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ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΛΕΣ
ΦΤΑΙΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ  

Τ
ο πιο εύκολο είναι να λες ότι για τις χαμηλές τιμές στο ελαιόλαδο φταίει 

ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός. Είτε γιατί δεν επιμελείται δεόντως τον 

ελαιώνα του, είτε γιατί φείδεται δαπανών καλλιεργητικής φροντίδας, 

είτε γιατί δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, είτε γιατί δεν 

συλλέγει στο σωστό χρόνο τον καρπό του. 

Στα παραπάνω θα μπορούσε να προστεθεί ακόμα ότι επιμένει στην ατομική δράση, 

δηλαδή δεν εμπιστεύεται τις συλλογικές δομές για την ανάπτυξη της παραγωγής, 

διαθέτει την παραγωγή του χωρίς παραστατικά και με τον τενεκέ στον κουμπάρο, 

δεν δίνει βάρος στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εξέλιξη της τεχνογνωσίας 

και -για να ευλογήσουμε και τα γένια μας- ενδεχομένως να μην διαβάζει και να μην 

ενημερώνεται όσο χρειάζεται για τη δουλειά του. 

Αυτό όμως είναι το εύκολο. Γιατί, δεν χρειάζεται 

πολύς κόπος να παριστάνεις τον έξυπνο και να 

ρίχνεις όλα τα βάρη σε ανθρώπους που ζουν 

και δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες 

περιοχές, δεν βρίσκονται σε καθημερινή τριβή 

με τεχνοκράτες και θεωρητικά καταρτισμένους σ’ 

αυτά τα θέματα, απέχουν πολύ από τα κέντρα των αποφάσεων και περνούν τον λίγο 

ελεύθερο χρόνο τους μπροστά στην τηλεόραση, έχοντας ως κύρια πηγή ενημέρωσης 

τα επαναλαμβανόμενα (θεματικά τουλάχιστον) δελτία ειδήσεων.

Τα πολιτισμένα κράτη και οι προοδευμένες κοινωνίες διακρίνονται όχι από την άνεσή 

τους να ρίξουν το ανάθεμα στους πολλούς και αδύναμους αλλά από την ευφυία 

τους να διαμορφώσουν τις συνθήκες εκείνες που θα βελτιώσουν τη θέση αυτών των 

ανθρώπων. Συνέβαινε και στη χώρα μας όσο η ελληνική κοινωνία χαρακτηριζόταν 

από μεγαλύτερη ομοιογένεια. Συμβαίνει όλο και λιγότερο από τη στιγμή που η 

οικονομική εξέλιξη απομάκρυνε τους ανθρώπους μεταξύ τους και συμβαίνει 

ελάχιστα από τη στιγμή που η οικονομική κρίση επαναφέρει επιτακτική την 

προσέγγιση… ο θάνατός σου η ζωή μου. 

Η υπεύθυνη πολιτική αρχή σε πρώτη φάση, και όλοι οι βραχίονες μιας ευνομούμενης 

πολιτείας στη συνέχεια, οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν την ευθύνη τους έναντι 

των αγροτών. Οφείλουν να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα ξαναβάλουν 

σε κάποια σειρά τα πράγματα και στον τομέα της ελαιοπαραγωγής. Το έκαναν χώρες 

λιγότερο ανεπτυγμένες, με μικρότερη ιστορία στο προϊόν και που δεν ήταν μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα μπορεί και η Ελλάδα. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Εκδότης Διευθυντής
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Τ 
η χρονιά που ολοκληρώθηκε όλος 

ο πλανήτης δοκιμάστηκε. Βιώ-

σαμε συνθήκες που κάποιοι εί-

χαν γνωρίσει μόνο μέσα από τη 

μελέτη ιστορικών και ιατρικών 

βιβλίων και ελάχι-

στοι είχαν φανταστεί. 

Προέκυψαν πρωτό-

γνωρες συνθήκες σε 

κάθε πτυχή της καθη-

μερινότητας. Συνθή-

κες που δημιούργη-

σαν και δημιουργούν 

νέες κοινωνικές συ-

μπεριφορές και ταλα-

ντεύουν σταθερά πρό-

τυπα. Φτάνοντας στο 

κομμάτι της οικονομί-

ας εύκολα παρατηρεί 

κάποιος πως σχεδόν όλοι οι κλάδοι έχουν πληγεί. 

Άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Άλλοι θα 

επανακτήσουν το εύρος εργασιών τους ταχύτερα 

κι άλλοι μέσω σημαντικών καθυστερήσεων. 

Από τη φύση μου είμαι και παραμένω αισιόδοξος. 

Ωστόσο κατά την εορταστική περίοδο συνέβησαν 

δύο γεγονότα με επίκεντρο το ελαιόλαδο που ξεπερ-

νούν την εκ φύσεως αισιόδοξη οπτική που με δια-

κρίνει. Παραμονές Χριστουγέννων βρέθηκα σε δύο 

από τις σημαντικότερες και πιο ιστορικές κάβες των 

Αθηνών προκειμένου να δώσω δύο συνολικές πα-

ραγγελίες για αποστολές δώρων. Προς μεγάλη μου 

έκπληξη διαπίστωσα πως η γκάμα των προϊόντων 

των καταστημάτων είχε διανθιστεί με νέα προϊόντα. 

Μόνο που αυτήν τη φορά δεν  επρόκειτο για κάποιο 

σπάνιο οινικό προϊόν από τον παγκόσμιο αμπελώ-

να αλλά για ελληνι-

κά εξαιρετικά παρθένα 

ελαιόλαδα. Δεν πέρα-

σαν λίγα λεπτά και βρέ-

θηκα μπροστά σε κάτι 

που στο άμεσο παρελ-

θόν θα φάνταζε ως ου-

τοπία. Εμφανίστηκε 

ένας ευγενικός, κομ-

ψός και επίμονος κύ-

ριος. Ήταν απεσταλμέ-

νος μιας εταιρείας του 

χώρου των κατασκευ-

ών  με σκοπό να στείλει 

κι αυτός δώρα εκ μέρους της.  Ποιος θα πίστευε πριν 

από λίγα χρόνια πως η επιμονή των ερωτήσεών του 

δεν αφορούσε κάποιο κρασί αλλά τις επιλογές δώ-

ρων σε εξαιρετικής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο;

Υπάρχουν στιγμές που μας γεμίζουν 
χαμόγελα και προσδοκίες. 

Όχι για κάτι μακρινό. Γι’ αυτό 
 που μπορεί κανείς να αγγίξει.

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ ΦΕΤΟΣ 
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΜΕΙΟΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019

ΟΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΠΙΟ ΑΜΕΣΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ο ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

3,11

3,14

3,4%

ΕΝΑ ΦΩΣ  
ΣΤO ΘΟΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΑΤΣΕΛΟΥ
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ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ 

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
H όρεξη των Γερμανών για ελαιόλαδο δυναμώνει και, όσο το 

επενδυτικό κενό στα παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας παραμένει, 
γερμανικών συμφερόντων τυποποιητικές βρίσκουν χώρο για 

ανάπτυξη επιχειρηματικών συμφερόντων στον εγχώριο ελαιώνα

Τ
ον ρόλο του Ιταλού εμπόρου στην 

ελληνική αγορά ελαιολάδου έρ-

χονται να διεκδικήσουν Γερμανοί 

μεσίτες και εκπρόσωποι μεγάλων 

αλυσίδων, οι οποίες μέχρι τώρα κά-

λυπταν τις ανάγκες τους στην Ιβηρική και την 

Ιταλική χερσόνησο. Πρόκειται βέβαια για μια δι-

αδικασία που βρίσκεται υπό διαμόρφωση χρόνια 

τώρα, παρά το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα ξεκί-

νησαν οι απευθείας συναλλαγές σε αξιοσημείω-

τους όγκους μεταξύ ελληνικών συνεταιριστικών 

οργανώσεων και γερμανικών εταιρειών. 

Ωστόσο η έλευση αυτή των Γερμανών, σύμφωνα 

με συνομιλητές του Ελαίας Καρπός, δεν θα έπρε-

πε να ιδωθεί ως μια απλή αντικατάσταση των Ιτα-

λών από την ελληνική αγορά ελαιολάδου. 

Αυτό γιατί οι Γερμανοί μπαίνουν με την ενέργεια 

του νεοφώτιστου σε μια ήδη ώριμη αγορά και η 

μεθοδικότητα που τους χαρακτηρίζει υπαγορεύει 

την ταυτόχρονη ενσωμάτωση και γιγάντωση των 

διατροφικών τάσεων που υιοθετούν οι κατανα-

λωτές της Κεντρικής Ευρώπης.

«Αυτό που εμείς εδώ θεωρούμε για βιολογικό, οι 

Γερμανοί το ‘χουν σαν συμβατικό» σχολιάζει ο 

Παναγιώτης Ντανάκας, ένας έμπειρος ελαιοπα-

ραγωγός και διαχειριστής συνεταιρισμού στη Λα-

κωνία. Έτσι, όσο οι Ισπανοί δουλεύουν με όπλο 

τη χαμηλή τιμή και τις μεγάλες ποσότητες, οι 

Γερμανοί θα αναζητήσουν την προστιθέμενη 

αξία στην ποιότητα και την εξειδίκευση, κάτι 

που όπως εκτιμούν, με λίγη προσπάθεια, μπο-

ρεί να εξασφαλίσει σε ικανοποιητικές ποσότη-

τες ο ελαιώνας της Ελλάδας.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Γερμανία κρύβεται 

πίσω από όλες τις νέες ποιοτικές τάσεις και δια-

κρίσεις στην αγορά ελαιολάδου, δίνοντας έμφα-

ση σε λεπτομέρειες που υπερβαίνουν το μέτρο 

της οξύτητας. Υψηλές πολυφαινόλες, μονοποι-

κιλιακά ελαιόλαδα, χαμηλή υπολειμματικότητα 

και φυσικά βιολογική διαχείριση του ελαιώνα έρ-

χονται να προστεθούν στην απαίτηση για χαμηλή 

οξύτητα, καθώς η αγορά ετοιμάζεται να υποδεχτεί 

τη νέα γερμανική ηγεμονία στον κλάδο.

Όσο λοιπόν η ελληνική αγορά ελαιολάδου παραμέ-

νει εγκλωβισμένη στη λογική του «χύμα», η εξέλιξη 

αυτή έρχεται σύμφωνα με αρκετούς να αναβαθμί-

σει και την τιμή παραγωγού αφού «ο Γερμανός πο-

τέ δεν λέει όχι σε υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη. 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Ήδη την περασμένη άνοιξη, η ανάκαμψη στην εγχώ-

ρια αγορά ελαιολάδου που είχε βουλιάξει σε εύρος τιμών 

κάτω από τα 2,50 ευρώ το κιλό, συνέπεσε με τις αγορές 

γερμανικής αλυσίδας που υποχρεώθηκε σε αναζήτηση 

νέων προμηθευτών λόγω του αποκλεισμού της Ιταλίας. 

Όπως εξηγούν στο Ελαίας Καρπός, άνθρωποι της αγο-

ράς, τη δεδομένη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ού-

τε οι υποδομές ούτε οι γνωριμίες για να διατηρηθούν τα 

κεκτημένα του 2020. 

Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι η χώρα της Β. Ευρώπης 

καταβάλλει προσπάθειες για να εδραιωθεί στο χώρο του 

τροφίμου και κατ’ επέκταση στο ελαιόλαδο. Έτσι, δεν είναι 

καθόλου απίθανο στο κοντινό μέλλον, έπειτα και από την 

εμπειρία της περασμένης άνοιξης, οι Γερμανοί που διαθέ-

τουν τυποποιητήρια και στην Ιταλία, να επιχειρήσουν μια 

παράκαμψη του Ιταλού μεσάζοντα στο ελαιόλαδο, προσεγ-

γίζοντας απευθείας ελληνικούς συνεταιρισμούς.

Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς πως ήταν αναμενόμενο 

το ενδιαφέρον των Γερμανών για το ελαιόλαδο να εκφρα-

στεί με αυτό τον τρόπο, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι οι εισα-

γωγές ελαιολάδου της ισχυρότερης οικονομίας της Ευρώ-

πης έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε μια 20ετία. Στις αρχές του 

2000, οι Γερμανοί κατανάλωναν 24.000 τόνους ετησίως, 

ενώ πλέον η ζήτηση για την εσωτερική αγορά έχει υπερτρι-

πλασιαστεί, όσο ταυτόχρονα οι γερμανικές εταιρείες μπαί-

νουν και στο παιχνίδι των εξαγωγών. Μάλιστα όπως έγι-

νε γνωστό το καλοκαίρι του 2020, οι γερμανικές εξαγωγές 

ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασαν αυτές της 

Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα εξήγαγε 1,28 εκατ. κι-

λά ελαιολάδου αξίας 4,52 εκατ. λιρών, επίδοση σε ποσότητα 

και αξία χαμηλότερη κατά 4,6% και 16,1% από τις επιδόσεις 

του 2018. Την ίδια περίοδο η Γερμανία κατάφερε να αυξή-

σει τις εξαγόμενες ποσότητες ελαιολάδου προς το Ηνωμένο 

Βασίλειο κατά 47,4%.

Ήδη η Γερμανία αποτελεί την κορυφαία αγορά βιολογι-

κού ελαιολάδου στην Ευρώπη. Όσο λοιπόν οι συνολικές ει-

σαγωγές της Γερμανίας, παραμένουν σταθερές, το μερίδιο 

του έξτρα παρθένου ελαιολάδου ενισχύεται, ενδεικτικό ότι 

η χώρα στρέφεται πλέον στο υψηλής ποιότητας προϊόν. Το 

2019 η χώρα εισήγαγε 71.000 τόνους ελαιολάδου αξίας 327 

εκακτ. ευρώ, με το 76% να αποτελεί έξτρα παρθένο ελαιό-

λαδο.

Από την Ελλάδα οι επιπλέον ποσότητες
Η Ιταλία διατηρεί τον ρόλο του βασικού προμηθευτή με με-

ρίδιο 55% το 2019. Ακολουθεί η Ισπανία με μερίδιο 25% και 

τρίτη έρχεται η Ελλάδα με μερίδιο 12%. Φαίνεται πάντως 

πως οι επιπλέον ποσότητες που προστίθενται στα γερμανι-

κά ράφια προέρχονται από την Ελλάδα, η οποία παρουσιά-

ζει την πιο ραγδαία ενίσχυση των μεριδίων της την τελευ-

ταία τριετία, ξεπερνώντας πλέον τους 10.000 τόνους από 

τους 7,5 χιλιάδες που εξήγαγε το 2017.

Οι περισσότερες ποσότητες πωλούνται μέσω ιδιωτικών ετι-

κετών όπως είναι η Primadonna (της Lidl), η El Cantinelle 

and Cucina (της Aldi Süd), η Casa Morando (της Aldi 

Nord), η Aro (της Metro Cash & Carry), η REWE Feine 

Welt and ja! (της REWE), και η Edeka and Gut&Günstig 

(της Edeka). Σημειώνεται ότι οι περισσότερες προαναφερ-

θείσες ετικέτες αποτελούνται από μπλεντ με ελαιόλαδα από 

διάφορες χώρες. Στις κυριότερες ανεξάρτητες ξεχωρίζουν οι 

ιταλικές Bertolli και Carapelli, η ισπανική μεν, γερμανικών 

συμφερόντων δε Mazola, οι ελληνικές Minerva, Minos και 

Jordan, η ισπανική Ybarra και  επίσης γερμανικών συμφε-

ρόντων La Espanola.

ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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ΠΙΝΑΚΕΣ: 

CBI Ολλανδική Κυβέρνηση

10_15_germanoi.indd   12 19/01/2021   21:02



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021  13  

Μ
ε αγορές ελαιολάδου απευθείας από 

ελαιοτριβεία και τιμές κατά τι υψη-

λότερες από τον μέσο όρο που δια-

μορφώνει η αγορά, η Gaea είναι το κοντινότε-

ρο παράδειγμα της γερμανικής επέκτασης στην 

ελαιοκομία. Η με έδρα το Αμβούργο οικογενει-

ακή εταιρεία Zertus επενδύει σε εταιρείες τρο-

φίμων από το 1826 και τις τελευταίες δεκαετίες 

διεκδίκησε τη θέση της στο επιχειρηματικό στε-

ρέωμα επενδύοντας σε ετικέτες niche προϊόντων 

γαστρονομίας. Η είσοδός της στο ελαιόλαδο έγινε 

το 2015 με τη συμμετοχή στη ΓΑΙΑ τρόφιμα του 

Έλληνα επιχειρηματία Άρη Κεφαλογιάννη ενώ 

το 2020 ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας. 

Από την άλλη τα ελαιόλαδα GAEA, με παρουσία 

στην αγορά από το 1995, συνέβαλαν με τη σειρά 

τους στην αναβάθμιση του ελληνικού ελαιολά-

δου τουλάχιστον σε επίπεδο μάρκετινγκ. 

Αρχικά η εταιρεία έδωσε έμφαση στα ΠΟΠ ελαι-

όλαδα και στη συνέχεια στα μονοποικιλιακά. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι συνέβαλε και στην καθι-

έρωση του γυάλινου μπουκαλιού, κάτι που απο-

τελεί και σήμερα πρόκληση για πολλές εταιρείες.

Ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία της αγοράς, στην 

Γερμανία οι περισσότερες εταιρείες του private 

label διαθέτουν blends από όλη τη Μεσόγειο, η 

GAEA βασίζει την παρουσία της εκεί, στη διάθε-

ση αποκλειστικά ελληνικού ελαιολάδου. Αυτό ση-

μαίνει ότι οι διακυμάνσεις στην παραγωγή τόσο σε 

επίπεδο ποσότητας, όσο και ποιότητας, φέρνουν σε 

«δύσκολη θέση» την εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με 

το ρεπορτάζ, προσπαθεί να εδραιώσει σταθερές συ-

νεργασίες με ελαιοτριβεία που βρίσκονται σε παρα-

γωγικά κέντρα ενδιαφέροντος γι’ αυτήν, ώστε να 

προωθούνται οι αξιώσεις της στην πρώτη ύλη. 

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το γερμανικό 

ενδιαφέρον στον τομέα του ελαιολάδου δεν απο-

κλείει στο προσεχές μέλλον να βρεθούν και άλ-

λοι Γερμανοί στρατηγικοί επενδυτές σε ελληνικές 

εταιρείες, κάτι που ήδη συμβαίνει στις υπόλοιπες 

ελαιοπαραγωγικές χώρες. Από την άλλη, η προ-

σέγγιση που επιχειρεί το γερμανικό κεφάλαιο στον 

ελληνικό ελαιώνα, αναμένεται ότι θα εντείνει και 

το ενδιαφέρον των μεγάλων αλυσίδων εστίασης 

της χώρας για ιδιωτική ετικέτα με ελληνική πρώτη 

ύλη, μέσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ GAEA O BΡΑΧΙΟΝΑΣ 
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Προάγγελος εξελίξεων η εξαγορά από την ιστορική Zertus το 2020 
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Ελαιόλαδο με προέλευση

Οι νέες συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη 
ωριμάζουν την ιδέα δημιουργίας μιας ξεχωριστής αγοράς

Ο
σο η Γερμανία υποχρεώνει την αγο-

ρά ελαιολάδου στην υιοθέτηση ενός 

ακόμα πιο εξεζητημένου γαστρονομι-

κά προφίλ, η πολιτική γραμμή των Βρυξελλών 

υποχρεώνει σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παρα-

γωγής το οποίο ταιριάζει ιδανικά στην παραδο-

σιακή ελαιοκομία. Τα νέα αυτά δεδομένα είναι 

ικανά να ενισχύσουν τη θέση του ελληνικού 

ελαιολάδου στις ευρωπαϊκές αγορές, αφού η 

πλειονότητα των εκμεταλλεύσεων της χώρας, 

εμπίπτουν στο προφίλ του παραδοσιακού. Αλ-

λά και από την Ιβηρική προωθείται ένα αίτη-

μα που καλεί σε διαχωρισμό της αγοράς ελαιο-

λάδου, ανάμεσα σε εκείνα που προέρχονται από 

παραδοσιακούς ελαιώνες σε μειονεκτικές περι-

οχές και σε εκείνα που αποτελούν προϊόν εντα-

τικής και υπερνταντικής καλλιέργειας. Συγκε-

κριμένα, πληθαίνουν τα επιχειρήματα υπέρ 

της διαμόρφωσης μιας νέας «υπό-αγοράς» , 

στην οποία θα διαπραγματεύονται έξτρα παρθέ-

να ελαιόλαδα από παραδοσιακούς ελαιώνες, με 

υψηλότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνει 

η υπερ-προσφορά από εκμεταλλεύσεις με βιο-

μηχανικού τύπου προδιαγραφές. Πρόκειται για 

μια εξέλιξη που εφόσον δρομολογηθεί, αναμέ-

νεται ότι θα βελτιώσει τη θέση των Ελλήνων πα-

ραγωγών, αφού ως επί το πλείστον η ελαιοκο-

μία στην Ελλάδα καλύπτεται από την ομπρέλα 

του παραδοσιακού πρότυπου παραγωγής. Μια 

προσθήκη στην φαρέτρα όσων προωθούν τη με-

ταρρύθμιση κατακερματισμού της αγοράς ελαι-

ολάδου, η οποία έχει ξεκινήσει στην Ισπανία, 

συνιστά έκθεση του Πανεπιστημίου της Χαέν. 

Εκεί οι ερευνητές αποτυπώνουν μια πραγματι-

κότητα που θέλει το κόστος παραγωγής ανά κι-

λό έξτρα παρθένου ελαιολάδου να ξεκινά από τα 

1,73 ευρώ και να φτάνει τα 4 ευρώ. Με τη μέση τιμή 

του προϊόντος στα 2,55 ευρώ το κιλό, φαίνεται ότι 

μόνον οι πυκνές και υπέρπυκνες εκμεταλλεύσεις 

μπορούν να «κινηθούν» στις παρούσες συνθήκες.

παραδοσιακό 
 ελαιώνα

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ

ΜΙΑ ΝΕΑ «ΥΠΟ-ΑΓΟΡΑ» ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ 
ΙΣΠΑΝΟΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 
ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Luis Planas, υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας
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Στα εγχώρια ράφια 

Μπορεί η ιδιαίτερη συνθήκη της πανδηµίας να έχει φρενάρει την εξέλιξη,  
όμως ήδη από το 2019 φαίνεται πως ο εγχώριος καταναλωτής άρχισε να στρέφεται 

σε λιγότερο κυρίαρχες και πιο ακριβές ετικέτες, που διαπρέπουν διεθνώς

 Μοντέρνα 
σπίτια 

Τ
ις προετοιμασίες για να «αλλά-

ξουν τα ράφια τους» έχουν ξεκι-

νήσει οι αλυσίδες λιανικής όπως 

μεταφέρουν στελέχη εταιρει-

ών στο Ελαίας Καρπός, εισάγο-

ντας το στοιχείο του πλουραλισµού. Την ίδια 

στιγμή και οι νεότεροι καταναλωτές φαίνεται 

ότι θέλουν να ξεφύγουν τόσο «από τον τενεκέ 

του χωριού», όσο και από τα εδραιωμένα τζά-

κια. Όπως µας εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, 

από µόνο του το γεγονός ότι ο Έλληνας κατα-

ναλωτής, πρώτος παγκοσµίως και στην κατα-

νάλωση ελαιολάδου, ζητά ποιοτικό έξτρα παρ-

θένο προϊόν, λέει πολλά. Σε αυτό το στάδιο 

ανάπτυξης, τα μοντέρνα σπίτια του ελαιολά-

δου φαίνεται ότι έχουν εδραιώσει μια παράλ-

ληλη αγορά για το premium προϊόν τους που 

επεκτείνεται, όσο παράλληλα εκτοπίζουν τα 

εδραιωμένα «τζάκια». 

