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Ξεκινά σήμερα στην Καλαμάτα η μεγάλη γιορτή
του Ελαιολάδου και της Ελιάς
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Θεσμός τείνει να γίνει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς Καλαμάτας,

ένα φεστιβάλ που αφορά άμεσα στο νομό μας.
Σήμερα, λοιπόν, ξεκινά στο συνεδριακό – εκθεσιακό κέντρο του Elite για τρίτη
φορά το Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς, το οποίο συνδιοργανώνεται από αρκετούς
φορείς, όπως την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Καλαμάτας, το Επιμελητήριο
Μεσσηνίας, τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα, το ΣΥΜΕΠΟΠ και τον Α.Σ. Καλαμάτας. Τη
διοργάνωση στηρίζουν ακόμη το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Ίδρυμα Καπετάν
Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Μανιατάκειον Ίδρυμα.
Για αυτή τη «γιορτή του ελαιόλαδου και της ελιάς» μίλησαν χθες εκπρόσωποι των
διοργανωτών. Ειδικότερα, η αντιπεριφερειάρχης Ελένη Αλειφέρη αναφέρθηκε στο
ενδιαφέρον που δείχνει η Περιφέρεια για το προϊόν, ενώ δήλωσε αισιόδοξη για
περαιτέρω ενδυνάμωση του Φεστιβάλ.
Τη δική του συμμετοχή ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας μέσω του
πρόεδρου του, που ανέφερε ότι στόχος είναι η προώθηση και η ανάδειξη της
ελαιοκομίας.
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Αδαμόπουλος μίλησε για τη δύσκολη
χρονιά που πέρασε η Μεσσηνία πέρυσι λόγω του δάκου. Έτσι, πέρα από μια γιορτή,
το Φεστιβάλ πρέπει να αποτελέσει και ένα βήμα προβληματισμού, αλλά και
ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν στο ελαιόλαδο και την ελιά.
Από τον ΕΛΓΑ Δήμητρα μίλησε ο Παναγιώτης Κάτσαρης, αναφερόμενος στον
ξεχωριστό διαγωνισμό ποιότητας ελαιολάδου στα πιστοποιημένα εργαστήρια του
κέντρου.
Ο Θανάσης Ψαρούλης θέλησε να τονίσει τη σημασία της ονομασίας ΠΟΠ, αφού,
όπως τόνισε, η Μεσσηνία είναι το κέντρο της ελιάς και του ελαιολάδου και δεν
πρέπει να χαθεί αυτή η ονομασία.
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Κυριαζόπουλος, κάνοντας λόγο για καταξιωμένους ομιλητές, ενώ θα υπάρχουν
μέχρι και καλεσμένοι από την Ιταλία, προκειμένου να μεταφέρουν τις δικές τους
εμπειρίες και γνώσεις στους παρευρισκόμενους.
16.000.000 ελαιόδεντρα υπάρχουν στη Μεσσηνία, ανέφερε ο πρόεδρος του
Αγροτικού Συλλόγου Καλαμάτας, Μιχάλης Αντωνόπουλος, νούμερο μεγάλο, που
δείχνει τη σχέση της Μεσσηνίας με την ελιά, ενώ ανέφερε ότι στόχος του
Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη του καλαματιανού ελαιολάδου, αλλά και της ελιάς.
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