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Εισαγωγή
Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον
αφορά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την ανάπτυξη
αγροτικής καλλιέργειας, καθώς και να διερευνηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω
εξέλιξης ειδικά μετά την εποχής της αίγλης που γνώρισε η περιοχή μέσω της
καπνοκαλλιέργειας.
Επιμέρους στόχοι είναι η σκιαγράφηση της φυσιογνωμίας της Περιφέρειας Αν.
Μακεδονίας - Θράκης με στοιχεία που αφορούν τη γεωγραφική θέση, τα
δημογραφικά δεδομένα, τα αξιοθέατα και το κλίμα.
Η πτυχιακή μας εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο στο οποίο
παρατίθενται γενικά συμπεράσματα σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και το ρόλο που μπορεί να παίξει
η αγροτική εκμετάλλευση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.1.

Η Θέση της Γεωγραφικής Ενότητας στην Ευρύτερη
Περιοχή

Η

Περιφέρεια

Ανατολικής

Μακεδονίας

και

Θράκης

βρίσκεται

στο

βορειοανατολικό άκρο της χώρας μας, καταλαμβάνει έκταση 14.157,5 χιλιάδων
στρεμμάτων και έχει πληθυσμό, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος για το 2001, 610.254 κατοίκους.
Η βόρεια πλευρά των συνόρων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης αποτελούν τμήμα των εθνικών μας συνόρων με τη Βουλγαρία και η
ανατολικής της πλευρά με την Βουλγαρία. Δυτικά συνορεύει με την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα με τον Νομό Σερρών. Βρέχεται από το
Αιγαίο και το Θρακικό πέλαγος στα νοτιοδυτικά και τα νοτιανατολικά της
σύνορα αντίστοιχα αποτελείται από τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης,
Δράμας και Καβάλας. Έδρα της Περιφέρειας είναι η Κομοτηνή.
Στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας, απλώνεται ο Ν.Δράμας, με οκτώ
δήμους (Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Νικηφόρου, Παρανεστίου,
Δοξάτου, Καλαμπακίου, Σιταγρών) και μία Κοινότητα (Σιδηρονέρου). Στο
ανατολικό τμήμα της εκτείνεται ο Νομός Έβρου με δεκατρείς δήμους
(Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Τραϊανούπολης, Φερών, Τυχερού, Σουφλίου,
Ορφέα,

Διδυμοτείχου, Μεταξάδων,

Ορεστιάδας, Βύσσας, Κυπρίνου και

Τριγώνου).
Νότια και στο άκρο της Ανατολικής Μακεδονίας βρίσκεται ο Νομός Καβάλας,
διαιρεμένος σε έντεκα δήμους (Καβάλας, Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Θάσου,
Κεραμωτής,

Ορεινού,

Ορφανού,

Παγγαίου,

Πιερέων,

Φιλίππων

και

Χρυσούπολης). Στο κέντρο της Περιφέρειας, οι Νομοί Ξάνθης και Ροδόπης, με
έξι δήμους (Ξάνθης, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Μύκης, Σταυρούπολης και Τοπείρου)
και τρεις ανεξάρτητες κοινότητες (Θερμών, Κοτύλης και Σατρών) στον Νομό
Ξάνθης και εννέα δήμους (Κομοτηνής, Σαπών, Αρριανών, Αιγείρου, Ιάσμου,
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Μαρώνειας, Νέου Σιδηροχωρίου, Σώστη και Φιλλύρας) και τρεις ανεξάρτητες
κοινότητες (Αμαξάδων, Κέχρου και Οργάνης) στον Νομό Ροδόπης.
Γεωγραφικά, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί την
ανατολική πύλη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Τουρκία και
τη Μέση Ανατολή, αποτελεί την γέφυρα επαφής της Ευρώπης με τα Βαλκάνια
και τη Μαύρη Θάλασσα.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξελίσσεται σε πολύ
σημαντικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς θα συνδέει την Κεντρική
- Δυτική Ευρώπη με την Μέση Ανατολή και Ασία, μέσω της Εγνατίας Οδού και
την ενδοχώρα των Βαλκανίων με την Μεσόγειο Θάλασσα μέσω των υπό
κατασκευή 5 κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού (Καβάλα - Προμαχώνας,
Καβάλα - Εξοχή, Ξάνθη - Εχινός, Κομοτηνή - Νυμφαία και Αλεξανδρούπολη Ορμένιο), των υπό εκσυγχρονισμό δύο λιμανιών και αεροδρομίων (Καβάλας,
Αλεξανδρούπολης) της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβλέπεται επίσης να
μετατραπεί σε σημαντικό ενεργειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
καθώς σχεδιάστηκε και ήδη δρομολογείται η κατασκευή του πετρελαιαγωγού
Μπούργκας - Αλεξανδρούπολης, αλλά και προωθείται το σχέδιο μεταφοράς
φυσικού αερίου από το Ιράν μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Η νευραλγική,
στρατηγική και γεωπολιτική θέση της Περιφέρειας σύνεγγυς των βαλκανικών
χωρών, έχει μια ευρύτερη σημασία σήμερα, με τα τεκταινόμενα αυτή τη στιγμή
στην Βαλκανική Χερσόνησο. Οι προσδοκίες των χωρών αυτών σε σχέση με την
Ευρωπαϊκή Ενωση και την προσχώρησή τους είναι γνωστές και ως εκ τούτου η
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί ένα σημαντικότατο πόλο
αναφοράς για τις χώρες της Ανατολικής Βαλκανικής και της δυτικής παρευξείνιας
ζώνης μέχρι και την Ρωσία.

1.2.

Κλιματολογικές Συνθήκες

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το κλίμα χαρακτηρίζεται
στην παράκτια λωρίδα του ως Μεσογειακό και στην υπόλοιπη περιοχή ως
Μεσευρωπαϊκό. Το μεγάλο ετήσιο θερμομετρικό εύρος του (άνω των 200C), οι
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες της ψυχρής εποχής, οι συχνοί παγετοί, οι συχνές
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χιονοπτώσεις και η ομοιόμορφη κατανομή της βροχής καθόλη την διάρκεια του
έτους, είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του Μεσευρωπαϊκού
κλίματος. Η μέση ετήσια θερμοκρασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ.
κυμαίνεται μεταξύ 1 4 ^ και 16°^ η μέση ετήσια θερμοκρασία των ψυχρότερων
μηνών (Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου) μεταξύ 4°0 και 6°0 και εκείνη των
θερμότερων μηνών (Ιουλίου - Αυγούστου) μεταξύ 24°0 και 26°0.
Πίνακας 1 - Μέσες Θερμοκρασίες Αέρα
Μ .Σ .

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

Π ερ ίο δ ο ς
Μ ετ ρ ή σ εω ν

Δ ράμα

4,4

6,3

10,1

14,8

20,0

24,6

26,6

25,6

22,3

16,1

9,7

5,6

1975-91

Χ ρυσούπολη

5,4

6,0

8,7

13,8

18,0

22,8

25,7

2 4,9

20,8

14,8

10,2

6,4

1984-91

Ξ άνθη

5,4

6,6

9,7

14,3

19,4

23,7

26,4

2 5,7

22,2

16,3

10,9

6,8

1975-91

Κ ο μ ο τη νή

4,8

6,2

8,6

13,1

18,4

23,0

25,5

25,0

20,6

15,2

10,8

7,0

1975-93

13,1

18,2

23,0

25,8

2 5,4

21,1

15,6

10,9

7,1

1951-91

Α λ εξ/π ο λ η

5,0

5,0

8,3

Σουφλί

3,7

5,0

8,5

13,6

18,4

22,8

25,0

24,1

20,6

14,7

9,2

5,4

1973-91

Ο ρ εσ τιά δα

2,9

5,0

9,3

13,5

18,3

23,3

25,0

2 3,7

20,2

15,2

9,4

5,0

1975-82

Εικόνα 1 - Χάρτης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
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Οι θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ των πέντε Νομών της Περιφέρειας είναι
μικρές. Παρουσιάζεται μια θερμοκρασιακή ομοιομορφία στην κατανομή των
μηνιαίων θερμοκρασιών, με την περιοχή της Δράμας να εμφανίζει σχετικά
θερμότερο καιρό από τις άλλες εφ' όσον κατά τους περισσότερους μήνες η
θερμοκρασία είναι κατά τι αυξημένη συγκριτικά με αυτές των άλλων περιοχών. Ο
χειμώνας είναι δριμύτερος στους Νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης σε σχέση
με τους Νομούς Δράμας και Καβάλας.
Στην παράκτια περιοχή της Περιφέρειας όπου το κλίμα χαρακτηρίζεται ως
Μεσογειακό, οι αίθριες μέρες κυμαίνονται περίπου στις 120, ενώ στην υπόλοιπη
χώρα, όπου επικρατεί το Μεσευρωπαϊκό κλίμα, δεν ξεπερνούν τις 100 μέρες. Το
στοιχείο αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη τουριστικών
δραστηριοτήτων παραθεριστικού τύπου.

1.3.

Γενική Ανασκόπηση Φυσικού Περιβάλλοντος

Από πλευράς φυσικών καλλονών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συγκεντρώνει μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φυσικά και
πολιτιστικά, τα οποία συνδυαζόμενα αρμονικά προσφέρονται για περαιτέρω
αξιοποίηση και ανάδειξή τους. Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντός της, αποτελεί μια από τις σημαντικές παραμέτρους της
αναπτυξιακής

της

πολιτικής,

καθώς

περιλαμβάνει

περιοχές

οι

οποίες

προστατεύονται από τη σύμβαση Ramsar και το Κοινοτικό Πρόγραμμα
2000. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης αποτελείται από :

1.3.1. Πλούσιο υδρογραφικό σύστημα
❖

Ο ποταμός Νέστος, στα όρια των Νομών Καβάλας και Ξάνθης, πηγάζει
από την Βουλγαρία και σχηματίζει κοιλάδα μεταξύ των ορεινών εκτάσεων
της Ροδόπης και των Όρεων Λεκάνης. Στα Στενά του Νέστου και σε
μήκος 22 ^

έχουν χαραχτεί διαδρομές πάνω στο Ευρωπαϊκό μονοπάτι

Ε6. Τα Στενά του Νέστου, έχουν κηρυχθεί από το 1977 Αισθητικό Δάσος,
δηλαδή οικοσύστημα προστατευόμενο ιδιαίτερα από το νομικό πλαίσιο
των δασικών διατάξεων (Ν. 998/79, Ν.Δ. 996/71 κ.ά).

12

❖

Οι ποταμοί Μπόσμπος και Φιλιουρί και τα ρεύματα Ακμάρ, Κόσαλου,
Πάτερμου και Μπουκλουτζάς, διαρρέουν τον Νομό Ροδόπης. Οι
Μπόσμπος και Μπουκλουτζάς καταλήγουν στην λίμνη Μητρικού στα
νότια της Κομοτηνής.

❖

Ο Έβρος συνολικού μήκους 515 ^ , εκ των οποίων τα 203 αποτελούν τα
εθνικά σύνορα με την Τουρκία και τα 15 με την Βουλγαρία, εκβάλλει με
δύο βραχίονες στον ανοικτό κόλπο του Λίνου και σχηματίζει Δέλτα.

❖

Ο ποταμός Αγγίτης στην Δράμα, με πηγές που αναβλύζουν μέσα από
σπήλαιο σε υψόμετρο 123 μέρων, αποτελεί σημαντικό υδάτινο πόρο για
την περιοχή.

1.3.2. Υγροβιότοποι και δασικές εκτάσεις με πανίδα και χλωρίδα
ιδιαίτερης σπουδαιότητας
❖

Η λίμνη Ισμαρίδα ή Μητρικού φιλοξενεί σημαντικό αριθμό πτηνών. Στην
περιοχή έχουν παρατηρηθεί είδη που κινδυνεύουν υπό εξαφάνιση στην
Ευρώπη.

❖

Η λίμνη Βιστωνίδα που φιλοξενεί περισσότερα από 200 είδη πτηνών που
δεν παρατηρούνται αλλού στην χώρα μας υπό κανονικές συνθήκες.

❖

Το τεχνητό πευκοδάσος, στο λιμάνι του Πόρτο Λάγος φιλοξενεί την
μοναδική στην χώρα μας αποικία ερωδιών.

❖

Στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Έβρου έχουν παρατηρηθεί 27 είδη
σε χήνες και πάπιες, 27 είδη αρπακτικών πουλιών και τα 4 είδη γυπών της
Ευρώπης.

❖

Στο Δέλτα του Νέστου που εκτείνεται σε μήκος 27 ^

συναντώνται

αποικίες ερωδιών, κορμοράνων και φλαμίγκος. Εδώ λειτουργεί κέντρο
περιβαλλοντικής ενημέρωσης.
❖

Το προστατευόμενο δάσος της Δαδιάς, στο ομώνυμο χωριό και σε
απόσταση 13 ^

από το Σουφλί του Νομού Έβρου, με πλούσια χλωρίδα

και πανίδα: κυριαρχούν πεύκα θασίτικα και μαυρόπευκα, βελανιδιές και
οξιές και πλήθος αρπακτικών πουλιών.
❖

Στην Νυμφαία, το περιαστικό δάσος αναψυχής σε απόσταση 4 ^

από την

έδρα της Περιφέρειας, κυριαρχούν τα πεύκα, οι δρύες και οι οξιές ενώ
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σκλήθρο, φλαμουριά, κέδρος και πλήθος αρωματικών φυτών αποτελούν
την χλωρίδα του Νομού Ροδόπης.
❖

Το έντονο ορεινό ανάγλυφο της περιοχής του Λειβαδίτη (Χαϊντούς), που
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για όλα τα μεγάλα
θηλαστικά.

❖

Το δάσος Πατέρμων, βόρεια της Κομοτηνής προς την Γρατινή, όπου
κυριαρχεί η δρυς και η οξυά

❖

Το όρος Φαλακρό στην Δράμα με πανίδα ιδιαίτερου βοτανικού
ενδιαφέροντος

❖

Το έντονο ανάγλυφο από ορεινά και υποαλπικά λιβάδια πλούσιας
χλωρίδας και πανίδας του Μενοίκιου όρους στην Δράμα

❖

Το παρθένο δάσος Φρακτού

❖

Στο δασικό χωριό Ελατιά της Δράμας συναντάται το μοναδικό στην χώρα
μας δάσος ερυθρελάτης και στην ίδια περιοχή στην θέση Μαγούλα, το
μοναδικό δάσος σημύδας.

1.3.3. Ιαματικές πηγές
❖

Τα ιαματικά λουτρά στην Νέα Κεσσάνη, στον οικισμό Ποταμιά, της
Ξάνθης

❖

Οι Θέρμες του Νομού Ξάνθης

❖

Το γεωθερμικό πεδίο της Τραϊανούπολης στον 'Εβρο

❖

Οι ιαματικές πηγές των Θερμών της Σαμοθράκης

❖

Οι ιαματικές πηγές των Ελευθερών Καβάλας

❖

Τα λασπόλουτρα Λυδίας του Νομού Καβάλας

❖

Τα Θερμιά του Νομού Δράμας

1.4.

Χρήσεις Γης

Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ανέρχεται σε 14.145 χιλιάδες στρέμματα, επιφάνεια που αντιστοιχεί στο
10,7% περίπου της συνολικής επιφάνειας της χώρας. Πρόκειται για την τέταρτη
σε έκταση Περιφέρεια της χώρας και η ενδοπεριφερειακή κατανομή αυτής
παρουσιάζεται στον πίνακα 1.4α που ακολουθεί.
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Πίνακας 2 - Ενδοπεριφερειακή Κατανομή της Έκτασης της Περιφέρειας
Π εριοχή
Χ ιλιά δ ες σ τρέμ μ α τα

Π οσ οσ τό %

Ν. Δράμας

3.468

24,5

Ν. Καβάλας

2.111

14,9

Ν. Ξάνθης

1.793

12,7

Ν. Ροδόπης

2.543

18,0

Ν. Έβρου

4.242

30,0

Π εριφ έρ εια Α .Μ .-Θ

14.157

100,0

Πηγή : Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Από άποψη γενικών χρήσεων γης ο αγροτικός τομέας καλύπτει το 96% της
συνολικής

έκτασης

της

Περιφέρειας.

Ειδικότερα

με

βάση

στοιχεία

χαρτογράφησης της Γενικής Γραμματείας Δασών όπως αυτά παρουσιάζονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
για το έτος 1994, το 35,2% της συνολικής έκτασης καλύπτεται από αγρούς
(γεωργική γη), το 37,68% από δάση, το 15,07% από δασικές εκτάσεις
(θαμνότοπους), το 8,0% από δασικές εκτάσεις (βοσκότοπους), ποσοστό 2% από
άγονες εκτάσεις, ενώ οι οικισμοί και τα ύδατα καταλαμβάνουν 1,46% και 0,59%
της συνολικής έκτασης αντίστοιχα.

Πίνακας 3 - Χρήσεις Γης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Χ ρή σ εις Γ ης
(εκ τά σ εις χιλ.στρ.)

