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COLLECTEAVE

Χτίζοντας 
μια ουτοπία
με αγροτικά μέσα
Μια παρέα έξι παιδικών φίλων από τη Θεσσαλονίκη, με 
μηδενικά κεφάλαια φτιάχνουν τα δικά τους αρωματικά φυτά 

Για την ώρα
Από τα 100 στρέµµατα, 

καλλιεργούνται τα 
50 ενώ µέρος της 

παραγωγής του 2019 
και του 2020, που 

ήταν από τις πρώτες, 
πωλήθηκε χύµα χάριν 
εξασφάλισης ταµεια-

κής ροής 
Νέα προϊόντα από µείξη 
αρωµατικών θα επεκτείνουν το 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, ενώ 
ήδη καλλιεργούνται πειραµατικά 
λουίζα, µελισσόχορτο, χαµοµήλι, 
άγριο τριαντάφυλλο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Απάντηση στις επιχει-
ρηµατικές ανησυχίες έξι 
νέων ανθρώπων χωρίς 
κανένα αγροτικό υπόβαθρο έδωσε η καλλιέρ-
γεια αρωµατικών φυτών στον Όλυµπο, µέσα 
στο πλαίσιο ενός καθετοποιηµένου και συνερ-
γατικού µοντέλου παραγωγής. Από την καλ-
λιέργεια του Σιδερίτη στους πρόποδες του Ο-
λύµπου, κοντά στο χωριό Μηλέα, µέχρι τη δι-
άθεση του συσκευασµένου πλέον προϊόντος 
σε καταστήµατα της Γαλλίας, της Γερµανίας 
και σύντοµα των ΗΠΑ, η παρέα των έξι παιδι-
κών φίλων από τη Θεσσαλονίκη αποφασίζει 
από κοινού για κάθε πρόκληση και επιµελεί-
ται αρµοδίως την εξέλιξη του σταδίου.

«Ξεκινήσαµε µε µηδενικά κεφάλαια» αρχί-
ζει την αφήγηση της ιστορίας της Collecteave 
στην Agrenda ο Γιάννης ∆εληκάρης, που είδε 
στην αγροτική παραγωγή το περιθώριο για να 
ξεφύγει αυτός και οι φίλοι του από τον κορεσµό 

της ζωής στην πό-
λη, ή αλλιώς µια 
δική τους, εφικτή 
εκδοχή της ουτο-
πίας που συνθέτει 
στο οµότιτλο έργο 

του ο Τόµας Μορ τον 16ο αιώνα. 
«Πάντα ψάχναµε να βρούµε έναν τρόπο να 

κάνουµε κάτι δικό µας, να γίνουµε κύριοι της 
δουλειάς µας. Όταν ο φίλος µας ο Αχιλλέας, 
έτυχε από εξωτερική συγκυρία να σπείρει δύο 
στρέµµατα τσάι του βουνού, άρχισε στο µυα-
λό µου να παίζει η προοπτική των αρωµατι-
κών φυτών» συνεχίζει ο συνοµιλητής µας. 

Ένα κοινό ταµείο που κάθε µήνα γέµιζε α-
πό λίγο µε τις «συνδροµές» της παρέας, άνοι-
ξε τον δρόµο ώστε το 2016 να βρεθεί το ιδανι-
κό σηµείο για να στηθεί ο πυρήνας της επιχεί-
ρησης. «Ο άλλος φίλος µας, ο Φώτης, κατάγε-
ται από τη Μηλέα Ελασσόνας. Το χωριό µας 
βοήθησε να βρούµε ένα χωράφι, στα 750 µέ-
τρα υψόµετρο µε την κατάλληλη κλίση. Νοι-
κιάσαµε 100 στρέµµατα και ξεκινήσαµε» λέει.

Στα 26 τους το 2015, έξι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη έβαλαν τις βάσεις για µια δική 
τους αγροτική επιχείρηση. Πέντε χρόνια µετά, το εγχείρηµα της Collecteave δείχνει 
να έχει πάρει τον δρόµο του, κερδίζοντας διαρκώς νέες αγορές για τα αρωµατικά 

φυτά, τα οποία µε κόπο καλλιεργούνται στις πλαγιές του Ολύµπου. 
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Σε αυτό το εγχείρηµα δεν υπάρχουν 
όρια, εξηγεί ο Γιάννης ∆εληκάρης, 
επειδή βασίζεται στην πρωτογενή 
παραγωγή και την καθετοποίηση. 
Συσκευαστήριο, υπηρεσίες τυπο-
ποίησης, εξαγωγές, όλα µπορούν 
να προσδεθούν στο άρµα της αγρο-
τικής υπόστασης της επιχείρησης 
και να επεκτείνουν το χαρτοφυλά-
κιό της. Βέβαια ακόµα είναι νωρίς. 
Από τα 100 στρέµµατα, καλλιεργού-
νται τα 50 ενώ µέρος της παραγω-
γής του 2019 και του 2020, που ή-
ταν από τις πρώτες, πωλήθηκε χύ-
µα χάριν εξασφάλισης ταµειακής ρο-
ής. Ήδη όµως τρέχουν Σχέδια Βελ-
τίωσης, µε επενδύσεις που θα εξα-
σφαλίσουν τη φύτευση των υπόλοι-
πων 50 στρεµµάτων, τη δηµιουργία 
καινούριας αποθήκης, ενός θαλά-
µου ξήρανσης, κοπτικό και ζυγιστι-
κό µηχάνηµα. «Με τα Σχέδια Βελτί-
ωσης θέλουµε να πάµε 10 βήµατα 
παρακάτω την επιχείρηση» δηλώ-
νει ο συνοµιλητής µας. 

