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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Π Ρ Ο  Λ Ο Γ Ο Σ

Στα πλαίσια της πτυχιακής μας εργασίας αναλάβαμε να 

συγγράψουμε το θέμα «Η συμβολή της Κορινθιακής σταφίδας στην 

οικονομική ανάπτυξη της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Δυτικής 

Ελλάδας» με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Δημήτριο ΝτόΒα. Ένα θέμα 

αρκετά δύσκολο διότι υπήρξε έλλειψη Βιβλιογραφίας και βοήθεια 

πληροφόρησης. Η σχετική Βιβλιογραφία που παραθέτουμε στο τέλος της 

πτυχιακής μας εργασίας βρέθηκε μετά από αρκετό κόπο, διότι, τα 

περισσότερα Βιβλία έχουν εκδοθεί πριν το 1970 με αποτέλεσμα να 

καθίσταται δύσκολη η ανεύρεσή του ακόμη και στις μεγάλες κρατικής και 

πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες Αθηνών και Πατρών.

Παρόλα ταύτα προσπαθήσαμε να εξετάσουμε το θέμα Κορινθιακή 

σταφίδα από όλες τις απόψεις του τόσο κοινωνικές όσο και οικονομικές.

Η πτυχιακή αυτή εργασία μας χωρίζεται σε πέντε κύρια

κεφάλαια.
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Στο πρώτο κεφάλαιο1 διενεργείται μια ιστορική αναδρομή ατο 

περασμένο αιώνα (19° ) τόσο για τα ιστορικά όσο και τα οικονομικά 

δρώμενα της σταφιδικής καλλιέργειας.

Περιγράφουμε τη σχέση οικονομίας 19ου αιώνα και σταφιδικής 

οικονομίας, την αμφίδρομη σχέση επεκτάσεως της σταφιδικής καλλιέργεια 

και διάνομής των εθνικών γαιών που διενεργήθηκε το 1871, την επέκταση 

και χρηματοδότηση της σταφιδοκαλλιέργειας από το εμπορικό κεφάλαιο 

των πόλεων της Πελοποννήσου κατά τον αιώνα αυτό, τη μεγάλη σημασία 

της σταφίδα τόσο για τις ελληνικές εξαγωγές όσο και για την εθνική 

οικονομία και τέλος μια σύντομη ιστορική και οικονομική περιγραφή της 

πόλεως της Πάτρας σε σχέση με τη σταφιδοκαλλιέργεια ως οικονομικό 

στοιχείο του τόπο όσο και ως εξαγωγικό προϊόν.

Το δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας περιγράφει και αναλύει 

το σταφιδικό ζήτημα που προέκυψε κατά το 1980 στην Ελλάδα, τα 

νομοθετικά μέτρα που ελήφθησαν αλλά και τα μέτρα που έπρεπε να είχαν 

ληφθεϊ από τους εκάστοτε ιθύνοντες για την αποφυγή της κρίσεως αυτής 

που στοίχισε και στοιχίζει έως και σήμερα πολλά τόσο στους παραγωγούς 

όσο και στην ελληνική εξαγωγική και εγχώρια οικονομία γενικότερα.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενή αναφορά οτον κυριότερο 

σταφιδικό οργανισμό τον «Αυτόνομο σταφιδικό οργανισμό» (Α.Σ.Ο) ο 

οποίος έδρασε επί 74 χρόνια, πριν από την αρχή της σταφιδικής κρίσεως 

περίπου έως τις μέρες μας, στο έργο, το ρόλο και τους σκοπούς του, στην 

εξελικτική του πορεία παράλληλα με αυτή της Κορινθιακής σταφίδας, έως
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τη διάλυσή του το 1997, οπότε από εκεί και πέρα την «σκυτάλη» για την 

εκπλήρωση των στόχων των σταφιδοπαραγωγών αναλαμβάνει η ανώνυμη 

εταιρία Σ.ΚΟ.Σ. Α.Ε., με νέα πλέον μορφή και πνοή, ακολουθώντας όμως 

πιστά το όραμα και τις προσδοκίες που έθεσε ως βάση του ο Α.Σ.Ο. από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια της ίδρυσής του.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι εξελίξεις στο χώρο της 

σταφίδας κατά την τελευταία δεκαετία τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και 

σε επίπεδο εξαγωγών και δίνονται οι προοπτικές και οι τάσεις που 

κυριαρχούν στην αγορά.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μας αναλύεται 

το κοινοτικό καθεστώς που διέπει τη σταφίδα, η πολιτική της ευρωπαϊκής 

ένωσης, η νέα αναμόρφωση της Κ.Ο.Α. καθώς επίσης και εκτίμηση των 

επιπτώσεων στις σταφίδες από τη συμφωνία της GATT.

Τέλος δίνονται τα δικά μας συμπεράσματα και προτάσεις για το 

εθνικό μας αυτό προϊόν και τη θέση που πρέπει να πάρει στην παγκόσμια 

κοινότητα, καθώς και η σχετική βιβλιογραφία.

Ευελπιστούμε ότι η εργασία μας αυτή θα είναι χρήσιμη και θα 

προσφέρει όλες εκείνες τις πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη 

της, προσφέροντάς του τη γνώση για το αντικείμενο «Κορινθιακή Σταφίδα» 

που αποκτήσαμε και εμείς συλλέγοντας στοιχεία και συγγράφοντάς την.
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Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι για όποια παράλειψη της 

εργασίας μας την ευθύνη φέρουν οι συγγραφείς της οι οποίες ευχαρίστως 

θα αποδέχονταν την όποια καλοπροαίρετη κριτική. -

Σπουδάστριες 

Μπγιάλα Βάγια

Παπαϊωάννου Σοφία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η σταφίδα είναι το προϊόν εκείνο της ελληνικής γης, το οποίο στην 

παραγωγική, εμπορική και οικονομική ιστορία της χώρας κατέλαβε 

ιδιαίτερη και εξέχουσα θέση. Τα προνομιούχα εδάφη της ελληνικής γης, ο 

ελληνικός ήλιος, οι «ποντιάδες» αύρες των ελληνικών θαλασσών και οι 

ζέφυροι των ελληνικών βουνών είναι οι συνεργάτες για τη δημιουργία 

αυτού του εκλεκτού ελληνικού καρπού.

Γύρω από το προϊόν αυτό γιγαντώθηκαν πολλά συμφέροντα και η 

ιστορία του συνδέθηκε με τους παλμούς, τα όνειρα, τους πόθους, τις ελπίδες 

και την αγωνία ολόκληρων πληθυσμών. Η ιστορία της σταφίδας συνδέθηκε 

με μια ιδιαίτερη ζωή που απορρέει από την δυναμικότητά της, από τα 

προσόντα της, από τα προνομιακά χαρίοματά της, από την λεπτεπίλεπτη 

μορφή της, από την υπεροχή της μέσα σε άλλα ομοειδή προϊόντα της 

φύσεως.

Η ιστορία της σταφίδας συνδέθηκε με το ενδιαφέρον πολλών λαών, 

το δε παρελθόν της υπήρξε «πλήρες περιπετειών» και το μέλλον της 

διανοίγεται πάντοτε ευρύτατο. Συγκίνησε στο παρελθόν πληθυσμούς, 

έμπνευσε ελπίδες, δημιούργησε φόβους και κοινωνικές και οικονομικές

θύελλες.
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Στις μέρες μας η Ελλάδα κατέχει το διεθνές μονοπώλιο στην 

παραγωγή Κορινθιακής σταφίδας. Μικρότερες ποσότητες μαύρης 

Κορινθιακής σταφίδας παράγονται και σε άλλες χώρες (Καλιφόρντα στις 

ΗΠΑ, Αυστραλία, Ισπανία, Ν. Αφρική, Τουρκία, Περσία), δεν είναι όμως 

της ίδια ποικυ\ίας με τα γνωστά οργανοληπτικά και τα άλλα 

χαρακτηριστικά, αλλά είναι απομιμήσεις της Κορινθιακής, με της ονομασίες 

Μουσκατέλη, Σμύρνης, Βαλέντσια κΑ.π.

Στην Ελλάδα παράγεται κυρίως στην Πελοπόννησο (στους νομούς 

Αχαϊας, Ηλείας, Μεσσηνίας), στη Ζάκυνθο και σε ελάχιστες ποσότητες στο 

Ηράκλειο Κρήτης. Η καλλιέργειά της αναπτύχθηκε εντυπωσιακά κατά το 

19° αιώνα και κατέκτησε μια κυρίαρχη θέση στην ελληνική παραγωγή, 

απασχόληση και εξαγωγή, ενώ με την παραγωγή της στηρίχθηκαν δεκάδες 

χιλιάδες μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού χαρακτήρα.

Είναι καθαρά εξαγώγιμο προϊόν και λόγω της ιδιαιτερότητάς το 

μονοπωλεί τη διεθνή αγορά, εφόσον η Ελλάδα παράγει το 90% της 

παγκόσμιας παραγωγής. Είναι ένα θρεπτικότατο και υγιεινό προϊόν, που 

καταναλώνεται κυρίως σε αποξηραμένη μορφή, ενώ από την αποξηραμένη 

σταφίδα παράγονται (ιδίως προπολεμικά) διάφορα υποπροϊόντα, όπως 

σταφιδίνη που αναπληρώνει τη ζάχαρη στην παρασκευή χαλβά, ο 

σταφιδίτης οίνος, το σταφιδόψωμο και άλλα πολύ θρεπτικά τρόφιμα, που 

σήμερα δυστυχώς έχουν εγκαταλειφθεί.

Η σταφίδα περιέχει 66% σάκχαρο, 2% λεύκωμα, 0,61% λίπος, 1,53% 

ελεύθερα οξέα, 0,56% διάφορες μη αζωτούχες ουσίες, 1,64% ανόργανες
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ουσίες, 1,75% κυτταρίνη με άλλες ουσίες και 20% νερό. Νεότερες έρευνες 

καταλήγουν πως η σταφίδα περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας ουσίες για 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού, την αποτροπή ασθενειών και 

άλλα συστατικά εντσχυτικά της υγείας.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι, η Κορινθιακή σταφίδα 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομική εξέλιξη της υποανάιττυκτης 

γεωργικής Ελλάδας, ιδιαίτερα μετά την εθνική απελευθέρωση του '21.

Έχει ρόλο θετικό, προσφέρονται όχι μόνο απασχόληση και εισόδημα 

σε χιλιάδες οικογένειες, αλλά και το αναγκαίο συνάλλαγμα από τις 

εξαγωγές, με τις μεγάλες ανάγκες του κράτους.

Υπήρξαν περίοδοι που η Κορινθιακή σταφίδα αποτέλεσε τη 

ραχοκοκοκαλιά των ελληνικών εξαγωγών και μαζί με ορισμένα άλλα 

βασικά «εθνικά» προϊόντα, όπως καπνός, κρασί, σταφύλια, ελαιόλαδο, 

στήριζαν τις ελληνικές εξαγωγές εξ' ολοκλήρου και φυσικά και την εθνική 

οικονομία.
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ίο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1°

ΙΣΤΟΡΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19° ΑΙΏΝΑ

1. Εισαγωγή

Η παραγωγή της κορινθιακής σταφίδας, δηλαδή χης μοναδικής 

σχεδόν ποικιλίας του είδους που καλλιεργούνταν σε ελληνικά εδάφη πριν 

και μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, διατήρησε, σχεδόν μέχρι και 

το τέλος του 19ου αιώνα, μια καθοριστική διαφορά από όλες τις υπόλοιπες 

αγροτικές καλλιέργειες. Αν, για παράδειγμα, τα δημητριακά προορίζονταν 

συγχρόνως για τις εσωτερικές τοπικές αγορές και για την αυτοκατανάλωση 

ή αν ποσότητες από το παραγόμενο λάδι και το κρασί εκτός από τους δύο 

προηγούμενους τόπους κατανάλωσης διοχετεύονταν και στη διεθνή αγορά, 

η σταφίδα προοριζόταν αποκλειστικά και μόνο για την διεθνή αγορά.

Από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι το τέλος περίπου του 19ου 

αιώνα, τότε που χρησιμοποιήθηκε σε ευρεία κλίμακα ως πρώτη ύλη στην 

ελληνική οινοποιητική και οινοπνευματοπαραγωγή βιομηχανία, η
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κορινθιακή σταφίδα ήταν το προϊόν που η παραγωγή και η κυκλοφορία του 

εξασφάλιζε προνομιακά την παρουσία του ελληνικού κράτους-έθνους στη 

διεθνή αγορά. Συνεπώς, πλάι στον αμιγή εμπορευματικό χαρακτήρα της 

σταφιδοκαλλιέργειας πρέπει να προστεθεί ως δεδομένο ότι η σταφίδα 

αντιπροσώπευε το εμπόρευμα εκείνο που καθόριζε η συνολική αξία των 

ελληνικών εξαγωγών στη διεθνή αγορά1. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα 

συνιστούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την γενική 

οικονομική σημασία του εμπορεύματος σταφίδα1 2.

2. Η σχαφτδτκή οικονομία κατά τον 19° αιώνα

Πολλοί συγγραφείς έχουν χαρακτηρίσει τον ελληνικό 19° αιώνα, 

από την άποψη της οικονομικής ιστορίας, ως «τον αιώνα της σταφίδας». 

Πράγματι, οι αλλεπάλληλες κρίσεις του εμπορίου της σταφίδας στο 19° 

αιώνα, ήταν ίσως το σημαντικότερο οικονομικό γεγονός στην Ελλάδα, από 

την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους3.

Η καλλιέργεια της σταφίδας, λίγο πριν από την Επανάσταση και 

δύο περίπου δεκαετίες μετά, ήταν περιορισμένη σε κάποιες νησίδες στο 

μέσο άλλων καλλιεργειών, στη βόρια ακτή της Πελοποννήσου, στις 

επαρχίες Πατρών, Αιγιαλείας και Κορινθίας και στα Επτάνησα, εκτός από 

την Κέρκυρα. Η σχετικά αργή διάδοση της σταφιδοκαλλιέργειας μέχρι το

1 α) Βιάζης Σπ.' «Ιστορικοί σημειώσει περί οταφίδος», Παρνασσός 1893, σελ. 765 και β) Ζωγράφος Δ. 
«Ιστορία της σταφίδος». Αθήνα 1930, τ. Α ’
2 Πιξανιάς Π.; «Οικονομική ιστορία της ελληνικής σταφίδας 1851’1912», Αθήνα 1988, σελ. 29
3 Πατρώνης Β.: «Το αμπέλι και η Πόλη: Αγροτική παραγωγή και εςαγωγικό εμπόριο στην περιοχή 
της Πάτρας, 1860-1990», Αθήνα 1995, σελ. 74
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τέλος της δεκαετίας του 1960 και σε άλλες περιοχές -  παρά τον οικονομικά 

αποδοτικό της χαρακτήρα — θα πρέπει να οφείλεται εν μέρει στο γεγονός 

ότι η αντικατάσταση μιας άλλης καλλιέργειας με σταφιδαμπέλους 

απαιτούσε αρχική χρηματική επένδυση και συγχρόνως οικονομική αντοχή 

των παραγωγών ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τριών — τεσσάρων 

χρόνων που απαιτούσαν τα φυτώρια ωσότου αρχίσουν να αποδίδουν 

πλήρως καρπό* 3 4.

Ένα, ίσως ακόμη σημαντικότερο, εμπόδιο για την εξάπλωση αυτής 

της αποδοτικής καλλιέργειας ήταν ο μονοδιάστατος εμπορευματικός 

χαρακτήρας του προϊόντος. Η σταφίδα, σε αντίθεση με το λάδι, τα 

δημητριακά, το κρασί, ακόμη και την κτηνοτροφία, δεν μπορούσε ούτε 

καν να συμπληρώσει τη διατροφή του αγροτικού πληθυσμού, που στη 

μεγάλη του πλειοψηφία στήριζε την οικογενειακά οργανωμένη οικονομία 

του σε ένα μεικτό σύστημα αυτοκατανάλωσης και μερικής· 

εμπορευ ματοποίησης του προϊόντος που προέκυπτε από την κύρια 

καλλιέργεια.5

Η αύξηση της παραγωγής της σταφίδας είναι ένα από τα 

εντυπωσιακά φαινόμενα του δευτέρου μισού του 19ου αιώνα. Αυτή η 

αύξηση δεν προήλθε από κάποια αλλαγή των καλλιεργητικών και των 

άλλων κοινωνικών σχέσεων στην παραγωγή και από την εφαρμογή 

κάποιων καινούργιων τεχνικών μέσων. Οι καθιερωμένες παραδοσιακές

4 Χαιρέτης Μ. : «Καλλιέργεια σταφιδαμπέλων αι φορολογά σταφιδοκάρπου», Οικονομική 
Επιθεώρηση, 1884, τ. ΙΑ', τ.χ. 132. σελ. 468-489
3 Ψυχογιός Κ : «Οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός των αγροτικών κοινοτήτων»
Ε.Κ.Κ.Ε.. Αθήνα 1987, σελ. 3-31
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αγροτικές τεχνικές της καλλιέργειας που χρησιμοποιούνταν και στη 

σταφίδα διευκόλυναν μόνο τη διατήρηση της ποιότητάς της.6

Η αύξηση της παραγωγής της σταφίδας είχε εκτατικό χαρακτήρα, 

προϋπέθετε δηλαδή την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με 

σταφιδοφυτείες.7

Η καλλιέργεια και η παραγωγή αυτού του προϊόντος γνωρίζει τη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη ανάμεσα στο 1830 και το 1860, ο όγκος παραγωγής 

της οποίας δεκαπλασιάστηκε, ενώ ανάλογη ήταν και η αύξηση των 

εξαγωγών χάρη στη μεγάλη ζήτηση της αγγλικής αγοράς. Το σύνολο 

σχεδόν της παραγόμενης κορινθιακής σταφίδας προοριζόταν για εξαγωγή 

στις αγορές της Ευρώπης.

Τα λιμάνια του Λονδίνου, του Λίδερπουλ, της Μασσαλίας, της 

Τεργέστης, του Άμστερνταμ και της Οδησσού είναι ο προορισμός των 

πλοίων που φεύγουν φορτωμένα με σταφίδα από τα λιμάνια της Πάτρας, 

του Κατάκολου, της Καλαμάτας και της Ζακύνθου. Από εκεί, η σταφίδα θα 

κατευθυνθεί οδικώς ή σιδηροδρομικούς στα μεγάλα αστικά κέντρα των 

ευρωπαϊκών χωρών. Εκεί θα καταναλωθεί σαν ξηρός καρπός, θα 

αποτελέσει τη βάση για την κατασκευή της πουτίγκας και του 

σταφιδόψωμου ή του περοσκί, θα χρησιμοποιηθεί στη ζαχαροπλαστική ή 

θα αποτελέσει την πρώτη ύλη για την παρασκευή φθηνού σταφιδίτη οίνου 

και άλλων οινοπνευματωδών ποτών.

6 Τσούμης Γ.: «Τα γεωργικά συστήματα εν Ελλάδι», Αθήνα 1936. σελ. 15-22, 129-162
7 8Χ. Πιξανιάς Π., σελ. 30
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Ως τις αρχές της δεκαετίας του 1860 η νέα καλλιέργεια κέρδισε 

περισσότερα από 120.000 στρέμματα μόνο στην Πελοπόννησο, κυρίως νέες 

γαίες ακαλλιέργητες ως τότε. Το γεγονός αυτό συνοδεύτηκε από τον 

εσωτερικό «αγροτικό εποικισμό» για τον οποίο έχει μιλήσει ο Β. 

Παναγιωτόπουλος, από την κάθοδο δηλαδή μεγάλου τμήματος του 

πληθυσμού των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου προς τις πεδιάδες. 

Με την προσάρτηση των Ιονίων νήσων το 1864, η παραγωγή ξεπερνάει 

τους 50.000 τόνους, ενώ το 1970 φθάνει στους 75.000 με 100.000 τόνους.8

Ας δούμε με λίγες ενδεικτικές πληροφορίες πόσο εξαπλώνεται στη 

γη η καλλιέργεια των σταφιδαμπέλων, το ποσοστό τους στο σύνολο των 

καλλιεργούμενων εδαφών και τις ποσοστιαίες αναλογίες της αύξησης 

μεταξύ καλλιεργούμενης έκτασης και όγκου παραγωγής.

8 βλ. Β. Παχρώνης, σελ. 74
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Πίνακας 1
Σταφίδα  ̂καλλιεργούμενη έκταση και παραγωγή9

Έ τη (Α )Κ α λλ ιερ γ . Έ κταση  
(χ ιλ . στρεμ.)

(Β ) Π αραγω γή  
(χ ιλ . χ ιλ ιο μ .)

Π οσοστιαία  αύξηση

Α Β

1830 38 21.170

1845 78 40.995 51% 48%

1851 172 85.105 55% 52%

1860 220 109.288 22% 22%

1867 280 137.613 21% 20%

1878 435 211.435 36% 35%

1888 620 327.499
..

30% 35%

1900 700 100.000 * '

1911
1

600

ί_________________________—--------

334.001 *
;
I

Οι πληροφορίες από τον παραπάνω πίνακα (ΐ) επιτρέπουν τη 

συναγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. Πρώτον η γη. Από την ίδρυση 

σχεδόν του ελληνικού κράτους μέχρι το τέλος του ίδιου αιώνα οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις με σταφιδαμπελώνες αυξήθηκαν δεκαέξι φορές. 

Η μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης από το 1900 ως το 1911 θα πρέπει 

να ήταν ένα από τα αποτελέσματα της παρατεταμένης σταφιδικής κρίσης 

που εκδηλώθηκε το 1893. Ο πολλαπλασιασμός των καλλιεργούμενων με 

σταφίδα εκτάσεων δεν σημαίνει κατά κανέναν τρόπο ότι οι 

σταφιδαμπελώνες κατέλαβαν σημαντικό μέρος των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων στην ελληνική επικράτεια. Αντίθετα, οι εκτάσεις που

9 Λοθέρδος Σ.Π.: «Ο εθνικός πλούτος», Αθήνα 1901. σελ. 31
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καταλάμβανε η καλλιέργεια της οταφίδας σε σχέση με το σύνολο των 

καλλιεργούμενων εδαφών κυμαίνονται γύρω στο 6%.

Συγκριτικά, το 1860 η καλλιέργεια του σταριού καταλάμβανε το 

31%, των αμπελιών — εκτός σταφιδαμπέλων - το 16%, ενώ το 1911 οι 

εκτάσεις που καταλάμβαναν αυτές οι καλλιέργειες ήταν 40% και 11,7% 

αντιστοίχως.10

Οι αναλογίες αυτές σχετικοποιούνται αν ληφθεί υπόψη ότι από το 

1860 ως το 1911 η ελληνική επικράτεια διευρύνθηκε σημαντικά με την 

προσάρτηση νέων εδαφών.

Πάντως η συγκριτικά περιορισμένη κάλυψη των καλλιεργούμενων 

εδαφών της επικράτειας με σταφιδαμπέλους ήταν γεγονός, και φυσικά, 

οφείλεται στο είδος της καλλιέργειας που η στρεμματική της απόδοση σε 

αξία ήταν πολλαπλάσια των υπόλοιπων καλλιεργειών.

Είναι πολύ πιθανό ότι κατά περιοχές, όπως τη Βορειοδυτική 

Πελοπόννησο, η σταφίδα καταλάμβανε σημαντικές εκτάσεις. Ωστόσο 

συγκεκριμένες πληροφορίες για την τοπική σύνθεση των καλλιεργειών και 

την έκταση που καταλάμβανε η καθεμιά δεν είναι γνωστές.11

Όσον αφορά τις εξαγωγές από το 1851 ως το 1864, δηλαδή προτού 

αρχίσει η χρυσή περίοδος της σταφίδας, η εξαγωγή είναι σταθερά 

χαμηλότερη σε σχέση με τις παραγόμενες ποσότητες. Την πρώτη τετραετία 

1851" 1854 το μέσο ετήσιο ποσοστό της παραγωγής που δεν εξάγεται

10 Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, σ. 431-432
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κυμαίνεται από 25% ως 32%. Η χρονιά 1853 αποτελεί εξαίρεση, επειδή 

λόγω της ιδιαίτερα μειωμένης παραγωγής από την «ασθένεια των αμπέλων» 

η εξαγωγή, εκτός από το σύνολο της παραγωγής, απορρόφησε μεγάλο μέρος 

από τα περισσεύματα προηγούμενων χρόνων.

Τις επόμενες χρονιές για τις οποίες υπάρχουν πλήρη στοιχεία, 

δηλαδή από το 1857 ως το 1864, η ποσότητα της παραγωγής που δεν 

εξάγεται κυμαίνεται από 14% ως 27%. Από το 1865 ως το 1892 δηλαδή επί 

είκοσι τρία χρόνια συνεχώς, οι εξαγωγές της σταφίδας αυξήθηκαν. Η χρυσή 

περίοδος της κορινθιακής αρχίζει και τελειώνει αυτό το διάστημα.

Με όσα αναφέραμε έως τώρα διαπιστώνουμε ότι η σταφιδική 

πέρασε από πολλά στάδια αυξομείωσης της ζήτησης της.11 12

Ωστόσο οφείλουμε να πούμε ότι οι τρεις μεγάλες κρίσεις που 

πέρασε κατά τον 19° αιώνα συγκλόνισαν τη σταφιδική οικονομία και 

επηρέασαν την ελληνική οικονομία γενικότερα. Και οι τρεις ήσαν κρίσεις 

υπερπαραγωγής, από τις οποίες οι δύο πρώτες δεν έλαβαν μεγάλες 

διαστάσεις χάρη σε τυχαίους παράγοντες, ενώ η τρίτη απέβη μοιραία για 

το κύριο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδος.

Η πρώτη εκδηλώνεται γύρω στο 1850 και αποσοΒείται χάρη στην 

ασθένεια των αμπελώνων (1851· 1857), που αποκαθιστά την προσφορά στις 

ανάγκες της ζητήσεως.

11 βλ. Π. Πιζανιάς, σελ. οελ. 30-31-32
12 Βλ. Π. Πίζανιάς, σελ. 31-42
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Η δεύτερη εκδηλώνεται το 1875Ί877, αλλά η αιφνίδια αύξηση της 

γαλλικής ζητήσεως θα καθυστερήσει την έκρηξη της κρίσεως για 15 

περίπου χρόνια.

Τότε, το 1893, θα εκδηλωθεί η τρίτη και οδυνηρότερη σταφιδική 

κρίση. Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη 

κρίση της σταφίδας (ανάμεσα στο 1878 και το 1893 δηλαδή), 

συμπυκνώνουν, κατά τη γνώμη μας, τα Βασικά χαρακτηριστικά της 

σταφιδικής οικονομίας κατά τον 19° αιώνα.

Πράγματι, γύρω στο 1875 μια κρίση υπερπαραγωγής απειλεί τη 

σταφιδική οικονομία·' οι τιμές πέφτουν διεθνώς, απούλητες ποσότητες 

σταφίδας συσσωρεύονται στις αποθήκες των εμπόρων και το μέλλον του 

προϊόντος στη διεθνή αγορά προδιαγράφεται σκοτεινό. .

Όμως, κατά την ίδια περίοδο, συνέπεσε η μεγάλη επιδημία της 

φυλλοξήρας στη Γαλλία. Μεγάλο μέρος των αμπελώνων, κυρίως στη 

μεσημβρινή Γαλλία, καταστράφηκε για αρκετά χρόνια και η γαλλική 

παραγωγή κρασιού κατέρρευσε. Η ελληνική σταφίδα εμφανίσθηκε έτσι, για 

τους Γάλλους οινοπαραγωγούς, σαν από μηχανής θεός. Και αντίστροφος, 

το άνοιγμα της γαλλικής αγοράς εμφανίσθηκε σαν μια μοναδική ευκαιρία 

για τους Έλληνες σταφιδοπαραγωγούς.

Στην περίοδο 1878-1893 η ελληνική σταφίδα αποτέλεσε την πρώτη 

ύλη για την κατασκευή φθηνού σταφιδίτη οίνου, που αναπλήρωνε τα 

ελλείμματα που προκάλεσε στη γαλλική οινοπαραγωγή η καταστρεπτική 

φυλλοξήρα των αμπελώνων. Γύρω στο 1890 όμως η βαθμιαία ανάρρωση των
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γαλλικών αμπελιών απεκατέστησε τις ισορροπίες στη γαλλική 

οινοπαραγωγή.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επικράτηση των οπαδών του 

προστατευτισμού και την άνοδο των δασμών είχαν σαν συνέπεια την 

πτώση της ζητήσεως και των τιμών της σταφίδας στη γαλλική αγορά και 

την έκρηξη μιας κρίσεως υπερπαραγωγής, που το 1892-93 συγκλόνισε την 

ελληνική οικονομία.13

Έως εκείνη την στιγμή και επί είκοσι τρία χρόνια συνεχώς, οι 

εξαγωγές της σταφίδας αυξάνονταν. Η χρυσή περίοδος της κορινθιακής 

σταφίδας άρχισε και τελείωσε μέσα σ' αυτό το διάστημα. Η ζήτηση στη 

διεθνή αγορά είχε αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που απορροφούσε κατά σύντομα 

χρονικά διαστήματα και τις τυχόν αδιάθετες ποσότητες προηγούμενων 

χρόνων. Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η κρίση η πορεία αντιστράφηκε. 

Ως το 1912 οι αδιάθετες ποσότητες της παραγωγής αυξήθηκαν, εκτός από 

το 1900, χρονιά στην οποία ο περονόσπορος μείωσε τόσο πολύ την 

παραγωγή ώστε δεν καλύφθηκε η ζήτηση σταφίδας στην αγορά.

Από το 1893 ως το 1899 οι ποσότητες που δεν εξάγονταν 

κυμάνθηκαν από 9% ως 23% του συνόλου της παραγωγής. Με αφετηρία το 

1901 και ως το 1912 η ποσότητα της παραγωγής που δεν βγήκε έξω από τα 

ελληνικά σύνορα κυμάνθηκε από 9% ως 33%. Σε αυτή την περίοδο το 

περίσσευμα της παραγωγής ήταν λίγο μεγαλύτερο από εκείνο της περιόδου 

πριν από το 1865, μόνο που στην περίοδο μετά το 1893 οι τιμές ήταν

13 6λ. Β. Παχρώνης, σελ. 74-75
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χαμηλές για να αντισταθμίσουν τα ελλείμματα που δημιουργούσαν τα 

περισσεύματα της παραγωγής.14

Οι χαμηλές αυτές τιμές που συνεπάγονταν μεγάλα περισσεύματα 

άνοιξαν το δρόμο για να μετατραπεί ένα άγνωστο, πάντως όχι μεγάλο, 

μέρος της πλεονάζουσας ποσότητας της σταφίδας σε πρώτη ύλη για τα 

οινοπνευματοποιία και τα οινοποιεία, καθώς και σε ζωοτροφές.15

3. Η αμφίδρομη σχέση επεκτάσεως της σταφτδοκαλλιέργετας και 
δτανομής των εθνικών γατών το 1871

Σύμφωνα με την επικρατέστερη αντίληψη, η διανομή της γης 

επιβλήθηκε εξαιτίας της συνεχούς μειώσεως της προσόδου του δικαιώματος 

επικαρπίας που εισέπραττε το κράτος, γεγονός που όξυνε ακόμη 

περισσότερο τα δημοσιονομικά του προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι οι 

εκμισθωτές πλήρωναν στο κράτος, εκτός από τη δεκάτη και την 

επιπρόσθετη εισφορά του 15% του ακαθάριστου προϊόντος τους ως ενοίκιο, 

λόγω της υποτιθέμενης μισθώσεως. Φαίνεται όμως ότι η είσπραξη αυτού 

του φόρου δεν επιτυγχάνονταν παρά μόνο μερικώς. Η φτώχια των χωρικών 

και η κακή διαχείριση των εθνικών εδαφών, συνετέλεσαν στο να 

περιορίσουν σημαντικά το ύψος των πραγματικών εισπράξεων, 572.000

14 6λ. Π. Πιζανιάς, σελ. 42
15 Εταιρεία Οινοποιίας και Γεωργικής Βιομηχανίας «Σταφιδικά μίγματα προς τροφήν ίππων, 
χοίρων, αγελάδων, ορνίθων κ.λ.π.», Αθήνα 1906
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δρχ. το 1834, 805.000 δρχ. το 1843, για να φτάσουν τα 2.000.000 δρχ. το 

1869.16

Βέβαια η ακριβής διαχρονική εξέλιξη των κρατικών εσόδων από το 

δικαίωμα επικαρπίας μας είναι άγνωστη, αφού στους δημόσιους 

προϋπολογισμούς καταχωρίζονταν μαζί με το φόρο της δεκάτης. Κατά 

δεύτερο λόγο η πτωτική τάση των εγγείων φόρων είναι γενικότερο 

φαινόμενο και συνδέεται κυρίως με τη μετατόπιση του δίαυλου αντλήσεως 

κρατικών φορολογικών εσόδων από τις αγροτικές στις εξωαγροτικές 

οικονομικές δραστηριότητες.

Παρά τον όποιο αντίλογο, όμως, δύσκολα μπορεί κανείς να αρνηθεί 

τη σημασία αυτού του παράγοντα (της μειώσεως των κρατικών εσόδων από 

τον φόρο επικαρπίας) στην αγροτική μεταρρύθμιση του 1871. Η συνεχής 

επιδείνωση του καθεστώτος των εθνικών γαιών δημιούργησε την αντίφαση 

μεταξύ των αυξανομένων δημοσιονομικών αναγκών του ελληνικού κράτους 

και της Βαθμιαίας μειώσεως του φόρου επικαρπίας από την ενοικίαση της 

γης. Η αντίφαση αυτή δεν μπορούσε να λυθεί παρά με την αλλαγή του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος και τη διανομή (πώληση) των εθνικών γαιών. 

Αυτό θα οδηγούσε στη Βελτίωση των εσόδων του δημοσίου τόσο άμεσα (με 

την εισροή του αντιτίμου της πωλήσεως στο δημόσιο ταμείο), όσο και 

έμμεσα (με την αύξηση των φορολογικών εσόδων που θα προέρχονταν από 

την αύξηση της αγροτικής παραγωγής).

16 I. Σίδερης, «Η  γεωργική πολιτική της Ελλάδος κατά την λήξασαν εκατονταετίαν», Αθήνα 1935. 
σελ. 52
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Ένας δεύτερος παράγοντας, ο σημαντικότερος θα λέγαμε, που 

ώθησε στη διανομή των εθνικών γαιών, ήταν η μεγάλη επέκταση της 

καλλιέργειας, της παραγωγής και των εξαγωγών της κορινθιακής σταφίδας 

και η μεγάλη οικονομική σημασία που αυτή απέκτησε στα πλαίσια του 

νέου ελληνικού κράτους μετά το 1830. Η συνεχής και υψηλή διεθνής 

ζήτηση της σταφίδας δημιούργησε ένα μόνιμο κίνητρο για την 

εντατικοποίηση των καλλιεργειών κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με το 

καθεστώς της ενοικιαζόμενης εθνικής γης, το οποίο έθετε αντικειμενικά 

όρια στην ανάπτυξη της σταφιδοκαλ\ιέργειας.

Πράγματι, στη δεκαετία του 1860, η ανάπτυξη της

σταφιδοκαλλιέργειας στις ενοικιαζόμενες εθνικές γαίες φαίνεται να φτάνει 

στα όριά της. Στην περίοδο 1865*1870 η επέκταση των καλλιεργειών 

συνεχίζεται, όχι όμως με το-ρυθμό των προηγουμένων ετών. Αυτό έχει ως 

συνέπεια τη σχετική επιβράδυνση της αυξήσεως της παραγωγής που 

παρατηρείται μεταξύ 1870 και 1875. Το μοντέλο αναπτύξεως της 

σταφιδικής οικονομίας, που βασίζονταν στην ενοικίαση εθνικών γαιών, 

είχε φθάσει στα όρια του και η υπέρβασή του ήταν αναγκαία. Η συνεχώς 

διευρυνόμενη ζήτηση της διεθνούς αγοράς προσέκρουε στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς που απαιτούσε από τον σταφιδοκαλλιεργητή το 25% της 

παραγωγής του και δυσχέραινε έτσι κάθε απόπειρα Βελτιώσεως και 

επεκτάσεως των κτημάτων ενώ αποθάρρυνε την επένδυση κεφαλαίων στον 

ιδιαίτερα κερδοφόρο αυτόν τομέα. Μόνο η απόδοση της κυριότητας στους 

καλλιεργητές των εθνικών γαιών θα μπορούσε να λύσει την αντίφαση
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μεταξύ της συνεχώς διευρυνόμενης εξωτερικής ζητήσεως και του 

περιοριστικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Η σημασία της παραγωγής και του εμπορίου της κορινθιακής 

σταφίδας για την εθνική οικονομία επισημάνθηκε και παραπάνω. Εκτός 

του συναλλάγματος που εισέρεε στη χώρα αυξάνονταν και τα φορολογικά 

έσοδα του δημοσίου. Το ποσοστό της αξίας της εξαγόμενης σταφίδας στη 

συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών έφθασε, κατά μέσο όρο, το 50,6% 

για τη δεκαετία 1951Ί860 και το 46% για τη δεκαετία 1861· 1870. Ο φόρος 

για -τη σταφίδα, που πληρωνόταν στα τελωνεία, αποκτούσε όλο και 

περισσότερη σημασία για το δημόσιο ταμείο. Από το 1,3% του συνόλου των 

εισπραχθέντων φόρων που αντιπροσώπευε το 1833, θα φθάσει στο 12,2% 

του συνόλου το 1859.17

Για τις μεγάλες και συνεχείς ανάγκες του πολυδάπανου ελληνικού 

κρατικού μηχανισμού το εμπόριο της σταφίδας αποτελούσε μια σταθερή 

πηγή αυξανομένων, κάθε χρόνο, εσόδων. Από τη στιγμή λοιπόν που το 

καθεστώς των εθνικών γαιών έθετε φραγμούς στην παραπέρα ανάπτυξη της 

καλλιέργειας και του εμπορίου της κορινθιακής σταφίδας, άρα και στην 

συνεχή αύξηση των δημοσίων εσόδων από τη σταφίδα, το ελληνικό κράτος 

δεν είχε λόγους να είναι αντίθετο σε μια διανομή της γης, από την οποία 

ευελπιστούσε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση τόσο του χρυσού που εισέρεε στη 

χώρα όσο και των φορολογικών του εσόδων.

17 Σπηλιωτάκης Σ.: «Στατιστικοί πληροφορίαι περί Ελλάδος», Αθήνα 1859, σελ. 60-61
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Ευνοϊκά αντιμετώπιζαν την προοπτική της διανομής των εθνικών 

γαιών και οι ακτήμονες καλλιεργητές. Και αυτό όχι μόνο γιατί γενικά 

ήθελαν να γίνουν ιδιοκτήτες γης αλλά ειδικά επειδή ευελπιστούσαν ότι ως 

ιδιοκτήτες θα απαλλάσσονταν από το φόρο επικαρπίας και θα μπορούσαν 

έτσι να αυξήσουν τα κέρδη που τους υπόσχονταν ή καλλιέργεια των 

φυτειών και ιδιαίτερα της σταφίδας. Άλλωστε, τόσο οι στρεμματικές 

αποδόσεις της σταφίδας, όσο και οι τιμές πωλήσεώς της ήσαν πολύ 

ανώτερες από κάθε άλλο αγροτικό προϊόν. Σύμφωνα με την Στατιστική της 

Γεωργίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το 1860 η στρεμματική απόδοση 

της σταφίδας ήταν 170 οκάδες/στρέμμα, ενώ η μέση στρεμματική απόδοση 

των δημητριακών ήταν 80 οκάδες/στρέμμα, των οσπρίων ήταν επίσης 80 

οκάδες/στρέμμα, του καπνού 40 οκάδες/στρέμμα και τού βαμβακιού 35 

οκάδες/στρέμμα18.

Η υψηλή τιμή πωλήσεως της σταφίδας στις ευρωπαϊκές αγορές 

αποτελούσε, επίσης, πρόκληση για τούς μικροκαλλιεργητές της βόρειας 

και της δυτικής Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να στραφούν μαζικά προς 

τη σταφιδοκαλλιέργεια, αν και το κόστος της ήταν μεγαλύτερο από κάθε 

άλλη καλλιέργεια. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία πού έχουμε στη 

διάθεση μας, τα έξοδα πού απαιτούσε ή καλλιέργεια της σταφίδας ήταν 

υπερπενταπλάσια των εξόδων καλλιέργειας τού σίτου, υπερτριπλάσια 

αυτών των οσπρίων και υπερδιπλάσια των εξόδων της πατάτας.19

18 Υπουργείο Εσωτερικών «Στατιστική της Γεωργίας. Αθήνα 1864
19 Ζωγράφος Δ. «Ιοτορίατης Ελληνικής Γεωργίας. Αθήνα 1921-1924, τόμος Γ\ σελ. 308*311
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Μόνο μια μεγάλη διαφορά αποδόσεων και ή προσμονή μεγάλων 

μελλοντικών κερδών μπορεί να δικαιολογήσει την επιμονή τού αγροτικού 

κόσμου στην καλλιέργεια τής σταφίδας. Πολύ περισσότερο πού η 

σταφιδάμπελος απαιτούσε αρχική χρηματική επένδυση και συγχρόνως 

οικονομική αντοχή των παραγωγών ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες 4 ~ 

5 χρόνων πού απαιτούσαν τα φυτώρια, ώσπου να αρχίσουν να αποδίδουν 

πλήρως καρπό.

Έτσι, λοιπόν, το αίτημα της διανομής της εθνικής γης στους 

ακτήμονες, πού είχε τεθεί για πρώτη φορά στον αγώνα τής ανεξαρτησίας, 

παίρνει μια νέα, «υλική» διάσταση με την ανάπτυξη των κερδοφόρων 

εμπορευματικών φυτειών. Οι αγρότες τής Πελοποννήσου Ιδιαίτερα είχαν 

κάθε λόγο να επιδιώκουν την κατάργηση τού θεσμικού καθεστώτος των 

«εθνικών γαιών», πού έθετε αντικειμενικούς φραγμούς στην επέκταση τής 

σταφιδοκαλλιέργειας και τη διανομή τής γης οτους ίδιους. Άλλωστε ή 

καλλιέργεια της σταφίδας ταίριαζε απόλυτα με το μοντέλο της μικρής 

οικογενειακής ιδιοκτησίας και εκμεταλλεύσεως. Σταφιδοκαλλιέργεια σε 

μεγάλα κτήματα με μισθωτή εργασία δεν μπορούσε να γίνει ενώ τα 

ημερομίσθια σε όλη τη διάρκεια τού 19ου αιώνα ήταν πολύ υψηλά20.

Η μικρή οικογενειακή ιδιοκτησία και εκμετάλλευση ήταν, 

συνεπώς, το καταλληλότερο σχήμα για την ανεμπόδιστη περαιτέρω 

επέκταση της σταφιδοκαλλιέργειας. Γι' αυτό τον λόγο στο νομοσχέδιο περί 

διανομής των εθνικών γαιών τέθηκε το όριο των 60 στρεμμάτων ανά

20 Ασδραχάς Σπ. «Ζητήματα Ιστορίας», Αθήνα 1983, σελ. 175-199
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οικογένεια, αφού μεγαλύτερη έκταση δεν ήταν δυνατόν να καλλιεργηθεί 

στα πλαίσια τής οικογενειακής εκμεταλλεύσεως.

Ευνοϊκά αντιμετώπιζε την προοπτική της διανομής της εθνικής 

γης και το κοινωνικό στρώμα των μεγάλο κτηματιών, σταφιδεμπόρων, 

χρηματιστών και τοκογλύφων που κυριαρχούσε στην οικονομική ζωή της 

Πελοποννήσου σε όλη τη διάρκεια τού 19ου αιώνα. Τα μέλη τού κυρίαρχου 

αυτού στρώματος, πού είχαν κατορθώσει από νωρίς να ελέγχουν την 

παραγωγή και την εμπορία του προϊόντος, κυρίως επειδή οι μικροί 

κτηματίες και καλλιεργητές βρίσκονταν συχνά στην ανάγκη να 

καταφεύγουν στο δανεισμό για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα έξοδα 

αυτής της καλλιέργειας, είχαν κάθε συμφέρον να ωθούν προς την 

εντατικοποίηση της σταφιδοκαλλιέργειας και την αύξηση των εξαγωγών, 

αφού έτσι έβλεπαν τα κέρδη τους να πολλαπλασιάζοντας

Άλλωστε, το θέμα των εθνικών γαιών είχε καθαρά τοπικό 

χαρακτήρα. Το μεγαλύτερο μέρος των γαιών βρίσκονταν στην 

Πελοπόννησο. Έτσι, δεν είναι τυχαίο το ότι ο νόμος για τη διανομή της γης 

προωθείται στη Βουλή από μια ομάδα βουλευτών και κυβερνητικών 

στελεχών πού εκλέγονταν στην ευρύτερη περιοχή τής Δυτικής και 

Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Ο πρωθυπουργός της μεταρρυθμίσεως 

Κουμουνδούρος και ο πρόεδρος της επί των οικονομικών επιτροπής της 

Βουλής Δαγρές εκλέγονταν στη Μεσσήνη και ο υπουργός Οικονομικών 

Σωτηρόπουλος στην Τριφυλία. Αντίθετα, οι Βουλευτές που εκλέγονταν στη 

Στερεά Ελλάδα και στα νησιά εναντιώθηκαν στη διανομή της γης,
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4. Επέκταση και χρηματοδότηση της σταφιδοκαλλιέργειας από 
το εμπορικό κεφάλαιο πόλεων της Πελοπόννησου

Η εξάρτηση των καλλιεργητών από τούς σταφιδεμπόρους και τούς 

τοκογλύφους, μοντέλο του οποίου πρώτοι διδάξαντες ήταν οι Άγγλοι 

έμποροι της σταφίδας στο τέλος τού 18ου αιώνα, παγιώθηκε μετά την 

ανεξαρτησία και αποτέλεσε στη συνέχεια κύριο χαρακτηριστικό τής 

σταφιδοπαραγωγής για όλο τον 19ο αιώνα. Η κατάτμηση της ιδιοκτησίας σε 

μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και το υψηλό κόστος πού απαιτούσε 

ή καλλιέργεια της σταφίδας ανάγκαζαν τούς μικρούς παραγωγούς να 

ζητούν δάνεια από τούς εμπόρους. Η διοχέτευση τού δανείου και ή 

εξόφλησή του γινόταν απλά. Οι έμποροι των πόλεων, με κάποιες 

διαμεσολαβήσεις τοπικών μικρεμπόρων η παραγγελιοδόχων στις επαρχίες, 

διοχέτευαν χρήμα η και εμπορεύματα για τις ποικίλες ανάγκες των 

χωρικών. Ως εγγύηση προαγόραζαν το εμπορεύσιμο τμήμα της 

καλλιέργειας του επόμενου χρόνου, εισέπρατταν δηλαδή σε είδος το μικρό 

κεφάλαιο πού δάνειζαν, συν τούς τόκους.21

Επειδή οι υποθήκες ήταν πολύ μικρής αξίας, εγγύηση αποτελούσε 

η ίδια η σοδιά. Ο τόκος κυμαινόταν από 18% έως 24%, πολλές φορές δε 

ήταν ακόμη υψηλότερος, ενώ ο παραγωγός ήταν υποχρεωμένος να 

παραδώσει όλο τον σταφιδόκαρπο στο δανειστή του. Έτσι ή παραγωγή του

21 Δερχιλής Γ. «Ελληνική Οικονομία και βιομηχανική επανάσταση (1830-1910)», Αθήνα 1984, σελ. 
35-36
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ήταν πάντα προαγορασμένη καν ο έμπορος μπορούσε να κερδοσκοπεί επί 

της τιμής αγοράς τού προϊόντος22.

Η μαζική επέκταση των σταφιδαμπελώνων, στη διάρκεια των 

περιόδων 1833*1848 και 1858*1865, χρηματοδοτείται ουσιαστικά από το 

εμπορικό κεφάλαιο των αστικών κέντρων τής Β. Πελοποννήσου23.

Το γεγονός αυτό θα καθορίσει αποφασιστικά τη δομή και την 

εξέλιξη τής παραγωγής και του εμπορίου της σταφίδας μέχρι το τέλος του 

19ου αιώνα: «Η διαβίωση των αγροτών στους χειμερινούς μήνες εξαρτάται 

από τις προκαταβολές πού τους δίνουν οι έμποροι με εγγύηση την σοδειά 

τού επομένου έτους», γράφει το 1867 σε μια αναφορά του ο Βρετανός 

πρόξενος στην Πάτρα και φαίνεται ότι ή κατάσταση αυτή δεν αλλάζει., 

ριζικά, ακόμη και μετά την εγκατάσταση τής ETE στην Πάτρα. Έτσι ο 

μικρός καλλιεργητής παρέμεινε εξαρτημένος από τον έμπορο-τοκογλύφο 

πού θα έχει στο εξής τον πρώτο λόγο, όχι μόνο στον καθορισμό τής τιμής 

τής σταφίδας αλλά και στο μέγεθος της παραγωγής, στην ποιότητα τού 

προϊόντος κλπ. Οι μόνοι κάτοχοι ρευστού χρήματος σε μεγάλη κλίμακα, οι 

έμποροι, ήσαν λοιπόν για τις κατώτερες τάξεις οι αγοραστές των προϊόντων 

τους και ταυτόχρονα ή μόνη πηγή δανειακού χρήματος.24

22 Καλαφάτης Θ. «Αγροτική πίστης και οικονομικός μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο». Γ’ 
τόμος, 1992, σελ. 109
23 Μπακουνάκης Ν. «Πάτρα 1828· 1860, Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19° αιώνα», Αθήνα 1988, 
σελ. 72-77 και 124-133
24 Καλαφάτης θ. «Αγροτική πίστη και οικονομικός μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο», Β' 
Τόμος, Αθήνα 1991, σελ. 223
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1 Έτσι, στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα ο τοκογλυφικός δανεισμός 

εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιακή σχέση μεταξύ εμπορικού 

χοκογλυφικού κεφαλαίου και αγροτικής παραγωγής, όπως στον 18ο αιώνα.

Η ίδρυση υποκαταστημάτων τής ETE στις σταφιδοφόρες επαρχίες 

της Πελοποννήσου και η εισαγωγή της αγροτικής προσωπικής πίστεως 

το1861 από την ETE θα υπονομεύσει, σε κάποιο βαθμό, το μοντέλο χωρίς 

όμως να το διαταράξει σοβαρά. Βέβαια δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 

τριάντα περίπου χρόνια μετά την ίδρυση τής ETE τα μισά της περίπου 

υποκαταστήματα λειτουργούν είτε στο σταφιδοφόρο τόξο της Βόρειας και 

της Δυτικής Πελοποννήσου, είτε σε πόλεις πού λίγο έως πολύ εμπλέκονται 

στο εμπόριο τής σταφίδας. Το κύριο όμως μέρος των συναλλαγών της ETE 

δεν θα ξεφύγει από τα πλαίσια τού κυρίαρχου κοινωνικού στρώματος. Η 

πιστοληπτική υπεροχή τους θα παραμείνει κύριο χαρακτηριστικό τής 

λειτουργίας της Τράπεζας μέχρι τις αρχές τού 20ου αιώνα.

Οι υπόλοιποι κτηματίες τής περιοχής είναι αναγκασμένοι να 

προσφεύγουν για δανεισμό στους εμπόρους με τοκογλυφικούς όρους. Η 

εγκατάσταση τής ETE στην Πελοπόννησο δεν επιφέρει λοιπόν κάποια 

ριζική αλλαγή στα δεδομένα της αγροτικής πίστης στην περιοχή. Η 

απόλυτη εξάρτηση των κτηματιών από το εμπορικό κεφάλαιο της περιοχής, 

ελάχιστα διαταράχτηκε. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ή εξάρτηση 

αυτή εντάθηκε περισσότερο αφού ή Τράπεζα χορηγούσε σχετικά εύκολα 

πιστώσεις στους εμπόρους πού με τη σειρά τους χρηματοδοτούσαν την 

παραγωγή με τοκογλυφικούς όρους. Ο Γ. Δερχιλής αναφέρει ότι εκείνος
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πού ωφελήθηκε από την κτηματική πίστη υπήρξε «ή αοτική και ημιαστική 

ιδιοκτησία» και μιλά για ένα σύστημα «αλυσιδωτού δανεισμού», πού 

φαίνεται ότι επικρατούσε στις σταφιδοφόρες επαρχίες της Πελοποννήσου · 

«καθώς ο τόκος πού ζητά η Τράπεζα είναι κατά πολύ κατώτερος της 

ελεύθερης αγοράς, η Τράπεζα δανείζει τον ιδιώτη χρηματιστή η 

μεγαλέμπορο τής Πάτρας π.χ. με 7% ή 8%, αυτός κατόπιν δανείζει τον 

έμπορο τής Κυπαρισσίας προς 12% ή 15%, εκείνος με τη σειρά του δανείζει 

προς 18%-24% τον τοκογλύφο της Μεσσήνης, ο οποίος πιστοδοτεί την 

περιφέρειά του προς 20%'30% ή και περισσότερο»25.

Έτσι, οι έμποροι και οι χρηματιστές αποσπούσαν ένα μεγάλο μέρος 

του οικονομικού πλεονάσματος πού δημιουργούσε η αγροτική παραγωγή 

δανείζοντας με υπέρογκο τόκο τούς μικροκαλλιεργητές και 

προαγοράζοντας την παραγωγή τους, όχι μόνο στην Αχαΐα, αλλά και σε 

άλλες επαρχίες της Πελοποννήσου. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου της Πάτρας προς την ETE το 1886, σύμφωνα 

με την οποία, το εμπορικό κεφάλαιο της Πάτρας είχε αναπτύξει 

δανειστικές σχέσεις όχι μόνο με τούς κτηματίες της Αχαιας και των 

γειτονικών επαρχιών της Αιγιαλείας και της Ηλείας, αλλά και με τους 

κτηματίες της Πυλίας, της Τριφυλίας, ακόμη και της Αιτωλοακαρνανίας26.

Η εξαγωγή και το εμπόριο της σταφίδας δημιούργησαν λοιπόν στη 

Βόρεια και Δυτική Πελοπόννησο μία αστικής υφής, ηγετική εμπορική 

ομάδα με εύρος, με συνέχεια και με σπουδαίες επιπτώσεις πάνω στο σύνολο

25 Γ. Δερτιλής «Οικονομία και διαμόρφωση κράτους στην Ελλάδα xou 19°“ αιώνα», σελ. 61
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της οικονομικής και, κοινωνικής ζωής της χώρας. Με κέντρο των 

επιχειρήσεών της την πόλη τής Πάτρας και το εμπόριο τής κορινθιακής 

σταφίδας, ή αστική αυτή εμπορική ομάδα, πού αποτελούνταν από 

αυτόχθονες προκρίτους-κτηματίες, ετερόχθονες Έλληνες εμπόρους και 

Ευρωπαίους εμπόρους και επιχειρηματίες, επεξέτεινε γρήγορα τις 

δραστηριότητες της σε όλες τις σταφιδοφόρες επαρχίες τής Πελοποννήσου 

και σε άλλους τομείς της οικονομικής ζωής; χρηματιστικές εργασίες, 

αγροτική και εμπορική πίστη, ασφαλιστικές εταιρείες, εισαγωγικό 

εμπόριο, πρώτες προσπάθειες εκβιομηχανίσεως. Αναδείχθηκαν έτσι σε 

κυρίαρχη κοινωνική ομάδα πού ήλεγχε ασφυκτικά την οικονομική, 

κοινωνική αλλά και πολιτική ζωή της περιοχής.26 27

Στη δεκαετία τού 1850 μάλιστα επηρεασμένοι από τις συνέπειες 

της σταφιδικής κρίσεως των ετών 1851-1857, επιχείρησαν να ιδρύσουν την 

εταιρεία «Ελληνική Ατμόπλοια» (1853) και την Ελληνική Οινοποιητική 

Εταιρεία» (1858), με την πεποίθηση ότι μόνο η δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων μπορούσε να απεξαρτήσει την τοπική οικονομία από τις 

συνεχείς διακυμάνσεις του εμπορίου της σταφίδας. Αυτή λοιπόν η αστικής 

υφής, ηγετική εμπορική ομάδα της Βόρειας και τής Δυτικής 

Πελοποννήσου χρηματοδοτεί ουσιαστικά την επέκταση της 

σταφιδοκαλλιέργειας στο δεύτερο μισό τού 19ου αιώνα.

26 Μπακουνάχη Ν. «Πάτρα 1828-1860. Mia Ελληνική πρωτεύουσα στον 19° αιώνα», Αθήνα 1988, 
σελ. 133
27 Σταυρόπουλος Α. «Ιστορία της πόλεως Αίγιου», Πάτρα 1954, σελ. 584
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5. Η μεγάλη σημασία της σταφίδας για τις ελληνικές εξαγωγές

Στη διάρκενα αυτής της περιόδου, η κορινθιακή σταφίδα 

αναδείχθηκε ως το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν του Ελληνικού Βασιλείου. 

Η ταχεία ανάπτυξη της διεθνούς ζητήσεως για το προϊόν αυτό, είχε ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση της Ελλάδος στις. διεθνείς συναλλαγές ως χώρας 

μονοεξαγωγικής. Η κορινθιακή σταφίδα έφθασε να καλύπτει περισσότερο 

από το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών της χώρας και σύμφωνα με 

τη διατύπωση του Ξ. Ζολώτα ήταν για την ελληνική οικονομία «ό,τι ο 

καφές για την οικονομία της Βραζιλίας». Για το λόγο αυτό, οι ελληνικές 

κυβερνήσεις επεδίωκαν με διακρατικές συμφωνίες να διευκολύνουν το 

διεθνές εμπόριο της σταφίδας, αφού έτσι εισέρεε (συνάλλαγμα στη χώρα και 

τα φορολογικά και άλλα έσοδα του κράτους αυξάνονταν συνεχώς.

Η σημασία τής παραγωγής και του εμπορίου της κορινθιακής 

σταφίδας για το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο και την εθνική οικονομία 

φαίνεται από το ότι η μέση ποσοστιαία συμμετοχή της αξίας της 

εξαγομένης σταφίδας στη συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών από 

45,6% για τη δεκαετία 1861-1870, έφθασε 58,4% και 60,9% αντίστοιχα 

για τις δύο επόμενες δεκαετίες, που αποτέλεσαν τη «χρυσή εποχή» τής 

σταφιδικής οικονομίας. Εκτός του συναλλάγματος πού εισέρεε στη χώρα, 

αυξάνονταν και τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου. Ο φόρος για τη 

σταφίδα, πού πληρωνόταν στα τελωνεία εξαγωγής, αποκτούσε όλο και 

μεγαλύτερο σημασία για το δημόσιο ταμείο. Από το 1,3% του συνόλου των
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εισπραχθέντων φόρων πού αντιπροσώπευε1 το 1833, θα φθάσει στο 12,2% 

του συνόλου το 1859.28

Ον εισπραχθέντες έγγειον φόρον στα τελωνεία εξαγωγής το 1864 θα 

φθάσουν τνς 1.333.308 δραχμές, από τνς οποίες ον 832.954 δραχμές, ήτον 

το 62,4% του συνόλου, θα καταβληθούν γνα την εξαγωγή τής σταφίδας. Το 

ίδνο έτος στο τελωνείο του λιμανιού της Πάτρας, που ήταν το κυρνότερο 

εξαγωγνκό κέντρο τής κορννθνακής σταφίδας, ενσπράχθηκε το 55% του 

συνόλου των εγγείων φόρων.29

Γνα τνς μεγάλες καν συνεχείς ανάγκες του πολυδάπανου ελληννκού 

κρατνκού μηχαννσμού το εμπόρνο της σταφίδας αποτελούσε μνα σταθερή 

πηγή αυξανόμενων κάθε χρόνο εσόδων. Αυτό το γεγονός το είχαν 

αντνληφθεί όλες ον ελληνικές κυβερνήσεις τού 19ου ανώνα, από τον 

Καποδίστρνα ως τον X. Τρικούπη καν έκαναν ότι ήταν δυνατό γνα να 

εννσχύσουν τη θέση του κύριου εξαγωγνκού προϊόντος τής χώρας στις 

ευρωπαϊκές αγορές.

Ασφαλώς, ο νόμος της προσφοράς καν της ζητήσεως κυριαρχεί καν 

επηρεάζει αποφασιστικά το εμπόρνο της σταφίδας στο δεύτερο μισό του 

19ου ανώνα. Η μεγάλη ζήτηση της αγγλικής αγοράς μετά το 1865 

δημιουργεί τνς προϋποθέσεις γνα το πολλαπλασιασμό των καλλιεργειών, το 

άνοιγμα της γαλλικής αγοράς μετά το 1879 οδηγεί στη παραπέρα επέκταση

28 Σπηλιωτάκης Σ. , «Στατιστικοί πληροφορίαι περί Ελλάδος», Αθήναι 1859, σελ. 60-61
29 Μανσόλας Α.«Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος», Αθήναι 1867, σελ. 189
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των καλλιεργειών, ενώ το κλείσιμο αυτής της ίδιας αγοράς μετά το 1892 θα 

προκαλέσει τη σταφιδική κρίση.

Εκτός όμως από τους μηχανισμούς της αγοράς, ένας άλλος 

παράγοντας πού διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο εμπόριο της σταφίδας 

και επηρέασε αποφασιστικά τούς μηχανισμούς αυτούς, ήταν η πολιτική' 

παρέμβαση εκ μέρους των ενδιαφερομένων κυβερνήσεων με σκοπό τη 

προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων.

Οι ελληνικές κυβερνήσεις της περιόδου 1860-1900, για 

παράδειγμα, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διευκολύνουν το εμπόριο της 

σταφίδας, αφού έτσι συνέρεε συνάλλαγμα στη χώρα και τα φορολογικά 

έσοδα τού κράτους αυξάνονταν συνεχώς. Έτσι, το 1890 ή κυβέρνηση του X. 

Τρικούπη συνυπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Αγγλική κυβέρνηση, 

πού προέβλεπε τη μείωση του εισαγωγικού δασμού της σταφίδας στην 

Αγγλία κατά 70%. Σε αντάλλαγμα, μειώθηκε ο εισαγωγικός δασμός πολλών 

αγγλικών προϊόντων πού εισάγονταν στην Ελλάδα.

Αντίθετα, χωρίς αποτέλεσμα έμειναν οι προσπάθειες της 

Ελληνικής κυΒερνήσεως για τη σύναψη εμπορικής συνθήκης με τη 

Γαλλία, πού άρχισαν το 1886. Η συνθήκη αυτή θα απορριφθεί τελικά το 

1889 από τη Γαλλική Βουλή, μέσα στο κλίμα τού προστατευτισμού των 

γαλλικών αμπελουργικών προϊόντων, πού κυριαρχούσε τότε στη χώρα. Η 

απόρριψη τής ελληνογαλλικής εμπορικής συμβάσεως και η ψήφιση του 

νόμου τού Griffe πού ακολούθησε, σηματοδότησαν το κλείσιμο τής 

γαλλικής αγοράς για τη σταφίδα και την απαρχή τής σταφιδικής κρίσεως.
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1 Την ίδια τύχη είχαν και οι προσπάθειες της Ελληνικής 

κυΒερνήσεως για τη σύναψη εμπορικής συνθήκης με τη Ρωσία το 1895. Οι 

προσπάθειες αυτές απέτυχαν μετά τη συντονισμένη εκστρατεία των 

Ενώσεων των Ρώσων αμπελουργών και οινοπαραγωγών κατά της ελληνικής 

σταφίδας.