Ν . Δ ράμας

Ν .Κ α β ά λ α ς

Ν . Ξ ά νθης

Ν . Ρ οδόπ η ς

Ν. Έ βρου

Π ερ ιφ έρ εια

Δάση

1.733

413

741

846

1.602

5.335

Θ αμ νότοποι

512

802

170

333

317

2.134

Γ εω ργική γη

749

676

552

1.050

1.956

4.983

Β οσ κ ότοπ οι

412

97

220

208

195

1.132

Ά γο ν ες Ε κτάσ εις

19

71

44

42

107

284

Ο ικισ μοί

42

47

28

36

53

206

Υ δα τα

0,4

6

38

26

12

83

Σ ύνολο Ε κτάσ εω ν

3.468

2.111

1.793

2.543

4.242

14.157
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ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΣΥ Μ Μ ΕΤΟΧ ΗΣ
Δάση

4 9 ,97%

19,56%

4 1 ,33%

33,27%

37,77%

37,68%

Θ αμ νότοποι

14,76%

37,99%

9,48%

13,09%

7,47%

15,07%

Γ εω ργική γη

2 1 ,60%

32,02%

30,79%

4 1 ,29%

4 6 ,11%

35,20%

Β οσ κ ότοπ οι

11,88%

4 ,59%

12,27%

8,18%

4 ,60%

8,00%

Ά γο ν ες Ε κτά σ εις

0,55%

3,36%

2 ,45%

1,65%

2 ,52%

2,01%

Ο ικισ μοί

1,21%

2 ,23%

1,56%

1,42%

1,25%

1,46%

Υ δα τα

0,01%

0,28%

2 ,12%

1,02%

0,28%

0,59%

Σ ύνολο Ε κτάσ εω ν

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Πηγή: Γ.Γ. Δασών, Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το σύνολο των δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δάση και θαμνότοποι, αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα, καθώς
το ποσοστό στην Περιφέρεια υπερβαίνει του μέσου όρου της Επικράτειας (52,7%
έναντι 49,7 %).
Εξετάζοντας την δασική έκταση της Περιφέρειας ανά Νομό, διαπιστώνεται ότι η
μεγαλύτερη δασική έκταση εντοπίζεται στον Νομό Δράμας (49,97%), ο οποίος
και καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε εθνική κλίμακα. Υψηλό ποσοστό δασικών
εκτάσεων εντοπίζεται και στον Νομό Ξάνθης (41,33%), ακολουθούν οι Νομοί
Έβρου (37,77%) και Ροδόπης (33,27%), ενώ ο λιγότερο δασωμένος Νομός της
Περιφέρειας είναι ο Ν. Καβάλας (19,56%).
Οι παραπάνω δασικές εκτάσεις εντοπίζονται κυρίως στον Ορεινό Όγκο της
Ροδόπης, ο οποίος ξεκινά από τον Νομό Δράμας και τελειώνει στο ανατολικό
τμήμα του Νομού Έβρου. Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη της Περιφέρειας
μειώνεται από έτος σε έτος, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αγρανάπαυση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 1.4γ που ακολουθεί, η γεωργική γη της
Περιφέρειας το 1994 ήταν 4.983 χιλιάδες στρέμματα καλύπτοντας το 35,2% της
συνολικής της έκτασης. Το 1995 η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη κάλυπτε το
29,1% της συνολικής έκτασης και το 1999/2000 το 25,1% της συνολικής έκτασης
της Περιφέρειας.
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Πίνακας 4 - Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γ η
Έ τος

Γ εω ργική Γη (χιλ.στρ.)

Π οσ οσ τό επ ί του Σ υνόλου

1994

4.983

35,2

1995

4.118

29,1

1999/2000*

3.549

25,1

Πηγή: Internet, ιστοσελίδα του FAO
*Πρόκειται για τα προσωρινά αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 1999/2000 που
διενεργήθηκε στα πλαίσια του Παγκόσμιου Προγράμματος Απογραφής Γεωργίας 1999/2000, το οποίο
υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και
του αντίστοιχου Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη καλύπτει, σύμφωνα με τα προσωρινά
αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής έκταση 3.549 χιλιάδων στρεμμάτων
έναντι 4.118 χιλιάδων στρεμμάτων της απογραφής του 1995, σημειώνοντας
μείωση της τάξεως του 13,8%. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται στην έκταση
της γεωργικής γης του Νομού Ροδόπης καθώς από το 34,2% της συνολικής γης
του Νομού μειώθηκε στο 14,7% αυτής. Ομοίως, η γεωργική γη στον Νομό Έβρο
καλύπτει το 1999/2000 το 17,7% της συνολικής γης του Νομού έναντι του 39,8%
το 1995. Αντίθετα, η γεωργική γη που χρησιμοποιείται στον Νομό Ξάνθης το
1995 κάλυπτε μόλις το 26,9% της συνολικής έκτασης του Νομού και το
1999/2000 ανήλθε στο 83,9% αυτής.
Σύμφωνα με τους Χάρτες Κάλυψης του Κοινοτικού Προγράμματος CORINE οι
εμβαδομετρήσεις των βασικών χρήσεων γης παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση
με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. του 1994 κυρίως στις εκτάσεις που αφορούν τις
αγροτικές χρήσεις γης, την δασοκάλυψη και την οικιστική χρήση.
Όσον αφορά τις εκτάσεις οικιστικής χρήσης, για το Σύνολο της Περιφέρειας, ο
Χάρτης Κάλυψης του Κοινοτικού Προγράμματος CORINE εμφανίζει περίπου
159 χιλιάδες στρέμματα.
Άλλες εγκεκριμένες χρήσεις γης, αποτελούν οι μεταλλευτικές περιοχές, οι
βιομηχανικές περιοχές και τα οδικά δίκτυα, (για τα τελευταία γίνεται αναλυτική
αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο).

17

1.5.

Ανθρώπινο Δυναμικό

1.5.1. Δημογραφικά Δεδομένα
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανέρχεται,
σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού 2001
(πίνακας 1.5.1α), σε 610.254 κατοίκους, κατέχοντας περίπου το 5,56% του
πληθυσμού της Ελληνικής Επικράτειας (10.897.393 κάτοικοι).
Πίνακας 5 - Πληθυσμός κατά Νομό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Ποσοστιαία Κατανομή

Ν. Δράμας

103.763

17,00%

Ν. Καβάλας

144.920

23,75%

Ν. Ξάνθης

101.510

16,63%

Ν. Ροδόπης

111.038

18,20%

Ν. Έβρου

149.023

24,42%

Π ερ ιφ έρ εια Α .Μ .-Θ .

610.254

100%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ,

Διάγραμμα 1 - Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού ανά Νομό στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, απογραφή 2001
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Ο αστικός πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ανέρχεται στο 40% περίπου του συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την
απογραφή του 1991, ποσοστό που διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα και
σήμερα όπως επίσης και σε κάθε ένα από τους πέντε Νομούς.
Ο αγροτικός πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται στο 43% του συνόλου και ο
ημιαστικός στο 17% περίπου του συνολικού πληθυσμού. Διανομαρχιακά, τόσο ο
αγροτικός όσο και ο ημιαστικός πληθυσμός της Περιφέρειας παρουσιάζει έντονη
διακύμανση. Διαπιστώνεται ότι στον Νομό Ροδόπης το 52,5% περίπου του
πληθυσμού είναι αγροτικός και ποσοστό μόλις 8,65% ημιαστικός, στον Νομό
Ξάνθης τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 45,06% και 13,74%, στον Νομό
Έβρου ανέρχονται σε 43,15% και 19,83% αντίστοιχα, στον Νομό Κάβάλας
ανέρχονται σε 39,95% και 17,32%, ενώ στον Νομό Δράμας ανέρχονται σε
35,2% και 24,79% αντίστοιχα.

Πίνακας 6 - Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης κατά Νομό και κατηγορία

Ν. Δράμας

40,01%

24,79%

35,20%

Ν. Καβάλας

42,74%

17,32%

39,95%

Ν. Ξάνθης

41,19%

13,74%

45,06%

Ν. Ροδόπης

38,82%

8,65%

52,52%

Ν. Έβρου

37,01%

19,83%

43,15%

Π εριφ έρ εια Α .Μ .-Θ .

39,88%

17,08%

43,04%

Ε π ικ ρά τεια

58,74%

13,03%

28,23%

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ, απογραφή 1991

19

Διάγραμμα 2 - Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης κατά Νομό και κατηγορία

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ, απογραφή 1991

Συγκρίνοντας επίσης την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το
σύνολο της Επικράτειας, προκύπτει ότι ο αγροτικός και ημιαστικός πληθυσμός
υπερτερεί δραματικά καθώς αποτελεί το 60% του πληθυσμού της Περιφέρειας,
ενώ ο αντίστοιχος πληθυσμός σε επίπεδο επικράτειας αποτελεί μόλις το 41%.
Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ διαπιστώνεται ότι την δεκαετία 1961- 71, κατά τη
διάρκεια της οποίας εμφανίστηκε έντονο κύμα μετανάστευσης σ' όλη την χώρα,
παρατηρείται μείωση του πληθυσμού στην Περιφέρεια κατά 12,31%. Την
δεκαετία 1971- 81, σημειώνεται πληθυσμιακή ανάκαμψη, η αύξηση του
πληθυσμού ανέρχεται στο 6,09% (ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο
Επικράτειας ανήλθε στο 11,08%).
Η τάση αύξησης του πληθυσμού της Περιφέρειας δεν συνεχίζεται και την
επόμενη δεκαετία (1981 - 91), όπου ο πληθυσμός μειώνεται κατά 0,82%, ενώ
αντίθετα στην Επικράτεια σημειώθηκε αύξηση κατά 5,34%. Την τελευταία
δεκαετία 1991-2001 έλαβε χώρα η εισροή σημαντικού αριθμού νεοπροσφύγων
και οικονομικών προσφύγων στην Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
στοιχεία του ΕΙΥΑΠΟΕ, σήμερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κατοικούν περίπου 7.000 οικογένειες παλιννοστούντων ομογενών από
την τέως Σοβιετική Ένωση, η πλειοψηφία των οποίων συγκεντρώνεται στους
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Νομούς Ξάνθης και Έβρου. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της τελευταίας
απογραφής, που δημοσιεύει η ΕΣΥΕ, ο πληθυσμός της Περιφέρειας σήμερα
αυξήθηκε κατά 6,97% σε σχέση με το 1991, και φτάνει τους 610.254 κατοίκους.
Πίνακας 7 - Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών του Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα έτη 1994-1998 & 2000-01
1994

1995

1996

1997

1998

2000

2001

Π λη θυ σ μ ός Ε ρ γά σ ιμ η ς
Η λικία ς

4 57.837

469.949

479.435

470.752

452.458

471.880

481.250

Ε ργατικό Δ υναμικό

254.494

258.724

268.825

254.501

242.521

244.962

244.700

Μ η Ε νερ γός
Π λη θυ σ μ ός

203.343

211.225

210.610

216.251

2 09.937

226.918

236.550

Π οσ οσ τά Σ υ μ μ ετοχή ς στον Π λη θυ σ μό Ε ργά σ ιμ η ς Η λ ικ ία ς

Ε ρ γα τικ ού Δ υνα μ ικ ού

55,6%

55,1%

56,1%

54,1%

53,6%

51,9%

50,8%

Μ η Ε νερ γός
Π λη θυ σ μ ός

44,4%

4 4,9%

4 3,9%

4 5,9%

46,4%

4 8,1%

4 9,2%

Διάγραμμα 3 - Ποσοστό Συμμετοχής Εργατικού Δυναμικού στον Πληθυσμό
Εργάσιμης Ηλικίας

Από τα διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για τα έτη 1996
1997 και 2000-01 διαπιστώνονται, μεγαλύτερες τάσεις μείωσης του ανδρικού
πληθυσμού των ηλικιών ηλικιών εργάσιμης ηλικίας (μείωση κατά 2,2% έναντι
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1,6% των γυναικών). Αντίθετα την περίοδο 2000 -2001 παρατηρούνται
μεγαλύτερες τάσεις αύξησης του ανδρικού πληθυσμού των ηλικιών αυτών
(αύξηση κατά 2,1% έναντι 1,8% των γυναικών).
Όσον αφορά το επίπεδο σπουδών του πληθυσμού της εργάσιμης ηλικίας,
διαπιστώνεται, ότι το 1996 το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αυτών των
ηλικιών είναι απόφοιτοι Δημοτικού (ποσοστό 41,01%), ακολουθούν οι απόφοιτοι
Λυκείου (σε ποσοστό 16,38%), όσοι παρακολούθησαν μερικές τάξεις του
Δημοτικού (ποσοστό 12,6%). Σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της εργάσιμης
ηλικίας (10,57%) δεν πήγε καθόλου σχολείο, ενώ ένα ανάλογο ποσοστό (10,45%)
έχει απολυτήριο Γυμνασίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΑ ΚΑΠΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
2.1.

Η καλλιέργεια του καπνού στην περιοχή

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τα καττνά
ανατολικού τύπου καλλιεργείται αποκλειστικά και μόνο η ποικιλία μπασμάς.

2.1.1. Εμπορική περιγραφή
Ο μπασμάς είναι πρώιμη ποικιλία καπνού με φύλλα λεπτά και με χαρακτηριστικό
έντονο και ευγενές άρωμα για το οποίο είναι διεθνώς γνωστός. Χρησιμοποιείται
κυρίως για να εμπλουτίσει το άρωμα και τη γεύση των σιγαρέτων αμερικανικού
τύπου (American blend). Η καλλιέργεια του καπνού περιλαμβάνει σε γενικές
γραμμές τα ακόλουθα στάδια:

2.1.2. Καπνοσπορείο
Η σπορά του καπνοσπόρου σε ειδικά σπορεία γίνεται το Μάρτιο. Η κατάλληλη
προετοιμασία του σπορείου είναι μια απαραίτητη εργασία διότι με τον τρόπο
αυτό εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή υγιών
καπνοφυταρίων και συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της καλλιέργειας. Οι
εργασίες διαδοχικά είναι η προετοιμασία του εδάφους, το «σήκωμα σπορείων», η
απολύμανση του εδάφους και η σπορά.
Ακολουθούν τακτικά ποτίσματα και ψεκασμοί με φυτοπροστατευτικά μέσα. Σε
1,5-2 βδομάδες (ανάλογα με τη θερμοκρασία) γίνεται το φύτρωμα και όταν τα
φυτά αποκτήσουν ύψος περίπου 15 εκ. είναι έτοιμα για μεταφύτευση. Κάποιες
εκμεταλλεύσεις εφαρμόζουν κάλυψη των σπορείων με στόχο την πρωίμιση της
παραγωγής καπνοφυταρίων κατά 2-3 βδομάδες.

2.1.3. Μεταφύτευση
Η μεταφύτευση των καπνοφυταρίων γίνεται είτε με το χέρι είτε με φυτευτική
μηχανή 2-3 μήνες μετά τη σπορά (Μάιο - Ιούνιο). Η πυκνότητα φύτευσης για τις
μικρόφυλλες ποικιλίες (Μπασμάς) είναι 20.000-25.000 φυτά/στρ. Η πυκνή
φύτευση ευνοεί τον μπασμά επειδή παράγονται μικρότερα φύλλα και παράλληλα

23

λόγω ανταγωνισμού περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις του αζώτου.
Ακολουθούν 2 σκαλίσματα του εδάφους με στόχο την καταστροφή των ζιζανίων
αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών αερισμού και υγρασίας του χωραφιού. Η
ζιζανιοκτονία με χημικά μέσα είναι γενικά περιορισμένη. Ο μπασμάς κανονικά
δεν πρέπει να αρδεύεται, παρά μόνο σε συνθήκες έντονης ξηρασίας, γιατί
υποβαθμίζεται η ποιότητα του. Γενικά τα ανατολικά καπνά δεν κορυφολογούνται
παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπως ξηρασίας, προσβολής από οροβάγχη και
δυνατών ανέμων.

2.1.4. Συγκομιδή και αρμάθιασμα
Στα ανατολικά καπνά η συλλογή των φύλλων γίνεται σε στάδιο προχωρημένης
ωρίμανσης, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία υδατανθράκων και να
βοηθηθεί η γρήγορη και πιο ομοιόμορφη αποξήρανση τους. Η συγκομιδή γίνεται
συνήθως σε 4-5 χέρια, ξεκινά 1,5 περίπου μήνα μετά τη μεταφύτευση και διαρκεί
μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.
Στα καπνά ανατολικού τύπου το αρμάθιασμα γίνεται την ίδια μέρα της
συγκομιδής. Ο παραδοσιακός τρόπος αρμαθιάσματος που εφαρμόζεται στην
Ελλάδα γίνεται με τη βοήθεια ειδικής μακριάς πλατυσμένης βελόνας σε λεπτό
λινό νήμα. Το μήκος κάθε αρμάθας ανέρχεται συνήθως στα 2-3 μέτρα και
περιλαμβάνει 1.000-1.500 φύλλα. Σε αρκετές εκμεταλλεύσεις γίνεται χρήση
καπνοσυρραπτικών μηχανών (στο χωράφι, αμέσως μετά τη συγκομιδή). Κατά το
αρμάθιασμα συνήθως γίνεται διαλογή των φύλλων κατά μέγεθος, ωριμότητα και
υγιεινή κατάσταση.

2.1.5. Αποξήρανση
Είναι μια από τις σπουδαιότερες και δυσκολότερες εργασίες του παραγωγού και
επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του προϊόντος. Τα ανατολικά καπνά
αποξηραίνονται στον ήλιο, κάτω από φυσικές συνθήκες. Πολλοί καλλιεργητές
διαθέτουν απλές κατασκευές με κάλυψη πλαστικών φύλλων για προστασία από
βροχές, ανέμους κ.α., αλλά και για την επιτάχυνση της διαδικασίας της ξήρανσης.
Στη συνέχεια τα αποξηραμένα φύλλα αποθηκεύονται και διατηρούνται σε
αποθήκες που διαθέτουν οι παραγωγοί.
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2.1.6. Χωρική επεξεργασία
Μετά την ξήρανση των φύλλων καπνού ακολουθεί το παστάλιασμα, δηλαδή ο
σχηματισμός τους σε δεσμίδες των 30-40 φύλλων. Η δεματοποίηση γίνεται
χωριστά για τις διάφορες ποιότητες σε δέματα των 15-30 κιλών ανάλογα με το
μέγεθος των φύλλων, το οποίο καθορίζει και το πλάτος των χωρικών δεμάτων. Οι
δέσμες τοποθετούνται στο δέμα σε δύο σειρές ώστε οι μίσχοι να βρίσκονται
αντικριστά.

Ακολουθεί

αποθήκευση

των

δεμάτων

σε

αποθήκες

των

καπνοπαραγωγών μέχρι την τελική διάθεση στις εμπορικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή.

2.1.7. Ταξινόμηση
Τα καπνά παγκοσμίως κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες και τύπους που
σχετίζονται με την καλλιεργούμενη ποικιλία, την περιοχή που καλλιεργούνται,
τον τρόπο αποξήρανσης και τη βιομηχανική τους χρήση. Λόγω της μεγάλης
σημασίας που διαδραματίζει στην ποιότητα του καπνού η μέθοδος αποξήρανσης,
έχει επικρατήσει διεθνώς η ταξινόμηση να γίνεται κυρίως με βάση το κριτήριο
αυτό.
Μετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 1992 και σύμφωνα με τον Καν.2075/92, 01
ποικιλίες του ακατέργαστου καπνού κατατάσσονται σε 8 ομάδες:
i.

Flue Cured (καττνά που έχουν αποξηρανθεί σε φούρνους αέρα,
περιλαμβάνονται τα ελληνικά Virginia)

ii.

Light Air Cured (περιλαμβάνονται τα ελληνικά Burley)

iii.

Dark Air Cured

iv.

Fire Cured

v.

Sun Cured (καττνά που έχουν αποξηρανθεί στον ήλιο, περιλαμβάνει
τα Τσεμπέλια, Μαύρα, τα μη κλασσικά Καμπά Κουλάκ, τα Μυρωδάτα
Σμύρνης και τα Τραπεζούντας)

vi.

Μπασμάς

vii.

Κατερίνης και παρεμφερείς ποικιλίες (Sun Cured)

viii.

Κλασσικά Καμπά Κουλάκ (Sun Cured)
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2.2.

