Ειζήγηζη Ζαθείπη Μςζηακίδη
Πποέδπος ΓΕΩΤΕΕ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ
4ο Ελληνογεπμανικό Φόποςμ Τποθίμων ζηιρ 22 – 23 Μαΐος ζηην
Καβάλα
Τν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Επηκειεηεξίνπ
Ειιάδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ηνπ ξφινπ σο ζπκβνχινπ ηεο
Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ππνζηεξίδεη ελεξγά θαη
επίζεκα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 4ος Ελληνογεπμανικού Φόποςμ
Τποθίμων γίνεηαι ζηην πόλη ηηρ Καβάλαρ, θαζψο απνηεινχζε
καθξφρξνλε επηζπκία καο θαη θαηαβάιακε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα
πξνθεηκέλνπ λα θηινμελεζεί ζηελ πφιε καο, ζε κηα πεξηνρή κε έληνλε
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαληθή αγνξά
θαη φρη κφλν.
Μηα πεξηνρή κε πιεζψξα αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο ην ζπαξάγγη, ην αθηηλίδην, ηα επηηξαπέδηα
ζηαθχιηα, ην έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν, ηηο ειηέο, ηα ακχγδαια, ηα
θαζφιηα, ην θξαζί , ην ηζίπνπξν θαη θπζηθά κε πινχζην αιηεπηηθφ θαη
θηελνηξνθηθφ πινχην.
Η Καβάια φρη άδηθα απνηεινχζε θαη απνηειεί ζεκαληηθή πχιε εκπνξίνπ γηα
ηελ επξχηεξε πεξηνρή ιφγσ ηεο Εγλαηίαο νδνχ, ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο θαη
ηνπ ιηκαληνχ ηεο. Οη κεηαθνξέο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ γίλνληαη εχθνια,
γξήγνξα , νηθνλνκηθά θαη πάλσ απφ φια κε αζθάιεηα πξνο φια ηα κήθε θαη
πιάηε ηεο πθειίνπ.
Η ζπκκεηνρή ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη
πςειή ππεξβαίλνληαο ην 3% ηνπ ειιεληθνχ ΑΕΠ - πνζνζηφ δηπιάζην απφ
ην 1,5% ηνπ ΑΕΠ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Σε κηα ρψξα πνπ δνθηκάδεηαη
απφ ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε , κπνξεί κε ζηγνπξηά λα ιερζεί
πιένλ φηη ηο μέλλον ανήκει ζηην ενίζσςζη ηηρ εξωζηπέθειαρ και
ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηος αγποηοδιαηποθικού πποϊόνηορ. Τα
ειιεληθά αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα είλαη μερσξηζηά, ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο ηεο Ειιάδαο θαη θπξίσο
απνηεινχλ ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο πνπ έρεη
απνδεηρηεί φηη είλαη ε πην πγηεηλή δηαηξνθή θαη
μαθνπζηή γηα ηηο
επεξγεηηθέο ηεο ηδηφηεηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Πιένλ ην κεζνγεηαθφ
δηαηξνθηθφ κνληέιν απνηειεί ζπληαγή γηα καθξνδσία, πγεία , νκνξθηά θαη

θαηαθηά κηα κπξνο κηα ηηο πνην απαηηεηηθέο αγνξέο δηεζλψο. Δελ πξέπεη λα
ιεζκνλνχκε ηελ αμία ηνπ ξεηνχ ησλ Αξραίσλ Ειιήλσλ Φηινζφθσλ «Ννπο
πγηήο ελ ζψκαηη πγηεί» πνπ θαζίζηαηαη πιένλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ
δηαρξνληθή θαη δεζπφδνπζα.
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ην 2010, ε UNESCO ζπκπεξηέιαβε ηελ
Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή ζηνλ Καηάινγν ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο
ηεο Αλζξσπφηεηαο, χζηεξα απφ αίηεκα πνπ ππέβαιαλ απφ θνηλνχ
δηάθνξεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ κεηαμχ απηψλ θαη ε Ειιάδα.
Η Γεξκαλία παξαδνζηαθά βξίζθεηαη ζηελ πξψηε πεληάδα ησλ θπξηφηεξσλ
αγνξαζηψλ ησλ πξντφλησλ ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο, απνδεηθλχνληαο φηη νη Γεξκαλνί θαηαλαισηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ
αμία θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο.
Σεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη αζθαιψλ αγξνδηαηξνθηθψλ
πξντφλησλ παίδεη ε εθαξκνγή φισλ ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ αζθαιείαο
(HACCP, BRC , IFS , ISO 22000, θ.α) πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Επίζεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ζπκβνιή ηεο ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο
ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο παξαγσγήο – θιίκαηνο – θαιιηέξγεηαο.
Με ηηο απζηεξά πηζηνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ηνπ
GLOBAL G.A.P. επηηπγράλεηαη ε παξαγσγή αζθαιψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
θάησ απφ απφιπηα ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, ρσξίο ππνιείκκαηα
θπηνθαξκάθσλ, ηα νπνία πιεξνχλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο
πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Η
δπλαηφηεηα Ιρλειαζηκφηεηαο βάζεη δηεζλψλ ζπζηεκάησλ, ησλ πξντφλησλ ζε
φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη δηαθίλεζήο ηνπο ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα, «απφ ην ρσξάθη ζην ξάθη» θαη αληίζηξνθα ζσξαθίδνπλ
νπζηαζηηθά ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή. Ελψ ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ
πδάηηλσλ θαη θπζηθψλ πφξσλ, δηαζθαιίδεηαη, κέζσ ηεο εθαξκνγήο
ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο,
ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε κηθξφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε
ηνπ πεξηβάιινληνο.
Οι ανάγκερ ηηρ αγοπάρ και ηων καηαναλωηών γηα πνηνηηθά πξντφληα
θαη ππεξεζίεο κε ζεβαζκφ ζηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο νδήγεζε ην Εζληθφ Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
(ΕΠΑΜΑΘ) ζηελ δεκηνπξγία ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο Πνηφηεηαο θαη
Σπλεξγαζίαο ζηελ Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή ηνπ (ΕΠΑΜΑΘ) . Η Σήκαλζε