Βαδίζοντας πλέον στα χνάρια του κρασιού, αυ-

τός ο ισχυρός νέος πυρήνας των ελληνικών 

εταιρειών δείχνει να έχει την απαιτούμενη αυ-

τοπεποίθηση για συνεχίσει τη μεταρρύθμι-

ση, αφού όπως μεταφέρουν εκπρόσωποι των 

ανερχόμενων εταιρειών, «ούτως ή άλλως, οι 

προσπάθειές μας εντάθηκαν μέσα στα δύσκο-

λα χρόνια της κρίσης, με ελάχιστη έως μηδε-

νική χρηματοδότηση». Μάλιστα, όσο τα εγχει-

ρήµατα αυτά ωριµάζουν και οι επιχειρήσεις 

µεγεθύνονται έρχονται οι συνεργασίες µε γει-

τονικούς παραγωγούς, που καλούνται πλέον 

να ακολουθήσουν το καλλιεργητικό µοντέλο 

που υπαγορεύει η ποιότητα και η στόχευση του 

premium τυποποιηµένου προϊόντος. Υπάρ-

χει δηλαδή ένας συντονισµός των κρίκων παρα-

γωγής που σιγά σιγά γίνεται κανόνας και έχει ως 

άµεσο αποτέλεσµα την ουσιαστική ενίσχυση της 

ποιότητας της πρώτης ύλης.

Απαγκίστρωση από 
την αντίληψη του χύµα
Με τις εξελίξεις αυτές στην ελληνική αγορά 

ελαιολάδου να λαµβάνουν µεγαλύτερες δια-

στάσεις, εντείνεται και ο ανταγωνισµός ανάµε-

σα στους τυποποιητές  για εξασφάλιση πρώτης 

ύλης. Με όχηµα τις εξαγωγές τυποποιηµένου 

ελληνικού ελαιολάδου, διαµορφώνονται και οι 

συνθήκες αυτές που θα επιτρέψουν µια µερική 

έστω απαγκίστρωση των τιµών παραγωγού στη 

χώρα, από τις ισορροπίες που επιβάλλουν οι µε-

γάλοι τυποποιητές της Ισπανίας και της Ιταλίας, 

οι οποίοι λίγο έως πολλοί κάνοντας µεταξύ τους 

«συµφωνίες κυρίων» δροµολογούν το εύρος 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

16_19_nea_spitia1.indd   17 19/01/2021   21:09



18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021  ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

τιµών που θα ακουστεί στην ευρωπαϊκή αγορά, 

µόλις δέσει ο  καρπός στα δέντρα την άνοιξη.

Σπύρος ∆αφνής: Στα χνάρια του κρασιού 
διαµορφώθηκε νέα αγορά
Για τον παραγωγό του πρώτου μονοποικιλια-

κού ελαιολάδου από Λιανολιά Κέρκυρας και του 

πρώτου ελαιολάδου που έφερε ένδειξη ισχυρι-

σμού υγείας, Σπύρο Δαφνή, η τάση αυτή θα επι-

βιώσει και στο μεταξύ θα αλλάξει το καλλιεργη-

τικό προφίλ αλλά και τον τρόπο κατανάλωσης. 

«Εντείναμε τις προσπάθειές μας την τελευταία 

δεκαετία μέσα σε δύσκολες συνθήκες ανάπτυ-

ξης, σε καθεστώς υποχρηματοδότησης. Πολλοί 

μάλιστα ξεκίνησαν τότε. Ωστόσο αντέξαμε και 

με δεδομένο ότι η ποιότητα ανταμείβεται, η τά-

ση που ξεκινήσαμε θα επιβιώσει» αναφέρει χα-

ρακτηριστικά, θεωρώντας πως σε εκείνη την πε-

ρίοδο τα μοντέρνα σπίτια άγγιξαν ένα κομβικό 

σημείο της ανάπτυξης. Ο ίδιος θεωρεί πως αυτή 

η νέα γενιά παραγωγών και το καινούργιο που 

φέρνει στην εγχώρια ελαιοκομία, έχει διαμορφώ-

σει ήδη μια παράλληλη μικρή αγορά ελαιολάδου. 

«Λίγο έως πολύ, ακολουθούμε το μοντέλο και το 

δρόμο του κρασιού. Όλο αυτό μεταφράζεται σε 

ιδιαίτερα προϊόντα και για όσο συνεχίζεται η εξέ-

λιξη αυτή, βελτιώνεται και η αντίληψη του Έλλη-

να καταναλωτή πάνω στο ελαιόλαδο» σημειώνει. 

Ο Σπύρος Δαφνής εντοπίζει τις βάσεις αυτής της 

διαδικασίας εξέλιξης της εγχώριας αγοράς στους 

ίδιους τους παραγωγούς. «Σε μια χώρα που κα-

μώνεται ότι έχει ιστορικό δεσμό με το ελαιόλαδο, 

δεν ταιριάζει αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρό-

νια. Η αναμονή για τα άδεια βυτία από την Ιταλία, 

η  χαμηλή τιμή που πληρώνεται ο παραγωγός, η 

αντιμετώπιση του προϊόντος δείχνουν το μονό-

δρομο της αναζήτησης της ποιότητας και της ταυ-

τότητας». «Η απάντηση στο πού, ποιος, πότε έχει 

παράξει το προϊόν που εμφιαλώθηκε δίνουν ταυ-

τότητα και διάρκεια στο ελληνικό ελαιόλαδο» κα-

ταλήγει ο ίδιος, θεωρώντας πως όλα αυτά είναι 

νέα για την Ελλάδα και ήρθαν για να μείνουν.

Χαράλαµπος Παπαδέλλης: 
∆ιαµορφώνεται κλίµα πλουραλισµού
Από το 2014 τα αδέρφια Παπαδέλλη στη Λέ-

σβο έχουν ρίξει όλο το βάρος της δουλειάς τους 

στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξί-

ας προϊόντων ελαιολάδου και τα οποία πλέον 

έχουν βρει θέση στα ράφια μεγάλων αλυσίδων. 

Μιλώντας στο Ελαίας Καρπός ο Χαράλαμπος 

Παπαδέλλης διακρίνει ένα κλίμα ενίσχυσης 

του πλουραλισμού στην εγχώρια αγορά, το 

οποίο όμως έχε φρενάρει εξαιτίας της πανδη-

Το πρώτο 
µονοποικιλιακό 
ελαιόλαδο από την 
ιδιαίτερη ποικιλία 
Λιανολιά Κέρκυρας 
έφερε στην 
ελληνική αγορά η 
οικογένεια ∆αφνή.

Από το 2014 
τα αδέλφια 
Παπαδέλλη στη 
Λέσβο έχουν ρίξει 
το βάρος της 
δουλειάς τους στο 
υψηλής ποιότητας 
ελαιόλαδο.
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μίας. Ό ίδιος διατηρεί την πίστη του στην εγ-

χώρια αγορά και όπως υποστηρίζει, όσο αυτή 

μεγαλώνει, τόσο προσπάθειες καθετοποιημέ-

νων εκμεταλλεύσεων που φέρουν την υπο-

γραφή του παραγωγού θα βρίσκουν θέση στα 

ελληνικά ράφια. Όπως εκτιμά, ήδη μερίδα κατα-

ναλωτών έχουν δείξει πως αναζητούν το πιο προ-

σεγμένο και ποιοτικά αναβαθμισμένο ελαιόλαδο, 

ωστόσο προϋπόθεση για να ενταθεί η υφιστάμε-

νη τάση, είναι να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη.

Νίκος Φιλιππίδης : Οι παλιοί παίχτες 
δεν µπορούν να µας ανταγωνιστούν
Ακόμα και η ελάχιστη ποιότητα που δύνα-

νται οι παλιές καθιερωμένες εταιρείες να προ-

σφέρουν στον καταναλωτή έχει ανέβει και αυ-

τό οφείλεται στις αδιάκοπες προσπάθειες που 

στα πέτρινα χρόνια της κρίσης έχει καταβάλει 

ο συνεπής πυρήνας των ανερχόμενων εται-

ρειών. «Όλοι εμείς οι νέοι στο χώρο του ελαιο-

λάδου το προκαλέσαμε αυτό» λέει ο Νίκος Φι-

λιππίδης της Hellenic Fields που τα τελευταία 

15 χρόνια δραστηριοποιείται στο κομμάτι του 

«super premium» ελαιολάδου. «Το θέμα εί-

ναι» - σύμφωνα με τον ίδιο- «ότι ο καταναλω-

τής έχει άλλες γευστικές μνήμες που απέχουν 

από το πικρό, πικάντικο και αρωματικό προϊ-

όν που προσφέρουμε εμείς». «Το λάδι του γνω-

στού από το χωριό είχε γευστικά ελαττώματα με 

αποτέλεσμα να μάθουμε όλοι ότι η καλή γεύση 

είναι αυτή που στην πραγματικότητα είναι λά-

θος» αναφέρει ο κ. Φιλιππίδης, που αντιλαμβά-

νεται πως το εξής χαρακτηριστικό διαμορφώ-

νει ένα προβάδισμα στο όριο του αθέμιτου για 

τις καθιερωμένες εταιρείες, ώστε να μπορούν 

να ρίχνουν στην αγορά φθηνό προϊόν. «Έχου-

με πλέον βρει κομμάτια της αγοράς που δεν κα-

ταδυναστεύουν οι παλιοί. Ποιοτικά εστιατόρια 

στην Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα, σεφ υψη-

λής γαστρονομίας που έχουν εμπειρία και από το 

κρασί. Εκεί οι παλιοί παίχτες δεν μπορούν ν αντα-

πεξέλθουν, την αγορά αυτή την κερδίζουμε» συ-

μπληρώνει. Αυτή η τάση, αν και ανεκόπη από την 

πανδημία, υφίσταται, αλλάζει τα δεδομένα και εκ-

παιδεύει τους καταναλωτές, καταλήγει ο συνομι-

λητής μας, ωστόσο «όχι ακόμα σε βαθμό που θα 

μπορούσε να συντηρήσει όλα τα μοντέρνα σπίτια». 

H πολυβραβευµένη 
εταιρεία Κύκλωπας 

ταξιδεύει τον 
αρχαίο ελαιώνα της 

Μάκρης σε όλο  
τον κόσµο.

Στο super pre-
mium ελαιόλαδο 

δραστηριοποιείται 
εδώ και 15 χρόνια 

η Hellenic Fields µε 
έδρα την Ολυµπία.
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ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ

Με επενδύσεις και μέτρα στήριξης δεκά-

δων εκατομμυρίων ατσαλώνεται ο ιταλι-

κός ελαιώνας τόσο για το υπόλοιπο της 

εμπορικής περιόδου, όσο και για τη γε-

νικότερη αναπτυξιακή του προοπτική. 

Συνοπτικά, 140 εκατ. ευρώ διατίθενται 

με τη μορφή δανείων σε συνεταιρισμούς 

και ομάδες παραγωγών προκειμένου να 

αγοράσουν σε καλύτερες τιμές πρώτη ύλη 

αλλά και για να αναβαθμίσουν τις εγκα-

ταστάσεις τους. Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ 

έχουν εγκριθεί σε  πρόγραμμα αναδιάρ-

θρωσης του ελαιώνα της Απουλίας που 

έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια έντονα 

από την εξάπλωση της Xylella. Επιπλέ-

ον, ενισχύσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ ανα-

κοινώθηκε πρόσφατα ότι θα κατανεμη-

θούν σε επιχειρήσεις του κλάδου, προ-

κειμένου να διευκολυνθούν μέσω της 

μερικής ή πλήρους εξόφλησης τόκων 

σε τραπεζικά δάνεια που μπορεί να εί-

χαν λάβει μέχρι και τα τέλη του 2018.  

Στο μεταξύ η γειτονική χώρα εστιάζει 

και στην ανάπτυξη των βιολογικών με-

θόδων παραγωγής ελαιολάδου, με το ι-

ταλικό υπουργείο να επενδύει το ποσό 

των 4,2 εκατ. ευρώ σε έρευνες με κύρους 

άξονες  τη βελτιστοποίηση των βιολογι-

κών προϊόντων, τη μείωση των ρύπων, 

τις καινοτομίες στην παραγωγή και στην 

επεξεργασία των προϊόντων.

NΕΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Από την Ισπανία μέχρι την Πελοπόννησο και την 

Κρήτη, ντύθηκαν στα λευκά οι ελαιώνες με την 

κακοκαιρία που ενέσκηψε στα μέσα του Ιανου-

αρίου αλλού να προκαλεί ζημιές και να «αχρη-

στεύει» την ασυγκόμιστη παραγωγή και αλλού 

να υποχρεώνει τα δέντρα να ξεκουραστούν για 

λίγο, γεμίζοντας παράλληλα νερό τους ταμιευ-

τήρες. Πιο εντυπωσιακές εικόνες καταφθάνουν 

από την Ισπανία, όπου η κακοκαιρία Φιλομένα, 

όπως τη βάφτισαν οι Ισπανοί μετεωρολόγοι, κά-

λυψε με 50 εκ. χιόνι τουλάχιστον 350.000 στρέμ-

ματα με ελιά στην Καταλωνία (φωτό επάνω) και 

στις βορειότερες περιοχές, με τις ζημιές να αφο-

ρούν τόσο τον ασυγκόμιστο καρπό, όσο και την 

επιβίωση των ίδιων των δέντρων.  Μάλιστα η Ο-

μοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (FCAC) 

της Καταλονίας συσχετίζει την κατάσταση με 

τους ισχυρούς παγετούς του 2001, που κράτη-

σαν πίσω για χρόνια την ανάπτυξη του ισπανι-

κού ελαιώνα. Στην Ελλάδα η κακοκαιρία Λέαν-

δρος έφερε επίσης συνθήκες παγετού, ωστόσο ο 

μεγάλος όγκος των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

ελιάς διέφυγε του σοβαρού κινδύνου, με ήπιες 

ζημιές, έχοντας να αντιμετωπίσει θερμοκρασίες 

λίγο κάτω από το μηδέν (-2οC έως  -6οC) και μέ-

τριου όγκου και διάρκειας χιόνι.

ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΠΙΟ ΗΠΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠ

Στον κατάλογο των προϊόντων που µπορούν να λαµβάνουν συνδεδεµένη ενίσχυση τη νέα 
περίοδο εντάχθηκε η επιτραπέζια ελιά ενώ στη χώρα µας υπολογίζεται πως καλλιεργούνται 
γύρω στα 1,5 εκατ. στρέµµατα, σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Για µία τέτοια έκταση θα πρέπει να δεσµευτεί ένα µεγάλο ποσοστό πόρων των συνδεδεµένων 
και αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν εκφράσει προς το παρόν σοβαρή δι-
άθεση να «πειράξουν» τα 18 προϊόντα που απολαµβάνουν συνδεδεµένες µέχρι και σήµερα. 

ΕΛΑΙΑΣ 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 LACONIKO

 SAKELLAROPOULOS
ORGANIC FARMS

ΝΟ 2

HELLENIC AGRICULTURAL
ENTERPRISES ΕΠΕ

ΝΟ 8

TERRA CRETA Α.ΕΝΟ 13

HELLENIC FIELDS ΕΠΕΝΟ 23

OLYMPIAN GREEN 
INTERNATIONAL Α.Ε.

ΝΟ 37

ANDROULAKIS EFTYCHIOS 
OLIVE OIL BOTTLING ΕΠΕ

ΝΟ 73

AMACS ADMINISTRATION 
MANAGEMENT CONSULTING 
SERVICES P.C.

ΝΟ 100

ΝΟ 5

MEDITERRE 
EUROFOOD Α.Ε.

ΝΟ 12 

LIOKAREAS OLIVE OIL
 � OILIO ΕΠΕ

ΝΟ 14 

OLIX OIL ΕΠΕ ΝΟ 24 

AGROVIM Α.Ε. ΝΟ 44 

ELLORA FINE FOODS ΕΠΕ ΝΟ 99

ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΕΡΕΝ
ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΤΟ TERRA CRETA GRAND CRU  
ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗ ΘΕΣΗ �9� ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ TOP100 EVOO

Για ακόμα μια χρονιά δημοσιεύτηκε από 

την ανεξάρτητη  Διεθνή  Ένωση Συγγρα-

φέων και Δημοσιογράφων Οίνου και Πο-

τών (World Association of Writers and 

Journalists of Wines and Spirits) η πα-

γκόσμια λίστα «EVOO World Ranking 

2020» η οποία συγκεντρώνει όλα τα ελαι-

όλαδα που διακρίθηκαν σε διεθνείς δια-

γωνισμούς τη χρονιά που πέρασε.  Αν και 

επρόκειτο για μια δύσκολη χρονιά, οι ελ-

ληνικές  εταιρείες τυποποίησης έξτρα παρ-

θένου ελαιολάδου επέτυχαν τον εντυπω-

σιακό στόχο των 24 διακρίσεων στις 100 

καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, όπως 

καταγράφεται στον πίνακα δεξιά. Επί-

σης αξίζει να σημειωθεί ότι στην λίστα των 

Τop100 ΕVOO πρώτη ελληνική συμμε-

τοχή είναι το Terra Creta Grand Cru στη 

θέση 9 και δεύτερη το Terra Creta Estate 

Organic στη θέση 27. Συνολικά και σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της παγκόσμιας κα-

τάταξης, συμπεριελήφθηκαν  13.342 δείγ-

ματα ελαιολάδου από 42 ελαιοπαραγωγι-

κές χώρες και 1.605 εταιρείες, τα οποία έ-

χουν διακριθεί σε 27 διεθνείς διαγωνι-

σμούς.  Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και τα 

μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας δη-

μιούργησαν προσκόμματα στην πραγμα-

τοποίηση των διαγωνισμών ελαιολάδου, 

σχεδόν η πλειοψηφία τους ολοκληρώθη-

κε κανονικά και το μόνο που έλειψε ήταν 

οι φαντασμαγορικές τελετές βράβευσης, 

τη θέση των οποίων πήρε η διαδικτυακή 

αποκάλυψη των αποτελεσμάτων.  
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ΣΗΜΑ ΤΟ ΤΣΑΡΟΥΧΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 
ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μια ιδέα που προέκυψε από μια παλιά 

φωτογραφία του παππού Κωνσταντή 

του Γιάννη Καμπούρη, ο οποίος φορά 

τη στολή της Προεδρικής Φρουράς 

των Ευζώνων, οδήγησε στην παρου-

σίαση της επετειακής φιάλης ελαιολά-

δου της E-LA-WON. Με αυτό τον τρό-

πο και με το τσαρούχι ως σύμβολο της 

ελληνικής λεβεντιάς η εταιρεία συμ-

μετέχει στον εορτασμό των  200 ετών 

(1821-2021) από την Ελληνική Επανά-

σταση. Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά 

σημειώνει ο CEO της E-LA-WON, ήδη 

η  «επετειακή φιάλη» έχει σταλεί στην 

ομογένεια, σε Έλληνες της διασποράς, 

σε κυβερνητικά στελέχη καθώς και 

στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υ-

πενθυμίζεται ότι το καινοτόμο blend 

EVOO από Αγριελιά και ελιές ποικι-

λίας Μποτσικολιά κέρδισε Platinum 

Bραβείο για τις υψηλές πολυφαινόλες 

του στον Berlin GOOA 2020 και Χρυ-

σό Βραβείο υψηλού φαινολικού περι-

εχομένου στα Olympia Awards 2020.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ EPERION

Σε διαρκείς επενδύσεις 
και βελτιώσεις της 
δυναµικότητας και 
στο εργοστάσιο του 
Σχηµαταρίου, αλλά και 
στο εργοστάσιο των 
Ιωαννίνων προχωρά η 
Μινέρβα.

Ένα πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο απ’ την Πρέ-

βεζα, το όνομα του οποίου δεν θα μπορούσε να παραπέ-

μπει σε κάτι άλλο παρά στον ίδιο τον τόπο που το παρά-

γει,  αναδεικνύει την εξαιρετική ποιότητα και την ξεχωρι-

στή γεύση των προϊόντων της περιοχής. Η ισορροπία στα 

γευστικά χαρακτηριστικά του και η επίγευση άγριων λου-

λουδιών συνθέτουν την ιδιαιτερότητα του τοπικού προ-

ϊόντος ενώ η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη να τυπο-

ποιεί ελαιόλαδο με γεωγραφική ένδειξη ΠΓΕ ΠΡΕΒΕΖΑ 

και επιδιώκει να τοποθετήσει το προϊόν της στη θέση που 

του αξίζει στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά. Μάλι-

στα ο σταθερά εξωστρεφής προσανατολισμός της είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δικτύου εμπορικών συ-

νεργατών στην Κεντρική Ευρώπη. Στα προϊόντα της ανή-

κει και η βιολογική σειρά ελαιολάδων με γεύσεις που δη-

μιουργείται με ανάμειξη του βιολογικού Εperion με βιο-

λογικές βρώσιμες ύλες που η επιχείρηση προμηθεύεται 

από εξειδικευμένες διεθνείς επιχειρήσεις.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Νέες αφίξεις σε υποσχόμενες προϊοντικές κατη-

γορίες προαναγγέλλουν πηγές με γνώση των ε-

ξελίξεων γύρω από τη Μινέρβα Ελαιουργική, 

με δεδομένη τη διάθεση των μετόχων και της 

διοίκησης της εταιρείας για την ανάπτυξή της 

το προσεχές διάστημα. Πρόσωπα με γνώση των 

εξελίξεων σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι η ε-

ταιρεία έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί πολ-

λά brands στο χώρο του τροφίμου, γεγονός που 

της προσφέρει την προοπτική περαιτέρω ανά-

πτυξης. Στο πλάνο της επενδυτικής ομάδας είναι να επεκταθεί και σε 

άλλες κατηγορίες τροφίμων πέρα από τις ήδη υπάρχουσες που εντάσ-

σονται στο χαρτοφυλάκιό της όπως ελαιόλαδα, σπορέλαια, μαργαρί-

νη, βούτυρο, τυρί και ξύδι. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των προθέσεων της επιχείρησης αποτε-

λεί το λανσάρισμα τεσσάρων νέων κωδικών ντομάτας υπό την ετικέτα 

«Χωριό», επεκτεινόμενη σε μία κατηγορία που μέχρι πρό-

τινος δεν διέθετε παρουσία και ταυτόχρονα συνάπτοντας 

συνέργεια με τη Damavand, στην οποία συμμετέχουν ε-

πίσης οι επενδυτές του fund Diorama. Ας σημειωθεί ότι η 

νέα σειρά προϊόντων ντομάτας υπό την ετικέτα «Χωριό» 

της Μινέρβα περιλαμβάνει: Ελαφρά συμπυκνωμένο χυ-

μό ντομάτας, τριμμένες ντομάτες, ψιλοκομμένες ντομά-

τες και ντοματοπολτό διπλής συμπύκνωσης. Μάλιστα, ε-

κτός από τους κωδικούς ντομάτας, επίκειται και η παρου-

σίαση μέσω του λιανεμπορίου και νέων κωδικών ψυγείου. 