Προβλήματα αντιμετώπισε επίσης η Ελληνική κυβέρνηση με τις 

εξαγωγές σταφίδας στις ΗΠΑ μετά το 1894. όταν δηλαδή επιχειρούσε με 

την αύξηση των εξαγωγών σταφίδας προς τη χώρα αυτή, να μειώσει κάπως 

τα τεράστια αποθέματα του προϊόντος που παρέμειναν απούλητα μετά το 

κλείσιμο της γαλλικής αγοράς. Τότε συνάντησε την αποφασιστική 

αντίδραση των σταφιδοπαραγωγών της Καλιφόρνιας, των οποίων η 

παραγωγή απειλούνταν από τις εισαγωγές της κορινθιακής σταφίδας.

Είναι λοιπόν προφανές ότι οι παραγωγοί και οι έμποροι της 

ελληνικής σταφίδας, εκτός από τις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και 

ξητήσεως του προϊόντος, είχαν να αντιμετωπίσουν και την δασμολογική 

και νομοθετική παρέμβαση των χωρών*εισαγωγέων της σταφίδας, πού 

επεδίωκαν την προστασία των παραγωγών τους. Τα προβλήματα αυτά 

επιδεινώθηκαν από το γεγονός ότι στο τελευταίο τέταρτο τού 19ου αιώνα 

στις ευρωπαϊκές χώρες αναβίωσαν οι οικονομικοί εθνικισμοί και ο 

προστατευτισμός. Η Γερμανία άνοιξε το δρόμο το 1879 και ακολούθησαν 

στη δεκαετία 1880*1890 η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Σουηδία, το 

Βέλγιο, η Ολλανδία και η Δανία. Μοναδική νησίδα και προπύργιο του 

ελευθέρου εμπορίου παρέμεινε η Αγγλία.
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6. Σταφίδα και εθνική οικονομία

Στην Ελλάδα του 19ου αιώνα η ανάπτυξη της καλλιέργειας και 

του εμπορίου της σταφίδας υπήρξε ο κεντρικός «μοχλός» της αναπτύξεως 

της οικονομίας αγοράς και συνέβαλε πολυποίκιλα στους οικονομικούς 

μετασχηματισμούς του Ελλαδικού χώρου, δίνοντας ώθηση στην αγροτική 

μεταρρύθμιση του 1871, στην κάθοδο του πληθυσμού των ορεινών 

περιοχών στην πεδιάδα, στον εκχρηματισμό των οικονομικών σχέσεων 

στην ύπαιθρο, στην ανάπτυξη ορισμένων πόλεων - εξαγωγικών κέντρων.

Όμως, η μεγάλη επέκταση των σταφιδαμπελώνων της περιόδου 

1878* 1892 είχε εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο για τούς 

καλλιεργητές της Πελοπόννησου, αλλά για την εθνική οικονομία 

γενικότερα. Όπως σημειώνει η Χρ. Αγριαντώνη «Η εθνική οικονομία 

υπέγραψε ένα ληξιπρόθεσμο γραμμάτιο σπαταλώντας αλόγιστα το προϊόν 

της προεξοφλήσεως αφού εξακολούθησε καταχρηστικά να διοχετεύει 

σημαντικούς ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους σε ένα τομέα πού δεν 

ήταν πλέον ο μοχλός της οικονομικής αναπτύξεως, όπως την προηγούμενη 

περίοδο».30

Πρόκειται πράγματι για σπατάλη γιατί, πρώτα απ' όλα, η τεράστια 

χρηματική δαπάνη πού απαιτήθηκε για την καλλιέργεια των νέων φυτειών 

στη δεκαετία του 1880 δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα κέρδη. Πρόκειται 

για σπατάλη γιατί, δεύτερον, η επένδυση στη σταφιδοπαραγωγή 

συνδυάστηκε με το ξερίζωμα αιωνόβιων ελαιώνων για να μετατραπούν σε
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αμπέλια δηλαδή, από τη μια πλευρά γινόταν επένδυση σε αμπελώνες και 

από την άλλη ολοσχερής καταστροφή ελαιώνων, δηλαδή από επένδυση 

παγίου κεφαλαίου. Αλλά οι σταφιδοφυχείες ήταν ένα φυτικό κεφάλαιο πού 

έπρεπε να αποσβεσθεί το πολύ σε ορισμένες δεκαετίες. Αντίθετα, οι 

ελαιώνες ουσιαστικά δεν έχουν κόστος αποσβέσεως, αφού το φυτικό 

κεφάλαιο παράγει αδιάκοπα επί αιώνες. Επιπλέον, η ανασύσταση του 

κεφαλαίου αυτού θα χρειαζόταν, αν γινόταν ποτέ, πολλές δεκαετίες, 

πράγμα ανέφικτο. Τελικά, το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της 

μεταστροφής από τον ελαιώνα στο αμπέλι ήταν μηδενικό και μακροχρόνια 

αρνητικό. Πρόκειται τέλος για σπατάλη γιατί τρίτον, τα κέρδη από τη 

καλλιέργεια και το εμπόριο της σταφίδας δεν διοχετεύθηκαν σε 

παραγωγικούς σκοπούς. Πράγματι, το πλεόνασμα πού συγκεντρώθηκε 

διοχετεύθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Οι μικροί καλλιεργητές το 

χρησιμοποίησαν στην ίδια την επέκταση των φυτειών τους, ενώ το 

πλεόνασμα πού συγκεντρώθηκε στα χέρια των ευπορότερων κτηματιών, 

των σταφιδεμπόρων και των τοκογλύφων «ακολούθησε το ρυθμό της 

εποχής και το παράδειγμα των ανωτέρων τάξεων των Αθηνών και της 

ομογένειας: αποθησαύριση, παίγνιο με τις μετοχές, επιδεικτική 

κατανάλωση και επένδυση σε ακίνητα, όπως δείχνουν όχι μόνο οι γραπτές 

αλλά και οι αρχιτεκτονικές μαρτυρίες, τα αστικής μορφής και ευρυχωρίας 

σπίτια πού σώζονται έναν αιώνα αργότερα στα αστικά κέντρα και στην 

ύπαιθρο»30 31.

30 Αγριαντώνη X. «Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19° αιώνα», σελ. 277
31 Δερτιλής Γ. «Ελληνική Οικονομία και βιομηχανική επανάσταση», Αθήνα 1984, σελ. 79
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Εξ άλλου, η υπερανάπτυξη της σταφιδοκαλλιέργειας προσέδιδε μια 

ιδιαίτερη ευπάθεια στην αγροτική οικονομία και αυτό, γιατί την εξαρτούαε 

από ένα μόνο προϊόν και την εξέθετε στους κινδύνους της εξαγωγικής 

μονοκαλλιέργειας σε μια αγορά με ασταθείς τιμές. Άλλωστε ο ίδιος ο 

συγκυριακός χαρακτήρας του φαινομένου δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει 

στην κρίση.

Μετά τις καλές χρονιές και την ευφορία της δεκαετίας 1880-1890, 

πολλοί μικροκληρούχοι, πού είχαν επενδύσει μαζικά στην επέκταση της 

σχαφιδοκαλλιέργειας (πολλές φορές δανειζόμενοι με υπέρογκο τόκο), 

βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά στο φάσμα της υπερπαραγωγής και της 

πτώσεως των τιμών. Πρόκειται για το γνώριμο φαύλο κύκλο άνοδος τιμών - 

αγροτική επένδυση·επέκταση καλλιεργειών * υπερπροσφορά · πτώση 

τιμών, πού αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των 

μονοκαλλιεργειών.

Η κυριαρχία της παραγωγής και τού εμπορίου της σταφίδας στην 

οικονομική ζωή της χώρας στο δεύτερο μισό τού 19ου αιώνα κατέστησε την 

ελληνική οικονομία μονόπλευρη και εύθραυστη, αφού την ταύτιζε με μια 

οικονομική δραστηριότητα απόλυτα εξαρτημένη από τη διεθνή συγκυρία 

και τις διακυμάνσεις της. Ταυτόχρονα την εμπόδιζε να μετεξελιχθεί προς 

μορφές οικονομικής ζωής πιο σύγχρονες και παραγωγικές, αφού δέσμευσε 

στη γη τα διαθέσιμα εργατικά χέρια, στερώντας τα από την εκκολαπτόμενη 

ελληνική Βιομηχανία.
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* Ας μη ξεχνάμε, άλλωστε, ότι επρόκειτο για ένα είδος διατροφής

πού δεν απαιτούσε καμμία μεταποίηση προτού παραδοθεί στην 

κατανάλωση, ότι επρόκειτο για μία καλλιέργεια εντατικής μορφής πού δεν 

απαιτούσε ριζική ανανέωση των τεχνικών και των μεθόδων της.

Έτσι, η σταφιδοκαλλιέργεια όχι μόνο δεν αποδέσμευε εργατικά 

χέρια από τη γη, αλλά και απορροφούσε, σε όλη τη διάρκεια τού 19ου, 

αιώνα την εργατική δύναμη πού προέκυψε από τη δημογραφική αύξηση 

και από την εγκατάλειψη των λοιπών παραδοσιακών αγροτικών 

δραστηριοτήτων.32

7. Πάτρα και Κορινθιακή Σταφίδα

Η ιστορία της σταφίδας στο 19° αιώνα τέμνεται με την ιστορία της 

πόλεως της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής της. Ακριβέστερα η 

σταφιδική οικονομία πού βρίσκεται στο επίκετρο της οικονομικής ζωής της 

πόλεως, επηρεάζει αποφασιστικά την ιστορική της εξέλιξη, 

διαφοροποιώντας την από τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χώρας.

Κόμβος των εμπορικών ρευμάτων Ανατολής και Δύσεως ήδη από το 

16° αιώνα, ή Πάτρα περιγράφεται από όλους τους περιηγητές σαν πόλη 

εμπορική, σαν εμπορικό κέντρο. Ό Έ. Ροι^ιΐθνϋΐθ, πρόξενος της Γαλλίας 

στην Πάτρα την εποχή της Ελληνικής Επαναστάσεως, περιγράφει την Άνω 

πόλη του 1820 σαν το κυριότερο εμπορικό κέντρο της Πελοποννήσου,

32 Βλ. Πατρώνης Β. σελ. 74-88
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συγκοινωνιακό κόμβο για την Τεργέστη, την Αγκώνα, το Λιβόρνο και τη 

Μασσαλία. Μίλα ακόμα για τις εμπορικές ανταλλαγές πού αναπτύσσονται 

με την Αιτωλία, τη Ναύπακτο, τα Σάλωνα και την πλούσια περιοχή της 

Λειβαδιάς. «Όλο το εμπόριο της σταφίδας συγκεντρώνεται στον κόλπο της 

Πάτρα», γράφει. Ιδιαίτερα στην εποχή από τα τέλη του 18ου αΙώνα μέχρι 

τις παραμονές της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, ή Πάτρα γίνεται 

όχι μόνο το σπουδαιότερο λιμάνι της Πελοποννήσου, αλλά και το 

σημαντικότερο αστικό κέντρο στη Νότια Ελλάδα. Ο Κορινθιακός κόλπος 

γίνεται αυτή την εποχή το κέντρο του εμπορίου της περιοχής, και ή 

Πάτρα, στην έξοδο του κόλπου, το σημαντικότερο εμπορικό λιμάνι.

Το 1828, μετά την αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων, οί 

Πατρινοί βρίσκουν την πόλη τους κατεστραμμένη και τα κτήματα τους 

ρημαγμένα. Μια εντελώς νέα πόλη οικοδομείται κατά μήκος της θάλασσας, 

άφου προηγουμένως αποξηράνθηκαν τα έλη. Στη δεκαετία του 1840 ή πόλη 

έχει σχεδόν όλοκληρωθή και διαθέτει Πρωτοδικείο, Έμποροδικειο, 

Τελωνείο, Λοιμοκαθαρτήριο, ένα στρατώνα για τη φρουρά. Ένα Δημοτικό 

σχολείο και ένα Γυμνάσιο. Επειδή βρίσκεται στον εμπορικό άξονα πού 

οδηγεί προς τα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης, ή Πάτρα ανακτά σύντομα 

τις δραστηριότητες της στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Σε τακτική επαφή 

με τις μικρότερες πόλεις πού την περιτριγυρίζουν (Αίγιο, Καλάβρυτα, 

Πύργος, Μεσολόγγι, Γαλαξείδι), συγκεντρώνει καί διαχειρίζεται δλες τις 

εμπορικές πράξεις της ευρύτερης περιοχής της, από τη Βορειοδυτική 

Πελοπόννησο ως τη Νοτιοδυτική Στερεά Ελλάδα.
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Η Βασική δραστηριότητα της πόλεως την εποχή αυτή είναι ή 

καλλιέργεια καί το εμπόριο της σταφίδας, πού κινητοποιεί δλο το 

ανθρώπινο δυναμικό καί τα διαθέσιμα κεφάλαια της πόλεως. Εξ αιτίας της 

συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης της σταφίδας στην αγγλική αγορά, οί 

αγρότες της Αχαΐας στρέφονται αποκλειστικά προς τη σταφιδοκαλλιέργεια, 

εγκαταλείποντας συχνά «... τις ελιές, τις μουριές καί τα αλλά δένδρα, πού 

άλλοτε ήταν ό μοναδικός τους πλούτος, αφού ή σταφίδα αποδίδει δέκα 

φορές περισσότερο από κάθε άλλη καλλιέργεια».

Ήδη από το 1834 ο Γάλλος πρόξενος στην Πάτρα μας πληροφορεί 

για την ύπαρξη κεφαλαίων πού κατευθύνονται αποκλειστικά στις 

εκχερσώσεις, ενώ στον τομέα αυτόν σημαντική ήταν ή συμβολή των 

«ετεροχθόνων» Ελλήνων εμπόρων, πού εγκαθίστανται μετά την 

απελευθέρωση στην Πάτρα φέρνοντας μαζί τους σημαντικά κεφάλαια, τα 

όποια επενδύουν στη σταφιδο παραγωγή. Τα κεφάλαια πού επενδύθηκαν 

στις εκχερσώσεις και στις φυτεύσεις σταφιδαμπέλων ήσαν σημαντικά, 

ιδιαίτερα μετά το 1836. Πολλοί έμποροι καί κεφαλαιούχοι δανείζουν 

κεφάλαια με δυσβάστακτους δρους, γεγονός πού κάνει τους γεωργούς και 

μικροϊδιοκτήτες να ζητούν, από το 1835 ήδη,την ίδρυση δανειστικής 

τράπεζας. Η ίδρυση του υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της 

Ελλάδος στην Πάτρα το 1846 δεν θα άλλάξη και πολύ την κατάσταση, 

αφού, τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, οί δανειοδοτικές εργασίες του 

υποκαταστήματος δεν έχουν δμεση σχέση με την αγροτική 

πίστη.
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Παρ' όλα αυτά, η επέκταση των στραφιδοκαλλιεργειών συνεχίζεται 

αμείωτη. Οί εξαγόμενες ποσότητες σταφίδας από το λιμάνι της Πάτρας 

αυξάνονται εντυπωσιακά καί το συνάλλαγμα πού εισρέει στην περιοχή 

πολλαπλασιάζεται. Μαζί τους, αυξάνονται καί οι εισαγωγές ευρωπαϊκών 

προϊόντων, πού αποτελούνται κυρίως από σιτηρά, αποικιακά και 

βιομηχανικά προϊόντα. Έτσι, ή αξία του εξωτερικού εμπορίου του λιμανιού 

της Πάτρας από 2.000.000 γαλλικά φράγκα το 1833 θα φθάση τα

10.000.000 γαλλικά φράγκα το 1849 και τα 17.000.000 γαλλικά φράγκα το 

1860.

Εμπορική, λοιπόν, πόλη ήδη από τα πρώτα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας, ή Πάτρα, γίνεται μετά την ανεξαρτησία το κύριο 

εξαγωγικό κέντρο της χώρας, γεγονός πού τη διαφοροποιεί τόσο από την 

"Ερμούπολη (κέντρο εισαγωγικό - διαμετακομιστικό), όσο καί από τον 

Πειραιά (λιμάνι εισαγωγικό, πού ενέχει όμως τα σπέρματα της 

Βιομηχανικής αναπτύξεως). Στην Πάτρα θα ίδρυθή, την εποχή αυτή, ή 

πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία (ή «Αχαϊκή Ασφαλιστική», το 1836), 

καθώς και το πρώτο υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της "Ελλάδος 

(το 1846, πέντε χρόνια μετά την ίδρυση του κεντρικού καταστήματος της 

Τραπέζης στην Αθήνα). Το 1836, εξ άλλου, με Βασιλικό Διάταγμα το 

λιμάνι της Πάτρας θα γίνη το δεύτερο λιμάνι της χώρας (μετά τη Σύρο, 

1834), υπέρ του οποίου επιβάλλεται φορολογία στα εισαγόμενα καί 

εξαγόμενα προϊόντα. Όλα αυτά αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις για τον 

σημαντικό οικονομικό ρόλο πού διαδραμάτιζε, ήδη από το 1850, ή Αχαϊκή 

πρωτεύουσα στα πλαίσια του νέου Ελληνικού κράτους.
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Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ή οικονομική ζωή της Βόρειας 

Πελοποννήσου αναπτύσσεται καί εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο. Η 

σταφίδα, το προϊόν πού ευνοείται από τη διεθνή εμπορική συγκυρία, 

αποτελεί τον άξονα γύρω από τον όποιο περιστρέφεται κάθε οικονομική 

δραστηριότητα στην πόλη της Πάτρας καί στην ευρύτερη περιοχή της. Η 

καλλιέργεια της, πού βαθμιαία μετατρέπεται σε μονοκαλλιέργεια, ή 

οργάνωση της παραγωγής καί του εμπορίου της, καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την εμπορική κίνηση της πόλης. Ή συνεχής αύξηση των εξαγωγών 

σταφίδας και ή συνακόλουθη αύξηση των εισοδημάτων καί του βιοτικού 

επιπέδου του ντόπιου πληθυσμού, συντελούν στην αύξηση των εισαγωγών 

ευρωπαϊκών Βιομηχανικών καί αποικιακών προϊόντων. Έτσι, ή αγορά της 

Πάτρας παρουσιάζει μια μεγάλη κινητικότητα αγαθών καί ανθρώπων.

Το εξωτερικό εμπόριο του λιμανιού της Πάτρας συνεχίζει την 

αυξητική του πορεία καί στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ή αξία του, από

20.000.000 γαλλικά φράγκα το 1870, θα φθάσει τα 40.000.000 γαλλικά 

φράγκα το 1882, θα διπλασιαστή, δηλαδή, μέσα σε 12 χρόνια. Από τις 

χώρες με τις όποιες συναλλάσσεται ή πόλη, τη σημαντικότερη θέση 

κατέχει ή Αγγλία, προς την οποία κατευθύνεται το 72% των εξαγωγών της 

καί από την οποία προέρχεται το 35% των εισαγωγών της. Ή 

Αυστροουγγαρία, ή Ρωσσία, ή Γερμανία, ή Ολλανδία, ή Τουρκία καί οί 1 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν, επίσης, αξιόλογες 

συναλλαγές με το λιμάνι της Πάτρας, τέλος, ή εμπορική συμμετοχή της 

Γαλλίας, από μηδαμινή μέχρι το 1875, θα άνέλθη σε πολύ ψηλά επίπεδα
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στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, χάρις στις μαζικές παραγγελίες 

σταφίδας από τις γαλλικές βιοτεχνίες σταφιδίτη οίνου.

Ή σταφίδα αποτελεί το κύριο προϊόν εξαγωγής της πόλεως καί ή 

αξία των εξαγωγών της θα φθάση στην περίοδο αυτή να άντιπροσωπεύη το 

90%-95% των συνολικών εξαγωγών της Πάτρας. Από τα άλλα εξαγόμενα 

εμπορεύματα της πόλεως, σπουδαιότερα είναι τα βαλανίδια, τα 

ακατέργαστα δέρματα, το λάδι καί το κρασί. Από τα εισαγόμενα 

εμπορεύματα, σημαντική είναι ή συμμετοχή των δημητριακών, των 

βιομηχανικών προϊόντων (κυρίως υφάσματα καί προϊόντα υφαντουργίας) 

καί των αποικιακών προϊόντων.

Ή Τεργέστη, το Λίβερπουλ καί το Λονδίνο, ή Μάλτα στο κέντρο 

της Μεσογείου, ή Μασσαλία, το Αμβούργο, το Άμστερνταμ καί ή Νέα 

Υόρκη είναι τα λιμάνια με τα όποια ή Πάτυρα έχει συχνή επικοινωνία. Εξ 

αιτίας της σταφίδας, οί θαλάσσιοι δρόμοι ανοίγουν από πολύ νωρίς και 

κάνουν την Πάτρα το κέντρο μιας ναυσιπλοΐας πού αριθμεί εκατοντάδες 

πλοία, ιστιοφόρα ή ατμόπλοια. Κάθε Αύγουστο το λιμάνι της Πάτρας 

γεμίζει από μεγάλα πλοία —κυρίως αγγλικά ατμόπλοια— πού έρχονται να 

φορτώσουν σταφίδα. Άλλα καί ή τοπική ακτοπλοΐα αναπτύσσεται, άφού ή 

μεταφορά της σταφίδας από τους τόπους παραγωγής προς τα εξαγωγικά 

λιμάνια γίνεται, κατά μεγάλο μέρος, ακτοπλοϊκά, γεγονός πού υποκινεί 

την ανάπτυξη των ανταλλαγών γενικότερα: Τα καΐκια της Καλαμάτας, 

επιστρέφοντας από την Πάτρα, όπου έχουν παραδώσει τη σταφίδα, φέρνουν 

μαζί τους εμπορεύματα πού έχουν είσαχθή στην Πάτρα από το εξωτερικό
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(υφάσματα, ζάχαρη, σίδερο κλπ.). Το ίδιο ισχύει και για τα ξένα πλοία πού 

προσεγγίζουν το λιμάνι της Καλαμάτας για να φορτώσουν σταφίδα: 

ξεφορτώνουν εμπορεύματα πού προέρχονται από την Αγγλία, τη Γαλλία 

και τη Γερμανία (ζάχαρη, καφέ, νήματα, παστά ψάρια, ξυλεία, κλπ.). Την 

εικόνα συμπληρώνουν τα πλοία του Αύστριακου Λλόυδ και τα αγγλικά 

ατμόπλοια, πού συνδέουν την Πάτρα με τα σημαντικότερα λιμάνια της 

Ανατολικής Μεσογείου.

Παρ' όλα αυτά το νηολόγιο του λιμανιού της εμφανίζεται φτωχό 

και μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η Πάτρα είναι πόλη εμπόρων 

και όχι πλοιοκτητών. Έτσι, παρά τη μεγάλη εμπορική και ναυτιλιακή 

κίνηση, το δυναμικό του νηολογίου της θα παραμείνη ασήμαντο και οί 

ναυπηγικές και εφοπλιστικές δραστηριότητες στην πόλη πολύ 

περιορισμένες.

Όπως αναφέρθηκε καί παραπάνω, ένα περιορισμένο πλέγμα 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων αναπτύχθηκε στην Πάτρα μέχρι το 1860. 

Καί μετά την ημερομηνία αυτή, όμως, ή βιομηχανική κίνηση της πόλεως 

παραμένει στη σκιά της σταφιδικής οικονομίας. Η οργάνωση της 

παραγωγής καί του εμπορίου της σταφίδας καθορίζει τόσο την 

κινητικότητα των κεφαλαίων, όσο καί την κινητικότητα του πληθυσμού, 

μη αφήνοντας ευνοϊκό έδαφος για την ανάπτυξη της δευτερογενούς 

παραγωγής.

Βέβαια, στα τελευταία 30 χρόνια του 19ου αιώνα ή βιομηχανία της 

Πάτρας αναπτύσσεται σημαντικά. Το 1876, ήδη, ή Πάτρα διαθέτει 13
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εργοστάσια (τα 7 ατμοκίνητα), πού απασχολούν 400 εργάτες. Η 

άλευροβιομηχανία καί ή κλωστοϋφαντουργία αποτελούν τους κινητήριους 

άξονες της αναπτύξεως της περιόδου αυτής. 'Ένα τέταρτο του αιώνα 

αργότερα (1900), η Πάτρα διαθέτει 30 βιομηχανικά καταστήματα, με 

ύποδύναμη 1400 ατμοΐππων, πού απασχολούν 2.500 περίπου εργάτες καί 

εργάτριες. Ή πρόοδος της βιομηχανίας της πόλεως είναι σαφής. Μετά την 

παρακμή της Ερμούπολης, μάλιστα, ή Πάτρα γίνεται ή δεύτερη 

βιομηχανική πόλη της χώρας. Ωστόσο, ή δύναμη της Βιομηχανίας της 

πόλεως δεν έχει τροποποιηθή ριζικά- καμμιά αξιοσημείωτη ανακατάταξη 

των Βιομηχανικών τομέων δεν έχει γίνει, καμμιά σημαντική ποιοτική 

μεταβολή δεν έχει μεσολαβήσει. Η βιομηχανία της Πάτρας στο σύνολο της 

παραμένει καθηλωμένη στη μορφή πού είχε πάρει στο πρώτο της άλμα, στη 

δεκαετία του 1870. Οι νέες Βιομηχανίες, είτε είναι συμπληρωματικές της 

σταφιδικής οικονομίας (θειοτριβεϊα, ξυλοσχιστήρια, οινοποιεία), είτε είναι 

μικρές μονάδες προσανατολισμένες στην παραγωγή ειδών διατροφής και 

καταναλωτικών αγαθών (αλευρόμυλοι, κλωστήτια). Πρόκειται, δηλαδή, για 

μια Βιομηχανία μικρού (καί σπάνια μεσαίου) μεγέθους, πού στηριζόταν σε 

πενιχρή υποδομή καί περιοριζόταν στην παραγωγή είτε καταναλωτικών 

αγαθών πρώτης ανάγκης, είτε προϊόντων καί εφοδίων σχετικών με τη 

σταφιδοπαραγωγή.

Έτσι, λοιπόν, στον 19ο αιώνα, ή Πάτρα δεν θα γίνη ούτε 

ναυπηγικό και εφοπλιστικό κέντρο (όπως ή Σύρος), ούτε βιομηχανικό 

κέντρο (όπως ό Πειραιάς), θα παραμείνη κέντρο αγροτικής παραγωγής και 

εξαγωγικού εμπορίου. Σε εποχές αυξήσεως της διεθνούς ζητήσεως καί των
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εξαγωγών, ή πόλη θα γνωρίση την οικονομική ακμή καί ευμάρεια, θα 

έμπλουτιστή κοινωνικά, θα επένδυση ακόμη περισσότερο στη σταφίδα, 

περιμένοντας μεγαλύτερα κέρδη. Σε εποχές κρίσεως, ή πόλη θα γνωρίσει 

την ανέχεια καί την οδύνη, χωρίς ούτε στιγμή να στέφτεται να 

εγκατάλειψη την καλλιέργεια αυτή. Μετά τη μεγάλη κρίση του 1893, 

τέλος, ή πόλη θα γνωρίσει την οικονομική στασιμότητα καί παρακμή, μέσα 

σε ένα κλίμα πού κυριαρχείται από την έξαρση των κοινωνικών 

συγκρούσεων, την εσωτερική καί υπερπόντια μετανάστευση καί την 

αποδιάρθρωση της οικονομικής ζωής της περιοχής.

Ο πληθυσμός της Πάτρας γνωρίζει σταθερή αύξηση σε όλη τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι 15.100 κάτοικοι του 1856, θα γίνουν 25.500 

το 1879 καί 38.000 το 1896. Ανάλογη πληθυσμιακή αύξηση θα γνωρίσει 

και ή επαρχία Πατρών, καθώς καί οί δλλες παράλιες πόλεις του νόμου 

Αχαΐας-'Ήλιδος. Σε ότι άφορα τον ενεργό πληθυσμό, ή επαρχία Πατρών 

διαθέτει την περισσότερη συγκροτημένη σύνθεση (ισχυρός αγροτικός 

τομέας, μεγάλη συγκέντρωση του εμπορίου καί βιοτεχνία εν εξελίξει) από 

τις άλλες επαρχίες του νομού. Τα επικρατέστερα επαγγέλματα στην πόλη 

είναι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υπηρέτες, κτηματίες, έμποροι, Βιομήχανοι καί 

εργάτες.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το χαμηλό ποσοστό αναλφαβητισμού 

στην Πάτρα, πού οφείλεται στη γοργή ανάπτυξη του σχολικού δικτύου 

στην πόλη.
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Αυτόχθονες πρόκριτονκτηματίες, ετερόχθονες Έλληνες έμποροι 

και Ευρωπαίοι έμποροι καί επιχειρηματίες συνθέτουν το ανώτερο 

κοινωνικό στρώμα της πόλεως. Οι πρώτοι, κατάγονται από τις 

παραδοσιακές οικογένειες των Πατρινών προκρίτων καί διατηρώντας 

σημαντικές έγγειες Ιδιοκτησίες, αλλά κυρίως την αίγλη του προκρίτου, 

ασχολούνται με την εκμετάλλευση των κτημάτων τους ή, συχνότερα, 

στρέφονται προς την πολιτική καί τον κρατικό μηχανισμό. Οι δεύτεροι, 

φθάνουν στην πόλη μετά την "Ανεξαρτησία, φέρνοντας μαζί τους 

σημαντικά κεφάλαια, πού επενδύουν στο εμπόριο της σταφίδας. 

Εμπορεύονται την σταφίδα, ασχολούνται με τους λοιπούς κλάδους του 

εμπορίου καί την τοκογλυφία καί ορισμένοι θα στραφούν προς τη 

δευτερογενή παραγωγή καί θα αποτελέσουν τους ιδρυτές των πρώτων 

αξιόλογων βιομηχανιών της πόλεως, μετά το 1875.

Η Πάτρα, όμως, προσελκύει καί ξένους εμπόρους καί τραπεζίτες, 

πού φθάνουν στην πόλη είτε με την ιδιότητα του προξένου, είτε με την 

ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου. Ενσωματώνονται γρήγορα στη ζωή 

της πόλεως, πρωτοστατώντας στην οργάνωση του εμπορικού κόσμου καί 

ιδρύοντας μερικές από τις πρώτες βιομηχανίες της πόλεως. Τόσο ό τρόπος 

ζωής, όσο και ο ιδεολογικός προσανατολισμός του ανώτερου κοινωνικού 

στρώματος της πόλεως στρέφονται προς την προηγμένη Ευρώπη και τα 

πρότυπα της καί διαφοροποιείται έτσι από τα υπόλοιπα στρώματα της 

Πατραϊκής κοινωνίας.
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Στο κατώτερο στρώμα του πληθυσμού θα κατατάξουμε τους 

γεωργούς και κτηνοτρόφους, τους εργάτες γης (πού έρχονται, να εργαστούν 

στις φυτείες, κυρίως από τα Ιόνια νησιά), τους υπηρέτες, τους ναυτικούς 

και τους εργάτες. Οί συνθήκες διαβιώσεως και υγιεινής ήταν άθλιες για 

ένα μεγάλο τμήμα του κατώτερου κοινωνικού στρώματος, με αποτέλεσμα 

τη συχνή εξάπλωση της ελονοσίας και άλλων επιδημικών ασθενειών στην 

Κάτω πόλη, πού ήταν ό τόπος κατοικίας τους. Η υψηλή βρεφική και 

παιδική θνησιμότητα, τα έκθετα παιδιά πού συνεχώς πληθαίνουν, ή 

έξαρση της εγκληματικότητας, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της 

ζωής του κατώτερου στρώματος του πληθυσμού.

Ή άνθηση της σταφιδικής οικονομίας καί τα υπέρογκα κέρδη 

ορισμένων εμπόρων, συμβαδίζουν με την εξαθλίωση ενός μέρους του 

κατώτερου στρώματος του πληθυσμού. Ιδιαίτερα μετά την έκρηξη της 

σταφιδικής κρίσεως, το 1893, ή εξαθλίωση εξαπλώνεται σε μεγάλο μέρος 

του αγροτικού πληθυσμού πού συρρέει στην πόλη αναζητώντας την όποια 

επιβίωση. Τότε οί φυλακές γεμίζουν από μικροϊδιοκτήτες οφειλέτες του 

δημοσίου, πού αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους. Ή κατώτερη 

τάξη του πληθυσμού θα αίσθανθή τις οδυνηρές συνέπειες της σταφιδικής 

κρίσεώς περισσότερο από κάθε άλλη.

Στο πολιτικό επίπεδο, ή πολιτική ολιγαρχία της εποχής με τους 

πελατειακούς μηχανισμούς στελεχών, αποτελούσε γνώρισμα και της 

Πάτρας. Υπήρχαν τα οικογενειακά κόμματα, συνήθως από γόνους 

προκρίτων και ή σχέση πατρωνείας, πού μετέβαλλε τους ψηφοφόρους σε



απλούς οπαδούς προσώπων. Σχη θέση χης ιδεολογίας υπήρχε ή προσωπική 

πολιτική, πού επέτρεπε τη συναλλαγή του επαρχιώτη Βουλευτή με την 

ηγεσία του επίσης προσωπικού κόμματος καί την δίχως αρχές μετακίνηση 

του Βουλευτή από το ένα κόμμα στο άλλο.

Ωστόσο, ή ίδια ή εμπορευματική κοινωνική συγκρότηση της 

πόλεως καί ή συχνή επαφή της με τη Δυτική Ευρώπη, θα οδηγήσουν στη 

γέννηση ενός πολιτικού καί κοινωνικού προβληματισμού, πού υπερβαίνει 

κατά πολύ το παραδοσιακό σύστημα της πολιτικής ολιγαρχίας της πόλεως. 

Η αρχή θα γίνη από προσωπικότητες, όπως οί Ανδρέας Ρηγοπούλας, 

Αριστείδης Οικονόμου, Ρόκκος Χοϊδάς καί Θάνος Κανακάρης, πού θα 

αποκτήσουν μια πλατιά κοινωνική Βάση γύρω από συνταγματικές καί 

ανχιμοναρχικές ιδέες καί αιτήματα δημοκρατικού χαρακτήρα. Στο έδαφος 

αυτής της πρώτης αμφισβητήσεως του πολιτικού κατεστημένου της Πάτρας 

θα δημιουργηθή το 1876 από ορισμένους Πατρινούς διανοούμενους και 

μικροεπαγγελματίες ο «Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Λάου». 'Έχει 

θεωρητικό προσανατολισμό Έναν ουμανιστικό άναρχισμό, επαναστατική 

προσδοκία την Κομμούνα του 1871, αλλά Βραχύβια δημόσια παρουσία. Οι 

διώξεις πού θα ακολουθήσουν την έκδοση του πρώτου φύλλου της 

«Ελληνικής Δημοκρατίας», της εφημερίδας της ομάδας, θα διαλύσουν την 

πρώτη αυτή άναρχοσοσιαλιστική κίνηση στον Ελλαδικό χώρο.

Στη δεκαετία του 1890, οί Πατρινοί άναρχοσοσιαλιστές 

εμφανίζονται πάλι στο κοινωνικό προσκήνιο της πόλεως, κι αυτή τη φορά 

δεν περιορίζονται μόνο σχη θεωρητική δουλειά. Οί αναρχικές εφημερίδες
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πού συσπειρώνονται γύρω από τις εφημερίδες «Επί.¡τα π ρ ό σ ω » της Πάτρας 

και «Νέον Φως» του Πύργου θα επιχειρήσουν να παρέμβουν δυναμικά 

στην ανοιχτή κοινωνική κρίση πού δημιουργεί το σταφιδικό πρόβλημα, 

στρέφοντας τους εξαθλιωμένους χωρικούς της Πελοποννήσου κατά των 

χωροφυλάκων και των εκπροσώπων του έμπορικοΰ κεφαλαίου. Η πρώτη 

αναρχική τρομοκρατική επίθεση στην Ελλάδα γίνεται στην Πάτρα το 

1896, με θύματα έναν τραπεζίτη και έναν σταφιδέμπορο και είναι 

αποτέλεσμα της προπαγάνδας τους. Παρά την άγρια καταστολή πού 

εξαπολύθηκε εναντίον τους, οι αναρχικές αυτές κινήσεις συνεχίζουν να 

αναστατώνουν τη Βόρεια και τη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι το 1905, οπότε 

και διαλύονται.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, τίποτε πλέον στη Βόρεια και τη Δυτική 

Πελοπόννησο δεν θυμίζει την ακμή της σταφιδικής οικονομίας της 

περιόδου 1860-1890. Ή κρίση του 1893, μετατράπηκε σε χρόνια κρίση του 

προϊόντος μετά τους ανεπιτυχείς χειρισμούς της ' Ελληνικής κυβερνήσεως 

(παρακράτημα, Ίδρυση της «Σταφιδικής Τράπεζας» και της «Προνομιούχου 

Εταιρείας»)· Οί σταφιδοπαραγωγοί της Πελοποννήσου, μετά την περίοδο 

της αναρχικής διαμαρτυρίας τους, στρέφονται προς την εσωτερική και την 

υπερατλαντική μετανάστευση. Ή μαζική μετανάστευση προς τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, πού εγκαινιάστηκε ήδη από το 1895, εξασθένησε 

τη σταφιδική οικονομία, ενώ ταυτόχρονα σημαντικά ρεύματα εσωτερικής 

μεταναστεύσεως οδηγούν μεγάλο αριθμό εργατικών χεριών προς τα 

αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς.

I
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Τέλος, ή ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγικής 8άσεως, έδωσε τη 

δυνατότητα να διαμορφωθή ένας νέος άξονας της οικονομικής ζωής της 

χώρας.

Μέχρι τότε, άξονες της εθνικής οικονομίας ήταν ή Βορειοδυτική 

Πελοπόννησος με επίκεντρο την Πάτρα (λόγω του εμπορίου της σταφίδας) 

και ή Σύρος (λόγω του διαμετακομιστικού της ρόλου). Το νέο οικονομικό 

κέντρο της χώρας δημιουργείται στην Ανατολική "Ελλάδα, με Βάση τις 

καινούργιες μεταποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή της 

Πρωτεύουσας. Ή περιοχή της Αθήνας λειτουργεί σαν διοικητικό' 

οικονομικό κέντρο, ενώ ο Πειραιάς διαμορφώνεται σε αξιόλογη 

βιομηχανική περιοχή καί σε εμπορικό κέντρο. 'Έτσι, ή περιοχή της 

Αττικής στις αρχές του 20ου αιώνα, γίνεται ό χώρος ό όποιος λειτουργεί 

όχι μόνο ως διοικητικό κέντρο, αλλά καί ως κεντρικός οικονομικός άξονας 

της χώρας.

Μία έμμεση ένδειξη για το νέο άξονα οικονομικής αναπτύξεως 

είναι ή ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας καί του Πειραιά καί 

ή αντίστοιχη δημογραφική στασιμότητα της Πάτρας στην περίοδο 1900' 

1920. Από τα πρώτα ήδη χρόνια του 20ου αιώνα, ή παρακμή της 

σταφιδικής οικονομίας καί ή στασιμότητα του εξαγωγιχού της εμπορίου θα 

περιορίσουν την Πάτρα στο ρόλο ενός περιφερειακού άστικου κέντρου του 

Ελληνικού κράτους, με τοπική μόνο εμβέλεια.33

33 βλ. Πατρώνης Β. σελ.88-96
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ΤΟ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

1. Νομοθετικά μέτρα μετά την σταφιδική κρίση του 1890

Όπως αναλυτικά αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο στη 

δημιουργία της σταφιδικής κρίσης σπουδαίο ρόλο έπαιξε η κατά το έτος 

1870 καταστροφή των αμπελώνων της Γαλλίας, η οποία ως γνωστόν έως 

τότε ήταν η μεγαλύτερη οινοπαραγωγός χώρα και παρήγαγε το ήμισυ 

σχεδόν της παγκόσμιας οινοπαραγωγής.

Φυσικό επακόλουθο της καταστροφής αυτής ήταν η ανατίμηση των 

οίνων, υπερδιπλασιάζοντας την αξία τους.

Προς κάλυψη λοιπών των αναγκών της οινοδιομηχανίας και λόγω 

έλλειψης άλλης πρώτης ύλης, χρησιμοποιήθηκε η σταφίδα για την 

Παρασκευή γλεύκους, με αποτέλεσμα όχι μόνο τη σημαντική ανατίμησή 

της, αλλά και την αύξηση των σταφιδοφυτειών λόγω των μεγάλων κερδών 

που επέφερε στους σταφιδοκαλλιεργητές το είδος αυτό.



Ταυτοχρόνως λόγω της ανατιμήσεως των οίνων, αυξήθηκαν οι 

αμπελοφυτείες σε διάφορες χώρες, η δε Γαλλία κατόπιν βραχυχρόνιων 

πειραμάτων, κατάφερε την αντικατατάσταση των αμπελοφυτειών της με 

κλήματα αμερικανικής αμπέλου, κατορθώνοντας έτσι το 1890 να παράγει 

μεγάλη ποσότητα οίνων.

Η αύξηση των αμπελοφυτειών στις διάφορες οινοπαραγωγικές 

χώρες και η επιτυχημένη αντικατάσταση των αμπελοφυτειών στη Γαλλία, 

διετάραξαν τη μεταξύ παραγωγής και καταναλώσεως οίνων ισορροπία και 

δημιούργησαν παγκόσμιο πλεονέκτημα οίνων, με αποτέλεσμα την σοβαρή 

υποτίμηση των οίνων στην διεθνή αγορά.

Ταυτόχρονα σταμάτησε και κάθε χρησιμοποίηση της σταφίδας προς 

παρασκευή οίνων, λόγω δε της αξητησίας του προϊόντος και της 

υπερπροσφοράς προς διάθεση της αυξηθείσης παραγωγής, επήθλε 

υποτίμηση των σταφίδων.

Η μεταξύ παραγωγής και καταναλώσεως σταφίδας διαφορά 

δημιούργησε κατά το έτος 1890 την τρίτη κατά σειρά σταφιδική κρίση και 

τη σπουδαιότερη εκ των τριών, που θα λέγαμε συνεχίζεται έως και σήμερα.

Έτσι από το 1890 και τα μετέπειτα χρόνια λόγω υπερβολικής 

μειώσεως της κατανάλωσης, εξαιρετικά μεγάλης αδιάθετης παραγωγής και 

πτώσεις των τιμών, η κρίση οξύνθηκε σε σημείο να προκαλεί και 

εξεγέρσεις των σταφιδοπαραγωγών.
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Κάτω από την πίεση αυτών των εξεγέρσεων το κράτος προέδη κατά 

καιρούς στην λήψη διαφόρων νομοθετικών μέτρων για να μετριάσει την 

κρίση αλλά και να ανακουφίσει σχετικά τους σταφιδοπαραγωγούς.34

Τα νομοθετικά αυτά μέτρα που πάρθηκαν κατά καιρούς από το 

κράτος ήταν τα εξής:

1.1. Παρακράτημα σταφίδας

Το πρώτο νομοθετικό μέτρο ελήφθη δια του νόμου ΒΤΘ' του 1895 

και των ΒΤΣ' και ΒΥΚΕ’ του 1896.

Με τους ανωτέρω νόμους μειώθηκε η επί της εξαγόμενης σταφίδας 

επιβεβλημένη φορολογία κατά τέσσερις δραχμές το χιλιόλιτρο και 

θεσπίσθηκε το παρακράτημα, το είδος δηλαδή της εισφοράς επί της 

εξαγωγής και ορίσθηκε στο 15%.

Η διαχείριση του παρακρατήματος γινόταν από το κράτος που 

διαχειριζόταν αυτό από του έτους 1895 έως το 1899.

Η επιβολή αυτή της παρακρατήσεως σκοπό είχε το μετριασμό της 

κρίσεως με την απορρόφηση των πλεονασμάτων σταφιδοκάρπου από την 

αγορά.35

34 Κούλας Θεόδωρος, «Το σταφιδικόν ζήτημα», Αθήνα 1934, σελ. 3-δ



1.2. Σταφτδτκή Τράπεζα

Παρ' όλες τις προσπάθειες του κράτους να συγκροτήσει και να 

μετριάσει την κρίση που κυριαρχούσε στην αγορά, δια του νομοθετικού 

μέτρου της παρακρατήσεως, αυτό απέΒη άκαρπο και ατυχή.

Έτσι με το νόμο ΒΦΠΓ' του 1899, ο οποίος αργότερα 

τροποποιήθηκε από το νόμο ΒΠΞΕ' του 1903, το ποσοστό του 

παρακρατήματος ορίσθηκε μεταβλητό, ανερχόμενο σε 10% τουλάχιστον επί 

της εξαγωγής και η διαχείρισή του ανατέθηκε στη νεοσυσταθείσα 

«ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» κατά την τετραετία 1895" 1899.

Ουσιαστικά δηλαδή δεν έγινε καμμία μεταβολή στα αρχικά 

θεσπισθέντα μέτρα προς αντιμετώπιση της κρίσεως, παρά μόνο 

καθιερώθηκε το μεταβλητό του παρακρατήματος, δηλαδή να παρέχεται η 

ευχέρεια του καθορισμού του παρακρατήματος ανάλογα των εκάστοτε 

συνθηκών της αγοράς, ώστε να επιφέρει τα αποτελέσματα για τα οποία 

θεσπίσθηκε.

Παρ’ όλα αυτά τα αποτελέσματα της διαχειρίσεως του σταφιδικού 

ζητήματος από τη Σταφιδική Τράπεζα, δεν υπήρξαν διαφορετικά από 

εκείνα των αποτελεσμάτων της διαχειρίσεως του κράτους, εξαιτίας της 

αναμίξεως της πολιτικής.35 36

35 8λ. Κούλας Θεόδωρος, σελ. 4
36 Βλ. Κούλας Θεόδωρος, σελ. 4-5
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1.3. Προνομιούχος Εταιρεία (Ενιαία) 1

Κατά το έτος 1905 και κατόπιν της χρεοκοπίας της «Σταφιδικής 

Τράπεζα» συνεστήθη με το νόμο ΓΠ’ η «Προνομιούχος Εταιρία προς 

προστασία της παραγωγής και εμπορίας της σταφίδος», (Ενιαία)., η οποία 

ανέλαβε εργολαβικώς και έναντι συμβατικών ανταλλαγμάτων, ως ιδιωτική 

επιχείρηση, την εξασφάλιση στους σταφιδοπαραγωγής ενός κατωτάτου 

ορίου τιμής πωλήσεως του σταφιδοκάρπου αυτών.

Οι υποχρεώσεις της «Προνομιούχου Εταιρείας προς προστασία της 

παραγωγής και εμπορίας της σταφίδας» ήταν οι εξής:

1. Να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο κατ' αποκοπή 4.000.000 δρχ. ετησίως 

ως «έγγειον φόρον» της σταφίδας εφόσον πραγματοποιούνταν εξαγωγή 24- 

250 εκατομμυρίων λίτρων ετησίως. Εάν η εταιρεία εξήγαγε περισσότερα 

από 250 εκατ. λίτρα ή λιγότερα των 240 εκατ. λίτρων υποχρεούταν να 

καταβάλει επιπλέον ή λιγότερο του ποσού των 4.000.000 δρχ. και 18 δρχ. 

κατά χιλιόλιτρο σταφίδας.

2. Να αγοράζει κάθε προσφερόμενη σ' αυτή ποσότητα σταφιδοκάρπου 

οποιοσδήποτε περιφέρειας καθ’ όλη της διάρκεια του σταφιδικού έτους και 

μέχρι Ins Νοεμβρίου προς 115 δρχ. ανά χιλιόλιτρο, κατά το τέλος δε του 

σταφιδικού έτους και από 15ns Ιουνίου μέχρι της Ins Αυγούστου προς 115 

μέχρι 145 δρχ. το χιλιόλιτρο αναλόγως της ποιότητας.
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3. Να διαθέτει ετησίως ποσό 5-10 χιλιάδων λιρών Αγγλίας για την 

διαφήμιση της σταφίδας στο εξωτερικό με σκοπό την αύξηση της 

καταναλώσεώς της.

Βέβαια μετά πάροδο λίγων ετών από την ίδρυση της ως άνω 

εταιρείας τα προαναφερθέντα προστατευτικά μέτρα απεδείχθησαν 

ανεπαρκή προς καταπολέμηση της σταφιδικής κρίσεως, αποφασίστηκε δε, 

κατά το έτος 1910, όπως δοθεί η εγγύηση του κράτους στην εταιρείας αυτή 

για σύναψη ειδικού δανείου εκριξώσεως, δηλαδή να αποζημιωθούν όσοι 

επιθυμούσαν να καταστρέψουν τις καλλιέργειες σταφιδαμπέλου τους, 

Επιδιώχθηκε δηλαδή κατά το έτος 1910 ο μετριασμός της σταφιδικής 

κρίσεως με την ελάττωση της παραγωγής.

Όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέτρα ίσχυσαν έως το 1914, έως 

δηλαδή της ενάρξεως του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Από τη στιγμή 

εκείνη άρχισαν να αναστέλλονται η μία μετά την άλλη υποχρεώσεις της 

εταιρείας, όπως εξαγορά πλεονάσματος, διαφημιστική καμπάνια στο 

εξωτερικό και τέλος η αποζημίωση των εκριξούντων σταφιδαμπέλων. Η 

αναστολή όλων των παραπάνω υποχρεώσεων της εταιρείας άφησε τελείως 

απροστάτευτη την σταφιδοπαραγωγή και όξυνε την υφιστάμενη από το 

έτος 1890 σταφιδική κρίση.

Κατά το έτος 1924 και μετά πιέσεων και εξεγέρσεων των 

σταφιδοπαραγωγών το κράτος αναγκάστηκε στην εξαγορά της
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«Προνομιούχου Εταιρείας», μετά περίπου από είκοσι χρόνια διαχείρισης 

της επί των σταφιδικών ζητημάτων.37

1.4. Εθνική Τράπεζα

Μετά την εξαγορά της «Προνομιούχου Εταιρίας» και μέχρι 

οριστικής ρυθμίσεως του σταφιδικού ζητήματος, το κράτος σε συμφωνία 

και με τους ενδιαφερομένους σταφιδοπαραγωγούς, ανέθεσε με ειδική 

σύμβαση τη διαχείριση των σταφιδικών ζητημάτων στην Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα αποδέχθηκε αυτήν την εντολή και ανέλαβε την 

είσπραξη και διαχείριση του παρακρατήματος ως και των μέχρι την εποχή 

εκείνη αγορασθέντων ποσοτήτων ή μελλοντικά να εξαγοράσει ποσότητες 

πλεονάσματος σταφιδοκάρπου για λογαριασμό του κράτους.

ΑνέλαΒε επίσης την είσπραξη φόρου 8 δραχμών ανά χιλιόλιτρο 

σταφιδοκάρπου και την απόδοσή του στο δημόσιο και αύξησε τον έγγειο 

φόρο επί της παραγωγής σε 5.000.000 δρχ. ασχέτως ποσού εξαγωγής 

σταφίδας.38

37 8λ. Κούλας Θεόδωρος, οελ. 5*6

38 βλ. Κούλας Θεόδωρος, οελ. 6-7
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1.5. Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός

Η εξαγορά της Προνομιούχου Εταιρείας η οποία έγινε κάτω από 

την πίεση των εξεγερμένων σταφιδοπαραγωγών και την προσωρινή 

ανάθεση των σταφιδικών ζητημάτων στην Εθνική Τράπεζα έθεσε επισήμως 

επί τάπητος τη μελέτη της προσφορότερης λύσης η οποία έπρεπε να δοθεί 

για το σταφιδικό ζήτημα.

Σε διάφορα σταφιδικά συνέδρια και συσκέψεις που έλαβαν χώρα 

την εποχή εκείνη συζητήθηκαν όλες οι δυνατές λύσεις και αναπτύχθηκαν 

διάφορα σχέδια και αποφασίστηκε τελικώς η ίδρυση Αυτόνομου 

Οργανισμού ο οποίος θα διαχειρίζεται τα σταφιδικά ζητήματα.

Λαμδανομένων λοιπών των απόψεων των σταφιδοπαραγωγών το 

κράτος προέβη στην ίδρυση του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού με το 

από 13 Αυγούστου 1925 Νομοθετικού Διατάγματος, το οποίο 

μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα από 2011Ί925 

και 16·9Ί926 Νομ. Διατάγματα τα οποία κυρώθηκαν με τους νόμους 3456, 

3457 και 3458.

Έτσι από το σταφιδικό έτος 1925-1926 τη διαχείριση των 

σταφιδικών ζητημάτων ανέλαβε ο νεοσύστατος Αυτόνομος Σταφιδικός 

Οργανισμός ο οποίος αποτελούσε νομικό πρόσωπο και είχε την έδρα του 

στην Πάτρα.39

39 Εφημερίς της ΚυΒερνήσεως, Νόμος 2490/12 Αυγούστου 1925, σελ. 2648
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Οι σκοποί του Αυτόνομοι Σταφιδικοί Οργανισμοί, όπως αυτοί

αναφέρονται και περιγράφονται στο παραπάνω νομοθετικό διάταγμα, ήταν

οι εξής:

(ΐ) Η προστασία της σταφιδοπαραγωγής και η ισορρόπηση μεταξύ της 

προσφοράς και της ζήτησης του προϊόντος, με την παρακράτηση ή με 

την ελεύθερη αγορά των πλεονασμάτων της παραγωγής και η 

διαχείριση και διάθεση του προϊόντος από τον οργανισμό.

(2) Η γενική ασφάλιση του προϊόντος κατά των κινδύνων της παραγωγής 

και η μελέτη, διάδοση και επιμέλεια εφαρμογής των επιστημονικών 

μέσων προς Βελτίωση και προστασία της ποιότητας και ελάττωση του 

κόστους της καλλιέργειας

(3) Η κατ' εντολή και για λογαριασμό των ενδιαφερομένων παραγωγών, 

συνεταιρισμών, οργανώσεων ή εμπόρων, αποθήκευση, διαχείριση, 

επεξεργασία της σταφίδας σε ορισμένους εμπορικούς τύπους.

(4) Η διαφημιστική καμπάνια της σταφίδας για την προώθηση και αύξηση 

της κατανάλωσής της.

(5) Η συστηματοποίηση της εμπορικής προσφοράς και διαπραγματεύσεις 

των προϊόντων δια μέσω της λειτουργίας γραφείων παραλαβής και 

εκθέσεων δειγμάτων σταφίδας.

(6) Η προμήθεια γεωργικών ειδών χρήσιμων στην σταφιδοπαραγωγή κατά 

παραγγελία των συνεταιριστικών οργανώσεων



61

(7) Η υποστήριξη της σταφίδας σε όλα τα στάδια της, ως την εισαγωγή της 

στην αγορά με την εφαρμογή συστημάτων εξάγωγικής πίστεως.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών ο οργανισμός 

υιοθέτησε όλα τα μέτρα και δικαιώματα της «Προνομιούχου Εταιρείας».· 

αύξηση τον έγγειο φόρο της σταφιδοπαραγωγής σε 12.000.000 δρχ. ετησίως, 

επέβαλε έλεγχο «επί της εμφυτεύσεως νέων φυτειών σταφιδαμπέλου» και 

ειδική φορολογία 10.000 δρχ. κατά στρέμμα νέας εμφυτευόμενης 

σταφιδαμπέλου με σκοπό την αποφυγή αυξήσεως της παραγωγής.

Παρά όμως τα ανωτέρω μέτρα, κατά το έτος 1929" 1930 λόγω της 

συνεχούς μειώσεως της εξαγωγής της σταφίδας οξύνθηκε η σταφιδική 

κρίση και σημειώθηκαν σοβαρές εξεγέρσεις των σταφιδοπαραγωγών.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της καταστάσεως και κάτω από τις έντονες 

πιέσεις των σταφιδοπαραγωγών το κράτος αναγκάστηκε να τροποποιήσει 

τον νόμο που ίσχυε έως τότε για τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό.40

40 Εφημερίςτης Κυβερνήσεως, Νόμος 2490/12 Αυγούστου 1925, σελ. 2648-2649
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1.6. Νόμος 5208/31

Με τον νόμο αυτό οι σκοποί του Αυτόνομου Οργανισμού 

καθορίστηκαν ως ακολούθως'·

(1) Η ισορρόπηση της προσφοράς προς τη ζήτηση του προϊόντος δια μέσω 

της παρακράτησης ή με ελεύθερη αγορά πλεονασμάτων της παραγωγής 

και η διαχείριση και διάθεση του προϊόντος από τον Οργανισμό

(2) Η διαφήμιση και η εν γένει μέριμνα για την επέκταση της 

’■ κατανάλωσης της Κορινθιακή σταφίδας

(3) Η εν γένει μέριμνα για τη βελτίωση της ποιότητας, των όρων της 

καλλιέργειας, την ελάττωση του κόστους της παραγωγής κ.τ.λ. και

(4) Η ασφάλιση της σταφιδοπαραγωγής από άσχημες καιρικές συνθήκες 

όπως χαλάζι και παγετός.

Με όλα τα παραπάνω περιορίστηκαν οι εργασίες του Σταφιδικού 

Οργανισμού, χωρίς όμως να θιγούν ούτε κατ' ελάχιστον τα δια του αρχικού 

νόμου παρασχεθέντα αυτού προνόμια και οικονομικά μέσα.

Εκτός του περιορισμού των σκοπών του Σταφιδικού Οργανισμού ο 

νόμος 5208 επέφερε και άλλες τροποποιήσεις όπως: θεσπίστηκε μεταξύ των 

οργάνων Διοικήσεως του Οργανισμού η Γενική Συνέλευση η οποία θα 

αποτελούνταν από 45 έως 60 μέλη, τροποποιήθηκε η σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου με αύξηση μελών εκπροσώπων της παραγωγής 

και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, τονίσθηκε ο
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θεσμός της κρατικής εποπτείας, θεσπίστηκε ο έλεγχος των διαχειριστικών 

πράξεων του Οργανισμού, τροποποιήθηκε η σύνθεση του εποπτικού 

συμβουλίου του Α.Σ.Ο. και τέλος απαγορεύθηκε απολύτως η οιανδήποτε 

μορφή άσκηση εμπορίας της Κορινθιακής σταφίδας εκ μέρους του 

Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού, επιτράπηκε μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και για σκοπό διαδόσεως του σταφιδοκάρπου σε νέες 

καταναλωτικές χώρες.

Εκτός των παραπάνω τροποποιήσεων του παλαιού νόμου, με τον 

νέο αυτό νόμο ρυθμίστηκαν και τα κάτωθι ζητήματα·

• Καταργήθηκαν οι συμβάσεις «Κοινοπραξίας» μεταξύ των βιομηχανικών 

εταιρειών οι οποίες ήταν δεκαετούς διάρκειας, καθορίσθηκε δε ότι η 

διάθεση της σταφίδας για βιομηχανική χρήση θα διενεργείται εφεξής 

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταφιδικού 

Οργανισμού και των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εθνικής 

Οικονομίας.

• Μειώθηκε σημαντικά η τοπική φορολογία της σταφίδας και ορίσθηκε 

ότι στο μέλλον κάθε τοπικός ή ειδικός φόρος υπέρ Δήμων, Κοινοτήτων 

ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου και για οποιονδήποτε σκοπό δεν θα 

υπερβαίνει τις εκατό δραχμές για κάθε ενετικό χιλιόλιτρο.



• Τέλος μυθμίσθηκε οριστικά το ζήτημα των παράνομων φυτειών νέων 

σταφιδαμπέλων με καταβολή δχακοσίων δραχμών κατά στρέμμα καχ 

φυσικά διατηρήθηκε και ο αρχικός θεσπισθέντες νόμος.11
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1.7. Νόμος 6028

Με το νόμο 6028 προστέθηκαν και οι κάτωθι εργασίες στους 

σκοπούς του Σταφιδικού Οργανισμού, όπως αυτοί καθορίζονταν από το 

νόμο 5208.

(ΐ) Καθιερώθηκε εκ νέου η αναγκαστική ασφάλιση της 

σταφιδοπαραγωγής κατά των κινδύνων του χαλαζιού και του 

παγετού, ο οποίος είχε καταργηθεί από το νόμο 5507, καθιερώθηκε 

δε ότι το ειδικό ποσό της χορηγητέας αποζημιώσεως ορίστηκε στο 

50% της εκάστοτε εξασφαλιζομένης από τον Α.Σ.Ο. τιμή για τα 

πλεονάσματα της σοδειάς στην οποία συνέβη η ζημιά και ότι ζημιά 

ποσοστού κάτω του 15% δεν θα αποζημιωνόταν.

(2) Επιτράπηκε εκ νέου στον Α.Σ.Ο. να ενεργεί αποθήκευση 

σταφιδοκάρπου όπως και μετά από εντολή και για λογαριασμό των 

συνεταιριστικών οργανώσεων τη διαχείριση αυτού και για 

καθορισμένους εμπορικούς τύπους επεξεργασία σταφιδοκάρπου 

ανήκοντος στους παραγωγούς, συνεταιριστικές οργανώσεις ή 

εμπόρους

11 βλ. Κούλας Θεόδωρος, σελ. 8-10
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(3) Επιτράπηκε εκ νέου στον Α.Σ.Ο. να ενεργεί προμήθειες γεωργικών! 

ή Βιομηχανικών ειδών, θείου και θειικού χαλκού, χρήσιμων στην 

παραγωγή.

(4) Καθιερώθηκε μεταξύ των σκοπών του Α.Σ.Ο. και η ανάπτυξη της 

συνεταιριστικής οργανώσεως των παραγωγών

(5) Επίσης επήλθαν πολλές μεταβολές στην διοίκηση του Α.Σ.Ο. όπως 

καθιερώθηκε ο θεσμός του Διευθύνοντος Συμβούλου, μειώθηκε ο 

αριθμός των κρατικών αντιπροσώπων και αυξήθηκε ο αριθμός των 

αντιπροσώπων της σταφιδοπαραγωγής, καθιερώθηκε η συμμετοχή 

αντιπροσώπων της παραγωγής στο Εποπτικό Συμβούλιο καθώς και ο 

θεσμός του Γενικού Συμβουλίου.12

2. Μέτρα που έπρεπε να ληφθούν

Από όσα παραπάνω εκθέσαμε βαίνουμε αβίαστα στο συμπέρασμα 

ότι ποτέ δεν επιζητήθηκε η καταπολέμηση των αιτιών που προκάλεσαν την 

σταφιδική κρίση αλλά επιδιώχθηκε η επιφανειακή καταπολέμησή της με 

αποτέλεσμα η κρίση αυτή να συνεχισθεί για πολλά χρόνια ακόμα 

προκαλώντας προβλήματα τους σταφιδοπαραγωγούς.