Η σπορά και η συγκοµιδή γίνονται 
χειρωνακτικά και η φυσική ξήραν-
ση των αρωµατικών φυτών λαµβά-
νει χώρα σε ειδικά διαµορφωµένη 

αποθήκη, σε συνθήκες ιδανικού πε-
ριβάλλοντος. Οι µόνες επεµβάσεις 
αφορούν τον καθαρισµό της καλ-
λιεργήσιµης έκτασης χειρωνακτικά 
και χωρίς προσθήκη σκευασµάτων.

Στα επόµενα βήµατα περιλαµβά-
νεται η διαµόρφωση ενός σύγχρο-
νου συσκευαστηρίου, ενώ νέα προϊ-
όντα από µείξη αρωµατικών θα επε-
κτείνουν το προϊοντικό χαρτοφυλά-
κιο. Ήδη άλλωστε καλλιεργούνται 
πειραµατικά λουίζα, µελισσόχορ-
το, χαµοµήλι, άγριο τριαντάφυλλο.

Βασικές αγορές των προϊόντων, 
η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλά-
δα, που ξέρουν άλλωστε να πίνουν 
τσάι του βουνού, καθώς και η Γαλ-
λία, η Γερµανία, ενώ έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία πιστοποιήσεων 
για το άνοιγµα της αγοράς των ΗΠΑ. 

Όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι 
συνεργασίες αναπτύσσονται µε δι-
απροσωπική επικοινωνία ανάµεσα 
στην εταιρεία και το κατάστηµα που 
διαθέτει τα προϊόντα. «Προσπαθού-
µε να αποφεύγουµε όσο γίνεται την 
κακή µορφή των ενδιάµεσων» ξεκα-
θαρίζει, αφού όπως λέει, δεν ταιριά-
ζει στη φιλοσοφία τους.

Με τα Σχέδια Βελτίωσης θέλουμε να πάμε 
10 βήματα παρακάτω την επιχείρησή μας

COLLECTEAVE

Το οικοσύστηµα του Ολύµπου είναι γνωστό 
παγκοσµίως για τα χαρακτηριστικά του και για τα 

εξαιρετικής ποιότητας φυτικά και ζωικά αγαθά που 
ευδοκιµούν και παράγονται στη περιοχή.

www.collecteave.com

Βόρεια Ελλάδα
Βασικές αγορές των 

προϊόντων, η Θεσσαλονίκη 
και η Βόρεια Ελλάδα, 
που ξέρουν να πίνουν 

τσάι του βουνού

ΜΗΛΕΑ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

FORUM ΑΕ
Αποχώρηση
Ν. Χουδαλάκη
Μία εµβληµατική προσωπικότητα 
στο χώρο των εκθέσεων, ο Νίκος 
Χουδαλάκης, αποχωρεί από το 
τιµόνι της FORUM SA, µετά από 
δεκαετίες ανοδικής πορείας και 
επιτυχηµένων διοργανώσεων. 
Τη θέση του προέδρου και 
διευθύνοντος αναλαµβάνει ο 
Θανάσης Παναγούλιας, επί 15 
χρόνια στενός συνεργάτης του.

Tράπεζα Πειραιώς
Νέος CIO Xάρης 
Μαργαρίτης
Ο Χάρης Μαργαρίτης ανέλαβε 
από 3 ∆εκεµβρίου καθήκοντα 
γενικού διευθυντή - Group Chief 
Information Officer (Group CIO) 
στον όµιλο Τράπεζας Πειραιώς. 
∆ιαθέτοντας εµπειρία άνω των 20 
ετών στο χώρο της τεχνολογίας, 
αναµένεται να συµβάλλει στον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό της 
Τράπεζας, έχοντας και την ευθύνη 
του Digital Banking.  

Δημιουργικό
Εκτός ο Steve 
Vranakis 
Στον ιδιωτικό τοµέα επιστρέφει ο 
επικεφαλής ∆ηµιουργικού (Chief 
Creative Officer) της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, Steve Vranakis. Η 
ανακοίνωση του γραφείου Τύπου 
του πρωθυπουργού αναφέρει ότι 
«ο Steve Vranakis ολοκλήρωσε 
την 1 έτους θητεία του ως ειδικός 
σύµβουλος του πρωθυπουργού».

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


