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ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28,
συνέρχεται στην 4η/2020 συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά
την με αριθμ. πρωτ. 7728/27-02-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
σύμφωνα με το νόμο.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος,
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7)
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Γκλεγκλέ Ελένη, 9) Δούβας Ιωάννης, 10) Δρούγας Παντελής, 11)
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 12) Κανάκης Βασίλειος, 13) Κλάδης Παύλος, 14) Κουκούτσης
Δημήτριος, 15) Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 55 απόφαση), 16) Μάκαρης
Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 17) Μαλαπάνη Μαρία, 18) Μαρινάκης Σαράντος, 19)
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 20) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 43
απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ’ αριθμ. 54 απόφαση), 21) Μπάκας Ιωάννης, 22)
Μπαρούνη Μαρία, 23) Μπασακίδης Νικόλαος, 24) Μπεχράκης Σταμάτης, 25) Νιάρχος
Αναστάσιος, 26) Οικονομάκος Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 43 απόφαση), 27)
Οικονομάκου Μαρία, 28) Σκοπετέας Αναστάσιος, 29) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 30)
Σωφρονάς Γεώργιος, 31) Τζαμουράνης Βασίλειος, 32) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 33) Φάβας
Γεώργιος, 34) Φαββατάς Δημήτριος, 35) Χειλάς Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 43
απόφαση) και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης.
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος
Παναγιώτης, 2) Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουζή Αντωνία (Τόνια)
και 5) Λαζαρίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, επειδή στην
ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας
Παναγιώτης.
 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Θουρίας κ. Κυριακόπουλος
Κων/νος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
Ενέργειες του Δήμου Καλαμάτας για την υποστήριξη του ελαιολάδου.
Το από 7-2-2020 έγγραφο της Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης, Τουρισμού &
Επιχειρηματικότητας κας Αλειφέρη Καραθανάση Ελένης που ήταν στο φάκελο του θέματος για
την ενημέρωση του Σώματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Εισήγηση: Ανησυχία για την ελαιοκομία
με αφετηρία
Παρέμβαση του Δήμου Καλαμάτας υπέρ του προϊόντος

την τιμή του ελαιολάδου.-

Η ελαιοκομική περίοδος 2019-2020 φτάνει στο τέλος της. Μετά τη διάψευση των προσδοκιών για την
τιμή του ελαιολάδου και εν όψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου, η οποία άμεσα θα ξεκινήσει, είναι
η κατάλληλη στιγμή για προβληματισμό. Προβληματισμό σε σχέση με το βασικό πρόβλημα της
ελαιοκαλλιέργειας: τη βιωσιμότητα της αυτή καθ’ εαυτή. Μετά από σειρά καταστροφικών ετών για
την παραγωγή, λόγω δακοπληξίας και μυκητολογικών ασθενειών, στο τέλος μίας χρονιάς μέτριας
παραγωγικότητας (αλλά αρίστης ποιότητας), οι παραγωγοί καλούνται να αντεπεξέλθουν στις
απαιτήσεις της καλλιέργειας με τιμή που προσεγγίζει τα 2 ευρώ ανά κιλό. Όμως το φαινόμενο δεν
είναι καινοφανές και οι παθογένειες είναι πάντα οι ίδιες, σε μία αγορά διεθνοποιημένη και ραγδαία
εξελισσόμενη.
Οι παθογένειες αυτές, οι δυσχέρειες τις οποίες ο παραγωγός καλείται να αντιμετωπίσει, ξεκινούν από
την παραγωγή του ίδιου του προϊόντος. Μεγάλος κατακερματισμός του κλήρου, ο οποίος αυξάνει το
κόστος μετακίνησης και τους μη παραγωγικούς χρόνους του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού.
Τεράστιος αριθμός μη βιώσιμων, σε μεγάλο βαθμό, εκμεταλλεύσεων, με μέση έκταση ανά
εκμετάλλευση κατά προσέγγιση 30 στρέμματα, όταν στην Ευρώπη η μέση εκμετάλλευση είναι άνω
των 100 στρεμμάτων. Μικρά η καθόλου κέρδη, τα οποία δεν επαρκούν για αποσβέσεις, πόσω μάλλον
για περαιτέρω επενδύσεις. Έλλειψη εργατικών χεριών κατά τη βραχυχρόνια περίοδο της συγκομιδής,
με αποτέλεσμα τα ημερομίσθια να είναι ασύμφορα. Συνοψίζοντας: αποεπένδυση, χαμηλή
παραγωγή, έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με το μέσο διεθνή ανταγωνιστή-παραγωγό
ελαιολάδου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Μεσσηνία, με μία παραγωγή ελαιολάδου 30.000 - 60.000 τόνων
ελαιολάδου ανά έτος και πρώτη σε παραγωγή περιοχή στην Ελλάδα, μετά βίας συγκρίνεται με
συνεταιρισμούς της Ισπανίας, με παραγωγή 60.000 τόνων ετησίως, όπου η συγκομιδή γίνεται
μαζικά, η μεταφορά του καρπού γίνεται επίσης μαζικά, σε μεγάλες σύγχρονες μονάδες
ελαιοπαραγωγής, οι οποίες αναλαμβάνουν και την αποθεματοποίηση – αποθήκευση υπό τις
κατάλληλες συνθήκες. Ο Έλληνας μικροπαραγωγός δεν μπορεί να κάνει αποθεματοποίηση, ενώ αν
κάνει οι συνθήκες αποθήκευσης υποβαθμίζουν το προϊόν, το οποίο πρέπει ούτως ή άλλως να
διοχετευθεί στην αγορά γρήγορα για λόγους ρευστότητας της εκμετάλλευσης. Οι βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι στη διάθεσή του είναι αντιπαραγωγικές και υποβαθμισμένες, ή,
ακόμα και αν είναι σύγχρονες, επιβαρύνονται με το κόστος διαχείρισης του προϊόντος μιας πλειάδας
μικροεκμεταλλεύσεων, το οποίο και αυτό τελικά καταλήγει να το επωμίζονται οι καλλιεργητές. Είναι
προφανές από τα παραπάνω ότι η παραγωγή του ελαιολάδου αντιμετωπίζει θεμελιώδη προβλήματα,
την ώρα που ο διεθνής ελαιώνας επεκτείνεται σε νέες χώρες (Αυστραλία, Λατινική Αμερική, πολλές
χώρες στη μεσογειακή ακτή της Αφρικής) και συγκεντρώνεται σε ολοένα μεγαλύτερες
εκμεταλλεύσεις, με χρήση νέων τεχνολογιών και χρηματοδοτικών εργαλείων και με χαμηλό κόστος
εργατικών.
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Όμως και στη διάθεση του προϊόντος τα προβλήματα είναι κρίσιμα και αντανακλώνται στις
διακυμάνσεις της τιμής και το πάντα χαμηλό επίπεδο στο οποίο η τιμή κινείται, σε σχέση με τις
ανταγωνίστριες χώρες.
Οι φρούδες ελπίδες για το μέλλον της ελληνικής ελαιοκομίας
αναπτερώθηκαν, όταν η τιμή του ελαιολάδου για τον παραγωγό προσέγγισε κατά το παρελθόν, και
κάποτε μάλιστα ξεπέρασε, το ψυχολογικό όριο των 4 ευρώ ανά κιλό. Δεν συνυπολογίστηκε, όμως, η
διεθνής κατάσταση και η παραγωγή της Ισπανίας και άλλων χωρών. Μετά από 7 χρόνια ξηρασίας και
με τον ισπανικό ελαιώνα να κινδυνεύει σε ορισμένες περιπτώσεις με απώλεια του φυτικού
κεφαλαίου, η παραγωγή της ανταγωνίστριας χώρας ήταν σχετικά μικρή, εκτινάσσοντας την τιμή του
ελαιολάδου διεθνώς και διπλασιάζοντας την τιμή του δικού μας λαδιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Ισπανία είναι πρώτη παραγωγός στον κόσμο σε ελαιόλαδο και σύντομα θα λάβει και τα σκήπτρα στο
χώρο της εμπορίας από την ανταγωνίστρια Ιταλία, έχοντας πλέον τον πλήρη σχεδόν έλεγχο του
ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά. Πλέον, η ισπανική παραγωγή έχει ανακάμψει, ενώ έχουν μπει
δυναμικά με μεγάλες ποσότητες και άλλες χώρες όπως Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, η τιμή του
ελαιολάδου έχει επιστρέψει στο επίπεδο των 2 ευρώ ανά λίτρο για την Ελλάδα. Η τιμή του ελληνικού
λαδιού επί της ουσίας αποτελεί την τιμή βάσης για το ποιοτικό ανώνυμο ελαιόλαδο παγκοσμίως. Την
τιμή, δηλαδή, την οποία απολαμβάνει ο παραγωγός όταν δεν έχει γίνει καμία τυποποίηση και καμία
προσπάθεια προώθησης, ώστε να ενσωματωθεί κάποια προστιθέμενη αξία. Είναι η τιμή ενός
προϊόντος που όλη η υφήλιος καταναλώνει, αλλά κανείς δεν γνωρίζει την προέλευσή του.
Είναι προφανές ότι η ελληνική ελαιοκομία ωθείται σε μια νέα φάση. Ωθείται, από τις διεθνείς
εξελίξεις και την εγχώρια οικονομική συγκυρία, στο κομβικό εκείνο σημείο όπου κινδυνεύει η ίδια της
η συνέχεια. Πράγματι, ένα από τα πρώτα σε σημασία αγροτικό προϊόν της χώρας απαξιώνεται.
Συναισθηματικοί καθαρά λόγοι εμποδίζουν τους παραγωγούς να καταστρέψουν τους ελαιώνες τους,
οι οποίοι σημειωτέο φυτεύτηκαν με πόνο ψυχής πάνω στους συκεώνες και τους αμπελώνες μίας
άλλης εποχής, ενώ οι μικροπαραγωγοί της πρωτεύουσας σύντομα θα εγκαταλείψουν ξανά τα
χωράφια τους στη μοίρα τους. Όμως είναι άδικο για τις γενιές που θα έρθουν και για αυτές που
μόχθησαν να απαξιωθεί το φυτικό κεφάλαιο που δημιουργήθηκε εκ του μηδενός και με τόσους
αγώνες. Και είναι άδικο, το προϊόν που έθρεψε το λαό μας και πάντα τον θρέφει να αφεθεί στη λήθη.
Και είναι άδικο γιατί πραγματικά υπερέχει, γιατί πραγματικά είναι το καλύτερο στον κόσμο και
πραγματικά είναι ένα δώρο της ελληνικής γης ανεκτίμητο, το οποίο ήδη είναι εδώ, στα χέρια μας,
περιμένοντας να πάρει τη θέση που πάντα έπρεπε να έχει.
ΣΚΕΨΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Απαιτείται, λοιπόν, η χάραξη μιας μακροχρόνιας, συμπαγούς εθνικής αγροτικής πολιτικής
ελαιόλαδο σε πολλά επίπεδα ,.

για το

Α)1. Η εθνική αυτή στρατηγική είναι προφανές ότι θα έχει κύριο άξονα τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της καλής του ποιότητας του προϊόντος μας( στοιχείο στο οποίο ήμαστε
ανταγωνιστικοί)
Ουσιαστικά θα «χτισθεί» ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό προϊόν που θα διακρίνεται με ευκολία στο ράφι
και ο καταναλωτής με υψηλές απαιτήσεις θα είναι διατεθειμένος να το πληρώσει.
Η διασφάλιση της ποιότητας, δηλαδή η εγγυημένη ποιότητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,
μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της τιμής. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Καλαμάτα, που πλέον έχει επεκταθεί σε όλη τη Μεσσηνία
και ενσωματώνει συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας.
2.. Συστηματική εθνική προσπάθεια εξωστρέφειας προβολής του ξεχωριστού αυτού προϊόντος με
όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.
3 Η ίδρυση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ καθίσταται πλέον αναγκαία όσο ποτέ όπως και
η δυναμική παρέμβαση ώστε η Ελλάδα να επανέλθει εκπροσωπούμενη στα διεθνή όργανα (Διεθνές
Συμβούλιο Ελαιοκομίας, Κομισιόν) παράλληλα με την άσκηση αγροτικής διπλωματίας.
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Επίσης, είναι αναγκαία η προβολή του προϊόντος μας στην εσωτερική αγορά, μεγάλο τμήμα της
οποίας αγνοεί πόσο ποιοτικό είναι το ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και χρησιμοποιεί
σπορέλαια στη μαγειρική του.
Β)Για το σκοπό αυτό απευθύνουμε έκκληση συσπείρωσης και συνεργασίας, σε όλους τους φορείς,
θεσμικούς και ιδιωτικούς, καταγράφουμε και αναφέρουμε προτάσεις που θα μπορούσαν
συνδυαζόμενες να φέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα :
1.Επιθετική πολιτική μάρκετινγκ, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του ΥΠΑΑΤ με σκοπό:
• Τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Παρθένου και Έξτρα Παρθένου Ελαιολάδου, στην παραγωγή
των οποίων η χώρα μας ηγείται διεθνώς ποιοτικά και ποσοτικά, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και
ευκολία πρόσβασης του διεθνούς αγοραστή στο εγχώριο προϊόν.
• Οργάνωση και σύγκλιση των τυποποιητών – μικροτυποποιητών ελληνικού ελαιολάδου, κάτω
από κοινή ομπρέλα μάρκετινγκ-χρηματοδοτήσεων-διακίνησης-αποθήκευσης-παρουσίασης.
• Δημιουργία δομών και υποδομών κατάλληλων για συλλογική αποθεματοποίηση, διασφάλιση
ποιότητας και διάθεση του αποθεματοποιημένου ελαιολάδου, με σκοπό την βελτίωση της
διαπραγματευτικής μας θέσης στη διεθνή αγορά.
• Αξιοποίηση ενός μειονεκτήματος της ελληνικής εκμετάλλευσης ως πλεονεκτήματος:
δημιουργία αλυσίδα ιχνηλασιμότητας σε σχέση με το τελικό προϊόν, «από το χωράφι στο
ράφι».
• Αξιοποίηση και προώθηση του τρόπου συγκομιδής των ελαιώνων μας ως εργαλείο μάρκετινγκ,
σε αντιδιαστολή με τις σύγχρονες, βιομηχανικές καλλιέργειες.
Αυτονόητο ότι επειδή για να υπάρχουν ικανές ποσότητες ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου, πρέπει να εξασφαλισθεί η άριστη διενέργεια δακοκτονίας, και να προωθηθεί η
επιστημονική έρευνα και παροχή συμβουλών στους παραγωγούς για παλιούς και νέους
εχθρούς και ασθένειες της ελαιοκαλλιέργειας.
2.Παράλληλα, προτείνουμε την υποστήριξη και ενεργοποίηση των φορέων αγροτικού συνεργατισμού
με σκοπό:
• Εξοικείωση του αγρότη με νέες καλλιεργητικές τεχνικές και κυρίως με νέες μεθόδους
συγκομιδής
Αξιοποίηση των προγραμμάτων ευφυούς γεωργίας . την εφαρμογή των οποίων ο Δήμος
Καλαμάτας θα υποστηρίξει και οικονομικά.
• Δημιουργία νέων Ομάδων Παραγωγών και ισχυροποίηση των υπαρχουσών, που είναι ένα
ευέλικτο εργαλείο συνεργατισμού, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα σοβαρά κονδύλια από
πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία μένουν αναξιοποίητα. Οι Ομάδες Παραγωγών είναι
δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόκτηση μέσων βελτίωσης
της καλλιέργειας και εκμηχάνισης της συγκομιδής, καθώς και να προχωρούν κάθε χρόνο στην
ομαδική αγορά εφοδίων, που θα οδηγήσουν στη μείωση του κόστους παραγωγής
Οργάνωση-προώθηση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού από περιοχή σε περιοχή, ώστε να
διευκολύνεται η συγκομιδή


