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Για μία από τις χειρότερες σεζόν των τελευταίων δεκαετιών μιλούν οι παραγωγοί

Αντιμέτωποι με μία από τις δυσκολότερες σεζόν των τελευταίων ετών βρίσκονται οι
παραγωγοί της ελιάς Καλαμών, αφού οι τιμές από το ξεκίνημα της συγκομιδής, βρίσκονται
σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Στην περιοχή του Μεσολογγίου, όπου η συλλογή έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν μήνα,
οι τιμές αυτή την περίοδο είναι στο 1 ευρώ για τα 200 κομμάτια, με τη ζήτηση να είναι
περιορισμένη. «Τον Μάρτιο, οι εμπορικές κινήσεις ήταν στα 2,20-2,30 ευρώ κι από εκεί και
πέρα η τιμή… κατέρρευσε», αναφέρει στην «ΥΧ» ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, Απόστολος
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Ευθυμίου, αποδίδοντας την εικόνα στις εισαγωγές ποσοτήτων από τρίτες χώρες που έχουν
ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η ζήτηση από τον Έλληνα παραγωγό.

Αντίστοιχα, στα «αζήτητα» είναι οι περσινές Καλαμών, που βρίσκονται σε αυξημένο
απόθεμα στις κάδες των παραγωγών, με τις προσφερόμενες τιμές να κινούνται στα
1,60-1,70 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή της περιοχής, οι ελιές είναι πιο ψιλόκαρπες
από πέρυσι, ενώ και η οψίμηση κατά 15 ημέρες δεν βοηθά στη συλλογή όσων δεν έχουν
μαυρίσει ακόμη. «Είναι μία από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων 50 χρόνων»,
υπογραμμίζει ο κ. Ευθυμίου, εκφράζοντας την ανησυχία των παραγωγών για το πώς θα
ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις, αλλά και όσων νέων βρήκαν διέξοδο στην
παραγωγή για την παραμονή τους στην ύπαιθρο. «Τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι ιδιαίτερες
οι συνθήκες για την ποικιλία», σχολιάζει από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΟΕΠΕΛ,
Γιώργος Ντούτσιας, συγκρίνοντας τις αυξημένες τιμές των προηγούμενων ετών με τις
χαμηλές της φετινής περιόδου.

«Οργάνωση η μόνη αντίσταση»

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές για το 200άρι ξεκίνησαν με 1,10 ευρώ για να καταλήξουν στα
90 λεπτά προ τριών ημερών, συνιστώντας στους παραγωγούς να εστιάσουν στη συλλογή
όσο είναι περίοδος συγκομιδής.

«Ο παραγωγός θα πρέπει να έχει μία αντίσταση», τονίζει, συμπληρώνοντας βέβαια ότι αυτό
είναι εφικτό μόνο μέσω της οργάνωσης και της δημιουργίας ομάδων. Σε ό,τι αφορά τις
φετινές ποσότητες, από τους 100.000 τόνους της αρχικά υπολογιζόμενης ηρτημένης
σοδειάς, εκτίμησε ότι οι όγκοι προς επιτραπέζια χρήση θα κινηθούν χαμηλότερα, λόγω
οψιμότητας, χαλαζοπτώσεων και δάκου που χτύπησαν παραγωγικές περιοχές, με
ποσότητες να πηγαίνουν στην ελαιοποίηση.
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