Και αυτό γιατί τα μέτρα κυρίως αφορούσαν το παρακράτημα και 

επιζητούσαν τη λύση του σταφιδικής κρίσης μέσα από αυτό, λανθασμένη 42

42 Κούλα Γ. Θεοδώρου; «Το σταφιδικόν ζήτημα», Αθήνα 1934. οελ. 10-13
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τακτική κατά τη γνώμη μας γιατί έδιναν την ευκαιρία στους συναγωνιστές 

να κατακτήσουν σε βάρος της ελληνικής σταφίδας τις αγορές 

καταναλώσεως του εξωτερικού.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι από τη στιγμή που η 

Κορινθιακή σταφίδα έχασε το μονοπώλιο που κατείχε έως το 1890 στις 

διεθνείς αγορές, ήταν αδιανόητο να βασίζεται σε τίτλους για να διατηρήσει 

την κατανάλωσή της, ενώ έπρεπε να την απασχολεί η παρακολούθηση των 

συναγωνιστών της σε θέματα τόσο της εμφάνισής της (ποιότητα, 

συσκευασία) όσο και της τιμής της.

Τα μέτρα που λήφθηκαν έως εκείνη τη στιγμή αποδείχθηκαν 

ημίμετρα και πρόχειρα με αποτέλεσμα να οξυνθεί η κρίση στην 

σταφιδοπαρανωγή.

Κατά τη γνώμη μας τα μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί και που 

πιστεύουμε θα παρουσιάζονταν ως ριζική λύση του σταφιδικού ζητήματος 

είναι τα εξής·

1. Η μείωση της παραγωγής μέσα στα όρια της κατανάλωσης με την 

εκρίζωση των σταφιδαμπέλων ή ρύθμιση του ζητήματος της εκριζώσεως

2. Η άρση όλων των προστατευτικών μέτρων και η προώθηση του 

συναγωνισμού της Κορινθιακής σταφίδας στις ξένες αγορές με τις 

αντίστοιχες εξαγωγές άλλων συναγωνιζόμενων χωρών
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3. Έπρεπε να υπήρχε μια ενιαία σταφιδική πολιτική υιοθετούμενη τόσο 

από το κράτος όσο και από τους σταφιδοπαραγωγούς που να απόβλεπε 

στην αύξηση της καταναλώσεως της Κορινθιακής σταφίδας.43

2.1. Μείωση της παραγωγής

Το μέτρο αυτό, μείωση της παραγωγής, υποστηριζόμενο από τη 

μεριά των σταφιδοπαραγωγών και του Κράτους κατά το έτος 1910, προς 

καταπολέμηση της σταφιδικής κρίσεως, χρηματοδοτούμενο μάλιστα και 

από ειδικό δάνειο εκριζώσεως από την Προνομιούχο Εταιρεία, 

καταπολεμήθηκε ως αντιοικονομικό, λόγω της φύσεως της 

σταφιδοκαλλιέργειας που ως γνωστό αφορά δενδρώδη καλλιέργεια.

Διερωτάται όμως κανείς, ήταν λιγότερο αντιοικονομικό το να 

καλλιεργείται ένα προϊόν του οποίο το 50% να διατίθεται σε τιμή που να 

μην καλύπτει ούτε το ήμισυ των καλλιεργητικών εξόδων;

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα έξοδα παραγωγής ενός χιλιόλιτρου 

σταφιδοκάρπου ήταν περίπου 2.000 δραχμές και η πλεονάξουσα ποσότητα 

του σταφιδοκάρπου η οποία δεν εξαγόταν διατήθονταν π.χ. για παραγωγή 

πόσιμο οινοπνεύματος, φωτιστικού οινοπνεύματος, οινοπνεύματος 

αναμίξεως, Βιομηχανικά προϊόντα. Η τιμή πώλησης του πλεονάζοντος 

σταφιδοκάρπου — ο οποίος κάλυπτε ανάγκες βιομηχανίας- ανερχόταν από

43 Βλ. Κούλας Θεόδωρος, σελ. 15-16
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1.000 έως 1.200 δρχ., δηλαδή δεν κάλυπτε ούτε τοιήμισυ των εξόδων της 

αξίας παραγωγής.

Έπρεπε λοιτιάν ο σταφιδοπαραγωγός να συνεχίσει την καλλιέργεια 

όταν γνώριζε εκ των προτέρων ότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής δεν 

πρόκειται να του αποφέρει όταν τα μισά χρήματα από αυτά που δαπάνησε 

για την παραγωγής του!

Πολλοί ισχυρίζονταν ότι με την εκρίζωση θα άφηναν ελεύθερο το 

πεδίο δράσης στους συναγωνιστές για να κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές 

σε βάρος της Κορινθιακής σταφίδας.

Λησμονούσαν βέβαια ότι χωρίς τα αντιοικονομικά προστατευτικά 

μέτρα τα οποία εφαρμόζονταν εκτόπιζαν του έλληνες σταφιδοπαραγωγούς 

από τις διεθνείς αγορές. Απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού ήταν ότι 

ακολουθώντας την σταφιδική πολιτική που εφαρμοζόταν όχι μόνο δεν 

αύξησαν την κατανάλωση της σταφίδας στο εξωτερικό αλλά και δεν 

διατήρησαν αυτήν (κατανάλωση) στα προ δωδεκαετίας μόλις επίπεδα. Και 

τούτο γιατί τα εκάστοτε λαμβανόμενα σταφιδικά μέτρα δεν απέΒλεπαν 

στην αύξηση της κατανάλωσης της σταφίδας στο εξωτερικό -  μέσω της 

οποίας θα καταπολεμούνταν ριζικά η σταφιδική κρίση -  αλλά στη 

διατήρηση των υψηλών τιμών ακόμα και στο εσωτερικό εμπόριο, 

αφήνοντας έτσι άλλους ξένους συναγωνιστές να εισρέουν και να κερδίζουν 

ακόμα και την εσωτερική αγορά.

Ακολουθήθηκε δηλαδή μια άκρως λανθασμένη και αντιθέτως 

ενδεδειγμένη πολιτική γιατί όπως είναι φυσικό οι υψηλές τιμές όχι μόνο
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δεν ήταν δυνατόν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές αλλά ανάγκαζαν 

και- τους ήδη υπάρχοντες να στρέφονται, προς άλλα ομοειδή προϊόντα τα 

οποία προσφέρονταν σε μικρότερες τιμές και ήταν τουλάχιστον εφάμιλλα 

από απόψεως ποιότητας και συσκευασίας σε σχέση με την Κορινθιακή 

σταφίδα..

Οι υψηλές όμως τιμές προκάλεσαν και άλλο μεγαλύτερο κακό.

Ευνόησαν την ανάπτυξη της καλλιέργειας της σταφίδας και σε 

άλλες χώρες, όπου αυτή ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα τον μετέπειτα οξύ 

συναγωνισμό προς κατάκτηση των αγορών της καταναλώσεως, συναγωνισμό 

από τον οποίο εξέρχεται πάντοτε νικητής ο καλλίτερα οργανωμένος και 

οικονομικά ισχυρότερος.

Πρέπει όμως να παρατηρηθεί και μια άλλη πλευρά του σταφιδικού 

ζητήματος αυτή της οινοδιομηχανίας.

Πράγματι, ο τρόπος αντιμετώπισης της σταφιδικής κρίσεως ώθησε 

πολλούς κεφαλαιούχους στην ίδρυση οινοδιομηχανιών με εγκαταστάσεις 

εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών. Η τύχη όμως αυτών των 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ήταν επόμενο να ήταν η χειρότερη γιατί με 

την μείωση της παραγωγής ελαχιστοποιήθηκαν τα πλεονάσματα 

σταφιδοκάρπου και συνεπώς και η πρώτη ύλη για τη λειτουργία τους. 

Έτσι παρατηρήθηκε σοβαρή δυσχέρεια στον βιομηχανικό κλάδο και 

αχρήστευση πολλών από αυτών.44

44 8λ. Κούλας Θεόδωρος, σελ. 17-19
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2.2. Άρση των προστατευτικών μέτρων

Τα προστατευτικά μέτρα που εφάρμοσε το κράτος για την εξαγωγή 

της σταφίδας όχι μόνο δεν εξάλειψαν την σταφιδική κρίση αλλά την 

όξυναν και καθιστούσαν πλέον αδύνατη τη συμμετοχή της στις 

συναγωνιζόμενες διεθνείς αγορές.

Και τούτο διότι ο έμπορος επιβαρυνόταν επιπλέον της τιμής του 

ιιλήρωνε στον παραγωγό, ένα 80% για φόρους και τέλη.

Ποιο αναλυτικά αν για παράδειγμα η τιμή αγοράς της σταφίδας 

από τον παραγωγό — κάθε ενετικό χιλιόλιτρο -  ήταν 3.500 δρχ. ο έμπορος 

πλήρωνε:

Παρακράτημα 50% X 3.500 1.700 δρχ.

Εξαγωγική εισφορά 900 δρχ.

Δάνειο παγετοπλήκτων 200 δρχ.

Τοπικοί φόροι 100 δογ,

ΣΥΝΟΛΟ 2.900 δρχ.

Στοίχιζε λοιπόν στον προμηθευόμενα να το εξάγει έμπορο το ποσό 

των 3.500 δρχ. και επί πλέον 2.900 δρχ. φορολογικά βάση δηλαδή στο 

σύνολο 6.400 δρχ. και επιπλέον επιβαρυνόταν με τα έξοδα επεξεργασίας, 

συσκευασίας, φορτώσεως κ.τ.λ.

Λαμβάνοντας υπόψη και τον διεθνή ανταγωνισμό και 

αντιμετωπίζοντας οξύτατη κρίση στην εξαγωγές της η Κορινθιακή σταφίδα, 

όχι μόνο καμμία ουσιαστική κρατική προστασία είχε, αλλά επιδιωκόταν
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δήθεν η προστασία της με δυσθάσταχτους φόρους που καθιστούσαν 

δυσχερέστερη την κατανάλωσή της. Μόνο όταν το προϊόν θα διατεθόνταν 

σε ικανοποιητικές τιμές καλύπτοντας τα έξοδα παραγωγής τουλάχιστον, θα 

μπορούσαν τα πλεονάσματα αυτού να απορροφηθούν από τις τοπικές και 

διεθνείς αγοράς αλλά και από τη βιομηχανία.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό έπρεπε να συναγωνισθούν με τις 

τιμές των ξένων σταφιδεμπόρων στις διεθνείς αγορές, Βελτιώνοντας 

ταυτόχρονα και την ποιότητα του προϊόντος, ώστε να καταστήσουν οξύτατο 

τον συναγωνισμό τουλάχιστον δια μέσου της εκλεκτής ποιότητας.

Βασική προϋπόθεση λοιπόν ήταν η άρση των προστατευτικών 

μέτρων, η υιοθέτηση της πολιτικής αυτής από το κράτος, το οποίο έπρεπε 

να αναλάβει μέρος των βαρών της εφαρμογής της, για την εξαγορά των 

πλεονασμάτων σταφιδοκάρπου σε τιμές που να καλύπτουν τα έξοδα 

παραγωγής, εφ' όσον τα οικονομικά του ΑΣΟ δεν του επέτρεπαν να 

αναλάβει αυτός τα παραπάνω φορολογικά βάρη.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτύγχαναν όχι μόνο την αύξηση της 

κατανάλωσης της ελληνικής Κορινθιακής σταφίδας αλλά θα καταστούσαν 

δυσχερή την θέση των συναγωνιστών της, οι οποίοι θα αναγκαζόταν να 

προβούν στη μείωση της παραγωγής τους, εφόσον δεν θα μπορούσαν να 

καλύψουν τα έξοδα παραγωγής από τη διάθεση των προϊόντων τους.4·5

■*δ Βλ. Κούλας Θεόδωρος, σελ. 19-20
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2.3. Σχέδιο Σταφιδικής Πολιτικής

Η ριζική λύση του Σταφιδικού ζητήματος μπορούσε να επιτευχθεί 

και με έναν άλλο. Με τη συνεργασία του κράτους και των 

σταφιδοπαραγωγών και την υιοθέτηση μιας κοινής σταφιδικής στρατηγική 

πολιτικής ακόμα και αν ίσχυαν τα προστατευτικά αυτά μέτρα που είχε 

θεσπίσει το κράτος.

Η υιοθέτηση αυτή της κοινής στρατηγικής πολιτικής για την 

επιτυχία της, θα έπρεπε να προϋποθέτει και να εξασφαλίζει τρεις Βασικούς 

όρους:

1) Βελτίωση της ποιότητας του σταφιδοκάρπου

2) Προοδευτική μείωση των εξαγωγικών Βαρών, και

3) Τη διάθεση των τυχόν μη εξαγομένων κατ' έτος ποσοτήτων σε 

τιμές που θα κάλυπταν τουλάχιστον τα έξοδα παραγωγής με 

εγγυητή πάντα το κράτος.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονταν οι απότομες μεταβολές σε 

όσα ίσχυαν καθώς και οι αντιδράσεις των σταφιδοπαραγωγών και όσων τα 

συμφέροντα θίγονταν από την πολιτική αυτή.

Εκτός των παραπάνω όρων θα έπρεπε να υπάρχουν και οι 

παρακάτω προϋποθέσεις:
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Γ ια  τη ν  α ύ ζη ση  τη€  κ α τα νά λω σης σ το  εξω τερ ικ ό '·

• Η εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, θα κινούσε το 

κερδοσκοπικό ενδιαφέρον εισαγωγέων διαφόρων χωρών καταναλώσεως 

καθώς θα εμπιστεύονταν πλέον τις τιμές της Ελληνικής κορινθιακής 

σταφίδας.

• Η παρακολούθηση του διεθνούς συναγωνισμού ξηρών καρπών ως προς 

τις τιμές διάθεσής τους

• Η διευκόλυνση διείσδυσης της σταφίδας στις ξένες αγορές 

καταναλώσεως. με την μορφή εμπορικών συμβάσεων με διάφορα κράτη.

• Η διαφήμιση της σταφίδας όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο για την 

αύξηση της καταναλώσεώς της.

Γ ια  τη ν  αύξηση  τη<: κ α τα νά λω σης σ το  ε σ ω τε ρ ικ ό

Από μελέτες που έχουν γίνει και από γνώμες ειδικών η 

καταναλισκόμενη ποσότητα σταφίδας στο εσωτερικό της χώρας έφθανε 

μόλις 1/3 της λίτρας, ποσότητα δυσανάλογη με το μέγεθος της εγχώριας 

παραγωγής αλλά και σε σχέση με την εσωτερική κατανάλωση άλλων χωρών 

όπως Αγγλίας, Ολλανδίας, Ηνωμένων πολιτειών, θεωρείτο η μικρότερη.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη συστήματος διάδοσης εν 

μέρει αλλά και στην ποιότητα του σταφιδοκάρπου που προοριζόταν για 

εσωτερική κατανάλωση.
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Από της συστάσεως του Σταφιδικού Οργανισμού άρχισε και η 

προσπάθεια αύξησης της εσωτερική κατανάλωσης και χρησιμοποιήθηκαν 

αρκετά συστήματα διαδόσεως σταφιδοκάρπου, όπως γενικοί αντιπρόσωποι, 

ελεύθερη διάθεση από διάφορα κέντρα, ίδρυση πρατηρίων, διάθεση της 

σταφίδας της μετρητοίς, διάθεση της σταφίδας επί πιστώσει κ.τ.λ., χωρίς 

όμως κανένα αποτέλεσμα.

Αυτό που υποστήριξαν πολλοί ειδικοί μελετητές, αλλά το 

πιστεύουν κι εμείς, είναι ότι, η αύξηση της κατανάλωσης της Κορινθιακής 

σταφίδας στο εσωτερικό της χώρας θα επιτυγχάνονταν με τα ίδια ακριβώς 

μέτρα που έπρεπε να έχουν ληφθεί και για την εξωτερική κατανάλωση, 

δηλαδή η σταθεροποίηση και μείωση των τιμών, βελτίωση ποιότητας και 

συσκευής.

Όσο και αν φανεί παράξενο, στο εξωτερικό επιζητούνταν η αύξηση 

της κατανάλωσης για ένα γνωστό προϊόν, του οποίου η χρήση ήταν 

ευρύτατη, ενώ αντίθετα στο εσωτερικό επιζητούνταν η αύξηση της 

κατανάλωσης σε ένα άγνωστο προϊόν. Και τούτου διότι η αυξημένη τιμή 

του δεν ήταν προσιτή για όλο τον πληθυσμό και η σταφίδα 

καταναλίσκονταν μόνο από λίγους που είχαν οικονομική επιφάνεια. Ήταν 

δηλαδή ένα προϊόν πολυτελείας.

Το μόνο παρήγορο σημείο της εσωτερικής καταναλώσεως 

σταφιδοκάρπου ήταν ότι με την διάθεση αυτή καλύπτονταν τα έξοδα 

παραγωγής της διατιθέμενης ποσότητας καθώς επίσης από το πλεόνασμα
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καλύπτονταν και οι ανάγκες της βιομηχανίας, η οποία επεξεργαζόταν το 

προϊόν για διάφορες χρήσεις.

Πιστεύουμε τέλος ότι με την υιοθέτηση όλων των παραπάνω 

μέτρων από την μεριά του κράτους αλλά και την αποδοχή αυτών από τους 

παραγωγούς και εμπόρους-προμηθευτές η λύση του σταφιδικού ζητήματος 

θα επέρχονταν σύντομα και δεν θα υπήρχαν σφόδρα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν τα επόμενα από το 1923 χρόνια.!6
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  30

Ο ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΑΣΟ)

1. Εισαγωγή

Ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ) ιδρύθηκε στις 12 

Αύγουστου 1925 με σκοπό να διαδραματίσει ρόλο αναπτυξιακό και 

προστατευτικό επί της σταφιδικής οικονομίας κατά βάση και κατ' 

επέκταση επί της Εθνικής Οικονομίας.

Ήταν αυτόνομος οικονομική οργάνωση κατάλληλη για την 

ανάληψη έργου ρυθμιστικού σε γεωργικά προϊόντα ή εκτελέσεως 

οικονομικών εργασιών γενικότερου για την Εθνική Οικονομία 

ενδιαφέροντος.

Ιστορικά ο ΑΣΟ ήταν η τελευταία λέξη της οικονομικής πολιτικής 

της εποχής εκείνης επί θεμάτων συλλογικής δράσεως για την εξυγίανση 

της οικονομίας ενός κλάδου παραγωγής. Άλλωστε η ρύθμιση θεμάτων,

46 8λ. Κούλα Θεόδωρο «Το Σταφιδικόν ζήτημα», σελ. 2036
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βασικών παραγωγικών κλάδων της οικονομικής ζωής της ! χώρας 

χρειαζόταν και χρειάζεται οργανώσεις συλλογικής λειτουργίας δράσεως με 

καθαρώς οικονομική αντίληψη, δηλαδή ο ΑΣΟ, ως οργάνωση δεν μπορούσε 

και δεν έπρεπε να είναι, όπως και δεν ήταν, ούτε ιδιωτική εταιρία 

(ιδιωτικό δίκαιο), ούτε κρατική υπηρεσία (δημόσιο δίκαιο), αλλά 

αυτοτελής οικονομική οργάνωση, η οποία δεν είχε ανάγκη ούτε εταιρικών 

κεφαλαίων, ούτε κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων.

Γενικότερα ο Α.Σ.Ο. στο σταφιδικό χώρο ανέπτυξε δραστηριότητες 

με στόχο την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας. Ειδικότερα επεδίωξε και 

επέτυχε τα εξής-·

α ) Α ύ ξ η ο ΐ] ε ισ ο δ ή μ α το ς  σ τα φ ιδοπ α ρα γω γώ ν δ ια :

• Της εξισορροπήσεως της προσφοράς προς τη ζήτηση

• Της από κοινού διαχειρίσεως του προϊόντος

• Την αξιοποιήσεως των πλεονασμάτων

• Την προμήθειας ειδών σε χαμηλότερες τιμές

• Της μειώσεως του κόστους παραγωγής

• Της αυξήσεως των αποδόσεων

• Της ασφαλίσεως του προϊόντος

• Την προστασίας του προϊόντος εκ των καιρικών συνθηκών

• Της εισαγωγής βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής

• Της προστασίας της οινοπαραγωγής

• Της ιδρύσεως κοινοπραξιών πωλήσεως

• Της αυξήσεως των αποδόσεων οινοποιίας και οινοπνευματοποιίας
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• Της1 εξαγωγής οίνων

« Της εισαγωγής μελάσσης και οινοπνεύματος

« Της καταργήσεως του παρακρατήματος και της καθιερώσεως του 

θεσμού της ποιοτικής διαλογής

Β ) Αναδιάρθρωσή καλλιεργειών δια·'

• Της εφαρμογής προγράμματος εκριζώσεων με αποζημίωση

• Της εφαρμογής προγράμματος αναπτύξεως δενδροκαλλιεργείας 

(παραγωγή και διανομή δενδρυλλίων σε παραγωγούς)

• Της εκπαιδεύσεως γεωργοπαίδων στη Γεωργική Σχολή Ινστιτούτου 

Σταφίδος σε θέματα δενδροκομίας.

• Της διαδόσεως της μηχανοκαλλιεργειας

• Της εκδόσεως περιοδικού για τη διαφώτιση και ενημέρωση των 

παραγωγών

• Της αναπτύξεως ισχυρής πολεμικής εναντίον της μονοκαλλιέργειας

γ ) Α  ν ά π τυ ζρ  σ υ ν ε τα ιρ ισ τ ικ ή ς  ιδέα ς δια-

• Της οργανώσεως Σταφιδικών Συνεταιρισμών

• Της Ενώσεως των Σταφιδικών Συνετ/σμών σε μεγαλύτερες 

Ενωσιακές μονάδες

• Της ασκήσεως εποπτείας Συνεταιρισμών

• Της οργανώσεως Κοινοπραξιών

• Της από κοινού προμήθειας ειδών

• Της από κοινού συγκεντρώσεως και διαθέσεως των προϊόντων
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• Της συνεταιριστικής ενισχυσεως των σταφιδικών συνεταιρισμών 

οργανώσεων

δ ) Α ν ά π τυ ξ ιι γ εω ρ γ ικ ή ς  ερ εύ ν η ς  δ ιό ·'

• Της ιδρύσεως Γεωργικού και Βιομηχανικού Ινστιτούτου στον 

Πύργο Ηλείας

• Της ιδρύσεως Γεωργικών Σταθμών (Κορινθία — Μεσσηνία). Τα

Γεωργικά Ιδρύματα του ΑΣΟ ασχολήθηκαν με̂  α) Την 

επιστημονική έρευνα της σταφίδας από γεωργικής, χημικής και 

Βιομηχανικής απόψεως Β) την οικολογική έρευνα των σταφιδικών 

περιοχών, γ) τη μελέτη των ασθενειών της αμπέλου και των μέσων 

καταπολεμήσεως, δ) την αντιφυλλοξητική άμυνα, ε) τη μελέτη της 

λιπάνσεως και των άλλων καλλιεργητικών φροντίδων, ζ) την 

παροχή γεωργικών πληροφοριών, η) την παρακολούθηση των 

επιστημονικών εξελίξεων, θ) την ανακοίνωση των πορισμάτων 

ερεύνης, ι) τη γεωργοοικονομική ανάλυση των

σταφιδοεκμεταλλεύσεων και του ευρύτερου χώρου

ε ) Α ύ ξη σ η  εξα γω γώ ν δια-

• Της καθιερώσεως και νέων σημάτων και μέσων συσκευασίας, ως 

Κορινθίας (CULF) και Ζακύνθου (ZANTE)

• Της επεξεργασίας της σταφίδος σε ορισμένους εμπορικούς τύπους.
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* Της καθιερώσεως του θεσμού της «κονσένια» και της εξαγωγικής 

πίστεως

* Της δημιουργίας γραφείων στα κυριότερα κέντρα καταναλώσεως δια 

παρακολούθηση των θεμάτων της αγοράς

* Της διαφημίσεως γενικώς και ειδικώς47

2. Σκοποί και δράση χου Α.Σ.Ο.

Οι σκοποί του Α.Σ.Ο. όπως αναγράφονται στο άρθρο 2 του Κ.Ν.

2490/55 ήταν:

• Η προστασία της σταφιδοπαραγωγός με την ισορρόπηση της προσφοράς 

προς τη ζήτηση ασκούμενη με παρέμβαση του Α.Σ.Ο. κατά τα 

αποφασιζόμενα δυνάμει του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2490/55

• Η διαφήμιση και γενικά η μέριμνα για την επέκταση της 

καταναλώσεως της Κορινθιακής σταφίδος στο εξωτερικό

• Η αποκλειστική από το εξωτερικό εισαγωγή μελάσσης ή άλλη ύλης για 

την παραγωγή οινοπνεύματος

• Η ανέκαμπτη μέριμνα για τη βελτίωση των όρων καλλιέργειας των 

σταφιδαμπέλων, την ελάττωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της 

ποιότητας

47 Μαυραγάνης Σπυρίδων «Α.Σ.Ο. -  Σταφίδα -  Ε.Ο.Κ.». 1979, σελ. 1-5
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• Η προμήθεια υλικών προστασίας αποξηράνσεως και προκαταρκτικού 

καθαρισμού

Οι ανωτέρω σκοποί επιδιώκονταν στα πλαίσια της Γεωργικής

πολιτικής δια:

• Της εκτελέσεως έργων υποδομής

• Της κατευθύνσεως, ενισχύσεως και υποβοηθήσεως της παραγωγικής 

διαδικασίας της Κορινθιακής σταφίδας

• Της ερεύνης των προβλημάτων και της ενημερώσεως των παραγωγών 

επί των συγχρόνων τάσεων και εξελίξεων.

Ο Α.Σ.Ο. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του έθετε διαχρονικά

τους εξής στόχους:

• Εξασφάλιση ιδιοκτήτου αποθηκευτικού χώρου για την ευχερή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανισμού παρεμβάσεως για τη 

συγκράτηση των τιμών. Πράγματι Βάσει ενός προγράμματος 

αποθηκευτικού κατασκεύασε αποθήκες σύγχρονες και διέθετε 

αποθηκευτικούς χώρους της χάξεως των 70.000 τόνων.

• Εκσυγχρονισμό των οινοποιητικών μονάδων για την οινοποίηση 

χλωράς εκ δυσμενών καιρικών συνθηκών ή την εφαρμογή 

οινοποιητικών προγραμμάτων βάσει του γενικότερου οινοποιητικού 

προγράμματος σε Εθνικό επίπεδο και την οινοποίηση χλωράς για 

παραγωγή αμπελουργικού οινοπνεύματος μέσω χλωράς εφ' όσον τούτο
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καθιερωθεί. Διέθετε μάλιστα 12 οινοποιητικές μονάδες συνολικής 

επεξεργασιακής δυναμικότητας 40.000 τόνων και συνολικής 

αποθηκευτικής 33.000 τόνων.

• Προμήθεια υλικών προστασίας, αποξηράνσεως και προκαταρτικοΰ 

καθαρισμού για την ολοσχερή κάλυψη των αναγκών της 

σταφιδοπαραγωγής

• Κατασκευή εκσυγχρονισμένου εργοστασίου δυναμικότητος 100 τόνων 

ανά 8ωρο για τη βελτίωση της ποιότητας του επεξεργαζομένου 

σταφιδοκάρπου, τη μείωση το υ  κόστους επεξεργασίας και την 

παρότρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό και 

των ιδικών του επεξεργασιακών μονάδων.

• Τυποποίηση του παραγωγικού και εμπορικού σταφιδοκάρπου. Προς 

τούτο πραγματοποίησε έρευνα και σύνταξε μελέτη τυποποιήσεως του 

παραγωγικού και εμπορικού σταφιδοκάρπου, την οποία και υπέβαλε 

στο Υπουργείο Γεωργίας για την έκδοση του σχετικού διατάγματος. 

Πράγματι με βάση τη μελέτη αυτή εκδόθηκε το αριθμ. 653/75 Π.Δ. για 

την τυποποίηση της εξαγωγής και ο 553/77 Νόμος για τις περιφέρειες, 

τα σήματα και τη σήμανση.

• Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Στον τομέα αυτό ο Α.Σ.Ο. κινήθηκε δραστήρια και πέτυχε την

βελτίωση της ποιότητας δυτ
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• Της εισαγωγής της πλαστικής ύλης στην αποξήρανση της σταφίδας τόσο 

για την προστασία από τις Βροχές όσο και από τη ρύπανση

• Της εισαγωγής του πλαστικού υπόστεγου στην αποξήρανση

• Της εφαρμογής των ενδεδειγμένων μέτρων ελέγχου τρυγητού και του 

καθορισμού του χρόνου διενεργείας αυτού σε συνάρτηση προς το στάδιο 

ωρίμανσης των σταφυλιών.

• Της εφαρμογής της ενδεδειγμένης καλλιεργητικής τεχνικής

• Της εφαρμογής προκαταρκτικού καθαρισμού.

• Μείωση του παραγωγικού κόστους

Ο Α.Σ.Ο. καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για τη μείωση του 

παραγωγικού κόστους διότι πιστεύει απόλυτα, ότι η ανταγωνιστικότητα 

επιτυγχάνεται με την ποιότητα και το χαμηλό κόστος.

Οι προσπάθειες συντείνουν στη μείωση του κόστους διά·

• Της αυξήσεως των στρεμματικών αποδόσεων

• Της μειώσεως των δαπανών εκμεταλλεύσεως

• Της αυξήσεως του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων

• Οργάνωση αντιφυλλοξητικής αμύνης

Ειδικότερα ο Α.Σ.Ο. με την εγκατάσταση στο σταφιδικό χώρο 

πειραματικών σταφιδαμπέλων υπό τους κανόνες της σύγχρονης
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αμπελουργικής τεχνικής απέδειξε στους παραγωγούς, ότι είναι δυνατή η 

μείωση του παραγωγικού κόστους με το συνδυασμό και των τριών 

προαναφερθέντων παραμέτρων. Πέραν αυτού με επιτόπιες εκπαιδεύσεις, 

ομιλίες και επισκέψεις ενημέρωσε τους παραγωγούς για τη νέα τεχνική 

και την ανάγκη ομαδοποιήσεως ή συνεταιριστικοποιήσεως της 

καλλιέργειας.

Ο Α.Σ.Ο. ανέπτυξε δραστηριότητες στον τομέα της 

αντιφυλλοξηρικής αμύνης δια·

• Της αναλύσεως των εδαφών της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων 

και της συντάξεως ειδικών εδαφολογικών πινάκων, απαραίτητων για τα 

θέματα προσαρμογής των αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων.

• Της εγκατάστασης δικτύου πειραματικών προσαρμογής και συγγένειας 

σε ολόκληρο το σταφιδικό χώρο για την επίλυση των προβλημάτων 

ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής της Κορινθιακής σταφίδος σε 

συμβίωση με τα αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα

• Της εγκατάστασης αντιφυλλοξηρικών φυλακίων για τον έλεγχο των 

διακινουμένων προϊόντων από φυλλοξηριώσες σε μη φυλλοξηριώσες 

περιοχές για την παρεμπόδιση μεταφοράς της φυλλοξήρας.

• Της αναπτύξεως της παραγωγής αντιφυλλοξηρικών υλικών

• Της εισαγωγής από το εξωτερικό εμβολιαστικών μηχανών.
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• Της εκπαιδεύσεως των παραγωγών στα θέματα της αναμπελώσεως επί 

αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων.

• Συντήρηση σταφιδοκάρπου. Ο Α.Σ.Ο. προέβη στην έρευνα και μελέτη 

των παραγόντων που προκαλούν αλλοίωση του σταφιδοκάρπου στις 

αποθήκες και προσδιόρισε, ότι η αλλοίωση του αποθηκευμένου 

σταφιδοκάρπου οφείλεται στην υγρασία και τα έντομα. Εκπόνησε 

ειδική μελέτη για την προστασία του αποθηκευμένου σταφιδοκάρπου 

και εισήγαγε το μαύρο πλαστικό πολυαιθυλένιο για τη μόνωση του 

σταφιδοκάρπου από τον περιβάλλοντα χώρο. Η μέθοδος αυτή σε 

συνδυασμό με την απεντόμωση ωφέλησε το Δημόσια δεκάδες 

εκατομμύρια

• Έλεγχο διακινουμένης, επεξεργαζομένης και εξαγομένης σταφίδος. Ο 

Α.Σ.Ο. ανέπτυξε δραστηριότητα για τον έλεγχο της διακινουμένης 

σταφίδος και την προστασία των σημάτων «VOSTIZZA>, «CORFU», 

«AMALIAS», «ZANTE», «CEPHALONIA» καθώς και για το 

μπλοκάρισμα των μη εμπορευσίμων ποιοτήτων.

• Με τα αρμόδια όργανά του παρακολουθεί την λειτουργία των 

σταφιδεργαστασίων και ελέγχει αν τα εργοστάσια επεξεργασίας 

πληρούν τους από το Νόμο προΒλεπόμενους όρους. Ελέγχει την 

ποιότητα της επεξεργαζομένης σταφίδας και μελετά το επεξεργαστικό 

κόστος σε συνδυασμό προς τις δυνατότητες για εκσυγχρονισμό. Μέχρι 

της υπαγωγής (1969) του ελέγχου της εξαγομένης σταφίδας στις
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κρατικές υπηρεσίες ο Α.Σ.Ο. δια των οργάνων του ασκούσε και τον 

έλεγχο της εξαγομένης σταφίδας.

• Αύξηση εξαγωγών. Παρά την υφισταμένη ανισότητα εμπορίας μεταξύ 

Α.Σ.Ο. και Εμπορίου ο Α.Σ.Ο. συνέχιζε το μικρό του εξαγωγικό έργο 

που οι εισαγωγές δεν υπερέδαιναν τους 500 τόνους, διότι σε άλλες 

χώρες απαγορεύονταν η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητος. 

Εξακολούθησε τη διαφήμιση του προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού 

και την αποστολή διαφημιστικών δώρων ως και ενημερωτικών 

επιστολών σε 80 εισαγωγικούς οίκους.

• Παρέμβαση για τη συγκέντρωση των πλεονεκτημάτων και διάθεση 

αυτών στο εμπόριο. Ο Α.Σ.Ο. δια της αναπτύξεως του αποθηκευτικού 

του χώρου σε επίπεδα που να καλύπτουν όλη την παραγωγή, δια της 

κατατάξεως της παραγόμενης σταφίδας σε ποιοτικές κατηγορίες και δια 

της οργανώσεως του έργου παραλαβής, συγκέντρωνε στις αποθήκες του 

όχι μόνο τα πλεονεκτήματα της παραγωγής, αλλά το ήμισυ και πλέον 

αυτής, το οποίο και διέθετε στο εμπόριο. Επίσης συγκέντρωνε και 

διέθετε στη βιομηχανία για την παραγωγή οινοπνεύματος —. γλεύκους 

και άλλων προϊόντων τη βιομηχανική σταφίδα. Το μέτρο της εργασίας 

αυτής δίνει το σταφιδικό έτος 1975/76 που ο Α.Σ.Ο. μέσα σε ένα χρόνο 

διακίνησε 150.000 τόνους σταφίδας περίπου.

• Εισήγηση σταφιδικών μέτρων για την εφαρμογή κατάλληλης 

σταφιδικής πολιτικής. Ο Α.Σ.Ο. εισηγούταν κάθε χρόνο στην 

Κυβέρνηση, αφού μελετούσε σε παγκόσμια κλίμακα το ύψος της
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παραγωγής, το ύψος των αποθεμάτων, τις διεθνείς τιμές και το κόστος 

παραγωγής, τη λήψη των απαραίτητων Σταφιδικών Μέτρων για την 

στήριξη του εισοδήματος των σταφιδοπαραγωγών.

• Διακίνηση μελάσσης για την παραγωγή οινοπνεύματος. Ο Α.Σ.Ο. δια 

της οργανωμένης χημικής και διοικητικής του υπηρεσίας και των 

αναλογών συνεργείων διακινεί κάθε χρόνο περί τους 100.000 τόνους 

μελάσσης για την παραγωγή οινοπνεύματος στις 

οινοπνευματοθιομηχανίες.

• Παραγωγή αμπελουργικού οινοπνεύματος. Ο Α.Σ.Ο. με την 101 Π.Υ.Σ. 

ανάλαδε το έργο της παραγωγής και διαθέσεως του αμπελουργικού 

οινοπνεύματος και συνέταξε ειδική μελέτη για την ίδρυση σύγχρονου 

οικοπνευματοποιείου για την επίλυση των θεμάτων του αμπελουργικού 

οινοπνεύματος.

• Εγκατάσταση μητρικών φυτειών πρωίμου ποικιλίας CARDINAL. Ο 

Α.Σ.Ο. στο πλαίσιο του προγράμματος του για την αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών και περιορισμό εκτάσεων Κορινθιακής, εγκατέστησε 

φυτεία της πρωίμου επιτραπέζιου CARDINAL για την παραγωγή 

εμβολίων και μοσχευμάτων και διάθεση αυτών στους παραγωγούς που 

επιθυμούν να εγκαταστήσουν αμπελώνες με την εν λόγω ποικιλία. Με 

τον τρόπο αυτό εγκαταστάθηκαν αρκετές μονάδες παραγωγής 

επιτραπέζιων σταφυλιών CARDINAL στο χώρο της Πελοποννήσου.
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• Λήψη μέτρων για τον έλ εγ χο  της επεκτάσεως της σταφιδοκαλλυέργειας. 

Ο Α.Σ.Ο. μέχρι της υπαγωγής ελέγχου της επεκτάσεως της 

σταφιδοκαλλιέργειας στις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας, ανέπτυξε 

δραστηριότητα για τον έλεγχο της επεκτάσεως της καλλιέργειας της 

σταφιδαμπέλου. Η προσπάθειά του αυτή εστέφθη από επιτυχία, καθ’ 

όσον οι παράνομες σταφιδοφυτείες μειώθηκαν στο ελάχιστο.

Εν κατακλείδι η δραστηριότητα του Α.Σ.Ο. είναι καθαρώς 

αναπτυξιακού χαρακτήρος, δεδομένου ότι δια της λήψεως των σταφιδικών 

μέτρων, της εφαρμογής νέας τεχνολογίας, της ασκήσεως του παρεμβατικού 

έργου και της διενεργείας ερεύνης βελτίωσε την γεωργοοικονομική θέση 

ενός κλάδου της Εθνικής παραγωγής, αυξάνοντας το εισόδημα των 

παραγωγών και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.

Ταυτοχρόνως διαμέσου της πολιτικής του πέτυχε τη μείωση των 

καλλιεργουμένων εκτάσεων δια δε της συγκροτημένης οργανώσεώς του 

αναλάμβανε την παραγωγή δυναμικών προϊόντων (αμπελουργικό 

οινόπνευμα) για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα συνάγεται ότι ο Α.Σ.Ο. 

βρισκόταν στο ανώτατο εξελικτικό σημείο στα θέματα του σταφιδικού 

κυκλώματος, διότι, όπως τονίσθηκε, διέθετε πλούσια εμπειρία και γνώση 

πολλή προερχομένη από εμπεριστατωμένες και αναλυτικές μελέτες των 

επί μέρους παραμέτρων του σταφιδικού προβλήματος. Μάλιστα δε δύναται 

να λεχθεί απεριφράστως ότι ορισμένες έννοιες που εισήχθησαν κατά τη 

δεκαετία 1970-1980 στον Ελληνικό χώρο συνεπεία Ε.Ο.Κ ως παρέμβαση,
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απόσυρση, τιμή παρεμβάσεως, οργανισμός παρεμβάσεως, οργάνωση αγοράς, 

αύξηση παραγωγικότητας, σταθεροποίηση αγοράς, αναδιάρθρωση 

καλλιεργειών, περιορισμός καλλιεργειών, τυποποίηση προϊόντος κ.λ.π. 

ήταν για τον Α.Σ.Ο. βιώματα, γιατί με αυτά ασχολήθηκε επί 70 και πλέον 

χρόνια.48

3. Η εξελικτική πορεία της Κορινθιακής σταφίδας από το 1970 
έως το 1980 και ο ρόλος του Α.Σ.Ο.

3.1. Καλλιεργούμενη έκταση

Είναι γνωστό, ότι η Κορινθιακή σταφίδα καλλιεργούμενη στους 

Νομούς Κορινθίας, Αχα'ιας, Ηλείας, Μεσσηνίας και τις Ιονίου Νήσους 

(Ζάκυνθο-Κεφαλληνία) καταλάμβανε, την εξεταζόμενη δεκαετία, έκταση

281.000 στρεμμάτων.

Η εξέλιξη των εκτάσεων της Κορινθιακής σταφίδας κατά την 

δεκαετία 1970-1980 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (2).

48 Μαυραγάνι\ς Σπυρίδων: «Α.Σ.Ο. -  Σταφίδα -Ε.Ο.Κ.». 1979, σελ. 5-10
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΝΟΜΟΙ ΕΤΗ |
1

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1
1

Κορινθίας 1- 1.200 -15.300 47.200 43.750 42.000 40.000 39.500 38.700 36.500 33.000  |
1
ί

Λχαΐας 73.000 79.500 79.800 78.309 77.000 72.000 71.800 68.100 68.000 65.000 ί

Ηλείας 90.500 83.000 79.500 77.605 77.000 75.000 6- 1.200 59.800 59.800 58.500

Μεοσηνίας 111.500 131.000 126.500 123.605 122.000 117.000 115.800 108.900 108.400 105.000
■

Ζακύνθου 19.500 19.500 19.-100 18.973 17.000 17.000 16.700 16.700 17.000 16.000
■

Κεφαλληνίας 5.300 1.500 ■1.500 4.109 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Σύνολο 379.000 362.800 356.900 346.423 338.500 324.500 311.800 295.600 293.200 281.000

_______________________

Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται η μειωτική τάση των 

καλλιεργούμενοι εκτάσεων με Κορινθιακή σταφίδα κατά την δεκαετία 

1970'1980. Όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω αποτελέσματα 

σημειώθηκε μείωση κατά 98.000 στρέμματα.

Η μείωση αυτή οφείλεται στα εκτελεσθέντα και εκτελούμενα έργα 

υποδομής για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών αφ' ενός , αφ' ετέρου δε 

στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα εκριζώσεων με αποζημίωση καθώς και στη 

μείωση του εργατικού δυναμικού.

3.2. Παραγωγή

Η παραγωγή της σταφίδας κατά την εξεταζόμενη δεκαετία ανήλθε 

κατά μέσο όρο στους 81.418 τόνους. Αναλυτικά αυτή παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα (3)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΝΟΜΟΙ ΕΤΗ

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Λχαίας 19.250 18.750 17.650 17.800 20.700 16.500 15.300 15.400 15.400 15.000

Ηλείας 17.100 20.270 22.100 19.000 22.100 15.345 13.100 19.100 19.100 15.200

Μεοοηνίας 54.200 54.750 37.600 30.750 34.750 25.980 25.900 31.400 31.400 26.400

Ζακύνθου ■■5.900 5.600 1.200 1.200 4.700 4.750 4.310 5.600 5.600 4.600

Κειραλληνίας 850 750 500 500 500 580 400 600 600 500

Κορινθίας 12.600 10.300 7.500 10.300 13.100 7.810 9.700 7.300 7.300 9.700

Σύνολο 87.900

_________
88.400 87.600 82.550 95.850 70.965 68.710 79.400 79.400 71.400

Από τα στοιχεία που δίνονται στον παραπάνω πίνακα προκύπτει 

ότι ενώ οι εκτάσεις της σταφιδαμπέλου μειώνονταν, η παραγωγή παρέμενε 

σχεδόν σταθερή. Τούτο σημαίνει ότι η μέση στρεμματική απόδοση των 

σταφιδοφυτειών αυξανόταν είτε με την εφαρμογή της σύγχρονης 

αμπελουργικής τεχνικής είτε με την είσοδο στην καρποφορία νέων 

φυτειών (αναμπέλωση).

3.3. Εξαγωγές

Οι σημειωθείσες από το 1972 και μετά πληθωριστικές τάσεις, τα 

ληφθέντα κατά καιρούς μέτρα λιτότητας, η εμφανισθείσα νομισματική 

αστάθεια, ο επικροτούμενος ανταγωνισμός, οι δημιουργηθείσες νέες 

καταναλωτικές συνήθειες στο χώρο της αγοράς, δεν άφησαν ανεπηρέαστη
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την εξάγω γική κίνηση της Κορινθιακής σταφίδας, η οποία έτεινε να 

σταθεροποιηθεί γύρω στους 50.000 τόνους.

Η εξαγωγική εικόνα της εξεταζόμενης δεκαετίας αποτυπώνεται 

στον παρακάτω πίνακα (4).

Πίνακας 4

Σταφιδικό έτος Τόνοι

1969-1970 37.979

1970-1971 50.197

1971-1972 56.390

1972-1973 62.744

1973-1974 46.508

1974-1973 47.035

1975-1976 56.877

1976-1977 50.483

1977-1978 47.598

1978-1979 58.963

Από την εξαγόμενη ποσότητα το 73% περίπου κατευθύνθηκε στην 

αγορά της Αγγλίας, το 13% περίπου στην αγορά της Ολλανδίας, το 5% οτην 

αγορά της Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας και το 9% στις λοιπές χώρες, 

μικρού εξαγωγικού ενδιαφέροντος.

Το 91% του συνόλου της εξαγωγής κατευθύνθηκε στις χώρες της 

Ε.Ο.Κ. και το 9% στις λοιπές χώρες. Μάλιστα το 80% απορροφήθηκε από 

την Αγγλία, το 13% από την Ολλανδία, το 2,5% από την Ιρλανδία, το 3,5%
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από τη Δυτική Γερμανία και το υπόλοιπο 1%  από τις λοιπές χώρες της 

Κοινότητας.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η οικονομία του προϊόντος της Κορινθιακής 

σταφίδας ήταν απολύτως εξαρτημένη από την Κοινότητα και ιδιαίτερα από 

τα μέλη αυτής την Αγγλία και την Ολλανδία.

Επί του συνόλου εισαγωγών της Κοινότητας 227.150 τόνων, η 

Ελλάδα συμμετείχε με 43.000 τόνους Κορινθιακής σταφίδας και με 20.000 

τόνους περίπου σουλτανίνας, ενώ η Τουρκία και το Ιράν συμμετείχαν κατ' 

έτος με 75.000 περίπου τόνους σουλτανίνας. Ο ανταγωνισμός της 

σουλτανίνας ήταν οξύτερος, διότι υπήρχαν και οι χώρες Τουρκία και Ιράν 

με ειδικό καθεστώς, ως προς την Κοινότητα. Έτσι δεν ήταν δυνατό να 

εφαρμοσθεί το προτιμησιακό καθεστώς που ήταν μια θεμελιώδης αρχή της 

Κ.Α.Π.

Οι επιτευχθείσες μέσες εξαγωγικές τιμές από το έτος 1972 και 

μετά και μέχρι της περιόδου 1974/1975 ήταν ανοδικές με μέγιστο το 

Φεβρουάριο 1974 όπου και σημειώθηκε η τιμή των 948 δολαρίων ανά τόνο. 

Κατά το σταφιδικό έτος 1975Ί976 οι τιμές στη διεθνή αγορά υποχώρησαν 

και έφθασαν στα 565 δολάρια ανά τόνο ενώ από το 1976 και μετά οι τιμές 

ήταν πάλι ανοδικές.

Μάλιστα δεικνύετε ότι η Κορινθιακής σταφίδα αποτελούσε ένα 

ακόμη Βασικό συναλλαγματικό προϊόν για την εθνική οικονομία 

δεδομένου ότι το συνάλλαγμα που εισέρεε από τις εξαγωγές της κατά το
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έτος 1969 ήταν 7.011.238 δολάρια ενώ κατά το έτος 1979-1980 ανήλθε σε 

76.811.100 δολάρια.

3.4. Κόστος παραγωγής

Το μέσο γενικό χιλιογραμμικό κόστος της Κορινθιακής σταφίδας 

ακολούθησε παραλλήλως την εξέλιξή του τιμαρίθμου, ο οποίος κυμάνθηκε 

από 10 δρχ. το 1970*1971 έως 37 δρχ. το 1979/1980.

Το κόστος παραγωγής σε συνάρτηση με τις στρεμματικές αποδόσεις 

διαμορφώθηκε για το σταφιδικό έτος 1979/1980 όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα (δ).

Πίνακας 5

Στρεμ/ική παραγωγή σε K gs Κόστος σε δραχμές

Ε π ιχειρηματικής μορφής Ο ικογενειακής μορφής

200 76,00 47,00

250 61,00 38,00

300 51,00 32,00

350 43,00 27,00

400 38,00 24,00

500 30,00 19,00

550 28,00 17,00

600 25,00 16,00
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Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται το συμπέρασμα ότι σαν 

αυτοδύναμες σταφιδοφυτείες, για το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, 

δύναχαι να χαρακχηρισθούν μόνο οι παράγουσες άνω των 450 

χιλιογράμμων ανά στρέμμα, για το καθεστώς της επιχειρηματικής μορφής 

και από 300 και άνω για το καθεστώς της οικογενειακής μορφής. 

Αντιθέτως κατά την περίοδο 1970-1971 σαν αυτοδύναμε σταφιδοφυτείες 

θεωρούνταν μόνο οι παράγουσες άνω των 500 χιλιογράμμων ανά στρέμμα. 

Τούτο σημαίνει ότι η αύξηση της τιμής της σταφίδας μετατόπισε το 

διαχωριστικό επίπεδο. Πάντως αυτή υπολείπεται του μέσου κόστους.49

3.5. Κοινωνική σκοπιμότητα καλλιέργειας

Η καλλιέργεια της σταφιδαμπέλου εκπλήρωνε και εκπληρώνει 

ακόμη Εθνικό —Κοινωνικό ■ Οικονομικούς σκοπούς, διότι αξιοποιεί 

εκατοντάδες ημερομίσθια και πιο συγκεκριμένα για τη δεκαετία που 

εξετάζουμε πραγματοποιήθηκαν 2.900.000 ανδρικά ημερομίσθια και

1.300.000 γυναικεία. Συμμετείχε ουσιωδώς στη διαμόρφωση του 

εισοδήματος 35.000 οικογενειών και συνέβαλε συναλλαγματογόνα στο 

ισοζύγιο πληρωμών κατά μέσο όρο με το ποσόν των 50.000.000.

Γενικά η Κορινθιακή σταφίδα συμμετείχε κατά 12% στη 

διαμόρφωση του ακαθάριστου εισοδήματος του χώρου όπου καλλιεργείται.

49 Μαυραγάνης Σιιυρίδων·' «Α.Σ.Ο. -  Σταφίδα -  Ε.Ο.Κ.», 1979, οελ. 11-16
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Αναλυτικότερα κατά Νομό η συμμετοχή έχει ως εξής:

Κορινθία 10%

Αχαΐα 12%

Ηλείας 13%

Μεσσηνίας 18%

Ζάκυνθος 20%

Κεφαλληνία 3%δ0

3.6. Θέση της Κορινθιακής στην παγκόσμια παραγωγή

Το μέγιστο ύψος της παγκοσμίου παραγωγής σταφίδων ανερχόταν 

σε 750.000 τόνους. Η ετήσια παραγωγή αναλόγως των καιρικών συνθηκών 

κυμαινόταν από 600.000-750.000 τόνους.

Οι χώρες που παράγουν σταφίδες σε ποσοστό επί τοις % του 

συνόλου της παγκοσμίου παραγωγής ήταν:

Μαρόκο 0,017% Ελλάς 21,15%

Τυνησία 0,013% Πορτογαλία 0,005%

Νότιος Αφρική 0,95% Ισπανία 2,47%

Ιορδανία 0,158% Ε.Σ.Σ.Δ. 3,92%

Ιράν 8,93% Αργεντινή 0,39%

Λίβανος 0,048% Καναδάς 0,091%

50Μαυραγάνης Σπυρίδων: «Α.Σ.Ο. -  Σταφίδα -  Ε.Ο.Κ.», 1979, οελ. 16
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Συρία 1,4% Η.Π.Α. 32,38%

Τουρκία 14,78% Αυστραλία 12,8%

Κύπρος 0,26% Ιταλία 0,25%

Πρώτη παραγωγός χώρα ήταν οι Η.Π.Α., με παραγωγή από 180.000 

—950.000 τόνους, δεύτερη παραγωγός χώρα ήταν η Ελλάδα με παραγωγή 

από 140.000 -  600.000 τόνους, τρίτη παραγωγός χώρα η Τουρκία με 

παραγωγή από 80.000 -  120.000 τόνους και τέταρτη παραγωγός χώρα η 

Αυστραλία με παραγωγή από 70.000 -  110.000 τόνους.

Εκ της παγκοσμίως παραγομένης σταφίδας το 64% περίπου 

διακινεινούνταν στο εξωτερικό εμπόριο και καταλίσκονταν από τις μη 

παραγωγούς χώρες και το 36% αυτοκαταλισκόταν.51

3.7. Σύστημα προστασίας

Ο Α.Σ.Ο. ως όργανο παρεμβάσεως που εισερχόταν στην αγορά, 

αγόραζε τη σταφίδα στις τιμές παρεμβάσεως, οι οποίες καθορίζονταν κάθε 

χρόνο από την Οικονομική Επιτροπή και κάλυπταν το μέσο κόστος 

παραγωγής.

Η Οικονομική Επιτροπή έγκρινε την χρηματοδότηση του Α.Σ.Ο. 

από την Τράπεζα Ελλάδος με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το 

παρεμβατικό του έργο. Έτσι ο Α.Σ.Ο. παρελάμβανε κάθε ποσότητα που του
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προσφερόταν, κατέτασσε αυτή ποιοτική και κατέβαλε στους δικαιούχους 

την αξία.51 52

Ο Α.Σ.Ο. διέθετε το προϊόν στους φορείς της εξαγωγής σε τιμές που 

καθορίζονταν από τα Υπουργεία Εμπορίου και Γεωργίας.

Για τη Βελτίωση της ποιότητας λειτουργούσε ο θεσμός της 

ποιοτικής διαλογής και των απορριμμάτων που υποχρεωτικά εξαγόραζε ο 

Α.Σ.Ο. σε τιμές που καθορίζονταν από την Οικονομική Επιτροπή.

Η συγκέντρωση του προϊόντος γινόταν για λογαριασμό των 

παραγωγών. Έτσι αν οι τιμές διαθέσεως ήταν ανώτερες της παρεμβάσεως 

διανεμόταν στο τέλος συμπληρωματικό τίμημα.

Η σταφίδα που συγκεντρωνόταν ανάλογα με τους μορφολογικούς 

χαρακτήρες κατατασσόταν σε τρεις κατηγορίες «Σκιάς», «Ηλιου εκλεκτά» 

και «Τρεχούμενα».

Το πλεόνασμα της σταφίδας μετά το τέλος της εξαγωγικής περιόδου 

χαρακτηριζόταν, ως μη εμπορεύσιμο, με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου 

και Γεωργίας και διατεθόνταν στη βιομηχανία για παραγωγή 

οινοπνεύματος ή άλλων προϊόντων.

Ο εμπορεύσιμος σταφιδόκαρπός καθοριζόταν από το άρθρο 6 του 

οικείου Β. Διατάγματος.

51 Μαυραγάνης Σπυρίδων: «Α.Σ.Ο. -  Σταφίδα -  Ε.Ο.Κ.». 1979. σελ. 17
52 Μαυραγάνης Σπυρίδων: «Α.Σ.Ο. -  Σταφίδα -  Ε.Ο.Κ.», 1979, σελ. 17
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Ο εξαγώγιμος σταφιδόκαρπος ήταν τυποποιημένος σε τρεις 

ποιοτικές κατηγορίες «EXTRA CHOICEST», «CHOICEST» και 

«CHOICE» και οι ποιοτικές προδιαγραφές καθορίζονταν από το 653/75 

Προεδρικό Διάταγμα.

Απ' όλα τα παραπάνω αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η 

Κορινθιακή σταφίδα απολάμβανε πλήρους προστασίας.53

3.8. Διαπιστώσεις από την ανάλυση του προϊόντος

Από τη θεώρηση των παραγωγικών και εμπορικών εξελίξεων της 

δεκαετίας που εξετάζουμε και από την ανάλυση της καταστάσεως 

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω·’

• Η παγκόσμιος παραγωγή σταφίδων είχε παραμείνει σχεδόν σταθερά 

ενώ η κατανάλωση εμφάνιζε μειωτικές τάσεις.

• Η παραγωγή της Κορινθιακής σταφίδας διαμορφωνόταν στο επίπεδο 

των 80.000 τόνων με τάση μειώσεως.

• Το παραγωγικό κόστος της Κορινθιακής συνεχώς αυξανόταν, ενώ οι 

τιμές παρεμβάσεως δεν κάλυπταν εξ' ολοκλήρου το κόστος παραγωγής 

σε όλες τις περιπτώσεις. Αποτέλεσμα του γεγονότος τούτου ήταν η 

μείωση του εισοδήματος της σταφιδοπαραγωγικής τάξεως και η 

απώλεια της αυτοδυναμίας της Κορινθιακής αφ' ενός, αφ' ετέρου δε η

53 Μαυραγάνης Σπυρίδων «Α.Σ.Ο. — Σταφίδα -  Ε.Ο.Κ.», 1979, σελ. 17*18
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επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για τη στήριξη του 

εισοδήματος των σταφιδοπαραγωγών.

• Τόσο για την Κορινθιακή σταφίδα όσο και για τα λοιπά προϊόντα , των 

οποίων οι τιμές αγοράς ήταν μικρότερες του κόστους πρέπει να 

συνεχισθεί το καθεστώς της στηρίξεως του γεωργικού εισοδήματος με 

την επιδότηση των τιμών παραγωγού, μέχρις ότου με τον ορθό 

αναδιαρθρωτικό προσανατολικό της γεωργίας επέλθει αύξηση του 

γεωργικού εισοδήματος. Οι επιδοτήσεις βεβαίως αποτελούσαν και 

αποτελούν βραχυχρόνιο μέτρο μεταφοράς -εισοδημάτων και κίνητρο 

αναπτύξεως ενός κλάδου παραγωγής, αλλά η ανάπτυξη της γεωργικής 

παραγωγής μακροπρόθεσμα πρέπει να στηρίζεται στην οικονομική 

αυτοδυναμία των προϊόντων.

• Η Κορινθιακή σταφίδα από τη δεκαετία που εξετάζουμε αλλά έως και 

σήμερα συνεχίζει να συγκαταλέγεται μεταξύ των αξιόλογων 

συναλλαγματογόνων προϊόντων.

Για όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι

• Έπρεπε να είχε επιβληθεί η αναδιάρθρωση της παραγωγής για τη 

μείωση του παραγωγικού κόστους και την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Και αυτό θα επιτυγχάνονταν με την επίλυση του 

χωροταξικού μαζί με το εγγειοδιαρθωτικό. Για μια σύγχρονη γεωργία 

ήταν αναγκαίος — όπως και σήμερα Βέβαια — ο καθορισμός ζωνών 

καλλιέργειας και η καθιέρωση κινήτρων και αντικινήτρων.
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• Επίσης έπρεπε να είχε επιβληθεί η αναδιοργάνωση της εμπορίας για 

την τροφοδότηση των αγορών με άριστης ποιότητας προϊόν, σε τιμές 

λίαν συναγωντστικές και με συνέχεια και συνέπεια.

• Έπρεπε να είχε εφαρμοστεί υπό του Α.Σ.Ο. σχέδιο προγραμματισμένης 

και σταδιακής αναμπελώσεως των σταφιδαμπέλων που είχαν χαμηλή 

απόδοση. Είναι γνωστό ότι με την αναμπέλωση θα πετύχαιναν αύξηση 

των στρεμματικών αποδόσεων, μείωση του παραγωγικού κόστους, 

αύξηση του βαθμού εκβιομηχανίσεως της αμπελοκαλλιέργειας, 

βελτίωση της ποιότητα, ρύθμιση της παραγωγή προς την κατανάλωση 

και αύξηση του ακαθάριστου εισοδήματος των παραγωγών.

• Έπρεπε να είχε μελετηθεί τεχντκο'οικονομικά το θέμα της παραγωγής 

χυμού και οίνων ποιότητος από την Κορινθιακή σταφίδα. Η 

αμπελουργία έπρεπε να θεωρούνταν ως ενιαίος κλάδος και μη 

διαχωρίζονταν χωρίς αποχρώντα λόγο.

• Έπρεπε να μελετηθεί ορθολογικά το θέμα παραγωγής του 

οινοπνεύματος για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση και των πρώτων υλών 

οινοπνευματοποιήσεως και της Εθνικής Οικονομίας και των 

οινοπνευματοβιομηχαντών.

• Έπρεπε να δημιουργηθεί ενιαίος φορέας των σταφίδων και να 

καταστρωθεί ορθολογικό και μακρόπνοο πρόγραμμα διακινητικής 

πολιτικής με στόχους αύξηση της καταναλώσεως των σταφίδων και των 

λοιπών παρασκευασμένων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
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• Τέλος έπρεπε να μελετηθεί το θέμα της συγχωνεύσεως των ομοειδών 

Οργανισμών σε μεγάλες οργανικές μονάδες, εγγυώμενες την εφαρμογή 

αναπτυξιακών προγραμμάτων στα πλαίσια του καθόλου Εθνικού 

προγράμματος και ανάλογα με τις σημειούμενες επιστημονικές, 

τεχνικές, πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις σε παγκόσμια 

κλίμακα.

Όσον αφορά τις κατευθύνσεις της σταφιδικής πολιτικής για την 

ανάπτυξη της σταφιδικής οικονομίας σε όλες τις φάσεις αυτής, έπρεπε να 

βρίσκονται εντός των πλαισίων που αναφέρονται παρακάτω, διότι μόνο με 

αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνταν το προϊόν και προστατεύονταν το εισόδημα 

του παραγωγού.

Παοανωνικά ωάσπ:

• Μεγιστοποίηση εισοδήματος με την αύξηση των στρεμματικών 

αποδόσεων σε συνδυασμό με υψηλό βαθμό εκβιομηχανίσεως, για τη 

μείωση του παραγωγικού κόστους και την αντιμετώπιση της ελλείψεως 

του εργατικού δυναμικού.

• Βελτίωση της ποιότητος εντός των ορίων της οικονομικότητος και των 

απαιτήσεων της καταναλώσεως

• Προσανατολισμός για την αναμπέλωση εταιρικής ή συνεταιριστικής 

μορφής με την εποπτεία ειδικών τεχνικών για την εφαρμογή των 

κανόνων της αμπελουργικής τεχνικής.
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• Δημιουργία υπηρεσίας φυτοϋγιειονομικού ελέγχου του 

πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου γενικώς και μελέτη τους 

αμπελουργικού πληθυσμού για την εξασφάλιση κλώνων παραγωγικών 

που συγκεντρώνουν του επιθυμητούς χαρακτήρες.

Επποοικπ Φάση

• Υπάρξη ενός σταφιδικούς φορέως (όπως ο Α.Σ.Ο.) δυναμένου να 

εξυπηρετήσεις του παραγωγικούς και εμπορικούς στόχους κατά τον 

πλέον επιτυχή και λυσιτελή τρόπο. Ο ενιαίος σταφιδικός φορέας 

εγγυητής της συνυπάρξεως παραγωγικών και διακινητικών δυνάμεων 

δύναται να επιλύσει όλα τα προβλήματα τα σχετικά με την ομαλή 

τροφοδότηση της αγοράς και με τη διακίνηση καλών ποιοτήτων

• Ενοποίηση (συνεταιρισμοί -  εταιρίες — κοινοπραξίες) των 

παραγωγικών και διακινητικών μονάδων σε μεγέθη δυνάμενα να 

ανταποκριθούν στα νέα οικονομικά σχήματα και να παρουσιάζουν 

ευελιξία και ετοιμότητα ώστε να καθίσταται ευχερής η προσαρμογή 

τους σε νέες καταστάσεις.