Γ.) Πέραν αυτών, ο Δήμος Καλαμάτας, με το βαρύ όνομα ποιότητας Καλαμάτα που απλώνεται σε όλη
τη Μεσσηνία για τα προϊόντα ελαιοκομίας, τη βρώσιμη ελιά και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
προτείνει τη συνένωση τοπικών δυνάμεων με τους παραγωγούς και τους τυποποιητές και
εμπόρους, για την αύξηση της κατανάλωσης σε επίπεδο χώρας, τον καταρχήν εφικτό στόχο με:
Απευθείας προβολή του προϊόντος στους νομούς – στόχους, όπως για παράδειγμα αυτοί της
Βόρειας Ελλάδος, σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη που θα ενημερώνει τους κατοίκους για το
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα και τα οφέλη για την υγεία που προσφέρει η
κατανάλωσή του Υπάρχει σημαντικό έδαφος προβολής και διαφήμισης (και με συμμετοχή σε
εκθέσεις) στις μεγάλες αγορές, που είναι η Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων, η
Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τα γεωγραφικά διαμερίσματα Ηπείρου,
Μακεδονίας και Θράκης.
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1. Πρωτότυπα video διάρκειας 30 δευτερολέπτων, των οποίων ο Δήμος θα καλύψει το κόστος
δημιουργίας, που θα προβάλλονται από τηλεοπτικούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδος και
τοπικούς της Αττικής με συγκριτικά μικρό κόστος και θα ενημερώνουν το κοινό για ποιο λόγο
αξίζει να βάλει στη διατροφή του το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα. Επίσης,
υπάρχει η δυνατότητα διαφημιστικών καταχωρίσεων στον έντυπο Τύπο των ανωτέρω
περιοχών με το ίδιο περιεχόμενο.
Εμείς οφείλουμε να δηλώσουμε ότι θα συμμετέχουμε ενεργά με ανθρώπινους και οικονομικούς
πόρους σε κάθε κεντρικής στρατηγικής προσπάθεια αλλά και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες στην
κατεύθυνση των ανωτέρω αναφερομένων με πρώτη την συζήτηση της συνένωσης των τοπικών
δυνάμεων σε ενιαίο σχέδιο δράσης και καλούμε όλους τους συναρμόδιους φορείς σε
συνεργασία.
Καλαμάτα 07-02-2020
Η Αντιδήμαρχος
(υπογραφή)

Η εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Αλειφέρη Καραθανάση καθώς και η διαλογική συζήτηση που
διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, παρότι στην ημερήσια διάταξη το θέμα
αναγράφεται ως «Ενέργειες του Δήμου Καλαμάτας για την
υποστήριξη του ελαιολάδου», όχι τυχαία θα σας έλεγα αλλά με συγκεκριμένο λόγο, ο τίτλος
της δικής μου εισήγησης είναι: «Ανησυχία για την ελαιοκομία με αφετηρία την τιμή του
ελαιολάδου - Παρέμβαση του Δήμου Καλαμάτας υπέρ του προϊόντος». Και το λέω αυτό με
πλήρη συνείδηση της λέξεως ¨ανησυχία¨ γιατί πραγματικά οι εξελίξεις σ’ αυτό τον τομέα,
όπως περιγράφονται στην εισήγησή μας, ουσιαστικά δημιουργούν πραγματικά ανησυχία για το
μέλλον της ελαιοκομίας στην Ελλάδα γενικότερα αλλά τώρα εμείς επικεντρώνουμε ιδιαίτερα
στην περιοχή της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας.
Όπως θα είδατε γίνεται μία, θα έλεγα, συνοπτική αναφορά στους λόγους που δημιουργούν το
φαινόμενο της μειωμένης τιμής στο ελαιόλαδο, λόγοι οι οποίοι όπως αποδεικνύεται δεν είναι
συγκυριακοί, δηλαδή δεν είναι τυχαίοι ή και της μιας χρονιάς, αλλά φαίνεται ότι είναι
φαινόμενο που ήρθε για να μείνει και εστιάζεται κυρίως στα προβλήματα που υπάρχουν, τα
εγγενή προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας που έχουν να κάνουν με τον κατακερματισμό του
κλήρου, τις μη βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, την έλλειψη εργατικών χεριών, το μεγάλο κόστος
παραγωγής, με αποτέλεσμα να είναι το προϊόν μας μη ανταγωνιστικό. Μικρές ποσότητες την
ώρα που άλλες αγορές, όπως φαίνεται, έχουν ανακάμψει απ’ τα προβλήματα που είχαν τα
προηγούμενα χρόνια και αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην Ισπανία, αλλά και άλλες αγορές να
μπαίνουν πολύ δυναμικά, με μεγάλες ποσότητες, καινούργιες φυτεύσεις, σε περιοχές όπως…
που ήταν παραδοσιακές ελαιοπαραγωγικές περιοχές, αλλά και περιοχές οι οποίες εισέρχονται
για πρώτη φορά σε αυτή την καλλιέργεια.
Έτσι λοιπόν, διαπιστώνεται ότι η τιμή του ελληνικού ελαιολάδου έχει καθηλωθεί κοντά στα 2
ευρώ, διαφαίνονται λίγο μικρές βελτιώσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα οι οποίες όμως δεν
ανταποκρίνονται και ουσιαστικά δεν είναι ανάλογες της αξίας, της ποιοτικής αξίας του
προϊόντος.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε με βάση το γεγονός ότι φαίνεται,
διαφαίνεται ότι τελικά η διεθνής διαμόρφωση των τιμών καθηλώνει το προϊόν μας σ’ αυτή την
τιμή όχι μόνο για μία χρονιά, διαφαίνεται ότι θα είναι πιο μόνιμο το φαινόμενο.
Άρα λοιπόν, ιδιαίτερα η Μεσσηνία, η Καλαμάτα που είναι το κέντρο μιας μεγάλης
ελαιοπαραγωγικής περιοχής, που έχει το 1/3 της παραγωγής της χώρας μας, και ουσιαστικά όχι
τυχαία θα πρέπει να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, και όταν λέμε πρωταγωνιστικό δεν τον
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εννοούμε σε επίπεδο επικοινωνιακό αλλά σε επίπεδο ουσίας, πρωταγωνιστικό ρόλο και
υποχρέωση θα έλεγα να κινήσει διαδικασίες ενίσχυσης της όλης διαδικασίας της ελαιοκομίας
και φυσικά του τελικού προϊόντος, με βάση το γεγονός ότι τελικά διαπιστώνουμε κάτι που το
συζητούσαμε χαλαρά όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι το βάρος μας θα πρέπει να το
εστιάσουμε στην ποιότητα του προϊόντος και όχι στις ποσότητες γιατί είναι αδύνατον πλέον,
είναι φανερό αυτό, είναι κανόνας της αγοράς, το γνωρίζουμε όλοι, αδύνατον να
ανταγωνιστούμε άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες στα θέματα της ποσότητας. Και από την ώρα
που οι ποσότητες έχουν καθορίσει αυτή την τιμή, θα πρέπει να καταλήξουμε στο να
εστιάσουμε στην ισχυροποίηση της ποσότητας και την αξιοποίηση αυτού του στρατηγικού
πλεονεκτήματος.
Με βάση, λοιπόν, όλα αυτά τα δεδομένα, καταγράφουμε κάποιες σκέψεις – προτάσεις μας οι
οποίες βεβαίως αποτελούν τη βάση για τη σημερινή συζήτηση και πιστεύω ότι όλοι σας και
όλοι μας θα έχουμε να προσθέσουμε στοιχεία τα οποία θα είναι εποικοδομητικά σ’ αυτή τη
συζήτηση, τις οποίες τις λέω επιγραμματικά:
 Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια εθνική στρατηγική στα θέματα του ελαιολάδου και
να χαιρετίσουμε ιδιαίτερα την… μετά την πρώτη εισήγηση που κάνουμε και την πρώτη
εισαγωγή του θέματος βλέπουμε ότι και το Υπουργείο κινείται σ’ αυτή την κατεύθυνση,
ο Υπουργός ήδη έχει καλέσει τη Διεπαγγελματική του Ελαιολάδου να καταθέσει
προτάσεις για την εθνική στρατηγική.
 Πιστεύουμε ότι πρέπει να χτίσουμε ένα ιδιαίτερο, ξεχωριστό προϊόν που να διακρίνει με
ευκολία στο ράφι ο καταναλωτής, με υψηλές απαιτήσεις και να είναι διατεθειμένος
αυτό να το πληρώσει λίγο πιο ακριβά γιατί πραγματικά θα το αξίζει ως προς την
ποιότητα.
 Πιστεύουμε ότι πρέπει να παίξει πολύ σημαντική… πολύ σημαντικό ρόλο μπορεί να
παίξει η προστατευόμενη αξία προέλευσης, δηλαδή το ΠΟΠ Καλαμάτα, για το οποίο,
εντάξει, στο θέμα της ελιάς υπάρχουν προβλήματα αλλά νομίζω στο ελαιόλαδο θα
πρέπει να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας και ήδη έχει επεκταθεί σε όλη τη Μεσσηνία, άρα
λοιπόν, θα πρέπει να στοχεύσουμε σ’ αυτό και η Καλαμάτα επειδή φέρει αυτό το βαρύ
όνομα νομίζω και αυτό είναι και το συμπέρασμά μας από την όλη παρουσία μας και στη
Θεσσαλονίκη αυτό το χρονικό διάστημα, η Καλαμάτα φέροντας αυτό το βαρύ όνομα θα
πρέπει να πρωτοστατήσει σ’ αυτές τις προσπάθειες προβολής.
 Εθνική προσπάθεια εξωστρέφειας και προβολής του προϊόντος, ένα ξεχωριστό προϊόν
που είπαμε που θα είναι απ’ το χωράφι στο ράφι με βάση όλους τους κανόνες
ιχνηλασιμότητας, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως αυτό το εξαιρετικό προϊόν που
υπάρχει σε σχέση με την ποιότητα.
 Επιθετική πολιτική μάρκετινγκ. Σταχυολογούμε και κάποιες προτάσεις σε σχέση με τη
δημιουργία χρηματιστηρίου παρθένου και έξτρα παρθένου ελαιολάδου στο οποίο κατά
κύριο λόγο η χώρα μας ηγείται διεθνώς. Μπορεί να έχουμε προβλήματα στις ποσότητες
αλλά στην ποιότητα, στο έξτρα παρθένο είναι αναγνωρισμένο ότι είμαστε πολύ ισχυρός
ανταγωνιστής σε σχέση με αυτό το προϊόν, έχουμε πολύ ισχυρή παρουσία.
 Να βοηθήσουμε τους τυποποιητές και μικροτυποποιητές του ελληνικού ελαιολάδου να
έχουν μια κοινή ομπρέλα μάρκετινγκ προκειμένου να υπάρχει η χρηματοδότηση και
η διακίνηση και η αποθήκευση και η παρουσίαση
του προϊόντος ¨Ελληνικό
Ελαιόλαδο¨.
 Να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται στα πλαίσια αυτής της εθνικής
στρατηγικής και με υλικούς πόρους και με ανθρώπινους πόρους να στηρίξουμε
οποιαδήποτε προσπάθεια εθνικής στρατηγικής σ’ αυτό τον τομέα και προσπάθεια
εξωστρέφειας και προβολής.
 Και φυσικά να προσπαθήσουμε να έχουμε μια στρατηγική και με βάση την εσωτερική
μας αγορά, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης στους
Έλληνες καταναλωτές για την αξία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου σε σχέση με τη
διατροφή μας.
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Άρα λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβουμε μία πρωτοβουλία, αυτός νομίζω ότι πρέπει να είναι και ο
στόχος ο δικός μας, προκειμένου να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
όλων των συμπολιτών μας σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στις Περιφέρειες Ηπείρου,
Μακεδονίας και Θράκης, για την αξία στη διατροφή μας του ελαιολάδου και βεβαίως να
προχωρήσουμε σε μέτρα, όπως την αξιοποίηση προγραμμάτων ευφυούς γεωργίας, την
εξοικείωση του αγρότη με νέες καλλιεργητικές τεχνικές. Νομίζω ότι λίγο-πολύ θα τα είδατε
στην εισήγηση, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
Θέλω να εστιάσω όμως στο συμπέρασμα ότι: Ο Δήμος Καλαμάτας θα πρέπει να ηγηθεί μίας
προσπάθειας και το ξαναλέω αυτό: δεν είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι θέμα ουσιαστικό,
προκειμένου να υπάρχει μια συνένωση όλων των τοπικών δυνάμεων: τους παραγωγούς, τους
τυποποιητές και φυσικά όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας και φυσικά την Περιφέρεια που
έχει τον κύριο λόγο στα θέματα και αρμοδιότητα σ’ αυτά τα θέματα, προκειμένου να
υπάρξει μια ενιαία στρατηγική εσωτερική στα πλαίσια της προβολής του προϊόντος και
φυσικά να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εθνική στρατηγική σε σχέση με την προβολή του
ελληνικού ελαιολάδου στο εξωτερικό και με το να κατακτήσει τη θέση που του αξίζει στα
θέματα ποιότητας και φυσικά στην στόχευση κάποιων αγορών, μικρότερων ενδεχομένως,
που μπορούμε να τις προσεγγίσουμε και να τις ικανοποιήσουμε με βάση τις ποσότητες που
έχουμε.
Να σταματήσω εδώ την παρουσίαση τη δική μου διότι νομίζω ότι θα έχετε πολύ σημαντικά να
προσθέσετε.
Άρα, να εστιάσουμε στο περιεχόμενο που θα έχει αυτή η προσπάθεια συνένωσης των τοπικών
