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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μεγάλη ςφςκεψη ςτο Δημαρχείο, 
για την αντιμετϊπιςη του  προβλήματοσ  των αυξημένων 

κλοπϊν ελαιοκάρπου ςτην περιοχή μασ 
 

Το πρωϊ τθσ Πζμπτθσ 31 Οκτωβρίου 2019, ζλαβε χϊρα μεγάλη ςφςκεψη ςτο 
Δθμαρχείο Μεγάρων, με πρωτοβουλία του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη 
Σταμοφλη, για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ζξαρςθσ του φαινομζνου 
κλοπισ ελαιοκάρπου ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου Μεγαρζων, το οποίο ζχει 
πάρει τεράςτιεσ διαςτάςεισ. 

Παρόντεσ ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, οι Διοικθτζσ του 
Αςτυνομικοφ Τμιματοσ, τθσ Αςφάλειασ και τθσ Τροχαίασ, εκπρόςωποσ του 
Δαςαρχείου, οι επιχειρθματίεσ των ελαιοτριβείων των Μεγάρων, εκπρόςωποι των 
Αγροτικϊν Συλλόγων, των Εκελοντικϊν οργανϊςεων και άλλων τοπικϊν φορζων 
που εμπλζκονται και μποροφν να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ των κλοπϊν του ελαιοκάρπου και των ηθμιϊν που προκαλοφνται 
γενικά ςτθν παραγωγι τθσ ελιάσ. 

Κοινι διαπίςτωςθ ότι κάποιοι ακτιμονεσ κλζβουν ελαιόκαρπο και 
εμφανίηονται ςτα Λιατρίβια και ηθτοφν να πάρουν λάδι. 

Επίςθσ οι ίδιοι οι κλζφτεσ, δεν φτάνει που κλζβουν τισ ελιζσ αλλά 
καταςτρζφουν και τα ελαιόδενδρα, με τισ ηθμιζσ, που κάνουν για να μαηζψουν τον 
ελαιόκαρπο. 

Συηθτικθκε το ηιτθμα εκτενϊσ ςε πνεφμα απόλυτθσ ςυμφωνίασ, ςυναίνεςθσ 
και ςυνεργαςίασ και αναμζνονται αποτελζςματα μζχρι το τζλοσ τθσ φετινισ 
ελαιοκομικισ περιόδου αλλά και για του χρόνου που κα υπάρξουν πολλζσ δράςεισ 
και προλθπτικά μζτρα, για τθν πλιρθ αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου 
προβλιματοσ. 

 
 
 



Για εφζτοσ κα υπάρχουν περιπολίεσ από τθν Αγρονομία, τουσ εκελοντικοφσ 
φορείσ, τισ Αςτυνομικζσ αρχζσ, τουσ αγροτικοφσ Συλλόγουσ και κανζνα ελαιοτριβείο 
δεν πρόκειται να δζχεται ελαιόκαρπο από άτομα τα οποία καταφανϊσ δεν ζχουν 
αγροτικι περιουςία ςτθν περιοχι μασ και ςυνεπϊσ δεν είναι δυνατόν να ζχουν δικι 
τουσ παραγωγι. 

Καλοφνται επίςθσ όλοι οι ςυμπολίτεσ με κάκε τρόπο να βοθκιςουν αυτι τθν 
προςπάκεια και οι παραβάτεσ ασ το ζχουν υπόψθ τουσ ότι αν ςυλλθφκοφν να 
κλζβουν ελιζσ οι ςυνζπειεσ κα είναι πολφ μεγάλεσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφςκεψθσ ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ 
Σταμοφλησ διλωςε: 

« Υςτερα από τθ ςθμερινι ςυηιτθςθ, πιςτεφω ότι όςοι ζχουν ςτο μυαλό 
τουσ να κλζψουν ελιζσ από τον Μεγαρίτικο κάμπο κα μπλζξουν άςκθμα. Εχουν 
πλζον γνϊςθ οι φφλακεσ και δεν κα μποροφν όςοι ορζγονται κλοπζσ ελαιοκάρπου, 
να δράςουν ανεξζλεγκτα. Για εφζτοσ κα υπάρχουν περιπολίεσ και ο κάμποσ κα 
εποπτεφεται. Για του χρόνου τα πράγματα κα δρομολογθκοφν ζτςι ϊςτε να 
εξαφανιςτεί εντελϊσ το φαινόμενο. 

Οφείλω να υπογραμμίςω ότι εκτόσ των Αςτυνομικϊν αρχϊν και τθσ 
Αγρονομίασ, κετικι κα είναι και θ ςυμβολι των αγροτικϊν Συλλόγων και των 
ςυμπολιτϊν επιχειρθματιϊν των Ελαιοτριβείων τουσ οποίουσ ευχαριςτϊ για τθν 
κετικι ςτάςθ τουσ και τθν ςυνδρομι τουσ ςτθν αποτροπι νζων κλοπϊν 
ελαιοκάρπου. 

Το πρόβλθμα είναι υπαρκτό και χρειάηεται καλι ςυνεργαςία όλων των 
εμπλεκομζνων και χαίρομαι που υπάρχει πνεφμα ενότθτασ και ςυνεννόθςθσ. 

Θζλω να ελπίηω ότι κα υπάρξουν κετικά αποτελζςματα ςτθν όλθ 
προςπάκεια.» 
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