Αριθμός καλλιεργητών, έκταση - παραγωγή - τιμές
παραγωγού
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί τη

σημαντικότερη περιοχή στην παραγωγή καπνών ανατολικού τύπου της ποικιλίας
μπασμάς, στην Ελλάδα. Η μεγάλη συγκέντρωση της καλλιέργειας εντοπίζεται
στους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, στους οποίους δραστηριοποιείται το 89%
των καπνοκαλλιεργητών της Περιφέρειας.
Παρακάτω θα εξετάσουμε ξεχωριστά τα στοιχεία (δεδομένα) της καπνο
καλλιέργειας για τους δύο αυτούς Νομούς, αλλά και για το σύνολο της
Περιφέρειας. (Αναλυτικά στοιχεία για τα καττνά ανατολικού τύπου στην
Περιφέρεια ΑΜΘ παρουσιάζονται στους πίνακες του Παραρτήματος II).

2.3.

Νομός Ροδόπης

Στο Νομό Ροδόπης δραστηριοποιείται το 57,7% του συνολικού αριθμού
καπνοπαραγωγών της Περιφέρειας, καλλιεργείται έκταση ίση με 60,8% της
συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης καπνού και παράγεται το 64,2% της
συνολικά παραγόμενης ποσότητας καπνών ανατολικού τύπου (στοιχεία 2002)
Στον παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο αριθμός των καπνοκαλλιεργητών
αυξήθηκε από 7.265 καπνοπαραγωγούς το έτος 1981 σε 7.967 το έτος 2003
(αύξηση κατά 9,7%).

Διάγραμμα 4 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ (1981 - 2003)
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Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη της καλλιεργούμενης
έκτασης καπνών ανατολικού τύπου στο Νομό Ροδόπης. Παρατηρούμε ότι η
έκταση αυτή αυξάνεται σχεδόν κάθε έτος (με εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια).
Έτσι, ενώ το 1981 η έκταση αυτή ήταν 40.646 στρέμματα, το 2003 ανήλθε στα
64.629 στρέμματα (αύξηση κατά 59%).

Διάγραμμα 5 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΠΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ (1981-2003) (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Στο ιστόγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της
παραγωγής καπνών ανατολικού τύπου στο Νομό Ροδόπης. Βλέπουμε λοιπόν ότι
ενώ το 1981 η παραγωγή ανατολικών καττνών ήταν 4.389.383 κιλά, το 2002
σχεδόν διπλασιάστηκε φθάνοντας τα 8.620.769 κιλά (αύξηση κατά 96,4%).

Διάγραμμα 6 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ (1981-2003)
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2.4.

Νομός Ξάνθης

Στο Νομό Ξάνθης δραστηριοποιείται το 31,3 % επί του συνολικού αριθμού
καπνοπαραγωγών της Περιφέρειας, καλλιεργείται έκταση ίση με 26,4% της
συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης καπνού και παράγεται το 22,4% της
συνολικά παραγόμενης ποσότητας μπασμά (στοιχεία 2002).
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο αριθμός καπνο-καλλιεργητών
ακολουθεί μια σταθερά πτωτική πορεία ξεκινώντας από 6.366 καπνοπαραγωγούς
το έτος 1981 και φθάνοντας στους 4.328 το έτος 2003 (μείωση κατά 32%).
Διάγραμμα 7 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ
ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ (1981 - 2003)

Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη της καλλιεργούμενης
έκτασης καπνών ανατολικού τύπου στο Νομό Ξάνθης. Παρατηρούμε ότι η
έκταση αυτή μειώνεται με σταθερό περίπου ρυθμό. Έτσι, ενώ το 1981 η έκταση
αυτή ήταν 40.803 στρέμματα, το 2003 μειώθηκε στα 27.778 στρέμματα (μείωση
κατά 32%).
Διάγραμμα 8 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (1981-2003)
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
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Στο ιστόγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της
παραγωγής καπνών ανατολικού τύπου στο Νομό Ξάνθης. Βλέπουμε λοιπόν ότι
από το 1981 η παραγωγή εμφανίζει ακανόνιστες αυξομειώσεις από έτος σε έτος.
Το 1981 η παραγωγή ανατολικών καπνών του Νομού Ξάνθης ήταν 2.868.765
κιλά, ενώ το 2002 ήταν 3.003.079 κιλά.
Η μικρή αυξητική τάση οφείλεται στην εντατικοποίηση της καλλιέργειας, ενώ οι
επιμέρους αυξομειώσεις οφείλονται στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες κάθε έτους.

Διάγραμμα 9 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (1981-2003)

2.5.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο καπνός ανατολικού τύπου (ποικιλίας μπασμά) αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες καλλιέργειες στην Περιφέρεια ΑΙ\ΛΘ. Ο αριθμός των καττνοκαλλιεργητών ανέρχεται σε 13.958 και αποτελεί το 21,6% του συνολικού
αριθμού των φορέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ. Η
καλλιέργεια καλύπτει έκταση 111.816 στρεμμάτων ήτοι το 3,2% της συνολικά
καλλιεργούμενης γης (με αροτραίες καλλιέργειες), ενώ η συνολική παραγωγή
ανέρχεται σε 13.436 τόνους καπνών σε φύλλα (στοιχεία έτους 2002).
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο αριθμός των καπνο-καλλιεργητών
ακολουθεί μια πτωτική πορεία ξεκινώντας από 18.659 καπνοπαραγωγούς το έτος
1981 και φθάνοντας στους 13.751 το έτος 2003 (μείωση κατά 26,3%).
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Διάγραμμα 10 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΜΘ (1981 - 2003)

Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη της καλλιεργούμενης
έκτασης καπνών ανατολικού τύπου στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Παρατηρούμε ότι η
έκταση αυτή παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις από έτος σε έτος με γενικά τάση
μείωσης. Έτσι, ενώ το 1981 η έκταση αυτή ήταν 118.628 στρέμματα, το 2003
μειώθηκε στα 104.879 στρέμματα (μείωση κατά 12%).

Διάγραμμα 11 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΠΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΘ (1981-2003) (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Στο ιστόγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της
παραγωγής καπνών ανατολικού τύπου (μπασμά) στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Παρατηρούμε

ότι η συνολική παραγωγή γενικά αυξάνεται σημαντικά,
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εμφανίζοντας ακανόνιστες αυξομειώσεις από έτος σε έτος. Έτσι ενώ το 1981 η
παραγωγή ανατολικών καπνών στην Περιφέρεια ΑΙ\ΛΘ ήταν 11.033 τόνοι, το
2002 ανήλθε στους 13.436 τόνους (αύξηση κατά 21,8%). Η γενική αυξητική τάση
οφείλεται στην εντατικοποίηση της καλλιέργειας, ενώ οι επιμέρους αυξομειώσεις
οφείλονται στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες κάθε έτους.

Διάγραμμα 12 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΠΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΘ (1981-2003) (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Στον πίνακα που

ακολουθεί εμφανίζονται διαχρονικά ο αριθμός των

καλλιεργητών ανατολικού τύπου καπνών στην Περιφέρεια ΑΜΘ, το σύνολο της
ποσόστωσης που κατέχουν, η έκταση που καλύπτει η καλλιέργεια, η παραγωγή, η
μέση στρεμματική απόδοση και η τιμή που πέτυχαν οι καλλιεργητές
(συμπεριλαμβανομένης της πριμοδότησης).
Πίνακας 8 - Τα καπνά ανατολικού τύπου στην Περιφέρεια ΑΜΘ (αριθμός
καλλιεργητών, έκταση, παραγωγή, τιμές κλπ.) κατά την περίοδο 1981-2003
ΕΤΟΣ

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ
Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ Ω Ν

Π ΟΣΟΣΤΩ ΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(κιλ ά )

ΕΚΤΑΣΗ
Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΑ Σ
(σ τρ έμ μ α τα )

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(κιλά)

Μ ΕΣΗ
ΣΤΡΕΜ .
ΑΠΟΔΟΣΗ
(κ ιλ ά /σ τρ εμ .)

Τ Ε Λ ΙΚ Η
Τ ΙΜ Η
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
(ευ ρ ώ /κ ιλ ό )

1981

18.659

11 .0 9 9 .7 6 4

118.628

11.033.230

93

0,96

1982

18.933

12.085.775

122.141

11.910.095

97

1,13

1983

18.798

9 .4 4 4 .7 3 6

121.052

10.065.211

83

1,52

1984

17.556

10.711.201

112.556

10.740.830

95

1,86

1985

17.627

10.369.155

116.702

9.4 2 0 .1 6 8

81

2 ,24

1986

18.802

11 .7 0 7 .6 8 9

128.553

11.942.107

93

2,06
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1987

18.449

1 3 .781.670

130.499

13.520.729

104

2 ,32

1988

17.299

12.386.923

123.074

12.467.782

101

3 ,12

1989

16.121

11.960.305

119.066

11.943.908

100

3 ,39

1990

14.697

9 .5 7 8 .6 4 5

110.352

9 .5 0 6 .7 9 4

86

4 ,29

1991

14.388

1 3 .559.228

113.426

13.338.620

118

3,96

1992

14.490

12.044.433

119.923

11.523.477

96

4 ,59

1993

15.601

13.719.961

115.098

12.178.551

106

3 ,99

1994

15.751

12.657.601

111.843

11.710.150

105

4,60

1995

15.325

12 .9 1 2 .8 6 4

110.485

11.692.712

106

6 ,29

1996

14.942

1 3 .327.238

112.393

12.857.616

114

6 ,87

1997

14.735

1 3 .423.138

114.964

12.984.444

113

6 ,54

1998

14.527

13 .3 1 9 .5 4 4

110.810

12.760.251

115

6,80

1999

14.377

13 .4 1 8 .9 7 9

113.120

12.988.897

115

7,21

2000

14.127

13 .4 0 6 .6 3 7

113.357

13.329.305

118

7,53

2001

14.097

13.402.001

117.513

13.307.304

113

8,01

2002

13.958

13 .7 1 4 .1 5 2

111.816

13.436.143

120

6,36

2003

13.751

1 3 .757.546

104.879

Σημείωση : στην τιμή παραγωγού του παραπάνω πίνακα συνυπολογίζεται και η πριμοδότηση. Για την εσοδεία
έτους 2002, η πριμοδότηση των καπνών της ποικιλίας μπασμάς ήταν 4,12957 ευρώ/κιλό προϊόντος. Η
πριμοδότηση περιλαμβάνει : ειδική ενίσχυση 2% (0,08259 ευρώ/κιλό) για τις Ομάδες Παραγωγών,
παρακράτηση για το Ταμείο Καπνού 2% (0,08259 ευρώ/κιλό), το μεταβλητό τμήμα της πριμοδότησης 30%
(1,23887 ευρώ/κιλό) και το σταθερό της τμήμα 66% (2,272552 ευρώ/κιλό).

2.6.

Γεωγραφική κατανομή της καλλιέργειας (κατά Νομό)

Ο καπνός ανατολικού τύπου καλλιεργείται γενικά σε φθίνουσες οικονομικά
περιοχές, υψηλής εθνικής σημασίας που χαρακτηρίζονται από μια τάση
εγκατάλειψης από τους κατοίκους εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών και της
έλλειψης εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης.
Στην Περιφέρεια ΑΜΘ καλλιεργείται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές κυρίως
των Νομών Ροδόπης (7.967 καπνοκαλλιεργητές το 2003) και Ξάνθης (4.328
καπνοκαλλιεργητές το 2003). Στους δύο παραπάνω Νομούς ανήκει το 89% των
καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων, καλλιεργείται το 88% περίπου της
συνολικής καλλιεργούμενης με καπνά γης στην Περιφέρεια, και παράγεται το
86,5% της συνολικά παραγόμενης ποσότητας καπνού.
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Διάγραμμα 13 - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΣΜΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
(2003)

Διάγραμμα 14 - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΜΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (2003)

Διάγραμμα 15 - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΠΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΠΑΣΜΑΣ) ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (2003)
3,09%

4,56%

5 84%
22,35%

64,16%

□ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΝ. ΞΑΝΘΗΣ
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ΒΝ.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΒΝ. ΕΒΡΟΥ

2.7.

Η συγκέντρωση της καλλιέργειας σε ορισμένες περιοχές

Η συγκέντρωση της καλλιέργειας των ανατολικού τύπου καπνών (ποικιλίας
μπασμάς) είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ορισμένους Δήμους και Κοινότητες της
Περιφέρειας ΑΜΘ. Η καλλιέργεια εντοπίζεται ως επί το πλείστον σε ημιορεινές μειονεκτικές περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχουν άλλες διέξοδοι και ευκαιρίες για
γεωργική και εξωγεωργική απασχόληση. Με βάση τα στοιχεία της καλλιέργειας
έτους 2002:
❖

στο Νομό Ροδόπης (9 Δήμοι και 3 Κοινότητες) η μεγαλύτερη
συγκέντρωση της καλλιέργειας παρατηρείται στο βόρειο τμήμα του
Νομού (κλιτείς της ορεινής Ροδόπης). Πιο συγκεκριμένα στο Δήμο
Φιλλύρας διαβιούν και αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους 1.669
καπνοπαραγωγοί (20,73% των καλλιεργητών μπασμά του Νομού) και
παράγουν 2.151.669 κιλά προϊόντος (24,96% της παραγωγής του Νομού).
Κατόπιν έρχεται ο Δήμος Αρριανών με 1.591 καπνοπαραγωγούς (19,76%
των καλλιεργητών μπασμά του Νομού), με παραγωγή 1.927.418 κιλά
(22,36% της παραγωγής του Νομού), ενώ ακολουθούν ο Δήμος
Κομοτηνής (οικισμοί του βόρειου τμήματος) με 1.359 παραγωγούς
(1.405.734 κιλά) και ο Δήμος Σώστου με 1.304 παραγωγούς (1.276.031
κιλά).

Συνολικά

στους

τέσσερις

προαναφερόμενους

Δήμους

δραστηριοποιείται το 73,57% του συνόλου των καλλιεργητών μπασμά στο
Ν. Ροδόπης, ενώ η παραγωγή σ' αυτούς τους Δήμους αποτέλεσε κατά το
2002 το 78,43 % της συνολικής παραγωγής καπνών ανατολικού τύπου του
Νομού.
❖

στο Νομό Ξάνθης (6 Δήμοι και 4 Κοινότητες) η μεγαλύτερη συγκέντρωση
της καλλιέργειας παρατηρείται στο Δήμο Μύκης της ορεινής περιοχής, με
2.485 καπνοπαραγωγούς (56,94% των καλλιεργητών μπασμά του Νομού)
και με παραγωγή 1.604.823 κιλά (53,44% της παραγωγής του Νομού).
Ακολουθεί η κοινότητα Σελέρου (κλιτείς της Ροδόπης) με 506
παραγωγούς (παραγωγή 414.920 κιλά), η κοινότητα Κοτύλης (ορεινή
Ροδόπη) με 396 καπνοπαραγωγούς (παραγωγή 211.321 κιλά) και ο Δήμος
Βιστωνίδας με 275 παραγωγούς (234.598 κιλά) Στους προαναφερόμενους
Δήμους

και

Κοινότητες

δραστηριοποιήθηκε
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το

83,91%

των

ενασχολούμενων με την καλλιέργεια του μπασμά στο Ν. Ξάνθης, ενώ
πραγματοποιήθηκε κατά το 2002 το 82,1% της συνολικής παραγωγής του
Νομού.
❖

στο Νομό Καβάλας (11 Δήμοι) παρατηρείται συγκέντρωση της
καλλιέργειας (78,31% των καπνοκαλλιεργητών του Νομού) σε 3 Δήμους
(Παγγαίου και Πιερρέων στην περιοχή των κλιτύων του όρους Παγγαίου
και Χρυσούπολης, κυρίως οικισμοί που βρίσκονται στις νότιες κλιτείς της
Λεκάνης). Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Παγγαίου καλλιέργησαν καπνά
ανατολικού τύπου 189 παραγωγοί (με παραγωγή 281.656 κιλά), στο Δήμο
Χρυσούπολης 179 (209.205 κιλά) και στο Δήμο Πιερρέων 134 (137.064
κιλά). Στους τρεις αυτούς Δήμους παράχθηκε το 80% περίπου της
συνολικής παραγωγής (784.865 κιλά) του Νομού.

❖

στο Νομό Δράμας (9 Δήμοι), ο Δήμος Προσοτσάνης με 279 παραγωγούς
και ο Δήμος Δοξάτου με 152 συγκεντρώνουν το 90% των καλλιεργητών
μπασμά του Νομού. Αντίστοιχα, στο Δήμο Προσοτσάνης παράχθηκαν
368.482 κιλά μπασμά και στο Δήμο Δοξάτου 184.286 κιλά. Η παραγωγή
στους δύο προαναφερόμενους Δήμους αποτέλεσε το 90,32% της
συνολικής παραγωγής 611.983 κιλών καττνών ανατολικού τύπου κατά το
2002 στο Νομό

❖

στο νομό Έβρου (13 Δήμοι) το 99,5% των παραγωγών καπνών
ανατολικού τύπου είναι συγκεντρωμένο σε 3 Δήμους. Στο Δήμο Ορφέα
υπάρχουν 192 παραγωγοί (209.357 κιλά), στο Δήμο Αλεξανδρούπολης
141 παραγωγοί (116.852 κιλά) και στο Δήμο Σουφλίου 88 παραγωγοί
(88.275 κιλά). Η παραγωγή των 3 Δήμων αποτέλεσε κατά το 2002 το
99,93% της συνολικής παραγωγής του Νομού (414.775 κιλά). Οι περιοχές
συγκέντρωσης της καπνοκαλλιέργειας είναι άγονες - λοφώδες και από τις
πλέον προβληματικές του Νομού.

2.8.

