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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΔΣ της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ, αλλά
και όλοι οι Κρήτες απόδημοι που κατοικούν στις χώρες της
Ευρώπης εκτός εθνικών συνόρων, συμπαρατασσόμαστε στο

4 . Δρ. Μάρκος Τρούλης
Οργανωτικός Γραμματέας
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δίκαιο αγώνα των συμπατριωτών μας αγροτών.
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αγανακτισμένοι από τις πολιτικές εκείνες, που τους έχουν
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Οι αγρότες μας έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Είναι

φέρει σε απογοήτευση και θυμό: αφενός μεν, να μειώνουν τις
τιμές των παραγομένων αγροτικών προϊόντων αφετέρου δε να
αυξάνουν το κόστος παραγωγής και των γεωργικών εφοδίων.
Ενδεικτικά το πολυδιαφημισμένο κρητικό ελαιόλαδο αγοράζεται
φέτος, παραγωγής 2008-2009, από τον ελαιοπαραγωγό
λιγότερο από 2 Ευρώ το κιλό, ενώ βρίσκεται στα ράφια των
Γερμανικών σούπερ μάρκετ πάνω από 10 Ευρώ μέση τιμή
πώλησης ανά λίτρο. Δεν αναφερόμαστε στο βιολογικό λάδι, που
η μέση τιμή πώλησης είναι πάνω από 14 Ευρώ το λίτρο.

Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο αγρότης μας. Όλοι οι άλλοι
φορείς,

οργανώσεις,

επιμελητήρια,

θερμικά

όργανα

της

2

πολιτείας μας έχουν μερίδιο της πολιτικής ευθύνης. Σήμερα σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία, που δεν έχει προηγούμενο, και στους επόμενους μήνες θα είναι χειρότερη
από την τουριστική κίνηση , έχουν οι

προαναφερόμενοι εμπλεκόμενοι, την

υποχρέωση να ομονοήσουν για να μην έχει την τύχη της κρητικής σταφίδας, το
"χρυσάφι " της Κρήτης το ελαιόλαδο.

Εμείς από την πλευρά μας ως ομοσπονδία αλλά και οι κρητικοί σύλλογοι, συνεχίζουμε
την προσπάθεια να προβάλουμε την Κρήτη, με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της,
όπως την κρητική διατροφή, (τα αγροτικά της προϊόντα, ειδικά το κρητικό ελαιόλαδο
) και την τουριστική προβολή της Κρήτης.

Από το γραφείο τύπου της
Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ.

