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E.thos of Crete

Ακόμα και 36 ευρώ 
το λίτρο μπορεί το 
ελληνικό ελαιόλαδο
Με 40 στρέμματα στη Μεσαρά ο Κρητικός ελαιοπαραγωγός 
επανασυστήνει στους Άγγλους το premium ελληνικό προϊόν

Σε delicatessen
Eκτός από το ελαιό-

λαδο «e.thos»,  
η εταιρεία διαθέτει 

στην αγορά και 
συσκευασμένο μέλι 
από μελίσσια που 

ανεβοκατεβαίνουν τα 
Αστερούσια Όρη

Το ελαιόλαδο E.thos που φέτος 
κυκλοφόρησε σε συσκευασία 
των 500 ml έχει τιμή 18 ευρώ 
ή 17 λίρες στην αγορά του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ  
gogos@agronews.gr

Το ελαιόλαδο από τα 700 
περίπου δέντρα του Μάρ-
κου Kelly στη Μεσαρά πλη-
ρωνόταν ανέκαθεν κατά 
τι παραπάνω από τον μέ-
σο όρο της αγοράς στο ελαι-
οτριβείο. Άλλωστε ο παππούς 
του 35χρονου νεοεισερχόμενου ε-
πιχειρηματία είχε ρίξει πολλή δουλειά στους 
ελαιώνες του τις προηγούμενες δεκαετίες. 

 Έχοντας όμως σπουδάσει και ζήσει τα τε-
λευταία 10 χρόνια στο Λονδίνο ο συνομι-
λητής μας συνειδητοποίησε αυτό που λίγο 
έως πολύ κάθε Έλληνας που κινείται στις 
μεγαλουπόλεις της Εσπερίας και συνανα-
στρέφεται τους κατοίκους τους βλέπει: Το 
ελληνικό ελαιόλαδο δεν έχει συστηθεί ακό-
μα στον μέσο Ευρωπαίο. 

«Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με το ελαιό-
λαδο. Όταν όμως ξεκίνησα να καταλαβαί-

νω τι γίνεται πάνω κάτω στην ελ-
ληνική αγορά, το χύμα άρχισε 
να με ενοχλεί». Κάπως έτσι, ο 
Μάρκος Kelly, τα έβαλε κάτω, 
έκανε την προετοιμασία του 
και μόλις φέτος κυκλοφόρη-
σε στην αγορά με την υπογρα-

φή του το ελαιόλαδο E.thos σε 
συσκευασία των 500 ml. Η τιμή 

αυτού, 18 ευρώ (36 ευρώ το λίτρο) ή 
17 λίρες στην αγορά του Ηνωμένου Βα-

σιλείου, η οποία αποτέλεσε τον αρχικό στό-
χο της επιχείρησης. 

Όσο εντυπωσιακή κι αν ακούγεται πά-
ντως αυτή η τιμή, το κέρδος που μένει με-
τά την τυποποίηση κυμαίνεται γύρω στα 5 
με 10 ευρώ το κιλό, ανάλογα με τη χρονιά, 
με την αρχική επένδυση που φυσικά εξακο-
λουθεί να βρίσκεται υπό ανάπτυξη, να προ-
σεγγίζει τις 60.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτω-
ση πάντως «Η υπεραξία που συνεπάγεται 
η τυποποίηση, δεν μπορεί να παραχθεί αλ-
λιώς στο ελαιόλαδο» θα πει ο ίδιος.

Ένας επιχειρηματίας ελαιοκαλλιερ-
γητής στην Ελλάδα καλώς ή κακώς 
δεν έχει να περιμένει πολλά από το 
εθνικό πρόγραμμα δακοπροστασίας. 
Άλλωστε από την ποιότητα του τελι-
κού προϊόντος κρίνεται και πληρώ-
νεται αυτός και όχι η ελαϊκή, όπως 
πολλοί αρέσκονται να την χαρακτη-
ρίζουν, εθνική πολιτική. 

Με αυτό το πνεύμα, ο Μάρκος 
Kelly, έχοντας από τα παιδικά του 
χρόνια απορροφήσει πολλά ερεθί-
σματα από το μεράκι του παππού 
του για τον ελαιώνα αποφάσισε να 
κάνει  το επόμενο βήμα. «Φαίνεται 
πως τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες 
παραγωγοί δεν ασχολούνται με τα 
δέντρα τους όσο παλιά και είναι λο-
γικό αφού τα προβλήματα είναι α-
ποθαρρυντικά. Δεν μπορούμε όμως 
να περιμένουμε τα πάντα από τις δα-
κοκτονίες ή τις διαθέσεις του εμπο-
ρίου. Θα πρέπει να ασχολούμαστε 
οι ίδιοι, να κάνουμε τις παρεμβά-
σεις που πρέπει, όταν πρέπει αλλά 
και να αναλάβουμε προσωπικά την 
αναβάθμιση της παραγωγής μέσω 
της τυποποίησης, αντί να την υπο-
βαθμίζουμε με το χύμα» αναφέρει. 