Χαρακτηριστικά

των

καπνοπαραγωγών

και

των

εκμεταλλεύσεων τους
Από προσωπικές συνεντεύξεις αλλά και από τις μαρτυρίες ανθρώπων με εμπειρία
που εργάζονται στις Ομάδες Παραγωγών καπνού της Περιφέρειας ΑΜΘ
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προκύπτει ότι οι καπνοκαλλιεργητές της περιοχής είναι γενικά μεγάλης ηλικίας
(άνω των 55 ετών στην πλειονότητα τους), χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, ενώ
σε μεγάλο ποσοστό (άνω του 80%) ζει στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της
Περιφέρειας.
Η μέση έκταση της καπνοπαραγωγικής εκμετάλλευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ
είναι 8 στρέμματα (στοιχεία έτους 2002). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι
εκμεταλλεύσεις καπνού ανατολικού τύπου είναι στην πλειονότητα τους πολύ
μικρού μεγέθους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη στενότητα γεωργικής γης
στις ορεινές περιοχές όπου παρατηρείται η συγκέντρωση της καλλιέργειας, στις
ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις της καλλιέργειας σε εργατικά χέρια και στους
περιορισμούς που επιβάλλονται από το ισχύον σύστημα ποσοστώσεων της
παραγωγής.
Στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ η καλλιέργεια του
καπνού είναι κυρίως ξηρική και με χαμηλό βαθμό εκμηχάνισης. Το γεωργικό
εισόδημα των κατοίκων αυτών των περιοχών προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου
από την καπνοκαλλιέργεια. Στην περιοχή δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές
ευκαιρίες απασχόλησης.
Η αναζήτηση εξωγεωργικών πηγών εισοδήματος γίνεται με μετακίνηση μελών
των αγροτικών νοικοκυριών (κυρίως νέων ανδρών) στα πλησιέστερα αστικά
κέντρα και σε άλλες περιοχές προς εξεύρεση εποχιακής συνήθως εργασίας
(κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα). Η αθρόα φυγή των νέων από τις περιοχές
αυτές, έχει ως αποτέλεσμα τη διάρθρωση ενός αγροτικού πληθυσμού μεγάλης
μέσης ηλικίας, χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και περισσότερο συντηρητικού
και διστακτικού στο να ακολουθήσει τις εξελίξεις της αγοράς και να αποδεχθεί
νέες ιδέες και τεχνικές στην παραγωγική διαδικασία.
Η εργασία που απαιτείται για την καλλιέργεια ποικιλιών ανατολικού τύπου
καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από τα

μέλη του καπνοπαραγωγικού

νοικοκυριού που, ούτως ή άλλως, θα παρέμεναν οικονομικά ανενεργά αν δεν
εργάζονταν στα καπνά. Το μεγαλύτερο βάρος της επίπονης - χειρονακτικής
εργασίας που απαιτείται για την καλλιέργεια, το επωμίζεται ο γυναικείος
πληθυσμός που παραμένει μονίμως στα χωριά (ενώ οι άνδρες, όπως
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προαναφέρουμε,

μετακινούνται εποχιακά για αναζήτηση

εργασίας

στον

εξωγεωργικό τομέα).
Αξίζει να αναφερθεί ακόμα το φαινόμενο ανταλλαγής εργασίας μεταξύ των
μελών δύο ή περισσότερων καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο την
αλληλοκάλυψη των σχετικών αναγκών ιδίως στις εργασίες που απαιτούν
ταυτόχρονα «πολλά χέρια». Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι τα τελευταία
χρόνια άρχισε η χρησιμοποίηση και μισθωτής εργασίας τρίτων (που κατάγονται
κυρίως

από

τη

γειτονική

Βουλγαρία)

κυρίως

από

τις

μεγαλύτερες

καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.
Χαρακτηριστικός επίσης είναι ο χαμηλός βαθμός διαδοχής των εκμεταλλεύσεων
που καλλιεργούν καπνά ανατολικού τύπου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην
ιδιαίτερα κοπιώδη εργασία που απαιτεί η καλλιέργεια και στην όχι ικανοποιητική
αμοιβή της εργασίας αυτής.
Αντίθετα, το αγροτικό νοικοκυριό που παράγει καπνό στις πεδινές
περιοχές δείχνει έναν σχετικά υψηλό βαθμό εκσυγχρονισμού και μεγαλύτερη
οικονομική αποτελεσματικότητα. Σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις ο καπνός δεν
αποτελεί μονοκαλλιέργεια και η γεωργική γη είναι γόνιμη, γεγονός που ευνοεί
την

αναδιάρθρωση

των

καλλιεργειών.

Επίσης

η

μέση

ηλικία

των

καπνοπαραγωγών είναι γενικά μικρότερη σε σχέση με αυτούς που κατοικούν στις
ορεινές περιοχές.

2.9.

Οι Οργανώσεις των καπνοπαραγωγών

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ δραστηριοποιούνται η Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών
Νομών

Ροδόπης

- Έβρου

με

έδρα

την

Κομοτηνή,

η

Κοινοπραξία

Καπνοπαραγωγών Νομών Καβάλας - Δράμας με έδρα την Καβάλα, οι οποίες
είναι ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα, καθώς και η Ομάδα Παραγωγών
Ακατέργαστου Καπνού Νομού Ξάνθης η οποία λειτουργεί κάτω από την εποπτεία
της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης. Καταστατικοί σκοποί της
Ομάδας και των Κοινοπραξιών καπνοπαραγωγών είναι:
❖

Η από κοινού προσαρμογή της παραγωγής των μελών τους στις
απαιτήσεις της αγοράς.
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❖

Ο καθορισμός κοινών κανόνων παραγωγής και εμπορίας ιδίως σε θέματα
ποιότητας και χρησιμοποίησης καλλιεργητικών πρακτικών για την
προστασία του περιβάλλοντος.

❖

Η σύναψη για λογαριασμό των μελών της Ομάδας ή Κοινοπραξίας
συμβάσεων καλλιέργειας για το σύνολο της παραγωγής τους (η οποία
είναι προετοιμασμένη σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες με σκοπό την
παράδοση της στις εταιρείες που θα προβούν στην επεξεργασία της),

❖

Η αγορά των σπόρων, των λιπασμάτων και των άλλων αναγκαίων για τα
μέλη τους μέσων παραγωγής.

❖

Η είσπραξη της ειδικής ενίσχυσης και η χρησιμοποίηση της όπως ορίζει ο
Κανονισμός 2848/98 ή η ισχύουσα κάθε φορά Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και
οι Εθνικές Διατάξεις.

❖

Η φροντίδα για τη σωστή κατανομή των ποσοστώσεων, με την πιστή
εφαρμογή των

σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Εθνικών

Διατάξεων, ζ) Η φροντίδα για την έγκαιρη είσπραξη των προκαταβολών
πριμοδότησης του άρθρου 19 του Κανονισμού της Ε.Ε. 2848/98.
❖

Η λήψη και διανομή της σταθερής και της μεταβλητής πριμοδότησης στα
μέλη τους, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2848/98.

Οι Ομάδες Καπνοπαραγωγών καθώς και οι Κοινοπραξίες τους είναι μέλη της
Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνού, με το διακριτικό τίτλο
«Καπνική». Σκοπός της Καπνικής είναι : ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου
των αγροτών, των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων που λειτουργούν σαν Ομάδες Παραγωγών
Ακατέργαστου Καπνού και που απασχολούνται με καλλιέργεια, παραγωγή,
μεταποίηση, διαχείριση, διάθεση και εμπορία του καπνού και των προϊόντων του.
Επίσης έχει συσταθεί (με τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού) η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση
Καπνού με σκοπό την από κοινού προώθηση των συμφερόντων των
καπνοκαλλιεργητών και των μεταποιητών καπνού.
Οι Ομάδες Παραγωγών ακατέργαστου καπνού, εκτός από την διαχείριση των
εισοδηματικών

ενισχύσεων που

προβλέπονται

από την ΚΟΑ καπνού,

διαδραματίζουν πολύ σοβαρό ρόλο τόσο στο πεδίο του προγραμματισμού και του
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ελέγχου της παραγωγής (προμήθεια εφοδίων, καθιέρωση και παρακολούθηση της
εφαρμογής κοινών καλλιεργητικών τεχνικών κλπ.), όσο και στο πεδίο της
διάθεσης - εμπορία του προϊόντος.

2.10. Τα εισοδήματα των καπνοκαλλιεργητών και η βιωσιμότητα
των εκμεταλλεύσεων τους
Τα ανατολικού τύπου καπνά που καλλιεργούνται στην περιοχή μας, παρόλο που
καταλαμβάνουν οριακής γονιμότητας εκτάσεις και έχουν χαμηλές αποδόσεις,
εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα (κατά μονάδα καλλιεργούμενης
έκτασης) στους καπνοπαραγωγούς της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το γεγονός ότι η
καλλιέργεια απαιτεί υψηλή ένταση εργασίας δίδει τη δυνατότητα αξιοποίησης της
διαθέσιμης οικογενειακής εργασίας στις ορεινές -μειονεκτικές περιοχές που, όπως
προαναφέρουμε, αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα εναλλακτικών ευκαιριών
απασχόλησης σε άλλους τομείς της οικονομίας.
Υπολογίζεται ότι η μέση σταθμική τιμή των καπνών ανατολικού τύπου για την
τριετία 2000-2002 στην Περιφέρεια ΑΜΘ ήταν 7,30 ευρώ κατά κιλό προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένης της πριμοδότησης. Η μέση στρεμματική απόδοση της
καλλιέργειας υπολογίζεται σε 120 κιλά. Επομένως η μέση ακαθάριστη πρόσοδος
κατά στρέμμα φτάνει τα 876 ευρώ.
Η μέση έκταση ανά καπνοπαραγωγική εκμετάλλευση στην Περιφέρεια ΑΜΘ
είναι 8 στρέμματα. Υπολογίζεται λοιπόν ότι η μέση ακαθάριστη πρόσοδος της
καλλιέργειας ανά εκμετάλλευση φτάνει τα 7.000 ευρώ περίπου.
Είναι γεγονός ότι η καλλιέργεια του καπνού εξασφαλίζει την υψηλότερη
ακαθάριστη πρόσοδο ανά μονάδα καλλιεργούμενης επιφάνειας σε σύγκριση με
οποιαδήποτε άλλη ετήσια καλλιέργεια.
Το ίδιο ισχύει και για το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα αφού σημαντικό μέρος
των δαπανών παραγωγής αφορά την οικογενειακή εργασία. Συγκεκριμένα, όπως
προκύπτει από την

ανάλυση

των

στοιχείων κόστους

παραγωγής της

καπνοκαλλιέργειας, η τεκμαρτή αμοιβή της εργασίας των μελών της οικογένειας
που απασχολούνται στην εκμετάλλευση αποτελεί το 75% περίπου των συνολικών
δαπανών παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι η καπνοκαλλιέργεια αξιοποιεί και
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αμείβει (όχι όμως ικανοποιητικά) το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στις ορεινές
και μειονεκτικές περιοχές στις οποίες ασκείται συνήθως.
Ακόμη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι πραγματικά καταβαλλόμενες δαπάνες
παραγωγής

για

τις

εκμεταλλεύσεις

που

χρησιμοποιούν

αποκλειστικά

οικογενειακή εργασία αποτελούν το 20% περίπου της ακαθάριστης προσόδου. Το
υπόλοιπο 80% περίπου αποτελεί ουσιαστικά το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα
από την καλλιέργεια.
Γενικά το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα από την καλλιέργεια ανατολικού
τύπου

καπνών

(ποικιλίας

μπασμάς)

στις

αμιγώς

καπνο-παραγωγικές

εκμεταλλεύσεις, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι τελευταίες είναι συνήθως
μεγαλύτερου μεγέθους (δηλαδή παράγουν, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερη ποσότητα
καπνών) σε σύγκριση με τις μεικτές εκμεταλλεύσεις (αυτές που εκτός από καπνά
έχουν και άλλες καλλιέργειες και δραστηριότητες που αποφέρουν πρόσθετο
εισόδημα), είναι οριακά επαρκές για τη συντήρηση των οικογενειών των
καπνοπαραγωγών.

Και

αυτό

έχει

σαν

συνέπεια

τη

διατήρηση

της

καπνοκαλλιέργειας και την παραμονή των καλλιεργητών στις εστίες τους.
Πάντως είναι γεγονός ότι η βιωσιμότητα των καπνοπαραγωγικών
εκμεταλλεύσεων είναι δυνατή μόνο με την κοινοτική στήριξη, αφού η
πριμοδότηση της παραγωγής των ανατολικού τύπου καπνών ποικιλίας μπασμά
αποτελεί το 50% περίπου της συνολικής ακαθάριστης προσόδου που αποφέρει η
καλλιέργεια.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
2.1.

Δυνατότητες

αναδιάρθρωσης

(αντικατάστασης

της

καπνό-καλλιέργειας)
Στις ορεινές - μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ η καλλιέργεια του
καπνού γίνεται κάτω από αντίξοες συνθήκες και με την αξιοποίηση και
ανταλλαγή οικογενειακής εργασίας (μικρός βαθμός εκμηχάνισης). Ο μπασμάς
καλλιεργείται κυρίως σε ξηρικά χωράφια οριακής γονιμότητας και παραγωγικής
ικανότητας, που σχεδόν κατά κανόνα είναι ακατάλληλα για εγκατάσταση άλλων
καλλιεργειών.
Περιοχές εξειδικευμένες στην καλλιέργεια καπνού εμφανίζουν χαμηλό επίπεδο
ανάπτυξης σε άλλους τομείς της οικονομίας. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες δεν
είναι ανεπτυγμένες, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις εναλλακτικές ευκαιρίες
απασχόλησης

των

καπνοκαλλιεργητών.

Αναφορικά

με

τη

δυνατότητα

τουριστικής ανάπτυξης, είναι γεγονός ότι οι καπνοπαραγωγικές περιοχές δεν
προσελκύουν ιδιαίτερα τον τουρισμό, επομένως οι εναλλακτικές μορφές
τουρισμού δεν μπορούν να θεωρηθούν ως βιώσιμες επιλογές.
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες και τις επενδυτικές δυνατότητες
των οικογενειών που ζουν από την καλλιέργεια του καπνού, η καπνοκαλλιέργεια
παραμένει γι αυτές μια από τις ελκυστικότερες επιλογές.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, είναι νομίζουμε απαραίτητο να διερευνηθούν οι
περιορισμένες έστω δυνατότητες εναλλακτικών καλλιεργειών και γεωργικών
δραστηριοτήτων για τους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της
Περιφέρειας ΑΜΘ, για τους οποίους η καλλιέργεια του καπνού αποτελεί
συνήθως τη μόνη και αποκλειστική αγροτική δραστηριότητα.

2.2.

Εναλλακτικές Γεωργικές Δραστηριότητες και Καλλιέργειες

Ο αριθμός των εναλλακτικών δραστηριοτήτων και καλλιεργειών που θα
μπορούσαν έως ένα βαθμό να αντικαταστήσουν την καπνοκαλλιέργεια
περιορίζεται σημαντικά εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν

41

στη ζώνη καλλιέργειας του καπνού, της χαμηλής γονιμότητας των χωραφιών
(ξηρικά, χωρίς τη δυνατότητα άρδευσης), του εξαιρετικά μικρού σε μέγεθος
κλήρου των κατοίκων (έλλειψη γενικά μεγάλων εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης)
και της έλλειψης επιχειρηματικής κουλτούρας των καπνοκαλλιεργητών (όρος
απαραίτητος για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών ιδιαίτερα σε νέους και
καινοτόμους τομείς).
Η διερεύνηση των δυνατοτήτων ενασχόλησης των καπνοπαραγωγών με άλλες
εναλλακτικές καλλιέργειες και δραστηριότητες έγινε με μεγάλη προσοχή. Σε
καμιά περίπτωση οι υποδεικνυόμενες εναλλακτικές καλλιέργειες δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν σε μεγάλη έκταση την καλλιέργεια του καπνού, για τους λόγους
που

προαναφέρουμε

και

επιπροσθέτως

επειδή

δεν

υπάρχουν

στις

καπνοπαραγωγικές περιοχές οι κατάλληλες βασικές υποδομές στήριξης της
πρωτογενούς παραγωγής και αξιοποίησης των αγροτικών προϊόντωνΛ"ΛΛ Έτσι
τυχόν προγράμματα εγκατάστασης εναλλακτικών καλ-λιεργειών θα πρέπει
αρχικά να εφαρμοσθούν πιλοτικά και σε μικρή κλίμακα, έτσι ώστε να αποδειχθεί
στην πράξη η αποδοτικότητα - καταλληλότητα τους.

2.3.

Βιολογική Κτηνοτροφία

Η βιολογική κτηνοτροφία είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στη φυσική
διαβίωση των ζώων, χρησιμοποιεί κατά βάση ζωοτροφές που έχουν παραχθεί με
βιολογικό τρόπο, περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση συνθετικών
αλλοπαθητικών φαρμάκων, είναι αντίθετη προς τη γενετική τροποποίηση,
προστατεύει το περιβάλλον και διακρίνεται για την υγιεινή των προϊόντων που
παράγει.
Βασική προϋπόθεση για τη στροφή των καπνοκαλλιεργητών προς άλλες
καλλιέργειες και δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα είναι η δημιουργία των
απαραίτητων βασικών υποδομών τόσο για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής
(π.χ. μικρά αρδευτικά έργα που μπορούν να καλύψουν αρδευτικές ανάγκες
μονοετών και πολυετών καλλιεργειών υψηλής προσόδου , συστηματικοί
βοσκότοποι για την ανάπτυξη της εκτατικής κτηνοτροφίας κλπ,), όσο και για την
επεξεργασία - μεταποίηση και τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων έτσι
ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
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Επίσης, ανταποκρίνεται στην κοινωνική απαίτηση για παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητας και διαιτητικής αξίας, με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το
περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι, τέλος το γεγονός, ότι η παραγωγή βιολογικών
προϊόντων αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Στον ορεινό όγκο της Περιφέρειας ΑΜΘ υπάρχει πλήθος βοσκοτόπων με
ικανοποιητική βοσκοϊκανότητα και βοσκοχωρητικότητα. Οι βοσκότοποι αυτοί,
μετά

από

σχετικές

ενέργειες

ενδιαφερομένων

μπορούν

εύκολα

να

χαρακτηριστούν ως βιολογικοί, αφού πρόκειται για Δημόσιες εκτάσεις με
αποκλειστική χρήση τη βόσκηση ζώων. Οι τοπικές συνθήκες είναι γενικά
ευνοϊκές και προσιδιάζουν καλύτερα για την ανάπτυξη του κλάδου της
βιολογικής κτηνοτροφίας. Οι καπνοκαλλιεργητές της ορεινής περιοχής στη
πλειονότητα τους έχουν σχετική εμπειρία στην κτηνοτροφία, ενώ αρκετοί από
αυτούς διατηρούν ζώα.
Κατά συνέπεια μπορεί να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία
πιλοτικών μονάδων βιολογικής εκτροφής μηρυκαστικών ζώων (αιγοπρόβατα βοοειδή). Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν έργα βελτίωσης -διαχείρισης των
βοσκοτόπων, όπως επίσης θα πρέπει να σχεδιαστεί -προγραμματιστεί η
δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την επεξεργασία - μεταποίηση των
ζωοκομικών προϊόντων. Υπάρχουν οικονομικά κίνητρα από προγράμματα του Γ'
ΚΠΣ για επενδύσεις στη μεταποίηση - εμπορία αγροτικών προϊόντων που
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία υποδομών επεξεργασίας των
βιολογικών ζωοκομικών προϊόντων (γάλα, κρέας), υποδομές που μπορεί να
προσδώσουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα προϊόντα αυτά.

