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Τα «ελαιοραβδιστικά» του Ντόναλτ Τραμπ 
του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

EDITORIAL

Ο
ι αλλαγές που συντελούνται 
αυτό τον καιρό διεθνώς είναι 
πολύ μεγάλες για να «κολλή-
σουν» σε περιοριστικά μέτρα 
γύρω από το διεθνές εμπό-

ριο, όπως αυτά στα οποία δείχνει ιδιαίτερη 
επιμονή αυτό τον καιρό ο σημερινός ένοι-
κος του Λευκού Οίκου, Ντόναλτ Τραμπ.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πρόε-
δρος Τραμπ παίζει απλώς την καθυστέρη-
ση. Υπ’ αυτή την έννοια, οι δασμοί  π.χ. από 
21,60% σε 34,75% για τις ισπανικές μαύρες 
ελιές που εξάγονται στην αγορά των ΗΠΑ, 
μοιάζει περισσότερο με χατιράκι στους κα-
λιφορνέζους – ρεπουμπλικάνους φίλους 
του, παρά με μια απόφαση που θα μπορού-
σε να αντιστρέψει τον ρου της ιστορίας.

Άλλωστε, το γεγονός ότι το κενό που 
αφήνουν -λόγω των δασμών- οι Ισπα-
νοί εξαγωγείς, σπεύδουν ήδη να καλύ-
ψουν χώρες όπως το Μαρόκο, η Αίγυπτος, 
η Τουρκία ή ακόμα και η χώρα μας, δείχνει 
ακριβώς την περιορισμένη απήχηση που 
μπορεί να έχουν αυτού του είδους οι απο-
φάσεις σε μια αγορά που δεν ασπάζεται, 
όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, 
την αυστηρή έννοια των συνόρων.

Αν θέλουμε να το δούμε με αριθμούς, 
όπως αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του 
στην «Καθημερινή» ο καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας, Νίκος Μαρα-
ντζίδης, σήμερα στον κόσμο ζουν επτά δι-
σεκατομμύρια άνθρωποι, τα τέσσερα εκ των 
οποίων στην Ασία και από ένα περίπου σε 
Ευρώπη, Αμερική και Αφρική. Ως το 2040 
ο παγκόσμιος  πληθυσμός θα αυξηθεί σε εν-
νιά δισεκατομμύρια (πέντε στην Ασία και 
δύο στην Αφρική), ενώ το 2100, αν οι προ-
βλέψεις των επιστημόνων του ΟΗΕ απο-
δειχθούν ορθές, ο πλανήτης θα έχει έντεκα 
δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα πέντε θα 
βρίσκονται στην Ασία και τα τέσσερα στην 
Αφρική. Η Νιγηρία, για παράδειγμα, που το 
1950 είχε  35 εκατομμύρια, σήμερα αγγίζει 
τα 200 και θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύ-
ρια στο τέλος του αιώνα.

Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για το 
διεθνές εμπόριο στα τρόφιμα και ειδικότε-
ρα για τον κλάδο της ελιάς και του ελαιολά-
δου; Μάλλον ότι κανένας πρόεδρος, καμιάς 
υπερδύναμης δεν θα είναι σε θέση να βά-
ζει δασμούς και να περιορίζει τη διακίνηση 
των προϊόντων, πολλώ δε μάλλον των τρο-
φίμων, εκεί όπου οι κανόνες της προσφο-

ράς και της ζήτησης υπαγορεύουν. 
Όπως μάλιστα αναφέρει χαρακτηρι-

στικά στο άρθρο του ο καθηγητής Μαρα-
ντζίδης, οι πολίτες της Δύσης αντί να βι-
ώνουμε το τέλος της κυριαρχίας της με 
νοσταλγία, φόβο ή επιθετικότητα, έχουμε 
ανάγκη να κατανοήσουμε τον καινούργιο 
κόσμο που έρχεται. Να εμπεδώσουμε πως 
η Δύση δεν θα είναι (πλέον) το κέντρο του 
κόσμου αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα 
αρνητικό. Στο κάτω κάτω, είναι σημαντι-
κό να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας τα-
πεινοφροσύνη, περιέργεια για γνώση και 
ανοιχτούς ορίζοντες για έναν κόσμο γεμά-
το εκπλήξεις και αλλαγές.
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Στην παραοικονομία οδηγεί 
τους ελαιοκαλλιεργητές  

η άδικη φορολογία

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Δ
ιαστάσεις επιδημίας προσλαμβάνει 
το παρεμπόριο στα αγροτικά προϊό-
ντα, επομένως και στις επιτραπέζι-
ες ελιές και στο ελαιόλαδο, ως απο-
τέλεσμα της βαριάς φορολογίας των 

αγροτικών εισοδημάτων (υψηλοί συντελεστές 
φόρου, προκαταβολή στο 100% του προηγούμε-
νου έτους και ασφαλιστικές εισφορές άμεσα συν-
δεδεμένες με το φορολογητέο εισόδημα) αλλά 
και των αδυναμιών της Πολιτείας να ελέγξει την 
αγορά και να επιβάλει με αυστηρότητα την τήρη-
ση των κανόνων. Έτσι, την ώρα που οι παραγωγοί 
αναζητούν εναγωνίως λύσεις για το μετριασμό 
των επιπτώσεων από τη βαριά φορολογία, στε-
λέχη από τον κλάδο της μεταποιητικής βιομη-
χανίας και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων δεν 
κρύβουν τον προβληματισμό τους για τις διαστά-
σεις που παίρνει η «μαύρη αγορά», φαινόμενο το 
οποίο σε κάποιες περιπτώσεις απειλεί τα θεμέλια 
της μεταποιητικής βιομηχανίας. 

Απειλή για τη µεταποίηση
Καμιά επιχείρηση, όποια τιμολογιακή πολιτική 

κι αν επιλέξει, δεν είναι σε θέση να αντισταθμί-
σει τα οφέλη που μπορεί να προκύπτουν για τους 
αγρότες από τη διάθεση της παραγωγής τους στη 
«μαύρη αγορά», τονίζει μετ’ επιτάσεως στο Ελαίας 
Καρπός, στέλεχος με μακρά διαδρομή στον κλάδο 
της επιτραπέζιας ελιάς, αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι στη νέα εμπορική περίοδο που ξεκινάει ο κλά-
δος, αυτό το ζήτημα, είναι ίσως από τα σημαντικό-
τερα που καλείται να αντιμετωπίσει. Το ίδιο στέ-
λεχος υποστηρίζει ότι κανείς δεν διαφωνεί με την 
φορολογία των αγροτών, πολύ περισσότερο δε με 
την τήρηση βιβλίων και την έκδοση παραστατι-
κών από τις αγροτικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, το 
σύνολο των συντελεστών του κλάδου καλωσόρι-
σε αυτή την εξέλιξη, εκτιμώντας ότι θα συμβάλει 
στην περαιτέρω εξυγίανση της αγοράς και στην 
βελτίωση των όρων ισονομίας και ανταγωνιστικό-

  

ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ
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τητας όλων των κρίκων της αλυσίδας.
Το πρόβλημα ξεκινάει από το επί-

πεδο των φορολογικών συντελεστών 
και ειδικά από την προκαταβολή 100% 
(στη βάση του φόρου της προηγούμε-
νης χρονιάς), ρύθμιση η οποία είναι 
άδικη και υπονομεύει την ίδια τη βιω-
σιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων. Με ποια λογική, οι οικονομικές 
αρχές υποχρεώνουν φέτος τον καλλι-
εργητή ελιάς στη Χαλκιδική να κατα-
βάλει 100% προκαταβολή φόρου, όταν 
όλοι γνωρίζουν ότι οι φετινές αποδό-
σεις των ελαιώνων υπολείπονται κατά 
πολύ των αντίστοιχων της περασμένης 
χρονιάς, έλλειμμα το οποίο δεν είναι 
σε θέση να το καλύψει καμιά τιμολογι-
ακή πολιτική και καμιά μεταποιητική 
βιομηχανία. Με δεδομένη μάλιστα τη 
ζήτηση που υπάρχει για το προϊόν, εί-
ναι φυσικό, ο ελαιοκαλλιεργητής, προ-
κειμένου να ανταπεξέλθει στην άδικη 
απαίτηση των φορολογικών αρχών, να 
αναζητήσει και να βρει λύσεις διεξό-
δου στο πεδίο της παραοικονομίας.        

Η υπερφορολόγηση 
αποτελεί τη βαθύτερη αιτία

Στο θέμα αναφέρθηκε ανοικτά την 
περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων της 83ης Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης και ο Χάρης Σιού-
ρας, γενικός γραμματέας της ΠΕΜΕΤΕ, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η υπερ-
φορολόγηση αποτελεί τη βαθύτερη αι-
τία για την εκτόξευση της διακίνησης 
των προϊόντων στην γκρίζα οικονομία. 
Ο ίδιος δε επανέλαβε το αίτημα της ορ-
γάνωσης για τη σύσταση Μητρώου Με-
ταποιητικών και Εξαγωγικών Επιχει-
ρήσεων, προκειμένου να ξεκινούν όλοι, 
όπως είπε,  από την ίδια αφετηρία.   
Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης στο ότι ο 

κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς κατά-
φερε να συνεννοηθεί και να προετοι-
μάσει έναν εμπεριστατωμένο φάκελο 
για την ίδρυση Εθνικής Διεπαγγελ-
ματικής Οργάνωσης Ελιάς, ζητώντας 
από την ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να 
τον εγκρίνει άμεσα. 

«Θα χαθούν πόροι επειδή δεν 
έχουµε ∆ιεπαγγελµατική Ελιάς»
«Θα χαθούν πολύτιμοι ευρωπαϊκοί 
πόροι επειδή δεν έχουμε αναγνωρί-
σει την Εθνική Διεπαγγελματική Ορ-
γάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς» ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας πως 
η Ισπανία τα έχει κάνει αυτά εδώ και 
πολλά χρόνια.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που 
παρέθεσε, τέλος, ο κ. Σιούρας η Ελλάδα 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγω-
γός επιτραπέζιας ελιάς στην Ευρώπη 
και τέταρτη στον κόσμο, στην καλλι-
έργεια ασχολούνται πάνω από 65.000 
άτομα και πως η ΠΕΜΕΤΕ με τα μέλη 

της εξάγει σε πάνω από 100 χώρες του 
κόσμου, εισφέροντας στην εθνική οι-
κονομία 450 εκατ. ευρώ ετησίως.
«Οι προοπτικές της ελληνικής επιτρα-
πέζιας ελιάς είναι ιδιαίτερα θετικές και 
κυρίως στις ΗΠΑ, όπου η ελιά είναι το 
πρώτο εξαγώγιμο προϊόν» τόνισε ο εκ-
πρόσωπος της ΠΕΜΕΤΕ και πρόσθεσε 
πως η ποικιλία Καλαμών στην Αμερι-
κή «τρέχει σαν Φεράρι», ενώ καλή επί-
δοση καταγράφουν τόσο η Κονσερβο-
λιά, όσο και η Πράσινη Χαλκιδικής». 
Απέδωσε δε, τα εύσημα για την ένταξη 
της ονομασίας Καλαμάτας στον εθνικό 
κατάλογο, και εκτίμησε πως «αυτό θα 
δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο».

Καµιά τιµολογιακή πολιτική και καµιά 
µεταποιητική βιοµηχανία δεν είναι σε 
θέση να καλύψει τη διαφορά που κάνει 
για τους αγρότες η παραοικονοµία. 

ΥΨΗΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  
ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ 100%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΑΜΕΣΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ 
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
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  Περισσεύει
το σήμα στο        
   ελαιόλαδο

∆υστοκία αποδοχής τουλάχιστον 
στους µεγάλους «παίκτες» 
του ελαιόλαδου και της ελιάς, 
φαίνεται να συναντά το νέο 
«Ελληνικό Σήµα», που έχουν 
θεσπίσει ο ΕΛΓΟ–∆ήµητρα και η 
γ.γ. Καταναλωτή, καθώς υπάρχει 
η αίσθηση ότι δεν µπορεί να 
επιτελέσει τους σκοπούς για 
τους οποίους έχει θεσµοθετηθεί

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ  
& ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

∆ύο σηµαντικές εκδηλώσεις για 
τους κλάδους του ελαιολάδου 

και της επιτραπέζιας ελιάς 
πραγµατοποιήθηκαν στην 83η 

∆ΕΘ, όπου αναπτύχθηκαν θέµατα 
σχετικά µε το ελληνικό σήµα  

και την εξωστρέφεια.
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ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
«Έχουµε πάρα πολλά σήµατα, τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ, 

τα σήµατα φιλοπεριβαλλοντικης παραγωγής, τα 
Agro, το ISO» εκτίµησε ο γενικός διευθυντής του 

ΣΕΒΙΤΕΛ, Γιώργος Οικονόµου, και εκεί απέδωσε τη 
χαµηλή ανταπόκριση των επιχειρήσεων.

Σ
ε ό,τι αφορά τον κλάδο του 
ελαιόλαδου είναι δεδομένο 
ότι το θέμα της καταγωγής και 
προέλευσης, είναι λυμένο για 
την εγχώρια αγορά, γιατί δεν 

έχουμε ανταγωνισμό από εισαγόμενο. Άρα 
το ελληνικό σήμα ουσιαστικά απλά θα 
υποδηλώνει την ποιότητα του προϊόντος. 
Θα ενισχύει δηλαδή την ποιότητα του 
παρασκευαστή κι όχι την καταγωγή», 
αναφέρει ο γενικός διευθυντής του 
ΣΕΒΙΤΕΛ, Γεώργιος Οικονόμου.

Τον συναντήσαμε στην εκδήλωση 
που οργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη 
ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα και η Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή, προκειμένου 
να προωθήσουν τη σημασία του σήματος 
και να τιμηθούν οι πρώτες επτά ελληνικές 
επιχειρήσεις επιτραπέζιας ελιάς και 
ελαιόλαδου, οι οποίες το απέκτησαν και 
όπως υπογράμμισε, για να αλλάξουν 
τα δεδομένα, ιδίως στην απήχηση που 
μπορεί να έχει το σήμα στο εξωτερικό, θα 

πρέπει να υποστηριχθεί από μια δυνατή 
καμπάνια που να καλύπτει όλη την γκάμα 
των προϊόντων που θα το αποκτήσουν. Είτε 
είναι τα γαλακτοκομικά και το γάλα, είτε το 
μέλι, είτε η ελιά και το ελαιόλαδο. 

«Αυτό είναι το μήνυμα. Διότι έχουμε 
πάρα πολλά σήματα, τα ΠΟΠ και τα 
ΠΓΕ, τα σήματα φιλοπεριβαλλοντικης 
παραγωγής, τα Agro, το ISO. Άρα, ένα 
ακόμη σήμα ίσως επιτείνει τη σύγχυση», 
εκτίμησε ο γενικός διευθυντής του 
ΣΕΒΙΤΕΛ και εκεί απέδωσε και το γεγονός 
ότι δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, μεγάλη 
ανταπόκριση από τον τομέα. 

Απρόθυµοι οι µεγάλοι

«Για να μην αδικούμε βεβαίως τη 
διαδικασία, διότι τον Ιούλιο είναι που 
ξεκίνησε και μετά μεσολάβησε και ο 
Αύγουστος, φαίνεται όμως ότι οι μεγάλες 
εταιρείες επιδεικνύουν μια απροθυμία 
στο να ενταχθούν στο σύστημα», είπε 

χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι «μια 
μεγάλη εταιρεία δίνει μεγαλύτερη σημασία 
στο brand name το δικό της και όχι στο να 
δεθεί σε ένα άρμα, εάν δεν έχει από αυτό το 
άρμα να κερδίσει κάτι. Στην περίπτωση του 
γάλακτος, όταν βάζει μια γαλακτοβιομηχανία 
το ελληνικό σήμα θέλει να πείσει τον 
καταναλωτή της ότι το προϊόν δεν είναι 
εισαγόμενο. Στο ελαιόλαδο δεν παίζει αυτό, 
γιατί έχουμε μηδέν εισαγωγές. Άρα πάμε στο 
κομμάτι της ποιότητας, η οποία όμως στην 
προκειμένη περίπτωση εξασφαλίζεται από 
το ISO και την πίστη που έχει ο καταναλωτής 
στο trade mark της επιχείρησης. Δεν θα 
κερδίσει δηλαδή κάτι η επιχείρηση αυτή 
βάζοντας ένα ακόμη σήμα. Ευχόμαστε 
πάντως να πετύχει, αλλά για τον τομέα του 
ελαιολάδου δεν βλέπω να έχει πολύ μεγάλη 
ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τον συνομιλητή μας 
σοβαρές πιθανότητες να ανατραπεί η 
κατάσταση υπάρχουν αν το συγκεκριμένο 
σήμα εξελιχθεί σε «ομπρέλα» για όλα 
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τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, 
όπως επιχειρήθηκε στο παρελθόν με την 
πρωτοβουλία «Κέρασμα». 

