός τρυγητός όσον αφορά την ποιότητα θα είναι 
ένας από τους καλλίτερους των τελευταίων ετών. 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
 
 Η ωρίμαση εξελίσσεται κανονικά , δεν παρουσιάσθηκε πρόβλημα 
βροχοπτώσεων και ο τρυγητός αρχίζει στις 15/9/05.   Η εξέλιξη αυτή 
αναμένεται να δώσει πολύ καλά ποιοτικά χρακτηριστικά (σάκχαρα και 
οξύτητα) στην αναμενόμενη παραγωγή. 
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ΛΕΥΚΑ∆Α 
 
 Η σοδειά θα είναι μειωμένη λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων τον 
κατάλληλο χρόνο.  ∆εν παρουσιάσθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα με ασθένειες. 
Ο τρύγος θα είναι σε φυσιολογικό χρόνο για την Λευκάδα.  Ενδέχεται να 
καθυστερήσει κατά 15 ημέρες εάν έχουμε τις προσεχείς μέρες 
βροχοπτώσεις.  Ο συνδυασμός των παραγόντων μέχρι σήμερα μας επιτρέπει 
να αναμένουμε χαρακτήρες στην παραγωγή που αγγίζουν υψηλά επίπεδα. 
 
 
ΤΙΜΕΣ 
 
 Παρατηρείται μια τάση ομογενοποίησης  των τιμών ανάλογα με το 
χρώμα του σταφυλιού και ανεξάρτητα από ποικιλία και περιοχή. 
 
 Η εξέλιξη αυτή κινείται αντίθετα με την προσπάθεια ανάδειξης της 
διαφορετικότητας των ποικιλιών ανά περιοχή.  Παρ΄όλα αυτά και δεδομένου 
ότι οι αποδόσεις ποικίλουν ανά αμπελουργικό διαμέρισμα, για τις περιοχές με 
χαμηλές αποδόσεις, τίθεται ευθέως θέμα βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.  
∆εν είναι τυχαίο ότι αυξάνουν από διάφορες περιοχές της χώρας, οι πιέσεις 
να εφαρμοσθεί και πάλι για την Ελλάδα ο ισχύων κανονισμός για την οριστική 
εγκατάλειψη αμπελώνων. 
 
 Φέτος ένα διαφορετικό πρόβλημα έρχεται να προστεθεί εν μέσω των 
διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οινοπαραγωγής και αφορά την 
απαρέγκλιτη υποχρέωση των αμπελοκαλλιεργητών να υποβάλλουν δηλώσεις 
εσοδείας έως τις 10/12/2005, δηλώσεις που εμπεριέχουν τον κωδικό 
αμπελοτεμαχίου που λαμβάνεται από το νεοσυσταθέν αμπελουργικό μητρώο. 
Μάλιστα όλες οι ενισχύσεις που λαμβάνονται μέσω των παρεμβατικών 
μέτρων του τομέα, θα δοθούν φέτος στους οινοποιούς με την προϋπόθεση 
της  υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργητές. 
 
 Η μειωμένη πληρότητα και αξιοπιστία του μητρώου επηρεάζει ευθέως 
την δυνατότητα υποβολής δηλώσεων συγκομιδής /εσοδείας από τους 
αμπελοκαλλιεργητές.  Ταυτόχρονα επηρεάζει και τις τυπικές προϋποθέσεις 
εισκόμισης της παραγωγής με αποτέλεσμα τον επηρεασμό των τιμών στον 
αμπελουργό.  
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 Για φέτος είναι δεδομένη η προβληματικότητα της απορρόφησης της 
σταφυλικής παραγωγής στις περιοχές που δεν δραστηριοποιούνται οι 
συνεταιριστικές οργανώσεις. Για μια ακόμη χρονιά διαφαίνεται ότι οι αυτές 
και μόνο αυτές καλούνται να διατηρήσουν στα minimum αξιοπρεπή επίπεδα το 
εισόδημα του αμπελουργού, ενισχύοντας τον κοινωνικά παρεμβατικό τους 
ρόλο.  Το θέμα είναι  εάν επιθυμούν να τον αναλαμβάνουν, δεδομένου ότι 
συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες οίνου και αποδυναμώνουν  την θέση τους 
στην αγορά. 
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