2.4.

Αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά

Με τον όρο αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά εννοούμε ένα μεγάλο αριθμό
φυτικών ειδών, που εξαιτίας των αρωματικών, γευστικών και φαρμακευτικών
τους ιδιοτήτων, παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στη βιομηχανία
αλλά και στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών μπορούν να
αξιοποιηθούν ημιορεινές ξηρικές εκτάσεις οριακής παραγωγικότητας, εκτάσεις
δηλαδή που σήμερα καλλιεργούνται με καπνά ανατολικού τύπου.
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Ανασταλτικοί παράγοντες που έχουν ως συνέπεια την μικρή μέχρι σήμερα
εξάπλωση της καλλιέργειας των φυτών αυτών είναι η ανεπάρκεια γνώσεων σε ότι
αφορά τις σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές, η έλλειψη των απαραίτητων
υποδομών για την αξιοποίηση των προϊόντων του κλάδου, αλλά και οι σοβαρές
αδυναμίες στον τομέα της εμπορίας.
Προϊόντα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών αποτελούν τα αιθέρια
έλαια, τα εκχυλίσματα και τα παράγωγα τους και οι ξηρές δρόγες.
Χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην κοσμητολογία, τη ζαχαροπλαστική, την
ποτοποιία, τις βιομηχανίες τροφίμων αλλά και την παρασκευή φαρμάκων.
Ενδεικτικά μερικά είδη, των οποίων οι εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις
προσιδιάζουν καλύτερα με τις επικρατούσες στην ζώνη καλλιέργειας του καπνού
και έχουν ενδιαφέρον για την περιοχή μας, είναι:

2.4.1. Ρίγανη
Είναι ανθεκτική τόσο στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα όσο και στην
ξηρασία του καλοκαιριού. Ευδοκιμεί σε ημιορεινές, δροσερές, ξηρικές περιοχές
και αξιοποιεί εδάφη χαμηλής γονιμότητας.
Πολλαπλασιάζεται είτε εγγενώς (με σπόρο) ,είτε αγενώς (μοσχεύματα ή
παραφυάδες). Η εγκατάσταση της φυτείας γίνεται το Φεβρουάριο ή τον
Οκτώβριο, ενώ η απόδοση κυμαίνεται από 120-150 κιλά χονδροτριμμένης
ρίγανης το στρέμμα. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής ανά στρέμμα είναι περίπου
240 ευρώ.
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παραγωγή ριγανέλαιου που έχει
αντιοξειδωτικές ιδιότητες (χρησιμοποιείται ως συντηρητικό) και αντιμικροβιακή
δράση.

2.4.2. Τσάι του Βουνού
Απαιτεί περιοχές με μεγάλο υψόμετρο (900 μέτρα), είναι πολύ ανθεκτικό στις
χαμηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία και αξιοποιεί εδάφη χαμηλής
γονιμότητας.

Πολλαπλασιάζεται είτε εγγενώς (με σπόρο) ,είτε αγενώς

(παραφυάδες) ενώ η εγκατάσταση της φυτείας γίνεται το Φεβρουάριο ή τον
Οκτώβριο. Οι αποδόσεις ανά στρέμμα κυμαίνονται από 90 έως 100 κιλά ξηρής
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δρόγης. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής ανά στρέμμα είναι περίπου 300 ευρώ.
Χρησιμοποιείται κυρίως ως αφέψημα.

2.4.3. Θυμάρι
Αναπτύσσεται καλύτερα σε ημιορεινές, δροσερές περιοχές, είναι ανθεκτικό στην
ξηρασία

ενώ

αξιοποιεί

χωράφια

φτωχά

έως

μέτριας

γονιμότητας.

Πολλαπλασιάζεται είτε εγγενώς (με σπόρο) ,είτε αγενώς (παραφυάδες) ενώ η
εγκατάσταση της φυτείας γίνεται τον Αύγουστο ή τον Οκτώβριο. Οι αποδόσεις
ανά στρέμμα κυμαίνεται σε 700-800 κιλά χλωρής μάζας και 200 κιλά ξηρής
δρόγης αντίστοιχα. Χρησιμοποιείται ως ξηρή δρόγη (ή το αιθέριο έλαιο του) στη
βιομηχανία τροφίμων και στη φαρμακευτική ως αντισηπτικό.

2.4.4. Φασκόμηλο
Το

φασκόμηλο

παρουσιάζει

μεγάλη

προσαρμοστικότητα

ως

προς

τις

εδαφοκλιματικές συνθήκες. Αναπτύσσεται τόσο σε θερμές όσο και σε ψυχρές
περιοχές, και μάλιστα σε διαφορετικούς τύπους εδαφών. Για το λόγο αυτό απαντά
σαν αυτοφυές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μάλιστα εξαιρετικά ανθεκτικό στις
χαμηλές θερμοκρασίες (έως -25 0°).
Η εγκατάσταση της καινούργιας φυτείας γίνεται το φθινόπωρο, μετά τις πρώτες
βροχές ή και την άνοιξη. Η διάρκεια ζωής της καλλιέργειας εξαρτάται από τις
επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες αλλά και τις καλλιεργητικές φροντίδες
που δέχεται. Κάτω από άριστες συνθήκες μπορεί να φτάσει τα 12 έτη, αλλά
συνήθως συνιστάται να μην ξεπερνά τα 4-5 έτη. Το φασκόμηλο είναι κατά
κανόνα ξηρική καλλιέργεια, με την εφαρμογή όμως δύο αρδεύσεων κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού επιτυγχάνονται υψηλότερες αποδόσεις.
Το φασκόμηλο χρησιμοποιείται κυρίως ως αφέψημα αλλά και στη φαρμακευτική,
τη βιομηχανία τροφίμων και την κοσμητολογία (σαμπουάν, αποσμητικά, λοσιόν
κλπ). Στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αμερική χρησιμοποιείται ευρύτατα σαν
καρύκευμα σε διάφορα είδη λουκάνικων και τυριών αλλά και στη γέμιση των
πουλερικών.
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2.4.5. Λεβάντα
Γενικά η λεβάντα αναπτύσσεται καλά σε φτωχά - μέτριας γονιμότητας, ξηρικά
εδάφη, πλούσια σε ασβέστιο και με καλή αποστράγγιση (για το λόγο αυτό δίνει
καλά αποτελέσματα σε επικλινείς τοποθεσίες). Γενικά η υψηλή περιεκτικότητα
του εδάφους σε ενεργό ασβέστιο συνεπάγεται παραγωγή αιθέριου ελαίου υψηλής
ποιότητας.
Η ποιότητα αλλά και η ποσότητα του παραγόμενου από τη λεβάντα αιθέριου
ελαίου επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το υψόμετρο, τη σύσταση του
εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν. Ένας ακόμη παράγοντας
που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του παραγόμενου αιθέριου ελαίου
είναι το υψόμετρο. Πιο συγκεκριμένα η Lavandula vera πρέπει να καλλιεργείται
σε υψόμετρο πάνω από 700 μέτρα και η Lavandula hybrida από 400 έως 700
μέτρα.
Η λεβάντα πολλαπλασιάζεται εγγενώς (με σπόρο) αλλά και αγενώς (με
μοσχεύματα και παραφυάδες). Είναι πολυετές φυτό που μπορεί να διατηρηθεί
στον αγρό για 10 ή και περισσότερα χρόνια. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τις
επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες αλλά και τις καλλιεργητικές εργασίες
που δέχεται. Συνήθως όμως διαρκεί 5-6 χρόνια.
Η συλλογή γίνεται το καλοκαίρι (Ιούνιος, Ιούλιος) όταν τα φυτά βρίσκονται στο
στάδιο της πλήρους άνθησης. Κατά τον πρώτο χρόνο η απόδοση είναι πολύ
μικρή, περίπου 50 κιλά ανά στρέμμα. Από τον δεύτερο χρόνο η παραγωγή αρχίζει
να αυξάνεται για τέσσερα έως πέντε χρόνια συνεχώς και στη συνέχεια μειώνεται.
Σε στάδιο πλήρους παραγωγής η καλλιέργεια μπαίνει τον τέταρτο χρόνο, οπότε
και η απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 300 - 400 κιλών ανά στρέμμα, ανάλογα πάντα
με τις συνθήκες που επικρατούν (οι αποδόσεις αυτές αφορούν τα υβρίδια).
Η Λεβάντα, πέρα από τη φαρμακευτική, χρησιμοποιείται ευρύτατα στην
κοσμητολογία - αρωματοποιία (σε σαμπουάν, αρώματα, σαπούνια, για τον
αρωματισμό χώρων και συρταριών) και για την προστασία των μάλλινων ρούχων
από το σκώρο.
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2.5.

Δενδρώδεις καλλιέργειες

2.5.1. Καστανιά
Η καστανιά μπορεί να αξιοποιήσει ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις, έχει μεγάλη
αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -20° Ο) και προσαρμόζεται άριστα σε
εδάφη χαμηλής γονιμότητας. Μπορεί να καλλιεργηθεί σαν οπωροφόρο σε
υψόμετρο από 300 έως 1.000 μέτρα ενώ έχει μέτρια ανθεκτικότητα στους
παγετούς της άνοιξης (αντοχή έως -12° Ο αρχές Μαρτίου, 8° Ο μέσα Μαρτίου και
-6° Ο τον Απρίλιο).
Η εγκατάσταση της φυτείας γίνεται το φθινόπωρο. Πολλαπλασιάζεται με μικτό
τρόπο, δηλαδή με παραγωγή σποροφύτων που χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα
για εμβολιασμό με την επιθυμητή ποικιλία. Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων
απαιτείται άρδευση σε περιοχές με ετήσια βροχόπτωση κάτω από 700

μμ.

Η

απόδοση της φυτείας κατά στρέμμα ανέρχεται σε 200 -300 κιλά, ενώ η αντίστοιχη
ακαθάριστη αξία παραγωγής σε 400 - 600 ευρώ.

2.5.2. Καρυδιά
Αναπτύσσεται καλύτερα σε βαθιά γόνιμα εδάφη μέσης σύστασης, με καλή
στράγγιση. Είναι είδος φωτόφιλο και ευπαθές στους παγετούς κατά την νεαρή
ηλικία. Γενικά δένδρο χωρίς απαιτήσεις, με μόνο κίνδυνο τον παγετό στην
διάρκεια της άνθισης. Πολλαπλασιάζεται είτε εγγενώς με σπόρο, είτε αγενώς με
εμβολιασμό. Επειδή το δέντρο είναι πρώτανδρο φυτεύονται μαζί 2-3 ποικιλίες για
να διασφαλιστεί η σταυρεπικονίαση.
Όταν το δένδρο αναπτυχθεί, το μόνο που γίνεται συστηματικά είναι η συγκομιδή.
Αυτή γίνεται τέλος καλοκαιριού - αρχές φθινοπώρου ανάλογα το υψόμετρο και τη
τοποθεσία αφού και τα δύο επιδρούν στην ταχύτητα ωρίμανσης. Η απόδοση της
φυτείας κατά στρέμμα ανέρχεται σε 500 - 700 κιλά, ενώ η αντίστοιχη ακαθάριστη
αξία παραγωγής σε 600 - 740 ευρώ.
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2.5.3. Κερασιά
Ευδοκιμεί σε υγρές και ψυχρές περιοχές, ιδιαίτερα σε υψίπεδα τα οποία δεν είναι
παγετόπληκτα την άνοιξη και έχουν δροσερό καλοκαίρι. Προτιμά εδάφη
αμμοπηλώδη, βαθιά, με καλή στράγγιση.
Η εγκατάσταση της φυτείας γίνεται το φθινόπωρο. Η κερασιά επειδή είναι είδος
αυτόστειρο, σε μία φυτεία εγκαθίστανται 2-3 ποικιλίες μαζί για να εξασφαλίζεται
η επικονίαση. Πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό. Σε ξηρές και θερμές περιόδους
απαιτείται άρδευση για να διασφαλιστούν ικανοποιητικές αποδόσεις. Η απόδοση
της φυτείας κατά στρέμμα ανέρχεται σε 800 - 1200 κιλά, ενώ η αντίστοιχη
ακαθάριστη αξία παραγωγής σε 1000 - 1500 ευρώ.

2.6.

Μικρά οπωροφόρα

Στα μικρά οπωροφόρα περιλαμβάνονται όλα τα μικρού μεγέθους ή θαμνώδη
οπωροφόρα (small fruits). Μεταξύ των φυτικών ειδών που ανήκουν στα μικρά
οπωροφόρα ιδιαίτερη σημασία έχουν τα βατόμουρα και τα σμέουρα, για τα οποία
δίνονται βασικές πληροφορίες παρακάτω. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται
ευρύτατα στη ζαχαροπλαστική, την παραγωγή ποτών, τις βιομηχανίες τροφίμων
(ως προσθετικά), καθώς και στην παρασκευή φυσικών χρωμάτων και αρωμάτων.

2.6.1. Βατόμουρα
Πρόκειται για πολυετή καλλιέργεια με παραγωγική ζωή 12-13 χρόνια. Έχει
μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -23° C) ενώ κατά τη θερινή
περίοδο απαιτεί άρδευση ώστε να διασφαλιστεί μια ικανοποιητική απόδοση.
Είναι είδος ανθεκτικό στις αντίξοες εδαφικές συνθήκες. Πολλαπλασιάζεται με
παραφυάδες ή με μοσχεύματα ριζών. Η εγκατάσταση της φυτείας γίνεται την
άνοιξη. Η απόδοση κατά στρέμμα είναι 500-1000 κιλά καρπών.

2.6.2. Σμέουρα
Τα σμέουρα είναι πολυετής καλλιέργεια η οποία αναπτύσσεται πολύ καλά σε
περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, με ψυχρό χειμώνα,
δροσερό καλοκαίρι και αραιές βροχοπτώσεις. Έχει μεγάλη αντοχή στις χαμηλές
θερμοκρασίες και πολλαπλασιάζεται κυρίως με παραφυάδες. Απαιτεί εδάφη με
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καλή στράγγιση, ελαφρώς όξινα. Απαιτεί κάποιες αρδεύσεις κατά τη θερινή
περίοδο για να έχει ικανοποιητικές αποδόσεις. Η ωρίμανση και συγκομιδή των
καρπών γίνεται τέλη Αυγούστου.

2.7.

Ενισχύσεις

για

την

εφαρμογή

προγραμμάτων

αντικατάστασης της καπνοκαλλιέργειας
Τα κράτη μέλη μπορούν από τη φετινή χρονιά και στο εξής να καταρτίζουν
εθνικά προγράμματα (με χρηματοδότηση μέσω του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού)
για

τη

στροφή

των

καπνοκαλλιεργητών

προς

άλλες

καλλιέργειες

ή

δραστηριότητες.
Έτσι, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, οι παραγωγοί
καπνού που επέστρεψαν τις ποσοστώσεις τους με βάση τον Καν. 1663/98, έχουν
τη δυνατότητα να ενταχθούν σε Ειδικά Σχέδια Βελτίωσης οι δράσεις των οποίων
χρηματοδοτούνται μέχρι και 75% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
Δικαιούχοι είναι οι καπνοπαραγωγοί, ηλικίας από 18 μέχρι και 65 ετών που έχουν
προσχωρήσει στο πρόγραμμα εξαγοράς των ποσοστώσεων τους από την Ε.Ε.
Δράσεις που χρηματοδοτούνται είναι:
❖

Προσανατολισμού

των

καπνοπαραγωγών

που

εγκατέλειψαν

την

καλλιέργεια, προς άλλες καλλιέργειες, καθώς και διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης τους.
❖

Επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των παραγωγών
σε νέες μορφές γεωργίας.

❖

Δημιουργία υποδομών εμπορίας προϊόντων ποιότητας και υπηρεσιών.

Αρμόδιος φορέας στον οποίον υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, έπειτα από σχετική προκήρυξη, είναι ο Οργανισμός
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Επίσης μπορεί να χρηματοδοτηθούν (μέχρι και 100%) συλλογικές δράσεις
γενικότερου ενδιαφέροντος (με δικαιούχους Περιφέρειες - Νομαρχίες -Δήμους,
Ερευνητικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) που αφορούν:
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❖

Τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους καπνοπαραγωγούς που
επιθυμούν να αλλάξουν προσανατολισμό.

❖

Την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΤΟ: ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
3.1.

Αγροτική ανάπτυξη

Η αγροτική ανάπτυξη της Περιφέρειας σηματοδοτείται από την επίτευξη των
ακόλουθων στρατηγικών και στόχων:
❖

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσα
από δέσμη δράσεων (π.χ. μείωση του κόστους, πολυκαλλιέργειες), με
στόχο την οικονομική βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

❖

Βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, μέσα από δέσμη
δράσεων (π.χ. αναδιάρθρωση καλλιεργειών, αναδασμοί, ενσωμάτωση
νέων τεχνολογιών), με στόχο την προσαρμογή των παραγωγών στις νέες
ανταγωνιστικές συνθήκες και τον προσανατολισμό τους στη ζήτηση της
αγοράς.

❖

Σύνδεση των καλλιεργειών με τις ανάγκες της εσωτερικής και εξωτερικής
αγοράς, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. συμβολαιακή γεωργία, ανάπτυξη
δικτύων, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων marketing εξαγωγών), με στόχο
τη στροφή της παραγωγής σε προϊόντα που παρουσιάζουν αυξημένη
ζήτηση και ικανοποιούν νέα καταναλωτικά πρότυπα.

❖

Καθετοποίηση της παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέσα από
δέσμη δράσεων (π.χ. ενίσχυση της μεταποίησης και της τυποποίησης), με
στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

❖

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην κτηνοτροφία, μέσα από δέσμη
δράσεων (π.χ. σταβλισμένη αιγοπροβατοτροφία, έμφαση στις φυλές), με
στόχο την αναστροφή της σχέσης ζωικής - φυτικής παραγωγής (20%80%) υπέρ της ζωικής και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
διαχείρισης των κοινόχρηστων βοσκοτόπων.

❖

Προαγωγή

της

καινοτομίας

στην

παραγωγή

και

διάχυση

της

τεχνογνωσίας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. γεωργική έρευνα, σύνδεση
παραγωγής με εκπαιδευτικά ιδρύματα), με στόχο την εφαρμογή νέων,
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καινοτόμων

τεχνολογιών

παραγωγής

νέων

προϊόντων

και

νέων

διαδικασιών.
❖

Ανατροπή υφιστάμενης ηλικιακής πυραμίδας, μέσα από δέσμη δράσεων
(π.χ. εγκατάσταση νέων αγροτών), με στόχο την προώθηση της δυναμικής
επιχειρηματικότητας.