Κατά την επικοινωνία της Agrenda 
με τον φιλόδοξο παραγωγό, τον πε-
τύχαμε στον ελαιώνα, όπου ολοκλή-
ρωνε τη φετινή συγκομιδή, την ο-
ποία υπολογίζει περί τους 6 τόνους. 
Το ελαιόλαδο όμως δεν είναι το μό-
νο προϊόν της νεοσύστατης «e.thos». 
Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης, η εται-
ρεία διαθέτει στην αγορά και συσκευ-
ασμένο μέλι από μελίσσια που ανε-
βοκατεβαίνουν τα Αστερούσια Όρη.   

Τα προϊόντα διατίθενται σε delicatessen 
της Ελλάδας, της Αγγλίας και των 
Σκανδιναβικών χωρών. Η Ιαπωνία 
προορίζεται να γίνει η επόμενη αγο-
ρά που θα ξεκλειδώσει για τα προϊ-
όντα που παράγει και εμπορεύεται 
ο Μάρκος Kelly, μαζί με αυτήν των 
ΗΠΑ. «Οι αγορές του εξωτερικού εί-
ναι μεγάλες, υπάρχει μερίδιο για τα 
ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και εί-
ναι δικό μας στοίχημα να τα αναδεί-
ξουμε, συνεργατικά» είναι πεπεισμέ-
νος ο ίδιος. Μάλιστα εν καιρώ ετοι-
μάζεται να διευρύνει το προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο με πάστες ελιάς, βό-
τανα και άλλα τρόφιμα που ανταπο-
κρίνονται στην κουλτούρα και το α-
ριστοτελικό έθος της ελληνικής γης. 

Στις αποδοτικές εισροές και τη συνέπεια 
στο κτήμα παίζεται η αξία της παραγωγής 

E.THOS OF CRETE

Αναμνήσεις και προκλήσεις οδήγησαν στη 
δημιουργία του e.thos of crete, ενός 

premium προϊόντος ελαιολάδου και μελιού 
που δίνει έμφαση στην προέλευση, το 

περιεχόμενο και την συσκευασία.
https://www.ethosofcrete.co.uk/index.html

6 τόνοι
Ολοκληρώνοντας τη 

φετινή συγκομιδή, ο Μάρ-
κος Kelly την υπολογίζει 

περί τους 6 τόνους

Ο Μάρκος Kelly καλλιεργεί τους οικογενειακούς ελαιώνες πολλά χρόνια 
τώρα, ενώ έχει φέρει νέες, σύγχρονες τεχνικές στην καλλιέργεια και την 
ελαιοποίηση. Μόλις το 2020 βγήκε στην αγορά με το ελαιόλαδο e.thos.

Μάρκος Kelly

ΜΕΣΑΡΑ
KΡΗΤΗ

Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας
μέσα από τις σελίδες μας
επικοινωνήστε μαζί μας

agrenda@agronews.gr

Χάρης Λιούρης 

Νέα διοίκηση 
στην ΕΑΣ 
Ιωαννίνων
Ο Χάρης Λιούρης είναι ο νέος 
πρόεδρος στον Γενικό Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «Ένωση 
Αγροτών. Μετά την ανακατανομή 
αξιωμάτων το νέο ΔΣ έχει ως 
εξής: πρόεδρος Λιούρης 
Θεοχάρης, αντιπρόεδρος 
Κατσανάκης Αθανάσιος, 
γραμματέας Νούσιας Ιωάννης, 
ταμίας Περιστέρης Αναστάσιος 
και μέλη Μπαλτογιάννης 
Χριστόδουλος, Καραμπίνας 
Νικόλαος και Τζιάλλας Γεώργιος. 

ΕΛΟΠΥ
Ξανά πρόεδρος  
ο Απ. Τουραλιάς
Το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο 
ανέδειξε η γενική συνέλευση  
της Ελληνικής Οργάνωσης 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΛΟΠΥ) στις 26 Οκτωβρίου 
2020, με τον Απόστολο Τουραλιά 
να επανεκλέγεται για δεύτερη 
θητεία ως πρόεδρος. 

Ιωάννης Καλλιάς 
Τρίτη φορά στην 
HELLASCERT
O Ιωάννης Καλλιάς, διευθύνων 
σύμβουλος της TÜV AUSTRIA 
Hellas, ανέλαβε για τρίτη φορά  
τα καθήκοντα του προέδρου της 
HELLASCERT. Ο κ. Καλλιάς από 
το Μάρτιο 2020 έχει αναλάβει 
και καθήκοντα στο TÜV AUSTRIA 
Group ως ένας από τους 4 global 
executive business directors.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


