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« ΣΟ ΚΑΡΒΔΛΙ ΓΔΝ ΦΤΣΡΩΝΔΙ ΣΟ ΥΩΡΑΦΙ»
Δθπξνζσπώληαο ηνλ θιάδν ησλ 15.000 αξηνπνηώλ, εθθξάδνπκε ηελ καδηθή
αγαλάθηεζε ηνπ αξηνπνηεηηθνύ θιάδνπ γηα ηα δεκνζηεύκαηα θαη ηηο δειώζεηο
αξκόδησλ θνξέσλ πνπ εληάζζνπλ ηνπο αξηνπνηνύο ζηνπο κεζάδνληεο θάλνληαο ιόγν
γηα «πάξηη κεζαδόλησλ» εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηώλ.
Σε βάξνο ηεο αιήζεηαο θαη επαλαιακβάλνληαο θάηη ην νπνίν γίλεηαη αξθεηά
ρξόληα, είκαζηε ζε ζέζε λα παξαζέζνπκε εθ λένπ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ην
αληίζεην. Γηάθνξα δεκνζηεύκαηα θάλνπλ ζύγθξηζε ηηκώλ ζηελ αιπζίδα ζηηάξη- ςσκί
θαη ζπλεπώο ζύγθξηζε κεηαμύ παξαγσγνύ θαη αξηνπνηνύ. Καη εύινγα
αλαξσηηόκαζηε: Δίλαη ηόζν απιόο ν παξαιιειηζκόο ώζηε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ην
«θαξβέιη» θπηξώλεη ζην ρσξάθη? Μπνξεί λα ζπγθξηζεί ε παξαγσγή ηνπ ςσκηνύ θαη
ό,ηη ζπλεπάγεηαη απηό (ελνίθηα, ΓΔΚΟ, κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο, ακνηβέο
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θ.ι.π) κε ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε ηεο ηνκάηαο, ηεο
παηάηαο θαη άιισλ νπσξνθεπεπηηθώλ?
Όινη γλσξίδνπκε όηη ε Α’ Υιε ηνπ ςσκηνύ δελ είλαη ην ζηηάξη αιιά ην αιεύξη
θαη πιεξνθνξνύκε γηα άιιε κία θνξά ηνπο επαΐνληεο πνπ δεκνζηεύνπλ ηέηνηεο
πιεξνθνξίεο, όηη ν Έιιελαο αξηνπνηόο ην πξνκεζεύεηαη ζε δηπιάζηα ηηκή απ’ όηη ην
πξνκεζεύεηαη ν Δπξσπαίνο αξηνπνηόο. Καη ην παξάδνμν είλαη ην εμήο: Βάιινπλ ηελ
ηηκή ηνπ ςσκηνύ δνζείζεο επθαηξίαο, γλσξίδνληαο πνύ θαιά όηη ζηελ Διιάδα ν
Έιιελαο θαηαλαισηήο ην αγνξάδεη θαηά 30% θζελόηεξν από όηη ζηηο Δπξσπατθέο
ρώξεο, ζε αληίζεζε κε ηα ππόινηπα ηξόθηκα πνπ ηα πξνκεζεύεηαη θαηά 12%
αθξηβόηεξα.
Τα ζηνηρεία απηά επηβεβαηώζεθαλ θαη από ηελ ηειεπηαία έξεπλα ηεο Eurostat
όπνπ αλαθέξεηαη όηη ηα ιαραληθά θαη ην ςσκί πσινύληαη θζελόηεξα ζηελ Διιάδα
ελώ είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο.
Καη απηό έρεη ηελ εμήγεζή ηνπ θαη κάιηζηα πνιύ ινγηθή: Τν ςσκί δελ είλαη
ηδηαίηεξα επηθεξδέο, ελώ ε αξηνπνηία ελ γέλεη ζηελ Διιάδα δελ ραξαθηεξίδεηαη από
ηηο πην θεξδνθόξεο επηρεηξήζεηο. Ο ιόγνο πνπ επηβηώλεη είλαη ε πξνζσπηθή εξγαζία
ησλ πεξηζζόηεξσλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ απαζρνιείηαη ζην αξηνπνηείν γηα 1214 ώξεο/ 24 σξν επί 365 εκέξεο εηεζίσο. Καη ζύκθσλα κε θνζηνινγηθά ζηνηρεία θαη
έξεπλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαηά θαηξνύο, ε ζπκβνιή ηεο Α’ ύιεο ζην ςσκί
αληηζηνηρεί ζην 30% ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, ελώ ην θόζηνο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην
47-49 % γη απηό ηα αξηνπνηεία ζεσξνύληαη επηρεηξήζεηο έληαζεο εξγαζίαο.
Από ηα σο άλσ αλαθεξόκελα πξνθύπηεη, απνδεηθλύεηαη θαη δηθαηνινγείηαη ε
ρακειή ηηκή ηνπ ςσκηνύ ζηελ Διιάδα θαη ε δηαθνξά ηεο ζε ζρέζε κε ηηο Δπξσπατθέο
ηηκέο. Απαληάηαη επίζεο θαη ην εξώηεκα ζην γηαηί ην ςσκί ηνπ θνύξλνπ ηεο γεηηνληάο
είλαη θζελόηεξν αθόκα θαη από ην βηνκεραληθό θαη θαηεςπγκέλν πνπ πξνκεζεύεηαη ν
θαηαλαισηήο από ηηο ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ θαη ηα Σνύπεξ Μάξθεη.
Κνηλνπνηώληαο γηα άιιε κηα θνξά ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηνπ ςσκηνύ ζηελ
Δπξώπε θαη ζηελ Διιάδα, ζα ζπζηήλακε ζε όινπο όζνπο δεκνζηεύνπλ ηέηνηνπ είδνπο
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ςσκί θαη ηνπο αξηνπνηνύο, λα απνθεύγνπλ ην ιατθηζκό θαη
ηελ απινύζηεπζε.
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