❖

Προώθηση της γνώσης και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα
από δέσμη

δράσεων

(π.χ.

επαγγελματική

κατάρτιση,

συμβουλευτικές - υποστηρικτικές υπηρεσίες), με στόχο τη γνωστική
ενδυνάμωση, την πληροφόρηση - ενημέρωση και τη θωράκιση με νέες
δεξιότητες.
❖

Ενθάρρυνση συμμετοχής των αγροτών σε συστήματα ποιότητας, μέσα
από δέσμη δράσεων (π.χ. υποστήριξη γεωργών, ομάδες παραγωγών,
συμβουλευτικές υπηρεσίες), με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή και τήρηση
των προτύπων με βάση την Κοινοτική Νομοθεσία.

❖

Βελτίωση υποδομών, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. αγροτική οδοποιία,
εγγειοβελτιωτικά έργα), με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας της
Περιφέρειας, τη σύνδεσή της με μεγάλα κέντρα και αγορές του
εξωτερικού και τη βελτίωση της ελκυστικότητάς της για επενδύσεις και
εργασία.

❖

Εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών στο γεωργικό τομέα, μέσα από δέσμη
δράσεων (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεωθερμία), με στόχο τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άρση των παραγόντων
που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος.

❖

Διατήρηση της βιοποικιλότητας περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής
αξίας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. προβολή και ανάδειξη περιοχών), με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού στην ύπαιθρο, στις
παραμεθόριες και στις μειονεκτικές περιοχές

❖

Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής, μέσα από
δέσμη δράσεων (π.χ. βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία, συστήματα
διαχείρισης

ζωικών

απορριμμάτων,

συστήματα

ολοκληρωμένης

διαχείρισης), με στόχο την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση της
οικολογικής σταθερότητας και την αποφυγή της ερημοποίησης.
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❖

Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ.
προγράμματα

παρέμβασης

σε

λεκάνες

απορροής,

ολοκληρωμένα

διαχειριστικά σχέδια, νέα προγράμματα παραγωγής, αποκατάσταση
φυσικής κοίτης ποταμών), με στόχο την προστασία και διατήρηση του
πλούσιου υδατικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
❖

Ανάπτυξη

συμπληρωματικών

δραστηριοτήτων,

προς

τον

πρωτογενή

τομέα

μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. αγροτουρισμός,

βιοτεχνίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατάρτιση σε νέες δεξιότητες,
πληροφόρηση, συμβουλευτικές - υποστηρικτικές υπηρεσίες), με στόχο τη
διαρκή ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας για το
μέλλον, τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών και της ποιότητας
ζωής του αγροτικού πληθυσμού της και την αύξηση της απασχόλησης των
αγροτικών περιοχών.
❖

Ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πλεονεκτημάτων, μέσα από
δέσμη δράσεων (π.χ. πολιτιστική κληρονομιά, λαϊκός πολιτισμός), με
στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας της Περιφέρειας και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Ειδικά για την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας, ο οποίος ως κλάδος της

πρωτογενούς παραγωγής συνεισφέρει στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη,
οι στρατηγικοί στόχοι που προτείνονται για την Περιφέρεια είναι οι ακόλουθοι:

3.1.1. Θαλάσσια Αλιεία
Επίτευξη

υψηλότερων

αλιευτικών

αποδόσεων

και

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας της θαλάσσιας αλιείας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ.
επενδύσεις στον αλιευτικό στόλο, επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες και
ιχθυόσκαλες, προώθηση της έρευνας, κλπ), με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την
προστασία των αλιευτικών πόρων, την προσέλκυση νέων ατόμων στη θαλάσσια
αλιεία, κλπ.

3.1.2. Υδατοκαλλιέργειες
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό
με την αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. ενθάρρυνση
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υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε μειονεκτικές περιοχές, ενθάρρυνση
δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών, εκσυγχρονισμός και κατασκευή νέων
παραγωγικών μονάδων και μονάδων εμπορίας, δημιουργία επώνυμων προϊόντων,
κλπ), με στόχο την αύξηση της παραγωγής, τη στήριξη και ανάπτυξη
μειονεκτικών περιοχών, τη διασφάλιση της απασχόλησης και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας του τομέα, μέσα από την παροχή νέων, ποιοτικών προϊόντων
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τις αγοράς.

3.1.3. Οικονομικό Περιβάλλον
Βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του
τομέα της αλιείας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή
βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, δικτύωση, αναβάθμιση επαγγελματικών
δεξιοτήτων, δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, κλπ), με στόχο την αύξηση της
ποιότητας και αξίας των αλιευτικών προϊόντων, την προώθηση της καινοτομίας,
την ενίσχυση της συλλογικότητας των παραγωγών, κλπ.

3.1.4. Αειφόρος Ανάπτυξη
Δημιουργία προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεση των διαφόρων τομέων
μεταξύ τους, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. προώθηση οικοτουρισμού, αναβίωση
- ανάπτυξη οικισμών, εκσυγχρονισμός - δημιουργία μικρών εγκαταστάσεων
υποδομής, κλπ), με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών μέσα
από βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας.

3.1.5. Φυσικό Περιβάλλον και Ανθρώπινο Δυναμικό
Προστασία και βελτίωση περιβάλλοντος που σχετίζεται με τον αλιευτικό τομέα,
μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. προώθηση της έρευνας σε καινοτόμες και φιλικές
προς το περιβάλλον τεχνικές και τεχνολογίες, περιβαλλοντική πιστοποίηση,
μέτρα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών, κλπ), με στόχο την ορθολογική
εκμετάλλευση του υδάτινου περιβάλλοντος και την ευζωία των εκτρεφόμενων
οργανισμών.
Αναβάθμιση του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από δέσμη δράσεων
(π.χ. ενίσχυση της συμμετοχής σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, κλπ),
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με στόχο την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διασφάλιση της
απασχόλησης.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης οι παρεμβάσεις που
επιλέχθηκαν ανά τομέα είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

3.2.

Παρεμβάσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Οι παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα κινούνται:
❖

στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης των κρίσιμων για την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης καλλιεργειών, που επηρεάζονται
άμεσα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (βαμβάκι, καπνός, σιτηρά και
ζαχαρότευτλα), μέσω, κυρίως της αντικατάστασής τους από νέες
καλλιέργειες,

❖

στην επέκταση υφιστάμενων καλλιεργειών, αλλά και εισαγωγή νέων, οι
οποίες

αξιολογούνται

θετικά

ως

προς

την

οικονομικότητα και

ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά,
❖

σε οριζόντιες δράσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο σχεδόν των
καλλιεργειών και που αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό τους μέσα από τη
βιολογική γεωργία και την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης
διαχείρισης, στην έρευνα, τους νέους αγρότες, τον αναδασμό και την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γεωργούς και

❖

στον τομέα της ζωικής παραγωγής, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στον
εκσυγχρονισμό

των

εγκαταστάσεων

κτηνοτροφικών

μονάδων,

τη

δημιουργία μονάδων εσταβλισμένης προβατοτροφίας, αλλά και στην
ανάπτυξη της βιολογικής προβατοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας και
την παραγωγή βιολογικού γάλακτος.

3.3.

Φυτική παραγωγή

3.3.1. Παρεμβάσεις στο βαμβάκι
❖

Εκσυγχρονισμός υπάρχουσας καλλιέργειας βαμβακιού: Αναβάθμιση της
ποιότητας του παραγόμενου Ελληνικού βαμβακιού μέσα από την ένταξη
της καλλιέργειας σε Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αλλά και
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Βιολογικής Καλλιέργειας, προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα σε όφελος, τόσο των βαμβακοπαραγωγών, όσο των
εκκοκκιστικών επιχειρήσεων.
❖

Αντικατάσταση μέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας του βαμβακιού με
νέες καλλιέργειες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών.
Τέτοιες καλλιέργειες είναι τα αρωματικά - φαρμακευτικά (στους Νομούς
Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) και τα κτηνοτροφικά φυτά (στους
Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου).

3.3.2. Παρεμβάσεις στον καπνό
❖

Εκσυγχρονισμός υπάρχουσας καλλιέργειας καπνού ανατολικού τύπου
ποικιλίας μπασμά για αναβάθμιση της ποιότητας του καπνού μέσω της
ένταξης της καλλιέργειας σε Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,
αλλά και Βιολογικής Καλλιέργειας, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο
για την διατήρηση της καπνοκαλλιέργειας λόγω της λήψης συγκεκριμένου
ποσού

με την

ένταξη

στα προγράμματα,

ενώ ταυτόχρονα

θα

ισχυροποιήσει την αξία του προϊόντος και την ανταγωνιστικότητά του
διεθνώς.
❖

Αντικατάσταση μέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας του καπνού με
νέες καλλιέργειες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών.
Έτσι προτείνεται αντικατάσταση του καπνού στους Νομούς Ξάνθης και
Ροδόπης από αρωματικά -φαρμακευτικά φυτά σε ορεινές και ημιορεινές
περιοχές καθώς και από κτηνοτροφικά φυτά.

❖

Ενίσχυση του ρόλου των Ομάδων Παραγωγών Καπνού με στόχο, τόσο τη
διασφάλιση των συμφερόντων των καπνοπαραγωγών μέσα από τις
καλύτερες διαπραγματεύσεις, που αυτές μπορούν να επιτύχουν, όσο και
την ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας στην καλλιέργεια του καπνού.

Το ποσό που θα προκύψει από τη μεταφορά του 50% των άμεσων ενισχύσεων
του καπνού το 2010 σε πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης (πυλώνας 2) προτείνεται
να διατεθεί σε μία δέσμη μέτρων ενισχύσεων, που αφορούν τα ακόλουθα:
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❖

Ενισχύσεις εισοδήματος με μία μορφή εξισωτικής αποζημίωσης

❖

Ενισχύσεις απασχόλησης ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης και
τα χωροταξικά χαρακτηριστικά των περιοχών της Περιφέρειας

❖

Ενισχύσεις για την απασχόληση των γυναικών στον τομέα της
καπνοπαραγωγής

❖

Ενισχύσεις για τις μειονεκτικές περιοχές υπό τον όρο ότι θα συνεχιστεί η
παραγωγή

❖

Ενισχύσεις για υποδομές μικρής εμβέλειας

❖

Ενισχύσεις για τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής με τη δημιουργία
οικονομιών κλίμακας

❖

Ενισχύσεις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών

❖

Ενισχύσεις για την ενδυνάμωση του ρόλου των Ομάδων Παραγωγών

❖

Ενισχύσεις για την προώθηση της γενετικής ποικιλότητας.

3.3.3. Παρεμβάσεις στα σιτηρά
❖

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων καλλιεργειών σιτηρών για αναβάθμιση της
ποιότητας των σιτηρών μέσω της ένταξης της καλλιέργειας σε Συστήματα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αλλά και Βιολογικής Καλλιέργειας, γεγονός
που θα αποτελέσει μικρό πρόσθετο κίνητρο για την διατήρηση της
καλλιέργειας, λόγω της λήψης συγκεκριμένου ποσού με την ένταξη στα
προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα θα ισχυροποιήσει την αξία του προϊόντος
και την ανταγωνιστικότητά του. Η παρέμβαση θα πρέπει να συνδυαστεί
με τη συμβολαιακή γεωργία, δηλαδή με εξασφάλιση της συνεργασίας με
μεταποιητικές μονάδες ζυμαρικών (π.χ. Νομός Έβρου). Με τον τρόπο
αυτό εξασφαλίζεται η τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας
από τους παραγωγούς, γεγονός που λειτουργεί θετικά στην προώθηση της
δράσης εκσυγχρονισμού της καλλιέργειας σιτηρών.

❖

Αντικατάσταση μέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας των σιτηρών με
νέες καλλιέργειες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών.
Προτείνεται αντικατάσταση από:
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o αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στους Νομούς Δράμας,
Ξάνθης, Ροδόπης, και Έβρου,
o κτηνοτροφικά φυτά στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης,
Ροδόπης, και Έβρου και τέλος από
o ενεργειακά φυτά.
❖

Εφαρμογή προγράμματος αμειψισποράς σε εκτάσεις που θα σταματήσει η
καλλιέργεια σιτηρών, συντελώντας στην βελτίωση της γονιμότητας, της
δομής του εδάφους και στη μείωση των ζιζανίων και ασθενειών ή την
μετατροπή των εκτάσεων σε βοσκότοπους.

3.3.4. Παρεμβάσεις στα ζαχαρότευτλα
❖

Αντικατάσταση

μέρους

των

εκτάσεων

της

καλλιέργειας

των

ζαχαρότευτλων από αρωματικά φυτά κυρίως στο Νομό Έβρου.
Εξειδικεύοντας την παρέμβαση αυτή, προτείνεται η αντικατάσταση
ζαχαρότευτλων με κατάλληλα αρωματικά φυτά, όπως Μέντα, Βαλεριάνα,
Εχινάτσεα, Μελισσόχορτο, Λεβάντα, τα οποία καλλιεργούνται σε πεδινές
περιοχές και ποτιστικά εδάφη, και επομένως η καλλιέργειά τους είναι
συμβατή με αυτή των ζαχαρότευτλων.
❖

Μέρος της

διατηρούμενης καλλιέργειας

των

ζαχαρότευτλων

θα

χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη παραγωγής βιοαιθανόλης, δεδομένου ότι η
παραγωγή

ζάχαρης προβλέπεται να

μειωθεί αισθητά (μετατροπή

εργοστασίου ζάχαρης Ξάνθης). Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται η
δημιουργία μονάδων παραγωγής βιοαιθανόλης.

3.3.5. Παρεμβάσεις στα επιτραπέζια σταφύλια
Επέκταση της καλλιέργειας με νέες ποικιλίες, οι οποίες θα παρουσιάζουν
μεγαλύτερη δυναμική, και που θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση κυρίως στο
εξωτερικό, ενισχύοντας έτσι τη θέση της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο κλάδο
διεθνώς. Προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με στοιχεία αγοράς, η άσπερμη
ποικιλία CRIMSON έχει υψηλή ζήτηση στην αγορά της Ευρώπης, είναι βιώσιμη
και σε μικρές εκτάσεις, επιτρέποντας έτσι την αντικατάσταση και υφιστάμενων
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καλλιεργειών μικρών κλήρων (π.χ. του καπνού) κυρίως στους Νομούς Θράκης,
Ροδόπης και Έβρου.

3.3.6. Παρεμβάσεις στα σπαράγγια
❖

Επέκταση της καλλιέργειας κυρίως στους Νομούς Καβάλας και Έβρου,
όπου ήδη η καλλιέργεια αυτή αγγίζει ικανοποιητικά επίπεδα, με
αξιοποίηση εδαφών χαμηλότερης ποιότητας.

❖

Αντικατάσταση μέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας του βαμβακιού,
καπνού, κλπ, από την καλλιέργεια σπαραγγιών με πολλαπλασιαστικά
οφέλη στο γεωργικό εισόδημα, που απορρέουν από την πολυκαλλιέργεια.

❖

Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ποιότητα (ομαδοποίηση
παραγωγής για τυποποίηση, ενιαία ετικέτα, χαρακτηρισμός ως Π.Ο.Π.),
αλλά και με την αξιοποίηση φυσικών πόρων (η υπόγεια αξιοποίηση της
γεωθερμίας στην Ξάνθη έχει θετικότατα αποτελέσματα στην πρωίμηση
του σπαραγγιού με θετική, βέβαια, επίδραση στην τιμή του, λόγω της
παρουσίας του στην αγορά 30 - 45 ημέρες πριν τον ανταγωνισμό).

❖

Εμπορική εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας σπαραγγιών μέσα από
κονσερβοποίηση για προώθηση τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια
αγορά, γεγονός που θα επιφέρει μείωση της τιμής των σπαραγγιών για τον
έλληνα καταναλωτή.

3.3.7. Παρεμβάσεις στα ελαιόδεντρα
❖

Η καλλιέργεια ελαιόδεντρων για ελαιοπαραγωγή αποτελεί μία εξαιρετικά
βιώσιμη καλλιέργεια, η οποία και πρέπει να συνεχιστεί στην κατεύθυνση,
όμως, της ποιότητας με παρεμβάσεις στον τομέα της πιστοποίησης, της
τυποποίησης, της αναγνώρισης της ονομασίας προέλευσης και της
βιολογικής γεωργίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι προς αυτή την κατεύθυνση
έχουν γίνει ήδη κατά τόπους παρεμβάσεις (π.χ. ελαιόλαδο Μαρώνειας).

3.3.8. Παρεμβάσεις στην πατάτα
❖

Επέκταση της καλλιέργειας σε όλη την Περιφέρεια αλλά κυρίως στο
Νομό Δράμας λόγω του πολύ καλού μικροκλίματος.
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❖

Εφαρμογή

καινοτόμων

δράσεων

ώστε να

ενισχυθεί η

ατομική

σποροπαραγωγή ή η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τη συσκευασία και
τυποποίηση. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην προστασία της ονομασίας
προέλευσης της πατάτας Νευροκοπίου, μέσα από συστηματικούς ελέγχους
και συμπληρωματικές δράσεις (π.χ. ειδική ετικέτα).

3.3.9. Παρεμβάσεις στα κηπευτικά
❖

Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και διερεύνηση της δυνατότητας
ανάπτυξης των καλλιεργειών υπό κάλυψη (θερμοκηπιακή καλλιέργεια).

❖

Εφαρμογή αρχών βιολογικής γεωργίας, τόσο στα υπαίθρια όσο και στα
θερμοκηπίου κηπευτικά λόγω της αυξανόμενης προτίμησης του τελικού
καταναλωτή στα βιολογικά προϊόντα.

❖

Προώθηση ανάπτυξης θερμοκηπιακών κηπευτικών λόγω των υψηλότερων
αποδόσεων και καλλιέργεια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με την
προϋπόθεση, τόσο της απαιτούμενης τεχνογνωσίας των παραγωγών, όσο
και των κατάλληλων συνθηκών για την ευδοκίμηση της καλλιέργειας υπό
κάλυψη.

❖

Ανάπτυξη της καλλιέργειας των κηπευτικών με ταυτόχρονη διασφάλιση
της προώθησής τους στις τοπικές κεντρικές αγορές.

❖

Ενίσχυση της τεχνογνωσίας των παραγωγών σε επίπεδο εκτεταμένης
καλλιέργειας

που

διαφέρει

σημαντικά

από

τις

απαιτήσεις

της

ιδιοπαραγωγής.
❖

Διασφάλιση προώθησης στην εγχώρια και διεθνή αγορά του Πεπονιού
Θράκης για το οποίο διερευνήθηκε η δυνατότητα χαρακτηρισμού του ως
Π.Ο.Π..

