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Οη εμαγσγέο απνηεινύλ ηε κνλαδηθή δηέμνδν πξνο ηα εκπξόο γηα ηνπο παξαγσγνύο ησλ
θεπεπηηθώλ θαη ζηνλ Ννκό Χαλίσλ. Ωζηόζν, ηα εκπόδηα πνπ ππάξρνπλ γηα λα
πξνσζεζνύλ ζε αγνξέο αιιά θαη ε πνιπδηάζπαζε ησλ παξαγσγώλ θαη ησλ νκάδσλ ηνπο,
θάλεη δύζθνιν απηόλ ηνλ ζηόρν.
Γηα ηελ Οκάδα παξαγσγώλ θεπεπηηθώλ ηεο Κνπληνύξαο, ηεο
κεγαιύηεξεο ζηε Γπηηθή Κξήηε ηόζν ζε παξαγσγνύο όζν θαη ζε
πνζόηεηεο θεπεπηηθώλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ώζηε ηα πξντόληα ηεο
λα πξνσζεζνύλ ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο.
¨Απηή ηε ζηηγκή δίλνπκε πξντόληα καο ζε νξηζκέλεο αιπζίδεο super
market ζηελ Διιάδα θαη πξνζπαζνύκε λα ζπξώμνπκε πνζόηεηεο έμσ
γηαηί, θαθά ηα ςέκαηα, ε εγρώξηα αγνξά δελ ζα θηλεζεί, δελ ζα ππάξμεη
κεγάιε δήηεζε γηα ην πξντόλ απηό ηνλ ρεηκώλα¨, δειώλεη ζηα 'Χ.Ν.' ν πξόεδξνο ηεο
Οκάδαο, θ. Μαλώιεο Γαξάθεο.
H Οκάδα παξαγσγώλ κε 62 κέιε θαη ράξηο ζην ζύγρξνλν ζπζθεπαζηήξην πνπ δηαζέηεη
ζηελ Κνπληνύξα έρεη εμαζθαιίζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα έλα ζεκαληηθό εηζόδεκα γηα ηνπο
παξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο.
Οη άλζξσπνη ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ δηαπηζηώλνπλ όηη πξέπεη λα βξνπλ λέεο αγνξέο ζην
εμσηεξηθό. ¨Μηιάκε κε Τζερία θαη Βνπιγαξία πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζνπκε θάπνηεο
πνζόηεηεο. Σηε Βνπιγαξία δώζακε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο θαη πέξπζη. Όια εμαξηώληαη
από ηηο ηηκέο. Όηαλ είλαη ρακειέο νη ηηκέο ππάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα όια ηα πξντόληα,
όηαλ νη ηηκέο είλαη απμεκέλεο ππάξρεη έλα πάγσκα¨, αλαθέξεη ν πξόεδξνο ηεο Οκάδαο.
Τελ πεξίνδν ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ε αγνξά ησλ θεπεπηηθώλ θηλήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα, όπσο ζρεδόλ θάζε ρξόλν, παξόηη ε παξαγσγή ήηαλ πνιύ κηθξή. ¨Δκείο είρακε
πνιύ κηθξή παξαγσγή ην δηάζηεκα απηό έηζη δελ ππήξρε δήηεκα κε ηε δηάζεζε ηνπ
πξντόληνο. Οη ηηκέο δελ ήηαλ θαθέο. Δηδηθά γηα ηελ ηνκάηα ν παξαγσγόο πήξε από 0,80
ιεπηά έσο 1 επξώ, θαη εκείο ρξεώλνπκε 1,10 – 1,20. Από ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ πάλησο
μεθηλάεη ε κεγάιε παξαγσγή θαη μεθηλάλε παξάιιεια θαη ηα πξνβιήκαηα γη’ απηό θαη
αλαδεηνύκε λέεο αγνξέο¨, αλαθέξεη ν θ. Γαξάθεο.

ΣΤΟ
ΛΑΦΟΝΗΣΙ ¨Γπζηπρώο, εκείο σο νκάδα παξαγσγώλ γηα ην εμσηεξηθό δελ
κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε νύηε ην ζθεθηόκαζηε θαζώο είκαζηε κηθξή νκάδα¨, δειώλεη
ν θ. Αληώλεο Μαξαθάθεο πξόεδξνο κηαο εθ ησλ δύν νκάδσλ παξαγσγώλ πνπ ππάξρνπλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαθνλεζίνπ θαη ηεο Χξπζνζθαιίηηζζαο. Οπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη
¨γηα λα θιείζεηο ζπκθσλίεο ζην εμσηεξηθό πξέπεη λα έρεηο κεγάιε θαη ζηαζεξή παξαγσγή,
απμεκέλεο δπλαηόηεηεο. Σην Λαθνλήζη είκαζηε 50 παξαγσγνί, νη 25 εθ ησλ νπνίσλ ζηε
δηθή καο νκάδα. Μηα νκάδα παξαγσγώλ ζε όινλ ηνλ Ννκό ζα κπνξνύζε λα δηεθδηθήζεη
θαη λα επηηύρεη ην άλνηγκα αγνξώλ ζην εμσηεξηθό¨. Η νκάδα παξαγσγώλ πξνκεζεύεη κε
θεπεπηηθά, ηνκάηα θπξίσο 2 - 3 αιπζίδεο super market ζηελ Αζήλα θαη ιαραλαγνξέο ζε
όιε ηελ Διιάδα. Τελ πεξίνδν ησλ Χξηζηνπγέλλσλ δηέζεζε ηα πξντόληα ηεο ζε πνιύ θαιέο
ηηκέο. 'Ο παξαγσγόο πιεξώλνληαλ κε 1,20 ην θηιό θαη ν Σπλεηαηξηζκόο πνύιεζε 1,40 θαη
1,50. Όκσο νη πνζόηεηεο πνπ δώζακε ήηαλ κηθξέο. Τώξα πνπ απμάλεηαη ε παξαγσγή θαη
θόβνπλ όινη από ηα ζεξκνθήπηα νη ηηκέο ζα πέζνπλ¨, θαηαιήγεη ν θ. Μαξαθάθεο.