δυνάμεων. Και να σας πω, να σας προσθέσω κάποια πράγματα που προέκυψαν μετά την
εγγραφή αυτής της εισήγησης που σας είχε σταλεί εδώ και δυο-τρία Δημοτικά Συμβούλια
νομίζω, υπάρχει μία εξέλιξη που βλέπω σε θετική κατεύθυνση σε επίπεδο Μεσσηνίας, μια
προσπάθεια συνεννόησης, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να σας πω που το
παρακολουθούσα το θέμα μέσα από την Περιφέρεια υπήρχε πολύ έντονη αντιπαράθεση με
πάρα πολλούς φορείς σε σχέση με τα θέματα της στρατηγικής που θα πρέπει να
ακολουθήσουμε στο ελαιόλαδο και στην ελιά Καλαμάτας, βλέπω καλύτερες συνθήκες σ’
αυτή την εποχή, άρα νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος και ίσως να ακουστεί λίγο
οξύμωρο το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι στην ίδια μοίρα, κοινή ζωή – κοινός ο θάνατος, το
ότι ήρθαν αυτές οι κακές τιμές του ελαιολάδου να μας έχουν συνειδητοποιήσει πολύ
περισσότερο, αλλά εμείς εκείνο που κυρίως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας: ότι εμείς θα
πρέπει να βοηθήσουμε τους παραγωγούς, μας ενδιαφέρει η τιμή που θα πάρει ο Έλληνας
παραγωγός.
Άρα, να συνεννοηθούμε σα Δημοτικό Συμβούλιο πρώτα και μετά να προχωρήσουμε σε κάποιες
κινήσεις στα πλαίσια αυτής της συνένωσης των τοπικών δυνάμεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρακαλώ, έχει να κάνει κανένας;
Ο κ. Σταματόπουλος.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω τώρα πόσο ελπιδοφόρο είναι να εισηγείται το θέμα αυτό
δικηγόρος και να ρωτάει δικηγόρος,…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, μια χαρά είναι.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: …παρόλο που πιστεύω ότι και οι δυο μας έχουμε αναφορές, στη ζωή μας
έχουμε από μικροί εργαστεί στο ελαιομάζωμα και, εν πάση περιπτώσει,
αντιλαμβανόμαστε, όχι περιστασιακά, συστηματικά, μέχρι τα 35 μου, έχουμε εργαστεί και
αντιλαμβανόμαστε το μόχθο, το μόχθο του εργαζόμενου αγρότη να συλλέξει τον ελαιόκαρπο
και την αγωνία του να αποδώσει ο καρπός τον οποίο συλλέγει και όχι μόνο να αποδώσει αλλά
να έχει και τη μέγιστη δυνατή, την καλύτερη, δηλαδή, δυνατή τιμή.
Επομένως, υπό αυτό το πρίσμα έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και να
τοποθετηθούμε στη συνέχεια με την τοποθέτησή μας.
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Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω όμως είναι το εξής: ότι αυτό το οποίο διαπιστώνω διαβάζοντας
την εισήγηση είναι ότι αυτό το οποίο καλείται να κάνει ο Δήμος της Καλαμάτας ή αυτό το
οποίο εσείς σχεδιάζετε το προβάλλετε ότι θα πρέπει να ενταχθεί και ότι εντάσσεται σε μια
γενικότερη στρατηγική στην οποία βέβαια ο Δήμος δεν θα είναι αυτός που θα πρωτοστατεί, θα
είναι βέβαια… είναι θέμα εθνικής πολιτικής, είναι θέμα περιφερειακής πολιτικής, και στη
συνέχεια έρχεται και ο Δήμος με τα όποια αναγνωρισμένα δεδομένα υπάρχουν: το ΠΟΠ, η
ονομασία προέλευσης, το όνομα ¨Καλαμάτα¨ σε σχέση με τη βρώσιμη ελιά αλλά και το
ελαιόλαδο να έρθει να συμβάλλει.
Ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν: ποιο είναι, ποια είναι τα πρακτικά, να το πω έτσι, μέτρα
συνεισφοράς του Δήμου Καλαμάτας στην προσπάθεια αυτή. Αν έχετε, δηλαδή, σκεφτεί πέρα
από τους άξονες τους οποίους περιγράφετε στην εισήγησή σας, αν έχετε σκεφτεί πρακτικά
μέτρα ενίσχυσης αυτής της προσπάθειας. Και εκεί να κάνουμε έτσι έναν διάλογο.
Αυτή είναι μια ερώτησή μου.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Ναι, να απαντήσω γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνολικά, καλύτερα να απαντήσετε συνολικά.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Νομίζω ότι ίσως να καλυφθούν και άλλες ερωτήσεις απ’ τις
απαντήσεις αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, ελάτε.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Εγώ θέλω να πω, καταρχάς, ότι πέρα απ’ το ότι και εγώ
προέρχομαι από μια οικογένεια που είχε ελαιοπαραγωγή και έχω
ασχοληθεί, εντάξει, όπως όλοι μας, με το ελαιομάζωμα και την… μπορεί να μην ήταν το κύριο,
το οικονομικό εισόδημα της οικογενείας μου, δεν έχει σημασία αυτό. Θέλω να σας πω όμως ότι
πραγματικά, πραγματικά όσο διάστημα ήμουν στην Αντιπεριφέρεια και αυτό είναι πολύ
σημαντικό που θα σας πω, μπορεί ο Πρόεδρος να φοβάται για το χρόνο αλλά θα σας το πω,
είναι πολύ σημαντικό: όσο ήμουν στην Αντιπεριφέρεια της Μεσσηνίας ασχολήθηκα πάρα πολύ,
πάρα πολύ και με πολλή ειλικρίνεια, με πολλή ειλικρίνεια και με πολλή θέρμη με το θέμα της
πρωτογενούς παραγωγής. Και απ’ αυτή την ενασχόλησή μου, λοιπόν, έμαθα πάρα πολλά
πράγματα, μέσα από τις Υπηρεσίες που είχε και τους διευθυντές και προϊσταμένους και
υπαλλήλους που είχε η Περιφέρεια που ήταν εξαίρετοι και μέσα από την προσπάθεια που
γινότανε για διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς, είτε είναι αυτοί Συνεταιρισμοί, η Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών, ένα Σωματείο της ΣΥΜΕΠΟΠ, άλλα Σωματεία όλης της Μεσσηνίας,
άλλοι Συνεταιρισμοί, και με θέματα που απασχολούσαν πολύ έντονα τότε, όπως ήταν: το
¨ΠΟΠ - ελιά – Καλαμάτα¨, που υπήρχε μεγάλη κινητικότητα, ασχολήθηκα πάρα πολύ, με
αποτέλεσμα, πραγματικά σας το λέω, να έχω μια πάρα πολύ καλή πληροφόρηση και να έχω
πολύ γρήγορα καταλήξει στο τι έπρεπε να κάνουμε.
Ένα θέμα που δεν είχαμε ποτέ σε επίπεδο Μεσσηνίας και ο κ. Αντωνόπουλος θα το
επιβεβαιώσει, είναι ότι δεν υπήρχε η συνεννόηση. Τότε ξέρετε ήτανε οι εποχές που είχανε 4
ευρώ το λάδι και ο καθένας πίστευε ότι μπορεί να ’ναι καπετάνιος και να κάνει ό,τι θέλει και να
είναι και να ‘χει δική του πολιτική και δεν τρέχει και κάτι. Τώρα, λοιπόν, που φτάσαμε εκεί που
φτάσαμε, που όλοι συνειδητοποιούν ότι είμαστε στην ίδια κοινή μοίρα, υπάρχουν καλύτερες
συνθήκες και το είπα νωρίτερα. Άρα λοιπόν, να με εμπιστευτείτε λίγο όσον αφορά την
πληροφόρηση και τις γνώσεις που έχω πάνω σ’ αυτό το θέμα τις οποίες απέκτησα και εγώ την
προηγούμενη πενταετία.
Να σας πω λίγο για τα πρακτικά θέματα.
Κοιτάξτε: Καταρχάς θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στο Υπουργείο το οποίο, με χαρά το είδα,
το ξαναείπα, μετά την πρώτη μας εισήγηση εδώ, να γνωστοποιήσουμε στο Υπουργείο ότι ο
Δήμος Καλαμάτας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θέλει να συμμετέχει σε
οποιοδήποτε διάλογο και σε οποιαδήποτε εθνική προσπάθεια γίνει σε σχέση με το ελαιόλαδο.
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας
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Το ξαναλέω: Η Μεσσηνία, η Μεσσηνία είναι το 1/3 της παραγωγής της Ελλάδας. Είναι το 1/3
της παραγωγής της Ελλάδος άρα έχει κυρίαρχο ρόλο και σε κάθε κουβέντα, σε κάθε τραπέζι
διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και σε κάθε εθνική προσπάθεια.
Άρα λοιπόν, ο Δήμος Καλαμάτας, κατά τη γνώμη μου, πρέπει άμεσα να γνωστοποιήσει στο
Υπουργείο ότι εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε και με υλικούς και με ανθρώπινους πόρους σε
όποια προσπάθεια: μάρκετινγκ, προβολής γίνει στο εξωτερικό σε σχέση με το ελληνικό
ελαιόλαδο. Το ένα θέμα είναι αυτό, αλλά και σε διαβούλευση που θα γίνει για να καταρτιστεί
αυτή η εθνική στρατηγική, γιατί βλέπω ότι τώρα υπάρχει μια κινητικότητα στα θέματα αυτά.
Το δεύτερο: Αυτό που λέμε συνένωση τοπικών δυνάμεων. Εμείς έχουμε κάνει μία σκέψη την
οποία να σας την πω και λίγο ανοιχτά. Όλοι οι Δήμοι της Μεσσηνίας είναι ελαιοπαραγωγικοί.
Με αφορμή το γεγονός ότι υπάρχει μία σύμβαση με το… πώς το λέμε, το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,
στην οποία την έχει κάνει μόνο ο Δήμος Καλαμάτας, τα θυμάται ο κ. Αναστασόπουλος, τα
’χαμε πει και την προηγούμενη φορά, και έπρεπε να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι γιατί θα
έπρεπε να γίνει τροποποίηση των χαρακτηριστικών στο ΠΟΠ, που σημαίνει ότι πρέπει να
γίνουνε έρευνες, μελέτες και στοιχεία, να υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά, θα πρέπει να
καλέσουμε και τους άλλους Δήμους, να συνεννοηθούμε πάνω σε αυτό τον τομέα και από αυτή
την κουβέντα και μαζί με παραγωγικούς φορείς, όπως είναι η ΕΑΣ και άλλοι Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί της Μεσσηνίας που τους ενδιαφέρει, να δούμε εάν μπορούμε να συστήσουμε
έναν Συνεταιρισμό Ελαιοπαραγωγικών Δήμων.
Ξέρετε η Κρήτη έχει ανάλογα, έχει κάνει τέτοιες κινήσεις. Και να δούμε μέσα από αυτή τη
διαδικασία τι μπορούμε να κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο στα θέματα προβολής και ενιαίας
κίνησης προώθησης του προϊόντος.
Άρα λοιπόν, μέσα από αυτό το Δίκτυο των Δήμων της Μεσσηνίας να δούμε ποιες είναι οι
πρακτικές ενέργειες, γιατί δεν είπαμε εμείς να βγούμε μόνοι μας να αρχίσουμε να προβάλλουμε
το ελαιόλαδο, να το κάνουμε μαζί με τους υπόλοιπους, μαζί με τους άλλους Δήμους και εκεί
δεν έχει καμία αξία, πραγματικά σας το λέω ότι δεν έχει καμία αξία τελικά ποιος θα είναι
επικεφαλής.
Ξέρετε γιατί το λέω ότι πρέπει να είναι ο Δήμος Καλαμάτας; Γιατί διαπιστώνω ότι το
¨Καλαμάτα¨ είναι το σημαντικό διαβατήριο για το λάδι και την ελιά. Και αυτό σας το λέω εγώ
που ξέρετε ότι έχω υπηρετήσει και σε άλλο Δήμο. Μπορεί να ακούγεται λίγο στους άλλους
καμιά φορά ανταγωνιστικό, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Το είδα και τώρα πρόσφατα στη
Θεσσαλονίκη. Το ¨Καλαμάτα¨ ήταν αυτό που τραβούσε στο περίπτερό μας, το ¨Καλαμάτα¨
είναι αυτό που είναι γνωστό για τα θέματα, και γι’ αυτό λέω ότι θα πρέπει να συνεννοηθούμε,
να την πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία ως Δήμος Καλαμάτας, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με
τους άλλους Δήμους, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το Δίκτυο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει κάτι σοβαρό. Επειδή ενημερώθηκα μόλις τώρα ότι ο Πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας κ. Τσιόδρας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, σας παρακαλώ, λίγη ησυχία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ενημερώθηκα μόλις τώρα ότι ο κ. Τσιόδρας, ο Πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, είπε ότι 5 και 6, αύριο και μεθαύριο δηλαδή,
κλείνουν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όχι σχολεία, τα πάντα, και όλοι οι χώροι μαζικής
συνάθροισης. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη, όπως αντιλαμβάνεστε.
Εμείς αύριο το πρωί θα ’χουμε σύσκεψη, πρωί-πρωί γι’ αυτό το θέμα, ώστε να ξεκινήσουμε τις
απολυμάνσεις, ό,τι απαιτείται. Ενδεχομένως να χρειαστεί να κλείσουμε μια μέρα και το
Δημαρχείο για να μπορέσουμε να απολυμάνουμε και το Δημαρχείο. Αύριο το πρωί 9:00 η ώρα
όποιος θέλει από σας, κύριοι συνάδελφοι, να παρευρεθεί εκεί, θα είμαστε στο Δημαρχείο
προκειμένου να καλέσουμε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες για να μιλήσουμε.