«Αν αποτελέσει ένα εργαλείο μάρκετινγκ 
για το εξωτερικό, είμαστε σίγουροι ότι θα 
πετύχει. Και ακριβώς επειδή ενώνει αυτό 
το σήμα όλα τα τρόφιμα, μπορεί να είναι 
η ενιαία πλατφόρμα που χρειαζόμαστε 
για την προώθηση όλων των τροφίμων 
– προϊόντων αλλά και της ελληνικής 
γαστρονομίας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια 
σαν χώρα να κάνει άλλη καμπάνια το 
ελαιόλαδο, άλλη η ελιά, η φέτα, το μέλι ή 
τα κρασιά. Όλοι μαζί και στην ίδια βάρκα», 
υποστήριξε ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας 
ότι «αυτό που χρειάζεται για την Ελλάδα 
είναι συνέπεια και συνέχεια».

Για πρώτη φορά πιστοποιηµένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, Νικόλαος Κατής, υπενθύμισε 
ότι σήμερα ελληνικό σήμα διαθέτουν 40 
επιχειρήσεις παραγωγής γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων για συνολικά 410 
προϊόντα, ενώ αποκάλυψε πως αξιολογούνται 
και άλλες αιτήσεις επιχειρήσεων για την 
απόκτηση του ελληνικού σήματος.

«Η απόκτησή του μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ανάσχεση της 
μαύρης διακίνησης που πλήττει και την 
προστιθέμενη αξία του, εδραίωση της 
εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, 
προστασία των ίδιων των παραγωγών και 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων», ανέφερε 

ελαιόλαδο είναι «ξακουστό» και προσθέτοντας 
πως υποχρέωση και θέληση, της πολιτείας να 
του «δώσουν την προστασία που του αξίζει».

Εντατικοί έλεγχοι στην εστίαση

Από την πλευρά του ο γ.γ.  Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρης 
Αυλωνίτης, στην εισήγησή του επισήμανε 
ότι η πιστοποίηση των αγροτικών 
προϊόντων μέσω του ελληνικού σήματος, 
αποτελεί στρατηγικό στόχο του υπουργείου 
γιατί προστατεύει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και γιατί είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο εμπορικής στρατηγικής.

Μιλώντας για το μεγάλο πρόβλημα 
της διακίνησης «χύμα» ελαιολάδου 
και υπενθυμίζοντας ότι από την 1η 
Ιανουαρίου 2018 απαγορεύεται η χρήση 
επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών με 
ελαιόλαδο στον κλάδο της εστίασης και 
είναι υποχρεωτική η χρήση συσκευασιών 
μιας χρήσης με επώνυμο προϊόν, ο κ. 
Αυλωνίτης προανήγγειλε «εντατικούς 
ελέγχους στο χώρο της εστίασης». 

Στο τέλος της εκδήλωσης επτά 
επιχειρήσεις του κλάδου -οι πρώτες 
που το έπραξαν- έλαβαν το ελληνικό 
σήμα στην ελιά και στο ελαιόλαδο για 35 
προϊόντα. Πρόκειται για τις Terra Creta 
ABEE, Μεσογειακή ΓΗ ΕΕ, Κοντοδήμας 
Αθανάσιος, Olico Brokers Μονοπρόσωπη 
ΙΚΕ, Αλμπαντάκης Ανώνυμη Εμπορική 
Εξαγωγική και Βιοτεχνική Εταιρεία και το 
διακριτικό τίτλο «Ανεμόμυλος The Cretan 
Olive Mill AE», Ψαρουδάκης Ελαιόλαδα 
ΑΕ και Medolio AE.

ο επικεφαλής του ΕΛΓΟ – Δήμητρα, ενώ 
λίγο νωρίτερα το ίδιο ζήτημα -κάνοντας 
λόγο για επιτομή της κακοδαιμονίας στην 
ανάπτυξη της καλλιέργειας της ελιάς- 
είχε θίξει και ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης. Ο ίδιος 
επισήμανε ότι μέσα στο φθινόπωρο ο 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
που θα πραγματοποιήσει τους ελέγχους, 
«θα ξεκινήσει να παρέχει για πρώτη φορά 
πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό 
ελιάς στους Έλληνες φυτωριούχους».

Χαιρετισμό απηύθυνε και η νέα 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία 
Τελιγιορίδου, τονίζοντας ότι το ελληνικό 

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ
Οι πρώτες επτά 

επιχειρήσεις που έλαβαν 
το ελληνικό σήµα στο 
ελαιόλαδο τιµήθηκαν   

στην εκδήλωση της ∆ΕΘ.

TERRA CRETA ABEE

ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ 
ΠΡΩΤΕΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΓΗ ΕΕ

MEDOLIO AE.

ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

OLICO BROKERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α ΑΕ 
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Ένα χαμένο εξάμηνο, 
«καταγράφει» ήδη στο ενεργητικό 
του το δεύτερο έτος του 

προγράμματος «Olive You», καθώς τα 
περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, που δαπανήθηκαν 
πέρσι για την προώθηση της ελληνικής 
επιτραπέζιας ελιάς, σε συνολικά 13 αγορές 
του κόσμου, δεν έχουν φτάσει στα χέρια 
των δικαιούχων, παρότι πρόκειται για 
χρήματα που έρχονται κυρίως από την 
ΕΕ. Η ακατανόητη, όπως χαρακτηρίζεται, 
ολιγωρία που επιδεικνύεται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ως προς την εκταμίευση των 
χρημάτων, έχει ναρκοθετήσει, ήδη, το μισό 
του σχεδιασμού της φετινής χρονιάς σε 
ό,τι αφορά στις συμμετοχές σε εκθέσεις, 
εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και πολλές 
άλλες προωθητικές ενέργειες στις αγορές 
στόχους και εάν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, 
απειλεί να την τινάξει στον αέρα.

ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ Β’ ΕΤΟΣ
Με δάνεια οι εταιρείες στις εκθέσεις

«Το πρώτο έτος του Olive You 
έκλεισε στις 28 Φεβρουαρίου του 2018. 
Έκτοτε και μέχρι τις 30 Απριλίου, 
κατατέθηκαν οι σχετικοί φάκελοι 
με όλα τα δικαιολογητικά για τις 
δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί 

το 2017στο πλαίσιο του προγράμματος 
και αναμέναμε στους επόμενους δύο 
το πολύ τρεις μήνες να εκταμιευτεί 
το ποσό», ανέφερε ο Χάρης Σιούρας, 
γ.γ. της ΠΕΜΕΤΕ, του φορέα που 
έχει οριστεί συντονιστής του τριετούς 
κοινοτικού προγράμματος.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το αυτονόητο 
της έγκαιρης εκταμίευσης του εν 
λόγω ποσού παραμένει ζητούμενο, 
με συνέπεια το πρόγραμμα να έχει 
μείνει από… καύσιμα και είτε να μην 
εκτελείται, είτε να υλοποιούνται 
κάποιες μεμονωμένες ενέργειες, με ίδια 
κεφάλαια των συμμετεχόντων.

ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Ζητούν οι επιχειρήσεις της ελιάς

«Για τις τρίτες χώρες η επιδότηση 
αφορά περίπου στο 80% της δαπάνης 
και για τις ενδοκοινοτικές είναι στο 
85%. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να 
εκταμιευτούν το ταχύτερο γιατί θα 
χρησιμοποιηθούν ως προκαταβολές 
για τις δράσεις που έπρεπε ήδη να 
τρέχουν για το δεύτερο έτος, δηλαδή 
την περίοδο από την 1η Μαρτίου του 
2018 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019» 
τόνισε ο κ. Σιούρας από την εκδήλωση 
του ΥΠΑΑΤ και του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Β. Ελλάδος, για την 
εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων, 
που πραγματοποιήθηκε το περασμένο 
Σάββατο στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ.

«Καταλαβαίνετε ότι είτε έχει χαθεί 
παραπάνω από ένα εξάμηνο από το 
δεύτερο χρόνο των προγραμμάτων 
ή στην καλύτερη των περιπτώσεων 
πραγματοποιούνται δράσεις στον αέρα, τις 
οποίες οι συμμετέχοντες τις καλύπτουν 
χρηματοδοτικά ακόμη και με δάνεια, 
που συνεπάγονται ένα υψηλό κόστος 
εξυπηρέτησής», επισήμανε ο ομιλητής 
και ανέφερε πως η  παρατηρούμενη 
καθυστέρηση στην εκταμίευση 
αποδίδεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 
έλλειψη προσωπικού, «αλλά δεν το 
αντιλαμβανόμαστε από τη στιγμή που 
οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά είναι 
πλήρεις και τα χρήματα έρχονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση».

Απλήρωτο το OliveYou

Κάτω από την οµπρέλα του 
«Olive You», η ΠΕΜΕΤΕ «τρέχει» 
4 προγράµµατα προώθησης 
επιτραπέζιας και συγκεκριµένα 
ένα σε Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, 
Πολωνία, Σουηδία, Βρετανία µε 
προϋπολογισµό 3,40 εκατ. , εκ των 
οποίων η ΕΕ δίνει τα 2,545 εκατ. 
ευρώ. Για την προώθηση σε ΗΠΑ, 
Καναδά η χρηµατοδότηση ανέρχεται 
στα 3,1 εκατ. µε τη συµµετοχή της 
ΕΕ να αφορά στα 2, 64 εκατ. , ενώ 
στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ το 
πρόγραµµα είναι προϋπολογισµού 
2,49 εκατ. ευρώ µε την Ε.Ε., να 
καλύπτει 2,11 εκατ. ευρώ.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
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Μέσα από ένα νέο πρίσµα, που αφήνει πίσω τον µέχρι σήµερα 
τρόπο λειτουργίας των προγραµµάτων ΟΕΦ και βάζει στόχο τον 
τριπλασιασµό στα επίπεδα των 100.000 τόνων των εξαγωγών 
τυποποιηµένου - επώνυµου ελαιολάδου, βλέπει τα πράγµατα 

η ∆ιεπαγγελµατική Ελαιολάδου (Ε∆ΟΕ)

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ●  ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΕΔΟΕ

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Στόχευση της Εθνικής Διεπαγγελ-
ματικής Οργάνωσης Ελαιόλαδου  
αποτελούν η παραγωγή ποιοτι-

κού, ασφαλούς και υγιεινού ελαιολάδου 
σε τιμές όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικές, 
η δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματι-
κών σχημάτων, προκειμένου να αξιο-
ποιούνται οι οικονομίες κλίμακος που 
παρουσιάζει ο τομέας και να πληρούνται 
οι προϋποθέσεις λειτουργίας με βάση τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις που θέτει η 
παγκόσμια αγορά, και η διεύρυνση της 
παρουσίας και της ζήτησης του επώνυ-
μου τυποποιημένου ελληνικού ελαιο-
λάδου σε αγορές του εξωτερικού. 
Μέσα από τις προωθητικές ενέργειες 
-σύμφωνα με το πλάνο της ΕΔΟΕ- θα 
πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση των εξα-
γωγών επώνυµου ελληνικού τυποποι-
ηµένου ελαιολάδου από τα σηµερινά 
επίπεδα των 30-35.000 τόνων, µεσο-
πρόθεσµα µεν στα επίπεδα των 70.000 
τόνων, µακροπρόθεσµα δε στα επίπεδα 

των 100.000 τόνων, απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία της 
αγοράς και την απεξάρτηση από τις δι-
αθέσεις των Ιταλών εµπόρων για χύµα 
εισαγωγές ελληνικού ελαιολάδου. 
Η επίτευξη του εν λόγω στόχου µετα-
φράζεται σε ένα µερίδιο αγοράς για το 
ελληνικό τυποποιηµένο ελαιόλαδο της 
τάξης του 10-15%, ποσοστό το οποίο µπο-
ρεί να διεκδικήσει η Ελλάδα µε σωστή 
οργάνωση και συντονισµένες προσπά-
θειες. Είναι γνωστό ότι τα βασικά µειο-
νεκτήµατα που αντιµετωπίζει το ελληνι-
κό ελαιόλαδο συνδέονται µε το σχετικά 
ψηλό κόστος παραγωγής σε σχέση µε 
τους ανταγωνιστές (Ισπανία, Τυνησία, 
Μαρόκο, Τουρκία κ.λπ.), εξαιτίας του 
µικρού και πολυτεµαχισµένου κλήρου.  
Απέναντι στα µειονεκτήµατα αυτά βέ-
βαια, σύμφωνα με τη Διεπαγγελματική 
του προϊόντος, το ελληνικό ελαιόλαδο 
έχει να αντιπαραθέσει τα πολύ καλά ποι-
οτικά του χαρακτηριστικά.

1 Θεσµοθέτηση µέτρων φορολογικού 
και εισοδηµατικού χαρακτήρα και γενι-
κότερα κινήτρων για δηµιουργία βιώσι-
µων επιχειρηµατικών σχηµάτων 

2 Συστηµατική ενηµέρωση και πλη-
ροφόρηση µέσα από έντυπα και ηµερί-
δες όλων των εµπλεκοµένων

 3 Θεσµοθέτηση ενός αποτελεσµατι-
κού και ταυτόχρονα ευέλικτου θεσµι-
κού πλαισίου για τη δακοκτονία

4 Λήψη µέτρων προστασίας και αξιο-
ποίησης των υδάτινων πόρων στις ελαι-
οπαραγωγικές περιοχές της χώρας 

5  Επιστηµονικές έρευνες για τα δια-
θρεπτικά, φυσικοχηµικά και οργανολη-
πτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου

6 ∆ηµιουργία σταθερού πλαισίου 
ίδρυσης λειτουργίας επιχειρήσεων

7 Δηµιουργία βάσης δεδοµένων 
(ηλεκτρονική πλατφόρµα), η οποία θα 
ενηµερώνεται από τις ποσοτικές κινή-
σεις των ελαιουργείων (παροχή ελαιο-
ποίησης, αγορές, πωλήσεις). Στη βάση 
θα έχουν πρόσβαση οι µονάδες τυπο-
ποίησης, τα πυρηνελαιουργεία και εµ-
πλεκόµενοι µε το προϊόν αρµόδιοι κρα-
τικοί φορείς (ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ, ΥΠΑΑΤ, 
Υπουργείο Περιβάλλοντος κ.ά.). 

8 Αποτελεσµατικοί έλεγχοι για τη δια-
σφάλιση διαφάνειας στον τρόπο οργά-
νωσης και λειτουργίας της αγοράς.

9 Επαναξιολόγηση των ΠΟΠ και ΠΓΕ 
για τα ελληνικά ελαιόλαδα

10  Ενίσχυση της παραγωγής βιολο-
γικών ελαιολάδων.

11 Προωθητικές ενέργειες 

12 Θεσµοθέτηση ανταποδοτικής ει-
σφοράς (tax parafiscal) υπέρ της Ε∆ΟΕ, 

13 Σαφές πλαίσιο το οποίο θα στοχεύ-
ει στη σωστή αξιοποίηση των πόρων 
που διατίθενται για τα ΕΟΦ. 