Στο επίκεντρο των νέων λανσαρισμάτων από τη Μινέρβα είναι προϊ-

όντα που συνάδουν με το προφίλ του ήδη υπάρχοντος χαρτοφυλακί-

ου της, προχωρώντας ταυτόχρονα σε συνέργειες.  Παράλληλα η επι-

χείριση προχωρά σε διαρκείς επενδύσεις και βελτιώσεις της δυναμι-

κότητας και στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, αλλά και στο εργοστά-

σιο των Ιωαννίνων.   Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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Ένα βήμα πριν αποκτήσει το 

δικό του τυποποιητήριο εί-

ναι ο Αγροτικός Συνεταιρι-

σμός Ιμέρων Κοζάνης, που 

παράγει το πολυβραβευμέ-

νο εξαιρετικά παρθένο ελαι-

όλαδό του, αξιοποιώντας πρώτη ύλη από τον 

αναπτυσσόμενο ελαιώνα της περιοχής πέριξ 

της Λίμνης Πολυφύτου. «Έχουμε τις άδειες 

για την ανέγερση του κτιρίου και υπάρχει ε-

γκεκριμένο πρόγραμμα και για τον μηχανο-

λογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να εκτιμού-

με πως έως τις αρχές του 2021 

θα είναι έτοιμο», εξηγεί ο πρό-

εδρος του Συνεταιρισμού, Δη-

μήτρης Παπαδόπουλος, προ-

σθέτοντας ότι «στόχος μας εί-

ναι η φετινή παραγωγή, που 

αναμένεται να ξεπεράσει τους 150 τόνους, να 

τυποποιηθεί στις δικές μας εγκαταστάσεις». 

Η δραστήρια οργάνωση ελαιοκαλλιεργητών, 

που αριθμεί σήμερα περί τα 90 ενεργά μέλη, 

παράλληλα δρομολογεί επενδύσεις και στο 

ελαιοτριβείο της. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Με μια σειρά δράσεων από τις 16 έως τις 

30 Νοεμβρίου  2020 η Λέσχη Φίλων 

Ελαιολάδου «Φιλαίος»γιόρτασε την 

Παγκόσμια Ημέρα Ελαιολάδου και 

Ελιάς, που τιμάται στις 26 Νοεμβρίου,  

εγκαινιάζοντας παράλληλα την είσοδό 

της στην ψηφιακή εποχή. Μεταξύ άλλων 

τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης είχαν 

την ευκαιρία, στο πλαίσιο του θεσμού 

«Ημέρες Ελαιολάδου & Ελιάς 2020»,  

να παρακολουθήσουν τη «ζωντανή» 

ψηφιακή εκδήλωση  «Ελιά: Η συμβολή 

της στην οικονομία, τη διατροφή, 

τον πολιτισμό και το περιβάλλον» 

με τη συμμετοχή διακεκριμένων 

επιστημόνων και τεχνοκρατών, μεταξύ 

των οποίων η  καθηγήτρια Ιατρικής και 

Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος 

Υγείας Αντωνία Τριχοπούλου.
ΣΤΗΝΕΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΜΕΡΩΝ
ΜΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

HMEΡΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ �ΦΙΛΑΙΟΣ�

ΡΕΚΟΡ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΡΕ ΤΟ 2020
Με πολλαπλές διακρίσεις τιµήθηκαν οι Βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου στο EVOO World 
Ranking 2020 (EVOOWR) για την ποιότητα των ελαιολάδων τους. Συγκεκριµένα, βρέθηκαν στην 5η 
θέση στον κόσµο ανάµεσα σε 1.605 βραβευµένες, ελαιοπαραγωγικές εταιρείες από 42 χώρες ενώ 
παράλληλα 10 βιολογικά και gourmet ελαιόλαδά τους κατατάχθηκαν στα «Ελαιόλαδα της Χρονιάς 
2020», ανάµεσα σε 13.342 παγκοσµίως βραβευµένες ετικέτες. Τέλος, τιµήθηκαν µε τη 2η θέση στη 
παγκόσµια κατάταξη των ελληνικών εταιρειών, ανάµεσα σε 240 βραβευµένες εγχώριες εταιρείες.

Γιώργος Σακελλαρόπουλος
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΒΙΑΣ

Συμφωνία για την τοποθέτηση του επώνυμου ελαιόλαδου με 

την ετικέτα «Αβία» στα ράφια των Ελληνικών Υπεραγορών 

Σκλαβενίτη υπέγραψε ο Συνεταιρισμός Μικρής Μαντινείας 

& Αβίας. Η τοποθέτηση θα γίνει αρχικά σε 10 μεγάλα καταστή-

ματα Σκλαβενίτης με προοπτική επέκτασης σε περισσότερα 

σημεία. Το προϊόν ως σήμερα διατίθεται στην εγχώρια αγορά 

κυρίως σε μικρότερα σημεία πώλησης και σε τοπικό επίπεδο, 

ενώ το μεγαλύτερο μέρος του  εξάγεται κυρίως στην Ιταλία σε 

χύδην μορφή. Η παραγωγή προέρχεται από κτήματα του Δ. 

Καλαμάτας και της Δυτ. Μάνης με το 90% να παράγεται  α-

πό τα μέλη του συνεταιρισμού και το υπόλοιπο 10% από συ-

νεργαζόμενους παραγωγούς.     Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
Σε µια νέα εποχή εισέρχεται η ∆ΟΕΠΕΛ η οποία ανα-
γνωρίστηκε στις 10 Νοεµβρίου ως η επίσηµη ελλη-
νική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση της επιτραπέζιας 
ελιάς. Στόχοι της ∆ΟΕΠΕΛ είναι, µεταξύ άλλων ο σχε-
διασµός και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την 
επιτραπέζια ελιά και η δηµιουργία βάσης δεδοµένων 
µε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία για την άσκηση πο-
λιτικής και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.
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Δημοσιεύθηκε στις 10 Αυγούστου 

στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ο Εκτελεστικός Κανονισμός 

με τον οποίο καταχωρείται στο 

Μητρώο Προστατευόμενων 

Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και 

Προστατευόμενων Γεωγραφικών 

Ενδείξεων (ΠΓΕ), η ονομασία 

«Ελαιόλαδο Μάκρης».

Πρόκειται για το πρώτο προϊόν της 

Θράκης που κατακτά την εν λόγω 

αναγνώριση, ενώ αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός οτι κατά τη 

σχετική διαδικασία δεν υπήρξε 

καμία ένσταση ή αντίρρηση από 

κάποιο κράτος-μέλος της Ε.Ε. 

Όπως σχετικά εξήγησε ο Πασχάλης 

Παπαδάκης, συνταξιούχος 

γεωπόνος, πρώην επικεφαλής 

της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Έβρου και ένας εκ των βασικών 

συντελεστών που «έτρεξε» τη 

διαδικασία κατάρτισης του σχετικού 

φακέλου στην ΕΕ, χρειάστηκαν 

εντατικές προσπάθειες τριών και 

πλέον ετών για να ευοδωθεί η 

προσπάθεια. Μεταξύ των άλλων 

ενεργειών που έγιναν ήταν και 

η έρευνα στη βιβλιοθήκη της 

Κωνσταντινούπολης, προκειμένου 

να βρεθούν οι ιστορικές εκείνες 

μαρτυρίες που να πιστοποιούν 

ότι ο συγκεκριμένος ελαιώνας 

είναι ιστορικός και τα δέντρα του 

χρονολογούνται μέχρι και 3.000 

χρόνια πίσω. Να σημειωθεί ότι 

ο ιστορικός ελαιώνας Μάκρης 

αριθμεί περί τα 220.000 δέντρα 

ηλικίας 2.000- 3.000 χρόνων και 

η ετήσια παραγωγή κυμαίνεται από 

ένα έως και τρία εκατομμύρια κιλά, 

ανάλογα με τη χρονιά. 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΠ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΜΑΚΡΗΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ KATOXΥΡΩΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 100 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2020 
Η INTERCOMM
Με το 99% των προϊόντων της να εξά-
γεται και τον κατάλογο των προορισµών 
να είναι εξαιρετικά µακρύς, η Intercomm 
Foods AE φιγουράρει ψηλά στη λί-
στα των εταιρειών µε υψηλά ποιοτικά 
standards, µία θέση στην οποία την έχουν 
φέρει η ποιότητα, ο νεοτερισµός και οι συ-
νεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξή της. 
Με έδρα τη Λάρισα, η Intercomm Foods 
AE, που δραστηριοποιείται -µε την ίδια 
δυναµική- στην επεξεργασία και εµπο-
ρία ελιάς και τυποποιηµένων φρούτων, 
τα οποία συσκευάζονται στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις 150.000 τ.µ. που διαθέτει, 
αποτελεί τη µεγαλύτερη µεταποιητική βι-
οµηχανία ελιάς στην Ελλάδα µε δύο ερ-
γοστάσια στη Λάρισα και ένα στην Άρτα. 

Στη Λάρισα από το 1990
Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Λάρισα το 1990 
και πλέον κουβαλάει στις πλάτες της πε-
ρισσότερα από 28 χρόνια εµπειρίας ενώ 
αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εξα-
γωγικές εταιρείες της Ελλάδας, µε τζί-
ρο που το 2019 έφτασε τα 87 εκατ. , ενώ 
το 2020 αναµένεται να κλείσει κοντά στα 
100 εκατ. ευρώ. Ας σηµειωθεί ότι ανάµε-
σα στους εξαγωγικούς προορισµούς βρί-
σκονται πολλές χώρες της ΕΕ και της Μέ-
σης Ανατολής, η Ρωσία, η Ουκρανία, το 
Ιράν, η Ν. Αφρική, η Αυστραλία, η Ν. Ζη-
λανδία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Μεξικό, η 
Βραζιλία, το Περού και πολλές άλλες, µε 
τον συνολικό αριθµό να ξεπερνά τις 70.  
Εταιρική ετικέτα της είναι η Delphi, ενώ 
παράλληλα η εταιρεία διαθέτει τα προϊό-
ντα της και µε ιδιωτική ετικέτα για τους 
µεγαλύτερους εισαγωγείς τροφίµων και 
αλυσίδων σούπερ µάρκετ παγκοσµίως. 
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Βασισμένο στη γνώση και την εμπειρία του συγγραφέα του, Βασίλη 

Φραντζολά, η οποία αποκτήθηκε μέσα από τις εκατοντάδες σεμινάρια 

που οργάνωσε τα 15 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

είναι το βιβλίο «Σύγχρονες Πρακτικές Ελαιοκομίας και Παραγωγής 

Ποιοτικού Ελαιολάδου». Επισκέψεις στις περισσότερες ελαιοπαραγω-

γικές χώρες, καθώς και προσωπικές επικοινωνίες του συγγραφέα με 

γνωστούς καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων, 

της Ιταλίας και Ισπανίας, οι οποίοι δίδαξαν επί σειρά ετών στην Ελ-

λάδα, προσκεκλημένοι των σεμιναρίων Oliveoilseminars.com, συμ-

βάλλουν στη δημιουργία ενός εξαιρετικά πλούσιου περιεχομένου.

Για τον σύγχρονο παραγωγό
Το βιβλίο περιλαμβάνει μέσα στις 354 σελίδες, στην αρχή τα τέσσερα 

πλέον βασικά κεφάλαια της ελαιοκομίας (εκτός της φυτοπροστασίας) 

και στη συνέχεια, κατανεμημένη σε άλλα 24 κεφάλαια, όλη την ύλη 

που ενδιαφέρει έναν σύγχρονο ελαιοπαραγωγό, τη συγκέντρωση ε-

λαιολάδου στον καρπό και τις μεθόδους προσδιορισμού της, τη μη-

χανική συλλογή και μεταφορά των καρπών,  αναλυτικά όλα τα στά-

δια ελαιοποίησης στο ελαιοτριβείο σύμφωνα με νέες τεχνικές και τις 

πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται στο εξωτε-

ρικό, καθώς και πολλά άλλα σχετικά κεφάλαια, όπως για παράδειγμα 

το φιλτράρισμα και τη συντήρηση του ελαιολάδου. Το βιβλίο αποτελεί 

στην πραγματικότητα και ένα βιωματικό έργο, στο οποίο δεν συναντά-

ται η στεγνή, τυπική γλώσσα πολλών επιστημονικών συγγραμμάτων 

αλλά μία γλώσσα απολύτως κατανοητή από τη μεγάλη πλειοψηφία 

των αναγνωστών. Περιλαμβάνονται 130 φωτογραφίες και 140 πίνα-

κες/διαγράμματα, ενώ οι 70 φωτογραφίες προέρχονται από το προ-

σωπικό αρχείο του συγγραφέα και δημοσιεύονται για πρώτη φορά. 

Ένα απαραίτητο εργαλείο - οδηγός για ελαιοκαλλιεργητές, παραγω-

γούς, φοιτητές, γεωπόνους και ελαιοτριβεία, και «για όλους που θέ-

λουν να πάνε μπροστά το θέμα του ελαιολάδου στη χώρα μας» σημει-

ώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο συγγραφέας.

Από το Α στο Ω της 
παραγωγής ελαιολάδου

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ
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Α Π Ο Ψ Η

Ο
πως αναφέρεται στην επιστολή των φυ-

τωριούχων «η αγορά έχει κατακλυστεί 

από μικροφυτωριούχους , οι οποίοι ό-

χι μόνο δεν τηρούν τους κανόνες φυ-

τουγείας και χρήση άνοσου πρωτογε-

νούς υλικού αλλά και διακινούν φυτά χωρίς έλεγχο , 

παραστατικά και  μη σύμφωνα με τους όρους του υγει-

ούς ανταγωνισμού .  Κίνητρό μας είναι να σας εκθέσου-

με κάποιες προτάσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας πρέ-

πει να τεθούν σοβαρά στην κρίση και διερεύνηση από 

τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ , του 

ΚΕΠΠΥΕΛ , του Μπενάκειου  Ινστιτούτου καθώς και 

κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα. Γι’ αυτό λοιπόν και 

θα θέλαμε  να προτείνουμε: 

1. Την αναθεώρηση και επανεξέταση όλων υφιστά-

μενων αδειών των επιχειρήσεων παραγωγής και δια-

κίνησης πρωτογενούς και δευτερογενούς πολλαπλα-

σιαστικού υλικού.

2.Το κάθε φυτώριο να διαθέτει κατ’ ελάχιστο 10 στρέμ-

ματα καλλιεργήσιμου γηπέδου εκ των οποίων τουλά-

χιστον το 50% να αποδεικνύεται ότι είναι αμιγής ιδι-

οκτησία του ιδιοκτήτη .

3.Να είναι απαραίτητο η παραπάνω προγραφείσα μο-

νάδα να διαθέτει εγκαταστάσεις υπό κάλυψη τουλάχι-

στον 3 στρμ.  είτε θερμοκηπίου είτε εγκεκριμένου γι’ 

αυτήν τη δουλειά διχτυοκηπίου ώστε να εξασφαλίζεται 

το δεδομένο της φυτουγείας και του άνοσου υλικού . 

4. Αυστηρότατος έλεγχος στις μονάδες διατήρησης 

των μητρικών φυτειών οι οποίες θα πρέπει να βρίσκο-

νται εντός εντομοστεγούς κλωβού ο οποίος θα διαθέτει 

τα κατάλληλα και ελεγμένα δίχτυα προστασίας. Αυ-

τή την στιγμή ελάχιστα φυτώρια διαθέτουν αυτές τις 

πολύ σημαντικές προδιαγραφές ανάμεσα στα δεκάδες 

που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια. 

5.Θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα μόνιμος σύμ-

βουλος γεωπόνος ο οποίος θα υπογράφει για τις ορθές 

πρακτικές και την τήρηση όλων των κανονισμών στην 

παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού. 

6. Απαραίτητη η δήλωση ΟΣΔΕ και διασταύρωση αυ-

τής από τις υπηρεσίες για τον έλεγχο των παράνομων 

και ανεύθυνων φυτωριούχων οι οποίοι δυστυχώς α-

ριθμούνται περισσότεροι των νόμιμων!

7. Η διακίνηση φυτών από μη εγκεκριμένα φυτώ-

ρια, και η οποία είναι πολύ μεγάλη δυστυχώς στη χώ-

ρα, πέραν των κινδύνων που επιφυλάσσονται λόγω 

μη ελεγχόμενης φυτουγείας γίνεται και χωρίς τα νό-

μιμα παραστατικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την α-

πώλεια ΦΠΑ και φόρων που αναλογούν. Γίνεται λοι-

πόν σε αυτό το σημείο αντιληπτό το πόσο ζημιογόνα 

είναι αυτή η κατάσταση για την οικονομία μας και κά-

τι που αντίκειται στον υγιή ανταγωνισμό .

8. Να γίνει πανελλαδική σύσκεψη όλων των εμπλε-

κόμενων επιχειρηματιών και όχι μόνο κάποιων με-

μονωμένων κατ’ ευφημισμό συλλόγων ή συνεταιρι-

σμών  που απαρτίζονται από μικρό αριθμό μελών κα-

τά κύριο λόγο άνευ προδιαγραφών , για να ακουστού-

με και να αποφασίσετε για τα περαιτέρω.

9. Να υπάρξει ένα ξεκάθαρο και πλήρως ελεγχόμε-

νο εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης στον τομέα πα-

ραγωγής και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού 

ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απειλές από ασθέ-

νειες που ήδη υφίστανται στη χώρα μας καθώς και των 

νέων που βρίσκονται προ των πυλών και πιθανώς να 

δημιουργήσουν ανυπολόγιστες ζημιές στον νευραλ-

γικό πρωτογενή μας τομέα». 

Τις προτάσεις της για την ομαλή και έννομη λειτουργία των φυτωρίων 
πολλαπλασιαστικού υλικού καταθέτει, με επιστολή της στον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλους φορείς, ομάδα περισσότερων από 
40 φυτωριούχους, που εκπροσωπούνται από τον Xρήστο Τσιπά.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ 
ΟΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΛΥΠΑΘΗ & ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ

Σύμφωνα με την ομάδα 
φυτωριούχων που 
εκπροσωπούνται από 
τον Χρήστο Τσιπά, 
βασική τους επιδίωξη 
είναι η προμήθεια και 
διακίνηση υγειών φυτών 
απαλλαγμένων ιώσεων ή 
άλλων ασθενειών.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Α Π Ο Ψ Η

Π
άνε εφτά χρόνια φέτος από τότε που 

μαζί με τον Μιχάλη Μαρακά, συνερ-

γάτη μου στο ελαιουργείο, βάλαμε ως 

στόχο να παράγουμε κάθε χρόνο βι-

ολογικό ελαιόλαδο με ισορροπημένα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ακόμα και σήμερα 

είναι πολύ δύσκολο να τα επιτύχουμε, αλλά μπορώ 

να πω πλέον ότι η φετινή χρονιά ήταν για τον ελαιώ-

να και το προϊόν μας μια από τις καλύτερες.

Γιατί είναι δύσκολο; Γιατί δεν αρκεί να το πετύχεις, 

πρέπει το προϊόν να έχει και αντοχές. Η καλή δουλειά 

πρέπει να επαναλαμβάνεται και να αντέχει και στο ρά-

φι. Είναι δύσκολο να είσαι βιολογικός παραγωγός, να 

δουλεύεις ξερικούς ελαιώνες, να αναζητάς υψηλές τι-

μές, όσο ταυτόχρονα παλεύεις με δικά σου μηχανήμα-

τα, αναπτύσσεις τις δικές σου πατέντες στο χωράφι, 

στο ελαιουργείο, στο τυποποιητήριο. Είναι δύσκολο 

να καταμετρήσεις τόσες μεταβλητές, που όμως τελι-

κά αποτυπώνονται στις γκρίζες τρίχες που αυξάνονται 

κάθε χρόνο από την αγωνία και τον κόπο. Εδώ πονάει 

το ελληνικό ελαιόλαδο, στη διατηρησιμότητα. Τα μα-

θήματα που πήραμε από τους πειραματισμούς μας ή-

ταν πολλά. Θα παραθέσω μερικά από τα πιο μεγάλα.

Θα ξεκινήσω από μια παρατήρηση για τη διάρκεια ζω-

ής του προϊόντος στο ράφι. Η αποπυρήνωση, ολική ή 

μερική, ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας, την υγρα-

σία του καρπού αλλά και την ποικιλία, μπορεί να δώ-

σει τουλάχιστον δύο μήνες παραπάνω ζωής σε φυσι-

ολογικές συνθήκες αποθήκευσης. Προϋπόθεση, να 

έχει φιλτραριστεί έγκαιρα μετά την παραγωγή. Στην 

Τσουνάτη, για παράδειγμα, σε στάδιο ωρίμανσης  «2», 

σε ξερική βιολογική καλλιέργεια, όταν η αποπυρήνω-

ση είναι κατά 50% και 50% (οδοντωτός) σπαστήρας, με 

μάλαξη 25 λεπτά στους 26o C παίρνουμε συνήθως ένα 

ελαιόλαδο με μεγάλη πολυπλοκότητα και φαινόλες 

πάρα πολύ υψηλές, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Για να 

πάρουμε τα ίδια αποτελέσματα σε καρπό ωρίμανσης 

«4», πρέπει να κάνουμε αποπυρήνωση 90%, σπαστή-

ρα 10% και μάλαξη 15 λεπτά στους 24o C.

Τεράστιο ρόλο για τη διατηρησιμότητα στο ράφι παρα-

τηρήσαμε ότι έχει η θερμοκρασία εισόδου του καρπού 

στον αποπυρηνωτή ή σπαστήρα αλλά και η θερμοκρα-

σία του μηχανήματος. Φροντίζουμε η διαφορά θερμο-

κρασίας μεταξύ καρπού και μηχανήματος να μην ξε-

περνάει τους 3o C και κατά την έξοδο να μην ανεβαίνει 

πάνω από 2o C από τη θερμοκρασία εισαγωγής.  Γι’ αυ-

τό τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε εφαρμόσει ένα 

δικό μας σύστημα ψύξης καρπού ώστε τις πολύ θερμές 

ημέρες  να μπορούμε να έχουμε τον καρπό σε θερμο-

κρασίες κάτω των 17o C όταν έχουμε θερμοκρασία 25o C.

Μεγάλο ρόλο παίζει και το φιλτράρισμα. Από την κα-

τάλληλη στιγμή , που είναι μία με τρεις ημέρες μετά 

την παραγωγή, και ανάλογα με τα διαφράγματα του 

ντεκαντέρ και τέλος τα bar και το είδος των φιλτρόχαρ-

των (g/m2) που χρησιμοποιούμε κατά το φιλτράρισμα 

μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε κατά πολύ την απώ-

λεια φαινολών και φρουτώδους με αποτέλεσμα να αυ-

ξήσουμε τη διατηρησιμότητά του. Με το μεγαλύτερο 

νούμερο διαφραγμάτων (για το δικο μας decanter) συ-

νήθως χρησιμοποιούμε το μικρότερο νούμερο (g/m2) 

φιλτρόχαρτων και πίεση  0,6 bar το πολύ.

