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ΤΝΑΝΣΗΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΝ
ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΟΝΑ
Σσμάμςηρη ρσμεογαρίαπ μεςανύ αμπελξσογώμ και ξιμξπαοαγχγώμ
διξογάμχρε ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ ρςξ Κέμςοξ Νεόςηςαπ Αγίξσ Παμςελεήμξμα.
Σςη ρσμάμςηρη ρσμμεςείυαμ, εκςόπ από ςξμ Δήμαουξ Αμσμςαίξσ κ Μάκη
Ιχρητίδη, ξ Αμςιπεοιτεοειάουηπ Αμάπςσνηπ κ Γιάμμηπ Αμςχμιάδηπ,
Πεοιτεοειακξί και Δημξςικξί Σύμβξσλξι, ξ Ποόεδοξπ ςηπ ΔΑΣ Αμσμςαίξσ κ.
Γιώογξπ Γιαμμιςρόπξσλξπ, ξ Διεσθύμχμ Σύμβξσλξπ εςαιοίαπ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Δ.
κ. Άγγελξπ Δημηςοιάδηπ, ξ εκποόρχπξπ ςηπ Κςήμα κσο Γιάμμη και Βεγξοίςιπ
κ. Χοήρςξπ Μπόρκξπ, ξ Ποόεδοξπ ςξσ Σσμεςαιοιρμξύ Αγίξσ Παμςελεήμξμα κ.
Κσοιάκξπ Κύοκξσ και πξλλξί αμπελξσογξί από όλξ ςξ λεκαμξπέδιξ ςξσ
Αμσμςαίξσ.
Σςημ ειρήγηρή ςξσ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ αματέοθηκε ρςξ ποόβλημα ςηπ
ςιμήπ ςχμ ρςατσλιώμ και ρςημ αμάγκη διαςήοηρηπ ςξσ αμπελώμα ςηπ
πεοιξυήπ, ξ ξπξίξπ είμαι έμα από ςα κύοια υαοακςηοιρςικά ςηπ. Σςη ρσμέυεια
αματεοόμεμξπ ρςημ ποχςξβξσλία ςξσ μα καλέρει ςξσπ ξιμξπαοαγχγξύπ και
ςξσπ αμπελξσογξύπ μα ρσμεογαρςξύμ, ενήγηρε όςι ρςόυξπ είμαι μα σπάουει
ςξ καλύςεοξ δσμαςό απξςέλερμα και ςξ μεγαλύςεοξ δσμαςό ότελξπ για
όλξσπ. Χαοακςήοιρε ζχςικήπ ρημαρίαπ ςημ αύνηρη ςηπ ςιμήπ ςχμ ρςατσλιώμ
και ςημ έγκαιοη απξπληοχμή ςξσπ, έςρι ώρςε ξι αμπελξσογξί μα μπξοξύμ
ατεμόπ μα ζήρξσμ ςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ και ατεςέοξσ μα ρσμευίρξσμ μα
καλλιεογξύμ ςξμ αμπελώμα ςηπ πεοιξυήπ.
Σςημ ςξπξθέςηρή ςξσ ξ Ποόεδοξπ ςηπ ΔΑΣ Αμσμςαίξσ, κ. Γιώογξπ
Γιαμμιςρόπξσλξπ αματέοθηκε με ρσμςξμία ρςημ ξμαλή πξοεία πξσ σπήουε
μέυοι ποιμ ςοία υοόμια και ρςξ ρξκ πξσ σπέρςη ξ αμπελξξιμικόπ κόρμξπ ςηπ
πεοιξυήπ και η ΔΑΣ Αμσμςαίξσ από ςημ απξυώοηρη ςηπ εςαιοίαπ Τράμςαλη,
καθώπ ρσμέδερε ςα ξικξμξμικά ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζει η ΔΑΣ και ςιπ
δσρκξλίεπ πληοχμώμ ςχμ αμπελξσογώμ με ςημ απόταρη μα απξοοξτήρει
ςξ 100% ςηπ παοαγχγήπ για ςξ έςξπ 2009 μεςά ςημ απξυώοηρη ςηπ εςαιοίαπ
Τράμςαλη. Ήςαμ μία δύρκξλη απόταρη, όπχπ είπε ξ κ. Γιαμμιςρόπξσλξπ, η
ξπξία είυε ρςόυξ ςημ ενσπηοέςηρη όλχμ ςχμ αμπελξσογώμ, αλλά ρε
ρσμδσαρμό με ςημ ξικξμξμική κοίρη πξσ ήοθε ρςη ρσμέυεια δημιξύογηρε
ςεοάρςια ξικξμξμικά ποξβλήμαςα. Σήμεοα, με ςημ επάμξδξ ςηπ εςαιοίαπ
Τράμςαλη ρςημ πεοιξυή ξμαλξπξιείςαι και πάλι η καςάρςαρη, αλλά ποέπει
μα βοεθξύμ ξι ςοόπξι εκείμξι πξσ θα διαρταλίρξσμ ςημ ξμαλόςηςα ρςημ
απξοοότηρη ςχμ ποξψόμςχμ. Σε όςι ατξοά ρςξ αίςημα για αύνηρη ςχμ ςιμώμ
πξσ έθερε ξ Δήμαουξπ αμέτεοε ςιπ δσρκξλίεπ ςηπ αγξοάπ ξίμξσ και ςα

μεγάλα απξθέμαςα, πξσ δημιξσογξύμ ποξβλήμαςα ρςημ επίςεσνη ςξσ δίκαιξσ
ασςξύ αιςήμαςξπ.