Με σχέδιο για αύξηση των 
εξαγωγών τυποποιημένου 
στους 100.000 τόνους 

Άξονες εθνικής 
στρατηγικής της 
Διεπαγγελματικής

Οι άξονες της εθνικής στρατηγικής της Ε∆ΟΕ αφορούν όλο το φάσµα  
της αλυσίδας παραγωγής και κυρίως το χωράφι και τα ελαιοτριβείο

Στη συνάντηση της -υπό σύσταση τότε- ∆ιεπαγγελµατικής Ελαιολάδου µε τον πρώην υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, που πραγµατοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου, συζητήθηκε όλο το εύρος των 
θεµάτων που απασχολούν τον κλάδο και οι βασικοί άξονες µιας εθνικής στρατηγικής για το προϊόν.
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκονται οι ελ-
ληνικές εξαγωγές και το πρώτο εξά-

μηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέ-
ων (ΠΣΕ), οι οποίες μάλιστα, αν δεν υπάρ-
ξουν μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις 
αναμένεται να αυξηθούν 8% με 10% στο 
τέλος του έτους. Μάλιστα η άνοδος κατά 
11,6% των εξαγωγών, τουτέστιν 3.066,3 
εκατ. ευρώ από 2.748,8 εκατ. ευρώ που 
ήταν, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη 
μεγάλη αύξηση των αποστολών της υπο-
κατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή φυ-
τικής προέλευσης», δηλαδή κατά κύριο 
λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου. Οι εξα-
γωγές εδώ έφτασαν τα 401,8 εκατ. , από 
τα 296,4 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μια αύξη-

ση της τάξης του 35,6%. Σε ό,τι αφορά γε-
νικότερα τα αγροτικά προϊόντα, με βάση 
τα προσωρινά στοιχεία του εξαμήνου 
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 παρατηρείται 
ενίσχυση κατά 10,4% των εξαγωγών της 
σημαντικότερης υποκατηγορίας «τρόφι-
μα και ζώα ζωντανά» (2.302,3 από 2.085,6 
εκατ. ), η οποία αφορά στο 14,2% των συ-
νολικών ελληνικών εξαγωγών. Η Ιταλία 
εξακολουθεί και κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2018 να αποτελεί τον σημαντικότερο 
προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ 
στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Τουρκία, η 
οποία στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο 
ήταν στην 4η θέση. 
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση 
του ΠΣΕ, είναι σημαντική η άρση των 
αντικινήτρων που λειτουργούν σαν βα-
ρίδια για την αύξηση των εξαγωγών και 
πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων. «Η εξάλειψη 
των αντικινήτρων θα οδηγήσει σε τόνω-
ση της απασχόλησης και των νέων επεν-
δύσεων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα για 
την ανασυγκρότηση του παραγωγικού 
της τομέα, ενώ κομβικής σημασίας είναι 
η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας», 
αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΜΕ + 11,6%
οδηγεί  

το ελαιόλαδο  
τις εξαγωγές 

Ο ∆ΑΚΟΣ ζημιώνει τη Λοκρίδα

Στη γενική συνέλευση του Ελαιουργικού Συνε-
ταιρισµού «Άγ. Κωνσταντίνος Λοκρίδας» τέθη-
κε θέµα µη έγκαιρης παρέµβασης του κράτους, 
που είχε ως συνέπεια την ολοκληρωτική απώ-
λεια του αγροτικού εισοδήµατος των ελαιοπα-
ραγωγών, που ζητούν τη νόµιµη αποζηµίωση.

Ο ισχυρισµός υγείας των πολυφαι-
νολών είναι ένα εργαλείο, το οποίο 
µπορεί να δώσει µεγαλύτερη αξία 
στα παρθένα ελαιόλαδα, επιτρέ-
ποντας στους παραγωγούς, τους 
τυποποιητές αλλά και γενικότερα 
στους διακινητές και τους εξαγω-
γείς, να τον χρησιµοποιήσουν στην 
προώθηση των προϊόντων τους. 
Αυτό ήταν το κεντρικό συµπέρα-
σµα στο σεµινάριο µε θέµα  «Ορθή 
τεκµηρίωση της πολυφαινολικής 
υπεροχής των ελληνικών ελαιολά-
δων», το οποίο  διοργάνωσε η Ακα-
δηµία Ελαιολάδου του ΣΕΒΙΤΕΛ 
στις 23 Ιουνίου µε τη συµµετοχή 
διακεκριµένων επιστηµόνων. 

ΚΛΕΙ∆Ι 

Οι ισχυρισμοί 
υγείας

Ειδήσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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Η κρυφή γοητεία της γευσιγνωσίας

Μ ε μεγάλο ενδιαφέρον παρακο-
λούθησαν οι σπουδαστές του ΙΕΚ 

Praxis την παρουσίαση του Γιάννη Κα-
μπούρη,  CEO E-LA-WON, που αφορού-
σε την «κρυφή γοητεία» της γευσιγνω-
σίας ελαιόλαδου και μελιού. Για τον ίδιο 
τον κ. Καμπούρη, όπως ο ίδιος σημειώνει, 
ήταν «άλλη μια παρουσίαση ώστε να μυή-
σουμε τους σπουδαστές και μελλοντικούς 
σεφ πώς να διακρίνουν και να δοκιμά-

ζουν το καλό ελαιόλαδο και το αυθεντικό 
ελληνικό μέλι». 
Η παρουσίαση περιλάμβανε τα θεωρητικά 
σημεία της διαφοροποίησης των ειδών του 
ελαιολάδου, τα χαρακτηριστικά του όπως 
το φρουτώδες, το πικρό και το πικάντικο, σε 
ποιους βαθμούς πετυχαίνεις αυτά τα αρώμα-
τα, πώς να το δοκιμάζεις και να ξεχωρίζεις τα 
ελαττώματα και τις αρνητικές του ιδιότητες. 
Καθώς και πώς να διακρίνεις το γνήσιο μέλι. 

Και όπως αναφέρει ο κ. Καμπούρης, «επει-
δή ως Έλληνες καταναλώνουμε περί τα 18,5 
κιλά ελαιολάδου ανά άτομο και διαθέτουμε 
ελαιώνες που λόγω της βιοποικιλότητας της 
χώρας υπερτερούμε σε ποιότητα, είναι ανα-
γκαίο ο κάθε (κυρίως) νέος από το Δημοτικό 
έως και το Λύκειο να επιμορφώνεται για 
τον ελληνικό «χρυσό» του Ομήρου. Αυτό 
επιδιώκουμε και μεταλαμπαδεύουμε τις 
γνώσεις μας όπου μας ζητηθεί».

 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΟ ΙΕΚ PRAXIS

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ
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Έπειτα από τρία χρόνια ερευνών σε 
ελαιώνα με δέντρα που έχουν επι-

σήμως προσβληθεί από το θανατηφόρο 
για τα αιωνόβια δέντρα της Ευρώπης, βα-
κτήριο Xylella fastidiosa, στο Λέτσε της 
Ιταλίας, μια ομάδα ιταλικών επιστημονι-
κών φορέων, σε συνεργασία με την Υπη-
ρεσία Αγροτικών Ερευνών της Καλιφόρ-
νια, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο 
περιορισμός της ασθένειας είναι δυνα-
τός, καθώς επίσης και η συμβίωση με 
αυτήν. Μια ολοκληρωμένη διαχείριση 
του ελαιώνα, που περιλαμβάνει συστη-
ματικό κλάδεμα των δέντρων, το όργωμα 
του εδάφους προς το τέλος του χειμώνα 
και τις αρχές της άνοιξης, αλλά και το ψέ-

κασμα με μια ειδική ουσία με βάση τον 
ψευδάργυρο και τον χαλκό, μπορεί να 
μειώσει σημαντικά τα συμπτώματα της 
ασθένειας. 
Υπενθυμίζεται ότι αν τώρα θα ήθελε κα-
νείς να κάνει μια αναλογική εκτίμηση για 
την Ελλάδα με την περίπτωση της Απου-
λίας, τότε η έκταση της καταστροφής αντι-
στοιχεί σε μια ολόκληρη ελαιοπαραγωγό 
περιοχή της χώρας, όπως για παράδειγμα 
είναι η Μεσσηνία.  Επίσης μέχρι στιγμής 
στην περίπτωση εμφάνισης του παθογό-
νου, η πρώτη αντίδραση του κρατικού μη-
χανισμού είναι η αντιμετώπιση του Xylella 
ως οργανισμού καραντίνας, κάτι που συνε-
πάγεται εκτεταμένες εκριζώσεις.

XYLELLA FASTIDIOSA

Με ολοκληρωμένη διαχείριση  
ο ελαιώνας ζει μαζί με το βακτήριο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΠΑΣΤΟΥ ΣΑΣΙ 
Τα δονητικά µηχανήµατα συλλογής καρπών Demasi 
της εταιρείας Ανάγνου προσφέρονται σε µια πλήρη 
γκάµα εκδόσεων αυτοκινούµενων από 60 έως 100 
ίππους και ξεχωρίζουν για την τεχνολογία του σπα-
στού σασί που καθιστά εύκολη αλλά και πολύ γρή-
γορη την πρόσβαση της δονητικής κεφαλής στον 
κορµό και στα κλαδιά χωρίς µανούβρες. Η εταιρεία 
Ανάγνου βρίσκεται 30 χρόνια κοντά στον Έλληνα 
αγρότη µε συνέπεια και υπευθυνότητα.

PROJECT 
TECHNOLIVO  
Παρακολούθηση του 
ελαιώνα από αέρος 

Το µέλλον της καλλιέργειας ελαι-
όδεντρων φαίνεται πως κυνηγά το 
project Tecnolivo, ένα εγχείρηµα 
2,5 εκατ. ευρώ το οποίο δροµολο-
γείται από το ισπανικό πανεπιστή-
µιο της Χουέλβα. Για να τα καταφέ-
ρει, χρησιµοποιεί µερικές δεκάδες 
drones µε αισθητήρες και πολυ-
φασµατικές κάµερες, που τοποθε-
τούνται στο έδαφος συλλέγοντας 
στοιχεία. Το πρόγραµµα βρίσκε-
ται σε πειραµατικό στάδιο, όµως η 
ελαιοπαραγωγική Ανδαλουσία πε-
ριµένει πολλά από αυτό.

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Την εξαγορά του εργαστηρίου Olitecn 
ανακοίνωσε ο όμιλος εργαστηρίων 
AGROLAB RDS. Το χημικό εργαστή-
ριο της Olitecn είναι απολύτως εξειδι-
κευμένο στον τομέα των αναλύσεων 
και του ελέγχου της ποιότητας του 
ελαιολάδου, των σπορέλαιων, των λιπα-
ρών υλών, αλλά και των βιοκαυσίμων. 
Είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ με 
το πρότυπο ISO/IEC 17025, καλύπτο-
ντας όλες σχεδόν τις αναλύσεις του ΕΚ 
2568/91. Επιπλέον διαθέτει αναγνώρι-
ση από το IOC και από τη FOSFA. Η νέα 
επένδυση θα δώσει τη δυνατότητα στην 
Agrolab RDS να καλύψει πλήρως και 
άμεσα, με ολοκληρωμένα πακέτα υπη-
ρεσιών, τον συγκεκριμένο κλάδο.

OLITECN
Στο άρμα της 
Agrolab RDS 
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Φουλ Arbequina και Κορωνέικη

Α νεβάζει στροφές η ελαιοκομική επιχεί-
ρηση California Olive Ranch, η οποία 

ανακοίνωσε ότι θα εγκαταστήσει περίπου 
9.000 στρέμματα ελαιόδεντρων μέχρι το 
τέλος του έτους, στο πλαίσιο των επενδύσε-
ων που έχει δρομολογήσει ύψους 35 εκατ. 
δολαρίων. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο Γκρεκ Κέλεϊ, αυτό θα είναι το με-

γαλύτερο ενιαίο σχέδιο φύτευσης ελιάς στην 
Καλιφόρνια και τις ΗΠΑ και έρχεται σε μία 
κρίσιμη για τη βιομηχανία περίοδο, την ώρα 
που καταγράφεται μια ανοδική τάση στη ζή-
τηση των καταναλωτών. «Με την αύξηση του 
επιπέδου παραγωγής μας, είμαστε πιο εύκο-
λα ικανοί να καλύψουμε αυτή την ανάγκη», 
υποστήριξε. Μάλιστα, όπως είπε, ένα μεγάλο 

ΦΥΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

ποσοστό από τα 35 εκατ. θα χρησιμοποι-
ηθεί για συμβολαιακή με τοπικούς ελαι-
οκαλλιεργητές, τη βιολογική παραγωγή 
και την έρευνα.
Με δηλώσεις του στο Olive Oil Times, ο 
κ. Κέλεϊ ανάφερε ότι «αυτά τα νέα δέντρα 
καλλιεργήθηκαν σε εγχώρια φυτώρια και 
θα παράσχουν αρκετό ελαιόλαδο για να 
εξυπηρετήσουν την ετήσια ζήτηση των 
πέντε μεγαλύτερων πελατών μας».
Ανάμεσα στις ποικιλίες που θα φυτευ-
τούν είναι οι Arbequina, Arbosana και 
Koroneiki, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 
των νέων εκτάσεων θα χρησιμοποιηθεί για 
την δοκιμή και τον πειραματισμό σε δια-
φορετικές ποικιλίες. Σύμφωνα με την Πα-
τρίσια Ντάραχ, εκτελεστική διευθύντρια 
του Συμβουλίου Καλλιέργειας (COOC) 
στην Καλιφόρνια, πρόκειται για καλά νέα 
που θα ωφελήσουν την βιομηχανία καθώς 
η ζήτηση για εξαιρετικά παρθένο ελαιόλα-
δο δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.

Σύµφωνα µε τον Γκρεγκ 
Κέλει, πρόκειται για µια 

επένδυση 35 εκατ. δολαρίων

Στις τρεις ποικιλίες  
που φυτεύονται κυρίως 
είναι και η Κορωνέικη

Η California Olive 
Ranch θα φυτέψει 9.000 

στρέµµατα ελαιόδεντρων

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Οι Αυστριακοί, αφού πρώτα έκαναν όλο τον κόσμο να νομίζει 
πως ο Μπετόβεν ήταν Βιεννέζος, και ο Χίτλερ Γερμανός, 

βάλθηκαν τώρα πείσουν τον πλανήτη πως μπορούν να καλλι-
εργήσουν ελαιόδεντρα στο ψυχρό ηπειρωτικό κλίμα της χώρας 
τους. Ήδη ένα ζευγάρι έμπειρων αμπελουργών, έχει δημιουργή-
σει έναν μικρό ελαιώνα 140 δέντρων, σε έναν λόφο πάνω από την 
λίμνη Νόησιντλ, κοντά στην πρωτεύουσα της ανατολικότερης 
περιφέρειας της χώρας, Μπούργκενλαντ, το Άιζενσταντ. Ο Φρα-
ντς Γκούνθερ και η Ζαμπίνε Χάιντερ έφεραν τρεις διαφορετικές 

ποικιλίες από την Ιταλία, και υποστηρίζουν πως το ήπιο σχετικά 
κλίμα της περιοχής τους μοιάζει αρκετά με αυτό της Ιστρίας, όπου 
παραδοσιακά καλλιεργούνται ελαιόδεντρα. Φέτος είχαν την πρώ-
τη τους σοδειά, από τα δέντρα ηλικίας έξι ετών, η οποία αν και μι-
κρή, μόλις ένα κιλό ανά δέντρο, άνοιξε την όρεξη των φιλόδοξων 
παραγωγών. Στους μελλοντικούς στόχους του ζευγαριού είναι η 
παραγωγή μερικών χιλιάδων λίτρων ελαιολάδου, κάτι που όμως 
θα πάρει χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως το όλο εγχείρημα έχει 
την επιστημονική στήριξη του Πανεπιστημίου του Γκρατζ.  