• Καθιέρωση του θεσμού της ενιαίας συγκεντρώσεως του προϊόντος 

Κορινθιακής και σουλτανίνας από τον φορέα ή τους φορείς, για την 

αποσυμφόρηση της αγοράς από τις ποιότητες κατωτέρας ποιότητος και 

την παροχή πλήρους προστασίας στους παραγωγούς.

• Δυναμική θεώρηση της τυποποιήσεως του παραγομένου και 

διακινουμένου σταφιδοκάρπου και καθιέρωση ποιοτικών συσχετισμών
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μεταξύ' των δύο κατηγοριών, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης 

συνεννόηση των παραγόντων του σταφιδικού κυκλώματος, αφ' ενός, 

αφ' ετέρου το καταναλωτικό κοινό να απολαμβάνει προϊόν υψηλοτέρας 

στάθμης και υγιεινό.

• Διεύρυνση των αγορών του εξωτερικού για τις δυνατότητας 

απορροφήσεως του προϊόντος και την εξακρίβωση των αιτιών που 

προκαλούν την πτωτική τάση των εξαγωγών. Η βάση του εμπορίου 

είναι η πληροφόρηση για τις απαιτήσεις της αγοράς και η έγκαιρη 

προσαρμογή της παραγωγής με τις απαιτήσεις της.

Βιοιιπγανικπ Φάση

• Μελέτη δυνατοτήτων παραγωγής ερυθρών οίνων ποιότητος από χλωρά 

σταφίδα

• Μελέτη δυνατοτήτων παραγωγής χυμού σταφύλης για τις αναγκες των 

αγορών εσωτερικού και εξωτερικού

» Μελέτη των πρώτων υλών οινοπνευματοποιίας και ανάληψη 

παραγωγής αμπελουργικού οινοπνεύματος από τον Α.Σ.Ο. με την 

ίδρυση ιδίας μονάδος
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4. Διάλυση του Α.Σ.Ο.

Ο Α.Σ.Ο., όπως προείπαμε, ιδρύθηκε το 1925, ως ο πρώτος κύριος 

σταφιδικός οργανισμός της χώρας, επιδεχόμενος συνεχώς τροποποιήσεις 

και αλλαγές στις εργασίες του όμως ο σκοπός και το έργο του παρέμειναν 

αναλλοίωτα για 72 συναπτά έτη, οπότε και το 1997 με τον Ν. 2538/1'12* 

1997 ο Α.Σ.Ο. διαλύεται.

Στη διάλυση αυτή συνηγορούν πολλά εμπόδια, λάθη, παραλείψεις 

και ασυμφωνίες που έγιναν τόσο από την πλευρά της εκάστοτε κυβέρνησης 

όσο και από την ίδια την διοίκηση του οργανισμού.

Παρακάτω παρατίθενται οι δύο τελευταίες οικονομικές εκθέσεις 

απολογισμού των ετών 1993· 1994 και 1995*1996, στις οποίες μπορεί 

κάποιος να διακρίνει τα μεγάλα ελλείμματα του οργανισμού.

Έτσι με Βάση τον ανωτέρω Νόμο ο Α.Σ.Ο. διαλύεται. Βάση του 

ίδιου νόμου συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή απογραφής και ορίστηκε 

η εκκαθάριση. Με βάση το αποτέλεσμα της απογραφής και εκκαθάρισης, 

διαιρετό ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από την συνολική περιουσία 

του ΑΣ.Ο. περιήλθε κατά κυριότητα στην ανώνυμη συνεταιριστική 

εταιρία. Το υπόλοιπο διαιρετό είκοσι τοις εκατό (20%) από τη συνολική 

ακίνητη περιουσία του Α.Σ.Ο. περιήλθε κατά κυριότητα στο Υπουργείο 

Γεωργίας, προκειμένου να διατεθεί ισομερώς με απόφαση του Υπουργού 

Γεωργίας για τη δημιουργία πολιτιστικών επιμορφωτικών και
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εκπαιδευτικών κέντρων του Υπουργείου Γεωργίας, της νομαρχιακής και 

τοπικής αυτοδιοίκησης των αντίστοιχων περιοχών.54

54 Π ηγή : Εφημερίς τη ς ΚυΒερνήσεως: Αρ. φυλ. 242/1-12-1997, άρθρο 20, σελ. 8757
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ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ! ΙΤΑΟΙΛΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΕΠΊ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΎ ΖΤΑΛΊΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 1993/94 

ΤΟΥ ΛΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΜΑΡΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΟΡΓΤΟΥ

ΠΑΤΡΑ 1995
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ε κ 9 Σ H

cm του Απολογισμού 

T cu Σταορ lôm cu Ετους 1993/94

Κατά ΤΓΙν απσλαγ ιζουενη χρηση 1993/9 4 , ο Αυτανσμος Σταφιδικός Οργανισμός 
(Α.Γ.3 ·) συνέχισε να^ επιτελεί με υπευθυνότητα τα. έργα παυ από την ίδρυση 
ταυ, τσύ εχει ανατεθεί και τα οποία συνίαταται κυρίως:

Α.— Στη συγκέντρωση <α ι αποθήκευση της παασκουιζσμενης εμποοευσιμης Κορινθιακής 
Σταφίδας, στην <αταταΐή της σε καθαρισμένους τύπους και στη διάθεσή της 
c t c  εΐσγωγικσ εμποαιο, για λογαριασμό τον παραγωγόν.

8 Ετη συγκέντρωση και διαχείριση απολογιστικά
α ) του παοαγογικσύ παρακρατήματος (Π. Διαλογής) για
γωγόν, βασει της υπ1 αοιΒμ. 339731/17,9.91 απόφασης ταυ

λογαο ι ασυο ταν nace

9 ) ταυ μεταποιητικού παοακοατήυατρς 
σταωιδεΐαγαγεων, Θάσει της απ' αριθυ. 
Γεοαγιας .

(απαα/τα σταρ/σίων) για λογ/σμο ·03ν. 
352359/2-10.91 ancaaanc του Υουπουργαυ

Γ . -  Στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού

Στη διαρημιση και συμμετοχή σε Δ ιεθνείς Εκθέσεις

Πέραν τον ανωτέρω, α Α .Σ .ϋ .  έχει από τα Ναμα και το Κοινοτικά Καθεστώς 

αριστεί απαθευαταποιάς των ποσοτήτων εκείνων εμπσρευσιμης σταφίδας που όεν  

δ ιατίθεται στο εζαγωγικό εμπόριο μέσα στη χρηση.

Οσον αφορά στην απολογ.ι ζόμενη χρήση 1993/94 καμμία ποσότητα σταφίδας 

από αυτές παυ συγκέντρωσε ο Α ,Σ .Ο . δεν εισηλθε στο καθεστώς της σποθεματαποιησης.

Στο σημείο αυτό θα πρεπε ι να ανααεοθε ι ατι απο τους σκοπούς ίδρυσης 
του Α .Σ .Ο . , όπως αυτοί αναωερονται ατο ααθρο 2 ταυ Κ.Ν. 2490/55, αλλσ ι ε.χσυν 

καταογηθεί και άλλοι υπηρετούνται ελλειπως.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ά τ ι ,  σύμφωνα με τους ισχυαντες Κανονισμούς 

Ε.Ο .Κ ., από τη χρήση 1994/95 και εντεύθεν, η πααστασία τσυ προϊόντος ” Κορινθιακή  
σταρ ί δα " ,  που συνίαταται κυρίας στον καθαρισμό ελάχιστης τιμής παραγωγού, 
δεν Οα καθορίζεται πλέον από την Κοινοτική Νομοθεσία αλλά 5α διαμορφώνεται 

ελεύθερα, με βάση τ ις  συνθήκες της αγαρας·.

Όμως τ0 καθεστώς της αποθεματοποίησης θα .συνεχίσει να 
ήτοι ο Α.Σ.Ο. 5α συγκεντρώνε ι κατά τους δυο τελευτά ίσυς μήνες 

τ ις  ποσότητες που δα του προσκομίζουν σι παραγωγοί με τιμές που 3α 

Με βάση τ ις  τ ιμ ές  αγοράς.

εφαρμόζεται, 
της- χρήσης- 

καθαρ ί ζανται

.//
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:τγ"·.ι i =Τ7 ~ i γ.ΛττΑγία εογα που ε:·ε 
:<τι 5εντα ι κατωτέρω:

^.λεαθπ, pera στη χρηαη 199α/υΔ κα ι τα ^ικαναϋΐκά οπατελεσυατα

• Πρόσοδοι — Δαπάνες Α.Γ .□.

Από
993 /9Δ τα

την ανάλυση 

στσιχεια  ταυ
των α ι κσνου ι κων 

λ-ογ/σμού " Πρασρδαι
,ΓΓατελεσυάταν της σταωιόικης χρήσης, 
-  Δαπάνες A .I .Q .  " έχσυν ως ακολούθως:

Δαπανες Δοχ. 5Δ6.570. 186,29

Παόσοδοι 11 5¿2.355.283,C0

Ηται Ελλειμμα tt Δ. 214.398,29

~ο ανωτέρω έλλειμμα καλύφθηκε 

πατίμησης των περιουσιακών στοιχείων
ana 
■ του

τα ειδικά  

Οαγανισμού,
αποθεματικα πρας κάλυψη 
ααειλεται δε στους εόής

u c ιως λαγούς:

Ιτην κατάργηση της υπέρ Α . Ι .3 .  ξι αφοράς που εγ ι νε υε τα Ν. 20Δ0/23. λ. 92 , 
Η κατάργηση της εισαοράς στεοησε τον- Οαγανισμα από ενα έσοδο παυ σύμφωνα 

υε τα ύψος της πραγραταπο ι η6ε i σας παοαγ<ανης της anaAcytΖέομε νηα aco¿u=*ac 
1993 3α ανηρχετα σε 30.GCO.GGO.

. -  Από 1 /1 /93 η c ι αχε ί α ι ση τον πρώτον υλών a ι ναπνευυατοπα ι ϊας { μέλαοσα ,< . λ . π ,.) 
έπαυε να γ ίνεται από "αν A .Z .Q ., σπας υεχρ ι τότε, σύμφωνα με τα Maua, 
ΐσχυε. Τούτα είχε  σαν αποτέλεσμα για τον A .I .Q ,  την απολεια εαοάων ύψους 

neoιπου 150.GC0.C0Q δοχ.

. Λογαριασμός Δ ιαχείρ ισης της ευπορεύοιμπς σταφίδας εαοόείας 1993

Απα την παραγογη 1993 πού ανηλθε σε oO.caQ τανναυς, a A .E .C , συγκέντρωσε 
.173 τόννους και οι Ζυνεταια ιστικες Οαγανωσεις Αίγιου, Ζακύνθου και Πύργου, 
.ιγκέντροσαν 1Δ.Δ16 τόννους, ενώ μέσο του εμποαιαυ διακινήθηκαν 31.991 τάννρι.

Η συγκεντρωθεισα απο τον Α .μ,Ο. σταφίδα διατεοηκε στο ε£αγωγικο εμπορία 

juoova με τον Καν. Ε .ϋ .Κ . 2163/93 και σχετικές αποφάσεις ταυ Δ .Ζ . -  A . I .G .  
■η γενική μέση τιμή τον 170,30 δρχ/κιλό.

. Δ ιαχείριση Βιομηχανικής Σταφίδας

Από τη χρήση 1991/92 οι βιομηχανικές σταφίδες (Ποιοτική Διαλογή) και Απορρίμ- 
«-.τα σταρ ι όεργοςττασ ίων) παραλαμβάνονται υποχρεωτικά από ταν Α . Ι . ο .  σύυρωνα 

; τα Μόμα και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως μέχρι σήμερα, αλλά η δ ιαχείρ ισή  
·,ν γ ίνεται γ ια  λογαριασμό των παραγωγών (Παιατ. Διαλογή) και μεταποιητών 

■αψ/γέων (Απορρίμματα).

Π α ρ α γ ω γ ή

Το ύψος της παραγωγής της Κορινθιακής σταφίδας ταυ απσλαγιςομεναυ οταψιδικού 
αυς ανηλθε σε 5Δ-.020 τόννους·.

.//.
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Απο το ·συν ολο της χλωρής σταοίδας, που απας.ηράνθ.ηκε ·<α1 εδωσε .«ραιον 

της τάξης τον a4.Q2Q τοννων, ποσατης SCO ταννων (αντιατα ιχπ . crE 1 οννσυς
~ζο ί που ξηρός] οινοπαιήθ.ηκε.

— * , r. _ , J!___, >Γ_
ισ uiiioc · ης πραγυαταπο ι ηδε ι σας παραγωγής του απαλογ ι Εαμεναυ =-icuc, 

ana 54. 020 τοννσυς ήταν μεγαλύτερο του υΦασς της παραγωγής του προηγουμένου 

έτους (4Q.05G t o w q  ι } κατά 13.370 τόννους ή σε ποσοστό 34,56% <αι κατπ ο.-ο^Ι 
τρννους η σε ποσοστό 13,57% του μέσου υυους της παοαγωγησ rrlC τελευταίας  
οετίας ;47.;:55 τοννοι } .

Ε. Ακαθάο ι erro Γεοογικο Εισόδημα

Με Βάση τα στοίχε ir, του A.E.G. το ακαθάριστο Γ εωογ ι κό -ισόόημα απο 
την καλλιέργεια της Κορινθιακής, της εσοδείας 1993 ανηλθε σε 3 .3  ιΒ.300.ÜC0 
δρχ ., ήτοι 47 .SCO άοχ . κατά στρέμμα και υεσο oco . Τρ εισόδημα αυτό ήταν κατα 
795 εκατουυυοια όρχ . ή σε ποσοστά 3,3% μικρότερα εκείνο της προηγούμενης 
εσοδείας 1992. Η σημειωθεΐσα με icen ταυ εισοδήματος οφείλεται κυρίως στις  

κατά πολύ μειωμενες π υ έ ς  διάθεσης σε σχέση με τ ις  πέρυσι νες.

Τα εισαόπυα που αποκτήθηκε γεωγραφικά κατανεύεται:

Ετο Ναμά Κορινθίας  
ΑχαΓας 
Ζακυνθαυ 
Κεωαλλπνιας 

Ηλειας 
ίν,εσσπν ι ας

X ■ 1 .555 . <100.000
2.105.350.000  

973.000.000
42.000.000  

1 .303.200.000
2.129.350.000

ΕΎΝΟΛΟ Δρχ. 8.318.300.000

ΕΤ. Δ ιακ ινηση της παραγωγής

Από την παραχθεϊσα εμπορευσιμη ποαοτητα Κορινθιακής (5 0 .—30 τοννα ι } , 
ο Α .Γ .0 . συγκέντρωσε 4.173 τόννους (8,3%) οι Ενώσεις Ευνετα ιρισμων (Α ίγιου  
Ζακύνθου και Πύργου) 14.416 τόννους (23,5%) ενω το εμπόριο 31 .^  ι τόννους 

{63,2%).

0 Α .Σ .0 .  πέοαν από την ανωτέρω ποσότητα (4.173 τ ο ν . )  της ειπταρευσι μης 

σταφίδας, που παραδόθηκε σ ! αυτόν προαιρετικά από τους παραγωγούς, συγκέντρωσε 
και δ ιαχειρίστηκε <α ι 10. 107" . τόννους 3 1 ομηχαν ι κής σταοΐόας, παμ η παράδοσή 

της στον Α .1 .0 .  είναι από τα Νάμα επιΒεβλημένη.

0 Α .1 .0 .  ε ίχε  εγκαταστήσει σε. πλήρη ετοιμότητα και πραετσ ιμασία ,· για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγόν, δίκτυα από Κέντρα· συγκέντρωσης- στο 
χώρα της παραγωγήν. έχοντας έτσι την ικανότητα '/α υποδεχθεί ολόκληρη την 

παραχθεϊσα πασοτητα σε σύντομο χρόνο.

.//·
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Z . i ιυες πώλησης τη ς  σταρ ι óac

ι. ¡ iuec ανεσάς "3u εσωτερικευ

a )  i ¡μες διαδεσης α;πεδευατων Α .Ζ .ϋ .

Γην πεσετητα πευ .μ υ γ κ i  vr ρ Co ε ι Α • · Έ > C1EÜEoE εντες της απελεγιζέμενης
χρήσης.

Η διαδεση των απεδευατων εγινε c t : - iv  arrieασεων τευ Δ.Ζ. -  A .Z .G .
— ε rraiKaSee ι cruevep tiijeq σε πεσετητες πευ καδεσιΡένταν αναλεγα με τ ις  σσνδπκες
_ης αγέρας, πευ κάδε εερα επ¡κρατευσαν ητε ι :

1 . Απεα. Δ.Ε. -  A .Z .G . 2/26,1.3d α) τεννει Ids πρες 165 δσχ/.κ ι λε

β) 3

οω ti

γ) 50G 170 :ι

2. Απ εα . Δ . Ζ . -  A . Ζ . 0 . 3/2d.2 .2d α) 3.333 " 170 :r ιι

β) :ι 13S " 155 "

Η σωστή πελιτικη  τ ευ Α. Ζ . 0. στη διαδεση των απεδευατων στασιδας, πευ
συγκέντρωσε είχε cav απετελεσμα:
1 .-  Οι παραγωγέι πευ πααέδωσαν τ ε  παεϊέν τευς  σ τε ν  Α . Ι .Ο .  να ε ισπρά ϊευν  τ ι ς  

ί δ ι ε ς  τ ι μ έ ς  με τευς  παραγωγευς πευ Γτααεόωσαν τ ε  πρε ϊέ ν  τευς  σ τ ι ς  Ενώσεις 
κα ι σ τ ε  ελευδεωε εμπεριε και επί πλεεν να εισπωάςευν την a c ía  τευ πσαααωβέ- 
ν τ ε ς  σ τ ε ν  A .Z .G. σταωιόεκαρπευ τευς πρωτευς μήνες της σ ταα ιδ ικης  χρήσης.

2 . -  Di παραγωγέ ι πευ διεδεσαν τ ε  πρε ϊεν τευς 
υφηλετεαες τ ι μ έ ς ,  απε την τιμή ασωαλειας.

■ρ εΛευΰερε εμπεριε να πετμχεμν

Π i τI ιίσες στε εΛευυεεε εμπεριε
Οπως ποεαναρεαδηκε, μεσω τευ ελευθεαευ ευπεριευ όιακινηδηκε πεσέτητα 31.3Ξ

τεννων και ε ι τιμές αγεαας κυμανδηκαν κατα • έ  ριφερειε ρ ως κατωδι:

1} Περιφερεια Αιγιαλειας απε 170 μέχρι 175 δρχ./κιλά

2) Κερινδίας 155 " 200 Μ

3) " Πατρων κ.λ.π. " 150 " 200 It

Δ ) " Λειπης Μεσσηνίας " 1d0 '· 200 II

2. Τιυέσ Εςαγωγής

Οι τ ιμές  πώλησης τευ πρεϊέντες με έρευς FGS ακελευθησαν καθεόική περεία 

τε μεγαλύτερε διάστημα της σταφιδικής χρήσης (,Ζεπτέμρρ ι ες -  Απρίλιες.) παρευσιάζρ-  
ντας μικρή άνεόε τευς τελευταίευς μήνες /*3§37§d ενω η αγέρα άνειΖε  με 1.23d. 
5/τεννε, και εκλεισε με 1.G33 3/τεννε. Η γενική μέση τιμή πώλησης διαμερωώδηκε 
σε 1.053 $/τεννε έναντι 1.53d 3/τεννε. της εξαγωγής· της εσεόειας 1992, ήταν 
■δηλαόη κατά. d7S $/τεννε στε μεσε ερε μικρετερη.



£ · Ο ι κάνου ι κά Αποτελέσματα

»
Από τπ δ ιαχεια ιση  των περιουσιακήν στοιχείων ταυ Α .Ζ .Ο . ,  <α8ώς ·<αι από 

■διαχείριση της ευπσρευσιυης σταφίδας, πασεκυψαν τα π ιό κότα σ ι κάνου ι κρ 
Γελεσυατα, στη διάρκεια της στασίδικής χρήσης 1393/94 (1 .9 .5 3  -  31 .3 .34 ).

! Πρόσοδοι -  Δαπάνες Α.Ζ.Ο .

0 σχετικός λαγ/συάς 
υπόλοιπα 4.214.355,29 ¿οχ· 
;ς κατοθ ι :

ι ιρσσαόα ι -  Δαπανες <->.¿..0. παααυσιααε χρεαστικα  
και η συνοπτική εικόνα του λαγ/συσυ αυτού εχει

ΠΡΟΣΟΔΟΙ

I .  —  

2.-

3. -

4. — 

ε; _

Παόσοόσ ι από εισσσρά υπεο ΑΖΟ απα ακίνητα <α ι κινητές ας ιες  Δρχ· 

Εσοδα από Γεωργικα Ιόαυυατα
• _  /  . 1  "σσοοα απο ~σκους ,_κατσυεσεων κ .λ . π . ;

• , , . Μ
Διαχειοιση β 1αμηχαν1κης στσαιόας παλαιών εσοόειων

• ι
Διαρορα έσοδα

Ζύναλα ΔρΧ-

ΔΑΠΑΝΕΙ

1. 

2.

σ»

5,

7 ,

0.

9

10,

- Δαπανες Διοίκησης

- Δαπάνες συντήρησης εγκαταστάσεων

■Ξζοόα λειτουαγιας Γεωογικων ιαουρατον 

Εξοδα λειτουργίας Ζυγκρατπρατων Δείαυενων

-  Δαπάνες αντιφυλλαξηρικης αυυνας

— 3σροι :

-  Δ ιαχείριση Ερπορεόσιμης σταφίδας εσοδείας 1993

_  μ . ι: παλαιών εσοδειών

-  Αποσθέσεις

-  Διάοοαες δαπάνες

,ίΟζ *7 -ι ~  ρ,ρ

16.165.330.30

338.799.554.00

179.303.551.00

42.335.040.30

ΔΟΧ-

Ζύνολο Δσχ-

642.35ο..280,,00

461 .533,οα

η 329..046.αα

10.,255,.278, ο α

21.,152 .550,00 '

17..316 .250,,00

,025 .573 ,00

57 .518 . 181 ,00

20 .749 .413 πρ
, οϋ

21 .359 .460 70 
} ■— ’

2 .281 .657 ,Οϋ

646♦570♦ 186,29

//



p) Δ ιπ ν ε ίσ 'ση  crrag ί ¿ac εσοδε ίας 1593

Ans την προαγωγή τπς στσαιδας εσοδε ι ας 1993 συγκεντρώθηκαν στις  

απσΞήκεσ του Α .Ζ .Ο . 4.173.170 κιλά ο ϊίας  7 IG .721.220 δρχ . και επί; την 

διάδοσή της - ιαπραχθηκε το ποσο tqv 713,075.325 δοχ. Ans την εν γ ενει 
διαχείρ ιση  τ Πς εσοδείας ουτης πρσεκυυε χρεωστι κέ υπόλοιπο 57.518.131 

δαχ.

Δ ιαχε ip i cm εμπορευσι μπς στπριάας ‘

3) Δ ι2 ύ ε :ο ιρ π  σταφίδας εσοδείας 1552

Απέ την εν γένει διαχείριση των οχετικων αε την εσοδεία αυτή λογ/σμαν 

■προέκυυε χρεωστικέ υπόλοιπο Ζ0 .7C4.59Q δρχ.

Υ ) δ ι αχε ίσιετη σταφίδας εσεαειαρ 1390

ΑγγΑ την εν γένει διαχείριση των .σχετικών υε την εσσδεία αυτή λογ/σμων 

προέκυψε χρε -σ τ ικέ  υπέλσισρ 23.730 δραχμές.

δ ) δ ιπ νε iο 1σπ σταφίδας εσοδείας 1539

την εν γένει διαχείριση των σχετικών με την εσσδεία αυτή Ιργ/ουών, 

προέκυψε χρεωστικέ υπόλοιπο 16.093 δραχμές.

ε). Δ ι σν £ ί Ρ 1 σ π σταφίδας εσοδείας 15SS

την εν γένει διαχείαιση των σχετικών με την εσσδεία αυτή λογ/συιων, 
προεκυψε χρεωστικσ υπολοιπο a3.31S,Oidw δοχ.

ΓΓ) Δ ιπ νε ϊο '^Π ' αττσΒευατ-ΓΤΡ ιπυένπε σταφίδας εαοοείας 1987

Απ;. τ ην εν γένει διαχείαιση των σχετικών με την εσσδεία αυτή λογ/σμών, 

ποσέκυψε Πιστωτικέ Υπόλοιπα 2C6.313.543 άρχ.

ζ )  Δ ιπνεί ρ |σΠ σταφίδας εσαοειας 1986

την εν γένει διαχείριση των σχετικών με την εσοδεία αυτή λογ/σμών, 

προέκυψε χρεωστικέ υπόλοιπο 28.489.575 ορχ.

} ^ ιαγ Ε ίοιση αποθεμστοποισμένπς σταφίδας εσοδείας 1986

Απ’ την εν γένει διαχείριση των σχετικών^ με την εσοδεία αυτή λογ/σμών, 

προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο 53.46p.a94 ρραχμες.

η) Διαχείριση σταωίδας εσοδείας ’·395

~ . . * , τ π ν  εσσδεία αυτή λογ/σμων,Αγτα την εν γενει διαχείριση ·ων αχε. ικων μ& ι
παοέκσψε Πιστωτικέ Υπόλοιπο 241.130,357 δραχμές.

η1 ) Διαχείαιση αποθεμοτοποιημένης σταφίδας εσοόείσ£—— Τ

. · τπν εσοδεία αυτή λογ/συών,
Απέ τΠν εν γένει διαχείριση των σχετικών μ* τπ

προέκυψε χρεωστικέ υπόλοιπο 238.a26.336 δραχμές.



ο

• - _ ¡.,— ¿είας 1934 
Δ ι αχε ι α ! απ υ · σ σ 1 -----------

5-Α _ ν ,-ν νένε. διαχείριση ταν σχετικών υε την εσ
" ‘ Π ι~ τ ι < ά Υπάλαιπα 2D3.2C3.CQ5,79 δραχμές, πααεκυαε Π ι ατ.^τ ι κ

31 ° τ = . : ^  ε ^ ο β ία α . ^  ^

4 · ™ ν . ν γένει 5 . « ε Ι ρ ' θ ΐ  ™  3χετικβν ·με_την εεεόεκ
Υπάλαιπα 222 .συ9.194 αααχμες.

τ.  ̂̂  ε κ ε /Λο γ ι -

σσόεια αυτή λαγ/σμων,

αυτή λαγ/σμών,

\i.ivnnicn σταοίόσσ εσαΡε'τΡ—ΐαααδ
ΑπΙ ' ~ ~ ν Ξν ~7ένει ά ι αχε ϊ α ' ση των ^σχετ ι καν με την εσ

π ι^ τ !τ  ι κε Υπαλα-ιπα σ .— 17.τ^«^,35 δραχμές, ππαεκυυε πιστωτικά

εσαάεία αυτή λαν/σμων,

■σρ~
ισ .Διαχε ; α , .~η ' τατ εσαδειαε ■=·&

Λιτα Ξν γένει διαχείριση ταν σχετικών με ■ ~ν εσ

πραέκυΦε'Πιστωτικά Υπάλαιπα 3.225.467,44 δραχμές.

3 ,Διαχεϊσισπ στασιδας εσαοεισς— [58_1

Απα την ·£ν γένει διαχείριση των σχετικών με την εσ 
ποαέκυωε Πιστωτική Υπάλαιπα 7.022.246,10 δραχμές.

σαόεία αυτή λαγ/συων,

σόεΐα αυτή, λαγ/συωυ,

3 , -  Διαχείριση υπ £υπαρεύσιμης Σταφίδας

α> Διαχείριση Ηαιατικής Διαλαγής εσαό. 1393 για Λαγ/συά των, .παραγωγών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ταυ απαλαγίζεται, α Α .Σ .Ο . συγκέντρωσε α .ΐ7 7 . -/ 0  
κιλά Παιατικής Διαλαγής απά ταυς παραγαγαύς, παυ παραδάθηκε σ ' αυτόν σύμφωνα 
μετσν Νάυα, α.ίίας 53.549.400 δραχμών. Απά τ ις  πασατ.ητες αυτές διατέθηκαν 
15.520 κιλά και απέμεινε αδιάθετη τασάτητα 3.161.562, παυ σπατιμηθηκε σε 

53.239.240 δραχμές.

■3. Διαχείριση Πςίατικής Διαλαγής εσαδείας 1592 για λαγ/σμά των παραγωγών

Απά ·:την διάθεση 148.905 κιλών για αινάπνευμα και 1.777.540  ̂ κιλών για 
ΐύόι και την εν γενει. διαχείρισή τον σχετικών με την =.σαδε!α αυτή λαγ/σμών, 
ποαέκυψε Πιστωτικά Υπαλαιπα 36.759.256 δραχμές, παρέυει^νε αδιάθετα υπάλαιπα 

σταφίδας την 31/Β/94 375.576 κιλά, σΣίας 9 .391.»00  δραχμών.

. γ . Διαχείρισή Παιατικής· Διαλαγής εσαδείας 1991 γ ια λαχ/σμών ·αν παραγωγών

Απά την διάθεση 314.330 κιλών για αινάπνευμα και 330^ κιλών για ξύόι^ και 
την εν γένει διαχείριση των σχετικών με την εσαόεία αυτή λαγ/σμών, πραέκυψε 

Πιστωτικά Υπάλαιπα 55.852.139 δραχμές.'

Πααέμεινε αδιάθετα υπάλαιπα σταφίδας τπν 31/3/94 9 2  κιλά, α£ίας ¿.20υ
δραχμών.

.// .



Λ

αιαχειριση  απερριμμαι σ ! αν 1593 για λεγ/σμε ταν μεταπε ι πτ” ν

ατα τη διαρκεί 4 της χρήσής πεσ απελεγιΕεται, ε Α .Σ .0 . συγκεντρασε' 5.929.4.05
απερριμματαν επεϊεαγασιας σπε τευς μετσπε ιητές <ερ ιν3ιακης σταρι δας,

παραδεδηκαν σ' σμτεν συμρανα με τε Νεύε, αριας 70.495.295 δραχμές.

Απε τ ις  πεσετητερ αυτές 
σετητα 5.994.. 345 ·< ι λα πευ απ

ιατέδπκαν 920.727 < ιλα <αι απεμεινε
ιμηθηκε σε 50.939.357 δραχμές.

ααιορε

Διαχειαιση απεααιμματαν σταα/σιαν εσεόειας 1992 '/σι. ταν μεταπειπταν

Απε την διααεση 2.572.219 .< ι λαν για εινεπνευμα <α ι 3 4 2 .ΙϋΟ ,< ι λαν για
ααιοινη  <αι την εν γενει διαχείριση ταν αχετικαν με την εαεοεια αυτή λεγ/σμαν, 
εεκμιεε Π ιστατικε Υπελειπε 40.000.000 δραχμές.

Παοεμε ι νε ,αό ι α9ετε υπελειπε την 31/3/94 3.550 κιλά, αριας 11 1.230 δραχμαν .

.Διαχείριση απερ/ταν στεσ/σϊον εασάειας !591 για λεγ/σμε ταν μεταπειπταν

Απε την εν γενει διαχείριση ταν σχετικαν με την εσεόεια αστη λεγ/σμαν, 
εεκυαε Πιστατικε Υπελειπε 45.555.545 δαχ.

X. Μέτρα για  την πρεστασία της Κερινθιακης Σταφίδας εσεδειας 1993

Α. ΕΜΠΟΡΕΎΣΏΑΗ ΣΤΑΦΙΔΑ

1 .-  Η επίτρεπα ταν ΕυραπαΥκων Κεινετήταν με τεν Καν. Αρι8μ. 2153/93 καθ
ρισε για την πεαιεόε Εμπεαιας 1993/94 την ελάχιστη τιμή (τ ιμή  σσααλεισς  

πευ ποεπει να καταβάλλεται στευς παραγαγεύς.

Η τιμή αυτή ' ειναι 52,491 Ευραπαϊκες Αεγιστικες Μενάόες (Ε .Λ .Μ .] ανα 

100 κιλά και αντιστειχει στην πειετητα Σευλτανίνας Με 4

Βσσέι ταν συντελεσταν πρεσαρμεγης και συμρανα με 

εα Υπεμργειεμ Γεαργιας,ει κατατερες τ ιμές παραγωγεμ 
ιαμερφώνενται κατα περιφέρεια και κατηγεαια ας ερης:

τε απέ 1/9/93 εγγρααε 
για την εσεόεϊα 1993

Π



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σκιάς Ηλ ι ou εκλεκτή Τρεχούμενα

-  Α ιγ ιαλε ιος 175,3255 ^72,3394 154,1703
-  <αο ιv s ιας
-  Ο-ατραν -  Νήσων — Ηλ.ε \ _

— '65,5775 151,9290

Τα ιουλίας -  Ουλιας 
-  Λ.ρ ι πης Μεσσην ι ας

— 161,3290 155,9459
154.4550

ηπως ποσκυπτει arT¿
·.. Τρεχ/να Πατρων -  Ίησον
σε -σχέση με την αντ ί erre
δρχ. ανα < 1 ΛΟ Π uc

I · !
τον ανωτέρω πίνακα η 
'< . λ . π . ) δ ι aucoacvE T a  ι 

ΐ'ΛΠ της εσοδείας 1992 
' 5,55%.

, , ι , #
μ έ σ η  ε λ ά χ ι σ τ η  τ ι  μ η  π α ρ α γ ω γ ο ύ  

σ τ ι ς  * 5 5 , 9 4 - 5 9  δ ρ χ . /.< ι λ ά  ·. κ α  ι 

έ υ ρ α ν  ι ζ ε  ι μ ε  ι ω σ η  .<ατά 2 9  , 0 3 0

ί >εμ·αν της πιο πρνο ελάχιστης 

οε τον Καν.2152/93 '<α6ρρισε το jpoc 
: ι κ πς -V ι οχυσπυ,, ι ο <_<»ι ο ι ¡o pv eoy ετα ι

τ ι une, η 'τΓΜτοοΓίή 
■ Π'-. ^^ · CÜlllGAACLitVr,

αε 56.223 δρχ. av¿

τον Ευρωπαϊκόν Κοινότηταν, 
στους παοαγωγους ατρευμα- 

στρέμυα.

Η στοεμματικη εν ι σχυση· της " εσοό 

της εσοδείας 1992 παρουσιάζει σύόηση 
55,5/α .

__  _  Λ Q Q - I  · »
;ας J - J  σε συγκαιση με την αν τ ίσ το ιχη  
¿0.433 δρχ. ανα στρέμμα ή σε ποσοστά

ϋι Kaifji c.i.c., ' 1 Uc.p :>αοαγσγου πρυ ανσοεοοντα ι όταν ανωτέρω πίνακα ισχυσαν
τι σύυωωνα με τον Καν. Ε.Ο.Κ. 1445/93 οι κατώτερες 

ν' αναπροσαρμόζονται ¡jg μσση την ισοτιμία ECU 

καΗε μήνα, για τα γεωργικά προϊόντα.

KCTÓ rav μήνα Σεπτέμβριο δ
~ ι υε ς παραγωγού ancana ί στη:
neu Sa ισχύει την πρώτη ημές

2 . - Το Δ .Σ . -  A .J .O . ,  κατς
vn ιι επ ι πλέον αποοασιυε τρ ~

a ) Τ ην αύξηση της τιμής

ερο

στπν Α .Σ.Ο . σ ι σταρ ιδοπαραγργο ι ως εζης:
Υ 1 ο ' ι ς ποσότητες που 3α προσχομ ι σουν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σκ ιός Ηλιου Εκλεκτή Τρεχούμενα

-  Α ιγιαλε¡ας 190 135 ιεα·
-  Kg o ι νθιας - 130 175
-  Πατρων — Νήσων — Ηλειας 

Τριφυλιας — ι ιυλ ι ας 175 170

-  Λοιπής Μεσσηνίας
. ----- - ~

ι ΟΟ

3) 3 Α .Σ .Ο . να ενεργεί παρέμβαση για λσγ/σμό. των παοαγαγών', παραλαμβάνοντας
•στις αποθήκες τπυ και στις ανωτέρω τιμές κάθε ποσότητα εμπσρευσιμης σταφίδας 
εσοδείας 1992 που θα παοαδίόεται σ'- αυτόν από ταυς παραγωγούς προαιρετικά, 
μέχρι τ ις  31/3/94.

Μετά το τέλος της διαχείρισης της σταφίδας που Sa παραλαβε ι ο Α.Σ.Ο . 
και υπό την προϋπόθεση διάθεσης της σε τ ιμ ές  υψηλότερες απο τ ις  ελάχιστες  
το πλεόνασμα neu 3α πρρχύψει 6α διανεμηθεί erroup παραγωγούς, που 3α έχουν 
παραδάσε ι στον ΑΣΟ την στάρι δα ταυς, με βάση τ ις  τιμές παυ Sa διαμορφωθούν 

κατά περιφέρεια , αρού αοαιρεθούν προηγουμένως τα έΣοόα ¡.τόκοι χρηματοδότησης, 
δ ι αχε ι ρ ι στ ι κά κ . λ . π. )

.//.



, noc ^ ~ ri~~·' rtc'-> =α απουεινει αδιάθετη στους - uq . τελευ > 3 1 ouq μήνες “HC
.) ,<aa%  ,<¿0. χρήσης, ^α-μετσοέοεται υέχρ ι ji/5/9^ o rην αποΕερατοηα ι ησπ.' {'w* ,

“ *  -  *  —
,1 a no i εωπονους της Λ/ναΠ^

ό) Ά r,a :ο.ι cc ; : Γ',εογε ! ■

ζ ι ν

ιστ ιχη κατατσε,η της
ΐ2C Π ρ π°  pov.ucuc υπάλληλους tcu Α.Σ.Ο.

._ξ3 ; πτώση 5 1αϋπνίας για την rrciori:<n καταταξη της σταφίδας, ασμόό' -  

π δ /νση Γεωργίας της πεςιφέρειας ρτην οποία ανήκει το Υποκ/υα.

pica rcu -α συγκέντρωσει ο .Α.Σ.Ο. , να διατίθεται για εξαγωγή ή εσωτεο ι < r > 

■-'-νάλΡΡΠ ι τουλάχιστον υε τις ελάχιστες τισες.

-στ)σιν -,̂ τρ̂ εα άτοπο ι ας Α . δ .Ο. που 9α παοαλαμρανει ~σ υ ι os/ οπο στις — κστα παοσγωΥ1· 
_^πσ-' κατώτερες τιμές κο ι 9α ταν 5 ια3ετει στις τιυες που καθοαιζρνται 

_ · ,\.l . θα είναι υπευθυνος για κάθε αδικαιολόγητη ζημία, που θα ποοκυιυε ιαπο
από <σκη ο ιαχε ιρ ιση  ταυ ηραιοντας.

3 Για την μΠ ίυποοευσιμη υταοιοα

333781/17.3.31 και 37α Υπουργεία Γεωογιας με τις υπ' αοιθυ- 
ιποράσε ι c "ου, καθόρισε ταν •'•οόπο παοαλαθπς :<αι· οιααεσπς της υη 
Γτρφι'όας, που 'απα ταν λ'ουα ταραο ι δετά ι υποχρεωτικά στον A.E.Q.

¡2389/2.10.31 

ευποοεύσιunc

α) Από roue παραγωγούς

1 Η δ ιαχείρ ιση  της Π.Δ. που 
παοσγωνης κάθε παραγωγού,

τα ε λ ά χ ιστόν ποσοστά της καθορίστηκε επι της 

σε 5% για σλες τις  στααιδΓκές πεαιωέα^χςς 3α

Υ ια αγ/συα τρν ιαοαγωγων.

ξόολπ.ση -ης Π. Διαλογής θα γίνεται μετά τρ κλεϊσ ιυα  τρυ λσγ/σμού <αθε 

:φ ιδίκης χρήσής, απολογιστικά.

Με την υπ' αοιθυ. 333731/17. 
προθεσμία υποχρεωτικής πρρρκάυισης 
εληγε - ην 31/12/1333 και παρεταθη 

324.138/*,5.2.54 απόφαση του Υφυπουργού

.31 αποραση του Υπουργείου ι εωογιας η 
της Π. Διαλογής σ τ ις  αποθήκες Α .λ.Ο .  

έχρ ι 31/2/94, σύμφωνα με την υπ' αρ.ιθμ- 

Γεωαγιας·

Τέλος το Δ .Ζ . -  Α . Ι . ϋ .  αποφάσισε στη συνεδρίασή ταυ αοιθυ. 4/10 .3 .3α, 
την καταθολή στους παραγωγούς συμπληρωματικού τιμήματος 10 δοχ. για κάθε 
κιλό παοαδοθείσα στον Α.Σ.Ο. Ποιοτικής Διαλογής χρήσης 1932/93 (ή τ ο ι :  25 
δοχ . προκαταβολή -τ- 10 δρχ. σουπληρωματικα = 35 Δρχ/κιλο) και προσωρινή εκκαθααιση 

της Ποιοτικής Διαλογής χρήσής 1393/34 παυ πνεοχετσι σε 20 δρχ ./κ ιλσ .

8) Απά τους Δμ-άοους -  Εξαγωγείς

1.—Τα απορρίμματα που ποσκυπτουν απα την επεξεργασία της αταφιοας σ τη -σ τα ο ι -  
δεογοστασια και παυ τα υποχρεωτικά ποσοστά τους καθορίστηκαν επι της ποσο—

■ ·· -ήτας που δ ια τ ίθ ετα ι  συσκευασμένη ε ίτε  για εξαγωγή ε ίτ ε  για εσωτερική 
·· κατανάλωση σε ποσοστά 15% για όλες τ ις  σταφιδικές περιφέρειες επι του αυταυ 

σ ι ου σταωιδοκαρπου.

2 .— Το. Δ .Ζ . — Α .Γ .0 .  στη συνεδρίασή του 2/10.2.35 αποφάσισε να δοθεί στους
σταφ'ιδαεξαγωγείς ποοκαταθολή 10 δρχ. ανά κιλά απορριμμάτων εσοδείας- 1333. 
Επίσης με την απόφαση αρ ι θμ . 11/2.1.7.95' αποφάσι σε την καταβολή στους σ τα -  
Φιόοεξαγωγείς προκαταβολής 1θ δρχ.-ανά κιλό για όση ποσότητα ε ίχε  συγκε
ντρώσει σ τ ις  αποθήκες ταυ ο Α.Σ.Ο . μέχρι 15.7.35.

,//.



·ΐ£τα την "=·Α ι ' Ί  Qi asee". T'JV a“QPP ι puarav errerai άεαγσστσσιίων στις  μισυπχανίες 
οπρσταΣης 3α σοθει ~ α μ ς  μετσπσιη.ες -  εΐαγαγείς συμπληρωματική ac ia  που 9α 

σοκυαει, cuuçcvQ Ρε 1 Πν a5<¿_:S“ /2. ·0.3ΐ α~ααιαση ταυ Ynoueveu Πεωργίας.

-J-—· Eniσχαπηση u " i v ĉocrYcsYrT κσ* οιοκίνηορ της σταφ15ας εσοάει ας 1993 

1.- “Εκταση - »acayavn - Ετσευυα~ική arTl-.ñnr-n

Σύμρανσ υε τα στοιχεία reu Α.γ .π. αι Ξ;<-άσε ¡ ς , πσυ καλλιεργήθηκαν
στα a ι δαμπεΛους ·<ατά το <α-'-Λ ι εογητ ι ,<q ετςς 1992/ 92 , reu παοόχΕη η εσοδεία 

-τσ εχάλυπταν επιφάνεια 184.4,0 “ σευράτον. Η έκταση αυτή ήταν μικρότερη του 
nccnycuusvou έτους κατα 750 στσευματο ή σε ποσορτά 0 ,4% και κατά 45 . 1QQ στρέμματα- 
π σε ποσοστά 19, της τελευταίος οετιας. η μείωση των εκτάσεων αναωέρεται 
-ε άλες τ ις  σταφιδικές περιοχές, ιόιοιτεοα σε στην Ηλεία, Μεσσηνία και Αχαϊα.

■ a uu/ας της προαγωγής ανηλθε σε σ4.020 τσνναυς, έναντι 40.050 του πρσηγσυυενρυ 
ετ-υς <αι 47 . 556 τσν. ταυ μέσου ccou παραγωγής της τελευταίας 5ετίας 1588^ 1992.

¡όχθη ECG τανναι πεοiHGu στασυλιών (που αντ ι στοιχουν
:αν, π δε υπολα ι πη παραγωγή απαΕηρανθηκε κα ι απέδωσε
ην οποία 50.5SG τ α ν . ήταν ευπαοευσ ¡ μης <ατηγαοιας

σε 250 τον. Εηρα; οινρποιήδι·
23.750 τον', σταφίδας ,  ασό 
■;σ ι 3.1BG τανναι  ήταν μη εμποοευσισης κατηγααίας (Ποιοτ ική Δ ια λ ο γ ή ) .

σ τσ ι  τσ  υωας της  ποαγ'υατοπα ι π5ε ; σας παραγωγής του απολογ ι ζάμεναυ έτους 
ευααν ι ζ ε τα ί  μεγαλύτερο ταυ ύφους της προαγωγής tou naonvauuévau έτους (40.050) 
'<;:iTQ 13.57Q τ ο ν ,  η σε σοαοστό 24,55% και κατα 5,454 το ν .  η σε ποσοστά ' 13,57%

. μέσου όρου παραγωγής της. τελευτά ι ας σ ε τ ία ς  1958- 1952 (47.555 τόννο  ι ) .

Κατα τ '  ανωτέρω η μέση ατρευματική απόδοση, mou επιτεύχθηκε, ανήλθε, σε 
-τ9._ κ.ι λα έναντι 215 ταυ προηγουμένου έτους και 230 ταυ μέσου apGU της Ρετισς  
»Sea - i cg2.

Π ία πλπρεστεοη ενημέρωση παρατίθενται τα διαθέσιμα στο ιχε ία  μας, παυ ονααεραντα 
3Τ! δ 1 εκτάσεις , την . παραγωγή, την αινοπαίηση χλωοας, τ ις  αποδόσεις- φυτειών που 
έγιναν'· κατά τα τελευτα ία  πεντε χρόνια σε σχέση με την εσοδεία. 1993.

ΠΙΝΑΚΑΣ I
Εκταση, παραγωγή και στρεμυατικη αποόοσπ κατα τα

τελευταία έξι (S )  χρόνια

ΣΤρφ » Qιχ

.
Εκταση Π A Ρ a r  a r Η Μέση

W »
σε

Ετος στρέμματα ΑποΕη- 0 ι vanaιηθεIσα  

χλωρό(σε ξηρά)
Σύνολα δααη σε κιλά

' ·. ρανθε ίσα

393/89'· 229.570 61.000 1.580 52.580 273

335/50 213.460 53.770 960 54.730 256
350/31 211.230 39.380 300 39.680 1S8
331/92 193.800 4Q.190 500 40.790 210
352/93. _ 165.220 39.940 110 40.050 216

■·'■ * G . · 5ετ ί ας ! 206.555- 
1
i

¿U5 · 3Ξ6 710 47.556 230

1593/sa. 184.470 53.760 260 54.020 293

.//.



, ΠΙΝΑΚΑΣ I I
Μεππθολες που σημε ι άθηκαν στ ι ς εκτόσει ς ταν στα® ι οαμπελαν κατά 

Νομαρχιακό Διαμέρισμά κατα τα ετη 1988 — 1933

Καλλ ι εργητι κα ατρεμι-ΐατπ Δε ι κτης 1388

Μα μα !
+ ή +· ή -

. ·
Έ το ς  1388 Έ τοσ 1533

σε στρέμματα V/Ο
■ -

.

Ισα ι ■'"31 ας

.
43.375 _ ς τις _ •4,2

«γα'ίσς =9.310 49.350 10.250 - 17,3
41 ,070 30.515 10.2=5 - 24,3

,‘εασπν ι ας. 73.430 43.300 29.530 - 40 4

Ιακυνθομ 17.730 19.130 -  1.450 Τ- Ο , ̂

.εοάλληνιας 3.370 1.250 1.420 53,2

ΣΥΝΟΛΟ 229.570 184.470 I & ο ο 19,5

«ταν
α στοιχεία  της παασγαγης 

·, ίνακα του ακολουθεί:

νια την εσοδεία που απσλαγιδετάι, εικόνιδαν"

ΠΙΝΑΚΑΣ I I I
Καλλιεργούμενα στρέμματα και ύψος παραγωγής της εσοδείας ¡993 κατα Νομα, 

σε σύγκριση με την προηγούμενη εσοδεία 1932

Ακαααριστο νεορνικα ε ;σοαημα

Ιύμοωνα με- τα σ το ιχε ία  μας, 'το ακαθόριστο γεαργικά εισόδημα από την Κορινθιακή 
ιίδα της εσοδείας 1933 ανήλθε σε 3.316.300.000 δαχ ., ήτοι 47.500 δρχ · κατά-στρέμμα 

ϋ£ϋΌ ΟΟΟ-
/ · / .  -  ■ ■



ι α
η• j
η·

ρνωτεοω εισόδημα μ~ο την εσοδεία 1993 ήταν κατα 734.c50.GC0 Ραχ 
σε σασσστα 3,2%  μικρότερα ekeivcu της προηγούμενης εσοδείας 1592. Τούτα' 

είλεται κυρίας στις  κατά πολύ μειωμένες τιμές διάθεσης σε σχέση με τις  πεουσινες.

Αναλυτικωτερα τα στοιχεία μας <ατα Περιαερεισ των Υπακ/ματαν μας <α ι 
Νωυααχιακο Διαμέρισμα έχουν ο πας στον πίνακα σου okoacuSe i :

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

Νομα ι

ί

Υποκαταστήματα
Υψος παραγωγής 

σε τονναυς

ΑκαΒαρι στα Γεαργικα 

εισοόημα

Αχα'Γας
¡i

Α ιγ ιau 11.530 1.556.150.000
Gatoov 52α 139.200.000

¡
¡
I

12.355 j 2 . 105.350.0CO

i
λοοινΰιας 1 Κ ¡ατού

I

2.300 302.050.000

Νευεας Δ . 200 555.250.000
Ξυλοκαστοαυ 3.330 557.-300.000

1
9.830 1.665.300.000

1

Ζακύνθου Ζακυväcu 6.360 973.cao .000

Χεααλληνιας Ληάουοιαυ 260 42.000.000

Ηλειας Αμαλιαδας 3.000 Δ55.320.000
Πύργου Δ. ΟΔΟ 566.330.000
Πελοπιου 3. Δ60 569.700.000
Χρεστενων 1.090 171.550.000

11.590 1.903.200.000

•Ιίεσσην ι ας a ιλιατρον 500 75.550.000
Γ αργαλιανων 1.3Δ0 319.550.000
Χωράς 1.760 291.300.000
'Πμλου Δ.0Δ5 538.000.000
Κορώνης 1.350 223.500.000
Πεταλίδιου 1.050 169.350.000
Καλαματας 210 32.500.000
Μεσσήνης 2. 170 329.900.000

1
i
1

13.125 2* 129,350-000

ι1
i

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 54.020 3 .313.¡300.000
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3. Δ ι α κ ί ν η σ π

-  κατσ αοοεα απορροαηση της ·
.„ρργαγης Ευρανιζεται ττπν πίνακα που ακολουθεί:

Λιακινήσεος της παραγωγής

ΠΙΝΑΚΑΣ. V

Κορινθιακής Σταφίδας εσοδείας 1993 σε τόνναυς

Φορέας

Απορροφησεας

,
Εμποαευσιυπ 0 ινοποιπθεJσα

Σύνολα Παραγωγής

Εμπορεύσιμη ( ΓτλΠν απορ/ταν)
χλωρά αναχθεί
σα σε Σηρά

Ποσότητες V/Ο

- . Σ . 3 . — ]7^ 3.180 7 .2Β3 : 4

Ξυποσισ 

Γυν/κες

31 .931
-

210 32.201

Εογανωσεις 14.315 50 14.460 ¿.Β

- 50.580 I 3.180 260 2/ .020 100
1 I = — -  ■—— — =—

.τ τεΛίκη εικόνα της <
:353 δ ι αυορσώθηκε ως ακολούθως:

ι J οι νοπο ι ηθε ι σα χλωρά ί. αντ ι στα ι ΧΠ 4ηρα j

■ί Αποΐηρανθεισα:

-  ΞΣαχθείσα ποσότητα
-  Εσωτερική κατανάλωση
-  Συγκεντρωθεϊσα σύυρωνα με τα Noua, υποχρεωτικά 

■από τον Α .Σ .Ο . μη εμποοεύσιμπ ( 3 1 αμηχαν ι κη)
-  Αδιάθετα απαθέυατα της 31/8/94

τά τεα ι πτώση διαθεσεως της Κορινθιακής της εσοΰ-ε ι ας

τον. 39.247 
170

" 9.763
3.530

τον.

53.760

Σύνολο τον. 5d .020 (α )

/άλωση αποθεμάτων κατο καταχσ:

Παραγωγό ί 

Ξΐαγωγε ϊ ς.

Συνετα ιρ ιστικές  Οργανώσεις

Σύνολο

τον.

3.060

1 . 120 

4.560
a ) Απο ι ην συνολική αναφεραμενη ποσότητα των 54«υ20 ιοννων σταοιδας, w 
συγκέντρωσε 6.580 τόνναυς. Απορρ ί μματα - Σταρ »έερΎοστσσ ί ων " ’ τα” οποία σσαεκυραν 

:πό την επεξεργασία της εμπορεύσίμης σταφίδας για εξαγωγή. ,

ιτ ■



ΠΙΝΑΚΑ! V I

Γης κατά μήνα και φορέα απορρόφησης nriC ^ ° Ρ 1 νθ ιακης λταριδας εσοοειας 1993

παρέας IflOCOCOOCSOC lUVQAO

Π ν =
A . L . 0 .
T c v v c i

d. 172

i'jnoo i a
Tawo i

31.591

IuW  κες 

ΟαγανοπεiC 
Tnvvc ·

. id.¡ais ■

! GWQ I

53. 5cG I

μμπαοεμσιυη :
ven i o Λ .& - ^  I

παραγωγόν

i a w a  i

ΖεπτέμβριCC 1993 397 2 .dS2 5.253 3.517 17 d 1 .563 33

Οκτώβριος 2 .5Sd d .2 2 0 5.273 12.357 d 1 29.596 53

•Ίοέμβρ ι ας. d 12 3.510 1.370 5.352 oa 23 .70d • d?

Δεκέμβριος - 1 . OSS d. "23 51 IS .551 35

Ιανουάριος I55d 3 . 1C5 123 3.301 -3 15.250 32
^εθοουαοιος :: - 2 .5¿S 1 Ό ̂ ¿ . CuO 72 13.537 27
Μάρτιος 2.150 250 2 .diQ 73 11.187 22
Απρίλιος 2.025 7d 2.059 32 9,086 IS
‘.'.άϊος ” _ ! . 565 116 2.031 SS 7.007 Id

Ιούνιος _ 1.933 ’ 35 2.069 30 d . 933 10
Ιούλιος - 2. Cod - 2 . C6 d 5d 2 . 2 ?d a
Αύγουστος - 2 .37d - 2 .37d 100 - -

d , -  T i pec πωλησεως crrogi ι ¿ας

A. T ιuec αγοοας εσωτερικού

—  ι iuec όιαθεσεως αποθεμάτων A .I .Q ,

■·Λε τον Κανονισμό 2163/93 της Ξ.Ο.Κ. καθορίστηκαν αι λεπτουέοειες για πωλήσε ι ς 
σταωιόας σε τοσκαθοοισυενη τιμή.

ΐΰυφανα υε τον ανωτεοω Κανονισμό π σταφίδα, που συγκεντροθηκε από τον A .2.Q .  
(d .173 τό ν ν ο ι j διατεθηκε arc  εξαγωγικο εμπορία σε τ ι υε^ ι σου καθοοίστηκαν με 
σχετικες απορασc ιζ *ου Δ. . — μ . ¿_, 0 ,

3. ~ιμες Ελευθέρου Εμπορίου

•Μέσω του ελεύθερου εμπαοιου διακινηθηκε ποσότητα 31.391 r o w a v  με τ ιμές ανώ
τερες της ελάχιστης κατα περιφέρεια τιμής παραγωγού. Κατά το μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα της σταφιδικής χρήσής 1953/9*1 ρι τ ιμ ές  “αρέσειναν σταθερές ( 150 -  ISO 
όρχ ./κ ιλα ] και μαναν κατα το τελευταίο τετράμηνο της χρήσης (.Μαϊα - Ιού ν ιο  — 
Ιομλια -  Auxaucrra) παοομσίασαν μικρή άνοδο φθάνοντας τ ις  200 δρχ./κιλό.

Γ . Εξαγωγιkec í ι μες

Οι ιιμες πώλησης ταυ ..ροιοντος με όρους F .O .3 . ακολούθησαν καθοδική πορεία 

κατά το uevaAureoo χρονικό διάστημα της χρήσης (ΐεπτέυβαισς -  Απρίλ ιος ),  
στην συνέχεια παρουσίασαν υικρή άνοδο και διαμαααώθηκαν στα 1,056 δαλλάαια 
κατά μέσο -apa, ενώ η αγσοα άνοιξε με 1.23d δολλαο ια/τόννα και έκλε,ισε με 
1.083$/τοννα .

.//.
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Ιυυασνα ·_·ε την ττϋτ ι ■ικη του τηρείται απα τρν Α.Ε.Ο α ι τίμερ Γταληαεαρ
Ισρίνθιακηρ ησυ £ ̂ π χ 8 η απα την εσσάεισ 1592, ό ι  αεσερ μηνι α ι Είτ τιυερ σαλησεαρ
:ατά ταννρ, ' με ορούς Ρ.0.3. και κατα εΐαγαγικρ κέντρα, αρ και τιρ κσαιώτρρερ

ί-ραερ εξαγωγής, 5 1 αμορρωθηκαν ρπαρ μαινρνται στασρ σινακερ, · πρυ αχρλρμβραν.
ι τιυες ανσρερανται στα μήνα ρρρτασεαρ τσσ πραϊρντρρ και σχι στο χορο κλε ι σι ματ.ρς 

τπς· ευποαικηρ πρα^εας παλησεαρ.

ΠΙΝΑΚΑΣ V II
Μεσαν τιμών Ρ.0.3. Κορινθιακής Σταφίδας κατα χαρα και μήνα 

σε δαλλάρια Η.Π.Α. κατά μετρικά τρννρ.

Μηνερ

1
1

ί{
ΐI
!

Αγγλια

1

Ολλανόια

)
ίI
|

Γερμανια ίΓ αλλια|
II

Ιρλανόια|

I
I

Καναδάς
Δ ι αφο-· 
ρερ

Χώρες

Μ.0.
Ρ .0 .3 .

3 Η.Π.Α.

ΙεΓΤΤ- υ'3θ ι Οζ"

I

1553 1 . >54 52 ■ Ο^

ί

_

1

20 ¿2 1.224

-¿ΚΤΊύΰΟ Οζ π 3 ,379 785 243 55 51 ¿0 242 1.152

■¡οεμιΒσ ι αρ " 2.532 ’ Λι . ; Ον—< 124 5 ¿0 33 153 1 .035

Ρεκ εμμοισζ » 1 .739 535 100 127 20 100 272 I .054

Iμνρυαρισς ')39'~ι 2.207 ¿37 55 20 ¿0 50 150 1 .015

Ρερρρσάριαρ ι I 1 ,933 351 53 ¿11 20 73 1 .003

■Λαοτ ι αρ II 2.533 ¿91 20 20 20 - 137 375

-.Γτμ ϊ λ ι αρ Μ 2.250 ¿31 30 ¿3 - ¿0 52 959

νάϊορ 11 2. 163 523 20 41 20 20 155 333

Ιράνιαρ Γ1 2.332 ¿34 50 ¿2 - ¿0 152 1.037

Ιαυλιαρ 11 2.231 725 143 32 113 20 178 ■ 1.074

Αύγουστος 11 2.298

I

535 50 - 38
ι|

20 37 1.033

23.077 5.Β23 1.171 520 357 478 1.320 1.053

.//
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Γην
* i .KÍI in | II] VI.1 ΐρΠρίΜΠΓΓ.ΐν KOI

uno opour; Ε.Ο.Π- no

ΠΙΝΑΚΑ}' V I I I
nr.) i o i i ko rimo pr.rjQV τ  i pr.iv πολίΐοηΓ, nniqiificir; 
δπλλαριπ I I .Π.A. ιοπα | τρικό τοννο

vosr 77A .- HOLE
1 . .

PATRAS
1

7ΛΝΤΈ
! . . .

AMMALIAS 
1

PYRGCJS
_ I____ __

CALAMATA
. I .· ....

MEF.0L 0Ρ0Ε

. Mqvec
Invvo

Mnop

l ip  ó 
r . ο . π .

T ovvni
Mr.ni]
Γ i pp

Ε.Π.Π.
Tnvvni

Mean
T i pp

F . 0 . 11 .
I ow n  i

Mnnr)
Tipp

F .n .n .
Trjvvo i

Mean
11 ρη 
F .n .n .

I o w a  i
Mean 

T i PM 
'F .n .n .

ΓαννοI
Mr.nrj

T I Ρ'ΐ 
F .o .n .

Tovvai
Mean
Τιμή

Γ . 0 .0 .

Ι γπ ι npflp i ne 1993 909 1.330 • _ 350 1.3A9 — 203 1. 105 — — — - 1-5A2 1.23A

Πκ i μΠρ i or; 11 1.1 A 6 1.3 13 777 1 .00r' 1.500 1 . 162 Ü2A 1.092 59A 1.07A A 5.5 1 . 150 A 53 1. 191 5.037 1. 163

Nor' l iflp ι oc 1 1 906 1.33A 1 .0 0 0 1 .013 93A 1 .076 153 996 350 1.0 0 0 100 1.077 6 ÍB 1. 159 A. 131 ; 1 .096
ΛπκορΡρ i or; 1 1 670 1.3A0 A 60 1 .0  1A 702 1 .0A7 17A 970 A 70 93A 200 1.053 295 909 2.965 '. 1.05A

1 Ονου ip 1 oc 199 A 390 1.376 737 1.037 A 1A 990 206 B96 577 ■909 200 1 . 137 330 971 3.012 1.016
I’rPpounp i ciC ·.» A01 1. 1A6 339 90A 627 1.023 285 096 316 ■923 200 1.009 ' 257 963 2 . A 95 , 1.Ό03

1/1 ip i i . 'C 11 330 1.366 53A 939 1 .355 967 200 916 567 926 120 950 39A 950 3.57G: V." 976

Art) 11 λ 1 or; 1 1 607 1 . 1 1 1 . A 10 939 0 21 933 300 916 AAO 927 100 935 395 963 3.066 969

Μ ιϊπγ 11 639 1.0 0 0 336 1.016 A 65 1 . 000 303 93 1 799 965 120 927 33A 1.032 2.956 998

f i.lLIV 1 oc 11 A 67 1 . 106 375 90A 1 . 20A 1.092 579 925 A 25 972 Ίοο 907 532 ■ 1.066' 3.762 " . 1.037

Jυυλ i nr; 1 1 060 1.300 661 1.066 1. 130 1.027 307 976 ΑΠ2 1.006 20 1.0A3 109 1 . 120 3.617 1.07 A

AtiYour.vroc II 003 1.003 506 1 . 000 1.8E1A 1. 139 265 1.026 120 983 135 1. 003 175 1. 109 3 . 007 1.083

7.003 1.  197 6.090 1.003 10.752 1.06A 3 . 352 953 5.391 972 1. 990 1.065 3.900 1.05Ö 39.2A6 * 1.050
- r : - " - r r  r r  -  =* - “  —  r - ----: — ■ ~  ~  - -T ~  -------- : · • — ΓΓ Vtt - r  — — ·- — rr- rr — — r*  - '  ~  t :  — TT-r r-: · r r r  —  r r  rr. ·r =  r= = : =  — rr- =  —  —  —  ·

5,'τη χιιηππ 1993/9Α ruEÓx ΠηΡαν κ.'.π 1.939 ιόννοι υτοφίίι.π; cnnñr·. ιός 1993 pr. ρέοο opü 1.169 $ Η.Π.Λ.

