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Υφιστάμενη κατάσταση – Προβλήματα
Η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αγροτικές
δραστηριότητες στην Ελλάδα από οικονομική, κοινωνική και οικολογική άποψη. Στην
Κέρκυρα κυριαρχεί η τουριστική δραστηριότητα ενώ η ενασχόληση του πληθυσμού με
την ελαιοκομία έχει ατονήσει σημαντικά. Ένα από τα κυριότερα αρνητικά
χαρακτηριστικά των ελαιώνων είναι η μικρή έκταση. Ένα επιπλέον εμπόδιο για τον
εκσυγχρονισμό και την εκμηχάνιση της καλλιέργειας αποτελεί το γεγονός ότι το 83% των
ελαιώνων βρίσκεται σε επικλινείς ή ορεινές περιοχές (ΓΠΑ, 2003).
Στην περίπτωση της Κέρκυρας ιδιαίτερο προβληματισμό έχει προκαλέσει η διαχείριση
ελαιοδέντρων μεγάλης ηλικίας. Τα δέντρα αυτά λόγω του μεγάλου ύψους και της υψηλής
αναλογίας ξύλου/φύλλων δεν είναι παραγωγικά οπότε καθιστούν τη διαχείριση του
ελαιώνα μη βιώσιμη. Το αποτέλεσμα είναι η απογοήτευση των παραγωγών και η
εγκατάλειψη ή παραμέλησή τους που σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη φτάνει το 70%
(ΓΠΑ, 2003).
Η απαξίωση του φυτικού κεφαλαίου το καθιστά εύκολο θύμα της άναρχης
υλοτόμησης. Ο νόμος 3399/17.10.05 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις»
αποτελεί ένα εργαλείο αναχαίτισης της άναρχης υλοτόμησης. Έτσι, γεωπόνοι της τοπικής
αυτοδιοίκησης ελέγχουν τις εργασίες κλαδέματος και δίνουν ειδική άδεια έτσι ώστε
στόχος των εργασιών να είναι η φροντίδα των ελαιοδέντρων και όχι η συγκομιδή ξυλείας.
Από την άλλη πλευρά η απόλυτη απαγόρευση κλαδέματος ή η ασαφής περιγραφή των
εργασιών που επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις δεν λύνουν ούτε το πρόβλημα έλλειψης
βιωσιμότητας της ελαιοκομίας ούτε το πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας.
Η ποικιλία
Στην Κέρκυρα καλλιεργείται η ποικιλία Λιανολιά Κερκύρας, που διατηρήθηκε για
αιώνες παρά τις αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής της γεωργίας αλλά και τις ευρύτερες
κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις. Η ποικιλία αποτελεί ένα πολύτιμο γενετικό πόρο που
πρέπει να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί. Αποτελεί βασικό στοιχείο της ιστορίας και
του πολιτισμού του νησιού, και έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιβίωση του λαού σε
δύσκολες εποχές του παρελθόντος. Η συγκεκριμένη ποικιλία μπορεί να γίνει ιδιαίτερα
παραγωγική με τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές. Ο καρπός έχει ικανοποιητική
ελαιοπεριεκτικότητα, που δεν φτάνει στο μέγιστο δυναμικό της ποικιλίας λόγω
κλιματικών παραγόντων με κυριότερο τις πολύ υψηλές βροχοπτώσεις του φθινοπώρου.
Καλλιεργώντας την τοπική ποικιλία και εκσυγχρονίζοντας το σύστημα διαχείρισης
του ελαιώνα, με έμφαση σε πιστοποιημένες φιλο-περιβαλλοντικές πρακτικές και την
παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου, οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να ωφεληθούν από
ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: ένα ποιοτικό ελαιόλαδο που τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ξεχωρίζουν από τα άλλα ελαιόλαδα της αγοράς και
που σε συνδυασμό με την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού μπορούν να αποτελέσουν ένα
πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών αγροτουρισμού. Χαρακτηριστικό, αλλά όχι μοναδικό
παράδειγμα αποτελεί η περιοχή της Τοσκάνης στην Ιταλία, όπου τα αγροτικά προϊόντα
απολαμβάνουν εξαιρετικές τιμές πλαισιωμένα από την ιδέα του αγροκτήματος αλλά και
σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό διατήρησης του τοπίου και ολοκληρωμένης αγροτουριστικής
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ανάπτυξης. Ένα αντίστοιχο μοντέλο ανάπτυξης θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη
συγκεκριμένη περιοχή, καθώς διαθέτει τον πολιτισμικό πλούτο και τη φυσική ομορφιά για
να το υποστηρίξει.