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΓΚΡΑΤΖ

Ελαιώνας made in Austria
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Λιγότερο ελαιόλαδο «τρώει» η Ισπανία

Τ
α αποτελέσματα έρευνας 
που διεξήγαγε το Ινστιτού-
το Deoleo και Sondea, δεί-
χνουν πως οι Ισπανοί κα-
ταναλώνουν περίπου 20% 

λιγότερο ελαιόλαδο απ’ ό,τι έξι χρόνια 
πριν. Τη σεζόν 2011/12 κατανάλωσαν 
574.000 τόνους ελαιόλαδου. Αυτός ο 
αριθμός έπεσε από τότε στους 470.000 
τόνους, που είναι το ανεπίσημο μέγεθος 
για τη συγκομιδή του 2017/18. 
«Από το 2012 η κατά κεφαλήν κατα-
νάλωση ελαιόλαδου στην Ισπανία 
έχει μειωθεί. Αυτή είναι μια επικίν-
δυνη τάση εξαιτίας της σημασίας που 
έχει για τον κλάδο η κατανάλωση σε 
μια χώρα όπως η Ισπανία που παρά-
γει ελαιόλαδο και βάζει σε κίνδυνο τη 
μεσογειακή δίαιτα» υπογραμμίζει ο 
Francisco Rionda, διευθυντής μάρκε-
τινγκ στη Deleo. Ο Rionda εκτίμησε, 
μιλώντας στους Olive Oil Times, ότι 
διάφοροι παράγοντες έχουν συμβάλει 
στην πτώση της κατανάλωσης ελαιό-
λαδου στην Ισπανία και διαπίστωσε ότι 

και άλλες αγορές συρρικνώνονται για 
τους ίδιους λόγους. «Οι παραδοσιακές 
αγορές – κυρίως της Ισπανίας και της 
Ιταλίας – χάνουν πληθυσμό, αλλάζουν 
τις διατροφικές τους συνήθειες και οι 
καταναλωτές δεν εκτιμούν το ελαιό-
λαδο όπως πρέπει. Συνεχίζουν να το 

αγοράζουν κυρίως με κριτήριο την τιμή 
και να το αντικαθιστούν με άλλα είδη 
λαδιών. Η ίδια έλλειψη αναγνώρισης 
της αξίας του παρατηρείται και στις διε-
θνείς αγορές όπου η κατανάλωση είναι 
αμετάβλητη και άρα χωρίς ανάπτυξη» 
συνέχισε ο ίδιος. 
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ΑΠΟΨΗ

Η 
φετινή χρονιά ήταν πρω-
τόγνωρη για το ελαιόλαδο 
αφού είχε δύο ευχάριστες 
εκπλήξεις, την ποιότητα και 
την ποσότητα. Η ποσότητα 

ήταν επιζητούμενη μετά από μια τόσο κακή 
περσινή χρονιά αλλά φάνηκε πως ήταν 
μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Όμως, 
η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η ποιότητα. 
Φέτος, η ποιότητα του ελαιολάδου ήταν 
από τις καλύτερες των τελευταίων χρόνων. 
Φάνηκε στα χημικά του χαρακτηριστικά 
αλλά και στα οργανοληπτικά (γεύση και 
άρωμα). Ειδικότερα, στη Λακωνία, για 
παράδειγμα, δεν παρατηρήθηκε καμία οξύ-
τητα όλη τη χρονιά πάνω από 3 γραμμές!
Επιπλέον, εκτός από τη φανερή διαφορά 
της οξύτητας πέρυσι και φέτος, είχαμε και 
διαφορές στη γεύση και το άρωμα. Ήδη τα 
τελευταία χρόνια τόσο οι μεγάλες όσο και οι 
μικρές εταιρείες της Ισπανίας και της Ιταλί-
ας έχουν στραφεί στην ποιότητα. Προσπα-
θούν να αναδείξουν ακόμα περισσότερο 
τα καλά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου 
εφαρμόζοντας ορθές γεωργικές πρακτικές 
στην καλλιέργεια και βελτιώνοντας τις 
συνθήκες μέσα και έξω από το ελαιοτρι-
βείο. Αναζητούν το δυνατό άρωμα και τις 
δυνατές γεύσεις και προσπαθούν να εκπαι-
δεύσουν τους καταναλωτές να επιλέγουν 
εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα με έντονα 
χαρακτηριστικά και όχι σπορέλαια άγευστα 
και άοσμα. Όταν «καίει» ένα φρέσκο 
ελαιόλαδο δεν σημαίνει ότι για να το κάνω 
καλύτερο πρέπει να το αφήσω ένα χρόνο 
στο πατάρι να «ξεθυμάνει». Γιατί έτσι στην 
ουσία δεν το κάνω καλύτερο, το αφήνω συ-
νειδητά να «χαλάσει». Αυτό που σε «καίει» 
είναι τα αντιοξειδωτικά που περιέχει από 
μόνο του το ελαιόλαδο χωρίς να χρειά-
ζεται να του προσθέσουμε κάτι. Αυτό το 
έντονο άρωμα που μυρίζεις όταν ανοίγεις 

ένα μπουκάλι με ένα εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο, που κάποιοι το θεωρούν κακό 
γιατί τους «καίει» τη μύτη, πρέπει να το 
αναζητάς και όχι να το θεωρείς μειονέκτη-
μα. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ, γιατί παρόλο 
που το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι 
ένα από τα βασικά εθνικά μας προϊόντα ξέ-
ρουμε ελάχιστα πράγματα γι’ αυτό; Μήπως 
θα πρέπει να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε 
λίγο καλύτερα το εθνικό μας προϊόν αντί 
να στρεφόμαστε σε υποκατάστατα μόνο και 
μόνο επειδή είναι φθηνότερα;
Τέλος, θα πρέπει να αρχίσουμε να μα-
θαίνουμε και το ελαιόλαδο από άποψη 
γεύσης και αρώματος. Γνωρίζοντας τα 
ελαττώματα ενός ελαιολάδου μπορούμε να 
καταλάβουμε από πού δημιουργήθηκε το 

καθένα. Αυτό σε συνδυασμό με τα χημικά 
χαρακτηριστικά βοηθά να βελτιώσουμε 
τόσο την ποιότητα του ελαιολάδου όσο και 
να αξιολογούμε τη δουλειά μας και από 
την πλευρά του ελαιώνα αλλά και από την 
πλευρά του ελαιοτριβείου. Μόνο ένα ελάτ-
τωμα είναι χαρακτηριστικό και αναπόφευ-
κτο, το γνωστό «τάγγισμα». Είναι ένα ελάτ-
τωμα που εμφανίζουν όλα τα ελαιόλαδα με 
τη πάροδο του χρόνου και οφείλεται στην 
οξείδωση, αφού το ελαιόλαδο είναι ένας 
ζωντανός οργανισμός. Αλλά και αυτό το 
πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσι-
αστικά, πάλι με τη ποιότητα. Αν έχουμε ένα 
ελαιόλαδο που περιέχει πολλά αντιοξειδω-
τικά , έχει ελαιοποιηθεί και αποθηκευτεί 

σωστά, τότε η εμφάνιση του «ταγγίσματος» 
καθυστερεί σημαντικά. Ένα υψηλής ποιό-
τητας και σωστά αποθηκευμένο ελαιόλαδο, 
μπορεί να εμφανίσει το συγκεκριμένο 
ελάττωμα και μετά από 4 χρόνια (!) σε 
αντίθεση με άλλα ελαιόλαδα που μπορεί 
να «ταγγίσουν» μόλις στους 6 μήνες. Μιας 
και δεν μπορούν να αναλυθούν όλα τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου 
μέσα σε μια παρουσίαση θα έπρεπε μάλλον 
οι αρμόδιοι φορείς και οργανισμοί να οργα-
νώσουν ενημερωτικές ημερίδες για όλου 
τους κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας 
του ελαιολάδου, αγρότες-παραγωγούς, 
ελαιοτριβείς, τυποποιητές ελαιολάδου και 
καταναλωτικό κοινό για να μπορέσουμε 
μέσα από τη γνώση να διατηρήσουμε και 

να βελτιώσουμε την ποιότητα.
Η συμβουλή της ημέρας: Για το ελαιοτρι-
βείο: Μάθετε τους παραγωγούς να μην 
χρησιμοποιούν νάιλον και γενικότερα 
πλαστικά σακιά. Εκτός του ότι επιμολύ-
νουν τον καρπό με ξένες ουσίες, μέσα τους 
αυξάνεται πολύ η θερμοκρασία ανεξάρτητα 
από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται 
ζυμώσεις και να «χαλάει» ο καρπός πριν 
καν μπει μέσα στο ελαιοτριβείο. Αυξάνεται 
πολύ η οξύτητα και παράγονται ουσίες που 
κατά την ελαιοποίηση οδηγούν σε κακής 
ποιότητας ελαιόλαδο με ελαττώματα. 

                                              * Χημικού

Αναζητήστε το ποιοτικό ελαιόλαδο
της ΣΤΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΛΙΑΚΟΥ*

Παρόλο που το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 
είναι ένα από τα βασικά εθνικά μας προϊόντα, 
γιατί ξέρουμε ελάχιστα πράγματα γι’ αυτό; 
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Το 50% της 
παραγωγής της  
χάνει η Ιταλία

Σ
τη δεύτερη θέση, αυτή της Ιταλίας, 
της λίστας με τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς ελαιολάδου ανεβαίνει τη 
νέα σεζόν η Ελλάδα, η οποία ωστόσο 
αναμένεται να παρουσιάσει  μια 

μείωση σοδειάς της τάξης του 33%. Σύμφωνα 
με πρόσφατη μελέτη που διεξήγαγε το Τμήμα 
Μελετών Ελιάς του Κέντρου Ποιότητας 
Ελαιολάδου GEA Iberia της Ισπανίας, στη 
χώρα μας η σοδειά της επόμενης ελαιοκομικής 
περιόδου, η οποία μάλιστα θα είναι αρκετά 
πρώιμη για τα εγχώρια δεδομένα, υπολογίζεται 
στους 230.000 τόνους. 
Καταλυτικός παράγοντας για τη μείωση αυτή 
της παραγωγής, είναι αφενός η χρονιά που 
έπεται μεγάλης παραγωγής η οποία φέτος 
μπορεί να συγκριθεί με αυτήν της περιόδου 
2016/17, και αφετέρου τα προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν σε αρκετές περιοχές εξαιτίας 
του δάκου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΣ 
Λακωνίας, Νίκο Προκοβάκη, το 2016/17 η 
παραγωγή στην περιοχή αυτή κυμάνθηκε 

ανάμεσα στους 20.000 με 22.000 τόνους, και 
φέτος «αν όλα εξελιχθούν καλά από άποψη 
καιρικών συνθηκών, και δεν έχουμε προσβολές 
από έντομα, ανεμοθύελλες και χαλαζοπτώσεις, 
και άλλους αστάθμητους παράγοντες, η 
παραγωγή θα είναι πάνω από αυτά τα επίπεδα». 

Νωρίτερα το ελαιόλαδο φέτος στα ελαιοτριβεία
Καλή εκτιμάται πως θα είναι η παραγωγή στον 
Δήμο Μονεμβασιάς του νομού Λακωνίας, 
σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ντανάκα, 
διευθυντή του ΑΣ Μολάων – Πακίων, αλλά και 
πρώιμη, αφού «φέτος θα λαδώσουμε 10 με 12 
μέρες πιο μπροστά σε σχέση με άλλα χρόνια», 
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Προς στιγμήν, 
οι παραγωγοί ευελπιστούν πως ο καιρός θα είναι 
ζεστός το επόμενο διάστημα, προκειμένου να 
μετριαστούν τα προβλήματα που προκάλεσε 
ο δάκος, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα 
και σε «επιβαρυμένη οξύτητα και άρα μείωση 
της εμπορικής αξίας του προϊόντος» όπως 
υποστήριξε ο κ. Ντανάκας. 

Όπου δεν έχει ξηρασία, έχει δάκο
«Η συγκομιδή θα είναι αρκετά πρώιμη αλλά και 
σύντομη», είπε στο περιοδικό Ελαίας Καρπός, 
ο παραγωγός από τη Μεσσηνία, Δημήτρης 
Αναγνωστόπουλος. Η παραγωγή στην ευρύτερη 
γειτονιά της Μεσσηνίας έδειχνε να είναι 
πολύ καλή, αφού «οι ελιές έδεσαν αρκετά 
καλά την άνοιξη. Τώρα όμως δεν φαίνεται και 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

  Πρώιμη χρονιά    
λιγότερη σοδειά
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πολύ καλή, και σε αρκετές περιοχές 
αντιμετωπίζουν προβλήματα από 
τον δάκο και το γλοιοσπόριο», όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στα ίδια με τα περσινά επίπεδα 
εκτιμάται πως θα είναι η παραγωγή 
στην Κρήτη, σύμφωνα με τον παραγωγό 
Μιχάλη Τσαγκαράκη, από τη Μεσσαρά. 
« Όπου δεν είχαμε πρόβλημα με την 
ξηρασία, είχαμε πρόβλημα με τον δάκο, 
λόγω των πολλών νερών. Χάνουμε από 
την μια πλευρά, χάνουμε και από την 
άλλη», σχολίασε, συμπληρώνοντας 
ωστόσο πως αν και η κατά 15 ημέρες 
πιο πρώιμη παραγωγή, αργεί ακόμα, 
αφήνοντας περιθώρια στον καιρό, 
να διορθώσει τα προβλήματα που 
προκάλεσε μέχρι τώρα στην παραγωγή.

Πέφτει κατακόρυφα
η παραγωγή της Ιταλίας
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
οργανισμού GEA Iberia, οι οποίες 
ωστόσο μέχρι την στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί από  κάποιον άλλο 
φορέα όπως το Διεθνές Συμβούλιο 
Ελαιολάδου, η παραγωγή της Ιταλίας 
αναμένεται να μειωθεί κατά 50%, 
ρίχνοντας τη γειτονική χώρα κοντά 
στους 200.000 τόνους και στην 
τέταρτη θέση, κάτω από την Τουρκία. 
Βέβαια ήδη από τον Μάιο, η Unaprol, 
η Κοινοπραξία Ιταλικού Ελαιολάδου, 
προειδοποιούσε ότι η περιοχή της 

Απουλίας, η οποία είναι υπεύθυνη για 
το 50% της συνολικής παραγωγής της 
χώρας, έχει πληγεί από τους παγετούς 
του Φεβρουαρίου σε βαθμό που να 
τίθεται σε κίνδυνο το 40% της τοπικής 
παραγωγής. Αυτό σε συνδυασμό 
με την ξηρασία του καλοκαιριού 
που έπληξε αρκετές περιοχές, με 
αποτέλεσμα και αυτές να χάσουν 
μέχρι και το 50% της παραγωγής 
τους σύμφωνα με δημοσίευμα του 
Guardian, καθιστούν την παραπάνω 
εκτίμηση, μάλλον πιθανή. 

Ανεβάζει στροφές η Ισπανία
Το 50% της παγκόσμιας παραγωγής 
για την περίοδο 2018/2019, εκτιμάται 
σύμφωνα με την ίδια έκθεση πως θα 
συμβεί στην Ισπανία. Έτσι, τα 118 εκατ. 
στρέμματα που καλλιεργούνται με 

ελαιόδεντρα παγκοσμίως αναμένεται 
να αποδώσουν περί τους 3.1000.000 
τόνους ελαιολάδου, εκ των οποίων 
οι 1.580.000 τόνοι θα παραχθούν 
στην Ισπανία, η οποία σημειώνει  μια 
αύξηση της τάξης του 26% σε σχέση 
με την προηγούμενη ελαιοκομική 
σεζόν. Μάλιστα, η αύξηση αυτή στην 
ισπανική παραγωγή, ισοσταθμίζει 
τη μείωση που θα σημειωθεί σε όλες 
τις υπόλοιπες χώρες, περιορίζοντας 
στο 6% την παγκόσμια μείωση της 
παραγωγής. «Μετά από τέσσερα 
χρόνια, η Ισπανία θα καταφέρει 
να ελέγξει το 50% της παγκόσμιας 
παραγωγής, ενισχύοντας τη θέση 
της στον τομέα της ελιάς» σχολίασε 
σχετικά ο Ραφαέλ Καρντένας, 
διευθυντής του Τμήματος Μελετών 
Ελιάς της GEA Iberia. 

Το 50% της παγκόσµιας παραγωγής, δηλαδή 
1.580.000 τόνοι, για την περίοδο 2018/2019, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του οργανισµού 
GEA Iberia, θα συµβεί στην Ισπανία. 

Rafael Cárdenas, διευθυντής του 
Τµήµατος Μελετών Ελιάς της GEA Iberia

ΙΣΠΑΝΙΑ
1.580.000

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 
2018/2019 �ΤΟΝΟΙ


ΤΟΥΡΚΙΑ

230.000

220.000

ΙΤΑΛΙΑ 200.000

ΤΥΝΗΣΙΑ 165.000

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 115.000

3.100.000

118

6%

ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΝΟΙ
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Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 
σημάδεψαν τη φετινή αγροτική 
παραγωγή προκαλώντας ζημιές και 
φέρνοντας πολλούς αγρότες στο κατώφλι 
της πτώχευσης σε όλη την Ευρώπη, 
προκαλούν ανησυχία σε τεχνοκράτες 
και παραγωγούς ότι  αποτελούν τη 
μακροχρόνια τάση μιας κλιματικής 
μεταβολής που φέρνει τη βίαιη 
προσαρμογή της γεωργίας σε μια νέα 
πραγματικότητα. Ειδικότερα για την 
ελαιοκαλλιέργεια και στην Ελλάδα έχουν 
ήδη καταγραφεί σημαντικές επιπτώσεις 

στην παραγωγή από παρατεταμένη 
ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες στο 
νομό Λασιθίου, όπου οι καλλιεργητές 
ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ακόμη 
μια κακή χρονιά. Οι αλλαγές είναι πλέον 
ορατές με γυμνό μάτι καθώς πλαγιές 
ολόκληρες γύρω από την Ιεράπετρα 
εμφανίζουν σημάδια φυλλόπτωσης 
και αποχρωματισμού των φύλλων. Το 
πρόβλημα της έλλειψης νερού στην 
Κρήτη, που έχει δοκιμαστεί έντονα την 
τελευταία πενταετία από την ανομβρία δεν 
είναι τωρινό, το σημαντικό όμως είναι ότι 

εμφανίζει σταδιακά μεγαλύτερη ένταση 
ειδικά στην Ανατολική Κρήτη. Γεγονός 
όμως είναι ότι εφόσον τα ακραία κλιματικά 
φαινόμενα συνεχιστούν επαληθεύοντας 
τις πιο απαισιόδοξες επιστημονικές 
προβλέψεις για ριζική μεταβολή του 
κλίματος, τότε οι ελαιοκαλλιεργητές θα 
κληθούν να αναπτύξουν ένα νέο μοντέλο. 

