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Στουτγάρδη 5-Ιουνίου-2008
Η παραγωγή Αυστραλιανού ελαιολάδου αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό τα
τελευταία χρόνια.
Τα στελέχη της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ, κ. Γιάννης Επιτροπάκης και κ.
Μανόλης Κουγιουμουτζής, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΠΟΕ αντίστοιχα, συμμετείχαν
στις εκδηλώσεις της 67ης επετείου της Μάχης της Κρήτης στη μακρινή Αυστραλία.
Είχαν την ευκαιρία, μετά από πρωτοβουλία του γνωστού συμπατριώτη μας επιχειρηματία και
προέδρου της Παγκρητίου Ένωσης Μελβούρνης κ. Γιάννη Νικολακάκη να επισκεπτούν μία
σύγχρονη καθετοποιημένη αγροτική επιχείρηση παραγωγής ελαιολάδου. Η Αυστραλιανή
φάρμα – το αγρόκτημα της εταιρείας Timbercorp βρίσκεται στην περιοχή Boort 350
χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Μελβούρνη με κατεύθυνση την Αδελαίδα. Η συνολική έκταση
των καλλιεργειών ελιάς και λοιπών υποδομών όπως τεχνίτη λίμνη για άρδευση, αντλιοστάσια
, κτιριακές εγκαταστάσεις υπερσύγχρονου ελαιοτριβείου αποθηκευτικών χώρων, κτιρίων
υποδοχής και εκθεσιακών χώρων προϊόντων ελιάς, ανέρχονται στο ύψος των 27.770
στρεμμάτων.
Σε αυτό το αγρόκτημα καλλιεργούνται 950.000 ελιές, από 8 ποικιλίες κυρίως μεσογειακής
προελεύσεως ελαιοπαραγωγικές. Είναι φυτεμένες με γραμμική καλλιέργεια με αποστάσεις
3χ8, είναι σήμερα μόλις 8 ετών και έχουν καθοριζόμενο ύψος μέχρι 5 μέτρα και πλάτος
μέγιστο 2,5 μέτρα. Τα κάθε δένδρο έχει μέση παραγωγή 45 κιλά καρπό, με μέση απόδοση 5
κιλά καρπό 1 κιλό λάδι.
Απασχολούνται 35 μόνιμοι υπάλληλοι και αυτή την περίοδο που για την Αυστραλία είναι
εποχή ελαιοσυγκομιδής επιπλέον 130 εποχικοί εργάτες.
Οι επισκέπτες πήραν, την άδεια και παρακολούθησαν το μάζεμα των ελιών με μηχάνημα
που σε πρώτη φάση είχαν εισαχθεί από την Αργεντινή, σήμερα τα κατασκευάζουν στην
Αυστραλία. Συνολικά η επιχείρηση διαθέτει 11 μηχανήματα, τα οποία αγκαλιάζουν και
ραβδίζουν με μηχανικό τρόπο τις ελιές, το κάθε μηχάνημα μαζεύει 90 με 100 δένδρα την
ώρα. Εργάζονται επί 24ώρου με προγραμματισμένη διάρκεια 55 ημερών συνολικής
ελαιοσυγκομιδής. Το ελαιοτριβείο είναι τύπου Ιταλίας Amenduni με 8 ντεκάρτερ
δυναμικότητας 650 τόνων καρπού το 24ώρο.
Η Αυστραλία σε λίγα χρόνια όχι μόνο θα περιορίσει σημαντικά την εισαγωγή ελαιολάδου από
τις χώρες Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα αλλά το Αυστραλιανό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα
κερδίσει τις διεθνείς αγορές. Να σημειώσουμε πώς μόλις το 1997 άρχισε η συστηματική
μαζική φύτευση ελαιοδένδρων στην Αυστραλία.
Μετά από αυτό το σοκ των εντυπώσεων και πληροφοριών, τίθεται εύλογα το ερώτημα
μπορούν οι παραγωγοί ελαιολάδου στη Κρήτη να ανταγωνιστούν με αυτά τα μεγέθη
αγροτοβιομηχανικής παραγωγής ελαιολάδου χαμηλού κόστους; Η Παγκρητική Ομοσπονδία
Ευρώπης έχει τη γνώμη ότι η απάντηση βρίσκεται: α) στην αναμενόμενη αύξηση
κατανάλωσης, β) στην εξωστρέφεια των κρητικών φορέων και επιχειρήσεων ελαιολάδου και
γ) στην ανάδειξη των διαχρονικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρητικού ελαιολάδου, ως
επώνυμο προϊόν με σήμα και ταυτότητα την Κρήτη.
Από το γραφείο τύπου της ΠΟΕ.