Αυτό που πρέπει τελικά να σημειώσουμε είναι ότι ο 

πειραματισμός φέρνει και τα κατάλληλα αποτελέσμα-

τα όπως να είμαστε μετά από πέντε χρόνια ερευνών το 

πρώτο ελαιόλαδο παγκοσμίως που πιστοποιείται ως συ-

μπλήρωμα διατροφής και συνταγογραφείται νόμιμα 

ενώ έχουμε λάβει συγχρόνως πάνω απο 75 βραβεία.

Φρουτώδη με ελάχιστο «5», μεγάλη πολυπλοκότητα και μαζί υψηλές 
φαινόλες, από τις υψηλότερες που μπορεί να βρει κανείς, που αντέχουν 
στο ράφι. Όλα αυτά το 2013 φάνταζαν πέραν των δυνατοτήτων μας...

H BAΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΣΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΑ 
ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΦΥΣΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ

ΑΠΟΠΥΡΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Ευτύχης 
Ανδρουλάκης, 
ένας παθιασμένος 
Κρητικός και  
δημιουργός  του  
πολυβραβευμένου 
ελαιολάδου 
PAMAKO, που 
συνταγογραφείται 
πλέον νόμιμα 
ως συμπλήρωμα 
διατροφής
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Α Γ Ο Ρ Α

Ευρώπη

Με την Ισπανία να πετυχαίνει ρεκόρ πωλήσεων στους 148.000 τόνους µηνιαίως κατά το πρώτο τετράµηνο 
της τρέχουσας εµπορικής περιόδου, καθίσταται σαφές ότι η ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, όπως 

διαστρεβλώνεται από τους περιορισµούς της πανδηµίας, βάζει εµπόδια για το ελληνικό και ιταλικό 
ελαιόλαδο. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την διαφορά φάσης ανάµεσα στην Ιβηρική και το δικό µας 
τµήµα της Μεσογείου, στο γεγονός ότι οι αλυσίδες λιανικής προτιµούν το ποιοτικό µεν αλλά φθηνό έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο, κάτι που τις κατευθύνει στον ισπανικό ελαιώνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µια µικρή 

ενίσχυση των τιµών παραγωγού στην Ισπανία. Ωστόσο η µικρή παραγωγή της Ελλάδας και της Ιταλίας 
κατάφερε να συγκρατήσει την πίεση των τιµών και πλέον όλοι αναµένουν πως µε την επανεκκίνηση  

της εστίασης, και ίσως του τουρισµού, η αγορά θα ανακάµψει.  

στη νέα εποχή
βήματα 

Τα πρώτα 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Α Γ Ο Ρ Α

MONO ANOΔΙΚΑ 
ΔΙΝΟΥΝ ΦΟΡΑ ΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Μικρή διαθέσιμη 
παραγωγή με 
υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά 
διαμορφώνουν 
το οπλοστάσιο 
συνεταιρισμών και 
παραγωγών για 
το υπόλοιπο της 
εμπορικής περιόδου 
στην αγορά, 
που βλέπει μόνο 
ενίσχυση τιμών. 

Το κλίµα µιας συγκρατηµένης αγοράς µε 

διαθέσεις ανοδικής κινητικότητας αποτυ-

πώνουν οι πρώτες εξελίξεις της χρονιάς 

στα παραγωγικά κέντρα ελαιολάδου της 

Ελλάδας. Μια εκ των εξελίξεων είναι η 

προσέγγιση επιπέδου τιµών πέριξ των 2,90 

ευρώ στην Κρήτη που όλο το προηγούµενο 

διάστηµα «έπαιζε» σταθερά στα 2,55 µε 2,75 

ευρώ για το πρώτης ποιότητας προϊόν. Εξέ-

λιξη αποτελεί και µια πράξη στα 3 ευρώ στη 

Λακωνία, στο Συνεταιρισµό Μεταµόρφω-

σης, για µικρή ποσότητα µε χαµηλές οξύ-

τητες και µηδενικά υπολείµµατα. 

Κατά τ’ άλλα µεγάλη µερίδα παραγωγών 

και συνεταιρισµών φαίνεται πως αποθη-

κεύουν, ευελπιστώντας σε ένα άνοιγµα της 

αγοράς  µε ορίζοντα την άνοιξη και το καλο-

καίρι. Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς 

στο Ελαίας Καρπός, αυτή η στασιµότητα 

έγκειται στο γεγονός ότι και η βιοµηχανία 

τυποποίησης διατηρεί µια διστακτικότη-

τα σχετικά µε το τι µέλλει γενέσθαι στις ευ-

ρωπαϊκές αγορές. Έτσι, βλέποντας και την 

απροθυµία των παραγωγών να συνεχίσουν 

σε πράξεις κάτω των 3 ευρώ, απλά προµη-

θεύονται µικρές ποσότητες, για να καλύ-

ψουν άµεσες ανάγκες. Κάπως έτσι διαμορ-

φώνεται μια συνθήκη συσσώρευσης που 

μένει να εκτονωθεί σε ένα ανοδικό μομέ-

ντουμ με τιμές άνω των 3 ευρώ. Άλλωστε 

ήδη οι τιμές που πληρώνονται τώρα, βρί-

σκονται πιο κοντά στη δυναμική της Ισπα-

νίας των 2,70 ευρώ, παρά της Ιταλίας των 

4,70 ευρώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

όσο η λιανική παραµένει το βασικό κανά-

λι απορρόφησης του προϊόντος, δύσκολα 

σπάει η ατσάλινη γραµµή που επιβάλλουν 

οι µεγάλες αλυσίδες για φθηνό προϊόν. 

Ελλάδα
ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

220.000 – 230.000

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
�ΤΟΝΟΙ�

2,80�3,00
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ 

2,60�2,70
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ 

2,70�2,70
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ 

3,80
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

31_37_agora.indd   32 19/01/2021   20:05



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021  33

Α Γ Ο Ρ Α

Με τις πωλήσεις να αγγίζουν ιστορικά υψηλά 148.000 
τόνων μηνιαίως οι τιμές στην Ισπανία συγκράτησαν μεν 
την αναμενόμενη υποχώρηση, ωστόσο τα 2,70 ευρώ για 
την α’ ποιότητα απέχουν από τις αξιώσεις των παραγωγών.

Η επιστροφή σε μεγάλο όγκο παραγωγής 

και η «ψήφος εμπιστοσύνης» που έδω-

σαν πολλοί παραγωγοί και συνεταιρισμοί 

στην πρώιμη συγκομιδή οριοθετούν το το-

πίο όπου κινείται η ισπανική αγορά. Από 

τη μια λοιπόν η χώρα της Ιβηρικής αναμέ-

νει μια μεγάλη παραγωγή που μπορεί να 

φτάσει τους 1,5 εκατ. τόνους. Υπενθυμίζε-

ται βέβαια ότι την καλλιεργητική περίοδο 

2019-20, οι 1,7 εκατ. τόνοι βάρυναν σημα-

ντικά την ευρωπαϊκή αγορά με αποτέλε-

σμα οι τιμές να πιεστούν. Από την άλλη, 

μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της επιχειρού-

μενης μεταρρύθμισης της αγοράς ελαιολά-

δου της χώρας με τον γνωστό δεκάλογο, αρ-

κετοί ήταν αυτοί που επέλεξαν την πρώιμη 

συγκομιδή με στόχο την παραγωγή εξαιρε-

τικής ποιότητας ελαιολάδου. Έτσι, ενώ οι τι-

μές κυμάνθηκαν ανάμεσα στα 2,50 με 2,60 

ευρώ για το έξτρα παρθένο, πολλοί συνεται-

ρισμοί πλήρωσαν μεταξύ των 2,70 και των 

3 ευρώ για τα αγουρέλαια, ενώ ακούστη-

καν και τιμές στα 3,20 ευρώ μέσα σε αυτό το 

πρώτο τέταρτο της εμπορικής περιόδου. 

ΑΒΑΝΤΑ ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

ΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑΖΗΜΙΑ
Ισπανία

ΤΙΜΕΣ 
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

ΣΕ
ΒΙ

ΛΛ
Η

ΚΑ
ΤΑ

ΛΟ
Ν

ΙΑ

ΚΟ
Ρ∆

ΟΒ
Α

2,40

2,65 2,70
2,60

ΧΑ
ΕΝ

1.450.000 – 1.500.000

148.000

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
�ΤΟΝΟΙ�

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
�ΤΟΝΟΙ/ΜΗΝΑ�

350.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

.

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ
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ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣΑΝ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Τα μηνύματα που έρχονται 
από την ιταλική αγορά 
δίνουν την εντύπωση 
μιας πραγματικότητας 
πανομοιότυπης με την 
ελληνική. Όλα θα κριθούν 
από την επανεκκίνηση 
της οικονομικής 
δραστηριότητας στους 
τομείς του τουρισμού και 
της εστίασης.

Η ιταλική αγορά διατηρεί ένα επίπε-

δο τιμών που σε ορισμένα παραγωγικά 

κέντρα υπερβαίνει τα 5 ευρώ το κιλό, 

με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 

4,70 ευρώ το κιλό. 

Πρόκειται για μια στασιμότητα της 

αγοράς που απλώνεται σε βάθος τρι-

μήνου, παρά το γεγονός ότι η μι-

κρή παραγωγή των 250.000 τόνων 

θα επέτρεπε υψηλότερες τιμές. Αυ-

τό που επικαλέστηκε το εμπόριο ήταν 

τα υψηλά αποθέματα εξαιτίας της ανύ-

παρκτης απορρόφησης από την εστία-

ση σε συνάρτηση με την πολιτική χα-

μηλών τιμών που προωθούν μεγάλες 

αλυσίδες λιανικής της ευρωπαϊκής 

αγοράς. Πράγματι τον Νοέμβριο του 

2020, τα αποθέματα ήταν 44,3% υψη-

λότερα σε σχέση με την αντίστοιχη πε-

ρίοδο του 2019, ωστόσο η γειτονική 

χώρα έκλεισε το έτος με αποθέματα 

ενισχυμένα κατά 16,3% συγκριτικά με 

τις επιδόσεις της προηγούμενης εμπο-

ρικής χρονιάς. 

Με άλλα λόγια, η ψαλίδα στα αποθέ-

ματα κλείνει με εντυπωσιακά γρή-

γορους ρυθμούς όπως σχολιάζουν 

ιταλικά μέσα, με τους αναλυτές να 

εκτιμούν πως στο υπόλοιπο της σεζόν 

η αγορά δεν μπορεί παρά να ενισχυθεί, 

εφόσον τα περιοριστικά μέτρα χαλα-

ρώσουν σταδιακά με τις βιομηχανίες 

να ξεκινούν την προετοιμασία για τις 

καλοκαιρινέ ς παραγγελίες.  

Ιταλία
250.000

30%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
�ΤΟΝΟΙ�

ΜΕΙΩΣΗ
5,25

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

4,70 � 4,90
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

4,30
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΣΙΚΕΛΙΑ

ΜΠΑΡΙ

ΚΑΛΑΒΡΙΑ
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Α Γ Ο Ρ Α

Η χαμηλότερη μέση τιμή για την Ελλάδα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ

Σ
ε βάθος δεκαετίας η ελληνική 

αγορά διαμόρφωσε την 

χαμηλότερη μέση τιμή στο έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο συγκριτικά με 

τις κεντρικές αγορές της Ιταλίας 

αλλά και της Ισπανίας.  Έτσι, από το 2010 μέχρι 

το 2020, η ελληνική αγορά διαμόρφωσε μια 

μέση τιμή στα 2,68 ευρώ το κιλό, με την Ισπανία 

να κινείται στα 2,74 ευρώ το κιλό και την Ιταλία 

στα 4,16 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με στοιχεία 

που συγκέντρωσε πρόσφατα το Διεθνές 

Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC). Στην τρέχουσα 

περίοδο, ενώ Ιταλία και Ισπανία καταγράφουν 

ενίσχυση της τιμής παραγωγού κατά 50% και 

17,1% αντίστοιχα, η τιμή που καταγράφει το IOC 

για την Ελλάδα έχει υποχωρήσει κατά 1,1% σε 

σχέση με το 2019. Οι μέγιστες και οι ελάχιστες 

τιμές στην Ελλάδα ήταν 3,88 ευρώ και 1,82 

ευρώ αντίστοιχα.

ΠΟΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

�ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ�
ΠΗΓΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

2.650

3.056

3.264
3.184

2.957

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 0,2% 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1,2%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΕ
ΕΤΗΣΙΩΣ

+5%

ΕΕ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 

23%

ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2019/20 
�ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟI�

784

ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

1.9241.496

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
631

240
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

820

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΜΠΑΡΙ

ΧΑΕΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 2011-2020 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ

1,80 � 3,80 2,32 
(-1-1% ΑΠΟ 2019)

 (+50% ΑΠΟ 2019)

 (+17,1% ΑΠΟ 2019)

4,80 

2,52

2,68

4,16

2,74

2,2 � 6,10

1,74 � 4,20

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΤΙΜΕΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΚΑΛΑΜΩΝ  
ΣΤΥΦΗ ΓΕΥΣΗ ΑΦΗΣΕ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Δυσκολίες αγοράς στις επιτραπέζιες τις πήγε στο ελαιοτριβείο  

Μ
ια μικρή αποσυμφόρηση των 

περσινών αποθεμάτων ελιάς 

Καλαμών στρώνει το έδαφος 

στο εμπόριο για πιο έντονη 

δραστηριότητα το προσεχές 

διάστημα, ειδικά σε περίπτωση που ο νέος κύκλος 

κινητικότητας στην αγορά συμπέσει με το άνοιγμα 

της εστίασης. Από τον επόμενο μήνα, συνεπώς, πα-

ραγωγοί και συνεταιρισμοί αναμένουν τις πρώτες 

πράξεις του 2021 με βελτιωμένες τιμές, αφού προς 

το παρόν  η αγορά δείχνει καθισμένη, με τις τιμές 

που πληρώνονται τα 200 τεμάχια να μην υπερβαί-

νουν τα 80 λεπτά.

Τόσο η φετινή παραγωγή που βρίσκεται στο πρώτο 

στάδιο ωρίμανσης στα βαρέλια των συνεταιρισμών, 

όσο και η περσινή διεκδικούν τα ίδια επίπεδα τιμών 

στο εμπόριο και αυτό παρά το γεγονός ότι η φετινή 

παραγωγή ήταν μειωμένη, με τη μικροκαρπία να 

περιορίζει ακόμα περισσότερο τους διαθέσιμους 

εμπορεύσιμους όγκους. Την ίδια στιγμή, πολλοί 

ήταν οι παραγωγοί που επέλεξαν να ελαιοποιήσουν 

τη φετινή παραγωγή τους, ενώ και περσινά αποθέ-

ματα κατέληξαν στο ελαιοτριβείο.    

Στα 0,70-0,80 ευρώ έκλεισε η σεζόν
Με μια μέση τιμή στα 0,70-0,80 ευρώ το κιλό και 

κάποια εργοστάσια να μην έχουν εξοφλήσει ακό-

μη τους παραγωγούς έκλεισε η σεζόν για την ελιά 

ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,  
ΣΤΑ 92-93 ΛΕΠΤΑ, ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ  
ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ & ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ
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Α Γ Ο Ρ Α

Χαλκιδικής, αφήνοντας μια μάλλον «στυφή» γεύση. 

«Σε αυτά τα επίπεδα τίθεται ζήτημα επιβίωσης για τους 

παραγωγούς», σχολίασε στο Ελαίας Καρπός ο Χρήστος 

Τσιπέλης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορμύ-

λιας, όπου κάθε χρόνο παράγονται περί τους 20.000 – 

25.000 τόνους προϊόντος. Η δραστήρια οργάνωση, που 

πρωτοστάτησε τον περασμένο Σεπτέμβριο στις αντιδρά-

σεις για υψηλότερες τιμές από τη μεταποίηση, όχι μόνο 

δεν έριξε… λευκή πετσέτα από την αρνητική τροπή, που 

πήραν τα πράγματα το 2020, αλλά φαίνεται πείσμωσε 

από αυτή την εξέλιξη. «Ζητήσαμε από την ελληνική 

Επιτροπή Ανταγωνισμού να διερευνηθεί η πιθανότητα 

χειραγώγησης των τιμών εκ μέρους των μεταποιητών, 

διότι σε 10 λεπτά όλες οι βιομηχανίες κοινοποίησαν 

τιμοκαταλόγους και ήταν σχεδόν πανομοιότυποι», ανέ-

φερε ο κ. ίδιος Ανάλογες επαφές έγιναν από τον ΑΣ 

Ορμύλιας και στις Βρυξέλλες και, όπως υποστηρίζει ο κ. 

Τσιπέλης, είναι πιθανό στη συγκομιστική σεζόν το 2021 

να επισκεφτεί τη Χαλκιδική κλιμάκιο της ΕΕ, ώστε να 

παρακολουθήσει 

από κοντά την κα-

τάσταση.

Ταυτόχρονα η οργάνω-

ση συζητά και με άλλους 

αγροτικούς συλλόγους και 

συνεταιρισμούς στη Χαλκιδική 

και στην Καβάλα, για την καλύτερη ορ-

γάνωσή τους ενόψει της επόμενης καλλιεργητικής πε-

ριόδου. «Εκεί, στις αρχές του καλοκαιριού, σχεδιάζουμε 

να βρεθούμε με τους συναδέλφους και, έχοντας και μια 

καλή εικόνα από την επικείμενη παραγωγή, να συνα-

ποφασίσουμε τη στάση που θα κρατήσουμε», είπε. 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ    
ΜΕ ΔΙΚΟ 

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛ 
ΤΕΣΤ

Ο παραγωγός ξέρει την αξία του προϊόντος  
που προσφέρει και ο μεταποιητής γνωρίζει  
την ποιότητα του προϊόντος που αγοράζει

Ο
κόσμος της ελιάς είναι συ-

ναρπαστικός. Προϊόν φυσι-

κής ζύμωσης, όπως το κρα-

σί, η ελιά είναι ένα ζωντανό 

τρόφιμο που πρέπει να μεί-

νει στην άλμη οκτώ με δέκα μήνες για να 

αποκτήσει τη γεύση, το άρωμα και την τρα-

γανότητα που επιτρέπει στον καταναλωτή 

να την απολαμβάνει με όλες σχεδόν τις αι-

σθήσεις. Τώρα όμως η επιστήμη της Χημεί-

ας και της Μικροβιολογίας συναντά την τέ-

χνη της γευσιγνωσίας για να ξεκλειδώσουμε 

με γνώμονα την οργανοληπτική αξιολόγη-

ση τις ιδιότητες που κάνουν μια ελιά να δια-

φέρει από μια άλλη. Κατά το παράδειγμα του 

ελαιόλαδου η ελιά σήμερα σταδιακά αποκτά 

το δικό της πάνελ τεστ που επιτρέπει στον 

παραγωγό να ξέρει την αξία αυτού που προ-

σφέρει αλλά και στον μεταποιητή να γνωρί-

ζει την ποιότητα αυτού που αγοράζει. 

Πικρή, ξινή, αλμυρή, τραγανή είναι ορισμέ-

να θετικά επίθετα που χρησιμοποιούν οι δο-

κιμαστές για να περιγράψουν τις ιδιότητες 

της ελιάς. «Στην αξιολόγησή μας ενδιαφέ-

ρει κυρίως να εντοπίσουμε αν υπάρχουν 

ελαττώματα και να εκτιμήσουμε τί ένταση 

έχουν», εξηγεί ο Στάθης Πανάγου, Αναπλη-

ρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών και προσθέτει «η μέθοδος που 

έχει αναπτύξει το Διεθνές Συμβούλιο  Ελαιο-

κομίας το 2011 στοχεύει να κατατάξει τις ελιές 

σε κατηγορίες ποιότητας. Έτσι προκειμένου να 

χαρακτηριστεί ως έξτρα που αποτελεί την ανώ-

τερη κατηγορία πρέπει να μην υπάρχει ελάτ-

τωμα μεγαλύτερης έντασης του τρία». 

«Η οργανοληπτική αξιολόγηση στην ελιά 

είναι ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για-

τί αφορά ένα από τα σημαντικότερα εξαγό-

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
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Η ελιά 
παραμένει 
ένα υγιές 
τρόφιμο 

ακόμη 
και αν 

εμφανίσει 
ελάττωμα 
το οποίο 

υποβαθμίζει 
μόνο την 
ποιότητα

μενα αγροτικά προϊόντα της ελληνικής γης», θα 

πει ο κ. Πανάγου και συμπληρώνει «η μέθοδος θα 

αποτελέσει παρακαταθήκη για όσους ασχοληθούν 

με την επιτραπέζια ελιά είτε σε επίπεδο παραγω-

γού, είτε ένωσης, μεταποιητικής μονάδας, εμπό-

ρου είτε ακόμη και σε επίπεδο καταναλωτών».  

Οι εκτροπές της ζύµωσης
Τι μπορεί να αποτελεί όμως ελάττωμα και κα-

τά πόσο μπορεί να προσδιοριστεί αντικειμενι-

κά; «Μπορεί ο καταναλωτής να προτιμά μια ελιά 

που είναι περισσότερο ή λιγότερο πικρή ή αλμυ-

ρή, όμως κανείς δεν θα προτιμήσει μια ελιά που 

έχει ελάττωμα. Εννοώντας ως ελάττωμα μια από 

τις ακόλουθες εκτροπές της ζύμωσης που δίνουν 

στην ελιά ένα ή περισσότερα από τα ακόλου-

θα χαρακτηριστικά, τη βουτυρίλα, παπουτσίλα ή 

δερματίλα ή την οσμή της σήψης», σημειώνει ο κ. 

Πανάγου. Σε κάθε περίπτωση βέβαια όπως τονί-

ζει ο ίδιος «η ελιά παραμένει ένα υγιές τρόφιμο 

ακόμη και αν εμφανίσει ελάττωμα το οποίο υπο-

βαθμίζει την ποιότητα χωρίς άλλες αρνητικές συ-

νέπειες στην ασφάλεια του προϊόντος». 

Όπως και στην περίπτωση του ελαιόλαδου τα 

ελαττώματα δημιουργούνται μες από  συγκεκρι-

μένους μηχανισμούς που οφείλονται σε λάθη 

κατά την επεξεργασία της ελιάς. «Η ζύμωση της 

ελιάς είναι μικροβιολογικό φαινόμενο και όταν 

επικρατήσουν μικροοργανισμοί άλλοι από αυ-

τούς που είναι επιθυμητοί η ζύμωση εκτρέπεται» 

εξηγεί ο κ. Πανάγου.  

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον ίδιο «όταν η 

ελιά μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης και κατά 

τη διάρκεια της συντήρησης εάν εκτεθεί σε ψη-

λές θερμοκρασίες και η περιεκτικότητα της άλ-

μης σε αλάτι είναι χαμηλότερη του επιθυμητού 

τότε είναι δυνατό να δημιουργηθεί το ελάττωμα 

της ζαπατερίας».