Από το κακό στο χειρότερο
πάει η σοδειά στο Λασίθι
Εξαιτίας της ξηρασίας που δοκίμασε 
και πέρυσι τα όρια της αντοχής της 
ελαιοπαραγωγής οι καλλιεργητές 
του Λασιθίου αντιμετώπισαν μια 
πολύ δύσκολη χρονιά με το 2017 να 
σημειώνει πτώση της παραγωγής 
κατά 14% σε σχέση με το μέσο όρο της 
εξαετίας. 2010-2016 Η φετινή χρονιά 
όμως φαίνεται να επιφυλάσσει ακόμη 
χειρότερες προοπτικές καθώς σύμφωνα 
με εκτιμήσεις της ΔΑΟΚ Λασιθίου, η 
παραγωγή αναμένεται να παρουσιάσει 
πτώση της τάξης του 28% σε σχέση με 
το μέσο όρο της ίδιας εξαετίας, με τον 
όγκο της παραγωγής να εκτιμάται στους 
10.000 τόνους ελαιόλαδου. «Λόγω της 
πρωτοφανούς ξηρασίας και της ψηλής 
θερμοκρασίας τα δέντρα δεν μπόρεσαν να 
δέσουν καρπό σε ποσοστό πάνω από 60%. 
Το έλειμμα στην παραγωγή φέτος θα είναι 
τεράστιο και πολλοί καλλιεργητές δεν θα 
έχουν λάδι ούτε για ιδία κατανάλωση», θα 
πει ο Μ. Δραγασάκης, πρόεδρος της ΕΑΣ 
Ιεράπετρας και μέλος του ΔΣ του ΤΟΕΒ.
Για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα νερού ο 
ΤΟΕΒ προέβη τον Απρίλιο σε οριζόντιες 
περικοπές της ποσότητας νερού για 
όλες τις καλλιέργειες κατά 15%. «Πρέπει  
να προσαρμόσουμε την άρδευση στις 
νέες συνθήκες,  ποσότητες που είχαμε 
συνηθίσει να δίνουμε ανά δέντρο που 
ανέρχονταν σε 6-8 κυβικά ανά ρίζα πρέπει 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Λόγω της πρωτοφανούς ξηρασίας 
και της υψηλής θερµοκρασίας τα 
δέντρα δεν µπόρεσαν να δέσουν 
καρπό σε ποσοστό πάνω από 60%, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΑΣ 
Ιεράπετρας, Μ. ∆ραγασάκη.

∆έσµια της ξηρασίας  
η παραγωγή στο Λασίθι
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
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∆είκτης του προβλήµατος της 
ξηρασίας είναι και το άδειο φράγµα 

των Μπραµιανών που διαθέτει όλο και 
λιγότερες ποσότητες νερού.

να τις ξεχάσουμε» θα πει χαρακτηριστικά. 
Παρά τις αυστηρές περικοπές το 
πρόβλημα ωστόσο παρέμεινε, καθώς ούτε 
και οι μειωμένες ποσότητες νερού ήταν 
διαθέσιμες και μπορούσαν να δοθούν 
στους αγρότες. Να σημειωθεί ότι η τιμή του 
νερού στο Λασίθι ανέρχεται σε 15 λεπτά 
το κυβικό αλλά αυξάνεται στο διπλάσιο 
όταν η κατανάλωση υπερβεί το όριο των 6 
κυβικών ανά δέντρο.

Χωρίς καρπόδεση και  
µε ασθένειες τα δέντρα
«Στο μεγαλύτερο ποσοστό η καλλιέργεια 
της ελιάς είναι ξερική γεγονός που την 
καθιστά ευάλωτη σε φαινόμενα ξηρασίας 
όπως αυτά που εκδηλώνονται εδώ και 
χρόνια. Έντονη ξηρασία ξεκίνησε από το 
2011 αλλά την τελευταία τριετία έχουμε 
και περιπτώσεις μηδενικής βροχόπτωσης 
σε κάποιες περιοχές, σύμφωνα με 
τα δεδομένα που συλλέγουμε από 
μετεωρολογικούς σταθμούς», θα πει 
η Στέλλα Μαλλιαράκη, γεωπόνος της 
Ένωσης Μεραμβέλου ενώ είναι και η ίδια 
ελαιοκαλιεργητής. 
Η έλλειψη νερού στο κρίσιμο στάδιο 
της ανθοφορίας ήταν πρωτόγνωρη 
δημιουργώντας μεγάλη ζημιά στα 
δέντρα, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό δεν 

έδεσαν καρπό. «Η βροχόπτωση που είδε 
η Ανατολική Κρήτη φέτος την περίοδο 
από Μάρτιο έως Μάιο ήταν περίπου 10 
χιλιοστά που είναι πολύ μικρή αν δει 
κανείς ότι η αντίστοιχη περσυνή ποσότητα 
βροχής ήταν 45 χιλιοστά», θα πει η ίδια. 
Η ελαιοκαλλιέργεια δεν αντιμετώπισε 
μόνο την έλλειψη βροχής αλλά και 
ισχυρούς ανέμους που προκάλεσαν 
επιπλέον ζημιά στην ανθοφορία των 
δέντρων. «Φέτος παρατηρήθηκαν  
ισχυροί νοτιάδες με συγκεντρώσεις 
αφρικανικής σκόνης  η οποία κάθεται 
πάνω στο άνθος καταστρέφοντας τη 
γύρη ώστε το άνθος να μην μπορεί πλέον 
να αυτογονιμοποιηθεί. Επίσης η ψηλή 
θερμοκρασία των νοτιάδων πλήττει την 
αναπαραγωγή καθώς ξηραίνει το στίγμα 
του άνθους και πέφτει», εξηγεί η κυρία 
Μαλλιαράκη. 
Επιπλέον οι συνθήκες ανομβρίας 
μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες που 
εμφανίστηκαν οδήγησαν σε αυξημένες 
προσβολές από έντομα, κατά τόπους 
στην Ανατολική Κρήτη, σύμφωνα 
με τον Νεκτάριο Κουργιαλά του 

Ινστιτούτου Ελαίας και Υποτροπικών 
Φυτών και Αμπέλου «στο ποσοστό 
των δέντρων που κατάφεραν να 
καρποδέσουν υπήρξε το πρόβλημα της 
προσβολής από έντομα όπως ο ρυγχίτης 
και ο πυρηνοτρίτης που ευνοήθηκαν 
από την ξηρασία. Η νύμφη ή αντίστοιχα 
ο ρυγχίτης με το ρύγχος του δημιούργει 
στοές μες την ελιά με αποτέλεσμα οι 
καρποί να ξηραίνονται να μαυρίζουν και 
να πέφτουν οι καρποί». 

Σε βάθος πενταετίας
Σύμφωνα με στοιχεία από μετρήσεις 
του Ινστιτούτου Ελαίας Υποτροπικών 
Φυτών και Αμπέλου προκύπτει ότι η 
βροχόπτωση μειώθηκε κατά 58% στην 
πεδινή ζώνη και κατά 64% στην ορεινή 
ζώνη σε σχέση με την περσυνή χρονιά. 
Επιπλέον η μείωση δεν είναι σημερινό 
πρόβλημα αλλά επεκτείνεται σε βάθος 
πενταετίας. «Την τελευταία πενταετία 
παρατηρούμε μια σταδιακά πιο έντονη 
ανομβρία και ολοένα και μεγαλύτερη 
ξηρασία, σε όλη την Κρήτη και ειδικά 
στην Ανατολική Κρήτη», θα πει ο 
κ.Κουργιαλάς. 

Ο Μ. ∆ραγασάκης,  
πρόεδρος της ΕΑΣ Ιεράπετρας  
και µέλος του ∆Σ του ΤΟΕΒ.
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Τα αποθέματα πιέζουν
για πράξεις πριν τη νέα παραγωγή
Ενόψει της νέας παραγωγής η οποία µάλιστα θα είναι πρώιµη σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας, οι συνθήκες απαιτούν 
µεγαλύτερη κινητικότητα στις αγορές ελαιολάδου, αφού τα αποθέµατα παραµένουν υψηλότερα για τα δεδοµένα της περιόδου σε σχέση 
µε την εµπειρία προηγούµενων ετών. Ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού το καθοδικό τέµπο των διεθνών τιµών του ελαιολάδου 
ανακόπηκε, µε τις τιµές να παίρνουν τα πάνω τους, χωρίς όµως το γεγονός αυτό να συνοδεύεται µε αύξηση στις πράξεις. Προς το 
παρόν οι ελαιουργικές εταιρείες της Ιταλίας κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά, όµως απ’ ό,τι φαίνεται οι ανάγκες της γειτονικής χώρας σε 
ελαιόλαδο δεν δύναται να καλυφθούν από την εγχώρια παραγωγή η οποία θα γνωρίσει φέτος σηµαντική µείωση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

2,73
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

2,90
ΜΕΣΣΗΝΙΑ

2,98 � 3,20
ΛΑΚΩΝΙΑ

2,70 � 3
ΚΡΗΤΗΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΠΗΓΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Ελλάδα

2,50

2,60
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ | 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 2018
3,30

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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«Όσες λιγότερες ποσότητες ελαιο-
λάδου φεύγουν αυτήν την περίοδο, 
τόσο περισσότερο θα πιεστούν οι 
παραγωγοί εξαιτίας των αποθε-
µάτων, όταν µπουν στην αγορά 
τα καινούρια ελαιόλαδα» ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά στο περιοδικό 
Ελαίας Καρπός, ο πρόεδρος της 
ΕΑΣ Λακωνίας, Νίκος Προκοβάκης, 
ο οποίος µάλιστα σηµείωσε πως 
«τα αποθέµατα είναι πάρα πολλά 
για την εποχή που είµαστε, µακάρι 
να έχουν φύγει µέχρι να ξεκινήσει 
η νέα παραγωγή». Σε ό,τι αφορά 
στις τιµές στην ευρύτερη περιοχή 
της Λακωνίας, αυτές δείχνουν µια 
τάση σταθεροποίησης από τα µέσα 
του καλοκαιριού µέχρι τώρα, και 
κυµαίνονται ανάµεσα στα 2,98 µε 
3,20 ευρώ ανά κιλό για τα εξαιρε-
τικά παρθένα ελαιόλαδα, «ανάλογα 
µε την ποιότητα και την στιγµή που 
κλείνει µια συµφωνία», δήλωσε ο 
κ. Προκοβάκης. 
Πάντως, σύµφωνα µε τον Πανα-
γιώτη Ντανάκα, διευθυντή του ΑΣ 
Μολάων – Πακίων, τα αποθέµατα 
στο νοµό Λακωνίας είναι  περίπου 
στους 6 µε 8 χιλιάδες τόνους, ενώ 
σύµφωνα µε προηγούµενο  ρε-
πορτάζ του περιοδικού, την πρώτη 
εβδοµάδα του Ιουνίου, αυτά ξεπερ-
νούσαν τους 18.000. 

Ήπια κινητικότητα σε 
Μεσσηνία και Κρήτη
Στα 2,90 ευρώ ανά κιλό φτάνει η 
τιµή παραγωγού στην Μεσσηνία, 

µε τους εκεί παραγωγούς ωστόσο 
να ελπίζουν σε µια αύξηση περί 
τα 10 λεπτά, όπως εξήγησε ο ∆η-
µήτρης Αναγνωστόπουλος, παρα-
γωγός από την περιοχή. «Πράξεις 
γίνονται σιγά σιγά, οι οποίες αυξά-
νονται µέρα µε τη µέρα, αφού τα 
περιθώρια στενεύουν», ανέφερε 
χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως 
περισσεύουν ακόµα αρκετοί τόνοι 
στις αποθήκες και τα ελαιοτριβεία. 
«Τα αποθέµατα µπορεί να αγγίζουν 
µέχρι και τους 11.000 τόνους» συ-
µπλήρωσε προβληµατισµένος από 
το γεγονός ότι το περιθώριο των 
περίπου δυο µηνών που υπάρχει 
τις άλλες χρονιές µέχρι την έναρ-
ξη της νέας περιόδου, φέτος είναι 
µειωµένο κατά 20 περίπου ηµέρες 

λόγω της πιο πρώιµης παραγωγής. 
Σηµειώνεται πως η παραγωγή για 
την περίοδο 2017/2018 στην Μεσ-
σηνία έφτασε τους 60.000 τόνους.
Με την ελπίδα ότι θα αυξηθούν οι 
πράξεις µέχρι το τέλος του Σεπτεµ-
βρίου κινούνται οι Κρητικοί παρα-
γωγοί, σύµφωνα µε τον ελαιοπα-
ραγωγό από τη Μεσσαρά, Μιχάλη 
Τσαγκαράκη. Τα αποθέµατα στην 
γειτονιά αυτή δεν είναι τόσα πολλά 
όπως εξήγησε ο παραγωγός, µε 
εξαίρεση ορισµένες περιπτώσεις, 
«οι οποίοι  περίµεναν µια καλύτερη 
τιµή και κράτησαν», ενώ οι τιµές για 
το κρητικό ελαιόλαδο φτάνουν τα 3 
ευρώ ανά κιλό, µε την χαµηλότερη 
να µην πέφτει κάτω από τα 2,70, 
στις αρχές του φθινοπώρου.

Γίνονται πράξεις 
αλλά όχι µε 
µεγάλους ρυθµούς, 
όσο λιγότερα 
φύγουν µέχρι το 
τέλος της περιόδου, 
τα αποθέµατα θα 
πιέσουν τις τιµές», 
ανέφερε µεταξύ 
άλλων ο Νίκος 
Προκοβάκης.

67.000

40.000 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ � ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
�TONOI�

11.000

6.000 – 8.000
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Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιµήσεις για 
την επερχόµενη ελαιοκοµική περίοδο, 
σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα της γειτονικής 
χώρας, η τιµή για το ιταλικό εξαιρετικά 
παρθένο ελαιόλαδο θα κυµανθεί από τα 4 
µέχρι τα 7 ευρώ ανά κιλό. Στο µεταξύ οι 
ισχυρότεροι παράγοντες της εκεί αγοράς 
βγαίνουν στην αντεπίθεση.

Στα 4,30 ευρώ ανά κιλό όρισε την αξία 
του ιταλικού ελαιολάδου για την ερχό-
µενη σεζόν η µεγαλύτερη ένωση αγρο-
τών της Ιταλίας, Coldiretti, µέσω µιας 
συµφωνίας µε την Federolio, την εθνική 
οµοσπονδία εµπορίας και τυποποίησης 
ελαιολάδου, όπου προβλέπει µια φιξα-
ρισµένη τιµή στα 4,30 ευρώ ανά κιλό για 
10.000 τόνους. Στόχος του ντηλ αυτού, 
η αξία του οποίου υπολογίζεται περί τα 
50 εκατ. ευρώ, είναι σύµφωνα µε την 
Coldiretti, η ενίσχυση του ιταλικού τοµέα 
ελαιολάδου, ο οποίος κινδυνεύει από 
την δράση πολυεθνικών, που αγορά-
ζουν ιταλικές εταιρίες προκειµένου να 

εκµεταλλευτούν την εικόνα των εταιρει-
ών αυτών, καθώς και το µάρκετινγκ του 
ιταλικού ελαιολάδου στις ξένες αγορές. 
Το συµβόλαιο θα ξεκινήσει από την 
σεζόν που έρχεται και θα διαρκέσει για 
αρκετά χρόνια, προκειµένου να εξασφα-
λιστεί η σταθερότητα και η οικονοµική 
βιωσιµότητα των αγροτών που συµµε-
τέχουν σε αυτό. «Είναι µια πατριωτική 
δράση για να υπερασπιστούµε το Made 
in Italy ελαιόλαδο», δήλωσε ο πρόεδρος 
του Unaprol, Νταβίντ Γκρανιέρι. Πρόκει-
ται για µια ιστορική συµφωνία που ανα-
µένεται να σταθεροποιήσει τις συνθήκες 
της αγοράς ελαιολάδου της Ιταλίας.  

Φιξαρισμένο στα 4,30 ευρώ 
για στήριξη σε παραγωγούς 

στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ στα 4,30 ευρώ 

4,30

10.000

Ιταλία

4-7

200.000
ΙΤΑΛΙΑ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ¶ΤΟΝΟΙ· 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΤΟΝΟΙ
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Α Γ Ο Ρ Α

Όσο οι Ισπανοί εστιάζουν αποκλειστικά στον ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών, 
τόσο θα χάνεται η προστιθέµενη αξία του ελαιολάδου µε συνέπειες αρνητικές 
για ολόκληρο τον κλάδο στην Ευρώπη.

