Μεσσήνη: Ίδρυση συνεταιρισμού για ιπποφαές

Σε συνάντηση που έγινε στις 22 Απριλίου στο Δημαρχείο Μεσσήνης τα μέλη ενέκριναν το
καταστατικό για την ίδρυση Συνεταιρισμού και εξέλεξαν προσωρινή διοίκηση, που θα
αναλάβει την κατάθεση του εγκεκριμένου καταστατικού.
Αυτή αποτελείται από τους: Βασίλη Κωνσταντινίδη, Στέλιο Σαραντόπουλο, Κώστα Φρούσιο,
Δημήτρη Γάλλο, Φώτη Κουτσαντώνη και τη νομική σύμβουλο της ομάδας Αρτεμις Διδίλη.

Ο συνεταιρισμός θα έχει έδρα τη Μηλίτσα του Δήμου Μεσσήνης και θα αριθμεί 100 μέλη, τα
οποία προέρχονται από όλη την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ η πρώτη παραγωγή που θα βγει
φέτος από το συνεταιρισμό στη Μεσσηνία θα είναι φύλλα για ρόφημα. Ενας από τους
πρωτοπόρους παραγωγούς ιπποφαούς στη Μεσσηνίας, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης,
ξεκίνησε την καλλιέργεια το 2010 στη Μηλίτσα.

Ακολούθησαν περίπου 30 οι οποίοι ασχολούνται με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια στην
Καλαμάτα, το Ζευγολατιό, την Κυπαρισσία και αλλού στη Μεσσηνία. Σήμερα στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου καλλιεργούνται 200 στρέμματα του συγκεκριμένου φυτού.
Μιλώντας στην "Ε" ο κ. Κωνσταντινίδης είπε ότι «το "Πελοποννησιακό ιπποφαές" δεν θα
λειτουργήσει σαν συνεταιρισμός αλλά σαν εταιρεία, για να μπορέσουμε να πάρουμε την
υπεραξία των κερδών από τη μεταποίηση». Εξάλλου στόχος είναι η δημιουργία μιας
σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και μεταποίησης του καρπού του, που αναμένεται να
ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2013. Ετσι το «Πελοποννησιακό ιπποφαές» θα έχει τη δική
του φίρμα και θα παράγει τα δικά του προϊόντα - μεταξύ άλλων λικέρ και μαρμελάδα!
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι κινέζοι παράγουν περίπου 200 προϊόντα απο την
επεξεργασία του ιπποφαές.
Πρόσθεσε δε ότι «στο σχέδιο είναι και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών». Μάλιστα σε
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αυτό το στάδιο γίνονται οι σχετικές μελέτες που στόχο έχουν την καλλιέργεια στη
μεσσηνιακή γη λεβάντας, μελισσόχορτου, ρίγανης, λουΐζας κ.λπ.
Είπε επίσης ότι παρατηρεί στροφή στην καλλιέργεια της γης και φέρνει σαν παράδειγμα
τον ίδιο. Επισημαίνει ωστόσο πως χρειάζεται προσοχή στο πως θα οργανώσεις σωστά μια
καλλιέργεια από το χωράφι μέχρι την μεταποίηση και εμπορία του παραγόμενου προϊόντς.
Σαν παράδειγμα μάλιστα έφερε την καλλιέργεια ιπποφαούς. Είπε ότι «δεν μπορούν κάποιοι
να διαδίδουν ότι έχει απόδοση 5.000 ευρώ το στρέμμα, δεν είναι σωστό». Και αυτός είναι
ένας από τους λόγους που θα πρέπει «να υπάρχει μια ομάδα παραγωγών με κοινό στόχο.
Να υπάρχουν προδιαγραφές και η ομάδα αυτή να κάνει την μεταποίηση και να πουλάει».
Σημείωσε επίσης ότι οι στόχοι σε μια καινούργια καλλιέργεια θα πρέπει να ξεκινούν από
χαμηλά. Οι πρώτες καλλιέργειες ιπποφαούς στη Μεσσηνία υπολογίζει ότι με τις σημερινές
τιμές, θα βγάλουν 1.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι κάθε στρέμμα θα βγάλει 750 κιλά.
Καταλήγοντας, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης μίλησε για την καλή συνεργασία και τη
συμπαράσταση του Δήμου Μεσσήνης στην προσπάθεια που γίνεται. «Εχουμε μεγάλη
στήριξη από το δήμαρχο Μεσσήνης και τη δημοτική αρχή», ανέφερε.
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