(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, Ελένη, συγνώμη.
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορώ να το πω, απλά ανακοίνωσε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Αλειφέρη, όσο μπορείτε σύντομα.
Έλα κύριε… και εσείς κ. Σταματόπουλε περιορίστε τις ερωτήσεις.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Να μην μακρηγορήσουμε στο θέμα αυτό, η πρόταση είναι
συγκεκριμένη: να καλέσουμε, κ. Σταματόπουλε και όλοι μας, μία
σύσκεψη με τους άλλους Δήμους, με προτάσεις και όλων σας, να βάλουμε κάποια θέματα στο
τραπέζι, να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε όλοι μαζί ενιαία. Αλλά αυτή την πρωτοβουλία
πρέπει να την πάρουμε εμείς. Και το λέω…
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Τρεις προτάσεις, κα Αλειφέρη.
Έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον στα 30 χρόνια στην ενασχόλησή μου με τα
κοινά πάνω από 20 ημερίδες για το θέμα του ελαιολάδου: Μία από τα ίδια. Ακούστε, λοιπόν,
μία πρόταση την οποία την κατέθεσα εγώ με τη σύμφωνη γνώμη ενός τεχνολόγου γεωπόνου
που είχε ’ρθει απ’ την Ιταλία, ειδικός για το θέμα του λαδιού και ήτανε Ελληνοϊταλός.
Λοιπόν: νερό. Έχει γίνει κυβομέτρηση στο σύνολο των αγροτικών γεωτρήσεων για να δούμε
τη δυνατότητα ποτίσματος όλων των αγροτοχωραφιών; Υπάρχουνε γεωτρήσεις σε προσωπικές
κατοικίες που βγάζουν 6 και 10 κυβικά την ώρα ή 6 ίντσες νερό την ώρα και ποτίζουν μόνο τις
τριανταφυλλιές και το γκαζόν. Και ο δίπλα δεν μπορεί να κάνει γεώτρηση. Ένα το κρατούμενο.
Άρα, μία πρόταση προς το Υπουργείο είναι η εξής: Πλήρη κυβομέτρηση όλων των γεωτρήσεων
και υποχρεωτική κατανομή σε όλες τις καλλιέργειες στις όμορες ιδιοκτησίες. Αυτή είναι η
πρόταση προς το Υπουργείο. Που σημαίνει αυτό ότι ο κάθε ωφελούμενος απ’ τη χρήση του
νερού του Νικόλα του Μπασακίδη ή του Μπάκα του Δημήτρη θα βγει ένα ποσοστό και θα
συμμετέχει στο κόστος της γεώτρησης και στο κόστος των εξόδων συντήρησης, δηλαδή:
ηλεκτρικό, κτλ. - κτλ. Τι σημαίνει αυτό; Τι σημαίνει αυτό; Κορωνοϊός. Λοιπόν, σημαίνει αυτό
αύξηση της παραγωγής μετά από 3 χρόνια κατά 50% στην ποσότητα του ελαιοκάρπου.
Λοιπόν, δεύτερο στοιχείο, σας λέω αυτό: Δεν έχουμε εκπαιδευμένους αγρότες στο κλάδεμα.
Καταστρέφουμε τα δέντρα. Θέλει, λοιπόν, η Γεωπονική Σχολή και εδώ μπορεί να συμβάλλει ο
Δήμος μέσα από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και εμείς με ένα κονδύλι, κα Αλειφέρη είναι πολύ
σημαντικό, να εκπαιδεύσει νέους αγρότες από ειδικούς, να τους μάθουν να κλα-δεύ-ουν την
ελιά. Συμφωνούμε;
Τρίτη πρόταση, λοιπόν. Σας είπα τώρα για όλα αυτά. Τρίτη πρόταση: γνωρίζετε, κύριοι
συνάδελφοι, ότι η πρόσοδος η αγροτική δημιούργησε αυτή την πόλη και το λέω αυτό με
επίγνωση διότι αν ξαναφύγουν απ’ το σύνθημα που ’χα διαβάσει μια φορά στο Πολυτεχνείο και
πέθανα στα γέλια: «Έξω οι βλάχοι, στα χωριά τους, για να ξαναγίνει η Αθήνα χωριό», εάν
φύγουν οι άνθρωποι που έχουν αγοράσει διαμερίσματα στην Καλαμάτα απ’ την πρόσοδο την
αγροτική, η Καλαμάτα θα γίνει χωριό. Άρα, επειδή το όνομα του ελαιολάδου είναι συνδεδεμένο
με την πόλη, νομίζω την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς εγωισμούς, γιατί ξέρουμε πού είναι
οι ελαιοπαραγωγικές περιοχές, θα πρέπει να την έχει ο Δήμος Καλαμάτας.
Αυτή ήταν μία παρένθεση στις δύο προτάσεις.
Πρόταση άλλη: Πρέπει να δημιουργήσουμε, να κάνουμε συνέργειες και να δημιουργήσουμε
έναν Δια-δη-μο-τι-κό Συνεταιρισμό, η πρώτη βάση. Μάρκετινγκ και προώθηση στο προϊόν.
Δεύτερη φάση: Εκπαίδευση των νέων αγροτών στις νέες ευφυούς καλλιέργειες με σύγχρονα
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας
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μέσα, κτλ.
Αυτά θα πρέπει να βγάλουμε και ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό και να μην είμαστε
φειδωλοί σ’ αυτό. Πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι γιατί; Είναι πολύ σωστά αυτά που ανέφερε
η κα Αλειφέρη γιατί παρακολουθώ και εγώ με ανησυχία, ήδη η Τυνησία σε πάρα πολύ λίγο
καιρό θα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγική χώρα μετά την Ισπανία, γίνεται φέτος, και μετά
ακολουθεί ποιος; Υπάρχει και η Πορτογαλία. Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι Ισπανία, Τυνησία.
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Ναι, κύριοι συνάδελφοι, είναι η Τυνησία, πάει, λοιπόν, και η Πορτογαλία κάνει
δεντροφυτεύσεις με δεκάδες χιλιάδες καινούργια ελαιόδεντρα τα οποία
μαζεύονται με βιομηχανικό τρόπο. Λοιπόν, είναι το Μαρόκο, είναι το Μαρόκο και να σας πω το
παράδοξο της υπόθεσης που μπορεί να σας φανεί; Μπορείτε να το βρείτε στο internet, ένας
σεΐχης έχει στη Σαουδική Αραβία 10.000 ελαιόδεντρα και λέει «απ’ αυτό το λάδι παίρνουμε»
και βάζει άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Και μάλιστα κορωναίικο.
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Στη Σαουδική Αραβία, ναι, δικό μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι όταν το κόστος
εκεί παραγωγής γίνεται με εξελιγμένο τρόπο, με βιομηχανικά εργαλεία κτλ., μ’
αυτό το Π το περιβόητο που τις μαζεύει και…, δεν θα μπορούμε να το ανταγωνιστούμε.
Άρα, εμείς πρέπει να επικεντρώσουμε: στη συνένωση δυνάμεων, στην προώθηση του
προϊόντος, στην αύξηση του ελαιοκάρπου, σας είπα ένα μέτρο με το νερό, στη λιγόστεψη του
κόστους παραγωγής που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα, να ξέρουμε πόσο λίπασμα
πρέπει να ρίξουμε, πότε πρέπει να ραντίσουμε, πότε πρέπει να κλαδέψουμε, πώς πρέπει να
περιποιηθούμε το φυτό. Αυτό ρίχνει έως και 70% το κόστος σε λιπάσματα και σε λοιπά. Το ’χω
ψάξει λίγο.
Και τελειώνω… τελειώνω με την πρόταση αυτή που κάνω: Στις συνέργειες, κα Αλειφέρη, στις
συνέργειες θα πρέπει να δούμε και το εξής: θα πρέπει να συζητήσουμε με όλους τους
Αγροτικούς Συλλόγους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.
Σας λέω μόνο απ’ την ΚΑΠ, από τότε που υπεγράφη επί εποχή Σημίτη έως και σήμερα έχουν
παρθεί πάνω από 26 δις σε επιδοτήσεις στους Έλληνες αγρότες. Η επιδότηση έπρεπε να ’ναι
για την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Δεν γίνεται εγώ ο αγρότης Μπάκας να έχω 8 και 10
στρέμματα και να αγοράζω τρακτέρ 100 ίππων και 150 για τη φιγούρα μου στο καφενείο στο
χωριό. Τα τρακτέρ που έχουμε οργώνουνε 3 φορές τα Βαλκάνια, η χώρα μας. Και
εγκαταλείπουμε τις καλλιέργειες. Και δεν είναι… το χειρότερο είναι ότι αυτά τα μέσα που
έχουμε αγοράσει είναι παρωχημένα πλέον, τεχνολογικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Άρα
πρέπει να υπάρχει και συνένωση και συνέργεια και στα μηχανήματα. Πρέπει να
δημιουργήσουμε: από τους κλαδευτές, που είπα το πρώτο, εξειδικευμένους για το όργωμα της
ελιάς, εξειδικευμένους για κείνο…, σταματάω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημήτρη, επέτρεψέ μου να πω μια κουβέντα.
Ηλεία, Ζάκυνθο, Αχαΐα, είναι αυτά που είπα νωρίτερα. Τρεις Νομοί. Ηλεία,
Ζάκυνθο, Αχαΐα. Βγήκε τώρα διευκρινιστική αυτή τη στιγμή.
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Αα δεν είναι για μας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν είναι για μας.
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Εντάξει, εντάξει.
Λοιπόν, να μην μακρηγορώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Αλειφέρη, σημειώστε αυτό: κυβομέτρηση σε όλες τις γεωτρήσεις και
υποχρεωτικά το Υπουργείο νόμο να δίνεται παντού δουλειά.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Να τελειώσει. Εγώ δεν κατάλαβα ποιες ήταν οι ερωτήσεις που έκανε ο
συνάδελφος. Εσείς που είστε Πρόεδρος μπορείτε να μας πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε να κάνει τρεις προτάσεις.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Γιατί;
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Γιατί θέλω να φύγω, κύριε συνάδελφε, γι’ αυτό.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ωραία και εμείς θέλουμε να κάνουμε πέντε προτάσεις. Τώρα.
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Τι να σας πω τώρα; Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην περιοριστούμε στις ερωτήσεις και να κάνουμε τοποθετήσεις;
ΝΙΑΡΧΟΣ: Γιατί; Η διαδικασία αυτή, είναι τίνος η διαδικασία; Δεν προηγούνται οι ερωτήσεις
και μετά οι τοποθετήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήθελε να φύγει, τι να κάνω…
ΝΙΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη…
ΝΙΑΡΧΟΣ: Επανειλημμένα όταν πάμε να τοποθετηθούμε σαν παράταξη, γιατί αν συνεχιστεί
αυτή η διαδικασία θα τοποθετηθούμε μετά από 1 ώρα, θα μας διακόπτετε
συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται αυτό που λέτε.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ωραία, θα τοποθετηθούμε, θα τοποθετηθούμε να γνωρίζετε ότι ο
επικεφαλής απουσιάζει και θα κάνω εγώ την εισήγηση και θέλω να κάνω ερώτηση
τώρα. Ερώτηση. Όχι τοποθέτηση. Ερώτηση.
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Εγώ θέλω να ζητήσω συγνώμη απ’ το Σώμα αν προσέβαλα με τη διαδικασία που
ζήτησα, που ζήτησα την άδεια από τον κ. Πρόεδρο, δεν νομίζω ότι το έχω
ξαναεπαναλάβει, αλλά ξέρω ότι στη διαδικασία της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
όταν ζητάει κάτι ένας δημοτικός σύμβουλος από τον Πρόεδρο, την ώρα που το ζητάει μπορεί ο
αρχηγός ή ένας συνάδελφος δημοτικός σύμβουλος να πει: «Όχι, παραβαίνουμε τον
Κανονισμό». Αυτά είναι φερ’ πλέι, είναι κοινή συναινέσει, κάποιες διαδικασίες που υπάρχουν
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ όταν ρώτησα τον Πρόεδρο λοιπόν, δεν άκουσα τον κ. Νιάρχο ή
κάποιον άλλον να πει: «Όχι, κ. Μπάκα, δεν θα το κάνεις αυτό», και γι’ αυτό πήρα το λόγο.
Συγνώμη, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Μπάκα.
Λοιπόν, θέλει να κάνει κάποιος ερώτηση; Επειδή θέλει να φύγει ο κ. Μπάκας.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Σας είπα ότι θέλω να κάνω ερώτηση, δεν το ακούσατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει.
Ερώτηση, κ. Μάκαρη; Σας παρακαλώ, σύντομα. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα.
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Η ερώτησή μου είναι: Για ένα τόσο σημαντικό θέμα, εάν ο Δήμος Καλαμάτας
σκέφτεται να έλθει σε επικοινωνία με το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής
Τεχνολογίας - Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Καλαμάτα, που
ως γνωστόν έχει και σχετικό μεταπτυχιακό. Δηλαδή: εάν δεν εκμεταλλευτούμε τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της πόλης μας και η ερώτηση είναι αυτή: θα εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι υπάρχει
αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πόλη μας, με μεταπτυχιακό πάνω στην τεχνολογία,
ποιότητα επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είσαστε σαφής κ. Μάκαρη.
Ο κ. Νιάρχος.
ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Καληνύχτα σας.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι, θέλουμε να κάνουμε μία ερώτηση, μιας και στην εισήγησή σας, φαίνεται
βέβαια και με αυτά που είπατε και μέσα απ’ την εισήγησή σας ότι και αυτά που
προτείνετε δεν είναι ενέργειες που θα τις κάνει από μόνος του ο Δήμος της Καλαμάτας αλλά
έχουν σχέση και με την εθνική πολιτική, δηλαδή, με την πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο,
και προτείνετε π.χ. το Συμβούλιο Ελαιοκομικής Πολιτικής κτλ. που δεν είναι αρμοδιότητα του
Δήμου της Καλαμάτας.
Εμείς είναι γνωστό σε όλους, όχι το γνωρίζουμε εμείς, ότι οι ελαιοπαραγωγοί σήμερα που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την ελαιοκαλλιέργεια είναι αντιμέτωποι με δύο προβλήματα.
Το πρώτο είναι η τιμή του ελαιολάδου που βέβαια προτείνετε εσείς μέσα από αυτές τις
ενέργειες, το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση κτλ. να πειστούν, αν θέλετε, οι αγορές αύριο-μεθαύριο
και να αυξηθεί η τιμή του ελαιολάδου, και το άλλο που αντιμετωπίζουν είναι το κόστος
παραγωγής.
Εε δεν βλέπουμε να έχετε κάνει κάποια πρόταση μες στην εισήγησή σας που να αφορά αυτό,
πώς θα μειωθεί το κόστος παραγωγής για τους ελαιοπαραγωγούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χριστόπουλος.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πάω λίγο πιο κάτω από αυτό που είπε ο κ. Νιάρχος ότι βεβαίως μας
εξηγείτε την εθνική στρατηγική που πρέπει να υπάρχει για το ελαιόλαδο,
δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας στην κατεύθυνση, τώρα αν προτίθεστε η Δημοτική Αρχή να
προχωρήσετε σε 3-4 ζητήματα που έχουν να κάνουν:
Πρώτα-πρώτα αν υπάρχει ένα σχέδιο για την αγροτική οδοποιία, που βοηθάει τους αγρότες
προκειμένου να ’χουν πρόσβαση στα κτήματά τους.
Το δεύτερο: αν προτίθεται να δημιουργηθεί ένα Γραφείο Ενημέρωσης των πολιτών, γιατί
ξέρετε ένα μεγάλο ποσοστό των αγροτών είναι ψηφιακά αναλφάβητοι. Να τους βοηθάει και
πλέον έχουμε μπει σε άλλες διαδικασίες τώρα, ακόμη και με την υποβολή για να πάρουν την
επιδότηση θα πρέπει να γνωρίζουν υπολογιστές. Αν προτίθεται σ’ αυτή την κατεύθυνση να
υπάρχει απ’ το Δήμο ένα τέτοιο Γραφείο βοήθειας των αγροτών.
Και το τρίτο: αν προτίθεται αυτό που έχουμε το όνομα που είπατε εσείς πολύ καλά και
εύστοχα για το ¨Καλαμάτα¨, αν μπορεί να το βάλουμε σε σήμα και να υπάρχει σε όλα τα
καταστήματα, πρώτα-πρώτα σε επίπεδο πρώτα Πελοποννήσου και μετά στην προοπτική σε
όλη την Ελλάδα και μετά ας κατακτήσουμε και τις διεθνείς αγορές.
Αυτά τα τρία σημεία ήθελα να σας… να δω αν προτίθεται η Δημοτική Αρχή να τα προωθήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αναστασόπουλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, κα Αλειφέρη, θα ήθελα να ρωτήσω
πραγματικά: τι είναι εκείνο το οποίο ψηφίζουμε; Γιατί από τη στιγμή που
δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένος προϋπολογισμός, υπάρχει μια
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας
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δυσκολία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαφωνώ σε προσωπικό επίπεδο με το περιεχόμενο, με
τις προτάσεις και την καλή πρόθεση.
Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι το εξής, κάνοντας και λίγο το συνήγορο του διαβόλου: στην 5η
σελίδα γράφει ότι «Αυτονόητο ότι επειδή για να υπάρχουν ικανές ποσότητες ποιοτικού

εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πρέπει να εξασφαλιστεί η άριστη διενέργεια δακοκτονίας…»
κλπ. - κλπ., να υπενθυμίσω ότι σε προηγούμενη συνεδρίασή μας ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα
ζήτημα εάν και κατά πόσο θα γίνουν σε κάποιες περιοχές οι δακοκτονίες ή όχι. Αυτό δεν
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του κειμένου;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Να ξεκινήσω απ’ τον κ. Αναστασόπουλο. Καθόλου δεν έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του κειμένου.
Καταρχάς, κ. Αναστασόπουλε, έτσι όπως το τοποθετήσατε ήταν σαν να είπατε ότι εμείς
πήραμε απόφαση να μην γίνει η δακοκτονία. Εξαιρέθηκαν με δική τους πρόταση, ελάχιστες
ορεινές Κοινότητες, επειδή οι ίδιες το ζήτησαν και οι λόγοι είναι απλοί. Ο ένας λόγος είναι ότι
κυρίως στις ορεινές Κοινότητες… ή μάλλον, ο δάκος έχει έξαρση και ευδοκιμεί στα θερμά, υγρά
κλίματα και στα παραλιακά περισσότερο. Πολλές ορεινές Κοινότητες -και το επαναλαμβάνωιδιαίτερα στα μέρη του Ταϋγέτου έχουν εγκαταλείψει την ελαιοπαραγωγή. Και το τρίτο είναι:
ότι ξέρετε ότι η δακοκτονία λόγω του ανάγλυφου του εδάφους δεν είναι εφικτή σ’ αυτές τις
Κοινότητες. Άλλωστε δεν υπήρχε και ανάγκη.
Άρα λοιπόν, δεν έρχεται σε αντίθεση και μη δημιουργείτε την εντύπωση ότι εδώ το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνει η δακοκτονία, το ακριβώς αντίθετο. Αποφάσισε τη
δακοκτονία σε όλες τις Κοινότητες, πλην εκείνων που οι ίδιες και πολύ εύστοχα τελικά, από ό,τι
διαφαίνεται, αποφάσισαν να μην γίνει η δακοκτονία.
Τώρα, στο τι ψηφίζουμε. Καταρχάς, ψηφίζουμε στο να πάρει πρωτοβουλίες ο Δήμος
Καλαμάτας, γιατί ξέρετε θα μπορούσε αυτό να αμφισβητείται. Θα μπορούσε να έχει πάρει μια
πρωτοβουλία, θα μπορούσε να την κάνει και μόνος του ο Δήμαρχος και να βγει κάποιος από το
Δημοτικό Συμβούλιο και να πει: «Τι μας λέει τώρα ο Δήμαρχος και ποιος τον εξουσιοδότησε να
κάνει αυτό και…» Δηλαδή, δεν θα πρέπει να έχουμε μια συνεννόηση και μια ομοψυχία και μια
κοινή απόφαση και τις απόψεις σας σε ποια βάση θα είναι αυτή η πρωτοβουλία; Και σε ποιους
τομείς;
Νομίζω ότι από τις τοποθετήσεις, φαντάζομαι και στη συνέχεια θα καταδειχθεί, ότι το πρώτο
που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε μία πρωτοβουλία, να υπάρξει μια επικοινωνιακή
διαχείριση και διαφήμιση του προϊόντος στο εσωτερικό της χώρας, πού έχουμε ελλείμματα.
Παρότι…, παρ’ όλες τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που έχουνε γίνει τα προηγούμενα χρόνια
και εγώ θυμάμαι και το Επιμελητήριο με τον κ. Καραμπάτο με τους ¨Δρόμους της Ελιάς¨,
παρόλα αυτά σας λέω: η διαπίστωσή μας είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα, Θράκη και Ήπειρος δεν
γνωρίζει τη σοβαρή αξία, τη διατροφική αξία του ελαιολάδου. Άρα λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι
αυτό.
Το δεύτερο είναι η συνένωση των τοπικών δυνάμεων.Πιστέψτε με, κ. Αναστασόπουλε, αυτό
δεν είναι αυτονόητο. Εγώ το έζησα πολύ έντονα στην Περιφέρεια, 5 χρόνια προσπαθούσαμε
να υπάρξει αυτή η συνεννόηση και η συνένωση των τοπικών δυνάμεων και δεν υπήρχε.
Υπήρχαν αντίρροπες τάσεις οι οποίες έφεραν προβλήματα και στα θέματα του ΠΟΠ
επιτραπέζιας ελιάς και στα θέματα της μη συνεννόησης στα θέματα του ελαιολάδου.
Και θα συμφωνήσω με τον κ. Μπάκα ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε προγράμματα
εκπαίδευσης των αγροτών, θα πρέπει να, αυτό που λέει ο κ. Χριστόπουλος, ενδεχομένως σε
μια προσπάθεια να τους βοηθήσουμε σε όλη αυτή την ανάγκη που υπάρχει για ψηφιακή
λειτουργία και στους αγρότες να κάνουν διάφορα πράγματα. Γίνονται και από Συνεταιρισμούς
ενδεχομένως αλλά θα πρέπει να γίνει αλλά πώς; Μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας ή πρέπει να
δημιουργήσει μια δική του Δομή, που δεν έχει και το προσωπικό να την δημιουργήσει αυτή τη
στιγμή, που να τα κάνει όλα αυτά; Όχι.
Εγώ πιστεύω ότι η δημιουργία ενός Συνεταιρισμού Ελαιοκομικών Δήμων θα μπορούσε να
απαντήσει σε όλες αυτές τις ενέργειες. Και μετά να δούμε τα θέματα του προϋπολογισμού πώς
θα συμμετέχουμε σε αυτό, ενδεχομένως ο Δήμος της Καλαμάτας να έχει τη μεγαλύτερη
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συμμετοχή και να αναλάβει και μια περαιτέρω πρωτοβουλία. Αλλά είναι λίγο πρώιμο αυτή τη
στιγμή να αρχίσουμε να λέμε: «Ξέρετε το προϊόν δεν είναι δικό μας, δεν είναι του Δήμου, είναι
των παραγωγών, έτσι (;), για να ξέρουμε». Εάν σε αυτή την προσπάθεια δεν στηριχτεί, δεν
είναι μαζική, δεν την στηρίξουν οι παραγωγοί, οι Συνεταιρισμοί και το σύνολο των Δήμων
φυσικά που θα αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία δεν θα ’χει επιτυχία. Το λάδι και τις ελιές
δεν τις έχει ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις έχουν οι παραγωγοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τοποθετήσεις.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέπετε μια δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, όχι. Συγνώμη κ. Αναστασόπουλε, έχει περάσει και η ώρα.
Λοιπόν.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα επικεντρωθώ στις προτάσεις παρόλο που υπάρχει και
μια εισαγωγή, θα την καταθέσω βέβαια στα πρακτικά για λόγους
οικονομίας.
Εν πολλοίς, εμμέσως η τοποθέτησή μας παρουσιάστηκε μέσα απ’ τις ερωτήσεις του
συναδέλφου του Γιάννη του Χριστόπουλου αλλά εγώ συνοψίζω το περιεχόμενό τους
προκειμένου να υπάρξει τοποθέτηση.
Τι μπορεί πρακτικά να κάνει ο Δήμος, κατά τη δική μας άποψη.
1) Να δώσει έμφαση στην αγροτική οδοποιία συντηρώντας τους υπάρχοντες δρόμους και
διανοίγοντας νέους εκεί όπου αυτό είναι απαιτητό.
2) Συμβολή. Να συμβάλλει στην ενίσχυση των αρδευτικών δικτύων.
3) Να δημιουργήσει δομές συγκράτησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο, αντιμετωπίζοντας
παράλληλα τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, καθώς η νέα κοινή αγροτική πολιτική έχει
στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
4) Να προβάλλει το προϊόν μέσω της υγιεινής μεσογειακής γαστρονομικής διατροφής. Σε
συνεργασία με τα εστιατόρια να υπογραφεί ένα σύμφωνο ποιότητας για την προώθηση
της χρησιμοποίησης του ελαιολάδου και να χορηγηθεί σε όσους συμφωνούνε ένα
ενδεικτικό σήμα. Σε συνεργασία μάλιστα με άλλους δήμους του νομού μας και το
Επιμελητήριο να γίνει επέκταση του Συμφώνου σε όλη τη Μεσσηνία και στη συνέχεια
σε όλη την Ελλάδα.
5) Δεδομένου ότι το ¨ΠΟΠ Καλαμάτα¨ έχει αναφορά σε όλη τη Μεσσηνία, να προχωρήσει
στην ίδρυση Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Μεσσηνίας κατά το πρότυπο του
Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) του οποίου η βασική αποστολή, η
οποία εξειδικεύεται στο Καταστατικό του σε 18 επιμέρους στόχους, περιλαμβάνει δύο
βασικές κατευθύνσεις: η πρώτη αφορά τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση
των συνθηκών στον τομέα παραγωγής και η δεύτερη τις δράσεις τις σχετικές με τη
βελτίωση των όρων στον τομέα διάθεσης και εμπορίας.
Αυτή είναι η τοποθέτησή μας, σας την καταθέτω και στα πρακτικά στο σύνολό της.
Στο σημείο αυτό ο κ. Σταματόπουλος καταθέτει στο Προεδρείο σχετικό έγγραφο του
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» κ. Κοσμόπουλου Βασιλείου, το
οποίο έχει ως εξής:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
«Καλαμάτα Μπροστά»
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Δ.Σ. 04/03/2020)
Ξεκινώντας τη συζήτηση για τη χαμηλή τιμή σήμερα του ελαιολάδου οφείλουμε να
παρουσιάσουμε ορισμένα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ελαιολάδου. Σύμφωνα με αυτά η
παγκόσμια παραγωγή έχει υποχωρήσει σε σχέση με πέρυσι κατά 2,2% και η Ευρωπαϊκή παραγωγή
κατά 11%. Παρόλα αυτά η παγκόσμια κατανάλωση υπολείπεται κατά 150.000,00 τόνους της
προσφοράς. Εξάγεται επομένως το συμπέρασμα ότι υπάρχει παγκοσμίως Υπερπαραγωγή Ελαιολάδου.
Ήδη η Ισπανία έχει προβεί, με σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής ένωσης, σε αποθεματοποίηση
170.000,00 τόνων και ετοιμάζεται για την αποθεματοποίηση άλλων 130.000,00 τόνων . Δηλαδή η
αποθεματοποίησή της σε ελαιόλαδο θα ξεπεράσει την ετήσια Ελληνική Παραγωγή. Επομένως το
πρόβλημα της τιμής σήμερα κινδυνεύει άμεσα να γίνει πρόβλημα διάθεσης.
Σήμερα η τιμή διάθεσης του ελαιολάδου είναι περίπου 2,00 ευρώ /λίτρο σε Ισπανία – Τυνησία
και Ελλάδα και περίπου 3,00 ευρώ /λίτρο στην Ιταλία η οποία διαθέτει καλύτερο σύστημα διανομής
και εμπορίας. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι το κόστος παραγωγής σε Ισπανία και Τυνησία είναι 0,75
ευρώ /λίτρο ενώ στη χώρα μας λόγω κυρίως της γεωγραφικής της ιδιομορφίας 1,75 ευρώ /λίτρο.
Στις Η.Π.Α εισάγονται κάθε χρόνο 300.00,00 τόνοι τυποποιημένου ελαιολάδου . Από αυτούς
150.000,00 τόνοι προέρχονται από την Ισπανία και μόνο 9.000,00 τόνοι από την Ελλάδα ενώ
παράλληλα οι εισαγωγές από την Τυνησία, την Αίγυπτο και το Μαρόκο επιδεινώνουν την κατάσταση.
Διαχρονική παθογένεια της χώρας μας η χύμα διακίνηση. Στη Μεσσηνία φέτος έχουμε
50.000,00 τόνους παραγωγή ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας και είναι ζήτημα αν 8.000,00 τόνοι
διατίθενται τυποποιημένοι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ευάλωτοι στις παγκόσμιες διακυμάνσεις και
έχουμε απώλεια υπεραξίας που την καρπώνονται παραδοσιακά οι Ιταλοί που αγοράζουν το προϊόν
μας.
Με δεδομένο ότι η ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) έχει καλό
στελεχιακό δυναμικό και μπορεί να βοηθήσει απαιτείται Ομαδική Προσπάθεια όλων των
εμπλεκομένων με Συνένωση Συνεταιρισμών. Στη Μονεμβασία εννέα (9) ελαιοκομικοί συνεταιρισμοί
δημιούργησαν την ΚΑΣΕΛ με πολύ καλά δείγματα προς το παρόν.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ
1. Να δώσει έμφαση στην αγροτική οδοποιία συντηρώντας τους υπάρχοντες δρόμους και
διανοίγοντας νέους εκεί που αυτό είναι απαιτητό.
2. Να ενισχύσει τα αρδευτικά δίκτυα
3. Να δημιουργήσει δομές συγκράτησης του πληθυσμού στη ύπαιθρο αντιμετωπίζοντας
παράλληλα τον ψηφιακό αναλφαβητισμό καθώς η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει στόχο τον
ψηφιακό μετασχηματισμό.
4. Να προβάλει το προϊόν μέσω της υγιεινής μεσογειακής γαστρονομικής διατροφής. Σε
συνεργασία με τα εστιατόρια να υπογραφεί ένα Σύμφωνο Ποιότητας για την προώθηση της
χρησιμοποίησης του ελαιολάδου και να χορηγηθεί σε όσους συμφωνούν ένα ενδεικτικό σήμα.
Σε συνεργασία μάλιστα με τους άλλους δήμους του Νομού μας και το Επιμελητήριο να γίνει
επέκταση του Συμφώνου σε όλη τη Μεσσηνία.
5. Δεδομένου ότι το ΠΟΠ Καλαμάτας έχει αναφορά σε όλη τη Μεσσηνία να προχωρήσει στην
Ίδρυση Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Μεσσηνίας κατά το πρότυπο του Συνδέσμου
Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) του οποίου η βασική αποστολή , η οποία εξειδικεύεται
στο καταστατικό του σε 18 επί μέρους στόχους, περιλαμβάνει δύο βασικές κατευθύνσεις . Η
πρώτη αφορά τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των συνθηκών στον Τομέα
Παραγωγής και η δεύτερη τις δράσεις τις σχετικές με τη βελτίωση των όρων στον τομέα
διάθεσης και εμπορίας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τη συντομία.
Οι δικηγόροι έχουν ένα γνώρισμα, να μακρηγορούν, αλλά ο κ. Σταματόπουλος
αποτελεί εξαίρεση.
Λοιπόν, ο κ. Τζαμουράνης.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Πού να δείτε οι δάσκαλοι τι διάθεση έχουν να μακρηγορούν, κ.
Πρόεδρε. Έχουμε δει δασκάλους εδώ μέσα να μακρηγορούν!
ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Να μιλάτε για δασκάλους και όχι για καθηγητές.
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: ¨Δια ταύτα¨ έχουν οι δικηγόροι, γιατί το έχουνε οι δικαστικές
αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, κα Αλειφέρη, πιαστήκατε από μια φράση.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, θα ’μαι συντομότατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ ησυχία.
Ο κ. Τζαμουράνης έχει το λόγο.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Διαβάζοντας την εισήγηση, κυρίως τώρα μετά τις διευκρινίσεις της κας
Αλειφέρη, κατάλαβα ότι σήμερα ουσιαστικά… Δεν ξέρω, θα ψηφίσουμε στο
τέλος; Υπάρχει κάτι, δηλαδή, το οποίο θα εγκρίνουμε ή όχι; Ή απλά εκφράζουμε τη συναίνεσή
μας στις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει ο Δήμος; Διότι μέσα από την εισήγηση δεν
προκύπτει κάτι προς έγκριση.
Λοιπόν, το δεύτερο: Προσωπικά, αλλά και πιστεύω και όλοι απ’ την παράταξή μας,
υποστηρίζουμε κάθε θετική ενέργεια προκειμένου το ελαιόλαδο, που είναι το βασικό εισόδημα
της περιοχής μας, να έχει καλύτερη προοπτική στην αγορά. Βέβαια, προσωπικά, δεν είμαι και
πολύ αισιόδοξος, διότι, από όταν θυμάμαι, Συνέδρια γίνονται, εκθέσεις γίνονται, πρωτοβουλίες
παίρνονται, ταξίδια γίνονται και χίλια δύο πράγματα γίνονται και η τιμή του ελαιολάδου
συνεχώς φθίνει. Μακάρι να πετύχει η νέα προσπάθεια και να αποδώσει κάτι.
Στο θέμα των προτάσεων: Συμφωνώ και εγώ ότι ο Δήμος δεν μπορεί από μόνος του να
αναλάβει και να κάνει όλα όσα ακούστηκαν. Καλό είναι να περιοριστεί σε εκείνα που μπορεί να
κάνει. Και τι μπορεί να κάνει, κατά την άποψή μου; Συμφωνώ, ας πάρει την πρωτοβουλία της
δημιουργίας ενός Συνδέσμου, καλή ώρα όπως είναι ο ΦΟΔΣΑ για τα απορρίμματα, που να
εκφράζει, αν είναι δυνατόν, την ευρύτερη αντίληψη που υπάρχει στους ελαιοπαραγωγικούς
δήμους, γιατί δεν είναι μόνο η Καλαμάτα ελαιοπαραγωγικός δήμος, η Τριφυλία έχει πολύ
μεγαλύτερες ποσότητες από μας, η Μάνη και ου τω καθεξής.
Εν πάση περιπτώσει, ας πάρει μια πρωτοβουλία να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο Δίκτυο, σε ένα
τέτοιο Σύνδεσμο και από κει και πέρα, τα υπόλοιπα θεωρώ ότι θα προκύψουνε μέσα από αυτή
τη συνεργασία, για να μην πλατειάζουμε τώρα και λέμε ο καθένας την…
Εκείνο που θέλω και εγώ να…, το είπε, δεν θυμάμαι, νομίζω ο κ. Σταματόπουλος, μια ιδέα που