Νέα έκθεση του ισπανικού Ινστιτούτου 
∆ιακυβέρνησης και Εφαρµοσµένης Οι-
κονοµίας υποστηρίζει κατηγορηµατικά 
ότι το ελαιόλαδο δεν θα έχει µέλλον αν η 
τρέχουσα φιλοσοφία της αγοράς προσα-
νατολίζεται αποκλειστικά και µόνο στον 
ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών, πάντα 
προς τα κάτω, εξαλείφοντας στην ουσία 
οποιαδήποτε προστιθέµενη αξία έχει το 
συγκεκριµένο προϊόν. Αυτή η υποβάθµι-
ση που γνωρίζει το ελαιόλαδο είναι µια 
αυτοκτονική τάση, στην οποία εµπλέκο-
νται πολλοί παράγοντες, υπογραµµίζει η 
έκθεση, η οποία ταυτόχρονα τονίζει ότι 
το ελαιόλαδο  είναι ένα από τα βασικό-
τερα  προϊόντα της ισπανικής βιοµηχα-
νίας τροφίµων, µε µια µέση παραγωγή 

µεγαλύτερη των 1,2 εκατ. τόνων και αξία 
πάνω από 4.000 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Ενδεικτικό αυτού του ανταγωνισµού 
είναι η πτώση της τιµής σε όλες τις κύ-
ριες ελαιοπαραγωγές χώρες της ΕΕ, 
µε την τιµή παραγωγού στην Ισπανία, 
την πρώτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου 
να διαµορφώνεται στα 2,79 ευρώ ανά 
κιλό, κάτω κατά 27% σε σχέση µε πέ-
ρυσι. Την ίδια στιγµή η κατανάλωση στο 
εσωτερικό της χώρας έχει πέσει, όµως 
νέα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιό-
τητα το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, 
Αλιείας και Τροφίµων αποτυπώνουν το 
ύψος των εξαγωγών σε παραπάνω από 
2 δις ευρώ µεταξύ Οκτωβρίου 2017 και 
Μαΐου 2018. 

Στο ελαιόλαδο  
μετράει κι ο μύθος 

1,2
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

4,0
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

Ισπανία190.000
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ¶ΤΟΝΟΙ· 

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΕΣ 
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�
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Α Γ Ο Ρ Α

Βγαίνοντας από µια επιτυχηµένη χρονιά, όπου 
σηµείωσε αύξηση στις εξαγωγές ελαιολάδου 
κατά 32%, η Τουρκία ευελπιστεί πως η 
ανοδική τάση θα συνεχιστεί και στην επόµενη 
καλλιεργητική περίοδο, µε την αδύναµη 
λίρα να ευνοεί µια περαιτέρω ανάπτυξη των 
εξαγωγών.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του Συµβου-
λίου της Ένωσης Εξαγωγέων Επιτραπέ-
ζιων Ελιών και Ελαιολάδου, ο πρόεδρος 
του οργανισµού, Νταβούτ Ερ, υποστήριξε 
πως συνολικά οι εξαγωγές άγγιξαν τα 341 
εκατ. δολάρια, και ανέφερε πως η γειτο-
νική χώρα θα κλείσει την τρέχουσα πε-
ρίοδο, αγγίζοντας το ποσό των 400 εκατ. 
δολαρίων. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου 
έκανε λόγο για την πιο επιτυχηµένη, από  
άποψη εξαγωγών, χρονιά τα τελευταία 
έτη, αφού ο όγκος του ελαιολάδου που 
έφτασε στις ξένες αγορές, αυξήθηκε από 
τους 9.542 τόνους στους 18.126. Βάζο-
ντας τους στόχους της επόµενης χρονιάς, 
ανέφερε πως δεν είναι καθόλου απίθανο 

οι εξαγωγές ελαιολάδου της χώρας του 
να ξεπεράσουν τους 25.000 ή ακόµα και 
τους 30.000 τόνους.
Ένας ακόµα στόχος της Τουρκίας είναι η 
αύξηση της εσωτερικής κατά κεφαλήν κα-
τανάλωσης ελαιολάδου, η οποία προς το 
παρόν δεν ξεπερνά τα 2 κιλά, διαµορφώ-
νοντας την εσωτερική κατανάλωση στους 
130.000 µε 140.000 τόνους. Ένας ιδανικός 
αριθµός θα ήταν τα 5 κιλά σύµφωνα µε το 
Συµβούλιο. Τέλος, εκτιµήσεις του υπουρ-
γείου Εµπορίου της χώρας, δείχνουν πως 
η παραγωγή της επόµενης χρονιάς αναµέ-
νεται να φτάσει τους 250.000 τόνους, φέρ-
νοντας την χώρα στην τρίτη θέση παγκο-
σµίως, σύµφωνα µε σχετικό δηµοσίευµα.

Βάζει μεγάλους στόχους η Τουρκία 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

   130.000
ΜΕ 140.000

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τουρκία 341
ΕΚΑΤ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΤΟΝΟΙ

18.126 
ΤΟΝΟΙ

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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Συρρίκνωση τιμής 25% σε ένα χρόνο

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ

Κ
ατά μέσο όρο η 

υποχώρηση στις 

τιμές παραγωγού 

στις βασικές 

ελαιοπαραγωγές 

χώρες της ΕΕ, άγγιξε το 25% μέσα 

σε ένα χρόνο από τον Ιούλιο του 

2017 μέχρι τον Ιούλιο του 2018, 

σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία της Κομισιόν. Βέβαια από 

τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι 

σήμερα οι τιμές δείχνουν μια τάση 

σταθεροποίησης, ωστόσο μέσα 

στους επόμενους δυο μήνες, ενόψει 

της νέας παραγωγής η κατάσταση 

αναμένεται να αλλάξει. Επιπλέον 

τα τελικά αποθέματα υπολογίζονται 

γύρω στους 430.000 τόνους 

και συμπίπτουν με τον μέσο όρο 

πενταετίας. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2006 διοργανώνει τα 
σεµινάρια  που απευθύνονται 
κυρίως σε καλλιεργητές, 
παραγωγούς ελαιόλαδου και 
υπεύθυνους ελαιοτριβείων 
(OliveOil Seminars.com)

ΕΙΝΑΙ εκπαιδευµένος στην 
οργανοληπτική αξιολόγηση 
ελαιολάδων στην Ελλάδα καθώς 
και στην Ιταλία. Από το 2017 
συνεργάζεται µε τον Ιταλικό 
Εθνικό Οργανισµό ∆οκιµαστών 
Ελαιολάδου στη διοργάνωση 
τετράµηνης εκπαίδευσης 
∆οκιµαστών Ελαιολάδου στην 
Ελλάδα. Μέχρι σήµερα έχει 
εκπαιδεύσει περισσότερα από 
1.300 άτοµα και 90 ελαιοτριβεία.

Στην πρώτη 
σταλιά 
κρίνεται  
το ελαιόλαδο

 Βασίλης Φρατζολάς

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Γ
εύση και άρωμα που 
προξενούν τις αισθήσεις, 
δημιουργούν προσδοκίες 
και προκαλούν συγκίνη-
ση διαμορφώνουν και την 

πρώτη εντύπωση του καταναλωτή από 
την στιγμή που δοκιμάζει το ελαιόλαδο 
και η οποία θα παίξει αποφασιστικό ρόλο 
στην αντίληψη που θα σχηματίσει για το 
προϊόν. Για να αντιμετωπίσει τον διεθνή 
ανταγωνισμό από χώρες με μεγάλους 
όγκους σοδειάς, όπως η Ισπανία, όπου τα 
κόστη παραγωγής είναι χαμηλά ενώ οι 
εκτάσεις που καλλιεργείται 
η ελιά είναι πολύ μεγαλύτε-
ρες, το ελληνικό ελαιόλαδο 
πρέπει να βασιστεί στην ιδι-
αίτερη ταυτότητα, τη γεύση 
και το άρωμα που συνδέουν 
τον παραγωγό και τον κάθε 
ιδιαίτερο τόπο με το παρα-
γόμενο ελαιόλαδο. Απαραί-
τητο βήμα προκειμένου να 
αποκτήσει ανεξίτηλη σφρα-
γίδα το ελληνικό ελαιόλαδο 
είναι επομένως, σύμφωνα 
με τον Βασίλη Φρατζολά, 
δοκιμαστή ελαιόλαδου και 
σύμβουλο ποιότητας, η 
οργανοληπτική αξιολόγηση 
που μας επιτρέπει να γνω-
ρίσουμε καλύτερα και να 
αξιολογήσουμε το ελαιόλα-
δο που παράγουμε. 

∆εν γνωρίζουµε  
το λάδι που παράγουµε
Ενώ η οργανοληπτική 
αξιολόγηση αποτελεί 
σκέλος του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 2658/1991 
και θέτει τα όρια στα οποία 
πρέπει να κινούνται τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του 
ελαιόλαδου, στη χώρα μας, σύμφωνα 
με τον κ Φρατζολά, δεν αξιολογούμε 
επαρκώς το λάδι που παράγουμε. 
«Ο εν λόγω κανονισμός της ΕΕ, που 
ισχύει από το 1991, αποτελεί ένα από 
τα τρία διεθνή νομοθετικά πλαίσια που 
διέπουν την παραγωγή ελαιόλαδου, 
μαζί με τον Κανονισμό του Διεθνούς 
Ελαιοκομικού Συμβουλίου και τον 
Ευρωπαϊκό Codex Alimentarius, τα 
οποία λειτουργούν από κοινού και 
συχνά σε συνεργασία. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό 2658/1991 ένα ελαιόλαδο 
κρίνεται με βάση δύο στοιχεία το ένα 
απ’ τα οποία είναι οι χημικές αναλύσεις, 

από τις οποίες μπορούμε να δούμε αν 
βρίσκεται στα όρια με βάση μια σειρά 
από κριτήρια ποιότητας όπως είναι η 
συγκέντρωση ελαικού οξέος, που για 
το εξαιρετικά παρθένο δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα .8% ανά 100 γρ, ο αριθμός 
υπεροξειδίων, η απορρόφηση στο 
υπεριώδες και οι αλκυλεστέρες. Όμως 
εδώ και 30 χρόνια ένα ελαιόλαδο 
λέγεται παρθένο ή εξαιρετικά παρθένο 
όταν οι χημικές του αναλύσεις είναι 
εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος ενώ 
ταυτόχρονα έχει επίσης τα απαραίτητα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 
Με την οργανοληπτική αξιολόγηση 
ανιχνεύουμε τα χαρακτηριστικά του 
παρθένου ελαιολάδου χρησιμοποιώντας 
τις αισθήσεις οσμή και γεύση χωρίς 
να εστιάσουμε καθόλου στην οπτική 
εικόνα, δηλαδή στο χρώμα, παρότι είναι 
σοβαρό σημείο ένδειξης ποιότητας για 
τους καταναλωτές. Το βασικό κριτήριο 
για να κριθεί ένα ελαιόλαδο εξαιρετικά 
παρθένο είναι να μην έχει ελάττωμα 
οσφραντικό ή γευστικό. Ελαττώματα 
οσφραντικά ή γευστικά αποτελούν για 
παράδειγμα το ατροχάδο, η μούχλα, το 
κρασώδες, το ταγκό, μεταλλικό, άχυρο, 
ψημένο ή απόνερα. Στη χώρα μας όμως 

είναι μικρός ο αριθμός των παραγωγών 
που απευθύνονται σε ένα από τα 
εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ) και το Διεθνές Ελαιοκομικό 
Συμβούλιο για την οργανοληπτική 
αξιολόγηση του ελαιόλαδου, με 
αποτέλεσμα να μην έχουμε πραγματική 
εικόνα για τις οργανοληπτικές ιδιότητες 
του ελαιόλαδου που παράγεται», θα πει ο 
κύριος Φρατζολάς. 

Η αξιολόγηση του ελαιόλαδου όταν 
βγαίνει από το ελαιοτριβείο επιπλέον 

αποτελεί μόνο το πρώτο 
στάδιο για να κριθεί αν 
μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως εξαιρετικά παρθένο, 
ενώ, όπως επισημαίνει ο 
κ. Φρατζολάς, δεν αρκεί 
για να διατηρήσει το 
χαρακτηρισμό ως το τέλος 
της μέγιστης ζωής του 
προϊόντος που τοποθετείται 
στους 18 μήνες. «Ένα 
ελαιόλαδο μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα πολύ καλής 
δουλειάς στο λιοστάσι ή 
και στο ελαιοτριβείο αλλά 
να αλλοιωθεί σε επόμενα 
στάδια της αποθήκευσης ή 
μεταφοράς και να αλλάξει 
κατηγορία. Πέρα από την 
οξύτητα δηλαδή ένα έξτρα 
παρθένο έχει μια σειρά 
από συμπληρωματικά 
χαρακτηριστικά που όσο 
πιο πικρό και όσο πιο 
πικάντικο είναι στο στόμα, 
τόσο περισσότερο χρόνο θα 
κρατήσει προτού αρχίσει 
να ταγγίζει», διευκρινίζει 
ο ίδιος. 

«Κλαδεύετε ήπια µετά 
από µια καλή χρονιά»
Βέβαια η ποιότητα της παραγωγής 
ξεκινά από την καλλιέργεια όπου, 
σύμφωνα με τον κ. Φρατζολά, που 
έχει εκπαιδεύσει γύρω στους 1.300 
παραγωγούς στη διαχείριση του 
ελαιώνα μέσα από τα σεμινάρια που 
προσφέρει, καταγράφονται ακόμη 
σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες. 
Εστιάζοντας στο κλάδεμα που αποτελεί 
κλειδί για τη βελτίωση της ποιότητας 
του καρπού, επισημαίνει ότι πρέπει 
να εκσυγχρονιστεί η αντίληψη που 
επικρατεί και θέλει τη χρονιά που δίνει 
μεγάλη παραγωγή να την ακολουθεί 
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και βαρύ κλάδεμα του δέντρου. Όπως 
αναφέρει «η πρακτική που επικρατεί 
σήμερα εντείνει το φαινόμενο της 
παρενιαυτοφορίας διότι ωθεί το δέντρο 
που είναι εξαντλημένο μετά από μια 
καλή χρονιά να δημιουργήσει νέα 
κώμη εις βάρος της καρποφορίας. Αυτό 
συμβαίνει γιατί η βλαστικότητα και η 
καρποφορία είναι δύο ανταγωνιστικές 
λειτουργίες. Επομένως μετά από μια 
χρονιά με μεγάλη παραγωγή το κλάδεμα 
πρέπει να είναι ελαφρύ, ώστε το δέντρο 
να μην δώσει θρεπτικά συστατικά 
στη δημιουργία φυλλώματος αλλά να 
ενισχύσει την καρποφορία. Αντίθετα 
μετά από μια κακή χρονιά, ιδίως σε 
εδάφη αρδευόμενα ή σε περιοχές με 
ικανοποιητική βροχόπτωση, πρέπει να 
γίνεται ένα ελαφρά εντονότερο κλάδεμα 
για να περιορίζεται η βλαστικότητα και 
να ενθαρρύνεται η καρποφορία». 

Αποτυχηµένο το κρατικό  
σύστηµα δακοκτονίας
Επιπλέον στο μοντέλο της 
δακοπροστασίας, σύμφωνα με τα όσα 
θα πει ο κ. Φρατζολάς, καταγράφονται 
σημαντικά προβλήματα σε όλες 
τις φάσεις από τον εντοπισμό του 
προβλήματος αλλά και τον ψεκασμό 
για τον περιορισμό του δάκου και 
σε όλη την επικράτεια.  «Ο δάκος 
αποτελεί βέβαια συλλογικό πρόβλημα 
που θα έπρεπε αντίστοιχα να έχει 
μια συλλογική αντιμετώπιση αλλά 
δυστυχώς αυτό δεν γίνεται σήμερα 
στη χώρα μας. Δεν καλύπτεται δηλαδή 
συστηματικά η καλλιεργητική επιφάνεια 
γιατί δεν εφαρμόζεται δολωματικός 
ψεκασμός σε όλα τα κτήματα. Αλλά 
η δακοπροστασία πάσχει και επειδή ο 
πρώτος ψεκασμός, που είναι ο πλέον 
κρίσιμος για τον περιορισμό των 
κρουσμάτων, αργεί να γίνει. Επιπλέον 
ο δολωματικός ψεκασμός απαιτεί 
επιτελική αντιμετώπιση και πολύπλοκες 
διαδικασίες διαχείρισης, που ξεπερνούν 
το ελληνικό δημόσιο. Πιστεύω ότι θα 
έπρεπε το κράτος και οι κατά τόπους 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
(ΔΑΟΚ) να περιοριστούν στη συλλογή 
και στη διάθεση των στοιχείων 
παρακολούθησης του δάκου για να γίνει 
ο ψεκασμός από τους ιδιώτες. Αυτό 
άλλωστε κάνουν και γειτονικές χώρες 
όπως η Γαλλία και η Κύπρος. Βέβαια η 
υιοθέτηση παρόμοιου μοντέλου στην 
Ελλάδα προϋποθέτει ότι ο Έλληνας 
ελαιοπαραγωγός θα αναλάμβανε ο ίδιος 
το κόστος της δακοπροστασίας, αλλά 
πιστεύω ότι θα ήταν διατεθειμένος να 
το κάνει αν λάβουμε υπόψιν ότι θα 

προστάτευε μεγάλο τμήμα της σοδειάς 
του από τις ζημιές που προξενεί ο 
δάκος», παρατηρεί ο ίδιος. 

