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Οι καταςτροφζσ ςε ελαιόδεντρα ςτην Αρχαία Ολυμπία (Steve de Laet) 

 

ΝΕΑ ΤΟΡΚΘ. Σθν άςβεςτθ ελπίδα και αδιάςειςτθ πεποίκθςθ πωσ το εγχείρθμα τθσ 
επαναφφτευςθσ ελαιόδεντρων ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, που υπζςτθ 
ςοβαρζσ καταςτροφζσ κατά τθ διάρκεια των πυρκαγιϊν του καλοκαιριοφ, κα λάβει ςάρκα 
και οςτά ςε ακόμθ μεγαλφτερο εφροσ από το προςδοκϊμενο, εξζφραςε ο πρϊθν πρόεδροσ 
του Αμερικανο – Ελλθνικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου, Γιάννοσ Γραμματίδθσ. 

Ο κ. Γραμματίδθσ, ο οποίοσ ιταν και ο εμπνευςτισ τθσ παγκόςμιασ αυτισ εκςτρατείασ, για 
τθν οποία είχε αναφερκεί πρόςφατα εκτενζσ ρεπορτάη του «Εκνικοφ Κιρυκα» («Ε.Κ.») 
τόνιςε πωσ ευαιςκθτοποιικθκε κατόπιν και τθσ παρζμβαςθσ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ 
Ελλάδασ, Νεκτάριου Φαρμάκθ, ο οποίοσ ηιτθςε τθ ςυνειςφορά του, βάςει των γνωριμιϊν 

https://www.ekirikas.com/my-staff-details/?author=view-post&auth_id=339897


που ζχει ςτισ ΘΠΑ, για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςτισ ελαιοκαλλιζργειεσ, που ζχουν, 
εκτόσ των άλλων, και ςοβαρό οικονομικό αντίκτυπο. 

«Ζχω κάνει ςκοπό τθσ ηωισ μου και αςχολοφμαι από το πρωί μζχρι το βράδυ. Επικοινωνϊ 
με ελλθνικζσ επιχειριςεισ και ηθτάω χριματα για αυτιν τθν προςπάκεια», τόνιςε, μιλϊντασ 
ςτον «Ε.Κ.» ο κ. Γραμματίδθσ. 

 

 
Ο Γιάννοσ Γραμματίδησ 

Θ εκςτρατεία ςτισ ΘΠΑ ζχει οργανωκεί με πρωτοβουλία του ηεφγουσ Νταϊάν Σιτλ και τιβ 
ντε Λετ, μζςω του Arete Fund, οι οποίοι ζχουν αποδείξει πολλάκισ τθν αγάπθ τουσ για τθν 
Ελλάδα και τον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό. Ο ςτόχοσ που τζκθκε, εξ αρχισ, ιταν υψθλόσ: 
εφόςον καταςτεί δυνατόν, οι καλλιεργθτζσ αυτοί να μποροφν να αξιοποιιςουν ξανά 
ςθμαντικζσ ποικιλίεσ κορωνζικθσ ελιάσ μζςα ςε μια πενταετία. 

«Θζλουμε να αγοράςουμε ελιζσ καινοφργιεσ, κορωνζικθσ ποικιλίασ, με ςκοπό, αφοφ τισ 
αγοράςουμε να πάμε και να τισ δϊςουμε ςτουσ ντόπιουσ που υπζςτθςαν ηθμιά, να 
ξαναφυτζψουν τουσ ελαιϊνεσ τουσ και να κοιτάξουν μετά από 4 – 5 χρόνια να αποκτιςουν 
πάλι ειςόδθμα. κεφτείτε το δράμα τουσ, που δεν κα υπάρχουν ελιζσ για τόςο μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα», ανζφερε ο κ. Γραμματίδθσ. 

Αςφαλϊσ, διαδικαςτικά, ακόμθ και με ςθμαντικό διακζςιμο κεφάλαιο από τισ δωρεζσ, το 
εγχείρθμα είναι πολφπλοκο: απαιτεί γνωμοδότθςθ γεωπόνων, επίβλεψθ αλλά και, το 
ςθμαντικότερο, τθν αποτφπωςθ τθσ πραγματικισ ηθμιάσ ςτθν Αρχαία Ολυμπία. 



«Αρχικά ψάχναμε 80 με 100.000 ελιζσ. ιμερα τα ζχουμε πετφχει ζτςι ϊςτε να ζχουμε τόςα 

χριματα που να μποροφμε να αγοράςουμε 150.000 ελιζσ. Φαντάηεςτε τι ςθμαίνει 150.000 

ελιζσ. Δεν είναι εφκολο να βρεκοφν μπολιαςμζνεσ για να αντζχουν ςτο φφτεμα και εν 

ςυνεχεία τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. Επιπλζον, ζπρεπε να δοφμε πόςεσ χιλιάδεσ κάθκαν. 