είχαμε και εμείς είναι η εξής: ότι στα πλαίσια της προώθησης του ελαιολάδου και ιδιαίτερα
αυτού που φέρει την ετικέτα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» θα έπρεπε να ξεκινήσει, κατά τη γνώμη μου,
πρώτα-πρώτα απ’ την πόλη της Καλαμάτας. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει, να
επεξεργαστούμε μία προώθηση σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνοντας
και ένα μικρό κίνητρο το οποίο θα είναι ίσως μια μικρή απαλλαγή απ’ τα δημοτικά τέλη
προκειμένου υποχρεωτικά και ελεγχόμενα να χρησιμοποιούν το ¨ΠΟΠ Καλαμάτα¨ και αυτό να
διαφημίζεται και με ένα έγκυρο… η εγκυρότητα αυτή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει με ένα
ειδικό σήμα που θα μπαίνει στα μαγαζιά, στην είσοδο των μαγαζιών. Είναι ένα, πιστεύω,
εύκολο μέτρο που μπορεί ο Δήμος να το οργανώσει και να το υλοποιήσει.
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Εε και βέβαια, εντάξει, ό,τι έχει σχέση με τη διευκόλυνση των αγροτών, κυρίως σε ό,τι αφορά
τις υποδομές τους και τις διευκολύνσεις για την καλλιέργειά τους.
Κατά συνέπειαν, εμείς ΘΕΤΙΚΑ δεχόμαστε το…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Τζαμουράνη.
Ο κ. Λιάππας, ειδικός αγορητής.
ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια οι παραγωγοί της
Μεσσηνίας έχουν χάσει τουλάχιστον από 100.000.000 ευρώ, έχουν φύγει από την
αγορά της Καλαμάτας.
Πρώτον και κύριο: πώς μπορούμε να… αυτό το προϊόν να το αναδείξουμε; Εγώ πιστεύω ότι
είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές μας. Όταν π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει το
αδασμολόγητο λάδι που έρχεται απ’ την Τυνησία και αυξάνει την παραγωγή, δηλαδή 500.000
τόνους αδασμολόγητο έρχεται απ’ την Τυνησία, πώς, πώς ο έλληνας παραγωγός με αυτά θα
ανταπεξέλθει σ’ αυτό τον ανταγωνισμό;
Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είμαστε χαμένοι από χέρι και οι μικροί παραγωγοί θα σβήσουμε.
Ειδικά στο Δήμο Καλαμάτας, όλοι μας έχουμε από ένα αγροτεμάχιο, δεν θα έχουμε μέλλον. Το
παιχνίδι που παίζεται είναι χοντρό και εμείς εδώ πέρα συζητάμε τώρα φιλολογικά. Μόνο εάν οι
μικροπαραγωγοί συνεταιριστούμε, έτσι μόνο υπάρχει μία πιθανότητα στις χίλιες να
επιβιώσουμε. Διαφορετικά δεν επιβιώνουμε. Εάν δεν αλλάξει ρότα η Ευρωπαϊκή Ένωση και
μέσα από την ΚΑΠ γίνει κάτι το διαφορετικό, δεν κάνουμε τίποτα.
Εγώ είμαι φοβερά ευρωσκεπτικιστής, παρότι δεξιός. Παρότι δεξιός, ευρωσκεπτικιστής.
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΛΙΑΠΠΑΣ: Όχι, αυτό το παίρνω από τον Νικήτα τον Κακλαμάνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει δίκιο η κα Αλειφέρη που λέει οι δάσκαλοι…
ΛΙΑΠΠΑΣ: Έχω μέντορα τον Νικήτα τον Κακλαμάνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ολοκληρώσατε;
ΛΙΑΠΠΑΣ: Τελειώνω, τελειώνω. Επιγραμματικά.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κατά τα λοιπά σας καθυστερώ εγώ.
ΛΙΑΠΠΑΣ: Συγνώμη, κα Αλειφέρη, ούτε ένα λεπτό δεν μίλησα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, για μένα είπε.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΛΙΑΠΠΑΣ: Όχι, εντάξει.
Ένα δεύτερο. Μιλάμε για τρόπους παραγωγής. Πώς θα μειώσουμε το κοστολόγιο
του ελαιολάδου. Πώς θα το μειώσουμε όταν η γραμμική παραγωγή στην Ισπανία και στις άλλες
χώρες είναι 10 χιλιάδες φορές καλύτερη με τις γραμμικές καλλιέργειες και εμείς πάμε ακόμα με
το χτυπητήρι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
ΛΙΑΠΠΑΣ: Έχω δίκιο.
Συνεχίζω. Λέμε για τη δακοκτονία. Όταν στην Ισπανία και στις άλλες χώρες τις
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προηγμένες ελαιοκομικά πάνε και κάνουνε ψεκασμούς με τα ντρόουλς και εμείς πάμε ακόμα με
το τρακτέρ «και αν γίνει εκεί και αν περάσει από κει και αν γίνει αυτή…» και ούτω καθεξής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ολοκλήρωσε.
ΛΙΑΠΠΑΣ: Και έρχομαι τώρα στην προβολή. Εγώ πιστεύω στην Ελλάδα οι πάντες ξέρουν για
το καλαματιανό ελαιόλαδο. Οι πάντες. Πηγαίνετε σε όποιο… και στην Ορεστιάδα
να πάτε θα σας πούνε για το καλαματιανό ελαιόλαδο. Εκεί που είναι το μεγάλο στοίχημα για
μας είναι οι αγορές του εξωτερικού και οι μεγάλες αγορές του εξωτερικού, όπως Κίνα κτλ. κτλ. Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση.
Ευχαριστώ πολύ, τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε.
Ο κ. Μάκαρης.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λοιπόν, ένα βασικό, ίσως το βασικότερο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει το
Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό για το θέμα του ελαιολάδου. Αν έχετε την
καλοσύνη όσοι θέλετε να το ακούσετε να καθίσετε.
Κύριε Δρούγα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, συνάδελφοι λίγη ησυχία, από σεβασμό στον ομιλητή.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Όσοι θέλουν να καθίσουν να καθίσουν, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσοι θέλουν να συζητήσουν να περάσουν έξω.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περάστε έξω, δεν μπορείτε να δημιουργείτε προβλήματα.
Ελάτε, κ. Μάκαρη.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Και κλείστε και την πόρτα, αν έχετε την καλοσύνη.
Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό θέμα το ελαιόλαδο και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σ’
αυτή την κατάσταση τώρα, την οικονομική κατάσταση, οφείλεται και σ’ αυτό: στο γεγονός ότι
έχει πολύ χαμηλή τιμή το ελαιόλαδο.
Λοιπόν, το βασικό γεγονός, κα Αλειφέρη, της ελαιοπαραγωγής είναι ότι το μεγαλύτερο ποσό
της παραγωγής διακινείται ως χύμα και εξάγεται ένα μεγάλο ποσοστό αλλά και ένα άλλο
διακινείται εντός της Ελλάδας.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την τυποποίηση και να ενισχύσουμε την
τοπικότητα του προϊόντος.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Εγώ σας έθεσα το ερώτημα της συνεργασίας με το Τοπικό ΑΕΙ,
εξειδικεύω ακόμα περισσότερο την άποψη αυτήν. Υπάρχει, λοιπόν, ένα Τμήμα στο ΑΕΙ
Καλαμάτας που ασχολείται με το ελαιόλαδο και θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μαζί με
αυτό το Τμήμα ένα Παρατηρητήριο Ποιότητας Ελαιολάδου το οποίο θα δίνει πιστοποίηση σε
όλα τα ελαιόλαδα του Νομού Μεσσηνίας. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει σε συνδυασμό και με
τους υπόλοιπους δήμους, αλλά εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα, έχουμε το Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην περιοχή μας νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
Επίσης, στο σημαντικό θέμα του μάρκετινγκ του ποιοτικού ελαιολάδου το οποίο η Καλαμάτα
έχει, πρέπει οπωσδήποτε να μπει και ο ισχυρισμός υγείας ο οποίος, όπως έχουμε δει, σε άλλες
χώρες έχει μπει. Εδώ στην Καλαμάτα που έχουμε ποιοτικό ελαιόλαδο, δυστυχώς δεν υπάρχει.
Όσον αφορά για τα υπόλοιπα θέματα των… και να πούμε το σημαντικό. Είπαν και οι υπόλοιποι
συνομιλητές ότι πρέπει να υποβάλλουμε αυτό που λέμε «Διατροφή Καλαμάτας» και «Διατροφή
Καλαμάτας» θα περιλαμβάνει ελιές και ελαιόλαδο. Στο εξωτερικό όταν μιλάμε για Καλαμάτα,
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οπουδήποτε και να πάμε, πρώτα γνωρίζουν τις ελιές, το ελαιόλαδο και ύστερα ρωτάνε: «Είναι
πόλη η Καλαμάτα;» Τι σημαίνει αυτό; Ότι εμείς έχουμε ένα brand name τρομερό το οποίο
πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το συνδέσουμε με τη «Διατροφή Καλαμάτας».
Και το εξειδικεύω. Δεν λέω μεσογειακή διατροφή, γιατί μεσογειακή διατροφή έχουνε: και οι
Ιταλοί ισχυρίζονται και οι Ισπανοί και οι Τυνήσιοι ίσως.
Επειδή έχουμε αυτό το σημαντικό brand name πρέπει αυτό το brand name να το πουλήσουμε
ως «Διατροφή Καλαμάτας», με τους ισχυρισμούς υγείας τους οποίους μπορεί να υπάρχουνε.
Αυτό είναι η τοποθέτησή μου και πραγματικά σας λέω να το επανεξετάσετε το θέμα της
συνεργασίας με το ΑΕΙ. Μίλησα μάλιστα και με τον Καθηγητή τον κ. Ζακυνθινό και είναι
έτοιμος να δημιουργήσει μαζί μας το συγκεκριμένο Παρατηρητήριο. Νομίζω να μην χάσουμε
την ευκαιρία να δημιουργήσουμε το Παρατηρητήριο Ποιότητας Ελαιολάδου, θα πιστοποιεί όλα
τα ελαιόλαδα της Μεσσηνίας και μάλιστα θα λέει και από ποια περιοχή είναι και το τι θρεπτικά
συστατικά έχει το κάθε ελαιόλαδο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε.
Ο κ. Νιάρχος.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, διαβάζουμε στην εισήγηση ότι υπάρχει μεγάλος
κατακερματισμός του κλήρου στην Ελλάδα, τεράστιος αριθμός μη βιώσιμων
εκτάσεων από επένδυση, χαμηλή παραγωγή, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, φρούδες ελπίδες
για το μέλλον της ελληνικής ελαιοκομίας όταν περιστασιακά είχαμε άνοδο της τιμής του
ελαιολάδου.
Πραγματικά έτσι είναι όπως τα περιγράφει, μόνο που αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα μιας
πολιτικής. Μια πολιτική που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, από την ΕΟΚ
παλιότερα, την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, καθώς βέβαια και από τις ελληνικές κυβερνήσεις, η
οποία οδήγησε στο ξεκλήρισμα εκατοντάδες χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά.
Στην ελαιοκαλλιέργεια γίνεται φανερό πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει μικρούς
ελαιοπαραγωγούς και μικρούς κλήρους. Στη χώρα μας ειδικά σε ορεινές, ημιορεινές και
νησιώτικες περιοχές έχουμε μικρό κλήρο, πράγμα που δυσκολεύει τη συγκέντρωση της γης σε
λίγα χέρια και είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος εγκατάλειψης εκεί. Και είναι άγονες – ημιάγονες
περιοχές που δύσκολα θα υπάρξει εκεί κάποια άλλη καλλιέργεια.
Είναι φανερό ότι οι σχετικές αποφάσεις που πάρθηκαν κατά το παρελθόν και συνεχίζονται με
μεγαλύτερη ένταση στον τομέα του ελαιολάδου θα οδηγήσουν σε φαινόμενα εγκατάλειψης
της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.
Σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την Αγροτική Οικονομία καταγράφονται
στοιχεία που δείχνουν τάσεις συγκέντρωσης της γης και της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα σε
ό,τι αφορά τη χώρα μας, απ’ το 2005 μέχρι το ’16 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν από
833.000 σε 680.000. Περίπου 150 χιλιάδες νοικοκυριά βγήκαν από την αγροτική παραγωγή.
Την ίδια περίοδο καταγράφεται μια συνεχής τάση συγκέντρωσης της γης σε εκμεταλλεύσεις με
έκταση μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων οι οποίες απ’ το 36,9 της συνολικής
χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης που κατείχαν το ’05 έφτασαν στο 56,5 το ’16. Και βέβαια
είναι χαρακτηριστικό, τα στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 80%
των επιδοτήσεων το παίρνει ένα 20% μεγαλοϊδιοκτητών, στη δε Ελλάδα το 20% παίρνει το
68% των ενισχύσεων και βέβαια είναι γνωστό ότι όσοι είχαν ενισχύσεις μέχρι 250 ευρώ δεν
παίρνουν μία. Βέβαια τα μικρά νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό
που υπάρχει σήμερα στον καπιταλισμό και μοιραία θα πάμε στην εγκατάλειψη της
ελαιοκαλλιέργειας.
Και να πούμε και κάτι άλλο γιατί ακούμε πολλά και τώρα ακούσαμε για τη… δεν ξέρω, για τη
Σαουδική Αραβία που φυτεύουνε ελιές, ακούμε την προηγούμενη φορά, τώρα δεν τα
ακούσαμε, για την Αργεντινή και την Αυστραλία που έχουν νέες φυτεύσεις. Η αλήθεια όμως
είναι, γιατί αυτά είναι λιγάκι προς το παρόν παραμύθια, η αλήθεια είναι ότι η παραγωγή στη
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Λατινική Αμερική, η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα είναι η Αργεντινή. Η Αργεντινή μαζί με
την Αυστραλία, η παραγωγή τους είναι λιγότερη απ’ την παραγωγή που έχει η Μεσσηνία.
Λιγότερη. Το 95% της παγκόσμιας ελαιοπαραγωγής καλλιεργείται στις χώρες που βρέχονται
απ’ τη Μεσόγειο. Πάνω απ’ το 70% είναι η παραγωγή που έχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το ελαιόλαδο που εξάγεται τώρα, το 80% φεύγει από χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Και επειδή ακούμε και το άλλο, ότι δεν μπορεί να παρέμβει ο Υπουργός δω πέρα, η κυβέρνηση
στην τιμή του ελαιολάδου ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το κάνει. Και εμείς ρωτάμε:
όταν παράγει περισσότερο από 70% της παραγωγής, όταν απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγεται
προς τις άλλες χώρες πάνω απ’ το 80% του εξαγομένου ελαιολάδου, πώς είναι δυνατόν να μην
μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει, δηλαδή, για τις τιμές; Πώς γίνεται αυτό; Γίνεται γιατί
δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει να αλλάξει πολιτική. Γιατί έχει αυτή την πολιτική που υπηρετεί και
που δημιουργεί τα προβλήματα.
Άρα, κάθε πρόβλημα υπάρχει και η αιτία του. Υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση που ασκεί μια
πολιτική, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τώρα, δεν ξέρω, όλοι θα γνωρίζετε ότι δεν
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καινούργια ΚΑΠ. Δηλαδή εμείς
συμφωνούμε την έξοδο απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου να την
πληρώσουν οι αγρότες; Συμφωνούμε μ’ αυτό; Αν δεν συμφωνούμε δεν πρέπει να βάλουμε
κάτι μέσα σ’ αυτή την απόφαση; Να μην αναθεωρηθεί η ΚΑΠ σε βάρος των αγροτών; Και της
χώρας μας βέβαια που οι νότιες χώρες γνωρίζουμε ότι θα τα πληρώσουνε πολύ περισσότερα.
Βέβαια κάναμε και μία ερώτηση την οποία… εκτός αν δεν άκουσα καλά, αν και πρόσεχα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κ. Νιάρχο.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Γιατί, τι λέμε εμείς για το κόστος παραγωγής. Τι προτάσεις κάνουμε.
Εμείς λέμε: ότι δεν μπορεί όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγρότες κατά μέσο
πληρώνουν το πετρέλαιο 60 λεπτά, οι εφοπλιστές στην Ελλάδα το πληρώνουν 44 λεπτά, οι
αγρότες να το πληρώνουν 144. Δεν γίνεται αυτό και να λέμε μετά ότι πρέπει… δεν είναι
βιώσιμη η ελαιοκαλλιέργεια, η αγροτική παραγωγή.