Η καθυστερηµένη συγκοµιδή 
ρίχνει την ποιότητα
Ως προς το χρόνο συγκομιδής της 
ελιάς, ο κ. Φρατζολάς επισημαίνει 
τα προβλήματα που δημιουργεί η 
καθυστερημένη συγκομιδή λόγω 
της αντίληψης που θέλει την ελιά 
να «μαζεύει λάδι» με την πάροδο 
του χρόνου. «Πολλοί παραγωγοί 
προτιμούν να μαζέψουν τις ελιές τους 
μετά τα Χριστούγεννα, για να έχουν 
λαδώσει καλά. Διαδοχικές μετρήσεις 
ελαιοπεριεκτικότητος που κάναμε 
στο εργαστήριο χημικών αναλύσεων 
MultichromLab, Οκτώβριο και 
Νοέμβριο, σε ποικιλία Κορωνέικη 
και Αρμπεκίνα στην Αττική, μας 
δείξανε ότι μετά τις 18 Οκτωβρίου δεν 
αυξήθηκε καθόλου η περιεκτικότητα 
σε ελαιόλαδο, ενώ αντίθετα από τις 
10 Νοεμβρίου οι καρποί άρχισαν να 
χάνουν σε υγρασία. Η υγρασία που 
χάνεται μέσα από τον καρπό έχει σαν 
αποτέλεσμα να χάνει βάρος και έτσι να 
σημειώνεται συμπύκνωση σε ελαιόλαδο, 
έτσι βγήκε και ο μύθος όσο αργότερα 
μαζεύω τόσο περισσότερο λάδι παίρνω. 
Πέραν του πόσο λάδι έχει ο καρπός, είναι 
πολύ σοβαρό το ότι οι καρποί μένουν 
εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, 
το δάκο και τη φυσιολογική πτώση 
στο χώμα. Μαζεμένες μάλιστα όλες 
σε σακιά, οι μισές σε πλαστικά σακιά, 
περιμένοντας κάτω από την βροχή, είναι 
100% σίγουρο ότι τα ελαιόλαδα τους θα 
έχουν οργανοληπτικό ελάττωμα και δεν 
θα είναι, σύμφωνα με την νομοθεσία, 
ούτε καν εξαιρετικά παρθένα. Απλά 
παρθένα» θα πει ο ίδιος.

Μπροστά στα ελαιοτριβεία
βρίσκεται η Ελλάδα 
Ενώ ο ελαιοκομικός τομέας παρουσιάζει 
σημαντικά κενά όσον αφορά στις 
καλλιεργητικές πρακτικές, στο στάδιο 
της ελαιοποίησης σύμφωνα με τον κ. 
Φρατζολά, που διαθέτει πολύχρονη 
εμπειρία ως μηχανικός, έχουν 
γίνει βήματα εκσυγχρονισμού που 
βάζουν τη χώρα μπροστά σε σχέση με 
αξιόλογους ανταγωνιστές όπως είναι 
η Τυνησία ή το Μαρόκο. «Μπορεί η 
κρίση να έχει κάνει τις επενδύσεις 
σε νέα μηχανήματα απαγορευτικές 
με αποτέλεσμα να βλέπουμε τα 
ελαιοτριβεία να στρέφονται στην αγορά 
μεταχειρισμένων μηχανημάτων, όμως 
ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό 

ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΣΙ 
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕ 
ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Ε∆ΩΣΑΝ ΩΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΗΧΗ  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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των ελαιοτριβείων η Ελλάδα βρίσκεται 
ήδη σε πολύ καλό επίπεδο. Μάλιστα 
υπερέχει ως προς ανταγωνιστές που δεν 
διαθέτουν σύγχρονα ελαιοτριβεία όπως 
η Τυνησία ή το Μαρόκο», σημειώνει 
ο κ. Φρατζολάς και συμπληρώνει 
«επιπλέον η τεχνολογία των τριφασικών 
ελαιοτριβείων που επικρατούν στην 
Ελλάδα δεν υστερεί ιδιαίτερα σε σχέση 
με τα διφασικά που επικρατούν στην 
Ιταλία. Σήμερα τα τριφασικά, όπου 
προστίθεται νερό κατά τη διαδικασία 
της ελαιοποίησης, έχουν αλλάξει ώστε 
χρειάζονται πολύ λιγότερο νερό με 
αποτέλεσμα ένα μέρος της διαφοράς 
ανάμεσα στις δύο υπάρχουσες 
τεχνολογίες να έχει εξισορροπηθεί».

‘Ένα σημείο που επιμένει ο κ. 
Φρατζολάς είναι η ανάγκη αλλαγής 
μοντέλου της οικονομικής συναλλαγής 
του παραγωγού με το ελαιοτριβείο. 
«Σήμερα, όσο χρησιμοποιείται η 
ποσότητα σαν βάση για τον υπολογισμό 
της αμοιβής ο ελαιοτριβέας για να βγάλει 
το κέρδος που θεωρεί δίκαιο, επιλέγει 
να παράξει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα 
ελαιόλαδου, με αποτέλεσμα να βγαίνει 
λάδι που δεν έχει τα καλύτερα δυνατά 
χαρακτηριστικά. Αντίθετα πρέπει το 
ελαιοτριβείο να αγοράζει της ελιές με 

βάση την ποσότητα που προσκομίζει 
ο παραγωγός, διότι αυτό θα επιτρέψει 
να αυξηθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα 
στα ελαιοτριβεία με βάση την ποιότητα 
του ελαιολάδου και να αποσυνδεθεί 
το όφελος κάθε ελαιοτριβείου από την 
παραγόμενη ποσότητα», θα πει ο ίδιος. 

Αναγέννηση φέρνουν 
οι µικροί παραγωγοί
Ποια είναι όμως συνολικά η εικόνα 
του ελληνικού ελαιολάδου; Για τον 
κ. Φρατζολά πολύ σημαντική είναι η 
ώθηση που δίνουν νέοι άνθρωποι και 
μικροί παραγωγοί που μέσα την κρίση 
ανέβασαν τον πήχη στην παραγωγή 
ποιοτικού ελαιολάδου.
Όπως έγινε με το κρασί έτσι και με το 
ελαιόλαδο βλέπουμε μια αναγέννηση με 
νέους μικρούς παραγωγούς που δίνουν 
το στίγμα μιας χώρας και ανεβάζουν τον 
πήχη στο ελαιόλαδο. Είναι αυτοί που 
πάνε στους διαγωνισμούς, μαθαίνουν 
ρωτάνε, πάνε σε εκθέσεις, δοκιμάζουν 
άλλα ελαιόλαδα και εκπαιδεύονται. 
Βέβαια οι μικροί παραγωγοί δεν 
αποτελούν την κρίσιμη μάζα και ίσως να 
χρειαστούν 20 χρόνια για να δούμε μια 
βελτίωση στο μέσο όρο της παραγωγής», 
καταλήγει ο ίδιος. 

Κανονισµός ΕΕ 
2658/1991
Ορίζει μεταξύ άλλων ότι «ο έλεγχος 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστι-
κών των παρθένων ελαιολάδων από 
τις εθνικές αρχές ή τους αντιπροσώ-
πους τους διενεργείται από ομάδες 
δοκιμαστών αναγνωρισμένες από τα 
κράτη μέλη. Η περιγραφόμενη μέθο-
δος ισχύει μόνο για τα παρθένα ελαι-
όλαδα και για την ταξινόμηση και 
επισήμανσή τους με βάση την έντα-
ση των αντιληπτών ελαττωμάτων και 
του φρουτώδους, που προσδιορίζο-
νται από ομάδα δοκιμαστών οι οποίοι 
επιλέγονται, εκπαιδεύονται και ελέγ-
χονται ως ομάδα. Η εργασία του επι-
κεφαλής της ομάδας απαιτεί βασική 
κατάρτιση στα εργαλεία οργανοληπτι-
κής ανάλυσης, οξύτητα των αισθήσε-
ων, σχολαστική προετοιμασία, οργά-
νωση και διεξαγωγή των δοκιμασιών, 
καθώς και δεξιότητες και υπομονή για 
τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
δοκιμασιών με επιστημονικό τρόπο».
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ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΣΤΟ 1,30 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ  
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α

Αποφασισμένοι 
να βάλουν πιο βαθιά 
το χέρι στην τσέπη σε 
σχέση με το ένα ευρώ, 
που έδωσαν πέρσι στα 
110 τεμάχια πράσινης 
ελιάς Χαλκιδικής, 
καθυστερώντας, ωστόσο 
να ανοίξουν τα χαρτιά 
τους εμφανίζονταν οι 
μεταποιητές, μέχρι και 
την τελευταία στιγμή, με 
πρώτη την εταιρεία ΔΕΑΣ 
ΑΕ να ανακοινώνει 1,30 
ευρώ το κιλό

Τ
ο «παιχνίδι» τακτικής, που είθισται 
να εφαρμόζει η μεταποίηση κάθε 
χρόνο τέτοια περίοδο, προσδοκώ-
ντας προφανώς σε εκλογίκευση, 
όπως τη χαρακτηρίζουν, των 

απαιτήσεων των παραγωγών, επαναλήφθηκε 
και φέτος. Έτσι, τουλάχιστον για τις πρώτες 2-3 
ημέρες (και σίγουρα μέχρι την ώρα που γραφό-
ταν αυτές οι γραμμές), από τη μαζική έναρξη 
της συγκομιδής, είχε ανακοινώσει τιμές μόνο 
η εταιρεία ΔΕΑΣ ΑΕ, με αποτέλεσμα οι καλ-
λιεργητές, που έβλεπαν, λόγω πρωιμότητας 
της φετινής παραγωγής, τις ελιές τους να μαυ-
ρίζουν, να τρέχουν να παραδώσουν «ανοικτά».

«Καθυστερούν να δουν τι μπορούν να μα-
ζέψουν, διότι πολλοί από τους συναδέλφους 
έχουν αρχίσει να συγκομίζουν και να τις πα-
ραδίδουν. Και μπορεί αυτή η πρακτική τους να 
χαλάει την πιάτσα, γιατί εξυπηρετεί το στόχο του 
εμπορίου, όμως φέτος πραγματικά δεν μπορεί 
κανείς να τους καταλογίσει κάτι, δεδομένου ότι 
οι ελιές έχουν ωριμάσει και υπάρχει ο κίνδυνος 
να μην είναι εμπορεύσιμες», μας ανέφερε ο 
πρόεδρος του ΑΣ Νέων Φλογητών, Παύλος Για-
λαγκολίδης. Ο ίδιος παρότι δεν είχαν αναρτηθεί 
τιμοκατάλογοι, όταν συνομιλήσαμε, πήρε το ρί-
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σκο να εκτιμήσει πως οι τιμές φέτος θα είναι 
τουλάχιστον 1,20 ευρώ το κιλό για την μεγά-
λη κατηγορία. Λογική τιμή, τηρουμένων των 
αναλογιών της προσφοράς, χαρακτήρισε τα 
1,20 ευρώ για τα 110 τεμάχια και ο Γιώργος 
Κωνσταντόπουλος, που έχει την ευθύνη των 
πωλήσεων μιας από τις μεγαλύτερες βιομη-
χανίες επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπο-
ρίας (και) επιτραπέζιας πράσινης ελιάς Χαλ-
κιδικής, της «Κωνσταντόπουλος - Olymp».

 «∆εν είµαστε µόνοι στο παγκόσµιο 
εµπόριο» λέει η µεταποίηση

«Μέχρι εκεί όμως. Διότι, ήδη, και σε αυτό 
το επίπεδο θα έχει γίνει μια υπέρβαση από 
την πλευρά της μεταποίησης. Μιλάω στο 
εξωτερικό και οι συνεργάτες μας έχουν τρε-
λαθεί με αυτά που ακούνε, γιατί υπάρχουν 
κι αλλού πορτοκαλιές», μας είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Κωνσταντόπουλος και πρόσθεσε: 
«Ακούγονται διάφορα για 1,25 ευρώ το κιλό 
και ίσως και παραπάνω, σε μια χρονιά που έρ-
χεται μετά την περσινή αύξηση από τα 80 λε-
πτά στο ένα ευρώ το κιλό, όταν η Ισπανία έχει 
τρία χρόνια σταθερές τιμές. Να τις πάρουμε, 
σε αυτές τις τιμές και να τις κάνουμε τι; Να τις 
φάμε μόνοι μας; Κανείς δεν θα τις αγοράσει, 
θα αναγκαστούμε να τις δώσουμε με ζημία 
και θα δεσμεύσουμε και τις αποθήκες μας. Σε 
μια τέτοια περίπτωση νομίζω οι μεταποιητές 
θα πάρουμε μικρές ποσότητες ίσα – ίσα για να 
εξυπηρετήσουμε βασικούς πελάτες».

Για διάθεση του μεταποιητικού τομέα να 
πληρώσει καλύτερες τιμές απ’ ό,τι πέρυσι, 
διότι εκτός από την μικρότερη παραγωγή φέ-

τος, οι αγρότες έχουν αυξημένες υποχρεώσεις 
και προς την εφορία, έκανε λόγο και ο Στέρ-
γιος Τσαγκούλης, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της μεγαλύτερης, ίσως, βιομηχα-
νίας του κλάδου, της Intercomm Foods, επι-
σημαίνοντας ωστόσο τον κίνδυνο που ελλο-
χεύει για το προϊόν, τους παραγωγούς και τις 
επιχειρήσεις, εάν οι τιμές πάνε πολύ ψηλά.

«Σαφώς και ισχύει ο νόμος της προσφοράς 
και της ζήτησης και γι’ αυτό έχουμε πει ότι 
φέτος θα είναι καλύτερες οι τιμές από πέρ-
σι. Δεν πρέπει όμως να πάμε σε υπερβολές 
οι οποίες θα οδηγήσουν στο να φρακάρει η 
αγορά», μας είπε ο κ. Τσαγκούλης και εξή-
γησε ότι «δεν είμαστε μόνοι στο παγκόσμιο 
εμπόριο. Η Ισπανία, που είναι άμεσος αντα-
γωνιστής μας έχει φέτος μεγάλη παραγωγή, 
η Αίγυπτος έχει μπει δυναμικά στο χάρτη και 
αναμένει 550.000 τόνους, ενώ έχουμε και 
την Τουρκία, η οποία με τη διολίσθηση της 
αξίας της λίρας, θα είναι πιο ανταγωνιστική. 
Πρέπει να βλέπουμε και πέρα από το βραχυ-
πρόθεσμο, γιατί διαβλέπω ότι πάει να διαμορ-
φωθεί ανάλογη κατάσταση με το παρελθόν. 
Αν αυξήσουμε πολύ τις τιμές θα χάσουμε 
φέτος μερίδια και αυτό θα έχει ως συνέπεια 
του χρόνου να αδυνατούμε να πουλήσουμε. 
Οι μεταποιητές, οι σοβαροί τουλάχιστον κι 
όχι αυτοί οι κατσαπλιάδες που μαζεύουν την 
παραγωγή και τη στέλνουν στην Ιταλία, προ-
σπαθούμε να βάλουμε την ελληνική επιτρα-
πέζια ελιά στο ράφι του σούπερ μάρκετ για να 
έχει το προϊόν ταυτότητα και υπεραξία. Ωστό-
σο, οι αλυσίδες δεν σου δίνουν το περιθώριο 
να πας σε τόσο μεγάλες ανατιμήσεις. Στο τέ-

λος θα την πληρώσουμε όλοι, γιατί η μεταποί-
ηση χωρίς τους παραγωγούς δεν είναι τίποτε, 
αλλά και οι παραγωγοί χωρίς τη μεταποίηση 
επίσης δεν μπορούν να κάνουν τίποτε».

Μισή παραγωγή στην Τρίγλια
Οι παραγωγοί, πάντως, επιμένουν πως η 

φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη και 
πως το εμπόριο θα πρέπει να «βάλει πλάτη», 
προκειμένου να μπορέσουν να ξανακαλλι-
εργήσουν του χρόνου, χωρίς εκπτώσεις στις 
φροντίδες, για να υπάρχει το ποιοτικό προϊόν. 
Η συγκομιδή, εν τω μεταξύ, σε περιοχές όπως 
η Τρίγλια τείνει να ολοκληρωθεί, αφού πέραν 
της πρωιμότητας που έτσι κι αλλιώς εμφανί-
ζει κάθε χρόνο η περιοχή, η σοδειά φέτος εί-
ναι περιορισμένη από 50% έως και 70%.