]
ι .
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15ο Ε ς α γ α γ έ ς

□ι εϊαγογες ανηλσαν σε 41.176 τοννους εναντι
έτους και 35.500 τςνναν του ·εςθΌ ι Π*-* τελευτή
μεγαλύτερες κατά 9.770 τ ο ν . Π ποσοστά 31,1" επα τγ

κατα 2.576 τοννους η ποσοστά 5,1%  της τελευ-Γα ι ας 5ε·
εξ.ηχυπσσν ασωπεσιλουρανονται <α ι 1.929 τονναι στααΐάας α:

1.406 Γτααηγσυυεναυ
; οετισς, ητσι υπήρξαν 
ποοηγουυενπ χρηση και 

ας. Ιτιά ποσστητες ταυ 
την εσοδεία 1552.

Σταυς πίνακες που ακαλσυαρυν παοεχανται στοιχεία, που 
γογες της απολογιςαυενπς πεσιοόαυ αε αύγκαιαη με τις εξαγωγές 
ειδικός χρήσής και του μεσαυ ασου τον εξαγογων της τελευταίας

ιναοεροντα ι αχ ι ς 
της ποοηγαύυενης 
ετιας.

ΠΙΝΑΚΑΣ IX
Των εξαγωγών που έγιναν αχη χρηση 1993/94 σε σύγκριση μ' εκείνες  

της προηγούμενης κατσ χωρά προορισμού.

Χάρες Προορισμου
Ποσότητες παυ εξηχθησαν χιλιογραμμα

Χρηση 1593/94 Λοηση 1592/93

.·.-'ρες Ε.α.κ,

^νγλ ι ε 29.475.259 21.775.550
Ιαλανόια 565.739 152.352
Ιλλανάια 7.290.199 5.542.75 1
Γ ερ'-ΐαν ι α 1.221.575 1.029.625
Ξελγ ι ο — —

Π μ Λ λ ι α 523.396 557.407
Δαν ια 20.000 59.000
Ιταλια 83.7Θ0 135.125
ΛοαξευΒουργο — —
Ιεπεν ι α — —
Πορ-αναλια 50.000 39.041,587 2 2 ^ 5 5 ^ 0

Ανατολικές Χώρες

Πόλωνι 13.250 —

Αυστρ 54.000 51.125
ΤσεχΙοΤ τ' — —
Ιλαΰακισ —  77.250 —  64^125

Λοιπές Χάρες

Σουηδία 30.000 25.000
Νοο3πγια — 13.250
Ξλΰετ ία 44.000 55.000
9 , Π . Α . 20.412 —
•ίανοόας 477.500 415.975
Αυστοαλια 534.500 519.500
λιάοοοες Χώρες 350.351 2.055.763 749.709 1,789,334-

| (α) 41.175,500 | 31.406.169

{ α .! Ποσότητα ¡ρο ρρ«<4-,> 4 1_»>—>1—1 χιλ/μων ΐνΓ|Κο I π*αφ ι όακαΞπα εσαο'ε-ΐ.αφ



ΠΙΝΑΚΑΣ X
ίαν ρορτωσεων που έγιναν στην χρηση 1993/34. κατα λιμάνι εξαγωγής 

σε σύγκριση μ' εκείνες της προηγούμενης χρήσης

Λ ι μάν ι α

Εξαγωγής

r.coc-Γ.τςς που εξήχθησαν σε χιλιόγραμμά
ι

Χρήση 1993/94 Χοήσπ 1992/93

Λ ι γ ι ου 7.253.357 5.522.521
Σακυνααυ 3.540.375 1.76α.375
< ιάταυ 5.527.42 1 7.354.381
Καλαματας 4.373.244. 4.073.843
Παταων 11.373.325 3.220.427
Πύργου (Κατακαλου) ¡ 7.353.323

!
ί

2.427.312

ΣΥΝΟΛΟ ί 41.175.500
I

31.406.169

ΠΙΝΑΚΑΣ XI

Συγκριτικός των εξαγωγών στις κυριωτερες χάρες κατανάλωσης Κορινθιακής 
σταφίδας της χρήσης 1593/94 ως προς τ ις  εξαγωγές της χρήσης 1932/93 

και το μέσο αρο των εξαγωγών της οετιας 1938/1992 σε τόνναυς

Χώρες

Προορισμαύ
1993/94 1992/93

+ ή -

IV/Ο

Μεσας ορος 
5ετιας 
1338/92-

+ π - 

0/

■•'.γγλ ΐ ρ 25.475 21.773 4. 35 3 25.510 -ί- 11,2
2λλανό ι α 7.290 5.343 24,3 7.300 0,2
~εσμαν ι α 1 .222 1.323 - 18,8 1 .527 24,5

472 417 + 14,5 554 25,9
ί *λλια 524 557 _ ^ ΟW , W 509 ~ 2.3
Αυστραλ i α 535 520 -Γ 22,1 400 + 53,3
Ιμλονδια 267 153 + 133,3 248 ■*■·' S,5
Διάοορες 
■ ■•■σσες 1. 165 1 . 1G6 ·*· 5,3 1.252 —  5.3

41.176

■:'
31.406 + 31,1 38.600* + 6,7

//



Τον . χατπ μήνα φορτπσεων Γτου έγιναν οτα ε^άτγωγ ι κα 
χράν ιτι. 1988/69 — '1993/30 σετανναυς

ΠΙΝΑΚΑΣ X II

X Ρ  Η . . Ε . . . Ε I Γ

1588/39
'

1585/50 15*· 2 '91 1591/52
•

1592/53 1593/50

Σε·πτέυ3ρ ισς ·' '7.376 ~ "2.270 320 393 _ Ί7θ63
!

2 .20ο
Οκτοαριας 7.720 5.580 0 .977 0.017 3 · 1 5.027
Νρευασ ι ας 5.165 · 5.070 0.525 3. '3'£?£ 2 . 4^4 Ο. 150

δεκεμθσιας 2 .-53 0. 150 3.255 1.512 2.055 2 .355

Γανουαοιας 0.005 3. 162 2.331 2 . 2 1 1 1.785 3.012

Ρεθραυάριας 0 .0 1 0 — · ¿35 2.511 3.525 2 .4-55 2.515
'.'ί^τ ι GC 2.555 3.753 2.506 - ίΞΓ: 2.523 3.575

Λπριλιας 2.508 2.377 2 . ΟΡΟ 2 . 1 2 2 2 . 10Ο μ . σσσ

..ίάϊος 5 . 8ΰί̂ 2.517 μ..162 2.125 2.752 2 .555

Ι ^ ν ι ο ς 0.557 1.575 2.135 2.522 3.005 3.751

Ιούλιος 0.275 1 .006 1.527 1.365 3,413 ■---- 3 ,5 τ 8
* , ,»/—·! »· —Τ —• -! ί .̂ ΐί-Ο « — Κ, 2.505 1 .2 2 0 355 ■ 1 30 3.125 3.337

1. II II II II II II II II II 1! II II II II II II

55.132___ 00.548 31.178 29.239 31.006 II
10 II 
Ο

 II II 
• II

5
 II1!11.

■του συναλλάγματος που ε ι σπχ-η 

<αρ ι ν3 ι ακης· Ετ -ρ ο  ι οας ·

ΠΙΝΑΚΑΣ XIII

¿.τα. κατωτέρω πίνακα·' μναοερεται- το υωας 
ατά - τ  -ελευτρ ια  ¿1 ; χρόνια απα τ ις  εόσγωγες της

ΕξαχθξI ία  ■ Μέση Τ ι μή Εισαχθέν .

¿ταριόικό Ετος Ποσότητα Πωλησεως 8 .0 . 8 . συνάλλαγμα

[Σεπτέμβριος-Αυγουστας) σε τόνναυς σε 5 Η. Π. Α . σε 5 Η. Π. Α .

1588/59 55.132 1.307,02 55.750.403

1989/90 ¿14.. 203 1,303,19 80.370,222

1990/91 31.173 2.371,59 73.900.771

1991/92 29.339 2 .785,40 81.722.229

1992/53 31.006 1.603,70 50.520.275

1593/90 Ο Ι .176 1.053,37 03.772.029

Στα ανωτέρω ,-τοςΰ δεν συμπερ ι λαυθάνετα' Π 
χορηγείται απα την Ε.Ο.Κ. και η οποία για την 

οε 1.540.000.000 δρχ. περιπαυ.
IV. Συγκέντρωση — Διάθεση σταφίδας από τον Α.1.0.

ενισχυση οτα 

απολσγιζρμενη
μεταπο ι ητη που 

χρήση ανέρχεται

1. ■ ■ ι , "3 γ :< ε ν τ ρ ω σ η
Η ποσότητα -σταφίδας από την εσοδεία 1Ε?33 που διαχειρίστηκε α Α.Σ.0.·· 

ανήλαε σε 10.230 τόννους που συγκέντρωσε, στ ις αποθήκες του σε 28 Κέντρα παραλαβής. 
Λπά την ποσότητα αυτή 0.173 τόννο» αωοοοόν -σταφίδα εμποοεύσι μη>< ενώ α. υπαλο.ποι 
10.107 σταφίδα μη ευποοεύσιυη, παυ — όπως είναι γνωστ·_ι - ε.-.α/αρα.,».. α ι υποχρ&ωτ ι κα 
από τον Α.Σ.ϋ. και 'είναι κατάλληλη μάνα για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων 
\αινοπνευμα κ .λ .π .).



0 λογ/ρυας ■31 αχε ιριοεας της

τηρειΤ4ι χω3ιοτα <α ι ε ιναι ανεςάρ“

πρυ, .τσσαόιάεται - ·3 ν  Α.α • 0 · ! >αοα ι ρε'

«αν  απά την Ξ.Ο.Κ . γ ι α τ Πν πραρταρ·!·;

Ιταν  π ί νακια παυ ακολουαε ί

:μπρρευο σης ατααιοας,·

;εαν ι ςαν ι α ι ει .300 > ήτες που συγκεντρωθήκαν 

<ατά Υπακ/υα <αι Κέντρο Παραλαβής εαπαρευσ ι μπς και απ. ευπααεαοΊ μης στάρι ¿'ας.

^ —¡ην πραότητα τον 10. ιυ / > αννών ·_:η εμι·ορευ,. ι σης -.'Ροιοας 343 τοννοι το; 
οπο επεςεΡΥ^επ α “ οοιόορ -υΡΡειας .3^^.

εαχσνται

ΠΙΝΑΚΑΣ XIV
Συγκέντροσης αταρϊόας εσοδείας 1993 «ατά Υποκ/μα 

«αι Κέντρα παραλαβής.

ΧΡΗΣΗ 1993/94

(
ίι

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ι
1

I1
ΚΕΝΤΡΑ

ί
Στααι ι δα που 

Βπκε σε
συγκεντρο— 

κ ιλά Σ Υ Ν 0 Λ 0

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΠΟΡΕΎΣΙΜΗ ΜΗ ΕΜΠ0Ρ/ΜΗ ΚΑΤΑ
.ΚΕΝΤΡΟ

.ΚΑΤΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Α ι ν ι σ Λ ι γισυ
Λ ι νελιοτ ϊ κσν

143.460 Ί.377.350 
■59* . 055

1.525.520 
594.055 2.220.575

.-'•υαλ ι αδα ι αδασ 
Γ ̂ στσυνος

170.5-60 579.425 
539.430

750. 105 
569.460 ί.333.535

Γαργαλιαναι Γαργ.αλ ι όνων £ 12.3ΰυ 113.124 525.514 525.514

Ζάκυνθος Ζακύνθου
Γαϊτανιού

=40.077 
213.350

221.113 
795.543

771.137 
1.015.538 1.735.725

Καλαμάτα Μ ι κρουάνης
Πεταλιό I αυ 
Καζαρυας

114.33$ 112.379 
027.460 
¿17 . α 1 ‘4

227.313 
427.450 
217.510 372.783

<εραλρνιά Αηξρυριρυ 2££., 232 15.503 250.440 260.440

.< ι άτα Κ ι άτρυ 1 .470 629.3ο^ 531 .423

αυλακαστρου - 259.350 269.260 1.000.733

Κορώνη Καρρνπς • 129.305 7 7 .383 207.734 207.734

Κοεατενα Καεστενων
2αχάρως-

325.3Ξ0 
41.320

57.111 
2.785

332.461
44,705 427.165

Σε μεταραρά 2.350,013. 6.291.364
'
! 3,641.377 8,641.377

.// .



I

Κέντρα ί
Σταριόα σαυ 

3ηκε σε
συγκεντρό— 
κ ι λά Σ Υ Ν 0 Λ 0

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Παραλαβής ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ 1Λ3 ΕΜΠΟΡ/λΜ ΚΑΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Απσ μεταφορά 2.350.013 5.291.362 3.521.377 3.521.377

.'.ΐε™ην π Μεσσήνης 72.275 125.355 203.227 200.227

■-ευεα Νευεας - 520.553 520.353 520.853

Ξυλρκσστρα Ξαλοκάςτοσυ - 1 '59.520 153.520 133.520

' I Τ *"* -Τ Ι τ έ α ν — 1.557.52ΊΓ 1.557.520
Λαυαικαν 127.307 23.755 : 55.753 1.372.252'

~£Λ·εΓΓ I Ο
_
ΠελαΓτ ι αυ 150.250 202.753 293.019
Καραύτες ¿37.523 - 227,523 320.522

τρτσλ 16 ι Πεταλιάιαυ 77.250
-

5 Ί . 1 5 Τ 123.511 123.511

7α*Αα Γ ι αλαιΒας 217.210 255.555 ¿52.339 ¿52.233

Τίααν" | Παργου.
!

257.500 553.¿25 551.325 351.325

7 ι λ ιαταα
1

- ιλιετααν 235.510 25.722 322.333 322.323

Λααα
!

!

122.719 102,705 227.225 2^7. ¿125
Iί

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
I
1I

1
I 2.173.170 10.106.575

1
| 12,280 .'325 12.280.025

0 κ α τ α τ ε ρω π ιν α κ α ς ε μ σ α ν ιζ ε ι  τ ην α υ γκ εν τρ σ Β ε ΐ σσ Γτρσατητσ εμ π α ρ εσ σ ιμ η ς
ατ~σιόας απσ τον Α .λ.Ο . ;<στα σεσ ι ρεοε ι α .

ΠΙΝΑΚΑΣ. XV

ι γ ι α λ ε ι α ς

'.οα ι να ι αε

Κ ι λα

1 .2/υ-

Τστρσν-Ν ησω ν—Η λ ε ια ς - Τ ρ ιφ υ λ ια ς -  Π υ λ ια ς  3 . 333,023

\α ΐ Γ7ής Μ εσ σ η ν ία ς  " 189.217

ΣΥΝΟΛΟ »1 2,173.170



2 ·. -  Α ^ ϊ η τ η«: αΎΧΐν >δα(: που συγκεντ ^ Α α ^

Ο, κστα ποιοτ.κες κστηγαα,^ -αα6τητ£ί
ε σκονίζονται ^τον -ίνακα που ακαΛ.ηϋ6ε; ;

που συγκεντρωθήκαν και σΐ Ια

ΠΙΝΑΚΑΣ XVI

■

Ποιότητα Ιταφιόας
Ποσότητες που 
σμγκ εντρ0 8ηΚαν 

σε κιλα

Αζία
που καταβλήθηκε 

Δρχ.

1

Μέση Τ 1ΜΠ 
"κατα -κιλά 

Δρχ-

Α ’Ευποσευσιμη

1 . Ε.κ ι σς
2 . Ηλίσυ Εκλεκτή
3. Τ οεχουυενσ

14-5.320 
Δ. 325.550

27.353.220 
533.552.223

•ιοε
155,77

ΕΎΝ0Λ0 Δ . 173.170 710.721.220 170,30

3 3 ιαμηχανίας

α ) Απά παραγωγούς

Π , Διαλογή 3. 177, ¿170 63.549.400 20

Ευναλο Α + θ 7.350.540 774.270.520

3 ) Λπα εςργωγεϊς

Απαο/τα σταωιόεα—
10,17γοστασίων 6.323.405 70.456.295. ____________________ _____ - — --^=«=*·—

3.- Χρηματοδότηση του Α.Ε.Ο.

ίνίε την σρ ιαμ . 
δάνειο προς τρν Α.Ε 

Κορινθιακής Εταφϊδε 
δραχμών 370.000.000.

13/2.2.34 σύμβαση της Επιτροπής ιιιστασεων , ης 

0 . ύψους 2.410.000.000 δρχ ., για συγκέντρωση 
; εσοδείας 1953. Από τα ποσό αυτό έγινε

Α .Τ .£ . ε γ κ ° ,^Γ1,<ε 
σ π α θ ε μ σ τ α π ο ι η σ Π  

εκ τα μ !ευσπ ποσού

Τα ανωτέρω δάνειο χρηματοδότησης δεν χορηγήθηκε με την εγγύηση ταυ Ελληνικού 

Δημοσίου και συνήσθη με τους εΐής βασικούς όρους:

ο )  Η χρηματοδότηση χορηγήθηκε με ενέχυρα τ ις  αγοραζόμενες σταφίδες, ογ οποίες  

σποοεσμευονται απ 1 αυ τό με την πώληση τους, μρνο τσ ις  μετρητό ισ-

β) 0 Α.Ε.Ο. 3α καταβάλλει δια μέσου της Α .Τ .ε.. στους παραγωγούς αλόχληρα τα 
αντίτ ιμα  της παραα ι δόμενης σ' αυτόν σταφίδας με ραση την ελάχιστη- τιμή, Π·αυ 

καθορίζει κατά περιφέρεια και κατηγορία τσ από 1/3/93 έγγραφο του Υπουργείσυ 
Γ εωργιας.

.// .



y ) T μ ~·άν£1 °  -=rr, papú verrai με επ ιτόκ ισ  25%, 1,25% υπέρ ταυ Οργανισμού υλληνικών 
~εωογικών Ασφαλίσεων (Ε/Λ.Γ.Α.) Arre 1/1/34 καταργηθη το 1,25% υπέρ -/λ.Γ.Α.

ό ) Τα ¿ ¿ ν ε ίο  λήγει σ τ ι ς  21/0/94.

ε )  Μετά τ η ν  31/5/9«! π α ο α τε ίν έ το ι  μέχρι εΐααλήσεως και επ ιβαρύνετα ι με τάκους 

υπερημερi c e ·

α τ )  :<άΰε από τ ι ς  πωλήσεις στάρι cae, · <α3ως επ ίσης και σι ο ικονομ ικ ές
εν ισχάσε iC rrou καταβαλλοντα ι οπό την Ε. 3. Κ . στον Α.,μ.Ο. μετά την απαδεματαποίηση 
υεταρεροντυ  * αε π ι στάση τρυ λογ/σμου χρηρατοοΡ · ησης ·

Δ. Διάθεση ~* 'λξια

Από n C  ποσότη τες , του συγκεντρώθηκαν, έχουν δ ια τεθ ε ί- ,  - υέσα στη χρήση 

που οπολογ ' £εΤ° · ' 31 ακόλουθες, γ ια  κάάε σκοπό, που ονοοέροντα ι και έχουν γ ί ν ε ι
οι α ν τ ίσ τ ο ιχ ε ς  γ ια  <άΰε μία απ' αυ τές  ε ισπράξε ις -

-  2G -  .

ΠΙΝΑΚΑΣ XVII

...»■Ποιοτική Κατηγορία
Πραορισμάς σταρ Iδας nou 

δ ια τεθηκε
που

Ποσότητες 
Ôιατεθηκαν 

σε κιλά

Αξία
που εισπράχθηκ ε 

σε ορχ.

A Εμπορευσιμη . .·
- Σ·το εξανωγικό ευπάριο
- Για.Διαοήμιση

Σύνολο . ! Λ

3' Σταφίδα Βιομηχανίας
- Διατεθεισα στη βιομηχανιa

Σύνολα 3

Σύνολα A + θ*

V, Αναλυτικοί Αογαριααμοι Διαχε¡pie

Δ. 135.983 713.075.525

250 Δ2.505

Δ. 187.233 ■ 713.1 iS .025

925.247 30-023.575

325.2Δ7 30.026.575

5.123.450 743-145.700

αταα ί δας κ .λ .π . Δημοσιου

Στους π ιό. κότα λογαριασμούς παρατίθεται αναλυτικα τόσα Π 
.< ί νηση, σσο και τα a ι κονσμ ι κα αποτελέσματα των κατά περ ι πτώση 
γ ια  λογ/σμο το ν  παραγωγών και tou Δημοσίου (Ξηρός) κστσ εσοδε ία .

χιλ ιογραμμικη 
6 ια χ ε ιρ ισ εω ν

//.



2 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ξ-ΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΓΊΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΠΝ ΠΑΡΑΓΟΓΡΝ
1

^απσρευσι μη σταα i δα εσαδειας 133C

£ iσπγογη - Χ-αεσση

συγκέντρωση στοά ι ¿-ας 
Πλεο ναουατ-α 
Α ξ ι a ελλειμμστων 
Εξαόα συγκέντρωσης <αι σπσΕ/σης 

ι :  υετασασάς 
Τάκοι χρηματοδότησης

. <  ι λα
: ι 

1»

14 . 573
δοχ·

i l

1 1

710.721.220,00
2.434.410,00

103 . 70 0 , 00 
20.251 . 193,00 
1.350.070 , 00 

ο 3 . ο2Δ . 3 3 3 , 00

Κ ι λα A . 137 . 343 ΔΡΧ· 793.254.331,00

Ξξα.νωνη - Π ι στοση

ΔισΞεση .στο εμπόριό
για διααημιση

Αχρηστη
Καταβλπάεντες τοκοι απα εξαγωγεις 
Αξια Ηλερνασσατων 
Προς εξισωση

Κ  ι λα A. 135.333 
23Ü 
510

δρχ ·

<1

i r 

ri 

I (

713.075.525,00 
Δ 2 . 5 0 0 , 00 
103.700,00

19.320.515.00 
2 . ASA.Δ10,00

57.513.181 . 00

• ■< ι λα A . 167.343 ¿ρχ. 733.25Δ.331,00

Ξμποπευσιμη οτσειδα εσοδείας 1092

Ε ι σανωγη - Χρεωσπ

Υπόλοιπα σταοιόας 1/9/93 
Ευϋπληρωματικο τίμημα σταριόας

Κ ι λα 25 Δ α χ .

; ι

Δ . 5 Ξ 5 , 00 

20.70Δ.590,00

Π 25 Δρχ. 2 0 . 703 . 2 Δ 5 , 00

Εξαγωγή - Π ί στάση

Υπόλοιπα σταφίδας 31/3/92 
Προς εξίσωση

■Κ ι λα 25 Δ α χ . 

(1

Δ". 5 5 5 , 00 
2 0 . 70Δ . 5 9 0 , 00

Κ ι λα 25 Δρχ · 20.709.245,00

Εμπορευσιμη στσοιca εσοδείας T39G

£ ισαγωγή —  Χρέαση

Ευμπληρωματικό τ ι μημα. arate ί όας Δρχ. 28 ..730,00

Εξαγωγή - Π ι στάση

Προς εξ iσωαη Δ ρ χ . 28.730,00

.//



pp -

Ξαπσρε'σσ i un στα o i δα εσσδε i ας 1959 

Εισαγαγπ — Χρεασιη

EuunAqpauaTικρ τίμημα στααίδας Δ ρ χ . 15.£33,30

~ΐσγαγη —  Π i < πόση

ι.οος εςιαρση 15.053,05

τρπασεααιun σταοιδα εααδειας 1583

τισαγωνη - Χρεσση

YΠϋλο i πα διαχείρισης 1.3.53 Δ ο χ . 83.515.522,00

Εςαγωγή - Πιστάση

'■ γτολο i πα δ ι αχε ι ρ ι σης 01 ,5.54 Δαχ. 23.515.523,00

zunacEuaiun στάριca εσοδείας 1385

- I CT3VÜVn - Xoe-cen

νΓΓ3Λα I γτο •5 s αχ=: i c ι ene " .9.33 Δ ρ χ . 2 S .^83.575,33

ΞΖ-HYCovn - Πιστάση

Υπαλσiπα διαχείρισης 31.3.34 Δαχ. 23.439.575,00

Ξυπαρευσι:uq σταριδα εσοδείας 1385

Ξισαγωγη Χρεωσπ

Yπαλο ι ιτα διαχείρισης 31.3.34 Δαχ . 241.130.257,00

ΞΣαγαγή - Πιστάση

Υπολσ ι πα διαχείρισης 1/9/33 Δρχ . 241.130.067,00

C.UKQDEUCT ι un σταοιδα εσοδείας 1934

i ισαγωγη - Χρέωση

Υπόλαιπο διαχείρισης 31.8.94 Δρχ . 203.003.005,"9

Ecdyayn ■- Πί στάση

Υπαλαιπα διαχείρισης 1/3/53 Δαχ . 209.303.005,73

.//



3. auncoEuaiun — ααιιδα εσοδείας 1983

£ i σπγ cav π -  Xc ε ωση

Υπόλοιπα διαχείρισης 31.3.54 Ίζχ : . -1 7 ,323, 3c

ιϋαγαγη - i 11 στάση

Υπόλοιπα διαχείρισης 1.9.33 i. ¿17.32:

■in0 . -υποοευσ i un στααιδα εσοδείας 1952

■' ' — *-r·
ισαγογη - a Ci εωσπ

f i tQÁtó 1 Ή(3— δ Iαχε-rG i 3¿i •PX 225. ¿57, 44

“ POYOYO - Μ ! —-jcrn

Υπόλοιπα διαχείρισης 1.3.33 

11. Ευποοευσιυπ στααιδα εσοδείας 19Θ1

αισαγωγη -  Χοεαση

Υπόλοιπα διαχείρισης 31.3.34  

ΕΕαγωγπ -  Πιστοσπ

Υπόλοιπα διαχείρισης 1.9.33

3.225 ¿c / Λ η

7.382.245,

Δρχ. 7 .3 52 .2 -5 , 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΗΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε .Ο .Κ . )

1 · EunoDEuoi un σταοιδα εσοδείας 1957 

Εισαγογή -  Χοεοση 

Υπολαιπο διαχείρισης 31,3.34

ΕΙαγωγπ -  Πιοτοση 

Υπόλοιπο διαχείρισης 1.9.93

2 . EunopEUCTiun o r a s ιδα εσοδείας 1986

Εισαγωγη — Χρεαση

-Υπσλο.ι πο διαχείρισης 1.3.93

Εςαγογη -Π ιο το σ η

Υπαλα ι.πα δ ι·:αχε ι ρ ίσης 31.3.94

’ -  a · .·. . .//

υαχ 20α 19

Δρχ. 206.319.548,GG'

Δρχ. 53,453.394,00

Δρχ 58. 453.394-, 00



3. Ξυπσρευσιμη σταα ι δα εσσδειας 1935

-  2 3  -

8 ι σαγαγη - Χοεσ-ση
Υπόλοιπα στααιόας 1.9.53 
Υπόλοιπα διαχείρισης 1.9.33

X ι λα 3.932 Δρχ·
ί 1

382.315,00 . 
238.325.338,00

Κι λά 3.332 Γ% 238.309.653,00

Εϊσγσγπ - Πιστάση

Υπόλοιπο σταρ ! όος 31.3.9-3 
Υπόλοιπα διαχείρισης 31.3.93

:< ι λα 3.932 Δ ο χ . 
>1

382.815,30 . 
233.325.838,30

Κ ι λά 3.332 (· 238.303.553,00

3. Ξρπσρευσιμη σταοίδα εσοδείας 1933

Ξισσγσγη - Χσεσσπ

Υπολαιπσ διαχειοϊσεος 1.5.93 Δρχ . 222.509.193,00

ΞΣαγωγη - Πιστάση

Υπολαιπο ·δ ιαχε ι ο ϊσεας 31.3.53 Δρχ · 222.503.193,00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ζΗΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΣΟΔΕΙΩΝ

£ ισανσγη - Χαεασπ

Υ παλαιπο 1.3.33 Δρχ · 3.355.235,75
ΛθοΰυΤIκο απαλαιπα 31.8.93

Εσσδε!ας 1971 Δρχ, 2.553.973,75 ;
Ί 1973 — ■*·....  *1 330.785,00
.1 137ο. 11 35.989.590,35
II 1975 κ 17.598.838,70
" 1578 : ( 7. 138.099,ΊΟ
II 1979 · I I 15.558.761,15

Δριχ- 93.376.335,80

Εϊαναγη — Π ϊ στάση
Πιστατικο Ύ π α λ α ιπσ 31.5.93
Εσσδειας 1553 Δρχ. 258,576,95

:ι 1970 I I -1.559.028,20
II 1972 !/ .  . 8.155.153,30
I I 4 1975’ Μ 3.597.933,35'
ί ΐ ■ 1977 ; ι ■ 69.233.363,35.■ ί ΐ 1930 ι» · 10.. 591.733,45

Δρχ. 93.376.335,30



λσγ/aua των TOcaYüvav

VIL, ΛΟΙΙΈΖ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ A.I.ü.

A . Διαχείριση μη Ευπορευσιμης σταφίδας 

1 . Σταα ι 6a 3 i αυηχανιας Π. Δ ι αλανη ) εσσαε ι ας 1393 για

εισαγωγή - Χσεωση

Συγκέντρωση Κ ι λά 3. 177. 070 Δρχ. ο 3 .3^3 '· 3CG 1
Πλεσνσσυατα 11 12 : 200,20
ΞΣοόα επείεογασ i ce !« 72.372,00
ΥπσλαΐΓτα διαχείρισης 21.3.90 .1 5.7Sο,22

Κ ι λά 3.177.082 Κ 63.627.080,00

Ξΐαγωγπ - Πιστάση

Διαδεση γιa c u ó ι < ι λα 15.520 Δρχ. 236.320,20
Αςια πλεσνασυατων : ι 20.3,22
Υπόλοιπα στασιδας 31.5.90 ¡1 3. 151.952 11 52.223.2 0 Q ,30

Κ ι λά 3. 177.082' Δρχ. 53.627.480,00

------------- = — —=-------------------

Σταρ ι δα .3 ι συπχαν ι ας ί-Π . Δ ι άλογη ) εσοοειας 1992 για λαν/ συα τC3V "aC-YUYCdV

Εισαγωγή - Χσεωση

Υπολοιπο σταο:δας 1.3.33 Κ ι λα 2.327.139 Δ ο χ . 5ο.177,725,23
Πλεονάσματα 11 859 21.075,30
Α ς :α ελλειμυαταν 1 505.175,30
Εςαόα επεξεργασίας η I « i β f _J Oj
Υπάλαι-ρ 5 ιαχει□ ισης 31.2.90 22.271.330,30
Προς εΐισωση ι 36.753.365,00

Κ ι λά 2.327.968 π 120.012.365,00

Εξαγωγή - Πίστωση

Υπαλοιπα διαχείρισης 1.9.93 Δ ρ χ . 2 . ΙΟΙ.205,00

Διάθεση για οινόπνευμα Κιλά 1α δ .¿05 II 3.722.525,00
" " ξύδι 1.777.500 II 100.253.505,00

Αξια πλεονασμάτων ir 21.075,00
Ελλειμμα 11 20.253 :ΐ 505.575,00
Αχρηστη ir 5.5ΒΟ II 133.500,00

Υπάλσιπα σταριόας 31,5.30 II 375.676 11 3.331.300,00

Κ ι λά 2.327.968 Δρχ. 120,012.965,00
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—ΤΤ 3ΓΗ -  ΧΡΕΩΣΗ

1£·3. ί Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Αποτελέσματα Διαχείρισης
I. Περίσύρς 1/9/53

ΧΙΛ/ΗΑ ΑΞΙΑ
ΧΙΛ/ΜΑ 

ΚΑΤ' ΑΡΘ=0
ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- "

II.!ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ί ~
I I. Ερρόα Διοίκησης 

:2 .Δαπσνες συντήρησης εγκα/σεαν
2 . ΞΞσδσ λειτρυργισς Γ .Ιδα/τον
¿1 , ΞΞοδα λειτρυαγιας συγκρσ-

τηματων .
“ "τ’ . σντιαυΑλσΐπρι κής
σμυνας

5. Διαρροές δαπρνε;

- I I I . ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

’ί IV. ΦΟΡΟΙ ’ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

I
| 1 . Ραρσς εισοοηματος 
|·2 . Ρρραι τοκαν

ίιι

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΙΛΤΟΡ/ΜΗΣ .

1 .Συγκέντρωση εσοδείας 1993 4, 173.170 710.721.220,00
2 .Πλεονάσματα •4.573 2.494.410,00
^ .ΑΣ 1α ■ ελλειυυατον 103.700.30

ΕΞσόα συγκέντρωσης *αι απα-
Β.ηκευσης 20.051.196,30

5. ΕΙσόα μεταοαρας 1.350.070,30
5 Τακσι χρηματοδότησης 53.524.333,30
η Διαχείριση  ευπρρ/μης ε σ . 1989 ¡5.093,30
ο " " ;ι 1250 25.730,30

" " " Ί591 2 0 .704.590,30 Δ. 167.;

443.461.555,00 

7 .329.346,30
10.255.276.30

21.152.550.30

3.231.557,30

114.004.344,33

5.303.560,30  
25.222.993,00

503.306.555. α  

21.655.450,2:

43.025.573,3

4 , 1Γ 7-3431 1.382.206·.336,

*-\3



ισιδα 5 ιαμηχανίας ί. α.Διαλογή; ς 1591 ν ι α  λα γ/συ α  τω ν παραγωγών

Εισαγωγή -  Χρεωση

Υπάλσιπα. αταρίόας 1.3.33 Κιλά 357.207· ·Δοχ. 22.150.175,33
Μετασαρα--οπτά σταριδα οπρρ/τ.αν " 7 :: 35 25
Πλεονάσματα " 3 75,33
Εξοδα επεξεργασίας 1 · ί«*υυ  ̂_\_ά
Α2 ια ελλειμαστών 1.797.375,23
Προς εξίσωση 55.552.132,33
Υπολαιπα 5 ιαχεί ο ίσης 31.5.34 π ' η Τ*'-» -.Λ <δ_ ·

Κιλά 367.217 Δρχ. 30.534.¿00,00

¿¿αγωγή -  111στάση

Υπόλοιπο δ ιαχε ίρ ισης  1.3.23  
Δ ιαθεση για οιναπνευμσ 

• " " ξύό ι
32ια πλεσνασματων 

Ξλλειμματα 
Αχρηστη

Υπόλοιπα σταρ ι δας 31.3.33

Λ τ> νΛ. * αα . ο . 2 7 ,
Κ ι λα 313.530, ·* '-ηζ?-' *'··ί ^ / υ . ,

Γί α 0ό 1 22.522,23
1 75,52 -

Γ I ο υ . ι 1 1.512.225,55
' 1 11.533 Μ 2-35,350 τ 33
II 92 " 2 ,οα3 ,—ϋ

Κιλά -·■ 36-7.217 Δρχ. 60:534.400,00

Ετασιόα Βιομηχανίας ί.Απαο/τα) εσσόε ίας 1993 για λογ/ σμα των με ταποιήταν

Εισαγωγή -  Χρεωση

Εμγκεντρωση Κι λα 6.929.4:55 Δρχ. 70.456.236, 3υ
Πλεπνασματα 25 " 230,00
Αξια ελλειμμάτων 11 137.530,30
Εξοδα επεξεργασίας ■· 532.720,30
Υπόλοιπα δ ιαχείρ ισης  31.5.94 !Τ 13.500.707,33

Κι λα 5.929.425 Δρχ- 90.757,532,00

Εξαγωγή -  Πίστωση

Διάθεση γ ια  οινόπνευμα Κι λά 551.320 Δοχ. ^ /ΐ.οα πη

" " σταριοινη Μ 7.300 II ■ 477.950,00
" στα εξωτερικο !Ι 251.007 ΓΙ 12.513.335,00

Αξια πλεονασμάτων »1 200,30
'Αχρηστη (1 1 . 100 II 1 1 .0 0 0 , 00
Ξλλειμματα 1» 12.653 ¡1 125.530,00
'Υπόλοιπα συασιδας 31.3.34 Μ 5 , .9&5 1« 60.309.557', 00

Κ ι -Ια 5.929.425 Δρχ. 90.767.532, 00



27

¿.—ασ ι Δα - ι αμηχαν ι ις ί, .-.Γτοο/τα ) £πθ£ ί 1592 για λογ/αυά τον μετσπσιητιαν

Ξισαγσγη - Χαεαοη

ΥτταλοίΓτα στααιόσς 1.5.53 Κ ι λα. 3 .33υ . 525 ΔΡΧ · ¿3.2=6.377,00
Πλεονάσματα " '31 ί|

ιΐ Λ ̂0̂  ψ οΔ α
Α.2ια ελλειμματαν : ι 1. ¿0 1. <303,00
Ξΐσδσ επεξεργασίας ! 1 2.312.065,00

Υπολαι.τρ διαχείρισης 21.5-34 ;» 42'.523.173,00
Πρρς εξιόαση ;ι -*0.01_· ο . α ε 0 . — μ

Κιλά 3.320.710 Δρχ. 120.452.677,00

αΖαγογπ - Πιστάση

Υ~ρλαιεα διαχείρισης 1.3.53 Λ ην-η-» λ. · 33.704.240,00
Διάθεση για σιναπνεμμα Κιλά 2.372.213 Π 72.525.901,00

" ’ σταρ· ι δ ι νη 342.100 20.597.000,00
Αξ ι α Γτλεανασματαν ; 2.353,00
'Αχρηστη -■ " ΐ3.725 I ¡79.325,00
Ελλε ι μματα 34.033 . 1.222.458,00
Υπσλοιπσ σταριδας 21.3 .54 ο.55 0 111.250,00

Κιλά 3.330.710 Δρχ. 130.452.577,00

>υ^/ 1 α J εσρόειας ’391 για λον/συο ταν αεταπαιήταν

'--'ι ααγαγη - Χρεσση

ΥΓτολσ ι γτρ σταρ ι δας 1.9.93 :< ι λα Ο/ Δ α χ . 2 5 ,00

Αξια σταριδας : ί 55.337. 139,00

Πρός εξισωση 45.. 566·. 5 4 5 ,00

Κιλά 7 Δρχ. 1,12.523.771,00

Εξαγωγή - Πιστάση

Υπαλαιπσ διαχείρισης 1.3.33 
Μεταοορα στη σταφίδα Ποιοτικής

Δρχ . 112.523.735,00

Διαλογής Κ ι λα 7

I

ι> ο χ: 3 6 ,00

Κιλά 7 Δρχ. 112.523.771,00

//



I

Β ... £ . γγ ε . ν'.-δ—υ --σ  ε- -τ-

Ετη δ ιάρκεια  της χρήσης .ταυ απαλαγιδετάι έγιναν όιάαααες αναγκαίες 
εργασίες, .-ταυ αροσαύσαν κυρίως επισκευές και συντήρηση κτιρισκών εγκαταστάσεων, 
περιφράξεις οικοπέδων, επισκευές στεγών αποθηκών, .συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτρονικά'/ Ευγ ιστηρ ι σν !,γεφυροπλάστιγγες./> κα&υς και αγορά διάφορων υλικόν 

η συνολική δαπσνη των οπσισν ανηλθε στα πσσο τον 7.222.046 δοαχμών.> —

Γ* Προμήθεια και διάθεση υλικόν προστασίας κοι αποξήρανσής σταφίδας

Για την προστασία της παραγωγής σπσ ¡ις  Ξαοχες κατά τσ
αποξήρανσής <α: για τη βε.:

Γσό ι α της
Ίωση της ποιότητας τρυ προ,γ όντας, σ Α.Ε.Ο. κατα 

τη διάρκεια της απσλαγιζαυενπς χρήσης 1532/94 οιεθεσε σταυς σταωιδσπασαγωγους 

το ι ς υετρητο ί ς και επί π ι στάσε ι , σταω ι δσκαλλυυυατα ο ι αστάσεων ¿1·· X 3 μ * 
και 4,5 X 12 μέτρων, καθώς και πλαστικό δικτυωτο επιστρώσεως αλών ίων.

Δ ι α φ η μ ι σ Π

0 α .Ε.Ο. έλαβε υερσς σε εκθέματα μέσα Ό.Π.Ε. σε διάσαοες Δ ιεθνείς  
Εκθέσεις και σε. εκδηλώσεις διαφημιστικού χαρακτήρα ρτσ εσωτερικό, κατα 

τη,ν στσα ι ο ι κη. χρηση '.554/-^.

Ε Γ ε ω ρ γ ι κ ρ ς  Τ ο μ έ α ς

I -  Γενικά:

Η σταφιδική ·:σευνα και η υελετη των προβλημάτων της Σταφιδικής Οικονομίας 

απαιτούν οργανωμένο ερευνητική υοναόα, στελεχωυενη με· καταρτισμένα και 
ε£ ε ιδ ι κ ευμε να ~ηπ.τηη ι ι<ρ, ιτον Α .μ .3 . τέτο ια  μονάδά οεν υπάρχει ,

■κατόπιν της ολικής απογύμνωσης της Υπηρεσίας στον Τομέα αυτα, εκ 
της μέχρι σήμερα αποχώρησης όλων των μονίμων Γεωπόνων της.

Από την θέση, λαχπον. της αντιμετώπισης και παρακολούθησης των Γεωργικών 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού,- υπό πραγματικότητα ουσιαστικής συρρίκνωσης 

..οσβάλλει και παρέχει αμετάκλητη η αναγκαιότητα επανόοοσεως της Γεωπονικής 
μας Υπηρεσίας, με ικανοποιητικό εξειδικευμενσ μόνιμα προσωπικά, πρρκειμενσυ 
μέσω τούτου να εξασσαλισθεί η εκπλήρωση των δια του Κ.Ν. 2490/55. πρόβλεπσμενων 
σκοπών του ΑΕΟ,αλλά και να εκσυχρονισθει σ νευραλγικός και βασικός αυτός 
τομέας της σταφίδας, ασμαωνα με την υπαρχαυσα σήμερα πραγματικότητα, τσυς 

σύγχρονους πειραματισμούς, αλλά και τ ις  διαγραρόμενες νεες προοπτικές.

I I . Εί ο ι κά

. '1 : ■ Αντιφυλλρξπρική ' Αμμνσ

- Κατά την απσλ'ογ ι ζσμενη περίαδα η δραστηριότητα της Γεωργικής. Υπηρεσίας 

τρυ Α ΙΟ α τη ν  αντιαυλλαζηρική άμυνα παρουσίασε την παρακάτω εικόνα:

Ερριζοβολήθησαν στα Φυτώρια 144.000 τεμ. άρριία μοσχεύματα για . το 

Σταφιδικό Ετος 139^/95 των ποικιλιών: α )  3 110 τεμάχια 103.200 και θ )
£04  τεμάχιά 34.300

.//.



ID
 Q

Διατέθηκαν στους Γταααγαγσύς στη χρήση παυ απαλογ ι 
' τεμάχ · α έαρ ι Εα μοσχεύματα τον πα ικιλι ών :

α )  R 110 Τευ. ¿17.553
β) ¿113 :1 7.930
γ) ΈΩ& 2.2CQ
ó )  R 110

δ ιε τή ,  χρησεως ¡332/93

ί ι333/9Λ) 59.3CC

ςυνολσ ο7 .700
Τ ευ - 11.500

'Ητοι: Εύνολα εραίΕων μοσχευμάτων 53.300

ώ.Ε.-ΑΕΟ διατέθηκαν επι'ση:'<*·ε την μπ ' αο ι Su. Δ/2 2 .3 .3¿1 απόφαση ταυ
ιδιώτες φυτωσισμχσυς -  εύπορούς άαοιΕα απλα και εμβσλιασιμα μοσχευματ;φυτωσ

τον κατωθι π ο ικ ιλ ιω ν :
X. ΑΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ

) R 110 τεμ·

) ¿ne " _
ΤΤ. ΑΡΡΙΖΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ

73. ¿1C0 
20.500 Ζυναλο 110.000·

τευ , 31.300

Ano

Γενικά Ευναλα αρρίΕων τεμ. 1¿11.300____

■Πν ανωτέρω διάθεση τον ερριΕων και αροιΟων μοσχευμάτων εισεπραχθησαν

5.55^.300 όρχ. , αναλυόμενα ας έξης :
ί )  Από έρριΕα μοσχεύματα δοχ. ¿1.791.500 (. 57 .7GOX /αδρχ. εκαστσ=4.α27.3X1 :<α.ι

1 1 . 5C0X¿lQ6cx . £¡<caTn=¿16¿l. 000 ) .
2) Από άρριΕα απλά και εμβολιάσιμα μοσχεύματα δοχ. 2. 103. ¿100 ί. 1 lu .CCQX ¡¿ίδρχ. έκαστο 

= 1.5¿10.000 ;<α ι 3 1 . 3υΟΧ15αοχ . έκαστο=563.¿100) .

2 . Βελτίωση ποιότητας

Η όοαστηρ ι one i ηση της Υπηρεσίας πεο ι οσ ι σαηκε εις  την κατά το δυνατόν α ν τ ι 
μετώπιση των γνωστών προγραυυατων και σααντιδων. Ετσι λοιπον υπο τις  μπαοχουσες 
πσαοπτικές, συνεχίσθηκε π ενημέρωση επ! <αλλ ιεργητικών. φρσντιδων στην πριοτητα.

3. Προοπτικές για τη Γεωργική Ep e u v q

-  Υπό τη ζωηρή δοαστηρ ι ene ί ηση της Διοίκησης ταυ Οργανισμού και τ ις  φ ι λαόαξες 

ποοπτικές αυτής, για τη δημιουργία ενός νέου, εύρωστου, σύγχρονου και αοτιαυ  
οικοδομήματος, που θα διαόραυατ! σει σημαίνοντα και δημιουσγικό ρολά. στο
χώρο της Εταρίδας, παράλληλα, με tguç αραυατισμαύς και τ ις  προθέσεις αυτής, 
να επιτύχει αναπτυξιακά αποτελέσματα εις όφελος της Εταψιδίκης 0 ικάνουιας, 
έχει σκοπό να θέσει υπό υλοποίηση για τη Γεωργική 'Ερευνα, τα κατωτέρω εκσυγχρο

ν ιστικό  της σχέδια: _ .
Î.- Σύγχρονη αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Χημείου AI0, με ποίκιλες ενασχολή
σεις και δυνατότητες, ειδικότερα γ.ια την επιτυχή εφαρμογή αναλύσεων ειδικών 
μορφών, ως της Φυλλοόιαγνωστικής κ.λ.π.
2 . -  Εκσυγχρονισμός tou Ινστιτούτου AE0 σε συνεργασία και με τα Ινστιτούτα  
Αμπέλου του Υπουργείου Γεωργίας,για την· επιτυχή ,αντιμετώπισπ των πόσης φύσεας 
■σταφιδικών πειραμάτων 'κ .λ .π . γεωργικών δραστηριοτήτων.

Υπό το πνεύμα· παράλληλα της· ανάπτυξης του Τομέα αυτού και υπο την·· πραπτική 

—¡-|ç Ξυρειας αναδιοργάνωσης του AE0, ώστε να αναλαθε ι αυτός- ευρυτερες πρωτοβουλίες 
στο Γ ε ω ρ γ ικό-Εταφιδικό φάσμα και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλου βαθμού και 
απαιτήσεων, αποτελεί σκεΦη της Διοίκησης του Οργανισμού, η παραχώρηση χώρου 
^□υ ~νστιτούτου AEQ, νια τπ μεταραρα, εγκατάσταση και συνλειταυαγια. με. τη



ΓεωσΥ'κΠ ρας Υπηρεσία, ταυ I uctt¡tgÚtqu Αμπέλου rou Yncucyg ¡ου Γεωσγ i a c , πράγμα 
- qu 3α ενδυνάμωσε:, αναμόρφωσε, <αι πα -,ι^ ,Τ ,αει τ ις  προοπτικές ταυ Οργανισμού, 
^-η óoun ταυ, στις  οικονομικές του ποσσπτικές !<αι στην αό ιαα ι λαν ί κε ι τη πρρΒαλή 
rCu, γ ια  u ia  δυναμική ε ϊελ ιςη  αστού, υε απώτερα σκαπό την πρόοασ :<αι κατοχύρωση 

¿Acu a ι κοδομημστος τωυ ·

πτργεααγικες οοαστπριοτητες

.a) Αναοχσπησεις ~ης παγκόσμιας στααιδαγορας 
β) Μηχανοαγάνωση tpu Τμήματος

£β·. Τα Προσσπ ικα του Α .μ .Ο . και qi μετπβολες του

0 ac ι Suóc τον υπάλληλον πρυ υπηρετούσαν στο Ιδοσμα <c ι αι μεταβολές 
rCu αριΒυητικες <αι υαθμαλαγικες, πρυ έγιναν κατα το απολαγιζουενα έτος, 
ιχ αυν ας κατοτεσω:

λ ' y¿v ιμα Προσοπικα

ΑαιτυπΤ'κη < ιτΗρη

α. πηρεταυντε;
3. ΓΊροαλποΒεντες

-Γ,ν r . s . s p f Υπάλληλοι

'{■ αΖήλθαν από την Υπηρεσία arT¿ 1 ,9.9Íj- 3 1 .3 ,S<f

Υπηρετούντες την 31.3·. 9^” 
2 . Βαθμολογική 5ιacocean του Παοσωπικού

ιαο
0

100
3

97

θ α θ μ ο ι
Ο ρ γ α ν  ι κ ε ς 0 έ σ ε ι ς

ΠραβΛ -.π. Υπηρετ. Ελλειπ. Υ περαοιθμ.
Διευθυντής Υπηρεσίαν 1 1 3 -
Υποόιευθυντες 2 0 -
Τυηματάρχες· 28 24 24 -
Ααχιλογιστες-Λογιστες κ . λ . π . _ * ω α 53 72 -
Δ ιαχειρ ιστες-Ζυγιστες 15 3 15 -
Χημικο ι. 3 2 5 -
Γ εαπαναι 14 3 14 -
Μηχαν ι κα ι -Υπασηχαν ι ;<c ι 1 1 - -
Τηλεοωνητες Λ 3 1 -

Τεχνίτες 12 5 7 -

ΚΑΓ|ΤΓ)Ροζ 10 S 4 -

i __2 2 2 ! 97 125 -
Από τον ανώτερα πίνακα προκύπτει σαρως η ελλειπης σύνθεση του προσωπικού.
Οι υπηρετούντες υπάλληλοι καλύπτουν μόνο 44% των πραβλεπομενων οργανικών αεσεων

Β" Προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου (Νομικός Σύμβουλος, Εργατοφυλακες, ΚαΒαρι- 
στριες, εργάτες κ .λ .π .
1. α. Υπηρετούντες την 1.9.9$^ 10

3. Πρασληφθέντες 1.9.3¿^ — 31 .3 . 9 ^  0
γ. Παοαιτηθεντες ano 1.9.9Éf — 3 1 .3 .9 ^  ___ 0___

■ ό. Υπηρετούντες την 3 1 .3 .9 ^  10____
Γ ' Ορομ ί σθ ι ο Προσοπικό (Γεοπόνοι, Χημικο ΐ, ΚαΒαριστριες, Εργάτες)

α. Υπηρετούντες την 1.9.9ψ

μ· ΠρασληφΒεντες Τ. 9. S&f-  3 1 .3 .9 ^
γ . Παραιτηθεντες από 1 . 9 . 3 1 . 3 . 9 ^
5·. Υπηρετούντες την 3 1 .3 .9&· 3



AEG κατα τη χ^ηση 1S93/S4.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ  - -
ΠΓΉ - ΧΡΕΠΙΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΙΛΖΜΑ
Xι λ/WA i

A H A
Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ '

ATAXFTPTTH ΙΤΑΛΙΔΑΣ

ΧΡΕΠΣΤχΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ

- Εμπαρευσιμη εσαόειας 1935 23.453.575,00
- Ξυπσρευσιμη εσαόειας 1988 38.315.523,00.
- Απαδεματαπαιη5ειca εσαόειας

1984 222.509.194,00
— Αποοεματρττα ι ηδε ι σα εσαόειας £

"i 985 238.325.338,00
- Απαδεματαπαιηδει ca εσαόειας

içgg 53.AS3.894,30
- Παλαιών εσαόειαν 30.Λ 11.039,05

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΤΑΛΙΔΑΣ

- Απαθεματσπαιηδεισα εσαόειας
1885 3.942 482.315,00 3.942 587.599.039,05

niITQTIKA ΥΠΟΛΟΙΠΑ δ ι α χ/ιεπν

- Εμπααευσ ι μη εσαόειας 1931 7.032.245, 10

- Εμπρρευσιμη εσαόειας 1982 3.226.457,44

- Εμπααευσιμη εσαόειας 1983 5.417.923,35

- Εμπααευσιμη εσαόειας 1984 209.303.005,79

- Εμπααευσιμη εσαόειας 1985 241.130.357,00

— Παλαιών Εσσόειων 93.475.345,80

- ΑποΒεματρπαιηθειca εσαόειας
1387 206.319.348,0G 755.955.303,43

■

F

3-942.11.453.554-.942,53



ΛΟΓ/ 

ασα -

t —

ΊΜ0 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
.1/9/93 -  31/5/94

54 -

ΕΞΑΓΩΓΗ -  ΠΙΣΤΩΣΗ

κεα|ΑΡΘ

¡

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α ΧΙΛ/UA ΑΞΙΑ
ΧΙΛ/ΜΑ
ΚΑΤΑ

ΑΞΙΑ

APSH0
ΚΑιΑ ΚΕΟΑΛΑ J.0

J, i ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑ3ΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΠΝ

- Ξμπαοευσιυη εσσόειας 1961 7.062.245, 10
- Ξμπασευσιμη εσσόειας 1962 3.225.457,44
- Εμποσευσιση εσσόειας 1963 5.417.923,35
- Ξμπααεασιυπ εσσόειας 1964 209.503.005,79
— Ξυπααε'-ισ ι υη εσσόειας
- Παλαιών εσσόειων

·*. CCÍ 241.130.357,00 
93.476.345,50

- ΑΓσ5εωα_σπσιπόεισα εσ 
¡957

σόειας
205.319.σ43,00

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΙΤΑΛΙΔΑΣ

- Απσ9εματσπσιπ3εισα εσσόεια: 
1965 .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ

-  Ξυπσσεασ! μη εσσόειας 1965
-  Ξμσαοευσιυπ εσσόειας 1966
-  Απαδεματοποιη6ε ι σα εσσόειας 

196Δ

-  Απαθευαταπαιη6ει σα εσαόεϊας
1965I ,

-  ΑπαΒευαταπαιηαεισα εσαόεϊας
1966

-  Παλαιών εσαόειων

=42 462.315,00

26.- Q S .575,G0 
36.515.523,60

222.509.194.00

236.325.536.00

56.453.394,00 
90.411.099.05 542 567.599.039,05

3.942 1.453.554,942,53



γ  η τ ι ;< α
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
!_ ί

1

2

I » *

Γ I

σγκαταστασεις

Σταριοαπο5ηκων καί Σταω/ων 
Συγκρρτηματαν Δεξαμενών 

Γεωαγ ι κων Ιάαυματαν  

<εντρικαυ

ΑΚΐΜ-ίΤΟΓ!αΐΗλ€ΝΟ

Μηχανήματα-Εβγαλε¡α—Σκευή

Σταρι¿αποθηκών και Σταα/ων 
Συγκροτημάτων Δεξαμενών 
Γεωργικαν ΙΡουυατων

I Υλ ικα £ ευοά 11 γκατ/σεων
Υεταααα ι κα £0X1

4[

ι
2

Επιπλα και Σκευή

ι

IV ι

V!

V I

ΚΥΚΑΟΘΟΡΟΥΝ

Σταοιάα 

Υλ ι κα
Γεωργικά υλικά πρας 

ριάνομη
Υλικά αναλώσιμα 
Απαιτησεις
Ξμπαρρι Λογ.Εγγυημέναι 
3 ιαμήχανοι Λαγ,Εγγυημέναι 

" " Τρεχούμεναι
Χρεώστες απα όιαΕεση Γεωα- 
γικαν Υλικαν 

Χρεώστες όιαααααι 
Προκαταβολές όιααορες  
Εγγυησεις
Επισωαλείς Χρεώστες 
Χαεωνρααα
Ξ ι σττραίε ι ς πλήρωσες λογ,
Τ□ ιτρν
Διαχειαιση σταοιόας  

" μέλασσας
Εκκρεμείς λαγ/σμαι 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
Ταμεία Υπηρεσιών 

Καταθέσεισ  
ΠΡΟΒΑΕΠΟΜΕΝΟ 
Προβλέψεις εισπράξεων  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΞΑΓ

4.951.553,20

225. ο23.252,40 
77.113.019,55  
15.515.028,25 
42.571.055.05 374.133.555,50

22.555.537,25  

13.100.179,15 
7.325.414,05 43.557.430,41

3.255.730,93 
3.461.943,00 

16.449.508,591

.

ί

134.219.453,00'

1.294,072,00 

2. 124.822,50 3.425.355,50

4.893.760,00 
103.047.791,00 

10.531.238,00

-

2.594.235,75  
7 .4Δ2.467,70 

58.994,732,00 

1.214,304,70 
1.343.151,30 220.315.750,95

13.553.976,15

557.116.223,05  

59. 182.573,00

24.225.218,00

745.298.395,05
482.712.205,00

3.073.477,50 

1.254.494.393,00

279.055.553,70

55.765.713,

.525.755.439,75

1.252.557.370,30

269'. 4 0 9 ,
51.270-. 090,

3.285.825.082,08

α
 

α)



31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 19δ4

ι :

I I I .

IV.

V.

'/I.

/9/3 * ή ■* / α / α/ιο υεχρ ι -^1 /2  / <̂ί Π Α £

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ί

1 . Α“ο3£υεττικο Κεφαλαίο 759.553.111,52

2 . " ΑμτασααΛειας 25.200.513,45
Λ Ξίδικσς· λαγ/σμας Αναγωγής· 57.014.045.20
4. ΛπαΒεματικά ΚαταΒσλης σωειλης

ατα Ελληνικά 4πμςσια 42.212.014,00
5. ΑπαΒεματικα Ξσισααλων Απαι-

75.000.000.00
5. Ειδικά απσθεματι κε για καλμψη

μποτιρήσεως ~εαιαμσιαχών
αταιχειαν 275.35 1 .145,53

ΑΠΟΣΒΕ-υΕλΣ ΕΓΚΑΤΑς ι ΑΣμ,ΩΝ

1 . Κτ ι α ιαχών 273.141.351,00

2 . Μηχανημάτων -  Εαγαλειων 42.548.215,55
3 . Ε η ιπλαν και Σκευών 16.449.503,59
η Μετααααικων μεαων 2.324.383,05
3 β Ε η ισοαλων απαιτησεων 1.243.161,30

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1 β Εγγυήσεις Τρίτων 3.714.ϋ43,0α
2 . Πίστωσες 57.257.141,00

3. Ξκκαευε:ς Λαγ/συσι 454.755.065.50
4 . | Απσστσϊη αιναπνεμματας 557.534,00

|
ί ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1 Διαχειαιση στααιδας 351.772.727,43
2 . '' μελασαπς 142.359.507,00

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1 . ΠραβλεΨε ι ς Πληρωμών

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

1.317.045.241, 15

242.A22.321,Αί

525.775.S42._50

525.542.224,43

152.553.041,00 

51.270.050,50

3-385.825-082,08.
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1995/96 

ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΥΠΙ-ΡΕΣΙΩΝ κ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΠΑΤΡΑ 1997
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ε  κ θ  ε  ι  η

Επ ί του Απσλογισρου 

Του Σταφιδικού Εταυσ 1555/96

£ Π Α Γ  Q T H

Κατά την απσλογ ι.ζόμενη χρήση 1995/96, □ Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός
( α . Σ . 0 . )  συνέχισε να επί τελεί με υπευθυνότητα το έργα που από την ίδρυση του, 
τού έχει ανατεθεί ιοι το αποιο συνίσταται κυρίας:

Α „ -  Στη συγκέντρωση και αποθήκευση της προσκαμ ι ζουενης εμπορεύσιμηζ Κορινθιακής 
Σταφίδας, στην κατάταξή της σε καθορισμένους τύποσς και στη 5 ιαθεση της 

στο εΕαγωγικά εμπόρια, για λαγ/σμά των παραγωγόν.

θ .— Στη συγκέντρωση και διαχείριση απολογιστικά:

α) τσυ παραγωγικού παρακρατήματος (Π. Διαλογής) για λογαριασμό τον παραγωγών, 
βάσει της υπ' αοιθμ. 239781/17.9.91 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας.

β ) του μεταποιητικού- παρακρατήματος (απαρ/τα σταρ/σίαν) γ ια '  λογ/σμα των 

σταριδείαγωγέον, βάσει της υπ 'αριθμ. 352239/2.10.91 απόφασης τσυ Υρυπουργρυ 

Γ εοργ ί ας .

Γ . -  Στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.

Δ . -  Ζτη διαφήμιση και συμμετοχή σε Δ ιεθνείς  Εκθέσεις

Πέραν· των ανωτέρω, α Α.Ζ.Ο . έχει από το Νόμο και το Κοινοτικό Καθεστώς 

•ααιστέ! αποθεματρποιός των ποσοτήτων εκείνων εμπορεύσιμης σταφίδας που έχουν 
συγκεντρωθεί στις  αποθήκες A.E.G. και δεν έχουν διατεθεί μέχρι 31/6/SS στους 

μεταπαιήτες για εΕαγωγή.

Οσον αοαρά στην απσλογιζάμενη χρήση 1995/95 καμμία ποσότητα δεν εισηλθε  
στην αποθεματσποίηση. Τούτα οφείλεται κυρίως στο έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας 

(Δ/νση Μετ. Tun. και Παιοτ. Ελέγχου) υπ1 αριθμ. 378993/16.S .95 με το οποίο δόθηκε 

η δυνατότητα στους παραγωγούς να διαθέτουν το πραϊσν τους στα ελεύθερα εμπόριό  
και πέραν της 31/8/55, οπότε έληγε η σταριδική- περίσδσς.