Να πάρει πίσω η κυβέρνηση την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την αγροτική
παραγωγή. Έσωσε, λέει, τη ΔΕΗ. Αύξησε 20% το αγροτικό ρεύμα και έσωσε τη ΔΕΗ.
Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει μέσα στην εισήγηση, να ζητάμε κατάργηση του ΦΠΑ για τα
αγροτικά μηχανήματα, εφόδια, λιπάσματα, για τους μικρούς παραγωγούς. Παρέμβαση αποθεματοποίηση με τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα αφήνουνε ένα
κέρδος ώστε ο αγρότης να μπορεί να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του. Ο ΕΛΓΑ να
αποζημιώνει το 100% της παραγωγής, να καλύπτει τις ζημιές από το δάκο. Να εξασφαλιστεί
ενιαία πανελλαδική ολοκληρωμένη επιστημονικά άρτια και ασφαλής εφαρμογή του
προγράμματος δακοκτονίας με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Να καταργηθεί η
εισφορά του 2% για τους μικρομεσαίους αγρότες.
Και τελειώνοντας εμείς λέμε: Η απάντηση σε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της κυβέρνησης είναι ο Αγροτικός Παραγωγικός Συνεταιρισμός, όπου οι αγρότες θα βάλουν τη
γη τους, τα μηχανήματά τους, τη δουλειά τους, έτσι ώστε να απαλλαγούν οι μικρομεσαίοι
παραγωγοί οριστικά από το βάρος της ατομικής ευθύνης στην παραγωγή και με εξασφάλιση
βέβαια και βοήθεια απ’ το κράτος, κρατικών υποδομών, επιστημονικού προσωπικού, προστασία
από φυσικές καταστροφές, παροχή μέσων, εφοδίων, φαρμάκων και εμβολίων για την
αντιμετώπιση των ασθενειών στη φυτική και ζωική παραγωγή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε. Ολοκληρώστε.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Μ’ αυτό τον τρόπο και η ελαιοκαλλιέργεια δεν θα εγκαταλειφθεί και βέβαια θα
καλύπτεται ο λαός, όλος, θα υπάρχει επάρκεια, με προϊόνταπου θα έχουν παραχθεί
σωστά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κ. Νιάρχο.
Ο κ. Αντωνόπουλος θέλει να πάρει το λόγο;
Επειδή έχει περάσει, σας παρακαλώ πολύ, επειδή έχει περάσει…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προηγείται ο κ. Κουκούτσης όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Έχετε ζητήσει το λόγο, κ. Κουκούτση; Ελάτε. Ελάτε.
Απλώς παρακαλώ πολύ να είμαστε σύντομοι γιατί έχει περάσει η ώρα.
Ελάτε, κ. Κουκούτση.
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Επιγραμματικά.
Όλα αυτά τα προβλήματα που τέθηκαν από τους συναδέλφους πραγματικά
υπάρχουν, είναι δεδομένα. Η ΚΑΠ, η Αγροτική Πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά
δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στην ελαιοπαραγωγή. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε από
δω και πέρα.
Το παιχνίδι βέβαια χάθηκε, όχι τώρα ή τα περασμένα χρόνια, χάθηκε τη δεκαετία του ’80. Ας
θυμηθούμε τα πακέτα Ντελόρ, ας θυμηθούμε εκεί που χάθηκε το παιχνίδι με τους
Συνεταιρισμούς.
Τα ζητήματα είναι δεδομένα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Πραγματιστές να είμαστε, δυστυχώς ή ευτυχώς, για άλλους ευτυχώς, για άλλους δυστυχώς,
ζούμε στον καπιταλισμό, πρέπει να παίξουμε μ’ αυτά τα δεδομένα. Και με τα σημερινά
δεδομένα το παιχνίδι μάλλον είναι χαμένο.
Το τι μπορούμε να κάνουμε; Αυτά που προανέφεραν, που προαναφέρθησαν είναι δεδομένα.
Δυστυχώς στην τυποποίηση δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες πλέον. Μπορούμε σαν Δήμος να
κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Τα ανέφερε και η κυρία Αντιδήμαρχος εδώ. Πράγματα απλά
τα οποία όμως δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να σώσουν τη γενικότερη κατάσταση.
Να είστε καλά.
ΓΚΡΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε τρεις λέξεις; Με το θεσμικό μου ρόλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, όχι, τώρα… μετά τον κ. Αντωνόπουλο για ένα λεπτό.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, εμείς, κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε και κα
Αλειφέρη, θεωρούμε ότι είναι θετική η πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος
γιατί και οι Δήμοι έχει αποδειχτεί και ειδικά αυτές τις εποχές μπορούν να κάνουνε πάρα πολλά
πράγματα όσον αφορά το θέμα, αν θέλετε, της διαχείρισης του ελαιολάδου. Και η πολιτική μας
πρέπει να εστιάσει σε μια κατεύθυνση.
Εδώ υπήρχανε δύο τοποθετήσεις, δύο σειρές τοποθετήσεων. Η μία εστιάστηκε στο πώς θα
μειώσουμε το κόστος παραγωγής και η άλλη: τι μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος.
Ο Δήμος δεν μπορεί να επέμβει στο κόστος παραγωγής. Άρα αυτό, πιστεύω, σίγουρα είναι
υπερβολικό και, επίσης, ο Δήμος δεν μπορεί να μπει στη λογική πώς θα αυξήσουμε πιο πολύ
την παραγωγή μας. Και οι νέες τάσεις λένε, οι νέες τάσεις λένε, όχι ότι το κάνουν πιο εύκολο,
οι νέες τάσεις λένε ότι δεν πρέπει να αυξήσουμε άλλο την παραγωγή γιατί όσο αυξάνουμε την
παραγωγή πιέζεται και η τιμή. Οι Ισπανοί το ’χουν αντιληφθεί αυτό.
Εμείς, λοιπόν, σαν Δήμος μπορούμε να κάνουμε, να συζητήσουμε απ’ τις προτάσεις που είπαν
οι συνάδελφοι και είπατε και εσείς, εκ των οποίων η πιο σημαντική είναι να δημιουργήσουμε
ένα Σύνδεσμο των Δήμων της Μεσσηνίας, ώστε όταν εμείς πηγαίνουμε να κάνουμε…
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Όταν εμείς πά’ να κάνουμε μια προωθητική ενέργεια, αν θέλετε,
είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ή θα έχουμε μια κοινή δράση για το
όνομα ¨ΠΟΠ Καλαμάτα¨ να πηγαίνουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον
τόπο μας και θα δώσει σίγουρα πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Εκεί, όπως είπαν και άλλοι πάλι
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συνάδελφοι, θα συζητηθούν λεπτομέρειες αυτής της δράσης. Και το πιο σημαντικό δηλαδή
είναι, το πρώτο βήμα είναι αυτό.
Και ένα, επίσης, σημαντικό είναι ότι ο Δήμος θα πρέπει σε κάθε ευκαιρία που έχει να προωθεί
το όνομα ¨ΠΟΠ Καλαμάτα¨, γιατί, όπως είπατε και εσείς και ισχύει, είναι ο μοναδικός Δήμος
παγκοσμίως που έχει το όνομα Καλαμάτα και αυτό θα πρέπει ο Δήμος της Καλαμάτας να το
αξιοποιήσει, προς όφελος όλων αυτών που παράγουν ελαιόλαδο ¨ΠΟΠ Καλαμάτα¨.
Επίσης, ένα τελευταίο θέλω να πω: ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σήμερα εδώ ως
ελαιοκομικός Δήμος είναι ότι γίνεται υπερβολική νοθεία στο ελαιόλαδο όταν φεύγει από τη
Μεσσηνία και σ’ αυτό έχουνε ευθύνη όχι ο Δήμος αλλά όσοι εμπλέκονται με τη διακίνηση του
ελαιολάδου, που σημαίνει ότι το χύμα ελαιόλαδο το οποίο μεταφέρεται εκτός Μεσσηνίας μέσα
σε δοχεία αυτό κάνει πάρα πολύ ζημιά στο επώνυμο προϊόν, που εμείς έχουμε και ποιοτικό
προϊόν. Άρα, ο Δήμος θα πρέπει να δώσει κατεύθυνση προς αυτή την υπόθεση.
Αυτά είχα να πω. Ο κ. Γκρέκης να πει δυο κουβέντες.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η λέξη που ακούστηκε και τώρα απ’ τον κ. Αντωνόπουλο
είναι η ¨διάθεση χύμα¨. Για μένα ως ελαιοκαλλιεργητής το λέγω, όλα είναι
χύμα, από την καλλιέργεια, από την αρχή μέχρι την προώθηση. Και είναι χύμα γιατί η
καλλιέργεια σήμερα γίνεται με τρόπο εμπειρικό και όχι επιστημονικό, με αποτέλεσμα να έχουμε
και σπατάλη τόσο οικονομικών, όσο και φυσικών πόρων. Και αυτά είναι σε βάρος και του
εισοδήματος του διαθέσιμου αλλά και του περιβάλλοντος.
Είναι χύμα η αποθεματοποίηση. Όλοι μας έχουμε πάει στο ελαιοτριβείο, έχουμε βγάλει λάδι και
όλα τα λάδια πάνε στην ίδια δεξαμενή, ανεξαρτήτως γευστικών χαρακτηριστικών που
προφανώς έχουν διαφορετικά μεταξύ τους. Είναι, λοιπόν, χύμα γιατί πουθενά δεν διαχωρίζεται
η αποθεματοποίηση. Είναι χύμα η εμπορία. Γιατί παίζει κανένα ρόλο, αγαπητέ Μιχάλη, αν θα το
στείλουμε σε πεντόλιτρο ή σε βυτίο των 10 τόνων; Όχι, αφού η αποθήκευση έχει γίνει χύμα.
Έτσι λοιπόν, είναι και αυτό χύμα.
Από την άλλη και εμείς είμαστε οι ίδιοι ως καταναλωτές χύμα. Για ποιο λόγο; Όλα τα λάδια
σχεδόν ίδια είναι, μπορούμε να ξεχωρίσουμε; Δεν έχουμε παιδεία γευσιγνωσίας.
Αφού, λοιπόν, δεν έχουμε παιδεία γευσιγνωσίας, πώς μετά θα πάμε να παράξουμε κάτι το
διαφορετικό; Αφού για μας είναι όλα τα ίδια. Και ως καταναλωτές πάλι που δεν είμαστε
παραγωγοί, και ως καταναλωτές πάλι πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε.
Τι έχει γίνει εδώ; Το δρόμο εδώ πέρα τον έχει δείξει το κρασί, με τις ετικέτες του, με όλα τα
πληροφοριακά δεδομένα που υπάρχουνε πάνω στο μπουκάλι και το οποίο μπορεί και
προωθείται και πωλείται πάρα πολύ καλά.
Τι προτείνετε λοιπόν ως λύση; Κάθε διαθέσιμη ποσότητα να έχει το δικό της αποτύπωμα. Το
αποτύπωμα που θα συνδέεται με την ποικιλία, με τον τόπο προέλευσης, με τον τρόπο που έχει
γίνει η παραγωγή αλλά και το περιεχόμενο των ωφέλιμων ουσιών που έχει κάθε ποσότητα
ελαιολάδου, έτσι ώστε να προωθηθεί και με ισχυρισμό υγείας, όπως σωστά είπε και ο κ.
Μάκαρης.
Δηλαδή, η αυθεντικότητα του… πρέπει να τεκμηριώσουμε την αυθεντικότητα του
παραγόμενου προϊόντος, να το ξεχωρίσουμε, να αναδείξουμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά του,
να το ξεχωρίσουμε από τα άλλα, για να μπορέσουμε μετά να του κολλήσουμε μία ψηφιακή
ταυτότητα και να το προωθήσουμε προς ένα κοινό το οποίο θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε ως
προς τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά.
Αυτά είναι για εμένα, η σύγκλιση όλων, και λέω εμένα ως ελαιοκαλλιεργητής από τα παιδικά
μου χρόνια, ακόμα και σήμερα. Έτσι;
Αλλά πάμε στο άλλο τώρα. Εμείς ως Δήμος τώρα τι πρέπει να κάνουμε; Τι έχουμε σχεδιάσει να
κάνουμε; Είναι κάτι το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος της Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και προτείνεται
και οργανώνεται αυτή τη στιγμή η πρόταση στο αντίστοιχο μέτρο, η λειτουργία μιας
θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων με δραστηριότητες στους τομείς που αφορούν:
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Την καλλιέργεια, τι θα πρέπει να… Τι θα κάνουμε εμείς με αυτή την πρόταση; Θα
εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει ένα Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικών Δεδομένων. Θα
χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να έχουμε καταγραφή όλων αυτών των
περιβαλλοντικών δεδομένων για να ανιχνεύουμε και να αντιμετωπίζουμε όλες τις
ασθένειες, μύκητες και έντομα. Και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι κάθε δέντρο
θα πρέπει να έχει το δικό του μητρώο, θα πρέπει να έχει τη δική του ταυτότητα, όσο και
αν σας φαίνεται παράξενο. Αυτό θα το επιδιώξουμε μέσα από αυτή τη θερμοκοιτίδα.
Αυτό σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια.
Σε ό,τι αφορά την αποθεματοποίηση θα ’ρθούμε σ’ αυτό που είπα προηγουμένως: ότι η
αποθήκευση, Μιχάλη μου, δεν μπορεί να γίνεται σε 10τονες δεξαμενές. Θα πρέπει να
γίνεται σε πολύ μικρότερες, όπου το κάθε ένα παραγόμενο προϊόν θα είναι διαφορετικό,
με τη δική του τη σφραγίδα, με τη δική του την ταυτότητα, με τα δικά του ποιοτικά
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε μετά να τυποποιείται και να προωθείται προς την αγορά.
Άρα, θα πρέπει στην αποθεματοποίηση να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Και βέβαια σε ό,τι αφορά την προώθηση, μετέπειτα, θα πρέπει προφανώς να
εφαρμόσουμε μεθόδους σύγχρονου μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics. Και γιατί
το προϊόν, Μιχάλη μου, να μην προωθείται και να μην πωλείται ηλεκτρονικά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απευθύνεστε. Μην απευθύνεστε.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ρητορική ερώτηση, δεν τον ρώτησα να μου απαντήσει.
Γιατί να μην προωθείται ηλεκτρονικά μέσα από μία πλατφόρμα όπου ο
καθένας θα αγοράζει; Αρκεί όμως, όπως γίνεται με το κρασί σήμερα: μπαίνεις αγοράζεις
ασύρτικο Σαντορίνης, το Αθήρι είναι μια ετικέτα η οποία είναι πασίγνωστη.
Λοιπόν, και βεβαίως θα πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος σε ό,τι αφορά τα γευστικά
χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, να τα απαιτεί και να μπορεί για να τα δημιουργήσει και
ταυτόχρονα στο κομμάτι της προώθησης δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον πολιτισμό που κουβαλάει
από πίσω του το λάδι, τον πολιτισμό ο οποίος είναι εμφανέστατος και διακριτός σε μας σε ό,τι
αφορά τη θρησκεία, το βλέπουμε στη θρησκεία μας, το βλέπουμε στη διατροφή, το βλέπουμε
στην υγεία, όπως είπα και προηγουμένως, το βλέπουμε, λοιπόν, σε μια ιστορική διαδρομή όλης
της πατρίδας μας. Από τη Γραμμική Β στον Νέστορα, υπήρχε το λάδι.
Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα είναι χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να τα
ενσωματώσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Και κλείνω, και κλείνω και λέγω τώρα, λοιπόν, ότι αυτή η διαδρομή είναι από
το χωράφι. Όχι στο ράφι, από το χωράφι στο πιάτο. Θα πρέπει να έχει το δικό
της ψηφιακό αποτύπωμα.
Πώς θα το πετύχουμε εμείς; Με τη θερμοκοιτίδα, δημιουργώντας… Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τι
προχωράμε; Να φτιάξουμε αυτή τη θερμοκοιτίδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, τόσο με το Τμήμα Υπολογιστών που είναι στην Τρίπολη, όσο και με το
Εργαστήριο Γευσιγνωσίας που είναι εδώ στην Καλαμάτα, τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και με
επιχειρήσεις καινοτομίας, διότι εδώ πρέπει να καινοτομήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με
επιχειρήσεις καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα.
Αυτό ήθελα έτσι να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ο κ. Μπεχράκης, για 2 λεπτά.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Το πρώτο θέμα που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει κίνδυνος από μια χαοτική
τοποθέτηση λόγω και αναρμοδιότητας, δηλαδή δεν έχουμε όλοι τις εμπειρίες
και δεν είμαστε και ειδικοί, εξειδικευμένοι, με αποτέλεσμα κάθε φορά που θα συζητάμε τέτοια
θέματα να γίνονται επιπλέον όλο και πιο κουραστικά.
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