Γενικότερα, το πάνελ τεστ είναι η οργανοληπτική ανά-
λυση ενός προϊόντος, που γίνεται από µια οµάδα εκπαι-
δευµένων δοκιµαστών (γευσιγνωστών). Αυτή η οµάδα, 
αποκαλούµενη ως panel, καλείται να εξετάσει, αναλύσει 
ένα προϊόν ως προς τα οργανοληπτικά του χαρακτηρι-
στικά.  Σε ό,τι αφορά την επιτραπέζια ελιά, ισχύει το πρό-
τυπο του ∆ιεθνούς Ελαιοκοµικού Συµβουλίου COI /T.20/
doc.No.6/Rev.1/ Σεπτέµβριος 2017. Στο πλαίσιο του Καν.
(ΕΚ)867/08 του προγράµµατος ΟΕΦ της ΠΕΜΕΤΕ για 
την περίοδο 2012/2015, δηµιουργήθηκε το Εθνικό Taste 
Panel υπό την εκπαίδευση και καθοδήγηση των Ευστά-

θιου Πανάγου, καθηγητού του Γεωπονικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών και Κώστα Τερτιβανίδη Προϊσταµένου του 
τµήµατος Π.Ε της Π.Ε Θεσσαλονίκης. Ως αρνητικά οργα-
νοληπτικά χαρακτηριστικά της ελιάς θεωρούνται:
Η αφύσικη (ελαττωµατική) ζύµωση, που δηµιουργεί την 
αίσθηση του σάπιου ή του βουτυρικού ή της «ζαπατε-
ρίας» (χαλασµένο δέρµα), η µούχλα, το µπαγιάτικο, το 
ταγγισµένο, το αποτέλεσµα από την υπερβολική πα-
στερίωση ή αποστείρωση, η χαρακτηριστική «σαπουνί-
λα», η µεταλλική γεύση, η χωµατίλα, η οσµή/γεύση που 
µοιάζει µε κρασί ή ξύδι.

Η εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών

Ο Στάθης Πανάγου, 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 
στο Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο 
Αθηνών
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Γ
ια να καλύψει την ανάγκη της αγοράς για 

αναβάθμιση της ποιότητας της ελιάς που 

αποτελεί ευρύτερα ζητούμενο, καθώς μαρ-

τυρά και η υιοθέτηση πάνελ τεστ και για την επι-

τραπέζια, δημιουργήθηκε το 2019 μια νέα επιχεί-

ρηση, το Κέντρο Ποιότητας της Ελιάς Ε.Ε.  Με 

έδρα εκεί που χτυπά η καρδιά της ελιάς Καλα-

μών, στην Αιτωλοακαρνανία, η επιχείρηση που 

συγκρότησαν το 2019 τέσσερις επαγγελματίες 

με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της επιτραπέζιας ο  

Δημήτρης Σκόνδρας,  Βασίλης Τόλης, Δημήτρης 

Δρόγγoς και Χρήστος  Δρόγγoς, φαίνεται ότι έχει 

χτυπήσει «φλέβα». Η εξελιγμένη συμβουλευτική 

που παρέχει στους παραγωγούς κυρίως στο στά-

διο της ζύμωσης που έχει κρίσιμες συνέπειες 

στην ποιότητα της ελιάς έχει δείξει πολλά υπο-

σχόμενο δείγμα γραφής μειώνοντας εντυπωσια-

κά τις φύρες. Απόδειξη της απήχησης αποτελεί 

άλλωστε το γεγονός ότι ακόμη και στην πολύ κα-

κή χρονιά που διανύει η επιτραπέζια λόγω κορω-

νοϊού οι παραγωγοί που εμπιστεύθηκαν φέτος 

το Κέντρο Ποιότητας της Ελιάς είναι σημαντικά 

περισσότεροι. 

Το Κέντρο Ποιότητας της Ελιάς Ε.Ε. συνεργά-

στηκε κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας με 

περίπου 120 μεγαλοπαραγωγούς που αντιπρο-

σωπεύουν με 4.000 τόνους γύρω στο 10% της 

παραγωγής ελιάς Καλαμών του νομού Αιτωλοα-

καρνανίας. Οι υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρη-

ση είναι η παρακολούθηση της ελιάς από την συ-

γκομιδή αλλά κυρίως από τη στιγμή που μπαίνει 

στη δεξαμενή και μέχρι να πουληθεί το προϊόν. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στις δεξαμενές η 

ομάδα του Κέντρου Ποιότητας έκανε περίπου 25 

επισκέψεις στους παραγωγούς παίρνοντας δείγ-

μα και παρακολουθώντας παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν τη ζύμωση όπως είναι το pH, η διαθε-

σιμότητα θρεπτικών στοιχείων, τα οργανικά οξέα, 

θερμοκρασία και η συγκέντρωση NaCl (αλατιού). 

ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ
Από την στιγμή που μπαίνει η επιτραπέζια ελιά στη 
δεξαμενή ως το ράφι απαιτείται απόλυτη προσοχή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΕ»

«Όλες οι προσπάθειες αφορούν την πρόληψη» σηµειώνει ο ∆ηµήτρης Σκόνδρας, Χηµικός 
Μηχανικός και Επιστηµονικός  Σύµβουλος του Κέντρου Ποιότητας της Ελιάς Ε.Ε.
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Ο 
πως επισημαίνει ο Δημήτρης Σκόνδρας, 

Χημικός Μηχανικός και Επιστημονικός  

Σύμβουλος του Κέντρου Ποιότητας της 

Ελιάς Ε.Ε., «όλες οι προσπάθειες αφορούν στην πρό-

ληψη. Από την αρχή φροντίζουμε να εξασφαλίσου-

με ένα καλό περιβάλλον για να μπορέσουν οι λακτο-

βάκιλοι να κάνουν τη ζύμωση. Έτσι καταπολεμούμε 

τα εντεροβακτήρια που φέρνουν οι ελιές από το χω-

ράφι και κατεβάζουμε το pH δημιουργώντας έτσι δυ-

σμενές περιβάλλον για τους μικροοργανισμούς ώστε 

να μην μπορούν να υπερνικήσουν το λακτοβάκιλ-

λο». Αποτέλεσμα του έργου της επιχείρησης ήταν η 

εντυπωσιακή μείωση της φύρας σε μηδενικά επίπε-

δα τη στιγμή που συνηθισμένα ποσοστά υποβαθμι-

σμένης ποιότητας μπορεί να άγγιζαν και το 20% αλ-

λά και το 40% της παραγωγής σε κακές χρονιές. 

Πιστοποιώντας την ποιότητα αλλά και την προέλευ-

ση της ελιάς η υπηρεσία που παρέχει η επιχείρηση 

καλύπτει και την ανάγκη εκσυγχρονισμού και υιο-

θέτησης συστήματος ιχνηλάτησης. Σήμερα σημαντι-

κό τμήμα των μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης 

και εμπορίας ελιάς δεν εφαρμόζουν συστήματα δια-

χείρισης ποιότητας και ιχνηλάτησης σύμφωνα με δι-

εθνή πρότυπα. Ακόμη όμως και στην περίπτωση των 

μεγαλύτερων και πλέον εκσυγχρονισμένων εργο-

στασίων οι ελιές που αναμειγνύονται στις δεξαμενές 

δεν προδιαγράφονται και η μόνη πληροφορία που 

συνοδεύει την παρτίδα είναι το όνομα του παραγω-

γού. Η υιοθέτηση συστήματος ιχνηλάτησης παράλ-

ληλα μπορεί να ελέγξει φαινόμενα ελληνοποιήσε-

ων. «Σε χρονιές όπως η περσινή που υπήρξαν φήμες 

εισαγωγής ελιάς Καλαμών από την Αίγυπτο ο ΕΦΕΤ 

θα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός στους ελέγ-

χους εάν οι ελιές κατά την παράδοση στο εργοστάσιο 

συνοδεύονταν από πιστοποιητικά προέλευσης και 

ποιότητας», εξηγεί ο κ. Σκόνδρας.

Παράλληλα η μείωση φύρας και η βελτίωση της ποι-

ότητας θα αυξήσει την τιμή παραγωγού, εκτιμά ο κ. 

Σκόνδρας «παρέχοντας ένα φύλλο προδιαγραφών το 

οποίο θα συνοδεύει κάθε παρτίδα ο παραγωγός εκτι-

μούμε ότι θα μπορεί να διεκδικήσει πέντε λεπτά πα-

ραπάνω ανά κιλό». Το φύλλο περιλαμβάνει ενδει-

κτικά πληροφορίες σχετικά με τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά, την οξύτητα, την αλατότητα, τις μη-

χανικές κακώσεις και το χρώμα του καρπού. Συνυπο-

λογίζοντας έτσι το κόστος της υπηρεσίας που παρέ-

χει το Κέντρο Ποιότητας της ελιάς που ανέρχεται στα 

τρία λεπτά το κιλό θα προκύψει ένα καθαρό οικονο-

μικό όφελος για τον παραγωγό. Απόδειξη το γεγονός 

ότι στη «δύσκολη χρονιά και παρά την απογοήτευση 

που επικρατεί στον παραγωγό μας εμπιστεύτηκαν 

και δεύτερη χρονιά οι ίδιοι πελάτες αλλά και είκοσι 

νέοι παραγωγοί», καταλήγει ο κ. Σκόνδρας.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΡΑΣ

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ιχνηλάτησης

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ  
ΚΑΘΕ ΠΑΡΤΙΔΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

Το φύλλο 
προδιαγραφών  
περιλαµβάνει 
ενδεικτικά 
πληροφορίες 
σχετικά µε τα 
φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά, 
την οξύτητα, 
την αλατότητα, 
τις µηχανικές 
κακώσεις και 
το χρώµα του 
καρπού.
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Ελιά Καλαμών

Ιχνηλατώντας την ιστορία εν αναμονή της εκδίκασης στο ΣτΕ της προσφυγής  
για το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», που ορίστηκε για τις 13 Απριλίου 

Όλη  
η αλήθεια

Τ
ο τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται 

πολλή κουβέντα για το θέμα της ελιάς 

Καλαμών, την ονομασία της ποικιλί-

ας και τις τιμές της. Άρθρα στον έντυ-

πο και ηλεκτρονικό Τύπο, τηλεδια-

σκέψεις, τηλεοπτικές συνεντεύξεις και αναλύσεις, 

συναντήσεις και διασκέψεις εκπροσώπων της το-

πικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εμπλοκή 

βουλευτών και εκπροσώπων ελαιοκομικών φορέ-

ων, μελέτες «ειδικών» και καθηγητών, επικλήσεις 

για παρέμβαση του ΥπΑΑΤ σε ρόλο «μεσολαβητή». 

Η Ελιά Καλαμών είναι αναμφισβήτητα ένα από τα 

εθνικά μας προϊόντα με ετήσιες εξαγωγές άνω των 

200 εκατ. ευρώ, γεγονός που δεν επιτρέπει την άνε-

ση ατέρμονων συζητήσεων. Οι παγκόσμιες αγορές 

είναι δυναμικές και οποιαδήποτε ελληνική ολιγω-

ρία θα επιτρέψει στους διεθνείς ανταγωνιστές να 

καρπωθούν την τυχόν αποδυνάμωση των ελληνι-

κών θέσεων. Επειδή η ανάλυση της ιστορίας είναι 

πάντοτε ο καλύτερος σύμβουλος για τον σχεδιασμό 

μίας στρατηγικής για το μέλλον, ας δούμε την εξέλι-

ξη των γεγονότων σχετικά με το θέμα:

ΤOY ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΣΚΟΥ*
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● Από τις αρχές του 20ού αιώνα η Ελλάδα ξεκίνη-

σε τις εξαγωγές της ελιάς Καλαμών με την ονομασία 

«KALAMATA OLIVES». Το όνομα αυτό γίνεται πα-

γκοσμίως γνωστό χάρη στις προσπάθειες των ελληνι-

κών εξαγωγικών επιχειρήσεων και συνδέεται άρρη-

κτα με την Ελλάδα. Η προέλευση του προϊόντος ήταν 

κυρίως από τη Λακωνία, αλλά πήρε το όνομά του από 

το κοντινό λιμάνι εξαγωγής του και τους τοπικούς 

εμπόρους, την Καλαμάτα, διότι οι υποδομές στη χώρα 

την περίοδο εκείνη ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

● Το προϊόν διαγράφει επιτυχημένη πορεία στο εξω-

τερικό (90% εξάγεται) και το υπουργείο Γεωργίας το 

έτος 1979 με το Π.Δ. 221 που ισχύει μέχρι σήμερα, 

υποχρεώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ελιών ποι-

κιλίας Καλαμών να την εξάγουν με την επισήμανση 

«CALAMATA» για να προστατευτεί διεθνώς η φή-

μη του ελληνικού προϊόντος.

● Το 1993 η ΕΑΣ Μεσσηνίας καταθέτει αίτηση για 

αναγνώριση του προϊόντος σαν ΠΟΠ (Προστατευό-

μενη Ονομασία Προέλευσης) με την ονομασία «Ελιά 

Καλαμάτας» / «Elia Kalamatas». Στην αίτησή της η 

ΕΑΣ Μεσσηνίας αναφέρει ότι το όνομα της ποικιλί-

ας του προϊόντος είναι «KALAMATA». Είναι μία πε-

ρίοδος που το υπουργείο Γεωργίας κατακλύζεται από 

δεκάδες αιτήσεις για αναγνώριση από την ΕΕ ελληνι-

κών προϊόντων σαν ΠΟΠ και ΠΓΕ, μιας και ο θεσμός 

είναι νέος για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έτσι αδυνατεί 

να προβλέψει τις μελλοντικές επιπτώσεις που θα έχει 

η απόφασή του να προωθήσει στην ΕΕ τον φάκελο 

στον οποίο υπάρχει σύγχυση μεταξύ της Προστατευ-

όμενης Ονομασίας Προέλευσης (Elia Kalamatas) με 

το όνομα της ποικιλίας (KALAMATA). Η νέα ονομα-

σία ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» / PDO «Elia Kalamatas» 

εγκρίνεται από την ΕΕ το 1996.

● Στις αρχές του 21ού αιώνα οι εξαγωγές του προϊό-

ντος γνωρίζουν σημαντική αύξηση και φθάνουν τους 

70.000 τόνους ετήσια με σήμανση Kalamata olives 

/ Calamata olives, όπως προβλέπεται από το ισχύ-

ον Π.Δ. 221/79. Αντίθετα, οι εξαγωγές του ΠΟΠ «Elia 

Kalamatas» από τη Μεσσηνία δεν ξεπερνούν τους 350 

/17 τόνους ετήσια (λιγότερο από το 0,5% της εγχώριας 

παραγωγής). Νέες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της ποι-

κιλίας Καλαμών αναπτύσσονται ταχύτατα κυρίως στην 

Αιτωλοακαρνανία και τη Φθιώτιδα, ενώ και η Λακωνία 

συνεχίζει να αναπτύσσεται. Αντίθετα στον Ν. Μεσσηνί-

ας η καλλιέργεια της ποικιλίας παραμένει σταθερή.

●Παράλληλα με την εντυπωσιακή ανάπτυξη των 

ελληνικών εξαγωγών με την ονομασία «Kalamata 

olives», αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα ανησυχη-

τικά σημάδια σε ευρωπαϊκές αγορές που πωλείται το 

προϊόν. Τα ελληνικά προϊόντα αρχίζουν να αποσύρο-

νται από τα ράφια των supermarkets (S/Ms) της Ιτα-

λίας, Σλοβενίας, Γερμανίας κ.α. και να αντικαθίστα-

νται από ίδιας ονομασίας (Kalamata olives) τρίτων 

χωρών, εκτός Ε.Ε. Ο λόγος της απόσυρσης των ελλη-

νικών προϊόντων είναι ότι δήθεν το όνομα του προϊό-

ντος (Kalamata olives) παραπέμπει στο προϊόν ΠΟΠ 

«Elia Kalamatas» και άρα δημιουργεί σύγχυση στους 

Ευρωπαίους καταναλωτές. Έρευνες που ακολουθούν 

αποκαλύπτουν ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της 

Ιταλίας, ορισμένες αποσύρσεις από τα ράφια των S/

Ms προήλθαν έπειτα απο «παρεμβάσεις» ενός Συλλό-

γου που δημιουργήθηκε στη Μεσσηνία για την προ-

στασία των Μεσσηνιακών Προϊόντων (ΣΥΜΕΠΟΠ), 

που βλέποντας την καθίζηση του προϊόντος ΠΟΠ «Elia 

Kalamatas» αποφάσισε να «εκτοπίσει» τα Ελληνικά 

προϊόντα υπέρ των Μεσσηνιακών, ενώ στην ουσία τα 

μόνα ωφελημένα αποδεί-

χθηκαν αυτά των Τρίτων χω-

ρών. 

● Ταυτόχρονα στην Ελ-

λάδα μετά από πιέσεις με-

μονωμένων φορέων της 

Μεσσηνίας, αρχίζουν να δη-

μιουργούνται τεράστια προ-

βλήματα σε αρκετές εξα-

γωγικές επιχειρήσεις της 

χώρας διότι κάποιες ΔΑΟΚ 

δεν επιτρέπουν τις εξαγωγές 

ελιών ποικιλίας Καλαμών 

(Kalamata olives), γεγονός 

που αναγκάζει την Πανελ-

λήνια Ένωση Μεταποιητών, 

Τυποποιητών, Εξαγωγέων 

Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕ-

ΜΕΤΕ) να καταθέσει το 2013 Αίτημα Ακύρωσης του 

ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», διότι όχι μόνο δεν λειτούρ-

γησε σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο αναγνωρί-

στηκε, αλλά δημιούργησε ζημιά στους ελαιοπαραγω-

γούς και την εθνική οικονομία. 

● Το ίδιο χρονικό διάστημα 2012-2014, η ΕΑΣ Μεσση-

νίας (28/11/2012) κατέθεσε αίτηση Τροποποίησης Προ-

διαγραφών της ήδη καταχωρισμένης ονομασίας ΠΟΠ 

«Ελιά Καλαμάτας» με βασικό αίτημα την επέκταση της 

ζώνης του προϊόντος στους όμορους νομούς (Λακωνία, 

Αρκαδία, Ηλεία). Στις 8/12/2014 υποβλήθηκε νέο αί-

τημα από τον ΣΥΜΕΠΟΠ, το οποίο δεν στόχευε στην 

επέκταση της γεωγραφικής περιοχής στους όμορους 

νομούς, αλλά στην αλλαγή της ονομασίας σε «Ελιά Κα-

λαμάτα» και την συσκευασία του προϊόντος εντός της γε-
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ωγραφικής ζώνης της Μεσσηνίας.Στις 23/12/2014 υπο-

βλήθηκε νέο αίτημα από την ΕΑΣ Μεσσηνίας με βασικό 

αίτημα την αλλαγή της ονομασίας σε «Ελιά Καλαμάτας 

Μεσσηνίας», συσκευασία εντός των ορίων της Μεσση-

νίας και προδιαγραφές για τον έλεγχο της ποιότητας του 

προϊόντος. Επισημαίνεται ότι στις δύο τελευταίες αιτή-

σεις (8/12/014 από ΣΥΜΕΠΟΠ και 23/12/2014 από ΕΑΣ 

Μεσσηνίας) και οι δύο φορείς μνημονεύουν την συνερ-

γασία τους και η αίτηση του ΣΥΜΕΠΟΠ αναφέρει ότι 

με την κίνηση τους αντικαθιστούν την /27 προγενέστε-

ρη αίτηση της ΕΑΣ Μεσσηνίας (28/11/2012). Αντίθετα η 

ΕΑΣ Μεσσηνίας αφού ενημερώθηκε για την υποβολή 

της αίτησης του ΣΥΜΕΠΟΠ, γνωστοποίησε ότι δεν γνώ-

ριζε ότι υποβλήθηκε αίτημα τροποποίησης προδιαγρα-

φών από τον εκπρόσωπο του ΣΥΜΕΠΟΠ.

●Για να δώσει λύση στο πιο πάνω αλαλούμ από 

το οποίο γίνεται ξεκάθαρη όχι μόνο η αναξιοπιστία 

των εμπλεκόμενων φορέων του Ν. Μεσσηνίας αλ-

λά και η πρόθεσή τους να ελέγξουν και την ονομασία 

ΠΟΠ (Elia Kalamatas) και την ονομασία της ποικιλί-

ας (Kalamata olives), έρχεται η απόφαση Αποστόλου 

στις 26/2/2018 με την οποία εντάχθηκε στον εθνικό 

κατάλογο ποικιλιών το «Kalamata» ως συνώνυμο της 

ποικιλίας Καλαμών. Η απόφαση αυτή ήταν αναμφι-

σβήτητα σωστή και επανέφερε άμεσα την ομαλότητα 

στις ελληνικές εξαγωγές. Όχι όμως για πολύ...

● Το Μάιο του 2018 ο ΣΥΜΕΠΟΠ με τη συνδρομή 

της ΕΑΣ Μεσσηνίας και ελαχίστων μεταποιητικών 

μονάδων του Ν. Μεσσηνίας, προσφεύγει κατά της 

απόφασης του πρώην υπουργού ΑΑΤ Β. Αποστόλου. 

Κίνηση η οποία φανερώνει υστεροβουλία και υπο-

στηρίζεται από σαθρά επιχειρήματα.

Ας τα δούµε αναλυτικά:

1Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις του Ν. Μεσσηνίας 

(η πλειοψηφία των οποίων είναι υπέρ της από-

φασης Αποστόλου) δεν θίγονται με την ισχύ-

ουσα κατάσταση. Όποια επιχείρηση του Ν. Μεσση-

νίας θέλει, μπορεί να εξάγει το προϊόν ΠΟΠ «Elia 

Kalamatas» (οι ονομασίες ΠΟΠ δεν μεταφράζονται, 

αλλά ακολουθούν την λατινική γραφή τους), σύμ-

φωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Επίσης 

μπορεί να εξάγει και προϊόν της ποικιλίας Καλαμών 

αναγράφοντας το διεθνώς καθιερωμένο Kalamata 

olives, όπως και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις της χώ-

ρας. Με την προσφυγή τους οι φορείς της Μεσσηνίας 

θέλουν να μπλοκάρουν όλες τις υπόλοιπες εξαγωγι-

κές επιχειρήσεις της χώρας από το να κάνουν χρήση 

του ονόματος της ποικιλίας «Kalamata olives», όπως 

έκαναν για περισσότερα από 100 χρόνια. Παράλληλα 

παρατηρήθηκαν ανεπιτυχείς προσπάθειες από Μεσ-

σηνιακές επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς να καπι-

λευτούν και τα δύο ονόματα (του ΠΟΠ και της ποικι-

λίας) για το προϊόν τους. Επιπλέον είναι πασιφανές 

ότι ωφελημένες από την ο μη γένοιτο ευόδωση της 

προσφυγής θα είναι οι τρίτες ανταγωνίστριες χώρες, 

οι οποίες εκτός ΕΕ δεν δεσμεύονται για τη σήμανση 

και ονομασία των προϊόντων τους. Δηλαδή στις μεγα-

λύτερες διεθνείς αγορές ελιών Καλαμών εκτός Ε.Ε., 

όπως οι ΗΠΑ, Αραβικές χώρες, Αυστραλία, Κανα-

δά, κλπ, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να 

εξάγουν Kalamata olives, ενώ οι αντίστοιχες τουρκι-

κές, αιγυπτιακές, κ.λπ. δεν μπορούν να εμποδιστούν 

να κάνουν χρήση της ονομασίας αυτής. Παράλλη-

λα είναι γνωστό ότι, επειδή η παραγωγή του Ν. Μεσ-

σηνίας είναι μικρή, περίπου όλες οι επιχειρήσεις του 

Νομού προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες ελιών Κα-

λαμών από άλλους νομούς (κυρίως Αιτωλοακαρνα-

νία, Λακωνία και Φθιώτιδα), αφήνοντας στην κρίση 

του καθενός τη σήμανση του προϊόντος τους όταν το 

διοχετεύουν στις διεθνείς αγορές.

