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ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ο ΤΕΝΕΚΕΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

Όταν η αγορά δεν χωράει το συμφέρον του παραγωγού  
και η δαπάνη της ετικέτας γίνεται δυσβάστακτη, η πραγματικότητα  

έρχεται να επιβεβαιώσει πως ο τενεκές του παραγωγού  
που διατίθεται σε γνωστούς και φίλους δεν είναι χωρίς ταυτότητα.

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Σπάνια θα συνα-
ντήσει κανείς αυ-
θεντικό τοσκανέ-
ζικο ελαιόλαδο 
από μικρό παρα-
γωγό σε δεξαμε-
νή βιομηχανίας 
και κατ’ επέκταση 
σε μεγάλη αλυσί-
δα λιανικής.

Μια μέθοδος διάθεσης  
που έθρεψε γενιές και γενιές

Τις κρυμμένες αξίες του «επώνυμου» τενεκέ, 

που τόσο έχει κατηγορηθεί τα τελευταία χρό-

νια, νοσταλγούν κάποιες φορές οι Έλληνες 

ελαιοκαλλιεργητές, όσο οι συντεταγμένες προσπά-

θειες για διαφοροποίηση της ποιότητας και οργανω-

μένο  branding κινούνται σε μικρούς όγκους, οι λί-

γοι μεσαίας τάξεως τυποποιητές έχουν προσαρμοστεί 

στους όρους του διεθνούς εμπορίου, ενώ το μεγαλύ-

τερο μέρος της εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου δια-

κινείται σε χύμα μορφή και με χαμηλές τιμές.

Ο παρεξηγημένος για πολλούς τενεκές, τουλάχιστον 

στο βαθμό που σηματοδοτούσε την απευθείας πώλη-

ση από τον παραγωγό στον καταναλωτή, αποτέλε-

σε μια μέθοδο διάθεσης που έθρεψε γενιές και γενιές 

(αγρότες και αστούς), εξασφάλιζε ένα προϊόν εγνω-

σμένης αξίας και συμπύκνωνε τα μικρότερα δυνα-

τά κόστη συσκευασίας, μεταφοράς, διαφήμισης και 

προώθησης. Σήμερα όλα αυτά, ακόμη και στο βαθμό 

που γίνονται επιτυχώς, δείχνουν να μεταφέρουν κό-

στη στην πλευρά του παραγωγού. Έτσι, η άλλη λύση, 

πριν από την επιστροφή στον τενεκέ, είναι το «τέλ-

μα» που υπόσχεται το ελεύθερο εμπόριο της δεξαμε-

νής και των βυτίων.   Ίσως δεν είναι υπερβολή να πει 

κανείς ότι αν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένο ένα οι-

κονομικό μοντέλο στις ελληνικές επαρχίες του ελαι-

ολάδου, αυτό είναι το «δίκτυο» του τενεκέ του παρα-

γωγού. Όσο αναχρονιστικός και αν είναι ο τενεκές 

«του κουμπάρου από το χωριό», είναι μέχρι σήμερα η 

μόνη αλυσίδα εφοδιασμού των νοικοκυριών με αγνό 

ελαιόλαδο που σε ευρεία κλίμακα σήκωσε όλες τις 

προηγούμενες δεκαετίες -και εξακολουθεί μέχρι και 

σήμερα να σηκώνει- το οικονομικό βάρος της ελαιο-

παραγωγής. Το «δίκτυο» που στήριξε τις οικονομίες 

της υπαίθρου και εξασφάλισε ρευστότητα και τα προς 

το ζην στους ελαιοπαραγωγούς. Παράλληλα δεν μπο-

ρεί παρά να οφείλεται στον τενεκέ η εδραίωση σε τέ-

τοιο βαθμό της κατά κεφαλήν κατανάλωσης έξτρα 

παρθένου ελαιολάδου στην Ελλάδα, ώστε η χώρα μας 

να είναι πρώτη στη σχετική λίστα παγκοσμίως με 24 

λίτρα κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση, όταν Ισπα-

νία και Ιταλία υπολείπονται κατά 10 λίτρα.   