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει από την χρήση 1994/95 στα καθεστός της προστασίας 
της Κοριβνιακής Ζτοφιόας εΣ α ιτ ίας  των Κοινοτικών Κανονισμών με. βασικότερη αυτό 
της κατάργησης τσυ καθορισμού ελάχιστης τιμής παραγωγού έχουν συνχελεσε; στην  
κατάργηση ή στην ελλιπή υλοποίηση των σκοπών ίδρυσης- του Οργανισμού και κυρίως 

στην αδυναμία παρέμβασης στις τ ιμές  σταφίδας προς εΣ ισορρόπηση της αγορας.

Το έργο που επετελέσθη μέσα στη χρήση 1995/96 και τα οικονομικά αποτελέσματα 

εκτίθενται κατωτέρω:

Α. Πρόσοδοι — Δαπάνες Α.Σ.Ο .

Από την ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της σταφιδικής χρήσης, 1995/95 
τα στο ιχε ία  του λσγ/σμοΰ 11 Πρόσοδοι -  Δαπάνες. Α .Σ.Ο . " έχουν ως ακολούθως: -■

.//.



A^nÜV£ ς

Πρόσοδοι

Π

Δρχ- 583.042. 151,QO 

480. 19*3·. 056,00M

* Ητο ι * Ελλε ι μμα 102. 848.055,00

ια ανώτερα έλλειμμα καλύφθηκε ~ σ  το ε ιδικό αποΒευαττκό rrpcc κάλυψη υποτίμησης 
rrep' ουσι ακαν στο ιχείω ν  ταυ Οργανισμού, ασεIλεται δε ατούς εΖής κυρίως λόγους:

Λ £την κατάργηση της μπέα- Α.Σ.Ο. εισποράς που έγινε υε το Ν. 20*0/23.£.32, 
Η κατάργηση της εισρσράς στερησε τον Οργανισμό απα ένα.· έσοδα που συμοανα 
με τσ ύψος της προγματσποιπθεισας προαγωγής της απσλογιζόμενης εσοδείας  
1955 3α ανήρχετο σε 115.COG.000 δραχμές.

Απα 1/1/93 η δ ιαχε ίρ ιση  των πρώτων υλών ο ι νοπνευυ άτοπο ι ϊο σ  { ι ιελαι-τα κ.Α—π . )  
¿παψε να γ ίνετα ι από τον Α.Σ.Ο. όπως μέχρι τότε, σύμφωνα με τα Νόμο, ιαχυε. 
Τούτα είχε σαν αποτέλεσμα για τον Α.Σ.Ο . την απώλεια εσόδων υψους περίπου 
150.000.000 δοχ .

g Λογαριασμός Διαχείρισης της εμπορεύσιμης σταφίδας εσοδείας 1995

Από την παραγωγή 1995 που ανήλΒε σε 31.050 τόνναυς, ο Α .Σ .Ο . συγκέντρωσε
1 . 2 * 7  τόννοσς και οι Συνετοί οιστικές Οργανώσεις Α ίγιου, Ζακύνθου και Πυργαυ, 

συγκέντρωσαν 5.SQ4 τόννους , ενώ μέσω ταυ εμπορίου άιακινήθηκαν 22.549 τ ό ν ν ο ι .
Παρέυεινε δε αδιάθετη ποσότητα στα χέρια των παοαγογών 1.450 τόννοι.

Η συγκενταωθε!σα από τον Α.Σ.Ο. σταφίδα διατέθηκε στο επαγωγικό ευπορία 
συμοωνα με σχετικές αποφάσεις tgu Δ.Σ. - Α.Σ.Ο . στη γενική μέση τιμή των 410,55 

Ααχ/κιλό.

0· Διαχείριση 9 ιουηχανικής λταφίόας

Από την χρήση 1S91/S2 οι 0 1 σ'υηχαν ι κές σταωίόες (Ποιοτική Διαλογή και Απορρίμ
ματα οταφίδεργοστασίων) παραλαυθάναντα ι υποχρεωτικά από τον  Α .Σ .Ο . σύμφωνα με 
τα Νάμα και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως μέχρι σήμερα, αλλά η δ ιαχείρ ισή  
των γίνεται για λογ/συό των παραγωγών (Πσιατ. Διαλογή) και μεταπαιητων σταρ/γέων 

(Απορρίμματα).

Δ. Π α ρ α γ ω γ ή

Το ύωος της παραγωγής της Κορινθιακής Σταφίδας tou απολογ ι ζσμενου σταφιδικού 

έτους ανήλθε σε 33.350 τόνναυς.

Από τα σύνολα της χλωρής σταφίδας, που απος,ηρανθηκε και εδωσε πραιάν της 
τάΐης των 33.160 τόννων, ποσότης 190 τόννων (αντίστοιχη  σε 530 τόννους περίπαμ 

κηρός) αινοττοιήθηκε.

Το ύψος της πρανματοπο ιηθε ίσας παρσγωγής ταυ απσλογ ι ζρμεναυ έτους 1995/95 
από 33.350 τόννους ήταν μικρότερο του ύψους της παραγωγής του προηγούμενου έτους  
ί'43.4ΐθ τόννο ι )  κατα 10.060 τοννους Π σε ποσοστά 2υ?ό και κατά 10.240 τόνναυς 
Π σε ποσοστό 23,ατό rau  μέσου μψαυς της παραγωγής της τελευτα ίας  σετίας (43.5SQ  
TOVVOI ) .
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E. Ακαθάοiστα Γεωργικά Εισόδημα

Ϊ4ε βάση τα στο ιχε ιά  του Α .Ζ .Ο . τα ακαθάριστο Γεωαγικο Εισόδημα απσ την  
καλλιέργεια της Κορινθιακής, της εσοδείας 1595 ανήλαε σε 11.430.400.00Q δαχ. 
ήτοι 5 3 . ICO δρχ. κατά στρέμυα <αι μέσο όρο. ~α εισόδημα αυτό ήταν κατα 2.595  

εκατομμύρια δαχ. η σε πσσοστα 33,93% μεγαλύτερο εκείνα της προηγούμενης εσοδείας  
1994, Η σημειοσειρά αύξηση του εισοδήματος οφείλεται κυοίως στις  υψηλές τ ιμ έ ς  

διάθεσης ταυ προϊόντος από τον A .Z .Q . και τους σταφιδοπαραγωγούς.

Το εισόδημα που αποκτήθηκε γεωγραφικό κατανεμεται:

Ζτα Μαμό ΚοριθνI ας 4ρχ· 2 .915.200.CG0
Μ ι» Αχαϊας Μ 3.087.200.0GQ
II II Ζακύνθου 11 9Q3.S00.00Q
1« II Κεοαλληνιας If 49.7CO.OCO
If II Ηλε! ας 1.533.500.G0Q
II II ■ν'εοσην ί ας II 2.840.200.000

ΖΥΝΟΛΟ Δρχ. 11.430.400.000

Δ ι ακ ί νηση της παραγωγής

Από την παραχαείσα εμπαρεύσιμη ποσότητα Κοοινθιακής (31.050 τόνναι ] , 
α Α .Ζ .Ο . συγκέντρωσε 1.247 τόννους (4%) αι Ενώσεις Ιυνεταιρισυών (Αίγιου·, 
Ζακύνθου και Πύργου) 5.804 τόννους (18,7%), ενώ το εμπόρια 22.549 τ ό κ ο υ ς  
[ 72,5%) ενώ παρέυεινε στα χέρια των παραγωγών μετά την 31/5/35 1>·450 τ ο ν .

(4 ,7% ).'

0 Α .Ζ .Ο . πέραν από την ανωτέρω ποσότητα (1.247 τ ο ν . )  της εμπορεύσιμης 

σταφίδας, που παοαόσθηκε σ' αυτόν προαιρετικά από τους παραγωγούς, συγκέντρωσε 
<αι διαχειρίστηκε και 7.031 τόννους βιομηχανικής σταφίδας, που η παράδοση 

της στον Α .Ζ .Ο . είναι από το Νόυο επιβεβλημένη.

0 Α .Ζ .Ο . είχε εγκαταστήσει σε πλήρη ετοιμότητα και προετοιμασία, για  
την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, δίκτυο από Κέντρα συγκέντρωσης στο  

χώρο της παραγωγής, έχοντας έτσι την ικανότητα να υποδεχθεί ολόκληρη την παραχθεί
σα ποσότητα σε σύντομα χρονο.

Ζ. Τιμές πώλησης της σταφίδας

1 . Τιμές αγσσάς του εσωτερικού

Τιυές διάθεσης αποθεμάτων Α.Ζ.Ο.

Την ποσότητα ποσ συγκέντρωσε ο Α .Ζ .Ο . διέθεσε. εντός της απολογ ι Γ,γλ ιενης 

χρήσης.

Η διάθεση των αποθεμάτων έγινε κατόπιν απορασεων του 4. I I . -Α .Ζ .Ο . με- 
-□□καθορισμένες- τιμές σε ποσότητες που καθορίζονταν ανάλογα με τ ις  συνθήκες 

της αγοράς, που κάθε: φορά επικρατούσαν ήτο ι :

.//.



Αποο. &.£. -  A .E .Q . 3/9.2.95 1 3) TOVVO-I
Ρ ' 11Η J

1» 11 |f 3/29.3.96 3) 11

3) II

γ)
δ) 11

ε) 11

Η οαστή πολιτική του Α.Σ.Ο . 
συνκεντρωσε ε ίχε  σαν αποτέλεσμα:

στη ό» αθεση ' θ ν

σο3 πρρς .390 ¿ρχ/ κ ι λα

27 255
91 475
ία 470

1 465
519 455 "

25 450

αποθευάτρν στααΐόας, που

1 Οι παραγωγό ι nou παρέόωσσν τ ο npciov τους στον Α .ς .Ο . vp ? 

ίόιες τ ιμ ές  με τους προαγωγούς που παοέόωσρν τα προϊόν τους 

και στο ελεύθερο εμπόριό και επι πλέον να εισπραςουν την ας ι α του 
στον A.E.Q. σ ταρ ιcokócncu τους πρώτους μήνες της στάριόικής χρήζ;η

ιςτπράςομν τ ις  

στ ι ς Ενώσεις 

ποραόαθέντος

2 . -  Οι παραγωγοί που διέθεσαν το προϊον τους ρτρ. ελ&υθεοο. ςλ. 
υψηλότερες τ ιμ ές .

ιετυχρμν

-·ρ) ι ιμές στο ελεύθερο εμπόριο

'Οπως προαναψέρθηκε, μέσα του ελεύθερου eunoqiou άιακινήθηκε ποσότητ 
22.549 τόννων και σι τιμές αγοράς κυμάνθηκαν κατά n ea ia¿ oet£C. ^ς κάτωθι·

1 ) Περιωερε ι α Α ινιαλειας  απα 255 p¿XP ι 500 δρχ/κιλό

2 ) Κρρινθ ί ας " 250 11 500 II

3) Πατρών κ .λ .π . " 220 II 450 11

4) " Λαιπής Μεσσηνιας 250 Μ 450 I I
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I  · G ¡ KQvot-i i κά Αποτελέσματα

τη
ana'

Από τη 

a i αχε ί p ι ση 

■ελέσματα,

δ ιαχείρ ιση  των περ ι αυσ ι ακών erre ιχε ί ων του A . Ε. 0 . , 
της εμπορεσσίμης σταρ iδας, προέκυφαν τα πιο 

errn ο ι αρκεί α της ατρρ ιό ι κής χρήσης 1995/96 (1 .9 .95  -

καθώς απα
κάτω οικονομικά  

31.3.96).

1. Προσοόοι — Aaiiavsc Α .ς .Ο .

Q σχετικός λσγ/σμός ” 
υπόλοιπο 102.c A Q .05ο ,GG Ρρχ 

ως κ άτωθ ι :

Πρόσοδοι -  Δαπάνες Α.Ε.Ο. " παρουσίασε χ ρ ε ^ . ^ ^ α  
και η συνοπτική εικόνα του λογ/σωσυ- αυ · cu -λ=·'

ΠΡΟΣΟΔΟΙ

1. -  Πράσσόαι από εισρρρά υπεα ΑΣΟ από ακίνητα και κινητές

ας ί ες
2 .  -  Εσοδα από Γεωργικά Ιδσϋματα
3 .  -  'Εσοδα από τόκους (καταθέσεων κ .λ .π . )
Δ . -  Διαχείριση βισυπχανικής σταρίδας παλαιόν εσοδεπών
5 .  -  " Εμπσαεόσιμης ” "
6 .  -  Διάφορα έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ

/»c:.c, “ ·Ν-< w/ 4,427,00

" 31.,393., 4 5 3 ,00

" 200.,247,. 102,00

'* 119., 06'.1., 122,00

!· 33.,314,,986,00

·· 2..518., 0 0 6 ,00

Δρηο 480.. 194..096,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

1. -  Δαπανες Διοίκησης

2 .  -  Δαπάνες συντήρησης εγκαταστάσεων

3 .  -  'Εξοδα λειτοσαγιας Γεωργικών Ιδρυμάτων 

Δ , -  'Εςοόα λειτουργίας Συγκροτημάτων Δεξεμενών 

5 . -  Δαπανες αντιφμλλαξηρικης άμυνάς

5 .— Φοράι

7 . -  Διαχείριση Βιομηχανικής Σταφίδας παλαβών Εσοδειών 

θ ·— Εξοδα επεξεργασίας και συσκευασίας 

9 . -  Διάφορες δαπάνες

¿̂ ρ-ν . ¡175 · υ54. 05ο, Q0

1 . 167.9S2,GG 

5. 436.391,G0 

24.571 .455 ,GG 

25.310.3S1,G0  

30.025.024,00

5.742.171.00

3.005.113.00

4.528.526.00

ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 583.042.45.1,03

1J
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Διαχείριση ερπορεύσιμηρ crroaiÍóac

I ' ■ ■ k 1
2 ) Δ ιαχείρ ιση  σταρίδαο εσοδεiac 1995

Από την παραγωγή της αταρίδαρ εσαδείαρ 1395 συγκεντρωθήκαν σ τ ις  αποδήκερ 

ταυ ΑΣΟ 1.24-7.379 χ ιλ ί  αίίαρ 475. 108.995 δρχ. και απσ την διάθεσή της 

ε ισπράχθηκε τα πασά των 514.246.720 δρχ. Από την εν γένε ι διαχείριση  

της εσαδε ι αρ αυτής πραεκυψε Γτιστωτικο υπσλοιπο υ0 .076,332 δρχ.

3 ) Δ ιαχείριση  σταωίόας εσαδει αρ 1394

Ano την εν γενε ι διαχείριση ι αν σχε· ικων με . ην — σαδο ι α αυτή λογ/·συων 

ποοεκυψε πιστωτικό υπαλαιπα 3.323.454 σρχ.

γ ) Δ ιαχείριση  σταρ ιόαρ εσαδειac 1538

Από την εν γένε ι διαχείριση των σχετικών με > ην οποδεια αυτή λογ/σμών, 
προεκυωε χρεωστικό υπόλοιπο 26.315.523 οαχ.

δ ) Δ ιαχείριση  αποθευατοποιημενησ στάρι cae εσοδειαρ 19ο7

Από την εν γένε ι διαχείριση , ι ων σχε ■ ικων με 
ποοεκυψε Πιστωτικά Υπολαιπο 206.319.343 ορχ.

ε )  Δ ιαχείριση  αταρίδαρ εσοδειac 1956

ην εσοδεία αυτή λογ/σμών.

Από την εν γένει διαχείριση των σχετικών με την εααδε ι 
πααέκυψε χρεωστικό υπόλοιπα 22.489.575 ορχ.

αυτή Λογ/σμών,

ε 1) Δι αχε ι□ ιση σταωι6 ac εσαοειαρ 155ο

Από την εν γένει διαχείριση των σχε < ικων με < Πν εσοδεία  

πραέκυψε Χρεωστικό Υπόλοιπα 5 3 .4 6 3 .3 9 4  ορχ.

:υτή λογ/σμων,

σ τ )  Διαχε ίριση σταρ ί 6ac εσοδε ί ας 1985

Από την εν γένε. διαχείριση των σχετικών με την εσοδεία αυτή λογ/σμών,
προέκυψε Πιστωτικό Υπόλοιπο 2 4 1 . 1u0 .3 3 7  δραχμές*

αη-Ι) Δ ιαχείρ ιση  απαθερατοηο ι πμένηρ σταοίόαρ εσοδείας·

Από την εν γένε ι δ ι αχε! ρ : ση των σχετ ι κών με
προέκυψε Χρεωστικό Υπόλοιπο 223-326.328 δραχμές.

ζ )  Δι αχείρισπ σταφίδας εσοδείac 1564

Από.- την εν γένε. διαχείριση των σχετικών με την εσοδεία  αυτή λογ/σμών,
προέκυψε- Πιατωτικό Υπόλοιπο 2GS·-03 .005 ,79 δραχμές.

1965

την εσοδεία αυτή λαγ/σμων,



ζ ΐ } Δ ι αχ s ί Ρ ' ση τοπα i η μ ε ν η ς  σταα ίδας  εσοδείας 19 S A

Από την εν γένει διαχείριση ταν σχετικόν με την εσαοεια  

ποοέχυψε Χρεωστικά Υπόλοιπα 222.509.154 δραχμές.

αυτή λογ/σμών,

η) Διαχείρκαη σταφίδας εσοδείας 1563

>Από την εν γένει διαχείριση ταν σχετικόν με την 

πασέκυψε Πιστωτικό Υπόλοιπα 5.417.323,35 δααχμες.

εσοοε ί α αυτή λσγ/σμόν,

0 } Διαχείριση σταφίδας εσοδείας 1962

Από την εν γένει διαχείριση των σχετικόν με την εσσοεια σοτπ λογ/σμών, 
πραέ'κυρε Πιστωτικό Υπόλοιπο 3.225.457,44. δραχμές.

ι ) Δ ιαχείριση σταφίδας εσοδείας 1981

Από την εν γένει διαχείριση των σχετικόν με την εσοδεία αυτή λαγ/σμόν, 
ποοέκυϋιε Πιστωτικό Υπόλοιπο 7.032.245,10 δραχμές.

3 . -  Δ ιαχείριση μη Ευπσρεύσιμης Σταφίδας

3> Διαχείριση Ποιοτικής Διαλογής εσοδ. 1595 για λον/συό των παραγωγόν

Κατά τη διάρκεια  της χρήσης, που απολαγ!ζε τα ι ,  ο Α.Σ.Ο.  συγκέντρωσε 

2.109.557 κιλά Ποιοτικής Διαλογής από τους παραγωγούς, που παρσοόθηκε 

σ ' αυτόν σύμοωνα με τον Μσμα, α£ίας 34,333.330 δραχμών.

Από τ ι ς  ποσότητες αστές διατέθηκαν 45.470 κιλά για στάρι δίνη και 1.334.905 

κιλά για ζύδι και απέμεινε αδιάθετη ποσότητα 744.709 κιλά που αποτιμηθηκε 

σε 29.733,350 δααχμές, προέκυρε Πιστωτικό Υπόλοιπο 29.153.355 δραχμές.

3. Διαχείριση Ποιοτικής Διαλογής εσοδείας 1994 για Αογ/σμό ¡ων παραγωγόν

.Από την διάθεση 355.140 κιλών για σταφιδίνη 

ζ,άόι κΐιι την Ξν γένει διαχείριση των σχετικών με 
ηροεκυψε Πιυί ωτικο Υπολοιπο ο ο ■υ50. —37 * Πσρεμεινε 
την 31/6/96 420 κιλά αξίας 3.400 δραχμών.

Υ_ δ ιαχείοιση Ποιοτικής Διαλογής εσοδείας 1993 για

και 2.279.950 κιλών για  

την εσοδεία αυτή λαγ/σμόν, 
αδιάθετο υπόλοιπο σταωΓσας

λογ/συό τον παραγωγόν

Από την διάθεση 211.240 κιλών για ξύδι και την εν γένει διαχείριση  
των σχετικών με την εσοδεία αυτή λαγ/σμόν, πραέκυψε Πιστωτικά Υπάλο-ιπα 
25.354.430. Παρέμεινε αδιάθετο υπόλοιπο σταφίδας την 31/8/95 5.778

κιλά α£ί ας 135.560 δραχμών.

5. Διαχείριση Ποιοτικής Διαλογής εαοό. 1992 για  λογ/σμό τον παραγωγόν

Από την εν γένει διαχείριση των σχετικών με την εσσοεια. αυτή λαγ/σμων, 
πραέκυψε Πιστωτικό Υπόλοιπο 7. 129.355 δραχμές, παρέμεινε αδιάθετο υπσλαιπα 

'-σταρί'δας'την 31/3/56 550 κιλά,  α£ιας 14.000 δραχμών.



ξ ) Διαχείριση απσοοιυυάτων σταο/σίων εσοδείας 1955 για λογ/συά των μg ran e ιητών

Κατχ την δ ιάρκεια  r.-.ς χρήσης nou απαλογίζεται, α AID συγκέντρωσε 4.020.730 

κι λα οπσρριμράταν επεξεργασίας από τους μεταπσιητές Κορινθιακής Σταφίδας, 
που παααδόθηκαν ο ' αστόν σύμσωνα σε το Νόμο, αξίας 73.552.575 δραχμές»

Από τ ις  ποσότητες αστές διατέθηκαν Δ .255.554 κιλά γ ια  οινόπνευμα και 
160.CCQ κιλά για τα εξωτερικό και απέμεινε αόιά3ετη ποσότητα o03.G7G 

κιλά που αποτιμηθηκε σε 7.545.050 δραχμές, πρσέκυΦε Πιστωτικό Υπολαιπο 
37.SC4.24S δραχμές.

σ τ ) Διαχείσιση αποα/τον σταο/σίων εσαδ. 1994 y ια λογ/συά των υεταποιπτάν

Από την διάθεση 1.593.705 κιλών γ ι 3 οινόπνευμα και 100.000 κιλών για  
σταφιδίνη. και την εν γενει διαχείριση των σχετικών με την εσοδεία αυτή 

Αϋγ/σμών, προέκυώε Χρεαστικό Υπόλοιπα 5.742.171 δααχμές.

Παρεμεινε αδιάθετο υπόλοιπα την 21/6/95 2.350 κιλά, αξίας 53.550 δραχμών,

ζ ) Διαχείριση αποπ/τρν σταο/σίων εσοό. 1553 γ ι α λαγ/σμό τον υεταπαιήταν

μπο ,ην γενει δ ιαχείριση  τον σχετικόν με την εσαδ. αυτή λογ/συών, προέκυψε 

Πιστωτικό Υπόλοιπα 2.304.555 δααχμές.

Παρευεινε αδιάθετο υπόλοιπα την 31/Θ/56 2 .0 2 0  κιλά, αξίας 20.543 δραχμών

η) Διαχείριση αποο/των σταρ/σίων εσαδ. 1552 για λαγ/συό ταν υεταποιητών

Από την εν νενε ι διαχείριση ταν σχετικών υε την εσοδεία αυτή λαγ/συων 

προεκυψε Πιστωτικά Υπόλοιπο 955.509 δραχμών, παρεμε¡νε αδιάδετο υπολαιπο 

την 31/8/95 270 ...; λα αξ , ας 4.5 ιϋ οραχμών.

I I . -  Μέτρα γ ια  την ποοστασ ί α της Καρ ¡ νδ ι ακής Σταφίδας έσοδο i ac  1955

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΘ ΣΤΑΦΙΔΑ

’ Οπως αναωέρδηκε στην εισαγωγή, από την χρήση 1594/95 επέσχανται αλλαγές 
αι οπαίες οφείλονται στην είσοδο του προϊόντος στο ορ ιστικά  κοινοτικά  
καθεστώς, αροΰ έληξε η μεταβατική πεαίσόος των εσοδειών 1990 -  1593 (Καν. 

Ε.Ο.Κ. 2201/50).

1) Δεν καθορίζονται ελάχιστες τιμές παραγωγού.

2 ) Δεν καταβάλλεται ενίσχυση δτο μεταποιπτή

3 ) Μεγίστη χρονική περίοδος αποθεματοποίησης ορίζεται το διάστημα των 

18 μηνών.

4 ) Παραμένει το καθεστώς της στρεμματικής ενίσχυσης, τα οπρίσ για την 
απσλαγ-ΐζόμενη χρήση 1555/55 ανήλθε σ τ ις  97.528 . δρχ. ανά. στρέμμα (Καν. 
Ξ.Ο.Κ. 1668/95 με ελάχιστη στρευματική απόδοση 150 κιλά ανά'στρέμμα.

Λόγω όμως των δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν καδΓ ολα τα αταδια  

της παραγωγής’ της σταφίδας εσοδείας- 1995 και που είχαν  σαν αποτέλεσμά 
την μείωση της παραγωγής, π ευρωπαϊκή Ε,πΐιροπή, με τα έγγραφό της 43984/Υχ/ 

24.1.95 ενε.κρ ι νε τη μείωση της ελάχιστης αποδασης για τη λήψη της στρεμματι —
ποατάβηκε από τ ις  Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης καικης ενίσχυσης, όπως



με ανώτατο όρια  μείωσης 30% χατα κοινότητα πλην της Ν.Α. Κεοσλλανιας, για  

την οπσί‘2 τα ποσοστό μειώβηκε'κατά 70% Υ 1-  =λες τ ις  κοινότητες .

Η στρεμματική ενίσχυση της εσοδείας '535, σε σύγκριση με την αντίστοιχη  

τπς εσοδείας 1334 πσοουσιάξει αύξηση 5.103 ¿οχ. ανά στρέμμα η σε ποσοστά 5,5%.

Ζτα πλσισισ  της ελεύ3 εαης διακίνησης της σταφίδας neu εχει ισχυσει 
από την χρήση 15S4/SS τα Δ.Ζ. -  A.Z.Q. κατά την συνεδρίασή του 14/13.3.35 

αποφάσισε να παααλαμβάνει α A.Z.G. και να δ ιαχε ιρ ίζετα ι γ ισ  λογ/συό τον πασαγωγών 
κάθε προσκομιζόυενη ποσότητα σταφίδας εσοδείας 1335 με τ ι ς  κατωτέρω κατα περ ιοέ -  
ρ ε ια κ α ι  κατηγορία τ ιμ ές :

π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ T im /κΐΛθ

1) ΑΪΓΪΑΛΕΙΑΣ α) Ικιας
3) Ηλιου Εκλεκτή 205
ν ) Τρεχούμενα 200

2) .ΚΟΡΙΝΘΙΑ! α) Ηλιου Εκλεκτή 200
β) Τρεχούμενα 195

3) ΠΑΤΡΠΝ-ΝΗΣΩΝ—ΗΛΕΙΑΣ-
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ! -  ΠΥΛΙΑΣ α) Ηλιcu Εκλεκτή 195

β) Τρεχούμενα 190

4) ΛΟΙΠΗ! ΜΕΣΣΗΝΙΑ! α) Τρεχούμενα 185

Κατά την συνεδρίαση του Δ .Ζ .-Α .Ε .Ο . 15/13.10.55 απσφααίστηκε σ καθαρισμός
νέων αυξημένων τιμών συγκέντρωσης που Ισχύαν από 20/10/35 και αι οποίες έχουν 
ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΧ/ΚΙΛ0

Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ! 1 ) Ζκ.ι ας
2) Ηλιοσ Εκλεκτά 255
3) Τρεχούμενα 260

3. ΚΟΡΙΝΘΙΑ! 1) Ηλ i cu Εκλεκτά 250
2) Τρεχούμενα 255

Γ . ΠΑΤΡΏΝΗΝΗ'ΣΠΝ-πΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ! -  ΠΥΛΙΑΖ 1) Ηλ ί au Εκλεκτά 255

2) Τρεχούμενα 250

Δ. ΛΟΙΠΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ! 1) Τρεχούμενα’ 245

.// .
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Μετά τρ -έ λος  ΤΡ^  διαχείρισης της σταφίδας που 3α παραλαβει α Α.Σ.Ο .  
<2 ΐ υπό την προϋπόθεση διάθεσής της αε τ ιμές  υψηλότερες από τ ι ς  ανωτέρω καθσρι- 
σθείσες , το πλεόνασμα που 32 προκόψει 92 ό ΐ 2νεμη6εί στους παραγωγούς πασ 5α 
έχουν παραόώσει στον ΑΣΟ τη σταοίόα τους, με βάση τ ις  τ ιμ ές  διάθεσης που 32 
διαμοσφαθαύν <στά περιφέρει 2 , ορού προηγουμένως αραιρεθούν το εΣοδα (τρχςι 

χρηματοδότησης, δ ια χ ε ιρ ισ τ ικ ά  κ .λ .π . ] .

··-.Πέραν των ανωτέρω τρ Δ .ε . απσοασισε;

Κάθε ποσότητα πσυ 33 απομεινει οδιάθετη στσυς δύο τελεμτοίους μήνες της 

στοά) ι ό ι κης χρήσής , να υεταΦεοεναι μέχρι 31/8/9ο στην αποκεματσποιηση.

2 .  _  Η ποιοτική κατάταΣη της σταφίδας 9ο 6 1 ενεργεί το ι οπό Γεωπόνους. της Δ/νσης 

■■ Γεωργίας η οπο μονίμους υπολλήλαυς ταυ ΑΣΟ.

Σε περίπτωση- διαωωνίας γιο την ποιοτική κατάταΣπ της σταφίδας, αρυόόια 
η ¿/νση Γεωργίας της περιφέρειες στην απο ι ο ονήκει το Υποκ/μο.

3. _ η  στοφίόο που 9σ συγκεντρώσει ο ΑΣΟ νο διατίθεται γιο εΣαγωγή ή εσωτερική
κατανάλωση, τουλάχιστον με τις ελάχιστες τιμές συγκέντρωσης.

4 .  -  0 απσθεμάτοποιώς Α .Σ .Ο . που 3ο παοαλαυθάνει το "Σταο/σπα στ ις  -  κατά παοαγωγικό
τύπο -  κοτώτεοες τ ιμ ές  <οι 3α τον δ ιαθέτει στις τ ιμές  που καθσσΙζανται 
3Π0 τσ δ .ζ , 3 ο ε ίνο ι υπεύθυνος γ ιε  κάθε οδ ι κοι αλόγητη ζημ ία , ποσ 6 ο προκύιϋει 

οπό κοκη δ ιαχειρ ισπ  του προιοντος.

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙίβθ ΣΤΑΦΙΔΑ

Τα Υπουργείου Γεώργιος με τ ις  υπ’ οοιθμ . 339781/17.9.91 κοι 352389/2.10.91 

οποφάσεις του, κοθόρισε τον τρόπο παοαλαβής κοι διάθεσης τής μή Ευπορεύσιμης 

στοφίόος, που οπό τον Νόμο ποροδίάετοι υποχρεωτικά στον Α .Σ .Ο . . ....

α) Από τους ποοογωγούς

1 . -  Η δ ιοχείρ ιση  της Π. Δ. που το ελοχι στον πασοστο, της. καθαρίστηκε επί 
της πορο-γωγής κάθε παραγωγού, σε 6% γ ι α όλες τ ις  σταφιδικές περιφέρειες  
θα γίνεται γ ια  λογ/σμό των παραγωγών. __ . _ .

■ - 2 . -  Η εΐόφληση της Π.Διαλογής γ ίνεται μετά το κλείσ ιμο  ταυ λαγ/σμαύ 

κάθε σταφιδικής χρήσης, απολογιστικά.
3 ,— Κατά την απολογιζόμενη χρήση δόθηκε στσυς παραγωγούς 10 δρχ. ανά κιλό 

παοα δοθεί σας σταφίδας, σι σποϊες μαζί με την δαθείσα πσοκ/λή των 20 δρχ. 
αποτελούν την οριστική εκκαθάριση της Π.Δ. χρήσης 1993/94 και 20 δρχ. 
προκαταβολή γ ια  τη χρήση 1994/95. Επίσης με την υπ' αριθμ. 7/16.5.97
απόφαση που Δ .Σ . δόθηκαν στους παραγωγούς 18 δρχ. συμπληρωματική αζΐα,
η οποία μαζί με τ ις  20 δρχ. αποτελούν την οριστική εκκαθάριση της
χρ. 1994/95 και με την ίόι·α. απόφαση καταβλήθηκαν στους παραγωγούς
40 δρχ. σ ' οποίες αποτελούν .την οριστική εκκαθάριση της χ ρ . 1995/96.

Με την μπ1 αριθμ. 339781/1.7.9.91 ; απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας η 

προθεσμία υποχρεωτικής προσκόμισης της Π,Διαλογής στις αποθήκες ΑΣΟ έληγε, 
την 31/12/95 και παρετάθη μέχρι 31/3/96, σύμφωνα με την υπ 1 αριθμ. 299794/22.2.9 

αποωαση του Υφυπουργού ι εωργίας.

.// .



g l  Από reue Eunóccuc -  ΞΕαγωγέ' -

1 „ — Ta απσορ i ρματα neu προκύπτουν ana 

σταωιδεργσστάσιa και neu r ~1 υποχρεωτι xa 
ποσότητας neu διατίθετα ι συσκευασμένη ε 

κατανάλωση σε ποσοστό 15% γ '4  άλες t ic  erra:

την επεϊεογασια της σταφίδας — a 

ποσοστά t c u c  καθορίστηκαν επί γ η ς  

γ ι a εΕαγωγή ε ίτε  y i a εσατςρ ι -<r¡ 
'δ ίκες  περιρερειες επι ταυ αυτούσιου

— αωιοοκαρπου.

2 . -  Te Δ.Ε. -  A.E.O. κατα ·π cruvscc ι οσ.η του 7/1S.S.SS αποφάσισε va ¿eSeí 
οτους erras ι δαπαααγωγους οριστική εκκαθάριση του Βιομηχανικού παοακρατήμ^τρς

7,P avá ·<ιλά ( 1G δρχ. προκαταΒαλή +
•<ai οσιστική εκκαθάριση ταυ 3 ι αμηχαν ι «cu  
2 ,5  ava κιλό ( 18 δρχ. προκαταΒαλή +

(απσαριμμπτων) χρήσης 1SS3/S4 δρχ.

+ 7 , 5  δρχ. = 17,5 δοχ · πν ÜZ ) καθώς

παρακρατήματος χρήσης •'cGd/95 δρχ.

+ 2 , 5  δρχ. = 20,5 δρχ. 2ν ά < 1λ ό) .

En ί σης αποωάσισε τγ¡ν καταρσλή HOCK

■α χρήσης 1335/35 neu παραδόθηκαν μέχρ ι

Μετό την τελική διαθεσπ των 4παρριυυατων στοάιόεογσστασιων χρήσής 1335/35 
στ ις  ¡3ιαμηχανι ες απόσταΐπς δόθηκε στους υεταπο ι ήτες , συυπληραματ ικη ai, ι a δοχ. 
7,30 ήτοι.·, συνολική καταΒληθειΡΠ PÁÍei γιο τα απορρίμματα χρ · '  TSS5/S5 αρχ. ,22,3G 

avá κιλό (anca. Δ.Ε. 3/7 ,2 .37 ).

Πέραν αυτόν, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Ε. 3/7,2.37 καταθληθηκαν στους 

μεταπσιητές οι τόκοι που ποαέκυΦαν από την πάληση του προϊόντος επί π i errees ι 
τον χρήσεων. 1333/34 και 1334/35.

Οι τάκοι αυτοί ανήλθαν στις 1,29 δοχ. ανα κιλό παραόοθέντων άποροιμμάτον 

52% σακχάοων για -η  χρήση 1393/34 κσι 0,60 δοχ. για τη χρήση 1334/95.

Οι αναλσγούντες τόκοι της χρήσης 1335/35 έχουν συνυπσλογισθεi στην συνολική 

καταΒληθε.ίσα α ο α  της χρήσης αυτής.

I I I . Επισκόπηση στην παραγογη και διακίνηση της σταφίδας εσοδείας 1595 

........1.,- ..’ Εκταση. --Παραγωγή -  Ετρεμματική απόδοση

Ευμοονα με τα στοιχεία  τσυ Α.Ε.Ο. 
με σταφιδαμπέλους κατά το καλλιεργητικσ έτος 
1395— Γκ'άλΤι'πταν επ ι φάνε ι α 181.080 στρεμμάτων . 
του προηγουμένου έτους κατά 720 στρέμματα η 

στρέμματα ή σε ποσοστό ’ ’4,3% της τελευταίας  
αναρερεται σε . όλες τ ις  σταφιδικές περ ιαχές, 
Αχαϊα.

οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν 
1334/35- που ' παρήχθη η εσαόε ί α 
Η έκταση αυτή ήταν μικρότερη  

σε ποσοστό 0,4%' και κατά 30.150 

5ετίας. Η μείωση τον εκτάσεων 
ιδιαίτερα δε στην Μεσσηνία και

Το υμάς της παοαγαγής ανηλθε σε υυ.. 
προηγούμενου έτους και 43.530 τον. του μεσασ 
5ετ ί ας 1330—1334.

0 ταννους, έναντι 43.41Q του 

όρου παραγωγής της τελευταίας

Απο την ποσότητα που παρηχθη 530 ·, o w o  ι nspinou στασυλιων (που αν ι ίο ιο ι 
χούν σε 130 τον. Εηράς) οινοπσιήθηκαν, Π δε υπόλοιπη παραγωγή απσΐηράνθηκε 

και απέδωσε 33.160 τον. σταοίόας, από την οποία 31.050 τον , ήταν εμπορεύσιμης 
κατηγορίας και 2.110 τόννοι ήταν μη εμπσρεύσιμηζ κατηγορίας (Ποιοτική Διαλογή).

.//·
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Ξτσι το ύφος της τοαγματαποιηθείσας ■ ■. _ . . s παραγωγής του αποΛΡγ ι Eapevou έτους
ευσανιζεται μικρότερα του uu/ouc της σχραγα,· · r ,π1

·Πς ταυ τροηγαυυενου έτους (.43.410 J
<=τ3 1 °·ϋ~ .  τ ο ν · π <*. m a o a n  ^ Ζ 3 · K3> i  «¿.200 τον. ή σε n c o e r o
TOV. MSOU 3S0U ΓΤορσγανπε TnC T t l t U T Z . X  S tr i^  (í3  =;Q T¿vvo, ) .

Κατα τ '  ανωτέρω η μέση στοεμυατι^α . ,
. . .  . . '■ απσααση, rrou επιτεύχθηκε ανηΛθε

σε ;&4 κι λα έναντι 2υ9 του πραηγσυυενου ετα·. . . _ · .
139Q -1 9 9 4 .  ς <3. ^ 3  του μεσσυ occu της σετ .ας

Γ ι α Γτληρεστεοη ενημέρωση παρατιθεντ^,
αναοέρσνται σ τ ις  ξχτ ά σ ε ι ς ,  την παραγωγή, τη ’
ςμτειόν. που εγιναν κατα τα τελεμταία πεν·^
1395.

τα διαθέσιμα σ το ιχ ε ία  μας, που 
ο ι vaneιηση χλωρας, τ ις  αποόσσεις 
χρόνια σε σχέση με τρν εσσόεία

π ί ν α κ α ς: ι

Εκταση, παραγωγή και στρεμμαπηκή απόδοση κατά 

τα τελευταία έξι (6 )  χρόνια

Σταριδικό  

'Ετος

" "Εκταση 

σε

στρέμματα

Π Α Ρ A r a Γ Η
Μέση

στρεμματι,κή. από

δοση σε κιλά

Απαξη-

ρανθείσα

0 ιvanoιηθείσα 

χλωρά (σε Σπρά)
ΣΥΝΟΛΟ

1950/91 211.230 33.330 300 39,560 188

1991/92 193.300 40.130 600 40.790 2 1 C

1992/93 185.220 39.940 110 40.050 216

1993/94 184.470 53.760 260 54.020 293

1234/95 181,300 43.090 320 43.410 239'

λΓ.0.5ετ ι ας 191.304. 43.272 318 43.590 228

—  1995/96 181.030 33.160 190 33.350 184

.// .



ΠΙΝΑΚΑΣ Π

Μεταβολές που σημειώθηκαν e m e  εκτάσεις ταν σταφιόομπέλαν κατα 

Νομαρχιακό Διαμέρισμα κατά τα έτη 19S0 -  1995.

Νομοί

Καλλιεογητικά, στρέμματα Δε ί κτης 1990

Έ τος  1990 Έ τος  1995
+ η -  

σε στρέμματα

+ π -
VΛ

Κσρινθ i ας 29.220 25.250 2.350 -  7 ’5 '

Αχαϊας 59.020 ¿8.520 -  10.500 -  17,5

Ηλειας 25.200 23.330' 1.270 - Ν_) , Ο

Μεσσην ί ας 55.330 41.700 -  14.130 -  25,3

Ζακύνθου 15.270 ' 19.390 + 120 -  0,5

<εοάλληνιας 2.570 1.250 1.420 -  53,2

211.220 181.080

II
ο

 
π 

m
 

ιιII
Ο

 
II 

η
 

ιι II

■ 
IIIIIIIII

------------II-

-  14,3

Τα σ το ιχ ε ία  της παραγωγής για την εσοδεία που απολογιζεται, εικανιζανται  

ατ.ρν Πίνακα που ακολουθεί :

ΠΙΝΑΚΑΣ I I I

Καλλιεργούμενα στρέμματα και ύψος παραγωγής της εσοδείας 1995 κατά Νομό, 
σε'σύγκριση με την προηγούμενη εσοδεία 1994.

Νομο I
ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΘΕΝΤΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓ0ΓΉ 6Ε Τ0ΝΝ0ΥΣ Ιόναλα

παραγωγής

Μέση
ατρεμματι κή

απόδοση
σε

Κιλά

ζηρά

σταφίδα

0ιν/σα  
χλιαρά σε 
αντ ί στοι — 
χη ξηρά

Καρ ι νβ i ας 
Αχαϊας 
Ηλε ϊ ας 

Μεσσην ί ας 

Ζακυνθσυ 
Κεεαλ/ίας

35.280(25.565] 
48.520(49.055)  
33.930(31.330)  
41.700(43.590)  
13.390{Ί9.390) 

1.25θ( Τ. 250)

7.740 ( 9.300) 
8.850 (10'.525) 
4.920 ( 9.463) 
3.520 ( 9.513) 
2.370 ( 4.040) 

160 ( 233)

-  (170) 
50 (150)  

140

7,740 ( 9 .300)  
8.350 (10.706.) 
4)970 · ( 9 .518)  
3.760 ( 9.513) 
2.870 ί 4 .040)  

160 ( 233)

213 (254) 
182 (213) 
146 (302) 
210 (213) 
148 (208) 
128 (186)_

181.080(181.300) | 33. 160 (43.090) | 190 ( 32θ) ί 33.350 (43 .410 ) | -



- KJη -

Qi εντός παρεναεσεας ασιΒμοί εμαανιζσυν 

νης εσρδείας 1994.
τα αντί στσιχα μεγεΒη' της πρσηγσυϋε-

2„ — ΑκαΒάοιστσ γεωργικό εισόδημα

Εύμρωνα με τα αται'χεία  μας, το ακαθάριστο γεααγικό εισόδημα από την Κσωινθια- 
<η στοά ιδα της εσοδε ι ας 1995 ανηλσε σε ’ ι. ¿oO. <2.G0 · σ£Ώ 6ρχ. ήτοι eu. 100 σρχ. 

κατά στρέμμα και μέσσ ορα . · ·

Τα ανωτέρω εισόδημα από την εσοδεία *955 ήταν κατά 2 .3 9 5 .7CQ. 0C0 δσχ . 
η σε ποσοστό 33,93% μεγαλύτερο εκείνου της προηγούμενης εσοδείας ι93<2·. io.uiw 

οωείλεται σ τ ις  υψηλές τιμές που παλησαν οι παραγωγσι .ο ποοιόν καΒώς .^αι 
στην σωστή πολίτικη nou ακολούθησε ο AEG στην πώληση της σταοιδας.

• Αναλυτι κωτερα τα σ το ιχε ία  κατά Περισερεια των ι^οκ/ματαν μ—ς
Νομαρχιακό Διαμέρισμα έχουν όπως ·στσν Πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΕ IV

Νομα ι

.-Αχαι ας

ΚσριvGιας

Ζακύνθου

Κεψαλλην ί ας 

Ηλε ί ας

Μεσσηνιας

Υποκαταστήματα

Αίγιου
Γιατρών

Κιατού 
Νεμέας 
Ξυλοκάστοου

ΖακυνΒαυ

Ληξουοί ou

Αμαλιαδας 
Πμργομ 

Πελοπ ί ου 
Καεστένων

3 ιλιατρών 
Γ αργαλιόνων 
Χώρας 
Γίυλου 
Κορώνης 

Πεταλιδ ί ου 
Καλαματας 
■Μεσσήνης.

’ Υψος παραγωγής Ακαθάριστο Γεωργικό

rre- TGVVOUP εισόδημα

3. cuQ 2.973.300.000

250 113.900.000

8.850 3.087.200.000

1.900 744,3G0.GCG

3.240 1,Ί 66 ·οΟΟ· CGC

2.500 983.300.000

7.740 2 .915.900 .0G0

2.870 903.900.000

16Q .. 49.700.000

1.540 510.100.GCü

1.550 504.700.000

1.290 4 6 1 .1CG.0CC

490 157.500.000

4.970 1.633.500.000

il II II » II II U il i II !

410 140.400.000

1.400 453.000.000

1.110 359.500.00G

2.550 845.400.000

950 3 1 5 .ICO.GOG

770 248.200.GCG

60 2G.7CQ-.QCG

1,350 4S7.aGG.G0G

S. 760 2.840.200.000
--- j---- ----------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.350 11.430.400.000'··
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Η κατά φρρέα αττρορσαηοη της παραγωγής εμαανίζεται στον Πίνακα που ακόλουθε' :
ΠΙΝΑΚΑΣ V

ΔιαχινήσεΩς της παραγωγής της Κορινθιακής Σταφίδας εσοδείας 1595 σε τπνναυς

Φορέας
Απσρροφήσεος Εμπορεϋσιυη

Μη
Εμπραεύσιμη 
(πλην απ/ταν)

0 ινρπ/6είσα 
χλωρά αναχθεί
σα σε ΐπρά

Σΰνσλσ Παραγωγής

Ποσότητες %

Α.Σ.0. 1.247 2. 110 3.357 10
Ξμπόρια 22.549 - 140 22.569 58
Συν/κές
Οογανώσεις 5.804 - 50 5.854 ία

Παραγωγόί 1.450 — - 1.450
31.050 2.110 190 33.350 1 0 0 ___

Η τελική εικόνα τής κατά περίσταση όιαθέσεως 

1555 διαμοροώθηκε ας ακολούθως: 
α) Οινσποιπθείσα χλωρά (αντίστο ιχη  Σηρά}
9) ΑπσΣηρανθ ε ί σ α :

-  ΕΣαχθείσα ποσότητα
-  Εσατερική κατανάλωση

— Συγκεντρωθεί σα συυσωνα υε τα Ναμο, υποχρεωτικά 
από τον ΑΣΟ μη Ξυποαευσιμη !,βιαμηχανική)
-  Αδιάθετα απσθέματα της 31/3/55

της Κορινθιακής της 

τ σ ν .

τ ο ν . 23.031
" 50

" 5.669
" Δ .210 "

ΣΎΝΟΛΘ

εσοόειας 

150

33.150 
33.35θ(α)

* '  ' ~ 1 Γ

Ανάλυση αποθεμάτων κατά κάτοχο:

- Παραγωγοί
- ΕΣαγαγείς
- Συνεταιριστικές Οργανώσεις

τον. 1.450
" 2.460
" 300

ΣΥΝΟΛΟ τρν. 4.210
ΠΙΝΑΚΑΣ VI

Της κατά μήνα και φορέα απορρόφησης της Κορινθιακής Σταφίδας εσοδείας 1995

Μήνες ..- · ■

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΟ Εμττορεύσιμη στα χέρια

α .ς .ο .
Τ όννοι 
• 1.247"

Εμπωρισ 
Τόνναι 
22Τ549

- Ιυν/κές' 
Οργανάσεις 

Τον. 5.804
Τόνναι 
31.050 X

τοννευ__
Τοννοι

1-450
%

Σεπτέμβριος 1595. ■ 204.' - 2.040 3.294 11 271.756 99
Οκτώιαθρ-ΐας - ■ · ' ■" ■■ -506" • ** Τ’ = 3.012 5.563 33 20.793 57 -
Νοέμβριος " 110 Λ Τ Ό. · Α- 641 4.569 49 15.824 51
Δεκέμβριος " 24 1.713 59 1.786 54 14.038 46
Ιανουάριος 1995 2 2.507 18 2.527 63

VΙΟτ- 37
Φεβρουάριος " 1 2 · Οθν! δ 2.387 71 9. 124 29
Μάρτιος " — 2.944 23 2.967 80 6·. 157 20
Απο ί λισς " —. 1.70? 5

(Μτ“·Ο 85 4.445 14
7ιά ι ος " — 1.235 — 1.235 50 3.210 10
Ιαύνιος " — 313 — 918 93 21292 7
Ιούλιος " — /<-ο — 743 95 1.549 5 ...
Αύγουστος " - αα

/ /
59 95 1.450 4.

.//·



(s)
Από την συνολική αναρερόμενη ποσότητα των 33 . '5 0  τόννων 

guγ<εντρωσε. u.7S9. “Qvvouc " Απορσιμματα Σταρiδεργοατασιαν " τα 
2πό την επεξεργασία της εμπσρεύσιυης σταφίδας γ ια  εξαγωγή.

ατρπϊίορς α ΑΣΟ 
ακο ί α πρσέκυωαν

4. - Τιμες..πωλησεος υταιιιιόας
Α. .1 1 υες—αγορας■ εσοτεα ικού

Τιυές όιαθέσεως αποθεμάτων, Λ .Γ .3 .

Την ποσότητα ταυ συγκέντρωσε ο Α .ξ .ο .  όιέΒεσε εντός της απσλαγιζσμενης 
χρήσης. - ,

Η διαθεση τον  αποθεμάτων εγινε κατσπιν απσρααεων ταυ Δ -Σ .—Α.Σ.Ο. υε 
προκαθορισμένες τ ιμές  σε ποσότητες που καθορίζονταν ανόλαγ^ με τ ις  συνθήκες 

της_αγσοας,' που κ ά θ ε 'ρ α ο α ’επικρατούσαν ήτοι:

1. Απαφ. Δ . Ζ . - Α , Ι . α . 2/ 3.2.36 3) τανναι 563 προς 360 Δοχ/κιλα

β) 11 37 lt 355 Μ

2. " 5/23.3.36 3) »1 31 Μ 475 II

3) II 10 lt 470 lt

ν) I»
1

lt 465 lt

δ) II 519 lt 455 lt

ε) 1» 25 II 450 lt

3 , -  Ε ξ α γ ω γ έ ς

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 27.GG9 τόννους έναντι 32.512 του προηγουμένου 

έτους ‘ και 33.112 τόννων του μέσου οαου της τελευταίας Ξετιας, ήτοι υπηαςαν μικρό
τερες κατά 5.503 τ η ν . ,  ή ποσοστό 16,33% από την προηγούμενη χρήση και μεγαλύτερη 
κατά 5ο.103 η ποσοστά 18, A3 της τελευταίας 5ετ ι ας . Στις  ποσότητες που εξήχθησαν 

συμπεαιλαμβάναντα ι και 3.378 τόννοι σταφίδας από την εσοδεία 1 9 9 4 .

-Στους πίνακες που ακολουθούν πααεχανται σ το ιχε ία , που ανααεσανται στις  
•  » . 6

εξαγωγές..της απαλογιζομενης πεσιαόαυ σε σύγκριση με τ ις  εξαγωγές ·ης προηγούμενης 
σταφιδικής χρήσης και ταυ- μέσου όρου των εξαγωγών της τελευταίας 5ετιας .

ΠΙΝΑΚΑΣ VII.
Τον εξαγωγών nou έγ ι.γαν. στη_χρήση-τ· ̂ ^95/96 σε σύγκριση μ ’ εκείνες 

Τ ~”,ι τ η ς ;προηγσυμενηςηκστά χώρα προορισμού-

Χώρες . Προορισμού .
- ■ ■ - ■ Ποσότητες. . . που εξηχί3ησσν σε χ ι λ ι όγραυμα

Χρήση __ . .·. 1995/ 19961 Χρήση 1994/1995

Χώρες Ε.Ο.Κ. -

Ανγλ ί α 19.083.509 22.061.370
Γαλανό ί α . 35.1 13 150.068
Ολλανό ία 5.591.258 6.671.118
Περμαν ί α 683.000 1.293.025.
3έλγια - ·
Π αλλ ί α 551.456 454,087
Δαν ί α 20.CGG · - 30.000

σ■<π1-ι-ι 161.55G 281.975
Λουξεμβούργο -
Ισπαν ία — ~

Πορταγαλ ί α 20.000 26.146.085 30.941.643
Σε Μεταφορά 26.146-086 30.941.543



Ποσότητες παυ εζήχβησσν σε χιλιόγραμμο

Χάρες Προορισμού
Χρπ.ση 1995/1996 Χρήση 1999/1995

Από Μεταφορά 25. 145.055 30.941.503

Ανατολικές Χώρες

Πρλον ί 2 - —  ...
Αυσται2 35.202
“αεχϊ 2 _ -
Ζλϋ3:ζκIζ' 2ο . οοο 88.000

Λοιπές Χώρες

Ιουηοι2 - 41.200
Ίορρηγ ι 2 22.222 13.250
ΞλίΞετί2 92.222 4 ϋ .000

. 1 ί . Α . — -
,<2ν202ς '■80.000 595.750
' •'~τοσλ ¡2 239., 752 500.550 "
Αιοοοοες χωσες 255.622 6-93.350 255.524 1.482.174

IIII1

σι ι 
ο

 ι 
□

 ι
Γ" I 
(Μ ιιιιιιI111
ο |11

-

32.511.817

(.ί) Πασστητσ 3.973.275 ενπκει σε στα-; ι ¿ειοσπα εσοδείες 1994

Π _ΙιΡΛ.Υ/Λ.ε Ρ

Των ρορτώσεων σου έγινεν στην χρήση 1995/1995 κατά λιμάνι εζσγσγής 

αε σύγκριση υ : εκείνες 'Γης προηγούμενης χρήστης

ι
Ποσότητες_________ που εςήχ·3ησαν σε χιλιόγραμμα

/\ ι μ2ν ι ρ

Εςςτγογής
Χρήση '!995/·:995 Χρήση 1994/1995

Α ι νιαυ 5.345.549 5.506.551

Ζ2κυνθου 837.375 1, 752,945

< ιάτου 5.129-492 5.277.043

Κζλ^μάτας
'

3.552.101

Πατρων 5 .502 .7Λύ 5.433.532

ΠύργουίΚατάκολα) 4.232.245 5.359.345

ΣΎΝΟΛΟ 27.009.435 32.511.817'

/ /• / / ·



ΠΙΝΑΚΑΣ IX
Συγκριτικός των εξαγωγών σ τ ις  κυριο^ερες 

στοφϊδας.της .χρήσης- ¡395/96 ας πρες τ ις  
και τα μέσα άρσ ταν εξαγωγών της 5ετ

νάρες κατανάλωσης Καρινθιακης 

εξαγωγές της χρήσης 1934/35- 
•ίας 1990/1994 σε τάνναυς

ι :
Μέσος όρος

Χώρες

Πραορισμαό

1595/96 1954/95 4- ή -  

*

5ετί ας 
1990/94

Τ  -
V/Ο

Αγνλ i α 15.GS4 22.051 -13,¿9 23.055 17,23
■Ολλανδ ι α 5.551 5.571 -15, 19 5.345 - 11,24
Γεσυαν!α 533 1.253 -47, 18 ■ 1.316 - 48, 10
Καναδάς ISO 555 —59,95 474 ~ 52,02
Γ αλλ¡ α 551 454 4-21,25 455 - '3,49
π<υυ TC ΠΑ I H 225 505 -52,00 267 - 35,9?
Γαλανόια 25 150 -75,56 174 - 79,58
άιαωορες χώρες 650 76¿i -17,00 921 — 29,42

27.DC9 . 32.512 -16,93 33.122
I 18,45

ΠΙΝΑΚΑΣ X

Των κατά μήνα φορτώσοων που έγιναν στα εξαγωγικά 
χρόνια 1990/91 -  1995/95 σε  τάνναυς

Μήνες

X Ρ Η Σ m Η I

1990/91 ••'591/92 1992/93 1993/94 1994/95 • 1995/56

Σεπτέμβριος 320 253 1.453 3.043 2.344 2.361
Οκτάβριας 4.977 &, ¿L17 3. oí? Ί 5.427 4.574 5.075
Νοέμβριος 4.225 3.593 2.424 4. 150 3.944' 3.168
ώεκέμρριος 3.055 1.512 2. G96 2.965 2.7SS 3.049
Ιαναυάριος 2.221 2.211 1.756 3.012 1 · SS5 1.333'
-ςβπαυάοιος 2.511 3.525 2.455 2.515 2. 166 2.013
•Λαρτ ι ος 2.54-5 3 '155 2.523 ο.ο/ο 2 .3GS 3.037
Ano i λιος 2.424 2.122 2. 1C4 3.055 1.955 1.450
•Μα ισς 3. 152 2.132 2.753 ‘¿ 3cü 3.575 1. 149
Ιούνιος 2.125 2.523 2.449 3.761 1. 124 1 ■ 165
Ιούλιος 1.S27 1 .555 3.4^3 3.518 2.394 Τ.718
Αύγουστος S55 1. 155 3.138 3.087 2.253 370·

ωο= 29.329- 31.405 41.176 32.512. ί 27.009.

Στο κατωτέρω πί νακα. .ανααερετατ ·· το ύψος' ; qu uuvαλλάγματος που ^ιση-vg. 
κατά τα τελευ τά ία -έ ξ ι  χρόνια από τ ις  εξαγωγές της Κορινθιακής Σταωίδας

.//·
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ΠΙΝΑΚΑΣ XI

Σταφιδικό 'Ετος  

(Σεπτέμβριος -Αύγουστος)

ΕΖαχθείσα 
Γτσσοτι·| ι ·_τ 

σε τόννσυς

Μέση Τιμή 

πολήσεας Ρ .0 .8 .  ' 
σε $ Η.Π.Α.

Εισαχθέν 

συνάλλαγμα · 
σε $ Η.Π.Α.

1950/91 31.. 179 2.371,59 73.940.771
1991/92 29.339 2.785,44. 31.722.229
1992/93 21.405 1.508,70 50.524.275
1993/94 41.176 -1.053,07 43.772.929
1994/95 32.512 —

■ 1995/96 27.009 -

IV . Συγκέντρωση ~ Διάθεση σταφίδας από τον Α . Σ .0.

1 . Σ υ γ κ ε

Η ΠΌοοΤΓ[Τ̂ Ι
ανήλθε σε 3.278 
Λπσ την ποσότητα 

7.331 ·®σταφί 6α μη

ν τ α σ σ π

σταφίδας ππο ' πν εσοέιε ι α '93ο που δ ιαχειρ ίστηκε ο Α.Σ.Ο .  
τοννσυς που συγκέντρωσε στις  αποθήκες τσυ σε 24 κέντρα Παααλαβής 

—στη 1. ¿47 < σννο ι αφορούν στάρι 6α ευπορευσιμη, ενω οι μπολοιποι 
ουπορευσιμπ, που — όπως είναι γνωστό — ε<ςαγοοαζετα ι υποχρεωτικά

από τον Α.μ.Ο. και ε ίναι κατάλληλη μονά για την παραγωγή Βιομηχανικών προϊόντων 
^οινόπνευμα κ .λ .π . , ) .

Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται 
κατά Υποκ/μα και Κέντρα Παραλαβής εμπορεόσιμπί

οι ποσοιητες ποω συγκεντρώθηκαν 

και μη εμπορευσιμης σταφίδας.

-  Απο την ποσότητα των 7.031 τόννων μπ εμπσρεύσιμης ατασίόας 1.161 τόννσι 
πααέρχονται από επεξεργασία σταοίόας εσοδείας 1994

ΠΙΝΑΚΑΣ X II
Συγκέντρωσης σταφίδας εσοδείας 1995 κατά Υποκ/μα 

και Κέντρο Παραλαβής

ΧΡΗΣΗ 1995/96

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ

1 .
Κέντρα

Παραλαβής

Σταφίδα που συγκεντρώθηκε 

σε I κ ι λά;
Σ Υ  Ν α| Λ 0

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ · ΜΗ 0ΛΤΟΡ/ΜΗ
Κατά

Κέντρα
Κατά

Υποκατάστημα

Αίγιο

Σε μετ:

Α ίγ ιο
Δ ιγελιώτικα  

ΐφορά

101.520 1.079.300.
514.515

1.181.320
514.515 1.595'. 935

101.520 1.534.415 1.655.935 1.695.935

.//
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υ π ο κ α τ α σ τ ή μ α τ α

'

I
ΚΕΝΤΡΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

» β » | 
Ατσσιοα που συγκεντρώθηκε

σε κιλά
Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ΕΜΠΟΡΕΎΧΧΜΗ ΜΗ ΕΜΠΟΡ/ΜΗ

ΚΑΤΑ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΑΤΑ
ΥΓΤΧΑΤΑΣΤΚΜΑ

Από μεταφορά
I

101.520 1.534.415 1.855.535 1.895-335

ί μΥιγλ Α γτ ΑΑ •^μαλ ι αοα 3.730 515.493 525.223

Καρουτα - 1431740 143.740 786. ;.-52

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ Γ αργαλιανσι 127.540 Ξσ. 575 214.215 214.215

ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γ αϊτανι 137.256 331.509 513.505

Ζάκυνθαρ 8.351 3.35 1 527.255

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μικαουάνη 37.478 505.353 542.345 542. ¿48

ΚΕΡΑΛΛΟΝΙΑ Ληΐουρ ι 104.525 ¡4.414 115.042 115.042

ΚΙΑΤΟ Κ ι άτο 1. 120 357.273 356.353 358.353

ΚΟΡΩΝΗ Κορώνη 40.332 55.573 100.310 100.310

ΚΡΕΙ7ΕΝΑ Κρέστενα 35.510 25.537 55.557 55.557

ΜΕΣΣΗΝΗ Μεσσήνης 25.714 33.305 109.019 ■ 105.019

ΝΕΜΕΑ Νευέ α - 555.435 555.435- 565.435

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Ξυλόκάστρο - 151.473 151.475 131.473

ΠΑΤΡΑ Ιτ  1 ¿ς - 1. 173.300 1.173.300

Λουσικ ά 118.087 26. 106 144.153 1.317.493

ΠΕΛΟΠΙΟ ΚζιρουτΞ^ 120.087 - ,¿0 - υο7

1 Πελοπιο - 31.255 31.265 201.253

ΓΕΤΑΛΙΔΙ Πεταλ ί δι 57.560 .43.558 101.218 101.213

ΠΥΛΟΣ Γ ι άλο8α 35.270 157.733 157.003 157.003

ΠΥΡΓΟΣ Γύαγορ 51.760 224.541 276.701 276.701

ΦΙΛΙΑΤΡΑ 3 ι λ ι ατρά 164.750 25.558 150.448 150.448

ΧΩΡΑ ' Χώρα 25.757 69.184 54.941 54.341

I
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.247.379 7.020.327 8.277.706

ί

8.277.706

□ κατα.ερω πίνακας εμφανίζει την συγκεντρωΒείσσ ποσότητα εμττορεύσιμηρ 
ταο ί όαρ αττό τ σ ν -α\ΣΟ κατά περιφέρεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ XIII
Α ι γ ι αλε ι αρ
■<οο ινθ ί ας
ι ιατρών—ιΜησων— ηλε ί ας-Τρ ι ρυλ ί αρ-Πυλ ί αρ 
Λαιπής Μεσσηνιας

Κ ι λα 101.520 
1. 120 

,081.547 

63.152

ΣΎΝΟΛΟ 1.247.379
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2 .— Α2ια της στααηόας που συγκεντρώθηκε ,

Οι <ατα ποιοτικές κατηγορίες1 ποσότητάς που συγκεντρώθηκαν και π α£ια
OUTOV Ξ ! KGV I ζρνΤΟ I CTTQV Π I \Όκα fiCU ΟΚΟλΡυθεΐ :

ΠΙΝΑΚΑΣ XIV

Πα ι ότητα Σταφ ί όας
Ποσότητες που 

συγκεντρώθηκαν 
σε κιλά

Αξί a
που καταβλήθηκε 

Δρχ.