 

2 
Ισχυρίζονται οι προσφεύγοντες Μεσσήνι-

οι ότιη απόφαση Αποστόλου άνοιξε τις πόρτες 

και έδωσε κίνητρο για «δεκάδες χιλιάδες τόν-

νων» εισαγωγές ελιών ποικιλίας Καλαμών και για 

«ελληνοποιήσεις». Μάλιστα ορισμένοι Μεσσήνιοι 

αρθρογράφοι για να εντυπωσιάσουν αναφέρουν ότι 

η Αίγυπτος είχε αλματώδη αύξηση πωλήσεων αιγυ-

πτιακών επιτραπέζιων ελιών κατά 138,3% την περί-

οδο Μαρτίου-Αυγούστου 2020, υπονοώντας ότι η 

αύξηση αυτή αφορά ελιές Καλαμών! Χωρίς να εξε-

τάζουν ποιές ποικιλίες ελιών αφορά αυτή η αύξηση, 

σε ποιές χώρες εισαγωγής απευθύνεται και χωρίς να 

αναφέρουν με ποια χρονική περίοδο γίνεται η σύ-

γκριση της ανόδου.Και επιπλέον αναφέρουν ότι δή-

θεν μια εταιρεία της Αιγύπτου έκανε εξαγωγές πάνω 

από 10.000 τόνους ελιές Καλαμών στην Ελλάδα! 

Όλα τα ανωτέρω επιχειρήματα είναι ανακριβή. Η ει-

σαγωγή αγροτικών προϊόντων είναι νόμιμη και για 

τις υποτιθέμενες «ελληνοποιήσεις» το βάρος της 
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απόδειξης είναι του καταγγέλλοντος. Σε περιόδους 

πολύ υψηλών τιμών του προϊόντος στην ελληνική 

αγορά, γίνονται περιορισμένες εισαγωγές φθηνότε-

ρων προϊόντων με σκοπό την επεξεργασία και επα-

νεξαγωγή τους, εν γνώσει των τελικών αγοραστών 

για τη χώρα προέλευσής τους. Φυσικά ούτε λόγος 

για εισαγωγές του προϊόντος τον τελευταίο χρόνο 

(2020) λόγω των χαμηλών τιμών του στην Ελλάδα.

3 
Οι προσφεύγοντες Μεσσήνιοι δήθεν κόπτονται 

για τους παραγωγούς ελιάς Καλαμών και ισχυ-

ρίζονται ότι η απόφαση Αποστόλου οδήγησε 

στην κατάρρευση των τιμών. Και πάλι ατύχησαν. Οι 

Έλληνες παραγωγοί του προϊόντος ξέρουν πολύ κα-

λά ότι τα τελευταία 40 τουλάχιστον χρόνια που ανα-

πτύχθηκε ραγδαία η καλλιέργεια της ελιάς Καλα-

μών, έχουν εισπράξει τιμές που τους κατατάσσουν 

στους πιο προνομιούχους Έλληνες αγρότες. Αυτό σί-

γουρα ισχύει στην Αιτωλοακαρνανία, στη Λακωνία 

και την Φθιώτιδα, πιθανώς όμως δεν ισχύει στον Νο-

μό Μεσσηνίας διότι η έμφαση εκεί δίνεται στο ελαιό-

λαδο και όχι στις επιτραπέζιες ελιές Καλαμών. Υπήρ-

ξαν πάρα πολλές χρονιές τα τελευταία 40 χρόνια που 

οι μέσες τιμές του προϊόντος ήταν €1,50 έως €2,50 το 

κιλό, αποφέροντας στους ελαιοκαλλιεργητές πολ-

λαπλάσιες αποδόσεις του κόστους τους. Αυτό άλλα-

ξε το καλοκαίρι του 2019 διότι παρά την καλή εσο-

δεία 2018/2019, οι τιμές του προϊόντος ξεκίνησαν 

τον Δεκέμβριο του 2018 από €1,50 το κιλό, αναρρι-

χήθηκαν ταχύτατα και «εικονικά» (χωρίς να γίνο-

νται ουσιαστικά εμπορικές πράξεις) μέχρι τα €2,50 

το κιλό λόγω της εμπιστοσύνης που έδειξαν ορισμέ-

νοι παραγωγοί ελιάς Καλαμών σε δημοσιογραφικές 

πηγές αμφιβόλου αξιοπιστίας και σε εμπορομεσίτες 

που αποθήκευαν το προϊόν επιδιώκοντας το εύκολο 

κέρδος, παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι τα ετή-

σια εξαγωγικά συμβόλαια κλείνονται στην αρχή του 

έτους. Αποτέλεσμα ήταν ότι, όταν αργότερα οι ελαι-

οπαραγωγοί θέλησαν να πουλήσουν τα προϊόντα 

τους, η ζήτηση δεν υπήρχε διότι τα εξαγωγικά συμ-

βόλαια δεν υλοποιήθηκαν και οι τιμές απο το καλο-
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καίρι και μετά υποχώρησαν σημαντικά. Επιπλέον η 

νέα ελαιοκομική περίοδος 2019/20 βρήκε την αγορά 

με πλεονάζοντα αποθέματα και η έλευση του κορω-

νοϊού τον Μάρτιο του 2020 φρέναρε τις όποιες εμπο-

ρικές εξελίξεις διότι η αγορά HORECA στην οποία 

απευθύνεται το 70% περίπου του προϊόντος σταμά-

τησε. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι μόνο περιστασι-

ακή μπορεί να χαρακτηριστεί η πτώση των τιμών κα-

τά το τελευταίο έτος. Οι προοπτικές του ελληνικού 

προϊόντος παραμένουν θετικές δεδομένης της ποιοτι-

κής υπεροχής του έναντι των ξένων ομοειδών, με την 

προϋπόθεση όμως ότι δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες 

εκπλήξεις όπως θα ήταν η ανάκληση της απόφασης 

Αποστόλου στο ΣτΕ τον Απρίλιο 2021.

4 
Οι προσφεύγοντες Μεσσήνιοι κατά την απόφα-

σης Αποστόλου τονίζουν ότι 

η Προστατευόμενη Ονομα-

σία Προέλευσης δεν κατοχυρώ-

νεται ποτέ και πουθενά στον κό-

σμο με βάση την ποσότητα, αλλά 

με βάση τα ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά του προϊόντος που παράγε-

ται στη συγκεκριμένη γεωγραφι-

κή περιοχή.Το επιχείρημά τους 

για την ποσότητα είναι σωστό. 

Εξάλλου κανείς δεν τους εμπο-

δίζει να εξάγουν ελιές ΠΟΠ «Elia 

Kalamatas» εφόσον ποσοτικά 

ανταποκρίνονται στην παραγω-

γή του Νομού και τις προδιαγρα-

φές του προϊόντος. Αυτό όμως 

που αφορά την ποιότητα είναι έω-

λο διότι είναι κοινά αποδεκτό ότι 

το προϊόν του Ν. Λακωνίας υπε-

ρέχει σημαντικά σε σχέση με αυ-

τό του Ν.Μεσσηνίας. Επιπλέον οι Λάκωνες ήταν κυρί-

ως αυτοί που παραδοσιακά προμήθευαν το προϊόν τους 

για εξαγωγή μέσω του λιμανιού της Καλαμάτας. Επί-

σης δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι άλλες περιοχές 

όπως η Αιτωλοακαρνανία και η Φθιώτιδα (μαζί με τη 

Λακωνία) τις τελευταίες δεκαετίες επένδυσαν στο προ-

ϊόν και την ανάπτυξη του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι 

υπέρ της απόφασης Αποστόλου τάσσεται εκτός των θε-

σμικών φορέων ΔΟΕΠΕΛ (Εθνική Διεπαγγελματική 

Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς) και ΠΕΜΕΤΕ, το σύ-

νολο των φορέων των περιοχών που παράγουν ελιές 

Καλαμών όπως το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, 

Λακωνίας, οι Δήμοι Μεσολογγίου, Αγρινίου, Στυλί-

δας, Κ. Βούρλων, Λοκρών και σύμφωνα με πληροφορί-

ες έπονται και άλλες Περιφέρειες, Δήμοι και Επιμελη-

τήρια που συνειδητοποιούν όψιμα τα προβλήματα που 

θα προκύψουν σε περίπτωση ακύρωσης της.

5 
Το αίτημα των προσφευγόντων Μεσσηνίων 

ότι πρέπει να γίνει διερεύνηση για την ύπαρξη 

πάσης φύσεως ευθυνών σε υπηρεσιακό επίπε-

δο του ΥΠΑΑΤ που οδήγησαν στην αναγραφή του 

όρου KALAMATA στο World Catalogue of Olive 

Varieties το 2000 ως συνώνυμο της ποικιλίας ελιάς 

ΚΑΛΑΜΩΝ, είναι αν μη τι άλλο υποκριτικό γιατί οι 

ίδιοι ήταν αυτοί που στην αίτησή τους το 1993 για ανα-

γνώριση του ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» αναφέρουν 

οτι η ονομασία της ποικιλίας είναι KALAMATA. 

Δηλαδή αυτοί οι οποίοι σήμερα ζητούν την ανάκλη-

ση της απόφασης Αποστόλου με την οποία εντά-

χθηκε στον εθνικό κατάλογο το «Kalamata» ως συ-

νώνυμο της ποικιλίας Καλαμών, είναι οι ίδιοι που 

το 1993 εγγράφως βεβαίωναν στην Ε.Ε. ότι το όνο-

μα της ποικιλίας είναι «Kalamata». Στο σημείο αυ-

τό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε 

ότι τα τελευταία 100 χρόνια η δι-

ακίνηση στις διεθνείς αγορές γι-

νόταν με τη χρήση της ονομασί-

ας KALAMATA olives και το 

Π.Δ. 221/79 έκανε υποχρεωτι-

κή τη χρήση της για τις εξαγω-

γές του. Επιπλέον η ονομασία 

της ποικιλίας KALAMATA συ-

ναντάται πολύ συχνά στην πα-

γκόσμια βιβλιογραφία όπως: 1. 

Μανόλης Αλυγιζάκης «Επεξερ-

γασία και κονσερβοποίηση της 

Επιτραπέζιας Ελιάς» 1982. Γιώρ-

γος Μπαλατσούρας, «Η Επιτρα-

πέζια Ελιά» 1992. A. Garrido 

Fernandez M.J. Fernandez Diez, 

M.R. Adams, «Table Olives» 

1997 4. Ford Rogers «Olives» 

2002  5. IOOC «Cooking with 

olives» 1994 6. IOOC «World Olive Encyclopaedia» 

1996 7. IOOC «World Catalogue of Olive Varieties» 

2000.

6Ισχυρίζονται οι προσφεύγοντες Μεσσήνιοι ότι 

νοιάζονται τόσο για τους όμορους Νομούς (Λακω-

νία, Αρκαδία, Ηλεία), όσο και για τις ελληνικές εξα-

γωγές. Και εδώ όμως «άνθρακες ο θησαυρός» των ισχυ-

ρισμών τους. Στο τελευταίο αίτημα τροποποίησης που 

υπέβαλαν στο ΥΠΑΑΤ στις  29/9/2020, δεν περιλαμβά-

νεται γεωγραφική επέκταση στους όμορους νομούς του 

ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», όπως είχαν ζητήσει το 2012 

αλλά υπαναχώρησαν. Όσο για τις ελληνικές εξαγωγές 

είναι σίγουρο ότι σε περίπτωση ακύρωσης της απόφα-

σης Αποστόλου, θα χαθεί σημαντικό μέρος από τα €200 

εκατ. που αποφέρει η ποικιλία ετήσια, προς όφελος 

ανταγωνιστών τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.).
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7Τέλος οι προσφεύγοντες Μεσσήνιοι αρέσκο-

νται να ομιλούν για «αποκατάσταση της νομι-

μότητας». Ποιας νομιμότητας; Αυτής που τους 

βολεύει να κάνουν χρήση και της ονομασίας ΠΟΠ 

«Ελιά Καλαμάτας» και της ονομασίας της ποικιλί-

ας «Kalamata olives»; Και να γράφουν στα παλαιό-

τερα των υποδημάτων τους όλες τις άλλες περιοχές 

της Ελλάδας; Δηλαδή να μην μπορούν οι άλλες 

περιοχές να κάνουν χρήση της ονομασίας της ποι-

κιλίας «Kalamata olives» όπως έκαναν τα 100 του-

λάχιστον τελευταία χρόνια; Και όλα αυτά με μόνες 

κερδισμένες τις ξένες χώρες που παράγουν το προ-

ϊόν; Ντροπή! Συμπερασματικά βλέπουμε ότι ένα 

εθνικό θέμα όπως είναι αυτό της ελιάς Καλαμών, 

έχει πάρει διαστάσεις μικροκομματικής πολιτικής 

και τοπικισμού. Επιπλέον η διαχείρισή του αντί να 

γίνεται από Εθνικούς φορείς του προϊόντος, όπως 

είναι η ΔΟΕΠΕΛ με γνώση, εμπειρία και συμμετο-

χή όλων των κρίκων της αλυσίδας του προϊόντος 

(Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Οργανώσεις Παρα-

γωγών, μεταποιητές, εξαγωγείς) και από επαγγελ-

ματικούς φορείς όπως τα Επιμελητήρια που στο-

χεύουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και 

των εξαγωγών, σήμερα, άγεται και φέρεται από το-

πικούς Συλλόγους και «ειδικούς» αμφιβόλου γνώ-

σης και αξιοπιστίας. Είναι κρίμα γιατί σε μια δυναμική 

περιοχή όπως της Μεσσηνίας, μια μικρή ομάδα ατό-

μων αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων και 

εκτίθεται διαρκώς δυσφημίζοντας την περιοχή τους.

*  Συνταξιούχου Γεωπόνου

A Π Ο Ψ Η

Για 13 Απριλίου ορίστηκε  
η εκδίκαση της προσφυγής
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

αναμένεται να εκδικαστεί στις Απριλίου 

η προσφυγή για την ΠΟΠ Ελιά 

Καλαμάτας. Πρόκειται για τη χρόνια 

αντιδικία για το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας 

και το εμπορικό σήμα Kalamata Οlives 

ανάμεσα σε τοπικούς παράγοντες της 

Καλαµάτας και το σύνολο παραγωγών 

και µεταποιητικών µονάδων της 

χώρας που αντιπροσωπεύουν 90.000 

τόνους παραγωγή και 65.000 τόνους 

εξαγόµενου προϊόντος. 

44-49_elia kalamon_spyros.indd   49 19/01/2021   21:27



50  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021  ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ποτέ μετά το χιόνι
Κλάδεμα
Συστήνεται ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα,  
που θα δράσουν προστατευτικά ενάντια στις προσβολές 
από παθογόνα βακτήρια σε πιθανές σχισμές του ξύλου

Ελαιόδεντρο

ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
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H
επέλαση της κακοκαιρίας «Λέαν-

δρος» στη χώρα μας, με τις πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες και τις 

εκτεταμένες χιονοπτώσεις που 

σημειώθηκαν, έβαλε σε κίνδυνο 

τις καλλιέργειες, ακόμα και αυτές που βρίσκονται 

στο θεωρητικά ανθεκτικό στάδιο του ληθάργου, 

όπως η ελιά. Έχει εντοπιστεί ότι τα μέρη του φυ-

τού εμφανίζουν διαφορετικά επίπεδα ευπάθειας 

στις χαμηλές θερμοκρασίες, με τους ανθοφόρους 

οφθαλμούς, τα φύλλα και τους μικρούς βλαστούς 

να ζημιώνονται κάτω των -4οC, ενώ οι μεγαλύτεροι 

κλάδοι, οι βραχίονες, ο κορμός και το ριζικό σύστη-

μα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε θερμοκρασίες 

χαμηλότερες των -7 και -10oC.  

Σε ήπιους παγετούς οι ζημιές περιορίζονται στην 

εμφάνιση ξήρανσης των κορυφών των ετήσιων 

βλαστών, πτώση των φύλλων και ελαφρύ σκίσιμο 

του φλοιού ενώ ισχυρά και μεγάλης διάρκειας φαι-

νόμενα (-10 έως -12 οC) μπορεί να έχουν ως αποτέ-

λεσμα ακόμα και ολική καταστροφή του δέντρου. 

Μηχανικές βλάβες μπορούν να σημειωθούν στα 

δέντρα με σπάσιμο κλάδων λόγω του συσσωρευμέ-

νου όγκου χιονιού στην κόμη. 

Και στις δύο περιπτώσεις η παραγωγή πλήττεται 

λόγω της καταπόνησης των ελαιόδεντρων και της 

απώλειας-καταστροφής ανθοφόρων οφθαλμών 

και ολόκληρων παραγωγικών μονάδων.

Μεταχείριση παγετόπληκτων δέντρων
Ανάλογα με το μέγεθος και την έκταση των ζημι-

ών που προκλήθηκαν στον ελαιώνα, ο παραγωγός 

μπορεί να προβεί σε μερικές επεμβάσεις, για δια-

χείριση των επιπτώσεων και μείωση του κινδύνου 

περαιτέρω καταστροφής.

Ο ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα, είναι ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο, ιδίως για τις ήπιες και 

μέτριες περιπτώσεις ζημιών. Μία τέτοια επέμβαση 

θα δράσει προστατευτικά ώστε να αποφευχθούν 

προσβολές από παθογόνα βακτήρια από τις σχι-

σμές-πληγές του ξύλου που δημιουργήθηκαν 

από τον παγετό στα κλαδιά και τους κορμούς των 

ελαιόδεντρων. Τα κλαδέματα αμέσως μετά τους 

παγετούς θα πρέπει  να αποφεύγονται και να πραγ-

ματοποιούνται αργότερα την άνοιξη με αφαίρεση 

των ζημιωμένων μερών του δέντρου (μέχρι τα 

σημεία αναβλάστησης). Πρώιμο κλάδεμα των πα-

γετόπληκτων δέντρων ενδέχεται να οδηγήσει σε 

περαιτέρω ζημιά, καθώς οι φυτικοί ιστοί θα υπο-

στούν μεγαλύτερη καταστροφή σε έναν επόμενο 

ανοιξιάτικο παγετό. Σε περιπτώσεις που έχουν 

προκληθεί σπασίματα κλάδων ή βραχιόνων από 

τα καιρικά φαινόμενα, συνιστάται λείανση των 

τομών και κάλυψή τους με ειδική αλοιφή, για να 

μειωθεί ο κίνδυνος προσβολών του ξύλου από πα-

θογόνους μύκητες και βακτήρια. 

Να προσαρµοστεί η λίπανση
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο του χειμώ-

να και το κλάδεμα «καθαρίσματος» της άνοιξης, 

αφαιρεθεί από τα δέντρα μεγάλος όγκος παραγω-

γικών οργάνων (φύλλων και κλάδων), θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη από τον παραγωγό και να προ-

σαρμόσει το πρόγραμμα λίπανσης που θα πραγ-

ματοποιηθεί την άνοιξη, αναλόγως, αυξάνοντας 

κατά κύριο λόγω την ποσότητα αζωτούχου λιπά-

σματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι 

η λίπανση αμέσως μετά τους παγετούς θα πρέπει 

να αποφεύγεται. 

Προληπτικά µέτρα
Σε περιοχές όπου οι παγετοί είναι συνήθη φαινό-

μενα, οι ελαιοπαραγωγοί συνιστάται να λάβουν 

προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για να 

αποφύγουν ή να μετριάσουν όσο το δυνατόν πε-

ρισσότερο τις ζημιογόνες επιπτώσεις. Στο στάδιο 

της εγκατάστασης, ποικιλίες με υψηλότερη ανθε-

κτικότητα στο ψύχος θα πρέπει να προτιμούνται. 

Παραδείγματα τέτοιων ποικιλιών είναι: ελαιο-

ποιήσιμες (Μαστοειδής, Μεγαρείτικη, Μαυρελιά, 

Αγουρομάνικο, Arbequina), επιτραπέζιες (Καρυ-

δολιά, Κοθρέικη, San Francesco).  

Τα φύλλα και
οι µικροί
βλαστοί

ζηµιώνονται

 >�4ΟC

 >�7Ο&�10ΟC

Οι µεγαλύτεροι κλάδοι,
οι βραχίονες, ο κορµός και

το ριζικό σύστηµα
αντιµετωπίζουν προβλήµατα

σε θερµοκρασίες

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΣΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
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Άζωτο, Φώσφορος και Κάλιο 
στην υπηρεσία του ελαιώνα

Σ
τους κόλπους των ελαιοπαραγωγών η 

λίπανση αποτελεί «ευαγγέλιο» για τη 

διασφάλιση της παραγωγής των καρπών 

και  του ελαιόλαδου. Για την επίτευξη 

του ορθολογικού τρόπου λίπανσης, που 

αποτελεί βασικό εργαλείο για την μείωση του κόστους 

των εισροών, τον έλεγχο της παρενιαυτοφορίας και τη 

διατήρηση της ευρωστίας και παραγωγικότητας των 

δέντρων, οι χημικές αναλύσεις δειγμάτων μπορούν 

να δώσουν τις κατευθυντήριες που χρειάζονται. Η 

µέθοδος της χηµικής ανάλυσης των φύλλων (φυλ-

λοδιαγνωστική) συνιστάται ως η βέλτιστη µέθοδος 

προσδιορισµού της περιεκτικότητας των θρεπτικών 

στοιχείων στα φύλλα του ελαιόδεντρου, κατά τις δι-

άφορες φάσεις της βλάστησής του. Από τα 17 θρεπτι-

κά στοιχεία που προσλαμβάνονται από το έδαφος, το 

άζωτο (N), το φώσφορο (P) και το κάλιο (K) απορρο-

φώνται στις μεγαλύτερες ποσότητες και διαδραματί-

ζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο. 

Η βασική λίπανση, που αποτελείται συνήθως από 

αυτά τα στοιχεία, γίνεται έως τα μέσα Φεβρουαρίου, 

ώστε τα δέντρα να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα θρεπτι-

κά για τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών 

και την έναρξη της βλάστησης. Πριν την εφαρμογή λι-

πάνσεων είναι προτιμότερο να γνωρίζουμε τις φυσικές  

και χημικές ιδιότητες του εδάφους, όπως η σύσταση,  η 

διαπερατότητα, το βάθος, το pH και η περιεκτικότητά του 

σε ασβέστιο και νερό. Αυτά τα χαρακτηριστικά εμπλέκο-

νται στην περιεκτικότητα και απορροφησιμότητα των 

θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια.