24

Συνεδρίαση : 4/2020

Τετάρτη 04 / 03 / 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2020

Είναι γεγονός ότι η εισήγηση βάζει ένα θέμα το οποίο το ανέπτυξαν και ορισμένοι άλλοι
συνάδελφοι και νομίζω ότι πρέπει να το ιεραρχήσουμε, να το ξεχωρίσουμε και να πούμε
ιεραρχικά ότι αυτό είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο πρέπει να δουλέψουμε σαν Δήμος. Και
αυτό είναι η δημιουργία Συνδέσμου Ελαιοπαραγωγικών Δήμων, τύπου Κρήτης. Γιατί αυτός ο
Σύνδεσμος θα μπορέσει να είναι ο ιμάντας και να τραβήξει σιγά-σιγά όλον αυτόν τον
προβληματισμό που διατυπώνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό όμως το θέμα δεν είναι
μόνο μιας απλής αναφοράς ότι θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το Σύνδεσμο αλλά πρέπει να
προχωρήσουμε σε εξειδικευμένες κινήσεις, ώστε να μπορέσει να καταστεί στην πράξη και να
λειτουργήσει σύντομα.
Επομένως, λοιπόν, πρέπει να εξειδικεύσουμε ότι αυτό το μέτρο προέχει, γιατί πολλά από αυτά
που λένε οι κύριοι συνάδελφοι δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τα
αποτελέσματα, είτε αυτό λέγεται συσκευασία, είτε αυτό λέγεται κόστος παραγωγής. Αυτά είναι
πολύ σημαντικά θέματα, αλλά θα πάμε σε μια χαοτική κατάσταση.
Επομένως, λοιπόν, ας ιεραρχήσουμε σήμερα σαν Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που είπαν και άλλοι
συνάδελφοι, είναι η δημιουργία του Συνδέσμου Ελαιοπαραγωγικών Δήμων, πώς θα γίνει αυτό
πρακτικά, πώς θα γίνει η πρόσκληση, πώς θα γίνουν οι επαφές, πώς θα μαζευτούμε, ποιο είναι
το Καταστατικό. Το Καταστατικό έχει έναν ανοιχτό δρόμο από το Σύνδεσμο της Κρήτης, είναι
πιο εύκολη η περπατησιά. Και πρέπει όλα αυτά να τα δέσουμε με το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας
που είναι Πανεπιστημιακό και ένα απ’ τα τρία και είναι πάρα πολύ σημαντικό και, επίσης, να
κινηθούμε και σε μια κατεύθυνση να γίνουμε Πολιτιστική Πρωτεύουσα που ’παν και οι
συνάδελφοι, που είναι τοπικό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι. Είναι τοπικό θέμα. Να μαζέψουμε ηλεκτρονικά, έτσι, διάφορα βίντεο,
τραγούδια, οτιδήποτε υπάρχει γύρω από αυτά, να οργανώσουμε ένα site και
μέσα από αυτά να τροφοδοτούμε. Δηλαδή να γίνουμε Πολιτιστική Πρωτεύουσα του λαδιού και
της ελιάς. Άρα, να ιεραρχήσουμε αυτή τη στιγμή σαν τον πρώτο ιμάντα κίνησης τη δημιουργία
του Ελαιοπαραγωγικού Συνδέσμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Αλειφέρη.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Λοιπόν, παρά το γεγονός της ανησυχίας ότι το θέμα ήτανε
εξαιρετικά θεωρητικό στην εισήγησή του, νομίζω ότι οι προτάσεις
που κατατέθηκαν και το συμπέρασμα είναι πολύ πρακτικό και χαίρομαι, όλοι συμφωνούμε στο
μείζον. Το μείζον είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εκκίνηση με πρωτοβουλία του Δήμου
Καλαμάτας για τους λόγους που αναφέραμε πριν, να γίνει αυτή η συνένωση τοπικών
δυνάμεων.
Έτσι γενικόλογα αναφερόταν αλλά εξειδικεύουμε και εμείς και συμφωνούμε όλοι στην άποψη
ότι πρέπει να πάμε στην προσπάθεια δημιουργίας ενός Συνδέσμου Ελαιοπαραγωγικών Δήμων,
που φυσικά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την τεχνογνωσία που έχει. Τώρα δεν ξέρω αν
θα είναι ο κ. Ζακυνθινός, το Παρατηρητήριο, ποιος, να μην αναφερθούμε σε πρόσωπα και
πρακτικές, το Πανεπιστημιακό μας Ίδρυμα θα είναι ο βασικός, ο τεχνικός σύμβουλος σ’ αυτά
που θέλει να κάνει ο Σύνδεσμος.
Δύο παραμέτρους να πω ακόμα.
Σίγουρα μεγάλο είναι το κόστος παραγωγής. Μαζεύουμε με τα χέρια, αλλά ίσως αυτό πρέπει να
είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα: Το ότι εμείς έχουμε αυτή την ποιότητα, γιατί
κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε στον τρόπο παραγωγής, στον τρόπο καλλιέργειας, μαζεύουμε
με τα χέρια, ίσως πρέπει να ’ναι αυτή η σημαία μας και για τα θέματα της ποιότητας.
Οι προτάσεις όλες είναι εξαιρετικές, να ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το πρακτικό συμπέρασμα:
Ξεκινάμε τη διαδικασία, τα πρακτικά βήματα της δημιουργίας αυτού του Συνδέσμου
Ελαιοπαραγωγικών Δήμων.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Αλειφέρη. Σήμερα πράγματι ήσασταν σύντομη και ουσιώδης.
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κλείνουμε με τον κ. Δήμαρχο.
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει… ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου.
ΓΚΡΕΚΗΣ (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου): Ναι, τρεις λέξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ένα λεπτό, ελάτε.
ΓΚΡΕΚΗΣ: Δεν θέλω λεπτό. Θεσμική συνεργασία και για το θέμα αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο.
Ο κ. Δήμαρχος. Κλείνουμε με τον κ. Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την κα Αντιδήμαρχο για την
εμπεριστατωμένη της εισήγηση, το ξέρει το θέμα πάρα πολύ καλά, το έχει
αποδείξει αυτό, έρχεται και αυτό ως συνέχεια της καλής δουλειάς που έχει γίνει στην Επιτροπή
Τουρισμού και τα αποτελέσματα πλέον που έχουμε δει αλλά και θα δούμε στο μέλλον, κατά
κύριο λόγο. Και το βασικό νομίζω είναι ότι αυτή την εισήγηση δεν την έχει εκλάβει το Σώμα ως
μία εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, αλλά ως έναρξη ενός ουσιαστικού και εποικοδομητικού
διαλόγου. Εφόσον θα κατατεθούν προτάσεις θα συζητηθούν και όλα αυτά θα τρέξουν
προκειμένου να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους.
Υπάρχουν πράγματα προφανώς που ένας Δήμος μπορεί να κάνει και άλλα τα οποία τον
ξεπερνούν και απλά μπορεί να καταθέσει προτάσεις.
Αυτά που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι συγκεκριμένα. Μπορεί ο Δήμος να στηρίξει οικονομικά
δράσεις προβολής του ελαιολάδου στις άλλες πόλεις. Μπορεί ο Δήμος να αναλάβει
πρωτοβουλίες ώστε να ενώσει τους παραγωγικούς φορείς, να τους βάλει σε ένα τραπέζι και να
συζητήσουν και μαζί και οι δήμοι του νομού μας. Μπορεί, λοιπόν, ο Δήμος να δημιουργήσει
ένα Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων και να λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προβολής. Γιατί όχι,
να μην προβάλλουμε το ελαιόλαδο και την ελιά Καλαμών στις βόρειες πόλεις, με σποτάκια, σε
τοπικά κανάλια, να μην δημιουργήσουμε βραδιές γευσιγνωσίας, να μην κάνουμε, να μην
έχουμε συμμετοχή σε εκθέσεις και να μην διοργανώσουμε εκθέσεις γευσιγνωσίας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, όσοι θέλετε να συζητήσετε να περάσετε έξω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …και γενικότερα δράσεις οι οποίες θα προβάλλονται;
Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα. Ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση και είμαστε βέβαιοι
ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων και την ανταλλαγή απόψεων θα έρθουνε
πράγματα θετικά.
Προφανώς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την παγκόσμια παραγωγή, προφανώς δεν
μπορούμε να επηρεάσουμε την παγκόσμια τιμή του ελαιολάδου και της ελιάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Ψηφοφορία. «Καλαμάτα Μπροστά»;
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ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ψηφίζουμε θετικά, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θετικά.
«Πρότυπος Δήμος»; Θετικά.
«Καλαμάτα Ξεκινάμε»; Θετικά.
«Πρωτεύουσα Δύναμη»; Θετικά.
«Ανοιχτός Δήμος»;
ΜΑΚΑΡΗΣ: Θετικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

«Καλαμάτα Τόπος Ζωής»; Απουσιάζει.
«Λαϊκή Συσπείρωση»;

ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς θα καταψηφίσουμε γιατί δεν βλέπουμε μέτρα στην κατεύθυνση της μείωσης
του κόστους παραγωγής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.
«Καλαμάτα - Πόλη Ενωμένη»;
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλάδης Παύλος;
ΚΛΑΔΗΣ: Ναι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη
του τα προαναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 65 & 67 του Ν. Ν. 3852/2010 καθώς και
το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο


ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ»,
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΔΗΜΟΣ»,
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΞΕΚΙΝΑΜΕ»,
«ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ», «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ –
ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» & «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» και ο κ. ΚΛΑΔΗΣ και



ΚΑΤΑ τάσσονται οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»,

κατά πλειοψηφία
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εγκρίνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών εκ μέρους του Δήμου
Καλαμάτας για την υποστήριξη του ελαιολάδου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην από 7-2-2020 εισήγηση της Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης, Τουρισμού &
Επιχειρηματικότητας κας Αλειφέρη Καραθανάση Ελένης, και όπως αυτή
συμπληρώθηκε με προτάσεις μελών του Σώματος και τα οποία (εισήγηση και
προτάσεις μελών) καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολίτης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αγγελή Μαρία
2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)
3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη
5. Αναστασόπουλος Χρήστος
6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
7. Γκλεγκλέ Ελένη
8. Δούβας Ιωάννης
9. Δρούγας Παντελής
10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
11. Κανάκης Βασίλειος
12. Κλάδης Παύλος
13. Κουκούτσης Δημήτριος
14. Λιάππας Λεωνίδας
15. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος
16. Μαλαπάνη Μαρία
17. Μαρινάκης Σαράντος
18. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
19. Μπάκας Ιωάννης
20. Μπαρούνη Μαρία
21. Μπασακίδης Νικόλαος
22. Μπεχράκης Σταμάτης
23. Νιάρχος Αναστάσιος
24. Οικονομάκος Δημήτριος
25. Οικονομάκου Μαρία
26. Σκοπετέας Αναστάσιος
27. Σταματόπουλος Ευστάθιος
28. Σωφρονάς Γεώργιος
29. Τζαμουράνης Βασίλειος
30. Τσαπόγας Κωνσταντίνος
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31. Φάβας Γεώργιος
32. Φαββατάς Δημήτριος
33. Χριστόπουλος Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 13 Μαρτίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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