Για να ενισχύσει τη θέση του 
ο μικρός παραγωγός
Αυτό αποτυπώνει και πρόσφατη έρευνα που μελετά 

τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε ο μικρός παρα-

γωγός να ενισχύσει τη θέση του στην αλυσίδα εφοδι-

ασμού ελαιολάδου, ώστε να μπορέσει σε πρώτη φά-

ση να διατηρήσει βιώσιμη την εκμετάλλευσή του και 

ίσως στη συνέχεια να μπει πιο βαθιά στα νερά της τυ-

ποποίησης. Παρά τη βαριά του ιστορία και πρακτικό-

τητα, το δίκτυο αυτό δέχεται τα πυρά της εγχώριας 

Στήριγμα της οικονομίας 
της υπαίθρου  

το δίκτυο του τενεκέ

Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ
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Μια συγκριτική ανάλυση εκμεταλλεύσεων έως 50 
στρμ. σε παραγωγικά κέντρα ελαιολάδου σε Ελλά-
δα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, η οποία δημοσι-
εύτηκε πρόσφατα, έρχεται να στρέψει την προσοχή 
των ελαιοπαραγωγών στη δυναμική της ανάπτυ-
ξης προσωπικών αλυσίδων διανομής ως εναλλα-
κτική της καθιερωμένης διάθεσης σε εμπόρους ή 
ελαιοτριβεία με τιμή… «ό,τι πιάσει». Ένα από τα συ-
μπεράσματα της μελέτης, που συνυπογράφει και ο 
καθηγητής του ΓΠΑ, Παύλος Καρανικόλας, υπα-
γορεύει ότι ένας τενεκές λιγότερος στη δεξαμενή 
του χύμα, θα μπορούσε να είναι ένα βήμα πιο κοντά 
στην τυποποίηση.  

ΜΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΑΛΩΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΤΟΥ ΤΕΝΕΚΕ  

Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ

βιομηχανίας και των υπευθύνων για τη χάραξη στρα-

τηγικής στο ελαιόλαδο, χωρίς όμως καμία από τις δύο 

πλευρές να έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα τα απαι-

τούμενα οικονομικά κίνητρα και αναπτυξιακά εργα-

λεία για ένα πιο σύγχρονο μοντέλο παραγωγής. 

Με άλλα λόγια οι παραγωγοί αποκλείονται από το 

να διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην δι-

αρκώς διευρυνόμενη πίτα υπεραξίας που προσφέ-

ρει η τυποποίηση. Αντ’ αυτού καλούνται κάθε χρό-

νο στο να διαθέσουν κεφάλαιο (γη και εξοπλισμό) 

δεκάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά και απαιτητική προ-

σωπική εργασία για να μείνει στο τέλος του έτους σε 

αυτούς ένα βασικό εισόδημα.   

Από την πλευρά του κράτους, αυτό που συμβαίνει 

είναι η ενίσχυση μιας κενής βιομηχανίας συμβου-

λών, υπηρεσιών και ερευνών αγοράς που στοιχίζουν 

χρυσάφι στους παραγωγούς τη στιγμή που το λόμπι 

της εγχώριας τυποποίησης επιδίδεται σε έναν ψυ-

χρό επικοινωνιακό πόλεμο στον τενεκέ. Αποτέλε-

σμα αυτού του ακήρυχτου πολέμου στους παραγω-

γούς είναι και η πτώχευση όποτε κάποιος επιχειρεί 

να δοκιμάσει την τύχη του στην τυποποίηση, σε ένα 

μη ρυθμισμένο περιβάλλον, όπως είναι το ελληνικό. 

Συγκριτική ανάλυση εκμεταλλεύσεων 
έως 50 στρεμμάτων στη Μεσόγειο
Υπενθυμίζεται μια παλαιότερη έρευνα, η οποία έδει-

χνε ότι 3 στις 5 επιχειρήσεις ελαιολάδου, ή αλλιώς το 

63% σχεδόν κλείνουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια 

παρουσίας τους στην αγορά.  Σύμφωνα με αυτήν η 

μέση τιμή πώλησης ήταν 6,50 ευρώ  το λίτρο και το 

πρωτογενές κόστος χωρίς περιεχόμενο στα 0,90 έως 

και 5,25 ευρώ. Το κόστος αυτό διαμορφώνει τα έσοδα 

συμβούλων, πιστοποιητών και λοιπών μεσαζόντων.