3.3.10.
❖

Παρεμβάσεις στα δενδροκομικά

Μικρής κλίμακας επέκταση των υφιστάμενων καλλιεργειών αμυγδάλων
κυρίως στους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Ροδόπης και καρυδιών
κυρίως στους Νομούς Δράμας και Καβάλας.
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❖

Παροχή ενισχύσεων για εφαρμογή της καλλιέργειας λεύκης και
παυλώνιας (με έμφαση στις παραποτάμιες περιοχές του Νομού Έβρου. Η
επιλογή αυτή βασίζεται στα εξής:

❖

Είναι δασικά είδη προσαρμοσμένα στο εδαφοκλιματολογικό περιβάλλον
των παρέβριων περιοχών και συμβατά γενικότερα με το τοπικό
περιβάλλον. Πέραν της λεύκης, υπάρχουν και είδη παυλώνιας που
φαίνεται να προσαρμόζονται στην περιοχή του Έβρου, αφού ήδη αυτά
καλλιεργούνται στην παρέβρια περιοχή της τούρκικης πλευράς, με σκοπό
την παραγωγή ξυλείας, ταχύτερα της λεύκης

❖

Η λεύκη είναι ένα είδος ήδη προωθούμενο και επιδοτούμενο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη του αγροτικού εισοδήματος (Κανονισμός
ΕΚ 1698/2005). Με τους ίδιους όρους θα μπορούσε, κάτω από ορισμένες
συνθήκες, να ενταχθεί και η παυλώνια, και μάλιστα σε πιο ευέλικτες
μορφές καλλιέργειας από άποψη χρόνου διατήρησης της φυτείας

❖

Η ξυλεία είναι πλέον στρατηγική πρώτη ύλη για την Περιφέρεια, όπου
υπάρχουν και λειτουργούν 2 εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου, τα οποία
αναζητούν νέες πήγες προμήθειάς της

❖

Λεύκη και Παυλώνια είναι είδη που αντέχουν στις ολιγοήμερες
πλημμυρικές συνθήκες των παρέβριων περιοχών, ενώ η φύση των εδαφών
και τα υδρολογικά στοιχεία είναι αρκετά ευνοϊκά (για την λεύκη η
υπάρχουσα εμπειρία είναι αρκετά ικανοποιητική για τη προσαρμογή της,
ενώ για την παυλώνια ειδικοί δασολόγοι ισχυρίζονται ότι είναι είδος που
ταιριάζει και προσαρμόζεται στην παρέβρια κοιλάδα του Έβρου)

❖

Η παρέβρια γεωργική και μη έκταση που μπορεί να καλλιεργηθεί με τα 2
δασικά είδη εκτιμάται σε 100.000 - 150.000 στρέμματα

❖

Το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προκύπτει από την λευκοκαλλιέργεια
(μετά την αφαίρεση και της αμοιβής της ίδιας εργασίας, άρα και της
ύπαρξης εναλλακτικών ευκαιριών εισοδήματος) είναι αρκετά υψηλότερο
από ένα τυπικό δείγμα άλλων καλλιεργειών για αγρόκτημα 100
στρεμμάτων. Ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, προκύπτουν για τις φυτείες
παυλώνιας, στοιχεία που πηγάζει από εκτιμήσεις δασολόγων και όχι
αντίστοιχης εθνικής και η τοπικής εμπειρίας.
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3.3.11.

Παρεμβάσεις στην ανθοκομία

❖

δράσεων κατάρτισης

Υλοποίηση

ανθοκαλλιεργητών,

με

στόχο

και τεχνικής
την

υποστήριξης

παραγωγή

ανθέων

των

υψηλών

προδιαγραφών και την ανάπτυξη ενός συστήματος διακίνησης και
εμπορίας των ανθοκομικών προϊόντων της Περιφέρειας.
❖

Ενίσχυση της έρευνας (πειραματικοί αγροί, μετακίνηση επιστημόνων,
κλπ) για διερεύνηση της βιωσιμότητας της καλλιέργειας των ρόδων,
δεδομένης της δυναμικότητας του κλάδου στην παραγωγή ελαίων.

3.3.12.
❖

Παρεμβάσεις στα αμπέλια για οινοπαραγωγή

Εκσυγχρονισμός της καλλιέργειας με εφαρμογή βιολογικής γεωργίας, και
με δράσεις όπως ο χαρακτηρισμός των κρασιών ως Ο.Π.Α.Π. και η
προβολή των κατά τόπους ποιοτικών οίνων, γνωστών από την αρχαιότητα
και με έντονα στοιχεία παράδοσης (π.χ. Οίνος Μαρώνεια - Ισμαρικός
Οίνος).

❖

Έρευνα για την εφαρμογή καλλιέργειας Τρούφας ενός εξαιρετικά
δυναμικού και προσοδοφόρου προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, είναι
απαραίτητη η διερεύνηση των εδαφο-κλιματολογικών συνθηκών των
περιοχών της Περιφέρειας, με στόχο να εντοπισθούν οι πλέον κατάλληλες
για καλλιέργεια τρούφας περιοχές.

3.4.
❖

Οριζόντιες παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα
Αναδασμοί λόγω πολυτεμαχισμού του κλήρου, οι οποίοι πρέπει να
συμπληρώνονται με την εκτέλεση παράλληλων έργων υποδομής
και εγγειοβελτιωτικών έργων. Παράλληλα απαιτείται αποτύπωση κτηματογράφηση, που μπορεί να εκτελεστεί και με λήψη δορυφορικής
εικόνας.

❖

Εφαρμογή του θεσμού των αγροτικών συμβούλων και επιστροφή των
γεωπόνων κοντά στον παραγωγό και τις καλλιέργειες, προκειμένου οι
αγρότες να αξιολογούν τις επιδόσεις της εκμετάλλευσης τους, να
βελτιώνουν τη διαχείριση τους και να προσδιορίζουν τις αναγκαίες
παρεμβάσεις στην παραγωγή.
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❖

Παροχή ειδικών ευεργετημάτων στους νέους αγρότες, με μεγαλύτερη από
τη σημερινή έμφαση στις γυναίκες (αύξηση της πριμοδότησης κριτηρίων)
και στους γεωτεχνικούς (πριμοδότηση κριτηρίων), ώστε να διευκολυνθεί η
αρχική τους εγκατάσταση και στη συνέχεια η διαρθρωτική προσαρμογή
των

εκμεταλλεύσεων

τους.

Έμφαση

θα πρέπει να

δοθεί

στη

συνταξιοδότηση των αγροτών:

❖

ο

παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών

ο

απασχολούμενων σε μονοτομεακές καλλιέργειες

ο

που αντικαθίστανται από γυναίκες

ο

που αντικαθίστανται από επιστήμονες - γεωτεχνικούς

ο

που αντικαθίστανται από νέους κάτω των 30 ετών.

Ενίσχυση των δράσεων του αγροτικού πληθυσμού και αποκατάστασης
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

❖

Δράσεις άμεσων ενισχύσεων του εισοδήματος και της απασχόλησης σε
καπνοπαραγωγούς και λοιπούς παραγωγούς ορεινών και μη ορεινών
περιοχών.

❖

Ανάπτυξη της έρευνας και συντονισμός των ερευνητικών φορέων
συμπεριλαμβανομένων και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για
να επιτευχθεί η αειφορία της ελληνικής γεωργίας και η προώθηση της
περιβαλλοντικής διάστασης της νέας Κ.Α.Π.

❖

Εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, συμβάλλοντας στη διατήρηση
του περιβάλλοντος, στην αειφορία της ελληνικής γεωργίας και στην
ανάπτυξη της υπαίθρου. Για το λόγο αυτό απαιτούνται:

❖

Έρευνες αγοράς, μελέτες σχεδιασμού των προϊόντων και ενίσχυση για την
αναγνώριση ονομασίας προέλευσης ή γεωργικής ένδειξης (π.χ. Μέλι
Θάσου) ή για πιστοποιητικά ιδιοτυπίας, όπως προβλέπεται από τους
κοινοτικούς κανονισμούς (παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή
συστημάτων ποιότητας τροφίμων)

❖

Κάλυψη του κόστους ανάπτυξης και αρχικής πιστοποίησης συστημάτων
ποιότητας (ΚΟ9001, ΚΟ14001, EMAS, Συστήματα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης,

Η Α ^Ρ)

από

τους

πιστοποίησης
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αναγνωρισμένους

οργανισμούς

❖

Ενίσχυση του κόστους ελέγχων ποιότητας γεωργικών προϊόντων που
ενεργούν φορείς πιστοποίησης.

❖

Ενίσχυση και διασφάλιση της εφαρμογής των Ορθών Γεωργικών
Πρακτικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΠNOΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
4.1.

Η αναγκαιότητα διατήρησης του κοινωνικοοικονομικού
ιστού στην περιοχή μας

Όπως αναφέρεται στο οικείο κεφάλαιο ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να
παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Περιφέρειας ΑΜΘ, σε όρους κυρίως
απασχόλησης και δευτερευόντως εισοδήματος. Όμως είναι γεγονός ότι κατά τις
τελευταίες δεκαετίες ο αγροτικός πληθυσμός συνεχώς μειώνεται, πράγμα που
οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου μας και στην εσωτερική και εξωτερική
μετανάστευση. Γενικά, η γεωργία εξακολουθεί να παρουσιάζει στην περιοχή μας
έντονα διαρθρωτικά προβλήματα, ενώ δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί οι
κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή απορρόφηση του πλεονάζοντος εργατικού
δυναμικού του πρωτογενούς τομέα στους άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρηθούν
τουλάχιστον οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο μας που συμβάλλουν σήμερα σε
αξιόλογο βαθμό στην απασχόληση και στο εισόδημα.
Η καπνοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια ΑΜΘ ασκείται κατά κύριο λόγο στις
ημιορεινές - μειονεκτικές περιοχές της που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα
απασχόλησης και εξασφάλισης εισοδημάτων και απειλούνται από ερήμωση. Στις
πιο πολλές περιπτώσεις (μικρές οικογενειακού τύπου εκμεταλλεύσεις) ο καπνός
αποτελεί τη μόνη αγρονομικά και οικονομικά βιώσιμη πηγή εισοδήματος, λόγω
και της σταθερότητας της αγοράς του προϊόντος.
Οι καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις υποστηρίζονται (και απαιτούν την ύπαρξη)
από την τοπική βιοτεχνία παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων συναφούς
εξοπλισμού και αγροτικών εφοδίων, αλλά κυρίως από την βιομηχανία πρώτης
μεταποίησης του προϊόντος. Με τη σημερινή συγκυρία, όπου ο αγροτικός
πληθυσμός αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες αβεβαιότητες, ένας τέτοιος πόλος
απασχόλησης και εξασφάλισης σταθερού εισοδήματος αποδεικνύεται θεμελιώδης
για την περιοχή μας.
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Εξάλλου, μαζί με τις οικογένειες των καλλιεργητών που δουλεύουν όλο το χρόνο
στα καπνά, το πρόσθετο εποχιακό εργατικό δυναμικό που χρειάζεται η
καλλιέργεια, ιδιαίτερα κατά την εγκατάσταση της φυτείας και τη συγκομιδή,
βρίσκει μια συμπληρωματική πηγή εργασίας και εισοδήματος.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η καλλιέργεια του καπνού συμβάλλει
αποφασιστικά στη διατήρηση ενός ενεργού πληθυσμού στην ύπαιθρο, του οποίου
η παρουσία συντελεί στη βιωσιμότητα της τοπικής βιοτεχνίας, του εμπορίου και
των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.
Εξάλλου, το γεγονός ότι ο καπνός καλλιεργείται σε μικρές εκτάσεις αλλά και ο
αριθμός των ωρών απασχόλησης και η φροντίδα που απαιτεί, καθιστά τους
καπνοκαλλιεργητές και τους εποχιακούς τους εργάτες έντονα παρόντες στο χώρο
της υπαίθρου, κάτι που συμβάλλει στη συντήρηση του.
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν και καταδεικνύουν την αναγκαιότητα διατήρησης
της καπνοκαλλιέργειας που συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλη μονοετή
καλλιέργεια στην απασχόληση και το εισόδημα στην περιοχή μας και κατά
συνέπεια στη διάσωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού στην ύπαιθρο μας.

4.2.

Πιθανές αλλαγές στις καπνοτταραγωγικές εκμεταλλεύσεις
και στην αγορά των καπνών ανατολικού τύπου, μετά την
εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ποια θα είναι η τύχη της καλλιέργειας των καπνών ανατολικού τύπου στην
Περιφέρεια ΑΜΘ σε περίπτωση που αποφασιστεί τελικά η πλήρης αποσύνδεση
των ενισχύσεων από την παραγωγή;
Το παραπάνω ερώτημα είναι δύσκολο να απαντηθεί, αφού η συνέχιση ή μη της
καλλιέργειας θα εξαρτάται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους μηχανισμούς
της αγοράς (προσφορά - ζήτηση - διαμόρφωση εμπορικής τιμής προϊόντος). Οι
μηχανισμοί αυτοί, όπως είναι γνωστό, λειτουργούν ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις
της αγροτικής κοινωνίας μας και ανεξάρτητα από τους στόχους οικονομικού κοινωνικού χαρακτήρα που τίθενται από την Πολιτεία.
Η συνέχιση της καταβολής πριμοδοτήσεων στους καπνοπαραγωγούς (με τη
μορφή της ενιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης εκμετάλλευσης).
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ανεξάρτητα από το αν παράγουν ή όχι καπνά, αποτελεί μια ελάχιστη εξασφάλιση
γι' αυτούς που δεν έχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις (δηλαδή για φορείς
εκμεταλλεύσεων με αυστηρή εξειδίκευση στον καπνό, σχετικές επενδύσεις σε
πάγιο εξοπλισμό, άφθονα εργατικά χέρια κλπ.), όπως και ευκαιρίες απασχόλησης
και έτσι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Αυτό ισχύει για τη
μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών καπνών ανατολικού τύπου ποικιλίας
μπασμάς στην Περιφέρεια AMQ (που κατέχουν ποσόστωση παραγωγής μέχρι 3,5
τόνους). Έχει άλλωστε τονιστεί κατ' επανάληψη ότι η αντικατάσταση της
καπνοκαλλιέργειας από άλλες καλλιέργειες είναι εξαιρετικά δύσκολη (λόγω του
μικρού μεγέθους και της οριακής γονιμότητας των αγρών που αξιοποιούνται
σήμερα στα καπνά κλπ.).
Από την άλλη πλευρά όμως η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης
ανεξάρτητα από την παραγωγή καπνών μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για
την εγκατάλειψη της καλλιέργειας από τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν
σήμερα σημαντικές δυσκολίες στην άσκηση της καπνοπαραγωγικής τους
εκμετάλλευσης (κατά κύριο λόγο οριακής απόδοσης εκμεταλλεύσεις με φορείς
μεγάλης ηλικίας χωρίς εξασφαλισμένη διαδοχή). Αυτοί 01 παραγωγοί, είναι
ενδεχόμενο να αρκεστούν στην είσπραξη των εισοδηματικών ενισχύσεων
εκμετάλλευσης, αφού στην περίπτωση τους το εισόδημα εργασίας που προέρχεται
από την καλλιέργεια του καπνού είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
Έτσι θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανόν ότι αρκετοί καλλιεργητές (με τα
χαρακτηριστικά που προαναφέρουμε) θα εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Είναι
άλλωστε φυσικό, για τους καλλιεργητές που δεν διαθέτουν επαρκή οικογενειακή
εργασία και έχουν αυξημένες καταβαλλόμενες καλλιεργητικές δαπάνες, να
παύσουν την καλλιέργεια, αφού δεν πρόκειται να έχουν ουσιαστικό οικονομικό
αποτέλεσμα (κέρδος) απ' αυτήν. Η σταδιακή εγκατάλειψη της καλλιέργειας του
καπνού από αυτή την κατηγορία παραγωγών αναμένεται να γίνει χωρίς ο καπνός
να αντικατασταθεί από κάποια άλλη εντατική καλλιέργεια ή δραστηριότητα που
μπορεί να αποφέρει ανάλογα εισοδήματα. Είναι πιο πιθανό τα καπνά να
αντικατασταθούν από εκτατικές καλλιέργειες (φθινοπωρινά σιτηρά ή χορτοδοτικά
φυτά), εφόσον η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας αποτελεί την αναγκαία
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προϋπόθεση για την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης της εκμετάλλευσης. Οι
καλλιέργειες αυτές όμως, αν λάβουμε υπόψη μας και το μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων, σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζουν απασχόληση και
ικανοποιητικό εισόδημα, με άλλα λόγια η εγκατάλειψη της καπνοφυτείας από
ορισμένους καλλιεργητές ουσιαστικά θα σημαίνει και την παύση της γεωργικής
δραστηριότητας τους.
Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο καπνός ανατολικού τύπου της ποικιλίας
μπασμάς που καλλιεργείται στην περιοχή μας έχει γενικά μεγάλη ζήτηση στην
αγορά, λόγω της εξαιρετικής ποιότητας του και του αρώματος που προσδίδει στα
διάφορα «χαρμάνια», έστω και αν χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες. Η
ποιότητα των καπνών της ίδιας ποικιλίας που καλλιεργούνται στις γειτονικές μας
χώρες (Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία) υπολείπεται αυτής του μπασμά της
περιοχής μας. Τέλος δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενδείξεις για κάμψη της
ζήτησης για τη συγκεκριμένη ποικιλία καπνού.
Έτσι με την μερική εγκατάλειψη της καλλιέργειας και τον περιορισμό της
προσφοράς, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν οι εμπορικές τιμές του προϊόντος
(ιδιαίτερα αν καταβληθούν προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας του). Η
άνοδος των τιμών μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για μια ορισμένη
κατηγορία εκμεταλλεύσεων για να αυξήσουν την παραγωγή τους (αφού δεν θα
υπάρχουν πλέον ποσοστώσεις).
Πρόκειται για τις εκμεταλλεύσεις που έχουν σωστή οργάνωση, διαθέτουν
εργατικά χέρια και έχουν επενδύσει σε μόνιμες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για
την καλλιέργεια (δηλαδή εκμεταλλεύσεις με αρκετά ικανοποιητικούς δείκτες
αποτελεσματικότητας - παραγωγικότητας).
Αυτές οι εκμεταλλεύσεις είναι σε θέση να αυξήσουν την έκταση που καλλιεργούν
με καπνά και την παραγωγή τους, πετυχαίνοντας πιο ορθολογική χρησιμοποίηση
των συντελεστών της παραγωγής και οικονομίες κλίμακας, όπως επίσης καλύτερη
ποιότητα προϊόντος (αξιοποίηση σχετικής τεχνογνωσίας). Μ' άλλα λόγια μπορούν
να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
Σε πιο βαθμό μπορεί μια πιθανή αύξηση των τιμών να λειτουργήσει θετικά έτσι
ώστε να αντισταθμιστεί (με αύξηση της παραγωγής από ορισμένη κατηγορία
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καπνοκαλλιεργητών) η απώλεια που θα προέλθει από την εγκατάλειψη της
καλλιέργειας από μια άλλη κατηγορία καλλιεργητών (όπως επεξηγήσαμε
παραπάνω) είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Σε βάθος χρόνου, θα εξαρτηθεί κατά
κύριο λόγο από τις τελικές τιμές προϊόντος που θα διαμορφωθούν στην αγορά (σε
σύγκριση με το κόστος της καλλιέργειας) και από το αν θα υπάρχει σταθερότητα
στην αγορά των καπνών ανατολικού τύπου.
Γενικά θα πρέπει η εμπορική τιμή που θα απολαμβάνει ο παραγωγός και
συνακόλουθα η ακαθάριστη πρόσοδος της καλλιέργειας όχι απλώς να
υπερκαλύπτει τις καταβαλλόμενες δαπάνες παραγωγής (χρηματικό κόστος
παραγωγής), αλλά να αφήνει λογικά περιθώρια για μια σχετικά ικανοποιητική
αμοιβή της οικογενειακής εργασίας του καλλιεργητή.
Τέλος, με τις νέες συνθήκες στην «αγορά» καπνού, θα υπάρξει αβεβαιότητα και
αυξημένος κίνδυνος για τους καλλιεργητές σε ότι αφορά την εξασφάλιση ενός
σταθερού εισοδήματος, μεγάλη επιφυλακτικότητα για την πραγματοποίηση
επενδύσεων κεφαλαίου στην καπνοκαλλιέργεια κλπ. Έτσι η είσοδος νέων
καλλιεργητών στον κλάδο θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη ως
αδύνατη.
Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας του κλάδου που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ΑΜΘ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την
αρχή θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες της αποσύνδεσης των ενισχύσεων από
την παραγωγή καπνού, με δραστική μείωση του κύκλου εργασιών τους (αφού
ορισμένες ποικιλίες καπνού μικρής ζήτησης και εμπορικής αξίας εκτιμάται ότι θα
παύσουν

