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κών Χριστουγεννιάτικων δέντρων αποτελεί την κύρια – και σε περισσότερες των
περιπτώσεων τη μοναδική – πηγή εσόδων της πλειοψηφίας των κατοίκων.
Εκτός από τη χονδρική πώληση οι ελατοπαραγωγοί της περιοχής διαθέτουν τα
δέντρα τους και μέσω της λιανικής, με
τους καταναλωτές ωστόσο φέτος να παρουσιάζονται αρκετά «μουδιασμένοι»,
λόγω της ακρίβειας που πλήττει τα περισσότερα νοικοκυριά, και ιδιαίτερα πρόθυμοι για το γνωστό παζάρι των τιμών.

Αυξήσεις παντού και στα πάντα!
«Η εικόνα που έχουμε από την αγορά είναι περίπου ίδια με πέρσι. Η κίνηση είναι
προς το παρόν λίγο πεσμένη ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση, ο κόσμος περνάει και ρωτάει. Βέβαια σίγουρα περιμένουν να πληρωθούν τα δώρα κάποιοι και
μετά να αγοράσουν» τονίζει ο Γιώργος
Γιωρούδης, ελατοπαραγωγός από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. «Ως προς τις τιμές
υπάρχει μια αύξηση της τάξεως του 15% 20% συγκριτικά με πέρσι και αυτό έχει να
κάνει με τις ανατιμήσεις. Έχουν αυξηθεί τα
λιπάσματα, τα μεταφορικά, τα εργατικά,
όλα τα λειτουργικά μας έξοδα», εξηγεί ο
ίδιος, ενώ ερωτηθείς σχετικά με το εάν οι
ελατοπαραγωγοί μείωσαν φέτος τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα λειτουργικά έξοδα
ο ίδιος εκτιμά πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη
και η εικόνα είναι παρόμοια με πέρσι.

Μουδιασμένοι οι καταναλωτές

Ανατιμήσεις
και ακρίβεια «λαβώνουν»
και τους ελατοπαραγωγούς
«Τσιμπημένες» κατά 15%-20% οι τιμές
σταφυσικά Χριστουγεννιάτικα δέντρα
Με τις ανατιμήσεις και τις αυξήσεις στα βασικά λειτουργικά έξοδα να αποτελούν τον μεγάλο
βραχνά φέτος για τους ελατοπαραγωγούς, ξεκίνησε η διάθεση των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων. Οι τιμές παρουσιάζουν μια άνοδο της τάξεως του 15% με 20%, συγκριτικάμε πέρσι, και αυτό όπως τονίζουν οι ελατοπαραγωγοί αποδίδεται στην εκτίναξη των μεταφορικών εξόδων, και ευρύτερα στο κύμα ανατιμήσεων που πλήττει και τον κλάδο τους.

Του Γιώργου Μαυρίδη

Η ζήτηση προς το παρόν κυμαίνεται στα
ίδια επίπεδα με πέρσι, ωστόσο οι ελατοπαραγωγοί είναι αισιόδοξοι πως τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί το ενδιαφέρον των
καταναλωτών. Η διάθεσή των φυσικών
δέντρων ξεκίνησε από τις 25 Νοεμβρίου,
ενώ η τιμή πώλησης διαμορφώνεται ανά-

λογα με το μέγεθοςκαθώς και την περιοχή
πώλησης, λόγω των μεταφορικών.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής παραμένει η περιοχή
με τη μεγαλύτερη παραγωγή ενώ ήδη
εδώ και μερικές ημέρες έχει ξεκινήσει η
μεταφορά δεκάδων φυσικών δέντρων με
νταλίκες, με κατεύθυνση τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Υπολογίζεται ότι φέτος θα διατεθούν
πάνω από 30.000 φυσικά δέντρα μόνο
από την εν λόγω περιοχή, ενώ αξίζει να
σημειωθεί πως η καλλιέργεια των φυσι-

«Τα πράγματα είναι περίπου όπως πέρσι,
βλέπουμε ωστόσο ότι ο κόσμος κάνει περισσότερο παζάρι φέτος. Εγώ δίνω κυρίως
λιανική, ωστόσο στέλνω και κάποια δέντρα
χονδρική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Λόγω της ακρίβειας φέτος βλέπουμε
ότι ο κόσμος είναι συγκρατημένος. Για
εμάς αντίστοιχα τα έξοδα έχουν εκτοξευτεί. Έχει αυξηθεί το κόστος για τις μετακινήσεις μας, οι μεταφορές στις αποστολές των
δέντρων, τα καρφιά, τα ξύλα, τα τροχόσπιτα που νοικιάζουμε, τα πάντα έχουν ανέβει.
Εγώ προσωπικά έχω διατηρήσει τις τιμές
ίδιες με πέρσι, ωστόσο υπάρχουν άλλοι
που ναι τις έχουν αυξήσει» τονίζει από την
πλευρά του ο ελατοπαραγωγός από τον
Ταξιάρχη, Γιάννης Ξάκης.
«Από πλευράς καταναλωτή τα πράγματα
είναι σίγουρα διαφορετικά συγκριτικά με
πέρσι, όλοι ψάχνουν το πιο φθηνό και κάνουν παζάρια ακόμη και για τα 5 ευρώ. Τα
τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε ότι
έχουν στραφεί αρκετοί στα φυσικά δέντρα
και σε αυτό βοήθησε και το διαδίκτυο αλλά
και τα ΜΜΕ που μας προβάλουν. Σίγουρα
και εμείς από πλευράς μας θα θέλαμε να
πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος, να
πουλήσουμε περισσότερα δέντρα. Ωστόσο
και ο κόσμος είναι ζορισμένος. Βλέπουμε
όμως πάλι ότι παρά την ακρίβεια και τα
προβλήματά του ο κόσμος θέλει να στολίσει να αλλάξει λίγο την ψυχολογία του και
εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να
συμβάλουμε σε αυτό» προσθέτει ο ίδιος,
εξηγώντας πως όσο οι καταναλωτές στηρίζουν τους ελατοπαραγωγούς συμβάλλουν και στη διατήρηση του κλάδου τους.