Επιστρέφοντας στην αρχική έρευνα, μια συγκρι-

τική ανάλυση εκμεταλλεύσεων έως 50 στρεμμά-

των σε παραγωγικά κέντρα ελαιολάδου στην Ελλά-

δα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, η 

οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα, έρχεται να στρέψει 

την προσοχή των ελαιοπαραγωγών στη δυναμική 

της ανάπτυξης προσωπικών αλυσίδων διανομής ως 

εναλλακτική της καθιερωμένης διάθεσης του προϊό-

ντος τους σε εμπόρους ή ελαιοτριβεία με τιμή… «ό,τι 

πιάσει». Ένα από τα συμπεράσματα της μελέτης αυ-

τής, που συνυπογράφει και ο καθηγητής του ΓΠΑ, 

Παύλος Καρανικόλας, υπαγορεύει ότι ένας τενεκές 

λιγότερος στη δεξαμενή του χύμα, θα μπορούσε να 

είναι ένα βήμα πιο κοντά στην τυποποίηση.   

Η χώρα μας βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο 

κύκλο που περιστρέφουν οι Ιταλοί εισαγωγείς. Και 

αυτό παρά το γεγονός ότι το 84% των εκμεταλλεύ-

σεων της Ελλάδας είναι κάτω των 50 στρεμμάτων. 

Στην Ελλάδα λοιπόν η μελέτη εστιάζει στην περιο-

χή της Ηλείας, όπου το 55% της παραγωγής εξάγε-

ται χύμα από μεγαλοεμπόρους ενώ το 3% τυποποι-

είται. Ένα επιπλέον 3% εξάγεται τυποποιημένο από 

ιδιωτικά ελαιοτριβεία της περιοχής.  Αυτό που μένει, 

είναι ένα 38% το οποίο διατίθεται σε τενεκέδες μετα-

ξύ συγγενών και φίλων, άτυπων δικτύων των παρα-

γωγών και την ιδιοκατανάλωση. Είναι δηλαδή το πο-

σοστό που κατά πάσα πιθανότητα επιτρέπει στους 

παραγωγούς να καλύψουν τις βιοποριστικές τους 

ανάγκες και να παραμείνουν στην αγορά. 

«Δεν θα έπρεπε να υποτιμούμε τον τενεκέ» εξηγεί 

στο Ελαίας Καρπός ο καθηγητής, Παύλος Καρανικό-

λας, ο οποίος αντιλαμβάνεται το «δίκτυο» διανομής 

του τενεκέ ως μια τουλάχιστον πρώιμη έκφραση χει-

ραφέτησης του παραγωγού από το ευάλωτο εμπόριο.

Παρά το «αμαρτωλό» του παρελθόν και τη 

φαινομενικά αναχρονιστική υπόσταση, ο 

17κιλος τενεκές αφήνει στον Έλληνα παρα-

γωγό περί τα 4,70 ευρώ το κιλό όταν πωλεί-

ται για 80 ευρώ. Επίπεδα τιμής που έχουν 

να ακουστούν μια πενταετία στην ελληνι-

κή αγορά του χύμα. Τα ζητήματα προστασίας 

του καταναλωτή, πιστοποίησης της ποιότη-

τας, καθώς και αυτό της αισθητικής πλαισί-

ωσης ενός ποιοτικού τρόφιμου με τις όποιες 

επιχειρηματικές και μαρκετίστικες προεκτά-

σεις μπορεί να έχει η σεβαστή και προτιμητέα γραμμή 

της τυποποίησης σε γυάλινη φιάλη δεν είναι αμελητέα. 

Ωστόσο ο τενεκές παραμένει μια σταθερά, με την προϋ-

πόθεση ότι πληροί ορισμένες προδιαγραφές για μια οι-

κογένεια να δοκιμάσει πραγματικά ποιοτικό ελαιόλαδο 

σε προσιτή τιμή, όπως συμβαίνει και στην κεντρική φω-

τογραφία, τραβηγμένη όχι στην αυλή κάποιου ελαιοτρι-

βείου στην ελληνική επαρχεία, αλλά στην Τοσκάνη.
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Ό
μύθος του ελαιολάδου της Τοσκάνης 

μαζί με την προστιθέμενη αξία που επι-

βάλλει να πληρώνεται το προϊόν, απο-

τυπώνει και ένα δοκιμασμένο, αποτελεσματικό 

μοντέλο διάθεσης που χειραφετεί τους παραγω-

γούς από τις διακυμάνσεις του εμπορίου μεταξύ 

των μεγάλων ψαριών της αγοράς. 