Σςη ρσμέυεια ςξ λόγξ πήοε ξ κ. Άγγελξπ Δημηςοιάδηπ, Διεσθύμχμ Σύμβξσλξπ
ςηπ ΤΣΑΝΤΑΛΗ Α.Δ., πξσ αμέτεοε όςι είμαι ρημαμςική η ποχςξβξσλία ςξσ
Δήμξσ Αμσμςαίξσ, αλλά ποέπει μα σπάονει ρσμέυεια με ενειδίκεσρη ςχμ
απξςελερμάςχμ και ποόξδξ ςξσ διαλόγξσ. Σε όςι ατξοά ρςημ αύνηρη ςηπ
ςιμήπ ςχμ ρςατσλιώμ αμέτεοε όςι ρυεςίζεςαι με ςημ πξιόςηςα ςχμ ποξψόμςχμ
και ςξ βαθμό ανιξπξίηρήπ ςξσπ από όλξσπ ςξσπ ξιμξπαοαγχγξύπ για ςη
δημιξσογία επώμσμχμ ποξψόμςχμ. Τξ ρημαμςικό είμαι όςι ενέτοαρε ςξ
εμδιατέοξμ ςηπ εςαιοίαπ για ςημ πεοιξυή και αμακξίμχρε ςημ έμαονη μίαπ
πξλσεπίπεδηπ ρσμεογαρίαπ με ςξσπ αμπελξσογξύπ και ςημ ΔΑΣ Αμσμςαίξσ,
έςρι ώρςε μα σπάονει πλήοηπ απξοοότηρη ςχμ ποξψόμςχμ, αλλά και μα
ςεθξύμ ξι βάρειπ για δημιξσογία επώμσμχμ και πξιξςικώμ κοαριώμ για ςημ
εγυώοια ή ςη διεθμή αγξοά.
Ο κ. Χοήρςξπ Μπόρκξπ, εκποόρχπξπ ςχμ εςαιοιώμ Κςήμα κσο Γιάμμη και
Βεγξοίςιπ, αματέοθηκε ρςα ποξβλήμαςα ςηπ αγξοάπ, ςημ αμάγκη
παοαγχγήπ πξιξςικήπ ποώςηπ ύληπ και ςημ αμάγκη ρςήοινηπ ςχμ ςξπικώμ
ποξψόμςχμ από ςξσπ παοαγχγξύπ. Σε μία απξρςοξτή ςξσ λόγξσ ςξσ
αμέτεοε όςι δεμ είμαι δσμαςόμ ρε μία αμπελξξιμική πεοιξυή, ξι ίδιξι ξι
αμπελξσογξί, μα καςαμαλώμξσμ οεςρίμα εςαιοιώμ από άλλεπ πεοιξυέπ ςηπ
Δλλάδαπ και μα μημ καςαμαλώμξσμ ςα κοαριά Αμσμςαίξσ πξσ παοάγξμςαι
από ςα δικά ςξσπ ρςατύλια.
Σςη ρσμέυεια ςξ λόγξ πήοαμ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Σσμεςαιοιρμξύ Αγίξσ
Παμςελεήμξμα, κ. Κσοιάκξπ Κύοκξσ και ξ Δημξςικόπ Σύμβξσλξπ κ. Τούτχμ
Γεώογξσ, αμτόςεοξι αμπελξσογξί και κάςξικξι ςξσ Αγίξσ Παμςελεήμξμα,
πξσ έθεραμ ςα ποξβλήμαςα ςχμ αμπελξσογώμ και ςημ άμερη αμαγκαιόςηςα
ρςήοινηπ ςξσπ. Αμέτεοαμ υαοακςηοιρςικά όςι ξ αμπελώμαπ ςηπ πεοιξυήπ θα
υαθεί ή θα πεοιξοιρςεί ρε ςέςξιξ βαθμό πξσ δεμ θα έυει ανία, εάμ δεμ
σπάουει ξογαμχμέμη ρςήοινη ςχμ αμπελξσογώμ.
Οι αμπελξσογξί πξσ πήοαμ ςξ λόγξ αματέοθηκαμ ρςα ποξβλήμαςα διάθερηπ
αλλά και απξπληοχμήπ ςχμ ποξψόμςχμ ςξσπ, εμώ μέρα από ςιπ ςξπξθεςήρειπ
τάμηκε νεκάθαοα η διάθερή ςξσπ για ρσμεογαρία με ςξσπ ξιμξπαοαγχγξύπ
ρε όςι ατξοά ρςη βελςίχρη ςηπ πξιόςηςαπ ςχμ ποξψόμςχμ, πξσ θα απξτέοει
και βελςίχρη ςχμ ςιμώμ.
Κλείμξμςαπ ςη ρσμάμςηρη ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ,
έκαμε ςη ρύμθερη όλχμ ςχμ απόφεχμ πξσ ακξύρςηκαμ ρςημ αίθξσρα και
δερμεύςηκε μα ρσμευίρει ςημ ποχςξβξσλία ςξσ για ρσμεογαρία ςχμ
αμπελξσογώμ με ςξσπ ξιμξπαοαγχγξύπ, έςρι ώρςε μα εκπξμηθεί μία
ξλξκληοχμέμη ρςοαςηγική αμάπςσνηπ ςξσ αμπελξξιμικξύ ςξμέα ςηπ πεοιξυήπ
και μα δημιξσογηθεί η σπξδξμή για ςη βελςίχρη ςξσ παοαγόμεμξσ
ξικξμξμικξύ απξςελέρμαςξπ για όλξσπ ςξσπ εμπλεκόμεμξσπ.
Γοατείξ Τύπξσ
Δήμξσ Αμσμςαίξσ