Μέση Τ ' ΡΠ 
κατά κιλό 

Δρχ.

Λ ’ Ευττοσεύσ ηαη

1·.· Σκ I ας"
2. Ηλιου Εκλεκτή
3. Τοεχοΰμενα

31.570 

1. 1Ξ5.ίΐ·03
Δ0.325.550 

423. 162.345

445 

379,24

' ’ ΣΥΝΟΛΟ 1.247.379 479.108.995 384,09

3 ’θιουπχαν ί ας

α) Από παραγωγούς 

Π. Διαλογή IIIIIIIIIIIIII
O) II
m

 h• II 
G) Il 
Ο

 IIIl
• Il 

CM IIIIIIIIII II II II II II II II II II II Il 
I

il 
I

II II II II II II II IIIIIIIIIIIIII
1 il II II II II II II II II IIII

Σύνολο Α + 3 3.35Ö.976 479.108.995 —

θ ) Απα εΐανωγεις

Απορ/;τα. σταοιΰερ -  
γοστασιαν 4.920.730

-

3 . -  Διάθεση -  Αξία

Απα τ ις  ποσότητες, neu συγκεντρώθηκαν, έχουν δ ιατεθε ί,  μέσα στη χρηση 
παυ απαλογίζεται αι ακόλουθες, για κάθε σκοπό, που αναωέραντσι και εχαυν 
γίνει οι αντίστοιχες για κάθε μία απ' αυτές εισπράξεις .

ΠΙΝΑΚΑΣ. XV

.... Ποιατική Κατηγορί α
Προορισμάς Σταω ί δας που 

διατέθηκε

Ποσότητες 
που διατέθηκαν  

σε κιλά

Αξία
που ε : σττράχβηκε 

σε· δρχ.

Εμπσοεύσιμη

— •■Στο Εξαγωγικο Εμπόριο 1.252.550 514.245.730

.......- ■ - Σύνολο Α' 1.252.550 514.246.730

2ϋτσω ¡65 "3 ιόμηχαν Pac

-  Διατεθεί ca στη .Βιομηχανία 5.807.059 237.805.158
Σύνολα 8 * 5.807.069 237.805.158

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 7.059.619 752.051.888



V. Αναλυτικοί Λογερ ίκαροι Δ ιεχε ιρ ίσεος  στερ ιδες κ .λ .π . Δημοσίου

Στους η ι α ·<:τα λαγ/συσυς περετ ί 8ετε ι ενελυτικό τόσα π χ ι λ ι ογρευμ ι κή 
κίνηση, ασα κει τ ε  oikcvguik ;  επ ρτελεσμετε πρν :<ετε περίπτωση ·51 εχε ι ρ i σεων 
γ ιε  λσγ/σμα των περεγωγων κει του Δημοσίου (Ξηρές) κετό εσαόείε .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΗΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΟΓ/ΣΜΟ TQN ΠΑΡΑΓΟΓΟΝ 

1. Ξυπσσευσ ι υη σ τεσ ιόε  εσοδείες 1995

πίσεγωνπ -  Χσεωσπ

Συγκέντρωση στεσ ιόες Κ ι λέ 1.2Δ7.375 Δρχ. Δ 79 .103.395,30
Πλεονεσσετε 1 ι 5.201 11 2.023.139,20
Ε ΐσόε -συγκέντρωσης κει επαθ/σης Μ 22.235.513,00
ΕΙοόε μετεωσσες 11 1.793.377,00
Προς ζ ί i σωση n 20.076.522,00

!? ι >
-

I U
 *

I I 1.252.580 __ΔΟΧ^___ 536.237.507,00_

Ξΐεγωνπ -  Πίστωση

Διεθεση στα Ευπορία Κιλε 1.2Ξ2.550 Δρχ. 5 1Δ.2Δ6.720,20
Κετεδληθεντες τάκοι I1 18.362.72Δ,00
Ξισποεχθέντε έ ΐοδε επσθ/σης ti 1.593.ΔΔΔ,00
Α ζιε  πλεανεσυετων II 2.023.189,00
Υπόλοιπα στεσιόες  31.3.35 ; ι 3 π ti 11.520,00

Κ ι λό 1.252.560 Δρχ. 536.237.607,00

2. Ευπορευσιυη στεωιδε εσοδείες 199Δ

Ιισεγωνη -  Χοεωση

Υπόλοιπε, σταφίδες 1.9.95  
Συμπληρωμετικό ~ίμημε σταφίδες 
Πρας εΐίσωση

ίρεγωγη -  n iστωση

Υπόλοιπα δ ιεχε ίρ ισ η ς  1.9-, 95 

Δι 03εσπ. στα Εμπόρια 
Υπόλοιπα σταρ¡δες 31 ,3 . 56

Κιλό Δ .520 Δοχ. 5Ί2.9Δ3,υΟ
" 1.218.2Δ0,00
" 3 .338 .Δ5Δ,00

Κιλε Δ,530 Δρχ. 5.669.6Δ2,00

Κ ι λε Δ50
Δρχ.

>1

ρ. uuQ. u pQ,υ0 
"122.990,00

I I Δ .ΟΔΟ Μ 5Δ6.£52,00

Κίλό Δ.530 Δρχ .  5.569.642,00
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ϋοπορεΰσ ιοπ  σ τα ο ίο α  εσοδε ! ας 1953

πισονογή -= ΛΟΞί^ΟΠ

Υ πολοιπα διαχ ειρ ΐσεος 1.5.55 Δοχ. 33.315.523,33

■-¿σναγή -• Πιστοση

Υ παλοιπο διαχεί ο ίσης 31.3.55 Δοχ. 33.315.523,50

Ξσποοεοσιρη στοάίδα εσοδείας 1965

Ξ ι αργίαν π -  Χαεοσπ

Υπόλοιπα διαχειρ ισης 1.3.55 Δσχ. 23.335.575.30'

ΞΖ-Υ^γπ -■ Π ι εττωση

Υ ΠΟΛΟ I πο διαχειο ισης 31.3.55 Δοχ. 25.339.575,50

Ξοπσοευσιυη σταοιδα εσοδείας 1335

Εισανογή -  Χοέοση
• ’■

Υ πολοιπο διαχείο  ίσης 31.3.55 Δοχ. 241.130.357,00

Εςανογη -  Πιστοση

Υ πόλοιπο δ ια χ ε !ο ι σης 1.5.55 Δοχ , 241 . 130.357,50

-υποοεύσΐϋη στααιδα εσοδείας 15 α Δ.

Ε¡σαγογπ -  Χοέωοη

Υπόλοιπα διαχείρισης 31.3.55 Δρχ . 209.303.005,75

Ε2αγώγη -- Π!στσωη

Υπολοιπο διαχείρισης 1.3.35 Δοχ 209.303.005,75

Ερπορευσ ι ιαη σταωίόα εσοδείας 1533

Εισανόγή -  Χοεοση

Υπόλοιπο διαχείρισης 31.3.56 Δοχ 5.417.923,35

Εςαγωγή ■-  Πί στοση

Υπόλοιπσ διαχείρ ισης 1.9.55 Δόχ 5.417.523,35

οοπσοευσιυη σταοιόο εσοδείας 1932

Εισαγωγή — Χαέοση

Υπόλοιπο διαχείρισης 31.3.55 Δοχ 3.225.467,44
Εςαγωγή ·— Π ί στοση

Δρχ.Υπόλοιπα δ ιοχειοισης 1.9.55 2 2 6 .4 6 7 ,4 4  '



10. ϊρεπ'σρεύσιυη σ τεσ ϊδ ε  εσοδείες 1081
> . . ι -  «  π  - I ■ ™ -  -  ■ ... »  , .  - ■

Εισενωγη — Χοεωσπ

Υπόλοιπο δ ια χ ε ίρ ισ η ς  31.8.86 ώοχ. 7.082.245,13

ΞΙαγωγή — Π ι στωση

Υπόλοιπα δ ιαχε ίρ ισης  1.9.τ5 Δρχ. 7.382.246,13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΗΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ Π Α  Λ0Γ/ΣΜ0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε .Ο .Κ. )

•11 . Ξσπσοεεσιυη σ τεα ιό ε  εσσδείας 1887

Εισαγωγή -  Χοέωση

Υπολοιπο δ ια χε ιο ιση ς  31.3.86 Δοχ. 205.319.548.33

ΞΖαγωνπ -  Πίστωση

Υπολσ ι πρ δ ι εχε ι α ι σης 1.8.85 Δοχ. 205.319.548.23

X Ερποοευσιρη σ τεο ιό ε  εσοδείες 1986

Ξισενωνπ -  Χοεωση

Υπολοιπο δ ιαχε ιο ιση ς  1.8.85 Δρχ. _ 58.453.394,υΟ

ΞΙεγωνς - Πίστωση

Υπόλοιπσ ■ δ ιεχε ί σισης 3 1.3.86 Δρχ. 55.453.394,33

3. Ευπορευσιρη στεα ιό ε  εσοδείες 1885

Εισεγωγή -  Χοέωση

Υπολαιπα στεσ ίδες  1.3.85  

Υπόλοιπο δ ιαχε ίρ ισης  1.8.85
:< ι λέ 3.842 Δοχ. 432.315,30

233.325.333.00

— -
Κιλά 3.942 238.809.654,00

ΞΙεγωγπ -  Πίστωση

Υπολοιπο Στεσίδες 31.3 .85 Κ ι λα 3.842 Δρχ. 452.315,30

Υπόλοιπο δ ιαχε ίρ ισης  31.3.86 238.325.838., 00

Κιλά 3.942 Δρχ. 228.609.554,00

.Λ Ξυποοευσ ι ιεη στεωιδε εσοδείες 1984
..........

Εισαγωγή -  Χρέωση

Υπόλοιπα δ ιαχε ίρ ισης  1.9,85 

ΞΙεγωγπ -  Πιστωση

ΔρχΤ”'222.509.194,00

Υπόλοιπο δ ιαχε ίρ ισης  31,8.85-

.//·
Δρχ. 222.509.194,00
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΣΟΔΕΙΩΝ

εισαγωγή -  Χοεαοπ

Υπαλαιπσ 1.5.55  

Χοεωστικα Υπολοιπο 31.8.55

-σορει 1571
1573
157Δ
1575
1578
1575

Δρχ. 3.055.245, 75

Δρχ. 2 .ο£4..574,75
π 440.765, —πί___
II 45.555.550,
II 17.553'. 580,70
II 7.133.099, ι ϋ
11 15.558.761, Λ ̂

Εξαγωγή -  Π ί στωση

Δρχ. 93.475.345,50

Πιστωτικό ·απόλο ι πσ 31.5.55

Ξσσδεια 1565
" 1570

1572 
1575 
1577 
1580

.□χ. 253.5/5,5α
11 1.535.028,20
>1 3.155.153,40
•1 3 .ο97.936, ^5
τι 59.233.664,35
Μ 10.591.734,45

Δρχ. 93.476,345,80

VI ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ο.

Α. Διαχείριση μη Εμπασεύσιμης σταφίδας

1. ΐτασ ιοα  Βιομηχανίες ! Π.Διαλογή) εσοδείας 1555 για λογ/σμό των παραγωγών

Εισαγωγή -  Χρεωση

Συγκεντραση
Πλεονάσματα
Υπόλοιπα Διαχείρισης 31.3.

Κ ι λα
II

ΞΟ

2. 109.597 
16.457

Δοχ.
τι
ιτ

84.383.860.00 
559.450,ϋϋ

29.155.255.00

Εξαγωγή -  Πιστοσπ

Κιλά 2.125.084 Δρχ. 114.201.725,00

Διάθεση για στααιδίνη Κ ι λά 46.470 Δρχ. 2.334.570,00
" '* ξύδι 

Αξία πλεονασμάτων
1.334.905 τι 80.919.215,00 

559.450,00
Υπόλοιπο σταφίδας 31.8.55 " 744.709 11 29.738.050,00

Κιλά 2.126.084 Δρχ. 114.201.725,00

2 ..Σταω ίδα  3 ιοσηχανίας ί.π.Δι άλογης) εσοδειας 1994 γ ι α λογ/ σμό των παραγωγών

Εισαγωγή -  Χαέωση

Υπόλοιπα σταφίδας 1.9.95 Κιλά • 2.525.543, Δρχ . 52.510.950,00
Πλεόνασμα II 9.952 11 199.240,00
Υπόλοιπο διαχείρισης 31.3. 55 11 50.000.000,00
Ποος· εξίσωση ; ι 55.050.457,00

Κιλά 2.635.510 Δρχ. 158.760.587,00
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_Εαγωνη -  ι: ι στάση

ΔιαΒεση γ ια  στααιόινη ;< I λά 35ο.140 Δαχ. 21 .538.540.0·:
Δ ι αθεση γ ι α ΐυδ ι 11 2.279.350 ιΟΟ «17 , ̂
ΑΣ ι α πλεονασμάτων 11 195.240,00
Υπόλοιπα Σταωιδας 31.0.96 420 " —

'< ι λά 2.535.510 158.760.587,00

Σταφίδα Βιομηχανικέ (Π.Διαλογή ) εσοδει:ας 1953 νια λογ/σμσ τον παοαγώναν

Εισαγωγή — Χοεωση

Υπολοιπς; σταφίδας 1.5.55 Κ ι λα 245.138 Δρχ. 4.923.760,00
Συμπληρωματικό τίυημα 21.525.150,00
γΈ, ι ιζ ΞΛΛε ι μριιτ^ν ( ι 11"Ό ,"Ό
Ποος εΐΐσωση II 25.954.450,00

Κιλά 246.160 Δοχ. 53.549.440,00

ΞΣανωγη Πιστοσπ

Υπόλοιπα δ ιαχείρ ισης 1.2.55 Δοχ. •̂ •0 . ^υ0. *^υυ,
Δ ι αθεση για Συόι Κιλά 211.240 .· “ 12.555.730,00
Ελλείμματα Μ 20.170 545.100,30
Υπαλοιπο στοάιδας 31.3.25 :« 5.773 125.550,03

Κ ι λα II ιΐ II II Μ II £ II · II 
-> II8 II II II II II & IIX
 

II ■

53.549.440,00

Στααιδα Βιομηχανική !, Π. Διαλογή ) εσοδε ί ας 1352 για λαγ/συό των παααγωγόν

Εισαγωγή -  '·ρεωσπ

Υπολαιπο σταφίδας 1.5.35 Κιλά 2.010 Δοχ. 7 0 .45 0 ,00
Συμπληρωματικό τίμημα 2.513.595,00
ΑΣία ελλειμμάτων 1 Γ 79.050 ,00
Προς εΣίσοση π 7 ,129.555,00

Κ ι λά 2.010 Δρχ. 10.093.030,00

ΕΣαγωγη - Πίστωση

Υπόλοιπο διαχείρισης 1.5.55 Δοχ. 10.500.000,00
Ελλειμμ α Κ ι λά 2 .250 79.030,00

Υπολαιπσ σταφίδας 31.3.56 550 14.000 ,00

Κι λά 2.018 Δρχ. 10.093.030,00

Εταοΐόα |3ιομπχανιας {Αποορίμυατα) εσρό ε ι ας 1995 γ ι α λογ/σιυό των μεταπσ ι ητω·

Εισαγωγή - -Χοεωση 

Συγκέντρωση Κιλά 4,920.730 Δοχ. 73.592:975,00
Πλεονάσματα Μ 0.034 183.175,00
Υπόλοιπο διαχείρισης • II 0 7 .904.248.05

Κ >λά 4.528.754 Δρχ. 161.780.498,00



23

ΕΣαγωγπ -  Π ί στάση

Δι-θέση γ ια  οινόπνευμα Κιλά
Διάθεση στο εΕωτερικα "
ΑΣ I α πλεονασμάτων
Υπσλοιπα στορίδας 31.0.95

Κ ι λά

4.255.534 ¿αχ. 145.251.273,00
150.000 11 ό . . ουοι,

1 I Ί Οο. * / 3 , Ζ 0
503.070 π 7.545.050.00

-i.32B.76d Δρχ. 161.700.¿30,00

"ααιδα 3 ισμηχανιας ίΑπασσϊυματ: :σδει.ας 1394. νια λογ/σμό τ: ¡ν μετ ταιητών

πίσαγωνπ -  Χσεωσπ

Υπσλοιπα σταριόας 1.3.35 
Ευυπληρωυατ ι κα ~ιμημα 
ΑΣ ι α ελλειμμάτων

Κ ι Λ 3. 1.705.102 Δσχ.

ιι

30.533.548.00
29.553.235.00  

70.023.00

Κιλά 1.705.102 Δρχ. 60.272.330,00
ΕΣαγωγη -  Π!στωση

Διάθεση για οινόπνευμα 

" " σταω ι δ ι νη 
Ξλλε ι μματα.
Υπόλοιπα σταριδας 31.3.35  
Πόας εΣισωση

Κιλά

11 
11

1 .553.706 
100.000 

3. Δ 16 
2.360

Δοχ.

II 

>1 

ί 1

¿3.357. ’.31,30 

5.050.000,00
70.023.00
53.550.00 

5.742.171,00

Κ ι λά 1.705.102 Δρχ. 50.272.330,00

Σταριδα 3 ιαμηχανίας ( Απ ορο ιυυατ α) εσοδείας 1333 για Λαγ/συσ των υεταπαιπτων
Εισαγωγή -  Χρεωση 

Υπαλοιπο σταωιδας 1.9.35
Αζια ελλειμμάτων 

Ευμπλπρωματικα τίμημα 

Πόας εΣ ί σωσπ

Κιλά 5.050 Δσχ.
ί»
ΓΙ
; ι

51.550.00
70.525.00 

57.554.233,00
2.504.535,00

Κ ιλά 6.050 Δρχ. 50.091.068,00
ΕΣαγωγή -  Πίστωση

Υπόλοιπο δ ιαχειοισπς 1.’3.55 
Ελλε ί μματα
Υπόλοιπα σταοιόας 31.3.35

Κ ι λα
II

¿.030
2.020

Δρχ ■
Μ 
1 1

50.000.000,00
70.525. 00
20.543.00

Κιλά 5.050 Δρχ. 60.091.068-, 00

Σταριδα 3 ι αμηχανίας (. Απασσ ι μυαα■α) εσσόε ι ας 1532 γ ι α λσγ/σμο των μεταπαιητων

Εισαγωγή -  Χσέωση

Υπόλαιπο σταριόας 1.3.95  
ΑΣ ία ελλειμμάτων 

Προς εΣ ί σωση

Κ ι λά 1.377 Δρχ ■

Ι(

17.301.00
18.730.00 

355.303,00

Κιλά 1.377 II 1.023.500,00'
ΕΣαγωγή -  Π ί στάση

Υπσλαιπο δ ιαχείρ ισης 1.3.35 
Ελλειμματα
Υπαλοιπο σταριδας 31.3.35

Κιλά
Μ

1.007 
370

Δρχ.
η
II

ι.οοα.οοο,αα
18.730,00
¿.310,00

Κιλά 1.377 Δρχ. 1.023.540,00
,17
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3 ’ Ε π έ ν δ υ σ ε  i ίς

Ετη 5 ιασκείε  της χρησπς neu υπολογίζεται έγιναν διάφορες αναγκαίες 
εργασίες, που ascccuoav κυρίως επισκευές <αι συντήρηση κτιοιακών εγκαταστάσεον, 
περισράΐεις  οικοπέδων* επισκευές στεγών αποθηκών, συντήρηση και επισκευή 

•ηλεκτρονικήν ζυγιστηριων ( γερυρρπλόστι γγες] , καθώς και αγσρά διαφόρων υλικόν 
.< . λ . π .

ί Προμήθεια και όιάθεαη υλικόν προστασίας και αποξήρανσης σταφίδας

__ _Γι_2 την. ποοστασια της ,παοαγωγης από τ ις 'βροχές  κατα το σταό ι ο της αποξήραν
σής και γ ιε  τη θελτίωση της ποιστητας ταυ προϊόντος, ο Α.Ε.Ο- κατα τη διεακειε  

της επολογιζόυενης χρήσης 1595/95 διέθεσε στους σταφιδοπαραγωγούς το ις  μετρητόίς 

κει επί πιστώσει, σταωιδοκαλλυυυατα διαστάσεων ·- X 8 μ. κει Λ ,5 X 12 μέτρων, 
καθώς κει πλαστικό οικτματα επιστρώσεως ελωνιων. .

Δ Δ ι. ε φ. η μ ι σ η

G Α.Ε.Ο. έλεδε υε.σας σε εκυεμ
< ε ι σε εκοηΛωσε ι ς οι αοημ ι στ ι κου j 
χρήση 1995/56.

Ε ’ Γ ε ο ρ γ  ι κ ο ς ______Τ ο μ έ ε ς

μεσω Ο.Π.Ε. σε διεοσρες Δ ιεθνείς  Εκαεσεις 
ν-τηακτηρα στο εσωτερικό, κατα την σταοιόικη

I . Γενικε:

Η στεοιόικη  εαεμνα <ει η μελέτη των προΒληματων της ετεριδικης Οικονομίες 
επειτουν αογεναυενη ερευνητική μόνασα, 'στελεχωμένη με κετερτισμενο κει εζειό ικευ— 

μένο προσωπικό. Ιτρν  Α.Ε.Ο. τέτσιε  μονάδα δεν υπάρχει, κετόπιν της άλικης 

απογύμνωσης της Υπηρεσίες στον Ταυεε ευτρ, εκ της μέχρι σημερε επαχωοησης 

όλων των μονιμων Γεωπονων τη ς .

Από την θέση λοιπόν της εντιυετώπίσης κει παρακολούθησης των Γεωργικόν 

δραστηριοτήτων ταμ Οργανισμού, υπό πραγματικότητα αυσισοτικής συρρίκνωσης
προβάλλει και ποοέχει αυετάκλητη η αναγκαιότητα επενδρόσεως της Γεωπονικής 
μες Υπηρεσίες, με ικανοποιητικό εξε ι δ 1 κευυένο μόνιμό προσωπικό, ι . ο ο κ ε  ι μονού 
μέσω τούτου να εζεσωελιοτεί η εκπλήρωση των οιε  ταμ Κ.Ν. 2Δ90/5ο προθλεπαμενον 

σκοπών του Α .Ε.Ο. , ελλά κει νε εκσυχρονισθε! σ νευοελγικάς κει δασικός αυτός 
-ουέες της σταφίδες, σύμφωνε με την υπόοχσυσε σήμερα πραγματικότητα, τους 

συγχρόνους πειραματισμούς, ελλά κει τ ις  όιεγρεφόυενες νεες προοπτικές.

II. Ειδικά:

1.— Αντ ιφυλλσξηρική * Αμυνα

Κατά την επολργ ιΕόμενη περίοδο Π δρεοτηριότητε της Γεωργικής Υπηρεσι.ες 

τομ Α.Ε.Ο. στην εντιφυλλοςηρική ’ Αμυνα παρουσίασε την παρακάτω εικόνα.

ΕριΕοδολήθησαν στα φυτώρια 215.100 τεμάχια άρριζα μοσχεύματα για το 
Ετεοιδικό Έ το ς  1996/97 των ποικ,ιλιών ε) λ 110 τεμ . 195.100 και 3 0 &  τεμ.

20.000.'
Διατέθηκαν στους παραγωγούς στην χρήση που επσλογίζεται ( ¡933/93·) 

τεμ. έρριζα μοσχεύματα ποικιλιών:
.//.



:ι) R 110

1

5A. 7Ξ0 

1S.200 Σύνολα 82.950

Me την un1 -αι=α. 15/19.10.95 pnccoc.n rcu Δ.Σ. -  Α.Σ.Ο. διετεθηχ.ρν 
--¡σας ρε ¡διάτες p u t p o  ι αύχους - εμπόρους p o c i Ep ρπλρ και ευσολιραιυα 'μόσχευμα τα 
τον κάτωθι ποικιλίαν:
I. ΑΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ

Λ 1 ΊΟ πλ:
3) Λ18 
ν) R 1103 
δ) R 1Δ0 
ε) ΞΟΛ

II. ΑΡΡΙΖΑ EMBOAΙΑΣΙΜΑ

τευ.

3)
R 110 
aig

ν ; dlAí
δ) ρ.ιαα

399.aCQ 
=5.200 
2. SCO 
7. ICO 

25. ¿ICO

173.5GG
32.coa
5.aoo 

1 . 160

Σύνολα 529.900

219.260
Γενικό Σύνολα ορρίζων τεμ. 7^9-260__

Από την ανωτέρω διάθεση τον εαοϊζον και αοοίζων μοσχευμάτων εισπααχ3ησαν 
23.223.1^0 5ρχ. αναλυόμενα ως sáRC;
1. Από ερρ ι Ιο μοσχεύματα ο ρ χ. /.αβω.ουΟ (32.πο0 λ τΟ δοχ. εκαστ.)
2. Από έροιζα ρπλρ <ρι ευΒολιάσιμα μοσχεύυατρ δρχ. 15.362.5αο ¡.529.900 X

20 δρχ. .έκαστο = 10.593.ÜC0 κ ρ ι 219.250 X 16 δρχ. εκροτο = 5.26α.5¿Cj.

2.- Βελτιοση παιοτητρς

Η δορατηριοποιηση της /ππρεσιας ^εριοοιοθηκε οτην κριρ ιο δϋνριρν αντιμε^ο 
τισπ τον γνωστόν ποογραμματων κρι οραντιοων. Ετσι λοιπον υπο ιις υπ^ρχουσες 
προοπτικές, συνεχίστηκε η ενημέρωση επί κπλλ ι εογπτ ι ,<άν οροντ ι δον οτην πριοτητρ.

3.- Πραοτττι κές γ ι ρ τη Γεωργ ι κή Epeuvp

■Υπό τη Εωηρή δραστηριοποίησα της Διοίκησης του Οογρνισμού κρι τις φιλόδοξες 
προοπτικές ουτης, γιρ τη δημιαυογια ένας νέου, εύρωστου, συγχρόνου κρι πατιαυ 
οικοδομήμστος, που 3σ διαδραματίσε ι σημαίνοντα κρι δημιουργικό ρόλα, στα 
χάρο της σταωίόας, πρρόλληλρ με ταυς ορρμρτισυούς κρι τις προθέσεις αυτής, 
νρ επιτύχει αναπτυξιακά αποτελέσματα εις όφελος της Σταφιδικής Οικονομίας, 
έχει σκοπό νρ 3έσει υπό υλοποίηση γιρ τη Γεωαγική Ερευνα, τρ κατωτέρω εκσυγχρα 
ατικό της σχέόια:

Σύγχρονη ρναμόοωωσπ και εκσυγχρονισμός του Χημείου Α.Σ.Ο., με πρικίΛες 
ενασχολήσεις και δυνατότητες, ειδικότερα για την επιτυχή εφαρμογή αναλύσεων 
ειδικών μορφών, ως της φυλλοόιαγνωστικής κ.λ.π.
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2- — π.χσυγ'χρρν ι συας ~συ Ινατ ι τούτου Α .Ε .3. σε συνεργασία και με τα Ινστιτούτα  

' ασ " α  ~ · :■ “ _· : εσσ· ι ας νι α την επι~μχη αντ ι υεταπ ι ση τον πασης ουσεοο
σταφιδικών πειραμάτων κ .λ .π . γεωργικόν δραστηριότηταν. 1

Υπο τα πνεύμα ταεαλλη Α ΤΓ\~ 31V ̂ "“Γυ^Γΐ^ ι ου ι ουοο 01
της ευοε ι ας αναά ι οργάνωσης Α. Ζ.3. , ύϋττε να αναλαθει
λ ι ες στα Γ ξ ο ο υ ικσ— Ι τ α α ιά ι;<ο ΖΖΟΙΖΖί < 2.1 ν ο γτοοο^ ηγοοι

και απαιτήσεων, αποτελεί ο: -ρς Δ » Οικπαης του
χασευ .αυ _ ν^Τ ί του Ό υ  τζ1- . γιο • Π Ό ο . 0 ̂

τη Γ ΞΟΟ'γ 1 κό — — -'ΐ;Οσ.̂ ! I, · Ου ΙνΟΤIτρμτ
πααγμα πρμ Ξα ενου'/ουυοε ι , ον ου οΟΟΟΟΟ1 Κ
Οσνανισυσϋ, ο~γπ αςμ.η ταυ , ο τ ; ς α ι κρνρμ ι κες τι
τη προβολή του ι ο υ 1 ο 5υνου ι κη εε,έλ ι ¿.η

για τη μετασαοα, εγκατάσταση και συνλειταυογιο 
Αυπελσμ ταυ Υπουργεί συ Γεωρν ι ας ·,

και κατωχυσωσπ ταυ αλου οικοδομήματος ταυ.

4 .— ΕΣαγεοογ·κές δραστηριότητες

α) Ανασκοπήσεις τπς παγκόσμιας σταριδαγροάς 
3 }  Μπχανσργάνωση τρυ Τμήματος

4... ~ο Προσωπικά ταυ Α .Σ .Ο . και αι μεταβολές ταυ

μ ααιτυσς υπαλ/νηλον παυ υπηρετούσαν στα
του αα ι θμητ ι κέα -ς -* (· 3αθυσλσγικες, που έγιναν καα
εχσυν ας κατώτερα:

λ . μόνιμό πραζαπικΉ

¡ρμμα και αι ματαβαλες 
ο απολογιζομενα έτος,

ινπαΓι

α) Vτηρεταυντες την '.2.: 
5) Παοσλαοθεντες

Υπάλληλοι
μ

93
■π

Υπηρετουντες την 31.8.36 93

2. Βαθμολογική διαρθαασπ τ ρ μ  Ποασαπ ι κσυ

0 ρ γ α ν ι κ ε ς Ε3 έ σ ε ι ς
8 α 9 μ α ι

Πααβλεττ. Υττηρετ. Ελλειπ. Υπερσριθμ„

Διευθυντής Υπηρεσίαν 1 Ί 0 _

Υπαόιευαυντες 2 0 2 -
Τμηματάοχες. 20 23 0 -
Ααχιλσγιστες-Λανιστ ες ■%.λ .π . 120 52 78 -
Διαχειαιστες-Ζυγιστες "5 0 15 -
Χημικρ ί 3 2 5 -
Γεωπόνο ι 14 0 14 -
■Μηχανικοί - Υπομηχανικοί 1 1 0 -
Τηλεφωνητές 1 0 1 —
ΤεχνIτες 12 ίΧ 8 -
Κλητήρες ΊΟ 5 5- -
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Απα τον ονατοοΰ πινηκρ προκύπτει σοοος ο ελλειπης ουναεοη του προοοπ ι κρύ.

3ι υπηρετουντες υπάλληλοι κολυπτουν ρονα ¿ 2 %  τπν προ3λεπουενρν οργανικόν 
εσε^ν.

I. Προσαπικο υε σύμβαση αορίστου χρόνου (Νομικός Ευμβουλος, Εογστρ^ρύλακες, 
__ Καθαρίστρι ες, εργάτες κ .λ .π . )  |

1. ο. Υπηρέτουντες την 1.3.35
3. Προσλπρβεντες '.3 .25  - '3 1 .3 .2  
γ. Παααιτηδέντες οπό 1.2.35-31.3.25

5. Υπηρετούντες την 31.3.25

Οοομισβιο Πρασρπικρ (Γεαπρναι — Χημικοί -  Καθαρίστριες > Εργάτες )

3
•3

2 β Υπηρετούντες ιΓην 1 .3.35 3
ο ■ΊοοσλημΒεντες 1.3.25 — 31.3.25 3

γ · Πασαιτπθεντες οπό 1.2.25 - 31.3.35 3
0} · Υπηρετούντες την 31,3.35 3
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11.252.550 Í1.089.203-226,0:



ν r> »Λ»-*· IΑ.Σ.Ο. <r :  τη χρήση 1555/55
•j.L·χρ i 31 .5 .55 )

ΚΕΦ. J
I

A l l  Ι Ο  Λ 0 Γ  i  A j
tt

I
ΧΙΛ/ΜΑ j

j

I  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΜΠ0Ρ/Μ8Σ !

1 . ΔιιιΕεση: |

1 ε.Στ.η Euncpia j 1.252.5σ0 5 1Δ.2Δ5.73G,30
3 . Yπηλό i no στοο i 6oo 31.3/55! 2Q ι » -Gil , 1

i12 . ! G Π-Λ £ G V H Cl IT w V j \ 2.323. !£5,30
3 . ΚρτπΒλπαεντες tckci !

1
1 Χοημ/cnc | "3 .35 2 .72Δ,30

iΔ.Διοχ/οη Ξμπ/μης στρα . ξοοο .
j 155Δ 3.535.454,00
j5. ΞΖοόο ΟΓίοθευοτοΓτο ι ηαηο | ■; t ¿ 9 3  . Λ - /1 CQ |
i

TT e ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ j
iI!

ι ι
1.ΑΠ0 "ΕΩΡΓΙΚΑ ΐΔΡν.ΜΑ7Α |

i.Anc 5ιο5εοπ Γεοογικον |
ηααϊοντον j c . ε ο σ . .j 1σ , 30

3 . Αγτο 6 ι εαεση aurcooiuv | 23.325. 1Δ0.30

2.AGIPA -^ΟΔΑ

ϋ » η ΓΤ G ό 1  ̂\ ! G 1 C Γ) ε ίΖ 0V 1 —
<ον Υλικόν ι 164 .535.30

I I I .
1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ !

1. ΠοοοοόοI οηο οκ:νπτο 17.5Δ2.27Δ . 30
2. Απα χρεογροοο 7 Δ .5 1 7 .153,30
3. Διοροροι Ποοσοόοι ! 2 5 .0 5 5 .1ΔΔ,30

IV . ΤΟΚΟΙ

1. Απο καττδεσειc 172.527.Δ31,30
2. Απο ¿ονειο Πααοοπικου ΑΣΟ 3. 174.550,00
3. Διοοορσι 2Δ.ΔΔ5.311.30

V. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕ5Η—
Κ£ ΣΤΗ 8IQM/NIA ( Π.ΔΙΑΛΟΓΉ-
-  ΑΠΟΡ/ΤΑ]

< H i^TAOCPA ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΕΡΙΟΥΣΙΑ-
KQN ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ετ.-Γ...ΓΗ — ιΊιΙ i ΠΕΗ
ΧΙΛ/MB ΑΞΙΑ

ΚΑI A ΚΕΦΑΛΑ j...

CO I 1.552.550| 5Δ0.075 Λ

31.553.^53 . .3

ISA.505

121.ε27 . ε 7 1 ,GO

2C0.2A7. 102.·.

S2.A25.376/;

102.5^8.055.00

1.252.5501 1.083.203.225,00
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ i J_rt
AXEIPIITIKH n.

■ l
|

3/lAPO. Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

!

ΧΙΛ/ΜΑ
—

ΧΙΛ/ΜΑ
ΚΑΤΑ

APSPQ
!

I ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 1
I

: .. ί- : . I . IΧΡΕΓ2ΣΠΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ATAXFTPTTTHN
i!1I

II
t , I
— E^rrcceuGign εσοο . 1966 26.459.575,30

j ιι μ ■« CG0 25.315.523,30
-  Απεεειεετοπο ι ηδε ι gg εααόείεε

I 1964 222.509.194,20
Ij -  Αποδευετεποιη6ειcg εεοάειεε
I 1965 225.025.303,00
: i I-  ΑπεΞεεετοττε ι π6ε ι cg εσεάε ι εε 1

ί
’986 ; 55.453.894,30

l -  Πελειον Ξεεοειων ! =0 .411.899.85I |
.
,

; 2. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

I
iII|

! -  ΑποΞε'εεταπσ ι η6ε ι cg εεεόε ι εε
! 1986 3. =42 452.515.00 2.942

7 e i ΠΙΣΤΟΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΧ/ΙΕΠΝ ί

!
-  Ξυπσρεύσιun εσοοειεε  1961 7.052.245 , 10

11 ιι *— ι rCci 3.225.457,4Δ

— 11 11 1982 3.417.223,25

:: η 1 '~·0ζΐ 209.203.005,79
ί
i 1965 2 4 1 .13G.357,00

I -  Πελειων Εααοειων 23.476.245,30

-  Αποθευετοπαιηθε ΐcg εσαόείεε
; 1987 205.019.545,00

ΑΞΙΑ

33 / . I ;o . <¿¿3 ,

452.315,

755.955.903,4£

• 3.942 1.453.554.. S42,53



ΛΟ” / ΙλΏ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ 31
ξγτπ 1.3.35 — 31.5.3ο ρ ρΑΓΙΠ-·

1
ί1

;<Ε®.

ι

ΑΡ9

}

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α
I
I

ΧΙΑ/ΜΑ Α^χΑ

1

Χ/ΜΑ
ΚΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ.

1
1» ΐ

ί
ΔΤΑΧΕΙΡΤΣΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

1 1 
; ί 
! ■ 1

|
III

| ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΝ
1 ί ί ;
ί ί

ΐ
!

,

-  -·_!Γίεε:ευσ: υη =.αεόε ι εε 1581 ί 7 .362.246,10I
I

ί 1552 I 3 .225.457,44

I 1553 5.417.523,55
ί
1 -  " '· 155«! 205.303.305,75

1555 2^1 . 133.357,33
1
ί -  Πελειαν Ξεοόε:¡εν ΡΡ /I ΡΡ Ο.Ίί 2ρ \ ΟΤΟ , / Ο . ,

-  Λ-ο5ε·_!-τ.ΓΓ:ε ι .η 5 ε : εε εεεεειεε !
12<~,= τ", α =Δ·5 ΤΙ

I I . ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

1 . ΣΤΑΦΙΔΑΣ
•

-  ΑποΞευετοΓτιε ι π 3 ε ι εε εεεοε ι εε ίι !I
1555 3.542 452.515,00 3.542 0̂ 22 3.75 ·"

2.
.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
!
!

-  ΞυΓΓΟοευσ ι υπ εεεεειεε 1555 25.439.575,00
-  ■' " 1568 35.515.523, 30 ί
-  Απα5ε^ετ·οπα ι ηδε ι σε εεεόειεε ί

1564 222 .505.194,00 ίί
-  ΑπεΞευεταπα ι π3ε ι εε εεε:άε ι εε

1565 23-6.325.535,00 ί

-  Απο3ευετοποιηθειαε εσοόειεε ί
1556 ¿5.453.354,00

I
I

-  Τελείων Ξεεάειεν 1 £ * * τοα = 
ι----- ------- 1--—:— ■1 ~ρ ~ -  ’

567.115.223.0

ι

{ 9421 1. ¿153-554, Ξ42,

Ιί> ί
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ΙΕΟΛΟΓΕ 

ΔεΑΧΣ-ΐΡ ΐί. ι -ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
I |

Π Α Γ Ι Ο
ΐ

11 !
|

*. | Γάτεάσ ί 5.961.552,20
ι

2 .■£νκ ετσστσσε ι ς 1ί
! Ετσω ι άεσαΕ.ηκων και 2τσω/ων 275.cC5.27d,20
' Ευγκαατρμστων ¿εΐσυενων 77. 112.015,55

εωεγ ι <ϋν Ιδσυυατων 15.5 15.025,55 1
’ Κ £ν ι κου ■’ ̂7 ^7 ** ■ — ̂  ."¡0 Λ Λ2 .105.757,50! 117.255.180,72

! ΑΚΙΝΗΤϋηαΐΗλίΝα
: ί

!
ί

Ί . ; ‘.ίπχζνηυστσ—·Εσναλε ι α—Εκευη |

|
■ Ετσω ι σ/κων και Ετσω/ων 22.511.¿29,25
; Iυνκοατπμ ιιτων ·2ε£-υε ναν ;3.121.025 , 15
:Γει:ον ι :<ον Ιόαυυ-τυν 7.555.532, 30 12.501.255, ι 1 . 1

_ . _ ί
Ξ. . ' 'Λ ι <£ 0 Εσωοια εν</σεων

!|
ί 2 .267.272 , 92 ί

3.. Με- εωαα ι <α υεσσ Iί 2.2,5 1.2^2,22 ί
3. Ε-,ΓΓλε <£! Ικε -η 1 17,733.399, 39! 5 3 .Ε59.702.32

ι ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
1| ί

|

1 . : Ιτ  πειιο ζ 38.5 12.251,00|
2. :'/.\\<ζ 

| 1I ί

:Γ£££γΐ!<£ Υ λ 1 Κ £ ~£Οζ 1

: 5 ! Γίνου Π ■522.5 10,00 1
: νλ ι < 3 πνολί^σ ι υ ο 2.132.523 60 2 .259.223,5 0 | 

“ 1,
Ο . Π ~Ζ ί ""υΕ I 0 ι

. Ευπαεο ι Λογ . Εγγυημένα ι 105.320.500,00
| 5 ιουπχονοι Λον . Ξγγυπυενοι 105.523.525,00
; :1 " Ταεγαυαενα ι 12.255.720,00
ί Χαεμστεα ετα ο ι ε5ε~η
Ιγεωογικων υλικών 55=1.710,75
: Χοεωοτες άιεωααοι 7 . 112 . 557,70
\ "αακεταΕαλεα ειεαοοεα 30.055.721,00
1 Ξνγυπσεις 1.211.201,70

1 ; - Π ( ΌΏΟΑΟ ! Λο  ε οο~τ ο ο 1 .015. 151,30 :ζ̂ =.η ·ι ·": λ

λ . ; Χαεωγασιπ α 13.353.376, 15
: 5. ;ΕιαττοσΕεια ηλπαωυεα Λογ.
; ί Τα; των 11.286.208,00
5 . ί Δ ιεχειαιση στ εω ι 5 εα 587.116.223,05

ί " μέλεσσεζ 59. 152.573,00 715.298.536,05
! 7. ίΕκκοεμεΐς λαγ/συοι 281.293.355.00 1,ω22.361.752,75

! ΔΙΑΚΣΙΜΟ
ί
¡¡θύει 3 νττηροα ίων 11.512.911,00
!Κετεΰεσεις 1 . 175.901.355.00 ί 1.137.111.375,00

ί 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑ — ΟΣ! !
1 1 ( !
| !I

5 1 .27ϋ.090,50

I(

3.215.487.313,23
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i o i<cc Λ ο ν . cvcycvnc " ri

"CGELJZTiKc E.g i er cÀciv i r q c E ' ^ v 75.2CG..τ*η rn
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11
! ΑΓΟΙΞΕΣΕ'Υ’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΠΝ 1 --- -— --- ----------------

iji!1 Ί e i..I K T 1 G 1 TKCV 276.141 551,20
Z1 ¡ •YrjX-vnu -T"v— Ξαν;λεΐΰν A3.54S 215,55
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5. Ίδρυση χου Σ.ΚΟ.Σ Α.Σ.Ε.

Μετά τη διάλυση του Α.Σ.Ο. και τα πλείστα προβλήματα που 

δημιούργησε αυτή στους σταφιδοπαραγωγούς, αποφασίσθηκε και ιδρύθηκε 

στις 22-10-1999 ο Σ.ΚΟ.Σ. ΑΣΕ, -μια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«Συνεταιριστική Κορινθιακής Σταφίδας Ανώνυμη Συνεταιριστική 

Εταιρεία», με έδρα το Δήμο Πατρών.

Οι σκοποί της εταιρείας αυτής, σύμφωνα πάντα με το καταστατικό 

και το άρθρο 3 αυτού είναι:

1. Συγκέντρωση, αποθήκευση, συντήρηση, επεξεργασία, τυποποίηση, 

διακίνηση , διάθεση και εμπορία Κορινθιακής σταφίδας, παράγων 

προϊόντων και υποπροϊόντων αυτής.

2. Η μέριμνα γενικά για την βελτίωση των όρων της καλλιέργειας των 

σταφιδοπαραγωγών, την ελάττωση του κόστους παραγωγής, την 

βελτίωση της ποιότητα και τον περιορισμό ή την αύξηση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων σταφιδαμπέλων ανάλογα με τις 

επικρατούσε συνθήκες παγκοσμίως.

3. Η εξισορρόπηση της προσφοράς προς την ζήτηση του προϊόντος της 

κορινθιακής σταφίδας στα πλαίσια του κειμένου συστήματος όπως 

αυτό ορίζεται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 

τα Εθνικά μέτρα.
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4. Η συγκέντρωση, αποθήκευση και εμπορία της Κορινθιακής 

σταφίδας, όποτε κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή διακίνηση του 

προϊόντος.

δ. Η διαφήμιση και γενικά η μέριμνα για την επέκταση της 

καταναλώσεως της Κορινθιακής σταφίδας.

6. Η παραγωγή ή προμήθεια άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού, ήτοι 

έρριζα ανεμβολίαστα ή εμβολιασμένα αντιφυλλοξηρικά 

υποκείμενα, καθώς και κληματίδες εμβολιοληψίας από ειδικώς 

προς τούτο συντηρούμενες φυτείες των προς διάδοση ποικιλιών 

Αμπέλου.

7. Η διαχείριση της ποιοτικής διαλογής και του Βιομηχανικού 

παρακρατήματος (η νόμιμη παρακράτηση προϊόντος σταφίδας κατά 

την επεξεργασία της).

8. Η εμπορία της ποιοτικής διαλογής και του Βιομηχανικού 

παρακρατήματος κατά τρόπο που να αποδίδει το καλύτερο δυνατό 

εισόδημα στους, δικαιούχους αλλά κυρίως να διασφαλίζει , ώστε τα 

υποπροϊόντα αυτά να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που 

αγοράζονται.

9. Η μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου της φυλλοζήρας τω\7 

σταφιδαμπέλων και της εμπυρινείας του προϊόντος.
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10. Η προμήθεια υλικών στους παραγωγούς αναγκαία για την 

αποξήρανση της σταφίδας ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

πλαστικά καλύμματα, ξυλεία, σύρματα, κλπ.

11. Η δημιουργία εργαστηρίου χημικού και ποιοτικού ελέγχου προς 

κάλυψη των αναγκών των ασχολούμενων με την κορινθιακή 

σταφίδα.

12. Η ανάληψη προγραμμάτων είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε 

κρατικών που αποσκοπούν στην ωφέλεια της κορινθιακής σταφίδας.

13. Η διανομή των πάσης φύσεως επιδοτήσεων που παρέχονται στους 

σταφιδοκαλλιεργητές κορινθιακής σταφίδας από το Κράτος ή την 

Ευρωπαϊκή Ένωση

14. Η απευθείας συγκέντρωση από ης συνεταιριστικές οργανώσεις ή 

τους παραγωγούς κάθε εγχώριας πρώτης ύλης κατάλληλης για την 

παραγωγή οινοπνεύματος καθώς και ο εφοδιασμός με αυτές των 

βιομηχανιών παραγωγής οινοπνεύματος. Επίσης η εισαγωγή 

μελάσσης ή άλλης πρώτης ύλης για την παραγωγή οινοπνεύματος.

15. Η παρούσα ανώνυμος συνεταιριστική εταιρεία ιδρύεται με σκοπό 

την περιέλευση σε αυτήν του διαιρετού ποσοστού ογδόντα επί τοις 

εκατό (80%) της συνολικής περιουσίας του ΑΣΟ όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 20 του Ν.2538/199. Για την επίτευξη του σκοπού της η 

εταιρεία μπορεν α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που 

υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο
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ή παρεμφερή σκοπό, οποιοσδήποτε εταιρικού τύπου, β. Να 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με 

οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει επιχειρήσεις τυποποιήσεως και 

συσκευασίας και μετασχηματισμού των καταναλωτικών αγαθών, 

που αυτή εμπορεύεται, γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία 

οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, δ. Να αντιπροσωπεύει 

οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή 

παρεμφερή σκοπό, ε. Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και να 

μισθώνει αγροτικά και αστικά ακίνητα, κινητά και κάθε είδος 

μεταφορικών μέσων.

Διαβάζοντας κάποιος το καταστατικό της εταιρίας αυτής 

διαπιστώνει ότι ο Σ.ΚΟ.Σ. συνεχίζει το έργο του Α.Σ.Ο. με τους ίδιους 

ακριβώς σκοπούς, εργασίες και ενέργειες. Η μόνη διαφορά τους και 

πιστεύουμε σημαντική είναι ότι πλέον ως ανώνυμη εταιρεία δεν θα 

υποκύψει και θα αποκλείσει στον κρατικό παρεμβατισμό και ως αυτόνομο 

πια όργανο θα προσπαθήσει να αναβαθμίσει και να πραγματοποιήσει τους 

σκοπούς και τους στόχους που έθεσε πριν από 74 χρόνια ο Α.Σ.Ο.55

55 Πηγή: Καταστατικό του ΣΚΟΣ Α.Σ.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  40

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

1. Εισαγωγή

Οι σταφίδες Κορινθιακή και Σουλτανίνα αποτέλεσαν και 

αποτελούν — όπως προείπαμε -  παραδοσιακούς κλάδους της φυτικής 

παραγωγής της χώρας μας, η οποία μάλιστα είναι και η μοναδική 

παραγωγός χώρα των σταφίδων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μόνο η 

Ισπανία παράγει 230 μέχρι 450 τον. σταφίδες ετησίως). Ο κλάδος αυτός, 

όμως, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία χον έχουν οδηγήσει 

κατά τα τελευταία έτη σε σοβαρή συρρίκνωση. Για να επιβιώσει ο κλάδος 

θα πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες και από τους 

καλλιεργητές και από το κράτος.56
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2. Ο κλάδος των σταφίδων στον κόσμο

Οι σταφίδες καλλιεργούνται σε πολύ λίγες χώρες στον κόσμο. Οι 

χώρες που έχουν ετήσια παραγωγή μεγαλύτερη από 10.000 τον. είναι 

μόνο 10 και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 6.

Η παραγωγή σταφίδων κατά την 3/ετία 1992/94 μειώθηκε έναντι 

της δ/ετίας 1986/90 κυρίως στην Ελλάδα και το Αφγανιστάν και 

δευτερευόντως στην Αυστραλία και αυξήθηκε κυρίως στην Τουρκία και το 

Ιράν και δευτερευόντως στη Χιλή και τη Συρία. Στις υπόλοιπες χώρες η 

παραγωγή παρέμεινε σχεδόν σταθερή. Σε γενικές γραμμές, η παραγωγή 

σταφίδων αυξήθηκε μεταξύ της 5/ετίας 1981/85 και της 3/ετίας 1992/94 

κατά 27%, περίπου.56 57

56 Μέργος Γεώργιος: «Εξελίξεις & προοπτικές του αγροτικού τομέα», εκ. Σταμούλη, σελ.
259
57 Μέργος Γεώργιος: «Εξελίξεις & προοπτικές του αγροτικού τομέα», εκ. Σχαμούλη, σελ.
260



114

Πίνακας 658

Παραγωγή σταφίδων από τις κυριότερες χώρες. Παραγωγή σε τον.

Χώρα 81/85 86/90 1992 1993 1994

Τουρκία 306.700 303.400 350.000 360.000 360.000

ΗΠΑ 195.000 332.400 355.200 328.300 344.000

Ελλάδα 160.200 189.500 97.400 90.800 82.700

Ιράν - 45.400 80.000 90.000 90.000

Αυστραλία 73.700 60.800 82.100 43.500 47.300

Χιλή - 14.400 26.000 25.900 35.900

Ν. Αφρική 28.900 33.300 43.600 29.800 33.900

Αφγανιστάν 48.500 60.200 28.000 28.000 28.000

Συρία - 9.200 11.900 12.000 14.000

Κίνα - 11.100 131700 13.700 13.700

Λοιπές χώρες 30.100 35.300 13.800 22.700 22.900

Σύνολο 843.100 1.095.000 1.101.700 1.044.700 1.072.400

3. Το παγκόσμιο εμπόριο σταφίδων

Το παγκόσμιο εμπόριο σταφίδων κατά την τελευταία 15/ετία 

παρουσιάζει τάσεις μικρής αύξησης, αφού οι ετήσιες εξαγωγές από τους 

463.800 τον. την 5/ετία 1981/85, αυξήθηκαν στους 513.200 τον. την 

5/ετία 1986/90 και στους 554.900 τον. την 3/τία 1992/94 (πίνακας 7). Οι

58 Πηγή ΔΓΑΟ
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εξαγωγές αυτές κάλυψαν αντίστοιχα ποσοστά 55%, 46,8% και· 51,7% της 

παγκόσμιας παραγωγής σταφίδων.

Κύριες χώρες εξαγωγής είναι οι Τουρκία, οι ΗΠΑ, η Ελλάδα, το 

Ιράν, η Χιλή, το Αφγανιστάν και η Νοτ. Αφρική, οι οποίες 

πραγματοποίησαν την 3/ετία 1992/94 το 82% των συνολικών εξαγωγών. Η 

χώρα μας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα κάλυψε ποσοστό 12%. Κύριες 

χώρες εισαγωγής είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία, ο 

Καναδάς και η Ιαπωνία, οι οποίες πραγματοποίησαν το 55 % περίπου, των 

συνολικών εισαγωγών. Οι σταφίδες εισάγονται σε πολλές χώρες σε μικρές 

ποσότητες.59

Πίνακας 760

Εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορίου των σταφίδων. Ποσότητες σε τον. 39 *

Έτος ή χρονική περίοδος Εξαγωγές Εισαγωγές

1981-1985 463.800 413.1000

1986-1990 513.000 506.800

1992 518.600 497.100

1993 548.900 529.700

1994 597.300 549.200

1992-1994 554.900 525.300

39 Μέργος Γεώργιος·' «Εξελίξεις & προοιιτικές του αγροτικού τομέα», εκ. Σταμούλη, σελ.
260
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4. Εξέλιξη της καλλιέργειας Κορινθιακής Σταφίδας

Η Κορινθιακή σταφίδα το 1963 (1971) εκαλλιεργείτο σε 445.700 

(418.800) στρεμ. και το 1981 σε 311.700 στρεμ. Η ειδική απογραφή των 

αμπελιών που πραγματοποιήθηκε από την ΕΣΥΕ το 1989, έδωσε 

καλλιεργούμενη έκταση με Κορινθιακή σταφίδα τα 224.552 στεμ. Δηλαδή, 

είχαμε μία μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέοη με το 1963 

κατά 49,6%. Το 1994/95 η καλλιεργούμενη έκταση μειώθηκε ακόμη 

περισσότερο στα 184.000 στρεμ. (ΑΣΟ). Η εξέλιξη των καλλιερ·γούμενων 

εκτάσεων και της παραγωγής της Κορινθιακής από το 187 μέχρι το 1994 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (8).

Πίνακας 860 61

Έκταση, παραγωγή και στρεμματική απόδοση της Κορινθιακής. Έκταση σε 
στρεμ. παραγωγή σε τον. στρεμματική απόδοση σε κιλά ανά στρέμμα

Σταφιδικό
έτος

Έκταση. Παραγωγή Στρεμματική
απόδοση

Αποξηρανθείσα 
σε ξηρή

Οινοποιηθείσα Σύνολο

1987/88 240.300 50.960 2.750 53.710 224

1988/89 229.570 61.000 1.580 62.580 273

1989/90 213.460 53.770 960 54.730 256

1990/91 211.230 39.380 300 39.680 188

1991/92 193.800 40.190 600 40.790 210

1992/93 185.220 39.940 110 40.050 216

1993/94 184.800 53.760 260 54.060 293

1994/95 184.000 43.000 300 43.300 235

60 Πηγή ΔΓΑΟ
61 Πηγή ΑΣΟ
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Από τον πίνακα αυτό προκύπτει, ότι μέχρι το 1992 είχαμε μία 

σχετικά γρήγορη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με Κορινθιακή 

λόγω της εκρίξωσης φυτειών στα πλαίσια του προγράμματος του Καν. Ε.Ε. 

1442/88 (καθεστώς οριστικής εγκατάλειψης της αμπελοκαλλιέργειας). 

Σήμερα, όμως ο ρυθμός μείωσης έχει ανακοπεί. Εξ αιτίας κυρίως της 

μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων με Κορινθιακή κατά τα τελευταία 

χρόνια υπάρχει μία σαφής μείωση της παραγωγής, η οποία φαίνεται ότι 

από το έτος 1994 ανακόπηκε. Η παραγωγή κυμαίνεται από έτος σε έτος, 

λόγω κύμανσης των στρεμματικών αποδόσεων, που οφείλεται κυρίως στις 

καιρικές συνθήκες, αφού η καλλιέργεια της Κορινθιακής είναι ξηρική.

Από την παραγωγή Κορινθιακής σταφίδας μία μικρή ποσότητα 

πηγαίνει στην οινοποίηση και ελάχιστες ποσότητες στη νωπή κατανάλωση. 

Οι υπόλοιπες αποξηραίνονται.62

5. Η εξέλιξη παραγωγής και εξαγωγών

Η Κορινθιακή σταφίδα και πριν εκατό χρόνια, αλλά και σήμερα 

έχει ως άξονα αναφορά, τον ανταγωνισμό από τη Σουλτανίνα και τις 

απομιμήσεις Κορινθιακής (Αυστραλίας, Καλιφόρνιας, Ισπανίας). Η 

ελληνική Κορινθιακή στα τέλη της δεκαετίας του ‘30 αντιπροσώπευε, σε 

επίπεδο παραγωγής σταφίδας, το 25% της παγκόσμιας παραγωγής (140 χιλ. 

τον. ελληνική, έναντι 557 χιλ. τον. της παγκόσμιας παραγωγής

62 Μέργος Γεώργιος: «Εξελίξεις & προοπτικές του αγροτικού τομέα», εκ. Σταμούλιι, σελ. 
261
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Σουλτανίνας και Κορινθιακής, ενώ μόνο ως Κορινθιακή σχεδόν το 98% της 

παγκόσμιας παραγωγής (905 σήμερα).

Ο ανταγωνισμός προέρχεται όχι μόνο από τη Σουλτανίνα, αλλά κι 

από την παραγωγή πολυάριθμων ξηρών καρπών, όπου στράφηκε σε μεγάλο 

βαθμό η παγκόσμια ζήτηση. Ένας άλλος αρνητικός παράγοντας ήταν και 

είναι οι υψηλότερες τιμές της Κορινθιακής έναντι των άλλων 

ανταγωνιστικών της προϊόντων.

Στον πίνακα 9 εμφανίζεται η παραγωγή Κορινθιακής σταφίδας, η 

καλλιεργούμενη έκταση και οι εξαγωγές. Τη δεκαετία του '60 οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις ανέρχονταν σε 440-443.000 στρ. περίπου, η δε 

παραγωγή γύρω στους 90-100.000 τον., δηλαδή υπήρχε μια μείωση κατά 

30% και πλέον έναντι της δεκαετίας του '20. Τη δεκαετία του '70 η 

καλλιέργεια συνέχισε να μειώνεται, τόσο σε έκταση όσο και σε όγκο 

παραγωγής. Η ίδια κατηφορική πορεία συνεχίστηκε και την επόμενη 

δεκαετία του '80, καθώς επίσης και τη δεκαετία του '80, καθώς επίσης 

και τη δεκαετία του ’90 (πίνακας 10). Με δύο λόγια, η πορεία της 

καλλιέργειας και φυσικά της παραγωγής Κορινθιακής σταφίδας 

ακολούθησε αμέσως μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχή πτωτική τάση.63

^Γεωργική Τεχνολογία: «ΑμπέλνΚρασί '96», Ιούλιος 1996, σελ. 112
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Έ κ τα σ η ,
i Π ίνα κ α ς  964 65

παραγω γή κα ι εξαγωγές Κ ορ ινθ ια κ ή ς  σταφ ίδας
Έτος Έ κταση

(χιλ.ατρ.)
Παραγωγή
(χιλ.τόν.)

Μέση στρεμ. 
απόδοση (κιλά)

Εξαγωγές
(χιλ,τόν.)

Εξαγ./παραγ. (%)

1961 439,9 103,6 235 - -

1970/71 379,1 98,7 260 50,9 51,6

1980/81 279,2 64,2 230 42,1 65,6

1990/91 211,2 39,7 188 31,2 78,6

1991/92 193,8 40,8 210 29,3 . 71,8

1992/93 185,2 40,1 216 31,4 78,3

1993/94 184,5 54,0 293 41,2 76,3

Πίνακας ΙΟ64 65 66
Έκταση και παραγωγή Κορινθιακής Σταφίδας

■ομοί 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Έκταση
(οτρ.)

Παραγωγή
(τον.)

Έκταση
(στρ.)

Παραγωγή
(τον.)

Έκταοη
(στρ.)

Παραγωγή
(τον.)

Έκταοη
(στρ.)

Παραγωγή
(τον.)

Έκταοη
(οτρ.)

Παραγωγή
(τον.)

Έκταοη
(οτρ.)

Παραγωγή
(τον.)

ιορινθίας 40.960 10.000 41.964 10.000 41.400 8.750 40.200 14.000 41.000 8.800 * 9.830

ιγολίδας 122 1 120 1 107 1.000 82 2 57 20 - 10

χαΐας 64.500 14.200 60.550 12.740 57.050 8.000 50.000 11.500 50.306 11.000 - 12.855

εσσηνιας 92.953 19.672 89.453 13.477 63.015 8.800 56.465 79.655 37.000 9.900 13.125

λείας 48.000 13.000 46.300 9.500 41.520 8.900 38.838 9.400 37.813 8.800 11.590

ικύνθου 18.530 5.220 18.530 4.805 18.540 4.260 18.585 3.200 18.555 2.300 6.360

•εφαλληνίας 2.800 308 2.800 320 2.700 230 2.500 210 2.500 210 260

ΎΝΟΛΟ 267.865 62.401 259.717 50.843 224.332 39.940 206.670 49.067 197.731 41.030 54.030

64 Πηγή1 Διον. Αλετράς: «Ο οίνος από την αρχαιότητας μέχρι σήμερον», Αθήνα 1969
65 ΑΣΟ-' Απολογισμός της σταφιδικής χρήσης 1973*74 μέχρι 1993*1994 (σειρά ετών)
66 Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας και ΑΣΟ
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6. Η αγορά Κορινθιακής σταφίδας ι

Επειδή η καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας είχε από την 

αρχή της, μέχρι και σήμερα, καθαρά εξωστρεφή, εξαγωγικό 

προσανατολισμό, γι' αυτό η πορεία και εξέλιξη των εξαγωγών ενδιαφέρει 

άμεσα παραγωγούς, φορείς και κράτος. Από τη θετική ή αρνητική εξέλιξη 

των εξαγωγών, δηλαδή της διεθνούς ζήτησης, εξαρτάται άμεσα η 

καλλιέργεια αυτή καθαυτή, ενώ από οικονομικής πλευράς ενδιαφέρει τους 

παραγωγούς και την εθνική οικονομία (συνάλλαγμα).