Σχέδιο δράσης - Προτάσεις
Όπως έχει προταθεί και στη σχετική μελέτη στο παρελθόν είναι απαραίτητο να
καθοριστούν οι βασικές ελαιοκομικές ζώνες στο νησί. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη
Χωροταξικού σχεδιασμού και την πολιτική βούληση για την εφαρμογή του. Επιπλέον
σύμπραξη αγροδιατροφικού τομέα και στρατηγικός σχεδιασμός για όλους τους τομείς της
οικονομίας του νησιού με υφιστάμενη πρωτοβουλία της Περιφέρειας.
Το σχέδιο δράσης που προτείνεται αφορά α) την προστασία και ανάδειξη και
τουριστική αξιοποίηση του παραδοσιακού ελαιώνα και β) την ανασύσταση της
ελαιοκαλλιέργειας σε συγκεκριμένες περιοχές για παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις κατά τη διαβούλευση των τοπικών φορέων, το
σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει:
Α) Προστασία, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση της ελαιοκομίας.
Αυτό απαιτεί τον καθορισμό των θυλάκων με υπερ-αιωνόβιους ελαιώνες με ιδιαίτερη
ιστορική-πολιτιστική αξία στο νησί. Η εκπόνηση σχετικής μελέτης από το Δήμο, μετά από
διαβούλευση με όλους τους φορείς (τουρισμό, πρωτογενή τομέα, κλπ) για να υπάρχει
κοινωνική συναίνεση είναι αναγκαία.
Α1. Τουριστική/παραλιακή ζώνη.
Να επιτρέπεται στους ελαιώνες μόνο κλάδεμα απομάκρυνσης των ξερών ή άρρωστων
κλαδιών (κλαδοκάθαρος) και εργασίες συντήρησης του ελαιώνα, που θα τον καθιστούν
επισκέψιμο π.χ. διαχείριση των ζιζανίων με καταστροφέα μεταξύ των γραμμών και
διατήρηση της φυσικής βλάστησης στα περιθώρια του αγρού. Σε αυτή την περίπτωση
ίσως απαιτείται η θέσπιση κινήτρων για τους κατόχους των ελαιώνων που δεν θα μπορούν
να κλαδευτούν.
Α2. Διατήρηση νησίδων παραδοσιακού ελαιώνα σε κάθε περιοχή.
Σε ελαιώνες που ανήκουν στο δημόσιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση να εφαρμόζονται
μόνο οι φροντίδες που αναφέρονται παραπάνω για την τουριστική-παραλιακή ζώνη και να
απελευθερωθεί η διαχείριση των υπολοίπων ελαιώνων για αναγέννηση και οικονομική
βιωσιμότητα.
Ο συνδυασμός της τουριστικής δραστηριότητας με την ελαιοκαλλιέργεια είναι
επιβεβλημένος. Ο συνδυασμός αυτός είναι δυνατός επειδή οι ελαιώνες απαιτούν ένταση
εργασίας σε μια περιορισμένη περίοδο (Νοέμβριος – Μάρτιος), που η τουριστική
δραστηριότητα δεν είναι έντονη, μπορεί να αποτελεί συμπληρωματική απασχόληση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρέπει να δοθεί στα ελαιόδενδρα της Κέρκυρας που
έχουν μεγάλη ηλικία (ενός έως δύο χιλιάδων ετών), αφού παρουσιάζουν ιδιαίτερη
αισθητική και συνδέονται με την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου (Μνημειακά
Ελαιόδεντρα). Αποτελούν πολύτιμα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού
και θα πρέπει να επισημανθούν, να καταγραφούν και προστατευτούν. Η ανάδειξη και
προβολή των Μνημειακών Ελαιοδέντρων σαν στοιχείων με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και
ιστορική αξία μπορεί να εμπλουτίσει τα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού και να
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συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ενδοχώρα. Επιπλέον μπορεί να συμβάλλει
σημαντικά στην προβολή της ιδιαίτερης πολιτιστικής, υγιεινής και ποιοτικής αξίας του
Κερκυραϊκού ελαιόλαδου.
Η ανάδειξη των Μνημειακών Ελαιοδέντρων, σαν ζωντανών αποδεικτικών στοιχείων
της χιλιόχρονης παρουσίας της ελιάς στο νησί, θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο
συντονισμένο με ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου τους, συμβατή με το φυσικό
περιβάλλον, με εξασφάλιση της επισκεψιμότητάς τους και ενιαία προβολή τους με
επί τόπου, έντυπη και ηλεκτρονική προβολή.
