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Af SOFIA SPIROU, freelance journalist, Athen

Ungt blod giver nyt håb
På trods af Grækenlands store gæld og krise, blæser der nye vinde for de græske landmænd.

Der er positive tegn at finde i blandt andet den 
græske olivenolie-produktion. Foto: Colourbox

Den korte sætning "Molon Lave" eller "Kom og tag det" blev udtalt 
af kongen af Sparta, Leonidas, da Sparta blev invaderet af Perserne 
i antikken.

En krig, der kastede Grækenland i dyb krise nogle hundrede 
år før Kristus. Under en meget anden krise har en gruppe spartan-
ske landmænd navngivet deres kooperativ grundlagt i 2014 efter de 
berømte ord af "Molon Lave". 

Symbolikken taler for sig selv. 
Landmændene skaber nye sammenslutninger og samler momentum 
for at køre gennem dette syvende år med økonomisk depression.

Kostas Tsigounis, en 38-årig landmand er en af medlemmer-
ne af kooperativet 'Molon Lave'. Hans olivenlunde strækker sig 
over 20 hektar på Sparta-sletten. Kostas Tsigounis plejede at ar-
bejde som ingeniør i Athen, men som mange unge med store risici 
for at miste sit job i krisen, valgte han at forlade byen og flytte til 
landdistriktet Sparta for at blive landmand. 

Hans families olivenlunde producerer en olie, som har en 
markant, grøn farve og en skarp smag. Et tegn på at olien er fyldt 
med gavnlige stoffer, som fremmer et sundt hjerte.

Græsk olie solgt som italiensk
Alligevel gik en stor del af overskuddet fra olien, som blev produce-
ret på Kostas Tsigounis' jord til de italienske eksportører. Så snart 
olien flød ud af pressemaskinen, blev olien fragtet via lastbil og skib 
til Italien, hvor den blev blandet med andre græske olieproducen-
ters produkter. Her blev den pakket om og brandet som italiensk 
olie. I alt opnåede italienske handlende cirka 9,67 kroner pr. kg fra 
geneksport af græsk olivenolie, ifølge en undersøgelse af den græ-
ske banksektor.

Kostas Tsigounis var ikke den eneste, som manglede en god 
andel af sin olivenolie. I 2015 blev 70 procent af al olivenolie pro-
duceret i Grækenland eksporteret i bulk. Landet producerer dog 
17 PDO olivenolier, 11 PGI olivenolie og 11 PDO bordolivenolie og 
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indtager tredjepladsen i den globale produktion af olivenolie. Mon 
ikke, landet kunne gøre det bedre end det.

Desuden mangler Grækenland hverken viden, talent eller 
producenter, der er villige til at omsætte den viden til praksis. 

Hertil kommer, at eksporten af   græske landbrugsvarer er ste-
get under krisen: 

- Jeg bor i Bruxelles, og i de seneste år ser jeg mere græsk 
mad på hylderne i de europæiske supermarkeder. Grækere produ-
cerer ikke alene højere kvalitet, men endnu vigtigere er forsyningen 
mere pålidelig, siger Tassos Haniotis, en højtstående embedsmand 
i Generaldirektoratet for Landbrug ved Europa-Kommissionen. 

- Ved at kigge nærmere på det græske landbrug ser man et 
nyt momentum på producentniveau, der er baseret på "Best Prac-
tice", som er konkurrencedygtige på europæisk plan, og det giver 
landbruget en ny styrke, selvom der stadig eksisterer gamle proble-
mer. Nye kooperativer og nye former for partnerskaber er dannet, 
og det er vigtigt, at der er nye ansigter, unge landmænd, folk, der 
måske kommer fra byer, der har en videregående uddannelse, som 
er klar til at tage større risici og søge nye forretningsmuligheder, 
tilføjer han.

I Kostas Tsigounis' tilfælde og kooperativet "Molon Lave" er 
kun en af succeshistorierne der repræsenterer denne nye drivkraft 
i landbruget. Kooperativet køber det meste af produktionen af   sine 
medlemmer, presser og hælder olivenolien på flasker, inden de di-
stribuerer olien på det græske marked. 

- Den gennemsnitlige pris på olivenolie i det sidste årti var 
15.63 kroner pr. liter og gennem kooperativet får vi så meget som 
29,76 kroner pr. liter. Hvad mere er, denne pris er stabil, og det 
giver os mulighed for at planlægge og investere i fremtiden, siger 
Kostas Tsigounis. 

- Uden kooperativet ville jeg ikke have overlevet krisen, til-
føjer han.

Der er en generel følelse af optimisme, at landbrugssektoren, 
som har vist stor modstandsdygtighed under krisen, vil hjælpe med 
at genstarte den græske økonomi. Ifølge en nylig undersøgelse af 
banksektoren i olivenoliesektoren alene er der uudnyttede eksport-
indtægter på cirka 1,8 milliarder kroner eller yderligere 80 procent af 
det nuværende niveau. Olivenoliesektorens præstationer har været 
med til at give disse positive forventninger. Frem til 2014 steg eks-
porten af   olivenolie, selvom den indkomst, de pumpede ind i økono-
mien, ikke var så høj, fordi det meste olivenolie blev solgt i løs vægt.

Skattefar blander sig
Nye skatteforanstaltninger fra regeringen i Athen ramte dog oli-
venbranchen hårdt, og satte for en stund den positive udvikling i 
stå. Regeringen indførte kraftige stigninger på en række afgifter og 
pensionsbidrag. Professor Klonaris fra Athens Universitet forventer, 
at de nye skatteforanstaltninger vil reducere profitten og efterla-
de mange producenter med røde tal på bundlinjen - og ultimativt 
være med til at skubbe dem helt ud af markedet.

Alligevel er der mange analytikere, der fortsat er positive over 
landbrugsindustriens overordnede fremtid og olivenolieproduktio-
nen på trods af de nylige finanspolitiske foranstaltninger. 

- Den fælles landbrugspolitik støtter chokerne for de nye 
skatteforhøjelser, for eksempel olivenolieproducenterne modta-
ger 2.827,47 kroner pr. hektar som en del af direkte betalinger 
og grønne ordninger. Hertil kommer, at nøglen til den fremtidige 
vækst forbinder landbruget med turisme, så gæsterne får smag 
for, og forbinder Grækenland med sine produkter af høj kvalitet, 
siger Klonaris.

Kostas Tsigounis driver sin 20 
hektar store olivenproduktion 
på den spartanske slette i det 
nordlige Grækenland. Foto: 
Sofia Spirou.