Οι ελληνικές εξαγωγές Κορινθιακής σταφίδας κατά τη διάρκεια 

ενός αιώνα, από τη δεκαετία 1890· 1900 και μέχρι το 1995, συρρικνώθηκαν 

κατά τα 4/5 περίπου, αφού από τον όγκο της παραγωγής απέμεινε σήμερα 

μόνο το 20-22%. Έτσι, από τους 170.000 τον. εξαγωγής του 1895-96, 

σήμερα, αρχές τις δεκαετίας του 21ου αιώνα, εξάγονται κατά μέσο όρο μόνο 

33-34.000 τον., δηλαδή το 1 /5.67

Πιο συγκεκριμένα οι πολύ σημαντικές μεταβολές που 

σημειώθηκαν στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την ακαθάριστη 

πρόσοδο της κορινθιακής σταφίδας, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξησή της 

κατά 100.000 δρχ./στρ. σε σταφιδικές τιμές 1994. Ειδικότερα, την περίοδο 

1983-1991 η μέση στρεμματική απόδοση της καλλιέργειας αυξήθηκε κατά 

60 κιλά, η τιμή παραγωγή κατά 85,2 δρχ/κιλό, ενώ θεαματική ήταν η 

αύξηση των επιδοτήσεων παραγωγής και σημαντικά τα έσοδα από την

67 Μέργος Γεώργιος: «Εξελίξεις & προοπτικές του αγροτικού τομέα», εκ. Σταμούλη, σελ. 
261
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αξιοποίηση των δευτερογενών προϊόντων. Η αύξηση αυτής της 

ακαθάριστης προσόδου κατά 100.000 δρχ//στρ. συνοδεΰθηκε από 

αντίστοιχη πραγματική μείωση των παραγωγικών δαπανών από 133.262 

δρχ/στρ. σε 76.175 δρχ./στρ., γεγονός που οδήγησε αφ' ενός στην πλήρη 

αντιστροφή της εικόνας που είχε διαμορφωθεί ως προς το καθαρό 

οικονομικό αποτέλεσμα (από -45.472 δρχ./στρ. σε 111.405 δρχ/στρ.) και 

αφ' ετέρου στην κατακόρυφη πτώση του κόστους παραγωγής κατά 287 

δρχ/κιλό (πίνακας 11).
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Πίνακας 11
Υπολογισιιός κόστους παοαγωγής 1 στο. Κοοινθιακής σταωίδας

Σε σταθερές τιμές 1994

ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ έτος 1983 έτος 1991

1. Απόδοση κύριου προϊόντος (χλγ/οτρ) 252,00 312,00

2.Τιμή(δρχ/χλγ) 348,37 433,56

3. Άξια 87.789,24 135.270,72

4. Αξία λοιπών προϊόντων 0,00 730,42

5. Επιδοτήσεις Παραγωγής 0,00 51.579,18

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΌΔΟΥ 87.789,24 187.580,32

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ δρχ/στρ δρχ/στρ

1. ΕΔΑΦΟΣ 5.121,08 4.384,46

α. Ενοίκιο Τεκμαρτό 5.121,08 4.384,46

β. Ενοίκιο Πληρωνόμενο 0,00 0,00

2. ΕΡΓΑΣΙΑ 76.589,59 29.548,23

α. Οικογενειακή 63.269,51 25.501,88

β.Ξένη 13.320,07 4.046,36

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51.551,09 42.242,27

α. Αναλώσιμο 12.988,55 9.838,54

β. Ετήσιες δαπάνες μηχανημάτων 14.351,53 15.372,48

γ. Ετήσιες δαπάνες λοιπού μονίμου κεφαλαίου 2.168,19 2.651,93

δ. Ξένη μηχανική εργασία 4.189,79 463,65

ε. Τόκοι παγίου κεφαλαίου 4.129,93 4.506,10

στ. Τόκοι κυκλοφοριακού κεφαλαίου 2.004,24 1.658,11

ξ. Τόκοι καλλιεργητικών δανείων 3.109,50 363,97

η. Αοιπά 8.609,36 7.387,49

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 133.261,76 76.174,97

ΚΕΡΔΟΣ (δρχ/στρ) -45.472,52 111.405,35

ΚΟΣΤΟΣ (δρχ/χλγ) 528,82 241,81
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Σχεδόν ισόποση ήταν η μεταβολή στα ποσοστά που κατέχουν ον δύο 

βασικότεροι, συντελεστές παραγωγής στο σύνολο των παραγωγικών 

δαπανών, με την εργασία να μειώνεται κατά 21,6 μονάδες και το κεφάλαιο 

να αυξάνεται κατά το ίδιο περίπου ποσοστό (+ 20,7 μονάδες) και να 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 52,46%. Το έδαφος από την άλλη 

πλευρά, σημείωσε οριακή άνοδο στο ήδη πολύ χαμηλό ποσοστό του 

(πίνακας 12).
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Πίνακας 12

Πίνακας υπολογισμού κόστους παραγωγής 1 στρ. Κορινθιακής σταφίδας

Σε τρέχουσες τιμές

ΈΤΟΣ 1993 ΈΤΟΣ 1991

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

1. Απόδοση κύριου προϊόντος (χλγ/στρ.) 252,00 312,00

2. Τιμή (δρχ./χλμ) 91,39 352,70

3. Αξία 23.030,28 110,042,40

4. Αξία λοιπών προϊόντων 0,00 462,00

5. Επιδοτήσεις Παραγωγής 0,00 32.624,40

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΌΔΟΥ 23.030,28 143.128,80

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ δρχ/στρ % δρχ/στρ %

1. ΕΔΑΦΟΣ 1.445,00 5,12 3.436,10 6,01

α. Ενοίκιο Τεκμαρτό 1.445,00 5,12 3.436,10 6,01

β. Ενοίκιο Πληρωνόμενο 0,00 0,00 0,00 0,00

2. ΕΡΓΑΣΙΑ 17.836,42 63,16 23.752,60 41,53

α. Οικογενειακή 14.734,40 52,17 20.499,90 35,85

β. Ξένη 3.102,02 10,98 3.252,70 5,69

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.960,73 31,73 30.001,61 52,46

α. Αναλώσιμο 2.257,70 7,99 6.987,60 12,22

β. Ετήσιες δαπάνες μηχανημάτων 2.494,62 8,83 10.917,95 19,09

γ. Ετήσιες δαπάνες λοιπού μονίμου 

κεφαλαίου

376,88 1,33 1.883,47 3,29

δ. Ξένη μηχανική εργασία 728,28 2,58 329,30 0,58"

ε. Τόκοι παγίου κεφαλαίου 717,87 2,54 3.200,36 5,60

στ. Τόκοι κυκλοφοριακού κεφαλαίου 348,38 1,23 1.177,63 2,06

ζ. Τόκοι καλλιεργητικών δανείων 540,50 1,91 258,50 0,45’

^η. Λοιπά 1.496,50 5,30 5.246,80 9,17

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 28.242,15 100,00 57.190,31 100,00

||ΚΕΡΔΟΣ (δρχ/στρ) -5.211,87 85.938,49

^ΚΟΣΤΟΣ (δρχ/χλγ) 112,07 181,82
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Εξετάζοντας όλες τις επιμέρους ομάδες δαπανών διαπιστώνουμε ότι 

η οικογενειακή εργασία αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από το 1/3, οι 

ετήσιες δαπάνες των μηχανημάτων σχεδόν το V« και τα αναλώσιμα το 1/8 

του συνόλου των παραγωγικών δαπανών. Πρέπει οπωσδήποτε να 

επισημανθεί η σχεδόν αμελητέα παρουσία των ξένων παραγωγικών 

συντελεστών, εφόσον το πληρωνόμενο ενοίκιο απουσιάζει και στις δύο 

χρονικές περιόδους, η ξένη μηχανική εργασία έπεσε στο 0,58%, ενώ η ξένη 

εργασία μειώθηκε στο μισό και η αναλογία της με την οικογενειακή είναι 

1:6,3.

Ασφαλώς, οι μεταβολές που σημειώθηκαν ως προς το απόλυτο και 

σχετικό ύψος των επιμέρους συντελεστών παραγωγής δεν άφησαν 

ανεπηρέαστη την αναλογία σταθερού και μεταβλητού κόστους, από τα 

οποία το μεταβλητό αυξήθηκε και το σταθερό μειώθηκε κατά 6,33 

ποσοστιαίες μονάδες (πίνακας 13).
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Πίνακας 13

Πίνακας υπολογισμού μεταβλητού και σταθερού κόστους παραγωγής 1 στρ. Κορινθιακής

σταφίδας

Σε τρέχουσες τιμές

| έτος 1983 έτος 1991

δρχ/στρ % δρχ/στρ %

1. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

α. Γένη εργασία 3.102,02 10,98 3.252,70 5,69

β. Ξένη μηχανική εργασία 728,28 2,58 329,30 0,58

γ. Αναλώσιμα 2.257,70 7,99 6.987,60 12,22

α Τόκοι καλλιεργητικών δανείων 540,50 1,91 258,50 0,45

ε. Τόκοι κυκλοφοριακού κεφαλαίου 348,38 1,23 1.177,63 2,06

στ. Ετήσιες δαπάνες μηχανημάτων 1.194,30 4,23 5.922,99 10,36

ζ. Ετήσιες δαπάνες λοιπού μονίμου κεφαλαίου 7,07 0,03 35,32 0,06

η. Λοιπές δαπάνες 1.496,50 5,30 5.246,80 9,17

Συνολικό Μίταβλητό Κόστος 9.674,75 34,26 23.210,84 40,59

2. ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ -

α. Οικογενειακή εργασία 14.734,40 52,17 20.499,90 35,85

β. Ενοίκιο 1.445,00 5,12 3.436,10 6.01

γ. Ετήσιες δαπάνες μηχανημάτων 1.539,18 5,45 6.179,56 10,81

δ. Ετήσιες δαπάνες λοιπού μονίμου κεφαλαίου 371,23 1,31 1.855,22 3,24

ε. Τόκοι παγίου κεφαλαίου 477,60 1,69 2.008,70 3,51

Συνολικό Σταθερό Κόστος 18.567,41 65,74 33.979,48 59,4ί

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 28.242,15 100,00 57.190,31 100,00
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Η μεταστροφή του κλίματός ως προς την επίτευξη καθαρού 

οικονομικού αποτελέσματος και η πολύ μεγάλη αύξηση του κέρδους από το 

1983 μέχρι το 1991, είχε ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη των μειώσεων 

των άλλων συστατικών στοιχείων του γεωργικού εισοδήματος την ίδια 

περίοδο και την αύξηση του κατά 106.089 δρχ/στρ. (πίνακας 14).
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Πίνακας 14

Πίνακας υπολογισμού οικονομικών απουελεσμάτων 1 στρ. Κορινθιακής σταφίδας

Σε σταθερές τιμές 1994

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΣ 1983 ΕΤΟΣ 1991

δρχ/στρ δρχ/στρ

1. ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ 87.789,24 187.580,32

2.1. Μεταβλητό κόστος

α. Ξένη εργασία 13.320,07 4.046,36

β. Ξένη μηχανική εργασία 4.189,79 463,65

γ. Αναλώσιμα

δ. Τόκοι καλλιεργητικών δανείων

12.988,55

3.109,50

9.838,54

363,97

ε. Τόκοι κυκλοφοριακού κεφαλαίου 2.004,24 1.658,11

στ. Ετήσιες δαπάνες μηχανημάτων 6.870,79 8.339,57

ζ. Ετήσιες δαπάνες λοιπού μονίμου κεφαλαίου 40,65 49,72

η. Λοιπές δαπάνες 8.609,36 7.387,49

Συνολικό Μ ε τα β λ η τό  Κ ό σ το ς 57.732,96 32.747,42

2.2. Σταθερό κόστος

α. Οικογενειακή εργασία 63.269,51 25.501,88

β. Ενοίκιο 5.121,08 4.384,46

γ. Ετήσιες δαπάνες μηχανημάτων

δ. Ετήσιες δαπάνες λοιπού μονίμου κεφαλαίου

8.854,89

2.135,67

8.700,82

2.612,15

ε. Τόκοι παγίου κεφαλαίου 2.747,64 2.828,24

Συνολικό Σταθερό Κόστος 52.728,79 44.027,55

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 133.261,76 76.174,97

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ -45.472,52 111.405,35

4. ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 44.099,53 150.188,37

α. Ενοίκιο 5.121,08 4.384,46

β.Εργασία 76.589,59 29.548,23

γ. Τόκοι κεφαλαίων 7.861,38 4.850,32

δ. Συνολικό κέρδος ή ζημία -45.472,52 111.405,35
χ________________
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Από την πορεία απτή ενός, αιώνα καχ πλέον,, προκύπτει ένας, 

προβληματισμός για τα ελληνικά. συμφέροντα που οφείλετ να 

επικεντρωθεί σε δύο σημεία:

α. Στις αιτίες που επηρέασαν αυτή την πτωτική πορεία καχ που δεν είναχ 

άλλες από τχς ανταγωνιστικές καχ ορισμένες άλλες συνθήκες της 

διεθνούς ζήτησης, αλλά και της προσφοράς παρεμφερών με την 

Κορινθιακή σταφίδα αγαθών.

β. Στην αναζήτηση νέων και πρωτότυπων διεξόδων και αγορών 

απορρόφησης αυτού του υγιεινότατου και πολυτιμότατου τροφίμου για 

τον οργανισμό του ανθρώπου.

Και πρώτα-πρώτα η αρχή πρέπει να ξεκινήσει μέσα στην ελληνική 

αγορά, έτσι που αντί τους, μετρημένους στα δάχτυλα, λίγες χιλιάδες 

τόνους που καταναλώνει σήμερα η εσωτερική αγορά, η διάθεση της να 

αυξηθεί σε. μια ποσότητα πάνω από 20-25.000 τον., στόχος εφικτός και 

εύκολος, αρκεί η μεθόδευαη να είναι πρωτότυπη και πειστική. Για 

παράδειγμα, όχι μόνο προώθηση στα στρατό και σε ιδρύματα υπό μορφή 

ξηρής σταφίδας, αλλά να προσφέρεται στην αγορά και. ως σταφιδόψωμο και 

πολλά άλλα προϊόντα κατόπιν επεξεργασίας (όπως: σταφιδίνη, θρεψίνη, 

δισκία κ.λπ.), εκμεταλλευόμενα τα υψηλής βιολογικής αξίας συστατικά 

της. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να βρουν αγοραστές και στην εξωτερική 

αγορά, με την κατάλληλη προβολή και προώθηση τους ως υγιεινά 

προϊόντα. Καχ, Βέβαχα, η Ελλάδα θα έχει το μονοπώλια τους.68

^ΓεωργικήΤεχνολογία: «Αμπέλι-Κρασί '96», Ιούλιος 1996, σελ. 112-113
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7. Γεωγραφία των εξαγωγών κατ συνάλλαγμα >

Η εξαγόμενη Κορινθιακή σταφίδα κατευθύνεται σε πάνω από 20· 

25 χώρες. Η  Αγγλία είναι ο μεγαλύτερος και παραδοσιακός πελάτης» 

απορροφώντας ένα ποσοστό πάνω από το 70%, μέχρι και 80% της 

συνολικής ποσότητας. Ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση (πίνακας 15) η 

Ολλανδία, η Γερμανία, ενώ οι υπόλοιπες χώρες εισάγουν από την Ελλάδα 

μικρές ποσότητες.69

Πίνακας 15 70
Εξαγωγές Κορινθιακής σταφίδας κατά κυρτότερες χώρες (σε χιλ. τον.)

Έτος Σύνολο Αγγλία Ολλανδία ΑΓερμανία Ιρλανδία Αοιπές

1973/74 46,50 32,69 5,72 1,60 1,62 4,87

1980/81 42,14 30,28 5,97 1,56 0,73 3,60

1991/92 29,34 20,26 6,27 1,42 0,07 1,32

1992/93 31,40 21,78 5,84 1,03 0,15 2,60

1993/94 41,18 29,48 7,29 1,22 0,37 2,82

Η εισαγωγή μεγάλων και σταθερών ποσοτήτων από την Αγγλία 

οφείλεται στο γνωστό έθιμο της αγγλικής οικογένειας, της παρασκευής 

πουτίγκας που συνοδεύει το εθιμοτυπικό τσάι, στο οποίο η πουτίγκα με 

σταφίδα είναι απαραίτητη. Τις τελευταίες δεκαετίες, η Κορινθιακή δέχεται 

τον ισχυρό ανταγωνισμό από τη Σουλτανίνα ή τις άλλες απομιμήσεις και

^Γεωργική Τεχνολογία: «Αμπέλι-Κρασί '96», Ιούλιος 1996, σελ. 113
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τα υποκατάστατα με ξηρούς καρπούς, γι' αυτό και οι εξαγωγές της συνεχώς 

μειώνονται

Το ερώτημα είναι αν από ελληνικής πλευράς καταβλήθηκαν 

ευρηματικές προσπάθειες προώθησης της Κορινθιακής σε άλλες χώρες, 

όπου έχει διεισδύσει η Σουλτανίνα και οι διάφοροι ξηροί καρποί και 

ιδιαίτερα σε χώρες με ψυχρό κλίμα. Σε ό,τι αφορά το εισαγόμενο 

συνάλλαγμα από τις εξαγωγές σταφίδας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν 

50-100 χρόνια ήταν σημαντικό, τότε που η χώρα δεν εξήγαγε πάρα μόνο 

λίγα αγροτικά και βιοτεχνικά προϊόντα. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, το 

ύψος του εισερχόμενου συναλλάγματος κυμαίνεται μεταξύ των 40-80 εκατ. 

δαλ., ανάλογα την εξαγόμενη ποσότητα αλλά και τη διεθνή τιμή, που όμως 

δεν παρουσιάζει σταθερότητα (πίνακας 16).

Πίνακας 16 71
Εξαγωγές Κορινθιακής σταφίδας και εισπραχθέν συνάλλαγμα

Έτος Ποσότητα
(τον.)

Μέση Τιμή Ρ.Ο.Β. 
(τόν./δολ.)

Συνάλλαγμα
(χιλ,δολ.)

1973/74 46.509 907 42,197

1980/81 42.137 1.551 65.359

1990/91 31.178 2.372 73.940

1991/92 29.339 2.785 81.722

1992/93 31.406 1.609 50.524

1993/94 41.176 1.063 43.772

70 Πηγή: ΑΣΟ: Απολογισμός της σταφιδικής χρήσης 1973-74 μέχρι 1993-1994 (σειρά ετών)
71 Πηγή: ΑΣΟ: Απολογισμός της σταφιδικής χρήσης 1973-74 μέχρι 1993-94 (σειρά ετών)
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Ένας παράγοντας ι επίσης που επηρεάζει αρνητικά την 

παραγωγική προσπάθεια των σταφιδοπαραγωγών είναι ότι εισπράττουν 

σχετικά χαμηλές τιμές, σε σύγκριση με το υψηλό κόστος παραγωγής και 

τις απώλειες κατά τη διαλογή (6-7%) και μεταποίηση. Πιο συγκεκριμένα, 

λαμβανομένου υπόψη ότι η στρεμματική ενίσχυση στη σταφίδα είναι

98.000 δρχ./στρ. κατά το 1996-1997 (ίσχυε μέχρι το έτος 1998) και η μέση 

στρεμματική απόδοση 270 κιλά, αναλογεί μια ακαθάριστη τιμή 362 

δρχ./κιλό, που, με την αφαίρεση των διαφόρων δαπανών παραγωγής, 

περιορίζεται στις 200-250 δρχ./κιλό στα χέρια του παραγωγού. Το 1996 οι 

λιανικές τιμές εμπορίου κυμάνθηκαν στις 500 δρχ., όμως λόγω έλλειψης 

ζήτησης στο εσωτερικό οι σταφιδοπαραγωγοί αναγκάζονται να προσφέρουν 

τη σταφίδα στο χονδρικό εμπόριο προς 250-300 δρχ,/κιλό.

Ο παράγοντας όμως που καθορίζει τις τιμές γενικά είναι οι 

ποσότητες και οι τιμές ΡΟΒ που πραγματοποιούν οι εξαγωγές. Επειδή 

όμως οι εξαγωγές, τόσο σε ποσότητα όσο και σε τιμές, ακολουθούν πτωτικές 

τάσεις, επηρεάζουν άμεσα το όλο παραγωγικό, εισοδηματικό επίπεδο με 

όλες τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις. Το ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα 

από την καλλιέργεια της Κορινθιακής, για την εσοδεία 1993, ανήλθε σε 

8,819 δισ. δρχ., δηλαδή 47.800 δρχ. κατά στρ., που ήταν κατά 8,3% 

μικρότερο της προηγούμενης εσοδείας 1992, κι αυτό οφειλόταν στις 

μειωμένες τιμές διάθεσης. Οι τιμές το 1993 που οι παραγωγοί διέθεσαν στο 

ελεύθερο εμπόριο τη σταφίδα τους, κυμάνθηκαν από 175 έως 200 δρχΤΚή, 

ενώ η μέση τιμή ΡΟΒ του έτους 1993 ήταν 1.063 δολάτον.
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Από τη διαχείριση της σταφίδας εσοδείας 1993/94 ο ΑΣΟ (δαπάνες 

646 εκατ. δρχ. ■ πρόσοδον 642 εκ.) είχε έλλειμμα 4,2 εκατ. δρχ., που το 

κάλυψε από το ειδικό αποθεματικό.72

8. Ανάλυση του κλάδου της κορινθιακής

Για τον κλάδο της Κορινθιακής παρατηρούμε τα ακόλουθα·

1. Η κορινθιακή σ τα φ ίδα  καλλιεργείται από 20.000, περίπου, 

καλλιεργητές. Η μέση έκταση ανά καλλιεργητή είναι 9 στρέμ. 

περίπου.

2. Η καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

χωροταξικής συγκέντρωσης, αφού ποσοστό μεγαλύτερο από το 99 % 

της καλλιεργούμενης έκτασης καλλιεργείται σε 5 νομούς της 

Πελοποννήσου (Μεσσηνίας, Αχαίας, Ηλείας, Κορινθί* 

ας και Ζακύνθου). Η υψηλή χωροταξική συγκέντρωση ευνοεί την 

οργάνωση της παραγωγής και της διάθεσης του προϊόντος.

3. Το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων Κορινθιακής είναι πολύ μικρό και 

ο πολυτεμαχισμός σημαντικός. Το μεγαλύτερο, όμως, μειονέκτημα 

των εκμεταλλεύσεων της Κορινθιακής είναι η μεγάλη ηλικία των 

φυτειών. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής των αμπελιών 

του 1989 το 22,63 %  των εκτάσεων των φυτειών είχαν ηλικία 

μικρότερη των 20 ετών, το 20,55 %  ηλικία μεταξύ 20 και 30 ετών

72 Γεωργική Τεχνολογία: «Αμπέλι-Κρασί '36», Ιούλιος 1996, σελ. 113



134

και. τέλος το 36,82 % ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών. Δηλαδή, 

ποσοατό μεγαλύτερο του 30 %  είναι γηρασμένες φυτείες. Ήδη μετά 

την εκρίζωση σημαντικών εκτάσεων μετά το 1988 η ηλικιακή 

σύνθεση της Κορινθιακής θα έχει σημαντικά Βελτιωθεί, αλλά 

εξακολουθεί να είναι δυσμενής.

4. Σημαντικό ποσοστό των εκτάσεων Κορινθιακής καλλιεργείται σε 

επικλινείς εκτάσεις, όπου η ποιότητα της σταφίδας είναι αρκετά 

καλή, αλλά το κόστος παραγωγής της είναι αρκετά υψηλό, λόγω 

σημαντικών δυσκολιών στην εκμηχάνιση των καλλιεργητικών 

χειρισμών.

5. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα ένα πολύ υψηλό κόστος 

παραγωγής της Κορινθιακής.

6. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του κλάδου το σταφιδικό έτος 

1992/93 (1993/94) ανήλθε στα 9,6 (8.8) δις. δρχ. ή 31.900 (47.800) 

δρχ. ανά στρέμμα. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και τις 

καταΒληθείσες στρεμματικές ενισχύσεις που ανήλθαν στα 7.274 

(12.707) εκατ. δρχ., αντίστοιχα. Έτσι το καθαρό γεωργικό εισόδημα 

των καλλιεργητών της κορινθιακής σταφίδας διαμορφώθηκε σε πολύ 

καλό επίπεδο.73

73 Γεώργιος Μέργος; «Εξελίξεις και Προοπτικές του αγροτικού τομέα», εκδ. Σταμούλη, οελ. 262
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9. Η  πολτχτκή της Ελλάδας στην κορινθιακή πριν από την
είσοδο της στηνΕυραπαϊκή Ενοση

Η καλλιέργεια των οταφϊδων κατά τα τελευταία 100 χρόνια έχει 

διέλθει από πολλά στάδια και κρίσεις, λόγω της υπερπαραγωγής τους σε 

σχέση με την κατανάλωση. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε οξύτερο στην 

Κορινθιακή και γι' αυτό το κράτος δημιούργησε τον Αυτόνομο Σταφιδικό 

Οργανισμό (ΑΣΟ), ο οποίος ανέλαβε την αγορά των πλεονασμάτων ξηρής 

Κορινθιακής σταφίδας σε ορισμένη κατώτατη τιμή (τιμή ασφαλείας). Ο 

ΑΣΟ σήμερα έχει ως έργο τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α. Τη συγκέντρωση και αποθήκευση της προσκομιξόμενης εμπορεύσιμης 

Κορινθιακής, την κατάταξη σε καθορισμένους τύπους και τη διάθεση 

της στο εξαγωγικό εμπόριο για λογαριασμό των παραγωγών.

β. Τη συγκέντρωση και διαχείριση απολογιστικά του παραγωγικού 

παρακρατήματος για λογαριασμό των παραγωγών και του 

μεταποιητικού παρακρατήματος για λογαριασμό των 

σταφιδοεξαγωγέων.

γ. Την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού 

δ. Τη διαφήμιση και συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις

Παράλληλα, ο ΑΣΟ έχει οριστεί αποθεματοποιός των ποσοτήτων 

εμπορεύσιμης σταφίδας, που δε διατίθενται στο εξαγωγικό εμπόριο μέσα 

στη χρήση. Το 1993/94 καμία ποσότητα δεν εισήλθε στο καθεστώς 

αποθεματοποίησης.
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Η πολιτεία κατά το απώτερο παρελθόν προσπάθησε να μειώσει την 

παραγωγή Κορινθιακής σταφίδας, κυρίως δια της επιδοτήσεως της 

εκρίζωσης υφιστάμενων σταφιδαμπέλων και της απαγόρευσης της 

φύτευσης νέων φυτειών. Παρά τα μέτρα αυτά, όμως, οι παράνομες 

φυτεύσεις σταφιδαμπέλων, που στη συνέχεια ενομιμοποιούντο, ήταν 

καθεστώς. Η διαρκής κρίση που υπήρχε στη διεθνή αγορά κορινθιακής επί 

δεκαετίες, είχε ως αποτέλεσμα κατά τα τελευταία 20 έτη να αρχίσει μία 

γρήγορη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με κορινθιακή. Ο ΑΣΟ 

εκτιμούσε το 1993/94, ότι η καλλιεργούμενη έκταση με Κορινθιακή 

ανερχόταν στα 184.470 στρέμ.74

10. Προοπτικές - χάσεις αγοράς

Τόσο η μέχρι σήμερα πορεία της καλλιέργειας, της παραγωγής, των 

εξαγωγών, των τιμών παραγωγού, των ακαθάριστων εισοδημάτων ανά 

στρέμμα, καθώς και άλλων αντίστοιχων παραμέτρων (κοστολόγιο, όριο 

δανεισμού, πληθωρισμός κ.λ.π.), όσο και η εφαρμοζόμενη και 

αναθεωρούμενη συνεχώς κοινοτική πολιτική στον τομέα της σταφίδας (που 

είναι μια πολιτική κατάργησης της μέχρι χθες προστασίας και μια 

πολιτική απελευθέρωσης του προϊόντος στις συνθήκες της ελεύθερης 

ανταγωνιστικής αγοράς), καθώς κατ οι δεσμεύσεις από τη Συμφωνία GATT, 

αποκαλύπτουν μια συνεχή επιδείνωση των οικονομικών όρων

74 Γεώργιος Μέργος: «Εξελίξεις και Προοπτικές του αγροτικού τομέα», εκδ. Σταμούλη, σελ. 263
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καλλιέργειας, γεγονός που αποτυπώνεται στη συνεχή και σταθερή τάση 

συρρίκνωσης του τομέα της σταφίδας (Κορινθιακής και Σουλτανίνας) .

Οι τάσεις αυτές θα συνεχιστούν και στα επόμενα χρόνια. Το 

μοναδικό αμυντικό και συγχρόνως επιθετικό όπλο σ' αυτήν την αρνητική 

προοπτική είναν αφενός η προσαρμογή της καλλιέργειας στους νέους 

όρους του διεθνούς ανταγωνισμού (κοστολόγιο, μέτρα, αποδόσεις, έρευνα, 

οργάνωση παραγωγών, επαγωγικού εμπορίου κ.λ.π.) και αφετέρου η ριζική 

στροφή που οφείλει να πραγματοποιήσει όλο το οικονομικό κύκλωμα 

σταφίδας και ιδιαίτερα από πλευράς ποιότητας προϊόντος, καθαρισμού, 

συσκευασίας, αποθήκευσης κ.λ.π., αλλά και από πλευράς μεταποίησης, 

τόσο για ξηρή σταφίδα όσο κυρίως για παραγωγή νέων προϊόντων σταφίδας 

που θα προσφέρονταν στο εσωτερικό, ιδιαίτερα όμως στο εξωτερικό.73

7 5 Γεωργική Τεχνολογία: «Αμπέλι-Κρασί '95», Ιούλιος 1996, σελ. 113-114
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5°

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΦΙΔΑ

1. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σταφίδες

Μέχρι το 1940 στην Ελλάδα ίσχυε καθεστώς πλήρους ελευθερίας 

του εξαγωγικού εμπορίου της σταφίδας. Οι παραγωγοί έπεφταν θύματα και 

ζημιώνονταν απ' όλο αυτό το σύστημα. Το ελληνικό κράτος πήρες μέτρα 

προστασίας για πρώτη φορά το 1940. Η Κοινοπραξία Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων Σταφίδας (ΚΣΟΣ) ιδρύθηκε το 1940 με σκοπό τη συγκέντρωση 

και διαχείριση του προϊόντος για λογαριασμό των παραγωγών. Μεταξύ 

1945*1952 καθορίστηκε τιμή ασφαλείας με θετικά αποτελέσματα για 

παραγωγούς και την εθνική οικονομία.

Μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, οι σταφίδες, Σουλτανίνα 

και Κορινθιακή, εντάχθηκαν στο καθεστώς του κανονισμού ΕΟΚ 517/77, 

μετά δε τον καν. ΕΟΚ 2194/81 θεσπίστηκαν οι γενικοί κανόνες της ΚΟΑ 

για τη Σουλτανίνα. Σύμφωνα με τον κανονισμό προβλέπεται η λειτουργία 

δύο παράλληλων «αλληλοσυμπληρούμενων» μηχανισμών που
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λειτούργησαν δοκιμαστικά για δύο έτη, ως εξής: ενίσχυση στο μεταποιητή, 

για να καταστήσει τη σταφίδα ανταγωνιστική, με προϋπόθεση ότι ο 

αμπελουργός θα εισπράττει την ελάχιστη τιμή παραγωγού.

Επίσης λειτουργούσε και η αποθεματοποίηση στην ελάχιστη τιμή 

παραγωγού, με ενίσχυση στον οργανισμό αποθεματοποίησης (κάλυψη 

εξόδων). Το σύστημα αυτό δε λειτούργησε αποτελεσματικά και όλη η 

παραγωγή οδηγήθηκε στην αποθεματοποίηση. Τότε η ΕΟΚ αναγκάσθηκε 

να πάρει νέα συμπληρωματικά μέτρα: ελάχιστη τιμή εισαγωγής από τρίτες 

χώρες, είσπραξη εξισωτικής εισφοράς, έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής, 

μείωση της τιμής του αποθεματοποιημένου προϊόντος για να γίνει 

ανταγωνιστικό.

Όμως, η ΕΟΚ, καθιέρωσε και νέο σύστημα το 1986 με τον καν. 

426/86 για τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, όπως αυτός τροποποιήθηκε 

με τον καν. 2201/90 και στην συνέχεια από τον κανόνα 1596/92.

Με δάση τον ισχύοντα κανονισμό για τις σταφίδες (Μοσχάτη, 

Κορινθιακή, Σουλτανίνα) μέχρι την εμπορική περίοδο 1993/1994 

καθοριζόταν μία ελάχιστη τιμή. Η ελάχιστη τιμή μειώνεται προοδευτικά 

κατά τις περιόδους 1990/91 — 1993/1994 και παύει να ισχύει από το 1995· 

1995.

Ελάχιστη τιμή εισαγωγής και σε περίπτωση διαφοράς επιβάλλεται

στον εισαγωγέα εξισωτική εισφορά.
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Για να αντισταθμιστεί η μείωση του εισοδήματος των γεωργών 

από την κατάργηση της ελάχιστης τιμής, χορηγήθηκε από την περίοδο 

1994/1995 στρεμματική ενίσχυση για σταφίδα που προορίζεται για 

μεταποίηση. Η ενίσχυση αυτή εφαρμόζεται προοδευτικά από το 1990/91 — 

1994/94.

Το ποσό της ενίσχυσης της καλλιέργειας καθορίζεται ανά εκτάριο 

σε συνάρτηση με τη μέση απόδοση ανά εκτάριο, αφού ληφθούν υπόψη:

1. Η ανάγκη να εξασφαλιστεί η διατήρηση των εκτάσεων, που από 

παράδοση αφιερώνονται σ' αυτές τις καλλιέργειες και

2. Οι δυνατότητες διάθεσης αυτών των σταφίδων

Σε περίπτωση που οι ειδικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή σταφίδων, υπερβαίνουν μία μέγιστη εγγυημένη κοινοτική 

έκταση, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται για την επόμενη περίοδο σε 

συνάρτηση με τη διαπιστωθείσα υπέρβαση.

Η μέγιστη εγγυημένη έκταση είναι ο μέσος όρος των εκτάσεων 

που χρησιμοποιήθηκαν γι' αυτές τις καλλιέργειες κατά τη διάρκεια των 

περιόδων 1987/1988, 1988/1989 και 1989/1990. Η έκταση αυτή

καθορίστηκε για όλες τις σταφίδες στα 530.000 στρέμματα και αφορούν 

προς το παρόν σχεδόν εξ ολοκλήρου τη χώρα μας, αφού από τις χώρες της 

Ε.Ε. μόνο η Ισπανία παράγει ελάχιστες ποσότητες σταφίδας.

Η ενίσχυση καταβάλλεται, αφού πραγματοποιηθεί η συγκομιδή 

από αυτές τις εκτάσεις και τα προϊόντα έχουν αποξηρανθεί με στόχο τη
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μεταποίηση και, εφ' όσον η αποξηρανθείσα ποσότητα υπερβαίνει, μία 

ελάχιστη στρεμματική απόδοση, που καθορίζεται κατ’ έτος.

Από το έτος 1990/91 μέχρι το 1993/94 είχαν δοθεί τα ποσά του 

πίνακα 17 για τη στρεμματική ενίσχυση της Κορινθιακής σταφίδας.

Πίνακας 1776

Εκτάσεις και καταβληθείσα στρεμματική ενίσχυση της Κορινθιακής 
Σταφίδας. Ποσά σε εκατ. δραχμές

Σταφιδικό έτος Στρέμματα Ενίσχυση
]

1990-1991 193.782 2.058

1991-1992 183.747 4.500

1992-1993 183.020 7.274

1993-1994 184.160 12.207

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το σταφιδικό έτος 1993/94 επί 

εμπορικής αξίας Κορινθιακής σταφίδας 9.180 εκατ. δραχμών δόθηκε 

στρεμματική ενίσχυση 12.207 εκατ. δραχ. Δηλαδή από τις εισπράξεις των 

παραγωγών σταφίδας το 44 % ήταν η εμπορική αξία του προϊόντος και το 

υπόλοιπο ποσοστό η ενίσχυση της Ε.Ε. Εάν, μάλιστα, ληφθεί υπόψη, ότι η 

παραγωγή του 1993/94 ήταν ιδιαίτερα αυξημένη έναντι της παραγωγής 

των ετών της δεκαετίας του 1990 (1990 έως 1995), εξάγεται το 

συμπέρασμα, ότι η στρεμματική ενίσχυση τα έτη, που η παραγωγή θα είναι
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μειωμένη, θα καλύπτει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της ακαθάριστης αξίας 

της παραγωγής ξηράς σταφίδας. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η 

στήριξη του προϊόντος από την Ε.Ε. είναι σημαντική.

Για τη σταφίδα από το 1994/1995 ίσχυσε το νέο καθεστώς με την 

κατάργηση της ελάχιστης τιμής παραγωγού και της ενίσχυσης στο 

μεταποιητή, ενώ μειώθηκε κατά 5 % η ελάχιστη τιμή εισαγωγής σταφίδων 

από τρίτες χώρες (290,7 δραχμές ανά κιλό). Παράλληλα, αυξήθηκαν οι 

στρεμματικές ενισχύσεις σε σχέση με αυτές της προηγούμενης περιόδου, 

στις οποίες ενσωματώθηκε το υπόλοιπο της κοινοτικής ενίσχυσης στο 

μεταποιητή. Η ενίσχυση για τη Κορινθιακή διαμορφώθηκε γύρω στις

76.000 δραχμές.

Οι οργανισμοί αποθεματοποίησης, αγοράζουν τους μήνες Ιούλιο* 

Αύγουστο τις ποσότητες που ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις ποιότητας. Η 

τιμή αγοράς είναι μειωμένη κατά 15% για την περίοδο 1990/91 και κατά 

205 για 1991/92 -  93/94.

Έτσι μετά από αυτή την περίοδο, η μέγιστη ποσότητα, που 

μπορεί να οδηγηθεί από το 1995 στην αποθεματοποίηση είναι 27.370 τον., 

ενώ η αποθεματοποίηση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν των 18 μηνών από 

το τέλος της εμπορικής περιόδου.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΛΤΛΑΓΕΠ μέχρι την περίοδο 1993/94 

είχαν εκριζωθεί 123.000 στρεμ. Κορινθιακής, περίπου, με ένα συνολικό 

κοινοτικό κόστος μεγαλύτερο των 20 δις δραχμών στα πλαίσια του Καν. 76

76 Πηγή: ΔΙΔΑΓΕΠ
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Ε.Ε 1442/88. ,

Με το πρόγραμμα του κανονισμού 2001/90 επιδιώκεται η 

εκρίζωση και η αναμπέλωση γηρασμένων φυτειών Κορινθιακής σταφίδας 

προς καταπολέμηση της φυλλοξήρας. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίστηκε 

σε 322 ECU/ στρ. και επί 3 έτη. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε την 

περίοδο 1992/93, οι δε απαιτήσεις αντιστοιχούσαν για 27.000 στρ., από τα 

οποία 25.000 στρ. ήταν στην Κρήτη.

Στο πρόγραμμα αυτό, όμως, έχει δηλώσει συμμετοχή μικρός 

αριθμός καλλιεργητών Κορινθιακής, που καλλιεργεί μόνο μερικές 

χιλιάδες στρέμματα.

Στην ειδική επιτροπή γεωργίας της Ε.Ε διεξάγονται και 

βρίσκονται προς το τέλος τους συζητήσεις επί της πρότασης της Ευρ. 

Επιτροπής για το νέο κανονισμό, που θα ισχύσει για τις σταφίδες. Με το 

νέο κανονισμό δεν προΒλέπονται μεταβολές στο καθεστώς των 

στρεμματικών ενισχύσεων. ΠροΒλέπονται, όμως, ειδικές ενισχύσεις κυρίως 

για τη βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης των σταφίδων, αφού ο 

σημερινός τρόπος αποθήκευσης υποβαθμίζει το προϊόν σημαντικά (η 

σταφίδα στοιβάζεται στις αποθήκες σε σακιά). Με το νέο κανονισμό 

προβλέπεται η αποθήκευση σε τελάρα. Για να ισχύσει ο νέος κανονισμός 

θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών.7778

^  Γεωργική Τεχνολογία^ «Αμπέλι-Κρασί '96», Ιούλιος 1996, σελ. 117 
Μέργος Γεώργιος: «Εξελίξεις και προοπτικές του αγροτικού τομέα», σελ. 267 268
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2. Νέα αναμόρφωση της Κ.0 Α .

Από την περίοδο 1994/1995 καταργείται η ελάχιστη τιμή στον 

παραγωγό και η ενίσχυση ατην παραγωγή, οι οποίες αντικαθίστανται από 

το χορήγηση ενίσχυσης στην καλλιέργεια (στρεμματική ενίσχυση). Και για 

να μη μειωθεί το εισόδημα του παραγωγού προτείνεται ένα συμπλήρωμα 

ενίσχυσης, που φθάνει τα 26 ΕΟυ/στρ.

Γενικά οι υπολογισμοί που καθιερώνει η Κοινότητα είναι 

πολύπλοκοι, δε φέρουν σοβαρό αποτέλεσμα και η σταφίδα χάνει την 

προηγούμενη ενίσχυση και προστασία που είχε. Στηρίζεται τώρα μόνο στη 

στρεμματική ενίσχυση των 230 Εϋυ/στρ. που δεν προωθεί ούτε την 

αύξηση (αντίθετα την αποθαρρύνει), ούτε την ποιότητα , εφόσον ο κάθε 

παραγωγός θα εισπράξει το ίδιο ποσό ενίσχυσης είτε η ποιότητα είναι καλή 

είχε όχι.

Έτσι η σταφίδα παραδίνεται στους σκληρούς νόμους της διεθνούς 

ανταγωνιστικής αγοράς, όπου ως γνωστό ασιατικά κράτη που εξάγουν 

σταφίδα (όπως π.χ. Τουρκία, Ιράν, Αφγανιστάν κ.α.) την προσφέρουν με 

ισχυρές κρατικές επιδοτήσεις ή με τιμές χαμηλές λόγω φθηνών εργατικών 

και χαμηλών τιμών αγοράς από τους ισχυρούς εμπορικούς κύκλους.

Με το νέο τρόπο υπολογισμού δεν προκύπτουν πρόσθετες 

δημοσιονομικές δαπάνες για το ΕΕΟΰΑ.

Έτσι σήμερα, μετά την τελευταία αναμόρφωση της ΚΟΑ 

σταφίδας, το ισχύον καθεστώς είναι το εξής:
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• Έχει καχαργηθεί η ελάχιστη τιμή στον παραγωγό

• Έχει καχαργηθεί η ενίσχυση στη μεταποίηση

• Χορηγείται μόνο η στρεμματική ενίσχυση των 230 ECU/στρ. και για 

μια μεγίστη έκταση 530.000 στρ. με μείωση της ενίσχυσης σε 

περίπτωση υπέρβασης

• Ενίσχυση στην αναφύτευση, που ίσχυε μόνο για 3 έτη και που ήταν 

324 ECU για 3 έτη, σήμερα δε δίνεται.

• Καταργήθηκε η επιδότηση στην εξαγωγή

• Η μέγιστη ποσότητα είναι όπως προαναφέραμε 27.730 τον. για την 

Κορινθιακή.

• Η ελάχιστη τιμή εισαγωγής μένει αμετάβλητη

• Η τιμή αγοράς από τους οργανισμού αποθεματοποίησης, που ισχύες το 

1993/1994 είναι μειωμένη κατά 5%.

Μετά απ' αυτήν την αναμόρφωση της ΚΟΑ, η ελληνική αγορά 

σταφίδας έχει περάσει σε αδράνεια, δε διαβλέπει προοπτικές και όποιος 

παραμένει στην καλλιέργεια θα πρέπει να στηρίζεται στην ποιότητα, η 

οποία όμως, από πουθενά δεν έχει κίνητρα, υποστήριξη και ενθάρρυνση, 

δεδομένου ότι οι τιμές στη διεθνή αγορά είναι πολύ ανταγωνιστικές και 

συμπιεσμένες. Υπερέχουν μόνο οι σταφίδες Καλιφόρνιας, λόγω ανώτερης 

ποιότητας, συσκευασίας και μάρκετινγκ.
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Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι αναμένεται η ψήφιση από το 

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας του νέου κανονισμού για τα νωπά και 

μεταποιημένα οπωροκηπευτικά. Με βάση αυτόν τον κανονισμό, η 

οποιαδήποτε πάλαι ποτέ προστασία της σταφίδας ουσιαστικά καταργείται, 

τη δε ευθύνη της διαχείρισης και την άλλων δαπανών αναλαμβάνει πλέον 

η ομάδα ή συνεταιρισμός παραγωγών μέσω του νέου Διαχειριστικού 

Ταμείου.

Σε ότι αφορά τα διαρθρωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την καταπολέμηση της φυλλοξήρας, με ποικιλίες Σουλτανίνας 

και Κορινθιακής, αναφέρουμε τα εξής:

• Το πρόγραμμα αυτό (εφαρμόζεται με τον καν. ΕΟΚ/426/66 όπως 

τροποποιήθηκε με τον κα. ΕΟΚ 2201/90) αφορά περιοχές της 

Πελοποννήσου, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Κρήτης, απεριόριστης 

έκτασης, με σκοπό την καταπολέμηση της φυλλοξήρας και τη Βελτίωση 

των αμπελουργικών διαρθρώσεων. Αρχικά η έκταση που εντάχθηκε στο 

πρόγραμμα του 1992/93 ανήλθε σε 27.000 στρ. (τα 25.000 στη Κρήτη). 

Οι ενισχύσεις ανέρχονται σε 973 ECU/στρ. σε 3 ίσες ετήσιες δόσεις. 

Συμμετοχή FEOGA 100%.

• Ένα άλλο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης έγινε στα πλαίσια του καν. 

ΕΟΚ/895 με περιοχές εφαρμογής σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές, 

πλην της Κρήτης, εφόσον εκεί εφαρμόζεται το κοινοτικό πρόγραμμα 

καταπολέμησης της φυλλοξήρας. Το πρόγραμμα του καν. 895/85 

κάλυπτε έκταση 200.000 στρ. αμπελώνων και σκοπό είχε τη βελτίωση
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των αμπελοοιντκών προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής 

μέσω εκρίζωσης — αναφύτευσης των παλιών φυτειών και την 

αναφύτευση σε αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα, καθώς και 

αντικατάσταση ποικιλιών με συντστώμενες από το υπουργείο. Διάρκεια 

προγράμματος: 1987-96 (10 χρόνια) Συνολική δαπάνη 87 εκατ. ECU. 

Ενισχύσεις·' α. για εκρίζωση και αναφύτευση 212,6 ECU/στρ., β. 

συμπληρωματική πριμοδότηση γ ια  απώλεια εισοδήματος 100-200 

ECU., γ. συνοδευτικά μέτρα, τεχνική βοήθεια. Συμμετοχή ΕΟΚ 50% 

από FEOGA.

• Τέλος, ένα άλλο διαρθρωτικό πρόγραμμα είναι του καν. 1442/88 περί 

οριστικής εγκατάλειψης αμπελώνων. Περιοχές εφαρμογής όλες οι 

ζώνες της χώρας, εκτός για οίνους VQPRD και για σταφίδες 

Σουλτανίνας και Κορινθιακής. Από 1-9-92 δεν παραλαμβάνονται 

αιτήσεις για εκρίζωση σταφίδων. Έκταση: απεριόριστη, σκοπό: η 

μείωση των αμπελουργικών εκτάσεων για να επέλθει ισορροπία στον 

αμαελοοινικό τομέα και την αγορά. Διάρκεια προγράμματος: 8 χρόνια 

(1988/960, αλλά η Κομισιόν προτείνει παράταση. Ενισχύσεις: από 120- 

1.080 ECU/στρ., ανάλογα με την ποικιλία, την κατάσταση του 

αμπελώνα και τη διαμόρφωση των πρέμνων. Συμμετοχή 100% FEOGA. 

Στην Κρήτη, από το σύνολο των εκτάσεων που εκριζώθηκαν οριστικά, 

το 70% (μέχρι το έτος 1993) είναι η ποικιλία Σουλτανίνα, ενώ το 18% 

οινοποιήσιμες ποικιλίες και το 12% επιτραπέζιες ποικιλίες 

σταφυλιών. Από το σύνολο των σταφιδαμπέλων που εκριζώθηκαν, το 

90,6% εκριζώθηκε στο νομό Ηρακλείου, ενώ από το σύνολο των
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αμπελώνων που εκριζώθηκε στην Κρήτη, ο νομός Ηρακλείου κατείχε 

την «εξέχουσα θέση», αφού σ’ αυτόν εκριζώθηκε το 90,6% των 

σταφιδαμπέλων, το 74% των οιναμπέλων και το 92% των επιτραπέζιων 

ποικιλιών.79

3. Εκτίμηση των επιπτώσεων στις σταφίδες από τη συμφωνία
της GATT.

Στο σημερινό σύστημα οργάνωσης της αγοράς των σταφίδων 

υπάρχει μόνο δασμός 3 %, ο οποίος γίνεται 2,4 % στο τέλος του 2001. 

Σήμερα στις σταφίδες δεν υπολογίζεται ισοδύναμος δασμός. Το πιο 

σημαντικό της συμφωνίας της Ο ATT είναι το ότι από την περίοδο 

2000/2001, καταργείται η ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή σταφίδων 

τρίτων χωρών.

Σήμερα η εφαρμογή της ελάχιστης τιμής εισαγωγής συνεπάγεται 

την επιβολή εζισωτικής εισφοράς, όταν η τιμή εισαγωγής είναι μικρότερη 

από την τιμή αυτή. Η εζισωτική εισφορά εισπράττεται κατά την εισαγωγή. 

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής σήμερα έχει ανατεθεί στα τελωνεία, τα 

οποία επιβάλλουν την εξισωτική εισφορά με βάση τα έγγραφα αγοράς της 

σταφίδας. Έχει διαπιστωθεί, όμως, (Σάρρος Παν.), ότι τα τελωνεία δεν 

μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη διάταξη αυτή. Έτσι η σταφίδα 

στην πράξη δεν προστατεύεται όσο προβλέπεται, λόγω του

79 Γεωργική. Τεχνολογία: «Αμπέλι-Κρασί ’96», Ιούλιος 1996, σελ. 117, και Μέργος 
Γεώργιος: «Εξελίξεις και προοπτικές του αγροτικού τομέα», σελ. 267-268
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αναποτελεσματικού ελέγχου των τελωνειακών αρχών. Πάντως 

προ βλέπεται, ότι με την κατάργηση της ελάχιστης τιμής η ελληνική 

σταφίδα θα βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση. Ο Παν. Σάρρος υποστηρίζει 

επίσης, ότι η ελληνική σταφίδα δεν απειλείται τόσο από τις χαμηλές τιμές 

εισαγωγής του αντίστοιχου προϊόντος από τρίτες χώρες, αλλά από τα 

ακόλουθα αίτια-

1. Την αυξημένη τιμή του νωπού προϊόντος της νωπής σουλτανίνας, 

που έχει ως αποτέλεσμα, μεγάλες ποσότητες να διατίθενται στη 

νωπή κατανάλωση και να οδηγούνται σε αποξήρανση σε πολλές 

περιπτώσεις οι ελάχιστες ποσότητες, που απαιτούνται για παραγωγή 

ξηράς σταφίδας, που κυμαίνονται από χρόνο σε χρόνο, για τη λήψη 

της στρεμματικής ενίσχυσης.

2. Στη νωπή κατανάλωση πηγαίνουν οι καλύτερες σταφίδες. Έτσι 

πηγαίνουν για σταφιδοποίηση νωπές σταφίδες χαμηλής ποιότητας 

με συνέπεια το αποξηραμένο προϊόν να είναι χαμηλής σχετικώς 

ποιότητας σε σχέση με τις εισαγόμενες.

Αποτέλεσμα των παραπάνω αιτίων είναι το υψηλό κόστος της 

σταφίδας και η χαμηλή ποιότητα Κατά τον Π. Σάρρο η κατάργηση της 

ελάχιστης τιμής εισαγωγής θα προκαλέσει απώλεια στην ελληνική σταφίδα 

ίση με 8.000.000 ECU. θα πρέπει να τονιστεί, ότι μετά τη μεταφορά της 

ενίσχυσης του μεταποιητή σε στρεμματική ενίσχυση οι τιμές αγοράς των 

ελληνικών σταφίδων προσεγγίζουν τις τιμές των εισαγόμενων 

σταφίδων.
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1 Κατά την περίοδο 1986/88 η ελάχιστη τιμή παραγωγού ήταν

1509.4 ECU/τον. η εξωτερική τιμή 880 ECU/τόν. και η διαφορά τιμών

629.4 ECU/τόν. η παραγωγή ανερχόταν στους 130.000 τον. και η στήριξη 

σε 82,3 εκατ ECU.

Αν και η χώρα μας έχει το μονοπώλιο στην αγορά της Κορινθιακής 

σταφίδας, το κλείσιμο κατά τα τελευταία χρόνια πολλών ανθρακωρυχείων 

ατην Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία, Ολλανδία και τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες, είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά κατά τα 

τελευταία χρόνια οι εξαγωγές Κορινθιακής σταφίδας.80

80Μέργος Γεώργιος^ «Εξελίξεις και προοπτικές του αγροτικού τομέα», σελ. 269
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σ  Υ Μ Π Ε Ρ Α  Σ Μ Α  ΤΑ

Αν και η χώρα μας έχει το μονοπώλιο της Κορινθιακής σταφίδας, 

οι προοπτικές για την καλλιέργεια δεν ήταν καλές. Μετά, όμως, από τη 

χορήγηση σημαντικών στρεμματικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση· τα οικονομικά αποτελέσματα της καλλιέργειας βελτιώθηκαν 

σημαντικά και έτσι θα ήταν δυνατόν να ανακοπεί η τάση αφανισμού της 

καλλιέργειας, που υπάρχει σήμερα και να διατηρηθεί μία σημαντική 

έκταση, που θα φθάνει τα 150.000 έως 200.000 στρέμ. με ταυτόχρονη 

ανανέωση των φυτειών κορινθιακής σταφίδας και επιδίωξη μεγέθυνσης 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για να επιτευχθεί μείωση του κόστους 

παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί σημαντικά το κόστος 

παραγωγής της Κορινθιακής σταφίδας και θα βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα της σε σχέση με την ανταγωνιστική σουλτανίνα.

Η μεγάλη διακύμανση των διεθνών τιμών της Κορινθιακής 

σταφίδας κατά την τελευταία 7/ετία έδειξε, ότι η ζήτηση της βραχυχρόνια 

είχε μία σχετική ανελαστικότητα, αλλά μακροχρονίως έχει μία πολύ 

μεγαλύτερη ελαστικότητα και αυτό ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί για 

να μη χάσει το προϊόν αυτό καταναλωτές, αφού οι ηλικίες που 

καταναλώνουν το προϊόν αυτό είναι σχετικά μεγάλες και η προσέλκυση
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νέων καταναλωτών θα είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Μία τιμή 

γύρω ατα 1.000 * 1.100 δολ ΗΠΑ/τόν. φαίνεται, ότι είναι μία τιμή που θα 

μπορούσε να εξασφαλίσει την ομαλή διάθεση στις διεθνείς αγορές μιας 

ποσότητας 45 * 50.000 τον. Κορινθιακής σταφίδας, περίπου. Αυτό θα 

ισοδυναμούσε σε μία έκταση 170 έως 200.000 στρεμμάτων μικρής ηλικίας 

Κορινθιακής σταφίδας σε κατάλληλες περιοχές. Με τη χορήγηση της 

στρεμματικής ενίσχυσης η Κορινθιακή αποκτά υψηλή ανταγωνιστικότητα 

σε σχέση με την οινάμπελο και αυτό θα μπορούσε να αναθερμάνει το 

ενδιαφέρον των αγροτών μας γι' αυτήν.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η είσοδος στη διεθνή 

αγορά των HUA με 300 τον. περίπου ξηρής μαύρης σταφίδας μεγαλύτερου 

μεγέθους από την κορινθιακή, η οποία, όμως, μειονεκτεί σε 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κορινθιακής, αλλά έχει 

καλύτερη εμφάνιση, λόγω του μεγέθους της. Αυτό είναι ένα σοβαρό 

γεγονός, που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Επίσης θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της 

κορινθιακής έδειξαν η Ισπανία και η Τουρκία, χώρες που έχουν 

δυνατότητες όχι απλώς να παράγουν σταφίδες, αλλά να παράγουν σταφίδες 

πολύ καλής ποιότητας και η Τουρκία σε χαμηλές τιμές. Για την Ελλάδα δε 

θα ήταν σωστή πολιτική να εγκαταλείψει ή να αφήσει στην τύχη της την 

καλλιέργεια της κορινθιακής, γιατί πολλοί καραδοκούν για να 

εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό. Η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει με 

κάθε θυσία την καλλιέργεια αυτή σε μία ελάχιστη έκταση 180.000 

στρεμμάτων.
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Στη διεθνή αγορά ο ανταγωνισμό^ είναι οξύτερος στην ξηρή 

σουλτανίνα σε σχέση με την ξηρή κορινθιακή. Επειδή, όμως, στη 

Κορινθιακή υπάρχει δυνατότητα σημαντικής αύξησης της διάθεσης της 

νωπής σταφίδας και επειδή έχει μεγαλύτερη στρεμματική ενίσχυση, 

τελικώς οι παραγωγοί εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Ο 

ανταγωνισμός από την Τουρκία μετά την τελωνειακή της ένωση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να οξυνθεί, αν αρθεί η υποχρέωση της 

Τουρκίας να σέβεται την τιμή αναφοράς, που θεσπίζεται στα πλαίσια της 

ΚΑΠ, υποχρέωση την οποία η Τουρκία παραβιάζει με εξαγωγές μέσω 

τρίτων χωρών. Παράλληλα, θα πρέπει να διευρυνθεί η αγορά της νωπής 

σουλτανίνας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, που μπορεί να δώσει 

σημαντικές διεξόδους. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι 

εξελίξεις στην παραγωγή Κορινθιακής στο νότιο ημισφαίριο, γιατί ο 

ανταγωνισμός από τις χώρες του είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Η χώρα μας στην Κορινθιακή θα πρέπει να επιδιώξει να 

διατηρήσει για την παραγωγή εκτάσεις τουλάχιστον 180.000 στρεμμάτων 

ανανεωμένων αντιφυλλοξηρικών φυτειών και επιπλέον τις ανάλογες 

εκτάσεις για την παραγωγή νωπής σουλτανίνας. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να ενισχύσει την αναμπέλωση των φυτειών Κορινθιακής που έχουν 

προσβληθεί από τη φυλλοξήρα.

Απ'- όλα τα παραπάνω βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η 

Κορινθιακή Σταφίδα εδώ και ενάμισι αιώνα περίπου διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της Εθνικής μας Οικονομίας. Γι' αυτόν τον
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σημαντικότατο πόρο στήριξης της οικονομία της Ελλάδας, για τον οποίο 

χιλιάδες οικογένειες υπηρετούν, μερικές δε από αυτές αποκλειστικά, 

χρειάζεται σίγουρα, άμεση λύση του προβλήματος, γιατί όπως δείχνουν οι 

κατά καιρούς έρευνες και τα στοιχεία αυτών, το μέλλον της Κορινθιακής 

σταφίδας διαγράφεται αβέβαιο.

Για το λόγο αυτό παραθέτουμε τις δικές μας προτάσεις για τη 

διαφυγή και την εξάλειψη των προβλημάτων αυτών που παρουσιάζονται 

στον τομέα ανάπτυξης, βελτίωσης και προώθησης της Κορινθιακής 

σταφίδας.

Για την κατάστρωση ορθολογικού αναπτυξιακού ποονοάππατος της

Κορινθιακό ο σταωίδας

1. Να γίνει ακριβέστερος προσδιορισμός της ελαστικότητας της ζήτησης,

. που θα χρησιμεύσει στον καλύτερο καθορισμό του ύψους παραγωγής,

προς αποφυγή δημιουργίας ζημιογόνων πλεονασμάτων

2. Να γίνει καθορισμός οικονομικοοικολογικών ζωνών ανάπτυξης της 

Κορινθιακής σταφίδας σε συσχετισμό με το πρόγραμμα ανάπτυξης των 

δυναμικών καλλιεργειών και να προσδιοριστούν οι δυνατότητες 

παραγωγής εκείνων των παραγωγικών τύπων που η αγορά ζητάει

3. Να προσδιορισθεί ακριβέστερα η ζήτηση της βιομηχανίας σε 

Κορινθιακή Σταφίδα και η τιμή διάθεσης της για την ανάπτυξη της 

παραγωγής προς βιομηχανική επεξεργασία, ούτος σώστε να υπάρξει 

αποσυμφόρηση της παραγωγής κατώτερης ποιότητας σταφίδας και
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ταυτόχρονα αναβάθμιση του εξαγόμενου σταφιδόκαρπου 

Για την τυποποίηση και Βελτίωση της; ποιότητας

1. Καθιέρωση προδιαγραφών ποιότητας παραγωγικού και εξαγωγικού 

σταφιδόκαρπου (με Προεδρικό Διάταγμα)

2. Εφαρμογή συγκεκριμένου διακινητικού προγράμματος ώστε να φτάνει 

στην κατανάλωση η καλύτερη, δυνατόν, ποιότητα

3. Εφαρμογή συγκεκριμένου οινοποιητικού προγράμματος ώστε να 

απορροφούνται οι ποσότητες σταφιδόκαρπου που προορίζονται ειδικά 

γ ι’ αυτό.

4. Δημιουργία ενιαίου εξαγωγικού φορέα, για την εξάλειψη του 

ανταγωνισμού, την σταθερότητα των τιμών και την ομαλή 

τροφοδότηση της αγοράς.

5. Εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας επεξεργασίας, ώστε να μην 

αλλοιώνεται σ' αυτό το στάδιο η ποιότητα

6. καθιέρωση κινήτρων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας σταφίδας, 

ώστε να καλύπτει πλήρως τις ποιοτικές απαιτήσεις του καταναλωτικού 

κοινού.

Για την έοευνα αγοράς

1. Μελέτη των μεταβολών της αγοράς της ζήτησης, της κατανομής των 

πωλήσεων, ώστε να γίνεται προσαρμογή στις νέες ανάγκες.
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2. Παρακολούθηση των εξαγωγικών κινήτρων των άλλων χωρών και των 

συστημάτων πριμοδότησης ομοειδών προϊόντων, όπου υπάρχει.

3. Μελέτη των ανταγωνιστικών συνθηκών και των αντικαταναλωτικών 

αλληλεπιδράσεων των ξηρών καρπών και των υποκατάστατων.

4. Ανάλυση της αποδοτικότητας των διαφόρων συστημάτων μεταφοράς 

των δικτύων διανομής

5. Οργάνωση της υπηρεσίας κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλός 

βαθμός πληροφόρησης επί των εξελίξεων της αγοράς ξηρών καρπών

κ.λ.π.
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