Άζωτο, ο βασιλιάς
Ο «βασιλιάς» των θρεπτικών στοιχείων, που είναι 

απαραίτητος για τη βλάστηση και την παραγωγικότη-

τα της ελιάς και καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότη-

τες από τα ελαιόδεντρα, είναι το άζωτο (Ν). Το άζωτο 

διεγείρει  την έκπτυξη και ανάπτυξη  των βλαστών, 

των κλάδων, του κορµού και του ριζικού συστήματος 

των δέντρων. Μιλώντας με αριθμούς, υπολογίζεται 

ότι για μία ετήσια παραγωγή καρπών 80 κιλών ανά 

δέντρο, θα απαιτηθούν 400 γραμμάρια αζώτου για 

τους καρπούς, 300 γρ. για παραγωγή 20 κιλών νέου 

φυλλώματος και 100 γρ. για τα νέα ξυλώδη τμήματα. 

Η εφαρμογή της αζωτούχου λίπανσης συνιστάται να 

πραγματοποιείται σε δύο δόσεις, µε τα 2/3 της ποσότη-

τας (10-15 κιλά Ν ανά στρέµµα)  πριν την έναρξη της 

νέας βλάστησης και την υπόλοιπη πριν την ανθοφορία. 

Οι κανόνες της φωσφορούχου λίπανσης
Ο φώσφορος συµβάλλει στο σχηµατισµό των ανθέων, 

την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και στη διαδι-

κασία ωρίµανσης του ελαιόκαρπου. Φωσφορική λί-

πανση πρέπει να εφαρµόζεται όταν η περιεκτικότητα 

στα φύλλα είναι σε κρίσιµα επίπεδα ή παρατηρηθούν 

οπτικά συµπτώµατα τροφοπενίας στα φύλλα κατά το 

χειµώνα-άνοιξη. Οι προστιθέµενες ποσότητες φωσφό-

ρου να µην υπερβαίνουν το 1/3-1/5 του χορηγούµενου 

αζώτου. Σηµαντικό είναι να αποφεύγεται η υπερβολι-

κή φωσφορούχος λίπανση, που θα έχει ως αποτέλεσµα 

τη µείωση της ικανότητας του δένδρου για πρόσληψη 

καλίου, ασβεστίου, σιδήρου και βορίου. Τέλος το κάλιο 

(ή ποτάσιο) και το ασβέστιο αποτελούν στοιχεία  ιδιαί-

τερης σπουδαιότητας για τη θρέψη της ελιάς. Συχνά 

μαζί με την καλιούχο λίπανση συνιστάται η χορήγηση 

και μικρή ποσότητας βόρακα, με το βόριο να αποτελεί 

στοιχείο σε έλλειψη στα ελληνικά χώματα. Τροφοπε-

ΤHΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΣΤΗΝ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

των δέντρων στο κρύο 
και στην ξηρασία 

*Σε παραδοσιακή λίπανση 
και υδρολίπανση

ΣΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ
προσβολής από

παθογόνους 
οργανισµούς

1

3

2

4

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
του ελαιολάδου, µέσω 
της αύξησης της 
περιεκτικότητας σε 
ελεύθερα λιπαρά οξέα και 
της µείωσης των επιπέδων 
πολυφαινολών

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
του ελαιολάδου, µέσω 
της αύξησης της 
περιεκτικότητας σε 
ελεύθερα λιπαρά οξέα και 
της µείωσης των επιπέδων 
πολυφαινολών

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ 
ΑΖΩΤΟΥΧΟY ΛΙΠΑΝΣΗΣ* 

ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ
στον αριθµό των 
καρπών

ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ
στον αριθµό των 
καρπών

50_53_kaliergitika.indd   52 19/01/2021   20:31



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021  53

 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΝΣΗ

∆Ι
ΑΚ

ΥΜ
ΑΝ

ΣΗ

Βλαστητική 
ανάπτυξη 

Απόδοση 
(σε καρπό)

Ποιότητα
ελαιολάδου

ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΖΩΤΟΥΕΠΙΠΕ∆Α ΑΖΩΤΟΥ

Η ετήσια παραγωγή 80 κιλών καρπού ανά δέντρο, απαιτεί 
400 γρ. αζώτου για τους καρπούς, 300 γρ. για παραγωγή 20 
κιλών νέου φυλλώματος και 100 γρ. για νέα ξυλώδη τμήματα 

Φυσικό ντοπάρισμα 
με βιοδιεγέρτες

Φυσικά προϊόντα-ουσίες ή/και 

μικροοργανισμοί που έχουν τη 

δυνατότητα να ενισχύουν τις φυσικές 

φυτικές διεργασίες, την ευρωστία, 

ανθεκτικότητα και παραγωγικότητα 

των φυτών καθώς επίσης και την 

αποτελεσματικότητα των εισροών (π.χ. 

λιπάσματα) είναι οι βιοδιεγέρτες.  Όλο 

και περισσότερες εταιρείες λιπασμάτων 

προσθέτουν στον κατάλογο των 

σκευασμάτων τους νέα προϊόντα 

με βιοδιεγέρτες συνιστώντας, για 

μέγιστα αποτελέσματα, τη συνδυαστική 

εφαρμογή τους (διαφυλλικά ή στη 

ριζόσφαιρα), με ένα προσαρμοσμένο 

πρόγραμμα λίπανσης.  

νία καλίου μειώνει την ανθεκτικότητα στο κρύο και 

ορισμένα παράσιτα, ενώ μπορεί να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην ανθοφορία,  στο μέγεθος και στην 

περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι. Γενικά ανάγκη 

για καλιούχο λίπανση εμφανίζεται συχνότερα  σε 

αβαθή, ελαφρά όξινα και ασβεστούχα εδάφη. 

Το µοντέρνο «πάντρεµα» 
άρδευσης και λίπανσης 
Γνωρίζοντας ότι η διασφάλιση ικανοποιητικών πο-

σοτήτων νερού για την καλλιέργεια είναι ικανή να 

βελτιώσει την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων 

και να τετραπλασιάσει ακόμα την τελική απόδοση 

των δέντρων, ολοένα και περισσότερη παραγωγοί, 

ιδιαίτερα σε εντατικοποιημένες εκμεταλλεύσεις, 

στρέφονται στην υδρολίπανση (fertigation). 

Η υδρολίπανση μεταφράζεται ως η  παροχή λίπαν-

σης (θρεπτικών) μέσω του συστήματος στάγδην 

άρδευσης. Πέρα από το κόστος αρχικής εγκατάστα-

σης, η μέθοδος αυτή παρουσιάζει πολλά πλεονε-

κτήματα σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο 

προσθήκης στερεών λιπασμάτων στο έδαφος, με 

βασικότερο ότι επιτρέπει στον καλλιεργητή να ελέγ-

χει πλήρως τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών στο νερό 

άρδευσης ανά πάσα στιγμή και να προσαρμόζει τα 

επίπεδά τους ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του 

δέντρου, την εποχή και το φορτίο των καρπών.  

Πιο αποτελεσµατική τροφοδοσία
Μελέτες δείχνουν ότι η εφαρμογή στάγδην άρδευ-

σης-υδρολίπανσης συμβάλλει στη συγκέντρωση 

του ενεργού ριζικού συστήματος κοντά στην περιο-

χή που βρίσκονται οι σταλάκτες, με αποτέλεσμα την 

πιο αποτελεσματική και με λιγότερες απώλειες τρο-

φοδοσία των δέντρων.  Τα λιπάσματα που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα υδρολίπανσης 

είναι δύο ειδών: 1. στερεά κρυσταλλικά και 2. υγρά 

λιπάσματα. Τα κοκκώδη κρυσταλλικά έχουν καλύ-

τερη διαλυτότητα στο νερό και είναι καταλληλότερα 

για χρήση σε αυτά τα συστήματα.  Παρά την ύπαρ-

ξη συμβατικών κοκκωδών λιπασμάτων με επίσης 

υψηλή υδατοδιαλυτότητα, η χρήση τους θα πρέπει 

να αποφεύγεται λόγω των αυξημένων υπολειμ-

ματικών στοιχείων που περιέχουν, οδηγώντας σε 

φράξιμο των μπεκ.  Γενικότερα, προσοχή πρέπει να 

δίνεται στη σωστή αρχική διάλυση των λιπασμάτων 

και στην τακτική συντήρηση του αρδευτικού δικτύ-

ου για την αποφυγή συγκέντρωσης αλάτων (από τα 

λιπάσματα ή και το νερό) και φράξιμό του. Συνήθως 

η προσθήκη υγρού διαλύματος του λιπάσματος γί-

νεται σε ποσότητες 0,2-0,7 λίτρα ανά κυβικό λίτρο 

νερού. Η παροχή του λιπάσματος συνιστάται να γί-

νεται στη μέση του προγράμματος άρδευσης ώστε το 

τελικό καθαρό νερό να ξεπλένει το δίκτυο. 
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H επόμενη μέρα στην αζωτούχα λίπανση

Η ελιά (Οlea europaea L.) είναι ένα φυτό αιω-

νόβιο, υποτροπικό, αειθαλές και ανεμόφιλο. 

Τα κύρια προϊόντα που παράγονται από την 

καλλιέργειά της είναι το ελαιόλαδο και οι επι-

τραπέζιες ελιές. Καλλιεργείται σε ευρεία έκτα-

ση στις περιοχές του ελλαδικού χώρου (60% 

των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων), 

απασχολώντας ένα μεγάλο κομμάτι του αγρο-

τικού πληθυσμού. Υπό ομαλές συνθήκες ο 

ετήσιος βιολογικός κύκλος της ελιάς διαιρεί-

ται στα ακόλουθα στάδια:

1. Χειμερινός λήθαργος (αναστολή βλαστιτι-

κής αύξησης)

2. Εαρινοποίηση (επίδραση χαμηλών θερμο-

κρασιών στη διαφοροποίηση των οφθαλμών)

3. Διαφοροποίηση οφθαλμών από τα μέσα του 

χειμώνα

4. Έναρξη νέας βλάστησης και άνθηση

5. Αρχική ανάπτυξη καρπών

6. Σκλήρυνση του πυρήνα

7. Καλοκαιρινή διάπαυση (αναστολή βλαστιτι-

κής αύξησης).

Η διαφοροποίηση των οφθαλμών στην ελιά 

συμβαίνει το χειμώνα, στάδιο όπου σύμφωνα 

με αρκετές αναφορές είναι κρίσιμη η επάρκεια 

του αζώτου. 

Το άζωτο (Ν) αποτελεί για την ελιά το σημα-

ντικότερο από τα θρεπτικά στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για τη βλάστηση και την παραγω-

γή της. Η επίτευξη υψηλών αποδόσεων, καθί-

σταται αδύνατη χωρίς την επάρκειά του. 

Τι ακριβώς κάνει το άζωτο στην ελιά; 
Ευνοεί τη βλάστηση, τη διαφοροποίηση των 

οφθαλμών, την καρπόδεση και τέλος την 

απόδοση. Η σημαντικότερη βέβαια επίδραση 

αφορά την αύξηση του ποσοστού των τέλειων 

ανθέων. Η έλλειψη αζώτου στα κρίσιμα στάδια, 

οδηγεί σε μειωμένη καρποφορία ή σε παρε-

νιαυτοφορία.  Γίνεται επομένως κατανοητό 

πως οι λιπάνσεις αζώτου είναι ιδιαίτερα σημα-

ντικές, με δεδομένη την ιδιαίτερη βλαστιτική 

ανάπτυξη και καρποφορία της ελιάς. Συνεπώς, 

η επιλογή των αζωτούχων λιπασµάτων πρέπει 

να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγε-

ται η αποφυγή απωλειών αζώτου λόγω εξαέρω-

σης της αμμωνίας ή λόγω έκπλυσης. 

Η προσεκτικά σχεδιασμένη διαχείριση της 

αζωτούχας λίπανσης αποτελεί, στις μέρες 

μας, βασική προτεραιότητα ενός προγράμμα-

τος θρέψης της ελιάς. 

Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ πρωτοστατεί και 

σε αυτόν τον τομέα, αναπτύσσοντας τη σει-

ρά κοκκωδών λιπασμάτων NEON, ιδανική 

για χειμωνιάτικες λιπάνσεις. Η σειρά NEON 

ενσωματώνει την καινοτόμα τεχνολογία 

PENXCEL που αποτελεί την τελευταία εξέλι-

ξη προϊόντων με παρεμποδιστές αζώτου. 

Τα προϊόντα ΝΕΟΝ βασίζονται τόσο σε ανα-

στολέα ουρεάσης (NBPT) για αποφυγή απω-

λειών αζώτου σε μορφή αέριας αμμωνίας, όσο 

και σε αναστολέα νιτροποίησης (DCD) για 

μείωση των απωλειών αζώτου λόγω έκπλυ-

σης. Έτσι με την εφαρμογή των λιπασμάτων 

NEON εξασφαλίζονται πολλαπλά καλλιεργη-

τικά οφέλη. Συνιστάται η εφαρμογή του λιπά-

σματος να γίνεται σε απόσταση από τον κορμό 

και στη νοητή περιφέρεια της κόμης των δέν-

δρων, όπως επίσης να γίνεται ενσωμάτωση 

του λιπάσματος αμέσως μετά την εφαρμογή, 

για την αποφυγή τυχών απωλειών.

Ο ελαιοκαλλιεργητής μπορεί να παρακολου-

θεί την αποτελεσματικότητα της αζωτούχας 

λίπανσης και να κάνει τις απαραίτητες διορ-

θώσεις, ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπό-

νου συμβούλου.

Βασίλης Κουτσούγερας, Γεωπόνος.

Ε Ι Σ Ρ Ο Ε Σ
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τύπος Ενδεικτικές δοσολογίες

ΝΕΟΝ 25-7-20+0,3B+0,1Zn 2 - 4 κιλά ανά δένδρο

ΝΕΟΝ 40-0-0+0,2B+0,1Zn+(12SO3) 2 - 3 κιλά ανά δένδρο

54_55_eisroes.indd   54 19/01/2021   20:35



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021  55

Ε Ι Σ Ρ Ο Ε Σ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NUTRIMORE
Mε μια εφαρμογή όλες οι ανάγκες θρέψης της ελιάς

Η ελιά, ανθεκτική από τη φύση της, συχνά 

δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση 

χαμηλών απαιτήσεων θρέψης. Υψηλές 

αποδόσεις όμως στην ελιά και καρποφορία 

κάθε χρόνο έρχονται μόνο μετά από επαρκή 

λίπανση.

Η εταιρεία GAVRIEL προτείνει τα 

λιπάσματα νέας τεχνολογίας Nutrimore, 

ενισχυμένα με Agrotain και εγγυάται 

αποτελεσματική λίπανση και αύξηση των 

αποδόσεων της ελιάς χωρίς σπατάλες.

Προτείνει Nutrimore 20-7-12+2MgO+B 

ή20-6-14+Β ή 16-6-18+2MgO+B κ.α. στη 

βασική λίπανση της ελιάς για κέρδος σε:

● Υψηλές μονάδες αζώτου με μηδενικές 

απώλειες που παρέχονται σε ιδανικό 

ρυθμό. Το άζωτο είναι καθοριστικό για 

τη διαφοροποίηση των οφθαλμών σε 

ανθοφόρους και βλαστοφόρους, άρα για τις 

αποδόσεις της επόμενης χρονιάς. Επίσης 

καθορίζει την τρέχουσα ανοιξιάτικη νέα 

βλάστηση. Ευνοεί την καλή ανθοφορία 

και την επιτυχημένη καρπόδεση ενώ 

παραμένει βασική προϋπόθεση για την 

υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα αλλά και το 

καλό μέγεθος του καρπού. Το άζωτο στα 

Nutrimore αποτελείται από ουρεϊκό άζωτο 

που προστατεύεται 100% από το Agro-

tain και ένα μέρος αμμωνιακό-σταθερό 

άζωτο. Αντίθετα κοινά blending λιπάσματα 

χάνουν τουλάχιστον το 40% του ουρεϊκού 

αζώτου που περιέχουν τις πρώτες κιόλας 

ώρες μετά την εφαρμογή τους. Επίσης τα 

Nutrimore δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο. 

Το νιτρικό άζωτο ξεπλένεται σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό. Οι απώλειες του νιτρικού 

αζώτου λόγω έκπλυσης, γίνονται ακόμα 

εντονότερες κατά τη χειμερινή περίοδο 

λόγω των βροχοπτώσεων. Με τα Nutrimore 

όσο άζωτο πληρώνει ο παραγωγός φτάνει 

στα ελαιόδεντρα αξιοποιώντας το λίπασμα 

100%. Ετσι επιτυγχάνεται ομαλή και 

παρατεταμένη θρέψη εξασφαλίζοντας τέλεια 

ισορροπία βλάστησης –καρποφορίας και 

άρα μεγιστοποίηση της καρποφορίας και 

άρα της κερδοφορίας. 

● Φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιαλυτό. 

Η ελιά όπως και όλα τα υπόλοιπα δέντρα 

και φυτά, μπορούν να απορροφήσουν 

μόνο τον υδατοδιαλυτό φώσφορο που 

περιέχεται σε ένα λίπασμα. Οι επαρκείς 

μονάδες πλήρως απορροφήσιμου 

φωσφόρου που εμπεριέχονται στα 

Nutrimore βοηθούν στη βελτίωση της 

ποσότητας αλλά και της ποιότητας του 

παραγόμενου ελαιολάδου αλλά και την 

καλύτερη ωρίμανση των καρπών.

● Υψηλές μονάδες 100% υδατοδιάλυτου 

καλίου, για αυξημένο μέγεθος καρπών και 

υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα. 

● Καινοτόμο μορφή βορίου DDP ή και 

ψευδαργύρου DDP που είναι 10 φορές πιο 

ισχυρά από τις απλές μορφές ιχνοστοιχείων. 

Απορροφούνται στο 100% από τα δέντρα 

και έτσι επιτυγχάνεται άριστη γονιμοποίηση, 

καρπόδεση και άρα καρποφορία. 

● Τέλος υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή 

τύπων που παρέχουν μαγνήσιο, απαραίτητο 

στοιχείο για την παραγωγή χλωροφύλλης 

και τέλεια καρπόδεση.

Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο Nu-

trimore οι ανάγκες θρέψης της ελιάς 

καλύπτονται με μία εφαρμογή. Τα 

κοστολόγια μειώνονται και οι αποδόσεις 

αυξάνονται. Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά 

αναφέρουν οι άνθρωποι της εταιρείας 

GAVRIEL«στην ελιά δεν θέλει κόπο, θέλει 

Nutrimore».

Ιωάννα Καλκούνου 
Γεωπόνος MSc - Εδαφολόγος

Υπεύθυνη Τμήματος Μάρκετινγκ GAVRIEL
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ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ – 

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

Nutrimore 

20-7-12+2MgO+B

ή 21-7-17+2MgO+B

ή 21-7-17+2MgO+Fe+Zn

ή 20-6-14+Β

ή 16-6-18+2MgO+B

Nutrimore N-PLUS 46-0-0

ή Nutrimore Winner 40-0-0+14.5 SO3 

ή Nutrimore Winner BOR

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ 

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
3-5 kgr/ δέντρο 1-2 kgr/δέντρο

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ 

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
2-4 kgr/δέντρο 1-2 kgr/δέντρο

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ 

ΞΗΡΙΚΗ
2-3 kgr/δέντρο 1-2 kgr/δέντρο
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

Με «καθαρές» πρακτικές
στο πλευρό της ελαιουργίας

Η
ελαιουργία στη χώρα μας 

είναι μια βιομηχανία που 

ξεχωρίζει, χάρη στα πολύ 

υψηλής ποιότητας προϊόντα που πα-

ράγει. Για την επίτευξη και διατήρη-

ση ενός πολύ υψηλού αποτελέσμα-

τος, ο καθαρισμός και η απολύμανση 

στην παραγωγική διαδικασία είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός. 

Φυσικά όταν μιλάμε για υγιεινή 

στην ελαιουργία, δεν μπορεί κάποιος 

να παραβλέψει τη σχέση και με την 

αύξηση παραγωγικότητας της εγκα-

τάστασης, όταν εφαρμόζονται οι σωστές πρακτικές. 

Η Rolco Christeyns, είναι μια εταιρεία που υπό-

σχεται και προσφέρει  σωστές πρακτικές  και προ-

ϊόντα με γνώμονα την επίτευξη βέλτιστης υγιει-

νής που αυξάνει την παραγωγικότητα και κατά 

συνέπεια την κερδοφορία της μονάδας, εξασφα-

λίζοντας ταυτόχρονα καλύτερη ποιότητα.

Αυτό επιτυγχάνεται καθώς αθροίζει  τη «γνώση» δύο 

μεγάλων οργανισμών με εμπειρίες από την ελληνι-

κή άλλα και τη διεθνή αγορά –Ιταλία και Ισπανία– 

στην παραγωγή ελαιολάδου. Η Rolco είναι η μεγα-

λύτερη ελληνική βιομηχανία απορρυπαντικών και 

καθαριστικών με ιστορία στην ελληνική αγορά άνω 

των 65 χρόνων. Η Christeyns είναι κορυφαία ευρω-

παϊκή εταιρεία επαγγελματικών προϊόντων και συ-

στημάτων καθαρισμού με εξειδίκευση στο χώρο της 

βιομηχανίας τροφίμων με διεθνή εμπειρία άνω των 

70 χρόνων. Μαζί, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 

καινοτόμες λύσεις, προσφέροντας εξειδικευμένα 

προϊόντα και συστήματα, αλλά και τεχνογνωσία στη 

διαχείριση τεχνολογίας και εξοικονόμηση πόρων. 

Πιο συγκεκριμένα, για να καλύψει τις ανάγκες του 

κλάδου της ελαιουργίας, δημιούργησε την σειρά 

προϊόντων Olive Industry Range, που αποτελεί-

ται από απορρυπαντικά, απολιπαντικά και απο-

λυμαντικά υψηλής απόδοσης, συμβατά με διαφο-

ρετικά συστήματα εφαρμογής που καλύπτουν τις 

ανάγκες όλης της παραγωγικής 

διαδικασίας. Για παράδειγμα, 

το Betechlor LDA, ένα αλκα-

λικό, χλωριωμένο απορρυπα-

ντικό είναι ειδικά σχεδιασμένο 

για την απομάκρυνση οργανι-

κής ύλης και υπολειμμάτων 

που βρίσκονται στους ζυμωτές, 

ενώ εξυγιαίνει. Στην ίδια λογι-

κή βρίσκονται και τα εξειδικευ-

μένα μηχανήματα που διαθέτει 

η Rolco Christeyns. Το κινητό 

CIP B-TNK 4.8 για παράδειγ-

μα βοηθάει στην ελαχιστοποίηση των ρίσκων που 

συνδέονται με τον καθαρισμό των ζυμωτών, δεδο-

μένου ότι εξαλείφει την ανάγκη πρόσβασης του 

χειριστή στο εσωτερικό του μηχανήματος, βελτι-

στοποιώντας περαιτέρω τις εργασίες καθαρισμού 

και απολύμανσης. https://rolcochristeyns.gr/

Η ΣΕΙΡΑ OLIVE INDUSTRY RANGE ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
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Elαιόλαδο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΥΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

Το πρώτο γευστικό ταξίδι της νέας χρονιάς περνά από τέσσερις 

εξαιρετικούς γευστικούς προορισμούς.  Ξεκίνημα από τη Λέσβο 

και τη σπάνια Βαλανολιά. Στροφή προς την Αττική και συγκε-

κριμένα την περιοχή των Μεγάρων. Από εκεί κατηφορίζουμε 

για την Πελοπόννησο  και συγκεκριμένα για την Ηλεία, με τελι-

κό προορισμό τη Μεσσαρά της Κρήτης. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΑΤΣΕΛΟΣ

Πρόκειται για ένα βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που 

παράγεται αποκλειστικά και µόνο µέσω µηχανικών µεθόδων. 