Η δημιουργία σύγχρονων αγροκτημάτων με ελαιόδενδρα, μπορεί να συνδυασθεί με
τον αγροτουρισμό. Θα κάνει κοινωνούς τους τουρίστες από όλο τον κόσμο με τον
πολιτισμό της ελιάς και του λαδιού (πάνω από 800.000 τουρίστες επισκέπτονται την
Κέρκυρα κάθε χρόνο) και την τοπική οικονομία γενικότερα (ο ελαιοτουρισμός στη Ιταλία
αποφέρει πάνω από 1,8 δισ ευρώ το χρόνο).
Β. Ανασύσταση της ελαιοκαλλιέργειας για παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου.
Είναι απαραίτητη η οριοθέτηση αγροτικής ζώνης, όπου τα ελαιόδεντρα πρέπει να
ανανεωθούν με το κατάλληλο κλάδεμα, ώστε οι ελαιώνες να γίνουν παραγωγικοί σε
διάστημα 4-5 ετών και βιώσιμοι και να αποτελούν αξιοπρεπή πηγή εισοδήματος είτε
αυτόνομα για τον αγροτικό πληθυσμό είτε ως συμπληρωματικό έσοδο για εργαζόμενους
στον τουρισμό ή σε άλλους τομείς. Η ανασύσταση των ελαιώνων θα είναι σε εθελοντική
βάση, με δυνατότητα θέσπισης κινήτρων (εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα. Άμεσες
ενέργειες που πρέπει να γίνουν, μετά την οριοθέτηση της αγροτικής ζώνης, είναι:
Κλάδεμα ανανέωσης των ελαιοδέντρων. Συνίσταται
 Τροποποίηση και νέα Νομοθετική ρύθμιση όσο αφορά το κλάδεμα των
ελαιοδέντρων. Πρόταση είναι μετά την άδεια που δίνεται στους παραγωγούς για
κλάδεμα των ελαιοδέντρων και την μεταφορά των ξύλων προερχόμενων από το
κλάδεμα, να υπάρχει όρος που να δεσμεύει τον παραγωγό ότι αν δε διατηρεί το
δέντρο του παραγωγικό στα δέντρα που έχει γίνει βαθύ κλάδεμα, στα επόμενα
πέντε (5) χρόνια να επιβάλλεται πρόστιμο και διακοπή της επιδότησης. Αυτό
βέβαια μετά από έλεγχο της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ο οποίος θα γίνεται κάθε
χρόνο.
Λίπανση
 Η έλλειψη εφαρμογής καλλιεργητικών πρακτικών περιλαμβάνει και τη λίπανση σε
αρκετούς ελαιώνες. Ως αποτέλεσμα, σε ελαιώνες με υψηλά δένδρα και χαμηλή
παραγωγή η ελιά συμπεριφέρεται ως δασικό είδος και πιθανότατα έχει
αποκατασταθεί μια ισορροπία, στην οποία (όπως έδειξαν αναλύσεις που
πραγματοποιήθηκαν για παρόμοιους ελαιώνες στην περιοχή των Παξών)
πιθανότατα δεν απαιτούνται λιπαντικές παρεμβάσεις. Με δεδομένο όμως ότι το
ζητούμενο είναι η εντατικοποίηση της καλλιέργειας και η αύξηση της παραγωγής,
αυτό δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε Άζωτο,
Κάλιο και πιθανότατα Βόριο. Ειδικά για την χειμερινή εφαρμογή αζώτου με
χημικά λιπάσματα, και εξαιτίας των υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή, αυτή
θα πρέπει να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη προσοχή και αρκετά αργά, ώστε να είναι
αποτελεσματική και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες από την έκπλυση των
νιτρικών.
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Η ένταξη ελαιώνων σε πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης (ολοκληρωμένη
γεωργία), αλλά και η οικονομικά αποτελεσματική εφαρμογή λίπανσης σε
μεμονωμένους συμβατικούς ελαιώνες, απαιτούν αυτή να βασίζεται σε αναλύσεις
φύλλων και εδάφους. Η πρακτική αυτή, όπως διαπιστώθηκε, εφαρμόζεται από ένα
ελάχιστο ποσοστό των παραγωγών, ενώ δεν υπάρχει στην περιοχή ενεργό
εργαστήριο για αναλύσεις εδάφους και φύλλων, με αποτέλεσμα η εφαρμογή της
λίπανσης να γίνεται συνήθως εμπειρικά.

