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Χαιρεηιζμός – ειζήγηζη
για ηις πρωηοβοσλίες προώθηζης Γεωργικών Προϊόνηων ηης περιοτής μας από ηον
Βοσλεσηή κ. Ιωάννη Παζταλίδη
Με αθνξκή ηε ζεκεξηλή εθδήισζε ζηήξημεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ καο ζην
μελνδνρείν Lucy, ηελ νπνία δηνξγαλώλεη ν βνπιεπηήο ηνπ λνκνύ καο θ. Γηάλλεο
Παζραιίδεο, ζέινπκε θαηαξρήλ λα ραηξεηίζνπκε ηηο ηειεπηαίεο πξνζπάζεηεο ηνπ, ζηηο
νπνίεο ην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ (σο ν
ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζηα ζέκαηα ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα),
παξακέλεη αξσγόο.
πγθεθξηκέλα θαη έρνληαο ήδε ζπκκεηάζρεη ζηηο πξνεγνύκελεο ελεκεξσηηθέο
νκηιίεο κε ζέκα ηελ ειηά θαη ην ειαηόιαδν πνπ δηνξγάλσζε ν θ. Παζραιίδεο, ν πξόεδξνο
ηεο Γ.Δ. ηνπ Παξαξηήκαηνο θ. Εαθείξεο Μπζηαθίδεο ραηξεηίδεη θαη απηήλ ηελ εθδήισζε.
Λππάηαη όκσο πνπ δελ κπνξεί λα παξαβξεζεί ιόγσ επίζθεςήο ηνπ ζην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ζέκαηα ηεο πεξηνρήο καο.
Ζ πεξηνρή καο δηαζέηεη πνιιά αγξνηηθά πξντόληα, όπσο θαζόιηα, ζπαξάγγηα,
αθηηλίδηα, ζηηεξά, ακύγδαια θ.α.. Ηδηαίηεξα όκσο ην ειαηόιαδν, ε βξώζηκε ειηά θαη ην
ακπέιη (κε ηα πξντόληα ηνπ) είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηζηνξία απηνύ ηνπ ηόπνπ.
Σα πεξηζζόηεξα από απηά ηα παξαγόκελα πξντόληα απνηεινύλ πξντόληα νινθιεξσηηθήο
δηαρείξηζεο ζηνλ αγξό, πηζηνπνηεκέλα κε όια ηα δηεζλή πξόηππα. Καιιηεξγνύληαη δε κε ηηο
πιένλ ζύγρξνλεο κεζόδνπο, κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα
ηνπ θαηαλαισηή θαη επηηπγράλνληαο ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
πγθεθξηκέλα νη δπλακηθόηεξεο θαιιηέξγεηεο ηνπ λνκνύ Καβάιαο ησλ νπνίσλ ηα
πξντόληα είλαη θαη εμαγώγηκα * είλαη:

ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ

ΔΚΣΑΗ
(ζηρέμμαηα)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ηόνοι)

ΔΞΑΓΩΓΔ
(ηόνοι)

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

8.000 ΠΟΗΚΗΛΗΔ "ΒΗΚΣΩΡΗΑ" (9.000 ζηξ.) ΚΑΗ
"ITALIA" (2.800 ζηξ.)
Σα ηειεπηαία ρξόληα αλεβαίλεη ζεκαληηθά θαη
ε θαιιηέξγεηα ηεο πνηθηιίαο Crimson πνπ
10.000 εμαγεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ε παξαγσγή
ηεο
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΚΑΗ Ζ ΠΟΗΚΗΛΗΑ
"ΡΟΕΑΚΗ" (2.000 ζηξ.). Ζ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΦΟΡΑ
ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΝΟΤ (ΛΔΤΚΟ, ΡΟΕΔ, ΚΟΚΚΗΝΟ). Δδώ
δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλνύκε θαη ην
παξαγόκελν ηζίπνπξν ηεο πεξηνρήο καο

ΣΑΦΤΛΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ

11.800

30.000

ΣΑΦΤΛΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ
ΟΤΛΣΑΝΗΝΑ

9.600

24.000

ΣΑΦΤΛΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

8.000

6.000

ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ

9.000

30.000

ΔΛΗΔ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ

30.000

15.000

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΔΛΗΔ ΔΛΑΗΟΠΟΗΖΖ

70.000

8.500

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΗΑ

8.900

4.800

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ

5.000

22.000

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΦΑΟΛΗΑ ΞΔΡΑ

7.000

2.100

ΔΓΥΩΡΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ

ΚΑΠΝΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ
ΣΤΠΟΤ

500

9.500

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΚΑΗ ΣΟ ΝΖΗ ΣΖ
ΘΑΟΤ. Ζ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΦΟΡΑ ΣΟ
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ.

2.800

70

ΟΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
6.950 ΚΑΠΝΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΟΥΗ
ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ.