Οργανοληπτικά κινείται µεταξύ λεπτότητας και φινέτσας. ∆ιαθέτει 

έντονα φυτικά και βοτανικά στοιχεία που οδηγούν εναλλασσόµενα 

σε ένα διακριτικό και σταθερό γευστικό τελείωµα.  ∆ηµιουργός του, 

η οικογένεια Νικολάου από τα Μέγαρα, η ενασχόληση της οποίας  

µε το ελαιόλαδο µετρά περίπου δύο αιώνες, µε το πρώτο 

ελαιοτριβείο να στήνεται το 1833.

BIO EVOO
NIKOLAOU FAMILY
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Όλα ξεκινούν στο Γεράκι Ηλιδας. Εκεί συλλέγεται χειρωνακτικά η πρώτη 

ύλη Κορωνέικης, αφού έχει εφοδιαστεί µε τη δύναµη και τη δυναµική 

που προσφέρουν οι ορεινοί και ηµιορεινοί ελαιώνες. Πλούτος δύναµη, 

συµπύκνωση και υψηλές γευστικές εντάσεις.

ΜONAKRIVO ΒΙΟ PREMIUM
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΕ

Η σειρά Monogram αποτελείται από 

βιολογικά µονοποικιλιακά εξαιρετικά 

παρθένα ελαιόλαδα από διαφορετικά 

µέρη της ελληνικής επικράτειας. 

Στόχος της σειράς είναι να αναδείξει τα 

ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

κάθε ποικιλίας ιδιαίτερα όσον αφορά 

τις σπανιότερες ποικιλίες της χώρας. 

Εδώ έχουµε ένα ιδιαίτερο εξαιρετικό 

παρθένο ελαιόλαδο από την σπάνια 

ποικιλία Βαλανολιά της Λέσβου.  Η 

Βαλανολιά διαθέτει χαρακτηριστικό 

σχήµα, που µοιάζει µε βελανίδι, από το 

οποίο προκύπτει και το όνοµά της. Το 

αρωµατικό της µπουκέτο αποκαλύπτει 

περίπλοκα αρώµατα φρέσκιας ντοµάτας 

και µπαχαρικών. 

ΒΑΛΑΝΟΛΙΑ EVOO
ΜΟΝΟGRAM
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Πηγή των οραµάτων και των 

εµπνεύσεων του Μάρκου Κelly 

είναι ο οικογενειακός ελαιώνας 

των 40 στρεµµάτων. Εδώ 

έχουµε ένα εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο από την ποικιλία 

Κορωνέικη, που διαθέτει τυπική 

έκφραση και αρωµατικό βάθος.

Ε.THOS OF CRETE 
PREMIUM
MΑΡΚΟΣ KELLY
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Επενδυτικό εργαλείο 
για το εστιατόριο
Όπως συνέβη και με το κρασί, η αλλαγή προφίλ του προϊόντος 

διαμορφώνει εκ νέου την πορεία του στον πιο φυσικό του χώρο

«Εκεί που είσαι ήμουν κι εδώ που είμαι 

θα ‘ρθεις», λέει ο σοφός λαός και αν το 

κρασί είχε λαλιά, ίσως έτσι να έλεγε 

στο ελαιόλαδο όσον αφορά τη θέση του 

στο εστιατόριο. Διότι κάποτε μία λίστα κρασιών με εύρος, 

ποικιλία και διαφορετικότητα δεν ήταν δεδομένη στα 

εστιατόρια. Ό,τι, δηλαδή, συμβαίνει σήμερα στους χώρους 

εστίασης με το ελαιόλαδο: Κατά κανόνα δεν προσφέρουν 

επιλογές διαφορετικών ελαιολάδων στους πελάτες τους. 

Δειλά-δειλά, όμως, εμφανίζονται και στην Ελλάδα 

εστιατόρια που επενδύουν σε αυτές, κάτι που στο μέλ-

λον προβλέπεται να γίνει τάση και στη συνέχεια ίσως 

και δεδομένο, τουλάχιστον για τα καλά εστιατόρια. 

Διότι μία λίστα με διακεκριμένα ελαιόλαδα, την οποία 

σήμερα επιλέγουν μόνο λίγα και πρωτοπόρα εστιατό-

ρια, μπορεί αύριο να αποτελεί όχι μόνο στοιχείο ανα-

βάθμισης των χώρων αυτών, αλλά και πόλο έλξης για 

τους πελάτες. Όπως ακριβώς συνέβη και με το κρασί.

Τι άλλαξε τα δεδομένα στην Ελλάδα όσον αφορά το 

κρασί στο εστιατόριο; Μία σειρά πραγμάτων, ανάμεσα 

στα οποία ήταν οι επενδύσεις πρωτοπόρων επιχειρημα-

τιών σε πρότυπα εστίασης του εξωτερικού, η ευρεία πα-

ρουσία διαφόρων κουζινών του κόσμου και στη χώρα 

μας, κάτι που κάποτε φάνταζε τουλάχιστον εξωτικό, η 

παρουσία οινοχόων σε εστιατόρια κ.ά. Αλλά πάνω απ’ 

όλα η εμφάνιση όλο και περισσότερων εμφιαλωμένων 

κρασιών με όλο και υψηλότερη ποιότητα, από συνε-

χώς αυξανόμενους οινοπαραγωγούς νέας κοπής, στα 

πρότυπα του εξωτερικού, τα κρασιά των οποίων, ανά-

μεσα σε άλλα, δέχτηκαν διαφόρων ειδών διακρίσεις 

και αναγνωρίσεις (μετάλλια σε διαγωνισμούς, υψηλές 

βαθμολογίες εγνωσμένων κριτών κ.ά.). Αυτό, δηλαδή, 

Premium ελληνικό ελαιόλαδο

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ*
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που συμβαίνει πια και στο χώρο του ελαιολάδου, το 

οποίο αποτελεί, όπως και το κρασί, μέρος της ιστορίας, 

της παράδοσης, αλλά και της εξέλιξης του Έλληνα. Με 

άλλα λόγια, η αλλαγή προφίλ του ίδιου του προϊόντος, 

του κρασιού, άλλαξε και διαμόρφωσε την πορεία του σε 

έναν από τους φυσικούς χώρους του, το εστιατόριο, το 

οποίο με τη σειρά του αξιοποίησε το κρασί για τη δική 

του αναβάθμιση. Θεωρείται, λοιπόν, απολύτως πιθανό 

το ίδιο να συμβεί και με το ελαιόλαδο.

Το ελαιόλαδο, ευτυχώς, δεν είναι απλώς μια λιπαρή 

ουσία, όπως το κρασί δεν είναι απλώς ένα αλκοολού-

χο ποτό. Αντίθετα, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

και των δύο, εκτός από στοιχεία αξιολόγησης και βαθ-

μολόγησής τους, αποτελούν και πρέπει να αποτελούν 

τους βασικούς λόγους επιλογής τους και τοποθέτησής 

τους στο τραπέζι, είτε αυτό είναι ενός εστιατορίου, είτε 

ακόμα και του σπιτιού μας. Το εστιατόριο, όπου άλλος 

φροντίζει για την εν λόγω επιλογή, είναι ο χώρος που 

θα ανοίξει το δρόμο και για το ελαιόλαδο, ώστε να γίνει 

και γι’ αυτό ό,τι συνέβη με το κρασί. Για να αποκτηθεί 

συνείδηση πως διαφορετικά ελαιόλαδα ταιριάζουν με 

διαφορετικά πιάτα. Τα εστιατόρια που θα ανοίξουν το 

δρόμο αυτό θα έχουν βάλει ένα ακόμα λιθαράκι προς 

την αναβάθμιση και τη διαφοροποίησή τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου 

ATHENA προσκάλεσε στην περσινή 5η διοργάνωσή 

του (που κατάφερε να τελέσει εν μέσω πανδημίας) τέσ-

σερις διακεκριμένους Έλληνες σεφ, τον Νίκο Θωμά, 

τον Πάνο Ιωαννίδη, την Ντίνα Νικολάου και τον Γκί-

κα Ξενάκη, ως «guest tasters», με στόχο την προώθηση 

των premium ελαιολάδων στους χώρους υψηλής γα-

στρονομίας. Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι πως ο πρώτος 

εξ αυτών προχώρησε στη συνέχεια στη δημιουργία ενός 

Olive Oil Bar στο αθηναϊκό εστιατόριό του, Simul, με ελ-

ληνικά ελαιόλαδα που διακρίθηκαν στον Athena. Λίστα 

με ελαιόλαδα έχει δημιουργήσει και το πολύ γνωστό εστι-

ατόριο Πεσκέσι στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κατάλογο με 

ελληνικά ελαιόλαδα σχεδιάζει και το Aleria στην Αθήνα. 

Είναι βέβαιο πως με τη λήξη της πανδημίας η εστίαση θα εν-

σωματώσει πολλές αλλαγές και ποιοτικές αναβαθμίσεις. 

Ανάμεσά τους εκτιμούμε πως βρίσκεται η δημιουργία 

καταλόγων ελαιολάδου («Greek Olive Oil List») με πρω-

ταγωνιστές τα εμφιαλωμένα βραβευμένα ελαιόλαδα.

* Διευθύντριας του Athena International Olive Oil Competition

Από αριστερά:  
Πάνος Ιωαννίδης, 
Μαρία Κατσούλη, 

Νίκος Θωµάς, 
Ντίνα Νικολάου 

και Γκίκας 
Ξενάκης.
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Λάδι Βιώσας

Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο το εκλεκτό ελαιόλαδο  

από το Κεφαλόβρυσο Μεσσηνίας

Η 
διαδρομή ξεκίνησε πριν από 

δέκα χρόνια όταν η νεότερη 

γενιά της οικογένειας Νικο-

λαΐδη κληρονόμησε εκτά-

σεις με ελαιόδεντρα στο Κε-

φαλόβρυσο Μεσσηνίας. Τρεις νέοι άνθρωποι 

δημιούργησαν τότε την εταιρεία Βιώσας, πα-

ράγοντας ελαιόλαδο υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Η επαφή με τον πρωτογενή τομέα προ-

ϋπήρχε, δεδομένου ότι η ελιά και η συγκομι-

δή της ανήκαν στην οικογενειακή παράδοση. 

«Ως απόφοιτος Μηχανικός Υπολογιστών στο 

Πολυτεχνείο εργάστηκα στην Ολλανδία και 

κατόπιν στην Ελλάδα. Αλλά και τα υπόλοιπα 

Τρόπος  
να ζεις

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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μέλη που βρίσκονται στην ιδρυτική ομάδα δι-

ατηρούν αντίρροπους επαγγελματικούς δρό-

μους. Η αδερφή μου, Φώφη Νικολαϊδου, τρέ-

χει το εγχείρημα στην Ολλανδία, όπου είναι 

και η βάση της, και η Μυρτώ Γραμματικάκη 

ενισχύει την εταιρεία στο σχεδιασμό και την 

προώθηση των προϊόντων», εξηγεί ο Βασίλης 

Νικολαϊδης, εκ των ιδρυτικών στελεχών. «Η 

ομάδα  μας ενισχύεται στη διάρκεια του έτους, 

καθώς πολλοί είναι εκείνοι που προσέρχονται 

οικειοθελώς κατά την ελαιοσυγκομιδή για 

να βοηθήσουν». Σε ό,τι αφορά το ίδιο το προ-

ϊόν, ο συνδυασμός διαφορετικών ελαιότοπων 

της περιοχής του Κεφαλόβρυσου σε υψόμετρο 

1.500 μ. αποδίδει σύμφωνα με τον επικεφαλής 

της επιχείρησης ένα διαφοροποιημένο αποτέ-

λεσμα με έντονα γευστικά και αρωματικά χα-

ρακτηριστικά, αναδύοντας αρώματα μπανά-

νας, πικράδα αλλά και πικάντικη γεύση. 

Ο προσανατολισμός για το λάδι Βιώσας υπήρ-

ξε από την πρώτη στιγμή κατεξοχήν εξωστρε-

φής, καθώς το 99% των πωλήσεων πραγμα-

τοποιείται εκτός Ελλάδας. «Ήταν συνειδητή 

επιλογή μας από την πρώτη στιγμή να βγούμε 

εκτός συνόρων, καθότι ένα προϊόν με προστι-

θέμενη αξία και διαφοροποιημένο χαρακτήρα 

δύσκολα θα μπορούσε να επιβιώσει στην Ελ-

λάδα, τόσο από οικονομικής όσο και από αι-

σθητικής άποψης, σε μία αγορά, στην οποία 

τα περισσότερα σπίτια διαθέτουν εν αφθονία 

ελαιόλαδο», λέει ο Βασίλης Νικολαΐδης. 

Οι συσκευασίες του Βιώσας απαντώνται σε 

ράφια delicatessen καταστημάτων, ενώ κα-

ταβάλλονται προσπάθειες εισόδου και στην 

αγορά του HoReCa. «Προμηθευόμαστε λά-

δι από διάφορους τοπικούς παραγωγούς της 

Μεσσηνίας, εξυπηρετώντας έναν διττό στό-

χο, αφενός να ενισχύσουμε τους εν λόγω πα-

ραγωγούς, αφετέρου να διευρύνουμε τον επι-

χειρηματικό μας προσανατολισμό και σε ένα 

ακόμη κανάλι της αγοράς υπό διαφορετική 

ετικέτα, στην οποία αναγράφεται ότι το προ-

ϊόν αποτελεί επιλογή του ελαιόλαδου Βιώ-

σας», επισημαίνει ο κ. Νικολαΐδης. 

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΒΑΤΣΗ Η ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙ ΒΙΩΣΑΣ, ΕΝΩ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΣΕ ΡΟΖ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Το Λάδι Βιώσας σε αριθμούς

5 τόνοι ετησίως παραγόμενες ποσότητες

1.500 μ. το υψόμετρο των ελαιώνων 

99% της παραγωγής εξάγεται

Στην γκάµα 
περιλαµβάνονται 

επίσης δύο 
ελαιόλαδα τύπου 

agrumato µε 
γεύση λεµόνι 

και πορτοκάλι 
σε περιορισµένη 

ποσότητα.
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Π Ρ Ο Φ Ι Λ

Σ
τη ζωή πρέπει να δουλέψεις πο-

λύ για να σε πούνε τυχερό. Αυ-

τή η φράση συμπυκνώνει την 

ιστορία της οικοτεχνίας που 

έχουν δημιουργήσει η Γεωργία 

Ζέρβα και ο σύζυγός της Κώστας Μπουτσιά-

νης που παράγει την ελιά «Δολιανίτικο» στα 

Κάτω Δολιανά Αρκαδίας. Μετά από δεκαπέ-

ντε χρόνια σταθερής παρουσίας στο χώρο της 

επιτραπέζιας μεταποιημένης Χονδροελιάς 

έχει έρθει η μεγάλη συνεργασία με την αλυ-

σίδα Σκλαβενίτη που βάζει το προϊόν σε νέα 

τροχιά στην εγχώρια αγορά. Ο δρόμος προς 

την επιτυχία της μικρομεσαίας οικοτεχνί-

ας όμως ήταν στρωμένος με αγκάθια, υπομο-

νετικούς και δημιουργικούς πειραματισμούς, 

προσήλωση στο στόχο της ποιότητας, διάρκεια 

στη στόχευση, εξωστρέφεια και μια ξεκάθαρη 

ΘΕΛΕΙ

ΜΥΑΛΟ
Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
«Όταν βλέπεις Χονδροελιά, θέλουμε θυμάσαι το Δολιανίτικο» 

σημειώνει η φιλόδοξη παραγωγός Γεωργία Ζέρβα

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
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φιλοδοξία. Όπως αναφέρει η Γεωργία Ζέρβα 

«όταν βλέπεις Χονδροελιά θέλουμε να θυμά-

σαι το Δολιανίτικο, όταν ακούς Χονδροελιά να 

έχεις τη γεύση της ελιάς στο στόμα».

Και όλα αυτά στις κατάφυτες πλαγιές που 

κοιτάνε την πεδιάδα του Άστρους σε υψόμε-

τρο 150 μ. όπου βρίσκονται τα 2.000 δέντρα 

ποικιλίας Χονδροελιάς από τις οποίες το ζευ-

γάρι Ζέρβα και Μπουτσιάνης παράγουν 60 

τόνους μεταποιημένης ελιάς. Από το 2006 

ανέπτυξαν μια μοναδική συνταγή από βότα-

να και ελαιόλαδο που έχουν χαρίσει πολλές 

διακρίσεις στο προϊόν. 

Ανοίγει δρόµο η εξωστρέφεια
Κλειδί στην επιτυχία, όπως αναφέρει η κυρία 

Ζέρβα, είναι η εξωστρέφεια και η επαφή με το 

κοινό. «Με βάση τα σχόλια επισκεπτών στις 

εκθέσεις πειραματιστήκαμε συστηματικά 

πριν οδηγηθούμε στη σημερινή συνταγή». 

Με καταγωγή από αγροτική οικογένεια οι 

δύο επιχειρηματίες έκαναν τη διαφορά επεν-

δύοντας από το 2006 στην παραγωγή μετα-

ποιημένης ελιάς κάτι που εξασφάλιζε μια με-

γαλύτερη τιμή σε σχέση με τον μέσο όρο της 

υπόλοιπης περιοχής. «Εξαρχής στόχος μας 

ήταν να πουλάμε ωριμασμένη ελιά που με-

τά από 8 μήνες στην άλμη είχε τιμή πώλησης 

περίπου 3 ευρώ σε αντίθεση με την πράσι-

νη ελιά που δίνεται για περίπου 1,2-1,5 ευρώ 

κατά μέσο όρο και όχι τη φετινή χρονιά που 

αποτελεί μια πολύ κακή χρονιά για τον παρα-

γωγό», θα πει η Γεωργία Ζέρβα. 

ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΙΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με στόχο τη διασπορά του ρίσκου οι δύο επι-

χειρηματίες μοιράζουν τις πωλήσεις τους στις 

αγορές Αθήνας, νησιών και εξωτερικού. «Επι-

διώκουμε να εξάγουμε 40% σε Ν. Υόρκη, Το-

ρόντο και Γερμανία» θα πει η κυρία Ζέρβα και 

συμπληρώνει «η πανδημία έχει δημιουργήσει 

πτώση 70% στα νησιά αλλά αισιοδοξούμε ότι 

θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά». 
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Aπό τις 8 έως τις 10 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί ο 6ος «Αthena International 

Olive Oil Competition», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας επικοινω-

νίας και οργάνωσης εκθέσεων Vinetum. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη 

Λέσβο που αποτελεί την τρίτη πιο σημαντική ελαιοκομική περιοχή της χώρας, με 

την υποστήριξη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του Δήμου Δυτ. Λέσβου, του Εμπο-

ρικού Επιμελητηρίου Λέσβου και της Τράπεζας Πειραιώς. Την 25μελή διεθνή 

κριτική επιτροπή του Athena συνθέτουν γευσιγνώστες-δοκιμαστές διεθνούς εμ-

βέλειας από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, το Ισ-

ραήλ, την Ιταλία, την Κροατία, το Μαρόκο, τη Μεγάλη Βρετανία, την Πορτογαλία, 

την Τυνησία και, φυσικά, την Ελλάδα. Φέτος μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά που 

στην επιτροπή θα συμμετάσχουν κριτές από το Νότιο Ημισφαίριο και το Μαρόκο, 

σε αναγνώριση της ραγδαίας ανάπτυξης της ελαιοκαλλιέργειας στα μέρη αυτά. Η 

συμμετοχή στον Athena 2021 και η έναρξη αποστολής δειγμάτων Vinetum είναι 

σε εξέλιξη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του διαγωνισμού www.athenaoliveoil.

Με τη φιλοδοξία της ομαλής διεξαγωγής τους φαίνεται να κινούνται οι διοργα-

νωτές των μεγαλύτερων διεθνών διαγωνισμών ελαιολάδου, οι οποίοι ήδη ορίσει 

ημερομηνίες και έχουν ανοίξει τις πλατφόρμες συμμετοχής. Από τους σημαντι-

κόττερους την αυλαία ανοίγει ο NYIOOC που τοποθετείται μεταξύ 15-20 Απρι-

λίου και ακολουθούν τον Μάιο London IOOC (12-14 Μαΐου), EVO IOOC (17-19 

Μαΐου), Japan IOOC ((17-19 Μαΐου) και στις 6 Ιουνίου ο TerraOlivο στο Ισραήλ. 

ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ 
ΦΕΤΟΣ  
ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από τις 8 έως  
τις 10 Απριλίου

∆ιεθνείς διαγωνισµοί ελαιολάδου 

Στα 4,160 ευρώ το κιλό ο μέσος όρος δε-
καετίας για την Ιταλία (Μπάρι), στα 2,742 
για την Ισπανία (Χαέν) στα 2,687 για την 
Ελλάδα (Χανιά). Αλήθεια τι λέγει για όλα 
αυτά ο γκουρού του ελαιολάδου; Από τις 
στήλες του Ελαίας Καρπός θα δείτε να 
γράφουμε συχνά για την προοπτική βελ-
τίωσης της τιμής του ελαιολάδου που πα-
ράγεται στην Ελλάδα, όχι γιατί μας αρέσει 
να χαϊδεύουμε αυτιά αλλά γιατί έχουμε πί-
στη στις δυνατότητες του τόπου και στην 
προσπάθεια του Έλληνα. 

Προφανώς και έχουμε κάτι άλλο στο νου 
μας, όταν αναφερόμαστε στο ελληνικό 
ελαιόλαδο, από το προϊόν που δεν κατα-
νέμεται με βάση τις ποιοτικές του προδια-
γραφές, που δεν συντηρείται σωστά, που 
δεν ακολουθεί μια στρατηγική διάθεσης 
στην αγορά, που δεν τυποποιείται με βά-
ση την ταυτότητά του που δεν χτίζει κα-
θημερινά πάνω στο όνομά του. Γι’ αυτό πι-
στεύουμε στην αξία του. 

Κάποτε υπήρχαν οι γεωργικές εφαρμογές 
που καθοδηγούσαν τον παραγωγό, τώρα, 
σε πολλές περιοχές, τη θέση τους έχουν 
πάρει κάτι τυχάρπαστοι που παριστάνουν 
τους συμβούλους, που μοιράζουν τραπε-
ζικές επιταγές με αντίκρισμα έναν «μαύρο 
κουβά» μόνο και μόνο για να βάλουν χέρι 
στα αναπτυξιακά προγράμματα, η κακοδι-
αχείριση των οποίων αφήνει τα πράγματα 
όπως είναι και τους παραγωγούς στο έλε-
ος της «μαφίας» του προϊόντος.

Ο μέσος όρος τιμών 
παραγωγού ελαιολάδου την 
τελευταία δεκαετία καταρρίπτει 
το μύθο που θέλει το ελληνικό 
ελαιόλαδο να πιέζεται από τη 
δυνατότητα άλλων μεγάλων 
χωρών -ειδικότερα της 
Ισπανίας- να παράγουν φθηνά 
και να πωλούν φθηνότερα. 

ΠΑΡΕΝΙΑΥΤΟΦΟΡΙΑ

 γερολαδάς
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