Πνηφηεηαο απνηππψλεη ηε δέζκεπζε γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ,
παξαγσγψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε δξάζεο ζε
δεηήκαηα πεξηβάιινληνο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο. Η εθαξκνγή
αλαγλσξηζκέλσλ Πξνηχπσλ θαη Σπζηεκάησλ Δηαρείξηζεο πηζηνπνίεζε απφ
Δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο ειέγρνπ, εληζρχεη ηελ δεκηνπξγία κνλαδηθήο
ηαπηφηεηαο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
πςειή πνηφηεηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζεβαζκφ ζηηο αξρέο θαη ηηο
αμίεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρήο.
Οη έιιελεο παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη ζε ζέζε λα ηεξνχλ κε
ηελ κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα ηηο εκεξνκελίεο, ηηο πνζφηεηεο θαη ηελ πνηφηεηα
πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Επηπιένλ νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη έρνπλ γίλεη
αξθεηά βήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην θνκκάηη ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο
ζπζθεπαζίαο.
Η Ειιάδα απνηειεί ην 3ν παξαγσγφ παγθνζκίσο ειηάο , ειαηνιάδνπ θαη
αθηηλίδησλ θαη 1ν πξνκεζεπηή 35 πξντφλησλ ζε 14 ρψξεο.
Η Ειιάδα απνηειεί ην 1ν πξνκεζεπηή ηεο Γεξκαληθήο αγνξάο ζε
ζπαξάγγηα, ηνλ 2ν ζε αθηηλίδηα, ηνλ 2ν ζε ειηέο , ηνλ 2ν ζε ηζηπνχξα, ηνλ 3ν
ζε έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν, ηνλ 4ν ζε βεξίθνθα θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ
απηά παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αλ.Μαθ. & Θξάθεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Γεξκαλία εηζάγεη ην 21% ησλ θξνχησλ θαη
ιαραληθψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη, ην 32% ησλ πνηψλ θαη ην 25% ησλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Μηα πξνζεθηηθή καηηά ζε φινπο απηνχο ηνπο
αξηζκνχο θαη πνιινχο πεξηζζφηεξνπο αλαδεηθλχνπλ ηα κεγάια πεξηζψξηα
αλάπηπμεο ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Ειιάδαο – Γεξκαλίαο.
Οη ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ
ζηεξηγκέλεο ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη
ζηε λέα γεληά επηρεηξεκαηηψλ θαη ηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηππνπνίεζεο,
αχμεζαλ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, ηηο επηδφζεηο ηνπο,
απνιχησο
πξνζαξκνζζείζεο ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ,αιιά θη επεηδή
ηα πξντφληα ηνπο δηαζέηνπλ θαη ην πιενλέθηεκα φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνιιψλ εμ απηψλ ππεξηεξνχλ δηφηη :
 Παξάγνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη αθφκε θαζαξφ θάησ απφ ηνλ
κεζνγεηαθφ ήιην θαη κηα ηεξάζηηα βηνπνηθηιφηεηα παγθνζκίσο.
 Η πνηφηεηά ηνπο είλαη πςειή
 Η δηαηξνθηθή ηνπο αμία είλαη επίζεο πςειή

 Είλαη ειεγκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα κε ην θαηάιιειν κέγεζνο, ρξψκα,
γεχζε θαη θξεζθάδα θαη
 Αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηδηθφηεξα απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ απαηηεηηθνχ
θαηαλαισηή , θαη βεβαίσο θαη ηνπ Γεξκαλνχ γηα θαιή εκθάληζε,
νκνηνγελέο ρξψκα, ρσξίο ειαηηψκαηα, αιιά θαη κε ζξεπηηθά θαη
πγηεηλά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Επειπηζηνχκε ην ζεκεξηλφ εγρείξεκα, λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηνλ
ηφπν καο θαη λα αλαδείμεη επξχηεξα ηηο πξννπηηθέο εμσζηξέθεηαο ησλ
ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηεο Επξψπεο.
Τέινο ζα πξέπεη λα έρνπκε πάληα ζην κπαιφ καο , φηη νη δηεζλείο
εκπνξηθέο ζρέζεηο δελ είλαη ζπξηλη άιια αγψληζκα καξαζσλίνπ πνπ
πξνυπνζέηεη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία , ππνκνλή θαη ακνηβαίεο ζρέζεηο
εκπηζηνζχλεο.
Σαο επραξηζηψ