Άρδευση
 Εφαρμογή άρδευσης με σταγόνες (όταν απαιτείται, ιδιαίτερα τα κρίσιμα στάδια)
για την εξασφάλιση ικανοποιητικής παραγωγής.
Φυτοπροστασία
 Για την επιτυχία των δολωματικών ψεκασμών κρίνεται σκόπιμο να συνεργαστούν
οι τοπικοί φορείς για την εποπτεία και την καθοδήγηση των συνεργείων των
εργολάβων ψεκασμών.
 Για την καλύτερη επιτυχία των δολωματικών ψεκασμών θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που δημιουργείται από τα περιφραγμένα κτήματα
αλλά κι εκείνων που έχουν μετατραπεί σε λόγγους από εγκατάλειψη των
ιδιοκτητών τους. Τα λογγιασμένα κτήματα θα μπορούσαν π.χ. να δοθούν σε
ενδιαφερόμενους καλλιεργητές με πρωτοβουλία κι εγγύηση προς τους ιδιοκτήτες
τους, των εκλεγμένων Τοπικών Συμβούλων. Οι καλλιεργητές δεν θα απέδιδαν
έσοδα στους ιδιοκτήτες αλλά θα υποχρεωνόταν να έχουν καθαρά τα κτήματα,
χωρίς κανένα δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας.
Τεχνολογία εξαγωγής – ποιότητα ελαιολάδου
 Η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο
(λιγότερο από 24h) είναι προαπαιτούμενο για παραγωγή υψηλής ποιότητας
ελαιολάδου. Πιθανή λύση για την συντόμευση του χρόνου αναμονής του
ελαιοκάρπου πριν την έκθλιψη, είναι η κοινή άλεση.
 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και διαδικασιών λειτουργίας των ελαιουργείων
(πιστοποίηση, HACCP, κλπ). Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ελαιουργείων
(στην πλειοψηφία τους μικρής δυναμικότητας), μέσω συγχωνεύσεων/συνενώσεων
όπου είναι εφικτό, ανάλογα με την χωροταξική κατανομή τους. Η συγχώνευση θα
μειώσει το κόστος λειτουργίας, αλλά και το κόστος διαχείρισης των υποπροϊόντων, μειώνοντας τις διάσπαρτες σημειακές πηγές ρύπανσης.
 Για τα ελαιουργεία 2-φάσεων πρέπει να εξετασθεί η προοπτική δημιουργίας των
αναγκαίων υποδομών για την εκμετάλλευση της ελαιοπυρήνας (υγρασία έως
65%), με σκοπό την παραλαβή πυρηνελαίου καθώς και πυρηνόξυλου, που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς (βιομάζα). Αξιοποίηση των
υποπροϊόντων του ελαιουργείου και των κλαδεμάτων για παραγωγή στερεών
καυσίμων (πέλετ).
 Για την αποθήκευση του παραγόμενου ελαιολάδου θα πρέπει να εξασφαλιστεί η
κατασκευή δεξαμενών από αδρανές υλικό (ανοξείδωτο χάλυβα). Οι δεξαμενές
πρέπει να βρίσκονται σε κλιματιζόμενους χώρους, καθαρούς, απαλλαγμένους από
οσμές, που να αερίζονται εύκολα και η θερμοκρασία περιβάλλοντος να
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διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέχρι 18oC. Γενικά οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει
να καλύπτουν τις απαιτήσεις που επιβάλουν τα συστήματα πιστοποίησης των
διαδικασιών παραγωγής και διασφάλισης ποιότητας. Η διοχέτευση αζώτου στον
ελεύθερο χώρο των δεξαμενών κρίνεται ως βέλτιστη συνθήκη για την
απομάκρυνση του οξυγόνου και την αποφυγή της οξείδωσης του ελαιολάδου.
Τυποποίηση -προώθηση
 Προώθηση της τυποποίησής του και εμπορίας του στα πλαίσια συλλογικής
δραστηριότητας, και κυρίως ανάδειξη του ελαιολάδου της τοπικής ποικιλίας ως
προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Η
συγκεκριμένη στρατηγική αυξάνει την τιμή του προϊόντος και αποδίδει πρόσθετο
εισόδημα στον παραγωγό από την τυποποίηση και εμπορία του ελαιολάδου,
βελτιώνοντας την βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής του.
 Αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος αμεταχείριστου σχετικού εξοπλισμού στις πρώην
εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελαίας Κέρκυρας, με στελέχωση σε ανθρώπινο
δυναμικό.
Εκπαίδευση-Κατάρτιση αγροτών
 Η εκτέλεση σεμιναρίων κατά τακτά χρονικά διαστήματα για τους αγρότες σχετικά
με τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, τον εμβολιασμό των δέντρων, την
φυτοπροστασία, αλλά και τη σημασία της παραγωγής και κατανάλωσης ελαιολάδου
κατηγορίας έξτρα παρθένου.
 Εκτύπωση φυλλαδίου πρακτικών οδηγιών εφαρμογής των επιστημονικών
συμπερασμάτων που προέκυψαν από το σεμινάριο και είναι άμεσα εφαρμοστά. Η
εκτύπωση μπορεί να γίνει με φροντίδα τόσο του Δήμου της Κέρκυρας σε συνεργασία
με τους τοπικούς φορείς, με την επιστημονική επιμέλεια των γεωπόνων τους αλλά
και την συνεργασία του Ινστιτούτου Ελιάς των Χανίων. Το υπάρχον έντυπο υλικό
του Ινστιτούτο μπορεί να ανατυπωθεί με ευθύνη και δαπάνη των τοπικών φορέων
για να προωθηθεί στους καλλιεργητές μέσω των Τοπικών Συμβουλίων και των
Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Χρηματοδοτικά εργαλεία
Ο συνδυασμός ελαιοκαλλιέργειας και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, τη σύνθεση του νοικοκυριού
και από τις ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν στην περιοχή. Στα πλαίσια του ΠΑΑ
2007-2013 προωθούνται μέτρα και προγράμματα που η συμμετοχή των ελαιοκαλλιεργητών
σε αυτά βελτιώνει την παραγωγικότητα των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, ενισχύει το
γεωργικό τους εισόδημα και δημιουργεί συμπληρωματική απασχόληση και νέα εισοδήματα
από άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά τέτοια μέτρα αποτελούν οι επενδύσεις
για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι επενδύσεις στη μεταποίηση
και εμπορία αγροτικών προϊόντων, οι ομάδες παραγωγών, τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα,
τα προγράμματα ενίσχυσης του αγροτουρισμού και προγράμματα δημιουργίας μικρών
επιχειρήσεων. Πολλά από αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται στα πλαίσια του Τοπικού
Προγράμματος Leader.
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Επίσης στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η νέα ΚΑΠ και
ιδιαίτερα η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη προτείνουν πρόσθετες ενισχύσεις
συνδεδεμένες άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και τις εκτατικές καλλιέργειες
όπως η ελαιοκαλλιέργεια. Πρέπει να γίνει αξιοποίηση των προγραμμάτων νέων αγροτών.
Στην υλοποίηση των παραπάνω θα συμβάλουν:
H επικαιροποίηση της τελευταίας μελέτης για τον Κερκυραϊκό Ελαιώνα.
H αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού στις πρώην εγκαταστάσεις του
Ινστιτούτου Ελαίας Κέρκυρας. Με την απαραίτητη στελέχωση μπορεί θα οδηγήσει στη
δημιουργία Εργαστηρίου Ανάλυσης Εδάφους και Φυλλοδιαγνωστικής. Οι υφιστάμενες
ανάγκες για τις Ομάδες Παραγωγών που εντάσσονται σε καθεστώς ολοκληρωμένης
διαχείρισης δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή, αφού δεν υπάρχουν αντίστοιχα Εργαστήρια
εντός των ορίων των Δήμων Κέρκυρας και Παξών.
Η ενεργοποίηση του πρώην Ινστιτούτου Ελαίας Κέρκυρας, στα πλαίσια της εθνικής
στρατηγικής αναδιάρθρωσης της αγροτικής έρευνας, ως τμήμα του Εθνικού Ινστιτούτου
Ελιάς.
Το παρόν κείμενο αποτελεί σύνθεση προτάσεων των εκπαιδευτών του σεμιναρίου (Κ.
Χαρτζουλάκης, Γ. Κουμπούρης, Ε. Στεφανουδάκη, Γ. Ψαρράς, Κ. Βαρίκου, Λ. Ζαρκάδας,
Σ. Ευστράτογλου, Ε. Οικονομοπούλου,) και των εκπροσώπων τοπικών φορέων που
σχετίζονται με την ελαιοκομία στην Κέρκυρα
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