Όπως και στις περισσότερες υποθέσεις του κλά-

δου, έτσι και στην περίπτωση των μικρών παρα-

γωγών, οι Ιταλοί ελαιοπαραγωγοί δραστηριοποι-

ούνται στην πιο «ώριμη» πραγματικότητα. Το 

μοντέλο της Τοσκάνης στην περίπτωση των μι-

κρών παραγωγών, περιλαμβάνει απευθείας εξα-

γωγές ελαιολάδου από την αποθήκη του πα-

ραγωγού σε επισκέπτες των εκμεταλλεύσεων. 

Πρόκειται για ένα μοντέλο που προφανώς βασί-

ζεται στον τουρισμό και το οποίο στηρίζεται στο 

γεγονός ότι κάθε σπίτι στην περιοχή Lucca της το-

σκανικής υπαίθρου (μέρος αναφοράς της έρευ-

νας), διαθέτει και από ένα μικρό ελαιοτριβείο. 

Οι υπόλοιποι ελαιοκαλλιεργητές (60% της τοπι-

κής παραγωγής) ελαιοποιούν  και τυποποιούν 

την παραγωγή τους στο μοναδικό συνεταιριστικό 

ελαιοτριβείο της περιοχής, και στη συνέχεια πα-

ραδίδουν οι ίδιοι την παραγωγή τους σε συνεργα-

ζόμενα εστιατόρια ή καταστήματα τροφίμων. Βα-

σικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι το γεγονός 

ότι απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά και αγο-

ρές από τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και βιομη-

χανίες του κλάδου, γεγονός που επιτρέπει έναν 

βαθμό ανεξαρτησίας και ανοσίας από τα εμπορι-

κά κόλπα των μεγάλων παιχτών. Από την άλλη, 

στην Πορτογαλία, όπου η ελαιοκαλλιέργεια μο-

νοπωλείται κυρίως από πολυεθνικές, η θέση των 

μικρών παραγωγών τους περιορίζει στην ιδιοκα-

τανάλωση ή στις χαμηλές τιμές της αγοράς.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ
Σπάνια θα συναντήσει κανείς τοσκανέζικο ελαιόλαδο από μικρό 
παραγωγό σε δεξαμενή βιομηχανίας ή σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

84%

65%

54%

71%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Στην Ισπανία έχει ξεκινήσει και εδώ μερι-
κά χρόνια μια διαδικασία ανεξαρτητοποί-
ησης των μικρών παραγωγών από την 
κεντρική αλυσίδα εφοδιασμού. Η περιο-
χή Castellon μπαίνει κάτω από τον φακό 
των ερευνητών. Εκεί, το 90% του ελαιο-
λάδου που παράγεται είναι υψηλής ποιότη-
τας έξτρα παρθένο ή παρθένο ελαιόλαδο, 
το οποίο τυποποιείται κυρίως στα συνεται-
ριστικά ελαιοτριβεία της περιοχής και στη 
συνέχεια διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή 
της Βαλένθια, σε εστιατόρια, καταστήματα 
delicatessen και άλλες μικρές επιχειρήσεις.

Ομάδες μικρών παραγωγών 
και συνεταιρισμοί μικρής 
δυναμικής το ισπανικό μοντέλο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ταμείο
Εγγυήσεων
Αγροτικής
Ανάπτυξης

  

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟT. 210 32 88 000, www.piraeusbank.gr

Στηρίζουμε τον αγροδιατροφικό τομέα
και τα σχέδιά σας.

Στην Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιούμε τις δυνατότητες του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
και υποστηρίζουμε  με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς
και επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην πρωτογενή παραγωγή ή τη μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων. Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε:

• όσους έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιχορήγησης στο πλαίσιο του ΠΑΑ
• όσους επιθυμούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια χωρίς να έχουν ενταχθεί
  σε πρόγραμμα επιχορήγησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τη χρηματοδοτική λύση που σας ταιριάζει.

Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.

Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ταμείο
Εγγυήσεων
Αγροτικής
Ανάπτυξης

  

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟT. 210 32 88 000, www.piraeusbank.gr

Στηρίζουμε τον αγροδιατροφικό τομέα
και τα σχέδιά σας.

Στην Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιούμε τις δυνατότητες του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
και υποστηρίζουμε  με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς
και επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην πρωτογενή παραγωγή ή τη μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων. Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε:

• όσους έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιχορήγησης στο πλαίσιο του ΠΑΑ
• όσους επιθυμούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια χωρίς να έχουν ενταχθεί
  σε πρόγραμμα επιχορήγησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τη χρηματοδοτική λύση που σας ταιριάζει.

Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.
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