* Ακύγδαια από ηα ζπαζηήξηα ηεο πεξηνρήο.
Πνιιά από απηά ηα πξντόληα γηα λα εμαρζνύλ πξέπεη λα ππνζηνύλ κηα πξώηε
κεηαπνίεζε (ειηέο, ιάδη, ηζίπνπξν, θξαζί, ζπαζκέλα ακύγδαια θ.ι.π.) ή έζησ λσπά κε
κηα ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία (ζπαξάγγηα, αθηηλίδηα, λσπά ζηαθύιηα θ.α.). Έηζη
ηδξύζεθαλ θαη ιεηηνπξγνύλ ζηνλ Ννκό καο πνιιά ειαηνηξηβεία, ηππνπνηεηήξηα κεηαπνηεηήξηα ειηάο, νηλνπνηεία, ζπζθεπαζηήξηα λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ, βηνηερλίεο
ηνπξζηώλ, απνζηαθηήξηα θαη πιεζώξα άιισλ βηνηερληώλ επεμεξγαζίαο γεσξγηθώλ
πξντόλησλ. Απηέο νη επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο γεσξγηθώλ πξντόλησλ, παξά ηελ επνρηαθή
θύζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο πξνζθέξνπλ κεγάιν αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο ηόζν ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπο όζν θαη ζηα ζπλεξγεία ζπγθνκηδήο ηνπο ζηα ρσξάθηα. Καηαπνιεκνύλ
έηζη, επνρηαθά, ηελ αλεξγία ζε απηήλ ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθά επνρή πνπ δνύκε όινη καο.
Οη επηρεηξήζεηο απηέο πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλ ζηνλ αλειέεην αληαγσληζκό ηνπ
δηεζλνύο εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ αλαγθάζηεθαλ λα πξνζαξκνζηνύλ θαη λα εθζπγρξνλίζνπλ
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο εθαξκόδνληαο όια ηα δηεζλή πξόηππα παξαγσγήο θαη
πηζηνπνίεζεο ISO, HACCP θ.α. πνπ απαηηνύζε ε αγνξά. Έηζη αληαγσλίδνληαη πιένλ επί
ίζεο όξνηο παξόκνηεο επηρεηξήζεηο άιισλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. (Ηηαιία, Ηζπαλία) θαη εθηόο

απηήο (π.ρ. Σνπξθία, Μαξόθν). Ζ κεγάιε εκπεηξία πνπ έρνπλ απνθηήζεη απηέο νη
εμαγσγηθέο γεσξγηθέο βηνηερλίεο όια απηά ηα ρξόληα ηηο θαζηζηά έηνηκεο λα αληαπνθξηζνύλ
ζε νπνηαδήπνηε εμαγσγηθή πξόθιεζε – πξόζθιεζε ππάξρεη από λέεο αγνξέο. Όπσο έρεη
γίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηηο Αξαβηθέο αγνξέο θαη ηε Ρσζία (π.ρ. ζηα αθηηλίδηα). Με ην ίδην
ηξόπν θάιιηζηα ζα κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Ηαπσληθήο
αγνξάο.
Κιείλνληαο ινηπόλ απηή ηελ κηθξή επηζθόπεζε ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζε έλα
ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα. Πξόθεηηαη γηα ην Διιεληθό ειαηόιαδν θαη ηδηαίηεξα απηό ηνπ Ν.
Καβάιαο πνπ είλαη πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο κε ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε
δηεζλή αλαγλώξηζε θαη κε απνδεδεηγκέλε επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ αλζξώπηλε πγεία.
Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη ην ειιεληθό ειαηόιαδν θαη ηδηαίηεξα απηό ηεο
πεξηνρήο καο ρξεζηκνπνηείηαη ζην εμσηεξηθό σο βειηησηηθό ζε κείγκαηα κε άιια ειαηόιαδα
(Ηζπαληθά, Σπλεζηαθά θιπ.)
Με δεδνκέλε ινηπόλ ηε δηαρξνληθή ζρέζε θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ ππάξρεη
κεηαμύ ησλ δύν ιαώλ (Διιάδνο-Ηαπσλίαο) θαη ηηο ακνηβαίεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ
αλνίγνληαη ζηνλ νξίδνληα, κέζα ζε έλα ηδηαίηεξν αληαγσληζηηθό παγθνζκηνπνηεκέλν
πεξηβάιινλ, επειπηζηνύκε ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεζηαθώλ ζπλεξγαζηώλ ηεο Π.Δ. Καβάιαο
θαη γεληθόηεξα ηεο ρώξαο καο κε ηελ Ηαπσλία. Γειώλνπκε όκσο ηαπηόρξνλα ζαλ
Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην όηη ζα παξακέλνπκε αξσγνί ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο (όπσο ε
ζεκεξηλή), νη νπνίεο επειπηζηνύκε όηη αλ ζα ζπλερηζηνύλ, ζα ζπκβάινπλ ελεξγά ζηελ
αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο καο.
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