να

καλλιεργούνται)

και

σημαντική

μείωση

των

καθαρών

αποτελεσμάτων τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες
προσαρμογής στις νέες συνθήκες αγοράς που θα διαμορφωθούν. Ο ανταγωνισμός
θα αυξηθεί και είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ανακατατάξεις στον κλάδο
(παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, εξαγορές και συγχωνεύσεις). Γενικά εκτιμάται
ότι στον κλάδο θα παραμείνουν τελικά λίγες μόνο μεγάλες επιχειρήσεις
Ας μη μας διαφεύγει ότι τα καπνά ανατολικού τύπου, σχεδόν στο σύνολο τους,
προορίζονται για τη διεθνή αγορά, ότι υπάρχει διεθνής ανταγωνισμός και
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δυνατότητες για στροφή των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου προς
τις ξένες αγορές. Ακόμη ότι σιγαρετοβιομηχανίες μπορούν σε βάθος χρόνου και
ανάλογα με τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς (προσφορά - τιμές) να
τροποποιήσουν τα διάφορα «χαρμάνια» τους με μερική ή και ολική
αντικατάσταση των «ακριβών» ποικιλιών από καπνά χαμηλότερου κόστους.

4.3.

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την κατάργηση της ΚΟΑ
καπνού

Αν ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν (έλλειψη μηχανισμών
στήριξης των τιμών παραγωγού, έντονη αβεβαιότητα για τους καλλιεργητές σε
ότι αφορά την εξασφάλιση του εισοδήματος τους) και οι ιδιομορφίες της
καλλιέργειας (ιδιαίτερα απαιτητική σε ανθρώπινη εργασία που δεν αμείβεται
όμως ικανοποιητικά) θεωρείται πολύ πιθανή η σταδιακή συρρίκνωση του κλάδου
και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Και επειδή δεν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων και ευκαιριών απασχόλησης στις ημιορεινές μειονεκτικές περιοχές που καλλιεργούνται τα καπνά, είναι βέβαιο ότι η
συρρίκνωση του κλάδου θα έχει σαν συνέπεια τη δραστική μείωση της
απασχόλησης και του εισοδήματος των κατοίκων αυτών των περιοχών. Πράγμα
που με τη σειρά του θα έχει ως αποτέλεσμα την ένταση του φαινομένου
εγκατάλειψης, ιδιαίτερα από τους νέους, της υπαίθρου και αναζήτησης καλύτερης
τύχης στα αστικά κέντρα.
Τι μπορεί να σημαίνει σε αριθμητικούς όρους (απώλεια εισοδήματος και θέσεων
απασχόλησης) για την τοπική οικονομία και κοινωνία η μερική έστω εγκατάλειψη
της καλλιέργειας των καπνών ανατολικού τύπου; Εξετάζουμε δύο πιθανά σενάρια
που προβλέπουν την μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με καπνά
ανατολικού τύπου στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατά 25% και 50% αντίστοιχα.

4.3.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων πραγματοποίησης του πρώτου
σεναρίου (μείωση έκτασης καλλιέργειας κατά 25%)
Μια μείωση αυτής της τάξεως (αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι δυνατότητες
υποκατάστασης του καπνού με άλλες εντατικής μορφής καλλιέργειες είναι
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εξαιρετικά περιορισμένες) αναμένεται ότι θα έχει ως συνέπεια τη μείωση των
θέσεων εργασίας κατά 4.407 σε ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΐνίΘ. Σημειώνουμε
ότι το σύνολο των απασχολούμενων στη φυτική παραγωγή είναι 72.506 άτομα
(διαθέσιμα στοιχεία έτους 2001), δηλαδή επέρχεται μείωση των θέσεων εργασίας
κατά 6% περίπου, ενώ οι συνολικά απασχολούμενοι σε όλους τους τομείς της
οικονομίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ είναι 214.900 άτομα (μείωση θέσεων
απασχόλησης κατά 2% περίπου). Αν η μείωση είναι αναλογική στους πέντε
Νομούς της Περιφέρειας, στο Νομό Ροδόπης θα έχουμε απώλεια 2.683 θέσεων
απασχόλησης (αύξηση ανεργίας σε επίπεδο Νομού κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες)
και στο Νομό Ξάνθης αντίστοιχα 1.201 θέσεων (αύξηση ανεργίας κατά 3,3
ποσοστιαίες μονάδες).
Οι αναμενόμενες επιπτώσεις σε όρους εισοδήματος θα είναι απώλειες της τάξεως
των 13.309 χιλ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει μείωση του εισοδήματος των
καπνοπαραγωγών κατά 12,5% και μείωση της αξίας του συνολικού προϊόντος
φυτικής παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων ενισχύσεων φυτικής
παραγωγής) κατά 2%. Ιδιαίτερα για τους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, όπου
συγκεντρώνεται η καλλιέργεια, θα έχουμε απώλεια εισοδήματος για τους
καπνοπαραγωγούς 8.246 χιλ. ευρώ και 3.239 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (μείωση της
αξίας του συνολικού προϊόντος φυτικής παραγωγής κατά 4,4% και 3,9%
αντίστοιχα).

4.3.2. Εκτίμηση των επιπτώσεων πραγματοποίησης του δευτέρου
σεναρίου (μείωση έκτασης καλλιέργειας κατά 50%)
Ο περιορισμός της έκτασης της καλλιέργειας κατά 50% αναμένεται ότι θα έχει ως
συνέπεια τη μείωση των θέσεων εργασίας κατά 8.813 σε ολόκληρη την
Περιφέρεια ΑΜ0. Σ' αυτή την περίπτωση επέρχεται μείωση της απασχόλησης
στον κλάδο φυτικής παραγωγής κατά 12% περίπου, ενώ της συνολικής
απασχόλησης κατά 4,1%. Ειδικότερα στο Νομό Ροδόπης θα έχουμε απώλεια
5.365 θέσεων απασχόλησης (αύξηση ανεργίας σε επίπεδο Νομού κατά 12
ποσοστιαίες μονάδες) και στο Νομό Ξάνθης 2.402 θέσεων (αύξηση ανεργίας
κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες)
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Οι αναμενόμενες επιπτώσεις σε όρους εισοδήματος θα είναι απώλειες της τάξεως
των 26.617 χιλ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει μείωση του εισοδήματος των
καπνοπαραγωγών κατά 25% και μείωση της αξίας του συνολικού προϊόντος
φυτικής παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων ενισχύσεων φυτικής
παραγωγής) κατά 4,1%. Για τους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης εκτιμάται ότι θα
προκύψει απώλεια εισοδήματος για τους καπνοπαραγωγούς 16.491 χιλ. ευρώ και
6.477 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (μείωση της αξίας του συνολικού προϊόντος φυτικής
παραγωγής κατά 8,8% και 7,8% αντίστοιχα).
Οι παραπάνω εκτιμήσεις αναφέρονται μόνο στην πρωτογενή παραγωγή των
καπνών ανατολικού τύπου στην περιοχή μας. Όμως οι αρνητικές επιπτώσεις,
όπως έχουμε επισημάνει και παραπάνω, δεν θα περιοριστούν στην πρωτογενή
τομέα αλλά θα είναι ιδιαίτερα μεγάλες για τον κλάδο μεταποίησης και εμπορίας
των καπνών σε φύλλα και για τους υπόλοιπους κλάδους της τοπικής οικονομίας
που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με την καλλιέργεια του καπνού.
Πιο συγκεκριμένα στον κλάδο μεταποίηση και εμπορίας θα πρέπει να αναμένεται
παύση

της

λειτουργίας

επιχειρήσεων

και

σημαντικά

απώλεια

θέσεων

απασχόλησης. Όπως αναφέρουμε σε άλλο σημείο της μελέτης μας, στον κλάδο
της επεξεργασίας καπνού στην περιοχή μας απασχολούνται 1.500 άτομα (σε
ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης). Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι
γυναίκες καπνεργάτιδες. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των εργαζομένων θα
οδηγηθεί στην ανεργία.
Επίσης σημαντικό πλήγμα αναμένεται ότι θα δεχθεί μια σειρά άλλων
επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που συνδέονται με την καλλιέργεια ή τη
μεταποίηση καπνών, όπως βιοτέχνες και προμηθευτές εισροών για την γεωργική
παραγωγή, υλικών συσκευασίας και βοηθητικών υλών για τη μεταποίηση,
μεταφορών, παροχής λοιπών υπηρεσιών κλπ.
Τέλος λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και συνακόλουθα του περιορισμού της
κατανάλωσης, θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για ένα μεγάλο αριθμό
επαγγελματιών της περιοχής μας και γενικότερα για την τοπική και εθνική
οικονομία (μείωση εξαγωγών, αύξηση εισαγωγών για την κάλυψη των αναγκών
της εγχώριας σιγαρετοβιομηχανίας, απώλεια συναλλάγματος κλπ.).
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Συμπερασματικά, με την πλήρη αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή
καπνού, το μέλλον της καπνοκαλλιέργειας στην Περιφέρεια ΑΜΘ διαγράφεται
αβέβαιο. Γενικά εκτιμάται ότι θα επέλθουν σημαντικές ανακατατάξεις και
σταδιακά ότι θα συρρικνωθεί ο κλάδος. Ακόμη ότι ο βαθμός εγκατάλειψης της
καλλιέργειας θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από τη λειτουργία των μηχανισμών
της αγοράς (προσφορά - ζήτηση - τιμές) και πολύ λιγότερο από τις δυνατότητες
για μεταστροφή των παραγωγών σε άλλες καλλιέργειες και δραστηριότητες που
ενδεχομένως θα τους αποφέρουν ισοδύναμο και σταθερό εισόδημα.
Οι συνέπειες από την εγκατάλειψη της καλλιέργειας θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές
για τις περιοχές όπου αυτή συγκεντρώνεται (εγκατάλειψη οικισμών και
πιθανότατα γαιών), για τον κλάδο της μεταποίησης - εμπορίας των καπνών και
για την τοπική κοινωνία και οικονομία γενικότερα (σημαντική μείωση
εισοδημάτων, αύξηση της ανεργίας, κοινωνικά προβλήματα, κλπ).
Οι συνέπειες αυτές είναι δύσκολο να αποφευχθούν, αν λάβουμε υπόψη μας τις
πολύ περιορισμένες εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης και πορισμού
εισοδήματος για τους κατοίκους των καπνοπαραγωγικών περιοχών και την
«αδυναμία» γενικά της τοπικής οικονομίας να «απορροφήσει» την πρόσθετη
ανεργία που θα δημιουργηθεί με την εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας.
Υπόψη των παραπάνω, κρίνεται ότι είναι εξαιρετικά επείγον να δημιουργηθούν οι
βασικές υποδομές αγροτικού χαρακτήρα που θα δώσουν τη δυνατότητα στους
καπνοπαραγωγούς να στραφούν προς άλλες καλλιέργειες, όπως επίσης να
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις (νέες
ευκαιρίες) για την απασχόληση τους στον εξωγεωργικό τομέα. Κάτι τέτοιο δεν
φαίνεται επί του παρόντος να προωθείται με αποτελεσματικότητα.

4.4.

Η

αντιμετώπιση

των

κρίσιμων

ζητημάτων

της

καπνοκαλλιέργειας
Δύο κρίσιμης σημασίας θέματα που αφορούν την καπνοκαλλιέργεια είναι η
ποιότητα του προϊόντος και η εφαρμογή των αυστηρών προτύπων, κανόνων και
πρακτικών που σχετίζονται με την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος.
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Όπως είναι γνωστό, το ζητούμενο σήμερα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία γενικά,
είναι η βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης η
αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από γεωργικές δραστηριότητες.
Είναι δύο θέματα απόλυτης προτεραιότητας που έχουν γενική εφαρμογή
ανεξάρτητα από την καλλιέργεια και το προϊόν. Κατά συνέπεια ισχύουν και για
τα καπνά ανατολικού τύπου.
Θα πρέπει να τονιστεί με έμφαση ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά
στο παρελθόν, η ποιότητα είναι ο αναγκαίος όρος για την ανταγωνιστικότητα και
την προώθηση των καπνών στη διεθνή αγορά. Από την άλλη πλευρά, η ευρεία και
ανεξέλεγκτη πολλές φορές χρήση φυτο-προστατευτικών ουσιών στην καλλιέργεια
του καπνού, έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων αλλά
και τη διατήρηση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο προϊόν.
Η καλλιέργεια των καπνών στην περιοχή μας γίνεται ως επί το πλείστον από
εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις οι φορείς των οποίων ασχολούνται μ' αυτό το
προϊόν κατά παράδοση και διαθέτουν μεγάλη σχετική εμπειρία. Είναι όμως
γεγονός ότι οι καλλιεργητικές τεχνικές που ακολουθούνται δεν είναι πλέον από
τις πιο αποτελεσματικές και δεν οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Έτσι 01 καλλιεργητές των καπνών στην περιοχή μας θα πρέπει να γίνουν
κοινωνοί των σύγχρονων και αποτελεσματικών καλλιεργητικών τεχνικών που θα
οδηγήσουν

σε

υψηλότερη

ποιότητα

και

μικρότερη

επιβάρυνση

του

περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη χρήση πιστοποιημένου
σπόρου, στη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών και λιπασμάτων, στη συγκομιδή
των

καπνοφύλλων

(απόρριψη

των

ακατάλληλων

-

κακής

ποιότητας,

προσβεβλημένων κλπ), στην ξήρανση των καπνοφύλλων και στην παρουσίαση
του προϊόντος σε ομοιόμορφες παρτίδες. Χρειάζονται προς τούτο την κατάλληλη
εκπαίδευση και επιμόρφωση αλλά και την υποστήριξη από γεωτεχνικό
προσωπικό, πράγματα που μπορούν να γίνουν με πρωτοβουλία και ευθύνη των
«Ομάδων Παραγωγών», αλλά και των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου
(που ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ποιότητα της πρώτης ύλης που
επεξεργάζονται).
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Επίσης οι καπνοκαλλιεργητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να
εφαρμόσουν τους γενικούς κανόνες (κώδικες) Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και του εδάφους
(κυρίως των μέτρων που αφορούν την προστασία του από τη διάβρωση). Μεγάλη
σημασία θα πρέπει να δοθεί και στην εφαρμογή της αμειψισποράς, ως ενός
μέτρου για τη διατήρηση και τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.
Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σωστή διαχείριση και χρήση
των γεωργικών φαρμάκων (όπως και στα συνακόλουθα θέματα της τήρησης των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των χειριστών του εξοπλισμού εφαρμογής τους).
Γενικά

επιβάλλεται

να

εφαρμοστεί

«ολοκληρωμένη

διαχείριση»

στην

καπνοκαλλιέργεια και σ' αυτό το θέμα θα πρέπει να στραφούν και να δώσουν
μεγάλη βαρύτητα οι Ομάδες Παραγωγών.
Συμπερασματικά για να διασωθεί η καλλιέργεια, εκτός των άλλων, θα πρέπει να
δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα του προϊόντος που είναι ο μόνος τρόπος
για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του στην διεθνή αγορά.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάζει μεγάλη εξέλιξη
συγκριτικά με την κατάσταση που επικρατούσε σε αυτήν πριν από μερικά χρόνια.
Δυνατότητες, όμως, για περαιτέρω ανάπτυξη δεν έπαψαν να υπάρχουν.
Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η ανάπτυξη αυτή και να αντιμετωπιστούν τα
όποια προβλήματα απασχολούν τους κατοίκους της, προτάθηκε μια σειρά έργων τα οποία μελετήθηκαν παραπάνω - για τη βελτίωση της κατάστασης και την
πορεία προς την αειφορία.
Η οικονομία της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης στηρίζεται κυρίως στον
πρωτογενή τομέα, στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Η ελλιπής, όμως,
αξιοποίηση των κλάδων φυτικής παραγωγής από τη μια μεριά και η κακή
κατάσταση των βοσκοτόπων που δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος των
αναγκών των ζώων από την άλλη δημιουργούν πολλά προβλήματα.
Λύσεις σ' αυτά δίνουν τα μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή ενισχύσεων σε
γεωργικές

εκμεταλλεύσεις

οι

οποίες

εμφανίζουν

βιωσιμότητας.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

(ΕΟΚ)

ΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ.

2075/92

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,

ΟΣΟΝ
ΤΩΝ

ΑΦΟΡΑ

ΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
ΚΑΠΝΟΥ.
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