Σο βρίςκουμε από τισ δθλϊςεισ ηθμιάσ που ζξαναν ςτθν κυβζρνθςθ οι αγρότεσ. Αυτό είναι 

μια μακρά διαδικαςία θ οποία, για να μπορζςουμε να φτάςουμε ςε καταλόγουσ ανκρϊπων 

οι οποίοι ζχαςαν τισ ελιζσ τουσ», τονίηει ο κ. Γραμματίδθσ. 

 

 
Η κ. ντε Λαζτ με τον Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδασ, Νεκτάριο Φαρμάκη 

(Παραχώρηςη Γιαννου Γραμματίδη) 
 



Παράλλθλα, ο πρϊθν πρόεδροσ του Αμερικανο – Ελλθνικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου 
επιχειρεί να αξιοποιιςει τισ επαφζσ του με τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ, προκειμζνου να 
απαλλάξει τθν εκςτρατεία από μια ςειρά βάρθ, τα οποία κα μποροφςαν να ανεβάςουν τον 
ςυντελεςτι δυςκολίασ τθσ διαδικαςίασ. 

«υνεννοικθκα με τον Τπουργό Οικονομικϊν οφτωσ ϊςτε όταν αγοράηουμε τα δζντρα από 
τουσ παραγωγοφσ, να μθν πλθρϊνουμε ΦΠΑ που είναι ζνα μεγάλο ποςό. Ο Τπουργόσ μασ 
απιλλαξε από τον ΦΠΑ. Οταν κάποιοσ κάνει δωρεά ςε εμάσ εκεί υπάρχει φόροσ δωρεάσ 
ςτθν Ελλάδα. Ζπρεπε να πάρουμε απαλλαγι και από τον φόρο δωρεάσ. Πετφχαμε μζχρι 
τϊρα ειδικά για τουσ ηθμιωκζντεσ, πετφχαμε να απαλλαγοφν όλα αυτά από τον ΦΠΑ και οι 
δωρεζσ από τον φόρο δωρεϊν. Μποροφμε να τα διακζςουμε για τθν αγορά ελιϊν και όχι 
μόνο», τόνιςε ο κ. Γραμματίδθσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, ξεκακαρίηεται πωσ ζνα κίνθτρο τθσ προςπάκειασ αποτελεί και ο 
βακφσ ςυμβολιςμόσ τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, αλλά και θ αδιαμφιςβιτθτθ ςφνδεςθ τθσ ελιάσ 
με τθν ιδζα του ολυμπιςμοφ κακαυτι, μζςω του ςυμβόλου του «κλάδου ελαίασ». 

«Δεν είναι μόνο ότι βοθκάσ ανκρϊπουσ πλθγωμζνουσ, οι οικογζνειεσ των οποίων 
υποφζρουν οικονομικά. Θα πρζπει να ςτακοφμε επίςθσ ςτον ςυμβολιςμό τθσ ελιάσ διεκνϊσ 
για τθν Ελλάδα, όπωσ και ότι ο κότινοσ τθσ ελιάσ είναι το ςφμβολο του Ολυμπιςμοφ, τθσ 
Ειρινθσ. Θ Αρχαία Ολυμπία είναι το καλφτερο brand που ζχουμε παγκοςμίωσ. Είναι το πιο 
ςθμαντικό ςιμα για τθν Ελλάδα και δεν μποροφςαμε να το αφιςουμε ζτςι, το οφείλουμε 
ςτθν Ιςτορία μασ και τθν περιοχι», προςκζτει ο κ. Γραμματίδθσ, ο οποίοσ κι ζδωςε 
περιςςότερα ςτοιχεία για το παρόν χρονοδιάγραμμα. 

«Σα δζντρα κα παραδοκοφν με νταλίκεσ ςτουσ κοινοτάρχεσ ςτισ κοινότθτεσ που ζχουν 
υποςτεί τισ ηθμιζσ μζχρι τισ 20 Μαρτίου. Ο καλλιεργθτζσ κα τα παραλάβουν από τθν 
κοινότθτα και κα τα φυτζψουν. Θα δοκεί ςυνζντευξθ τφπου ςτισ 22 Φεβρουαρίου, θμζρα 
Σρίτθ, ςτο Ηάππειο όπου κα βρίςκεται ο αρμόδιοσ Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Εςωτερικϊν, κα 
είναι οι μεγάλοι δωρθτζσ, εγϊ και όλοσ ο δθμοςιογραφικόσ κόςμοσ τθσ χϊρασ για να 
ανακοινϊςουμε μαηικά το ζργο και να καταλάβει ο κόςμοσ τι κάνουμε. Σζλθ Απριλίου, 
αρχζσ Μαϊου, ςτθν Αρχαία Ολυμπία, προςβλζποντασ ςτθν παρουςία του Πρωκυπουργοφ 
και των εμπλεκόμενων φορζων, κα ζχουμε τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, τιμϊντασ και τουσ 
δωρθτζσ», κατζλθξε ο κ. Γραμματίδθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα www.olympia-trees.com, 
προκειμζνου να προςφζρουν τθν δωρεά τουσ, με τθν πλατφόρμα να παραμζνει ανοικτι 
μζχρι τον προςεχι Μάρτιο. 

 

http://www.olympia-trees.com/

