
 
 
 

Ενδυναμώνονται οι εμπορικές σχέσεις Χανίων - Λατινικής Αμερικής. 
 

Επιχειρηματικές συναντήσεις σε εκδήλωση στο Επιμελητήριο. 
 

 
 

Ημερίδα με στόχο, την εξοικείωση των Χανιώτικων Εταιρειών που έχουν εξωστρεφή 
προσανατολισμό και αναζητούν νέες και εναλλακτικές αγορές στην Λατινική Αμερική, 
διοργάνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Μαΐου το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με 
το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδος - Λατινικής Αμερικής, στην αίθουσα ΔΣ του φορέα. 

Παρόντες ο πρέσβης του Μεξικού Daniel Hernandez Joseph, ο εμπορικός ακόλουθος του 
Μεξικού στην Ιταλία Oscar Camacho, ο εμπορικός ακόλουθος του Περού στην Περουβιανή 
Πρεσβεία στην Τουρκία Fernando Albareda και ο εμπορικός ακόλουθος της Ουρουγουάης 
Jose Enrique Sienra οι οποίοι παρουσίασαν τις χώρες τους με ομιλίες, για τις οικονομικές 
εξελίξεις, τις καταναλωτικές τάσεις και τις δυνατότητες των εξαγωγών. 
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν επίσης αξιωματικοί του τρικάταρτου ιστιοφόρου του 
Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού που ελιμενίζεται στη Σούδα. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης στην ομιλία του αφού 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος γι αυτή τη συνάντηση 
με την ευχή να είναι η απαρχή για μια πιο συστηματική, εποικοδομητική και γιατί όχι 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία των φορέων». «Οι δεσμοί φιλίας που συνδέουν τους λαούς 
μας είπε ο κ. Μαργαρώνης  είναι μια καλή βάση προκειμένου να συμβάλουμε ώστε να 
αναπτυχθούν περαιτέρω στο μέλλον και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας» 
.Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στην αξιοσημείωτη αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των 
τοπικών επιχειρήσεων υπογραμμίζοντας σχετικά ότι οι συνολικές εξαγωγές των χανιώτικων 
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επιχειρήσεων από τα 25,5 εκ το 2010 έφτασαν τα 95 εκ. το 2016 (αύξηση 273%), ενώ για το 
2017 τόνισε ότι αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση». 
 

 
 
Ο πρέσβης του Μεξικού Daniel Hernandez Joseph μίλησε για τις δυνατότητες που υπάρχουν 
για ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα. «Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο 
τι μπορούμε να κάνουμε με τα τοπικά προϊόντα της Κρήτης αλλά κάτι ευρύτερο και 
συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε μαζί», δήλωσε προσθέτοντας ότι οι εμπορικές 
συναλλαγές μπορούν να ενισχύσουν το ήδη ισχυρό τουριστικό ρεύμα που υπάρχει τόσο προς 
την Ελλάδα όσο και προς το Μεξικό». 
Ο εμπορικός ακόλουθος της Ουρουγουάης στην Ελλάδα Jose Enrique Sienra επεσήμανε ότι η 
προσπάθεια που καταβάλλεται είναι να ενισχυθούν οι εμπορικές σχέσεις Ουρουγουάης και 
Ελλάδας. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην ελληνική κοινότητα της Ουρουγουάης που 
συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια παρουσίας έχοντας αναπτύξει πλούσια δράση όπως 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας, παραδοσιακών χορών και ελληνικής γαστρονομίας. 
Τέλος, ο εμπορικός ακόλουθος του Περού Fernado Albareda  με τη σειρά του αναφέρθηκε 
στις δυνατότητες ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Περού. «Υπάρχουν 
πολλά διαφορετικά προϊόντα που παράγουμε και μπορούμε να ανταλλάξουμε ( εισάγουμε – 
εξάγουμε), τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι ήδη η Ελλάδα εξάγει στο Περού βιβλία, καλλυντικά, 
αγροτικά προϊόντα κ.α. και εισάγει από το Περού χημικά, γεωργικά και θαλασσινά προϊόντα. 
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