Οι μεταποιητές αποδέχονται πως υπάρ-
χει υστέρηση αλλά θεωρούν ότι δεν είναι σε 
τόσο μεγάλο ποσοστό, ενώ αντιτάσσουν ότι 
στην Καβάλα, η οποία τα τελευταία χρόνια 
έχει αναπτύξει μεγάλες εκτάσεις με πράσινη 
Χαλκιδικής, θα έχει φέτος από 30.000 έως 
35.000 τόνους, έναντι 25.000 τόνων πέρσι.

Να σημειωθεί επίσης ότι στην πρώτη και 
τελευταία συνάντηση αγροτών και εκπροσώ-
πων των μεταποιητών, στη Νέα Ποτίδαια, στο 
τραπέζι είχε πέσει το θέμα της ποιότητας, υπό 
την έννοια ότι φέτος οι προσβολές από δάκο 
είναι αυξημένες, ζητήθηκε να καταργηθεί η 
«σκούπα» και να παίρνονται όλες οι ελιές με 
διαλογέα, κάτι που δεν βρίσκει αντίθετους 
τους παραγωγούς, αφού όπως μας μεταφέρ-
θηκε, «οι νοικοκύρηδες που προσέχουν τα 
δέντρα τους θα έχουν μεγαλύτερο καρπό κι 
άρα θα πληρώνονται καλύτερα», ενώ ψηλά 
στη λίστα φιγουράρισε και το ζήτημα της ανά-
γκης να μπει ένα «φρένο» στο παραεμπόριο, 
καθώς παρατηρείται κάθε χρόνο να έρχονται 
Βαλκάνιοι έμποροι, κυρίως από Βουλγαρία 
και να ψωνίζουν με μετρητά από το χωράφι.
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100 450

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

&

ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΤΗΣΙΩΣ

Η ΠΕΜΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΞΑΓΕΙ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΤΟΜΑ 
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

2η 65.000

4η

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΕΣΟ∆ΕΙΑΣ 2018 
∆ΕΑΣ ΑΕ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΕΜ./ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ

ΕΩΣ 110 1,30

111�120 1,20

121�130 1,10

131�140 1,00

141�150 0,90

151�160 0,80

161�170 0,70

171�180 0,65

181�200 0,60
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Άνοιξε πόρτα
µε 28 εκατ.

Γρήγορες κινήσεις θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα  
µεγαλύτερο µερίδιο για την ελληνική βρώσιµη ελιά στην 

αγορά των ΗΠΑ έπειτα από την υποχώρηση των Ισπανών, 
εξαιτίας της υπόθεσης µε τους δασµούς

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Κενό 28 εκατ. ευρώ στην άλλη 
άκρη του Ατλαντικού αφήνει η 
εμπορική διαμάχη που υποχρέωσε 

τις εξαγωγές των ισπανικών επιτραπέζιων 
ελιών να υποχωρήσουν κατά 42% μέσα 
στο πρώτο τετράμηνο του έτους, ποσοστό 
που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 
επόμενο διάστημα εξαιτίας του δεύτερου 
γύρου δασμών που επιβλήθηκαν από το 
καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής την ζήτηση στην 
αγορά ήρθαν να καλύψουν το Μαρόκο, 
η Αίγυπτος και η Τουρκία, οι οποίες 
αύξησαν τις εξαγωγές βρώσιμων ελιών στις 
ΗΠΑ κατά 33%, 50% και 82% αντίστοιχα. 
Περιθώρια υπάρχουν και για την Ελλάδα 
να αυξήσει το δικό της μερίδιο στις ΗΠΑ, 
με ένα προϊόν σαφώς ποιοτικότερο και 
γευστικότερο, όπως είναι η Καλαμών.
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Απρόβλεπτος είναι πάντα ένας εµπορικός πόλεµος
Όπως αναφέρει στο περιοδικό Ελαίας 
Καρπός ο πρόεδρος της Διεπαγγελμα-
τικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς 
(ΔΟΕΠΕΛ) Γιώργος Ντούτσιας, «η ισπα-
νική επιτραπέζια ελιά παράγει έναν 
εμπορικό τύπο, τον λεγόμενο καλιφορ-
νέζικο». Αυτός ο τύπος επιτραπέζιας 
ελιάς δεν ωριμάζει στο δέντρο, όπως συμ-
βαίνει με τις ελληνικές, αλλά αντιθέτως 
γίνεται επεξεργασία του καρπού με αλ-
καλική σόδα, ενώ μαυρίζουν με την δι-
αδικασία της οξείδωσης. «Η βιομηχα-
νία του κλάδου στην Ισπανία παράγει 
πάνω από 250.000 τόνους, μπορεί και 
300.000» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του 
ΔΟΕΠΕΛ, ενώ τόνισε «για τον λόγο αυ-
τό και εν μέσω του εμπορικού πολέμου, ο 
πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να βάλει δα-
σμούς σε προϊόντα που παράγει η Αμερι-
κή και θεωρούν ότι εδώ επιδοτούνται, αλ-
λά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, απλά υπάρχει 
μεγάλη παραγωγικότητα».  

Σε ό,τι αφορά την ελληνική παραγω-
γή και τις εξαγωγές, ο κ. Ντούτσιας ανέ-
φερε «οι δικοί μας φυσικοί εμπορικοί 
τύποι δεν παράγονται εκεί πέρα, με εξαί-
ρεση ίσως λίγες πράσινες ελιές» ωστό-
σο σημείωσε πως «όταν έρχονται τέτοιες 
ανακατωσούρες, περιμένεις ότι μπορεί 
να σου έρθει και σένα από εκεί που δεν 
το περιμένεις. Το θέμα είναι ότι από τη 
στιγμή που ξεκινά ένας εμπορικός πό-
λεμος, όλοι οι κλάδοι βρίσκονται σε ανα-
σφάλεια». «Προς στιγμήν δεν έχει προ-

κύψει κάποιο αντίστοιχο θέμα για τους 
ελληνικούς εμπορικούς τύπους» ανέφε-
ρε ο κ. Ντούτσιας, ωστόσο εξήγησε πως 
τα περιθώρια αύξησης του μεριδίου των 
ελληνικών επιτραπέζιων ελιών είναι 
περιορισμένα, δεδομένου ότι οι ελληνι-
κές ελιές είναι πιο ακριβές, ενώ η παρα-
γωγή σαφώς μικρότερη.

Από τις 24 Ιουλίου η αμερικανική 
κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα αντι-
ντάμπινγκ στις ισπανικές επιτραπέζιες 
ελιές, με ποσοστά που κυμαίνονται από 
το 7,52 μέχρι το 27,02%, ανεβάζοντας 
το συνολικό κόστος σε φόρους που 
αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν 
στο 34,75% προκειμένου να μπουν 
στην αγορά των ΗΠΑ. Τον Νοέμβριο 
του 2017, η Ουάσιγκτον επιβάλλει 
δασμούς 2,31 με 7,24 για πρώτη φορά 
δίνοντας τα πρώτα δείγματα γραφής. 
Την κίνηση αυτή στηρίζει τότε, όπως 
και σήμερα, στο  γεγονός ότι το  κόστος 
των ισπανικών επιτραπέζιων ελιών 
ήταν χαμηλότερο από  την πραγματική 
αξία του προϊόντος, και άρα πρόκειται 
για αθέμιτο ανταγωνισμό. Το στοιχείο 
του αθέμιτου ανταγωνισμού, σύμφωνα 
με την αμερικανική επιχειρηματολογία 
έγκειται στις επιδοτήσεις της ΚΑΠ, και για 
τον λόγο αυτό η όλη συζήτηση προκαλεί 
πονοκέφαλο στους τεχνοκράτες των 
Βρυξελλών, παρά το γεγονός ωστόσο 
ότι στην πραγματικότητα οι επιδοτήσεις 
της ΚΑΠ δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τους κανονισμούς που υπαγορεύει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).

Σε αδιέξοδο βρίσκεται η ΕΕ
Τώρα η ΕΕ πρέπει να αποφασίσει αν θα 
αμφισβητήσει ενώπιον του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) την 
αιτιολογία της απόφασης των ΗΠΑ, ή αν 
θα κάνει τα στραβά μάτια, με τον κίνδυνο 
και άλλες χώρες να εισάγουν παρόμοιες 
αποφάσεις για άλλα επιδοτούμενα 
ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα. «Αν η 
ΕΕ δεν αντιδράσει ή δεν καταφέρει να 
δικαιωθεί με ξεκάθαρο τρόπο στον ΠΟΕ, 
τότε ενδέχεται να ανοίξει  το κουτί της 
Πανδώρας για περισσότερες αντίστοιχες 
μονομερείς ενέργειες», υποστήριξε ο 
διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στις 
Βρυξέλλες, Χοσούν Λη-Μακιγιάμα. Όμως 
γεννούνται ερωτήματα σχετικά με το τι 
μέλλει γενέσθαι εφόσον η ΕΕ καταφύγει 
στον ΠΟΕ, αφού κάτι τέτοιο θα ενισχύσει 
ουσιαστικά την ρητορική του Τραμπ ότι το 
βιβλίο κανονισμών του ΠΟΕ αφαιρεί από 
τις ΗΠΑ κυριαρχικά της δικαιώματα και ότι 
η Ευρώπη «κλέβει» στο εμπορικό παιχνίδι. 
Για τον λόγο αυτό η ΕΕ κρατάει χαμηλό 
προφίλ στις όποιες συζητήσεις με την 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εστιάζοντας 
κυρίως στην μείωση των δασμών σε άλλους 
τομείς και στην αποφυγή τυχών δασμών 
στην αυτοκινητοβιομηχανία. 

Αλλαγές στον σχεδιασµό της 
παραγωγής ζητούν οι Ισπανοί

Ταυτόχρονα ο Αγροτικός 

Συνεταιρισμός (COEG) της Εξτρεμαδούρα, 
υποστηρίζει ότι οι τιμές παραγωγού είναι 
πολύ χαμηλές, και ότι προκειμένου να 
αλλάξει αυτή η κατάσταση θα έπρεπε να 
αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται 
η παραγωγή, μια νέα στρατηγική 
που προβλέπει αύξηση της τιμής για 
τους παραγωγούς. «Οι μαύρες ελιές 
πληρώνονται στην Ισπανία στα 0,60 
ευρώ ανά κιλό, ενώ στην Καλιφόρνια 
στα 1,36. Αυτό φυσικά και είναι αθέμιτος 
ανταγωνισμός, αλλά καταστρέφει κυρίως 
τους Ισπανούς αγρότες», υποστηρίζει ο 
διευθυντής της COAG Εξτρεμαδούρα, 
Χουάν Μορένο.  

Με εξαγορά Bell-Carter µπαίνει 
από την πίσω πόρτα ο DCoop 

Η όλη ιστορία ωστόσο ξεκινά 
τουλάχιστον δυο χρόνια πριν, όταν 
δηλαδή ο εμπορικός πόλεμος υπήρχε 
μόνο με τη μορφή εξαγγελιών από την 
πλευρά του Αμερικανού προέδρου 

Ντόναλντ Τραμπ. Τότε εταιρείες  
παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, μεταξύ 
των οποίων η Bell-Carter διαμαρτύρονταν 
για αθέμιτο ανταγωνισμό και πίεζαν 
για αύξηση των δασμών. Πρόσφατα ο 
μεγαλύτερος συνεταιρισμός ελαιολάδου 
της Ισπανίας, ο Dcoop απέκτησε μερίδιο 
20% της εταιρείας Bell-Carter. Σύμφωνα 
με τον Antonio Luque, της Dcoop: 
«Θα στέλνουμε το προϊόν μας από την 
Ισπανία αλλά η διαδικασία της οξείδωσης 
(oxidation process) που απαιτείται 
για την παραγωγή της μαύρης ελιάς 
θα λαμβάνει  χώρα στις ΗΠΑ ώστε να 
αποφευχθεί η πληρωμή των δασμών». 
Μάλιστα πηγές προσκείμενες στον 
συνεταιρισμό μετέφεραν ότι σε περίπτωση 
«που όλα λειτουργήσουν σύμφωνα με 
το πρόγραμμα» οι Dcoop και Devico θα 
διευρύνουν το ποσοστό ιδιοκτησίας τους 
στην Bell-Carter στο 50% τα επόμενα 
χρόνια, κάτι όμως που αρνείται η εταιρεία 
με έδρα την Καλιφόρνια.

Γιώργος Ντούτσιας �©
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Δ ύο φυτοπαθογόνους μύκητες, το 
κυκλοκόνιο που προσβάλλει κυ-
ρίως τα φύλλα και το γλοιοσπό-
ριο που προσβάλλει κυρίως τον 

ελαιόκαρπο ιδιαίτερα όταν πλησιάζει την 
ωρίμανση, καλούνται να αντιμετωπίσουν 
μέσα στον Σεπτέμβριο οι καλλιεργητές. 

Οι ελαιοπαραγωγοί, μάλιστα, εκφράζουν 
την αγωνία τους για το ενδεχόμενο περαι-
τέρω μείωσης και υποβάθμισης της παρα-
γωγής τους από τις παραπάνω ασθένειες, 
λόγω της παρατεταμένης αυξημένης υγρα-
σίας και ιδιαίτερα στους σχετικά πυκνοφυ-
τεμένους και με κακό αερισμό ελαιώνες.

Σημειώνεται, βέβαια, ότι τα παθογόνα 
αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν συγ-
χρόνως με τα ίδια καλλιεργητικά και κατα-
πολέμησης μέτρα, τα οποία είναι τα εξής: 

Μείωση σχετικής υγρασίας στο περι-
βάλλον των δέντρων με κατάλληλο κλά-
δεμα για αερισμό της κόμης (κυκλοκόνιο, 
γλοιοσπόριο). 

Προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα 
μυκητοκτόνα, ιδιαίτερα τις βροχερές περιό-
δους (κυκλοκόνιο). 

Ψεκασμός μέχρι απορροής με χαλκού-
χο μυκητοκτόνο μετά τη συγκομιδή με ρά-
βδισμα (κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο). 

Ψεκασμός μέχρι απορροής με χαλκού-
χο μυκητοκτόνο (κυκλοκόνιο). 

Γλοιοσπόριο ή παστέλλα 
Οφείλεται στο μύκητα Gloeosporium 

olivarum, που προσβάλλει κυρίως τους 
καρπούς όταν πλησιάζουν στην ωρίμανση 
ή όταν είναι ώριμοι και αποτελεί ένα σοβα-
ρό πρόβλημα για την παραγωγή, προκαλώ-
ντας χαρακτηριστική σήψη (συρρίκνωση). 

Η ασθένεια εμφανίζεται όταν ο καρπός 
αλλάζει χρώμα, αποκτά σκούρες κηλίδες, 
οι οποίες με ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας 
επεκτείνονται, καλύπτοντας ολόκληρο τον 
καρπό. Τότε οι καρποί πέφτουν στο έδα-
φος ή αν παραμείνουν στο δέντρο, αποσα-
θρώνονται και συρρικνώνονται. 

Η βασική αιτία εκδήλωσης της νόσου εί-
ναι η αυξημένη υγρασία. Οι ελιές που προ-
σβάλλονται πέφτουν πρόωρα, μειώνοντας 
την απόδοση της συγκομιδής και στο στά-
διο της ελαιοπαραγωγής παράγουν ένα 
κοκκινωπό ελαιόλαδο χαμηλής ποιότητας, 
πολύ θολό και με υψηλό βαθμό οξύτητας. 
Οι γεωπόνοι τονίζουν στους καλλιεργητές 
ότι επιβάλλεται οπωσδήποτε η συλλογή-α-
πομάκρυνση του πεσμένου στο έδαφος 
καρπού, γιατί αποτελεί πολύ σημαντική 
πηγή μόλυνσης για το επόμενο έτος. 

Η αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου γί-
νεται το φθινόπωρο, όταν ο καρπός αρχί-
ζει να ωριμάζει, με χαλκούχα σκευάσματα. 

Αν οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατή-
σουν είναι ευνοϊκές για το μύκητα θα χρει-
αστεί και δεύτερος ψεκασμός μετά από πε-
ρίπου 20 με 25 ημέρες. 

Κυκλοκόνιο ή κηλίδωση των φύλλων  
Οφείλεται στο μύκητα Spilocaea 

oleagina, που προσβάλλει κυρίως τα φύλ-
λα, καθώς και τους μίσχους των φύλλων 
και τους ποδίσκους των ανθέων, αλλά σπα-
νιότερα τους καρπούς και τους τρυφερούς 
βλαστούς. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα 
του μύκητα είναι η εμφάνιση κυκλικών 
κηλίδων (μάτια παγωνιού) στην επάνω 
επιφάνεια των φύλλων της ελιάς, οι οποί-
ες στη συνέχεια γίνονται πιο καστανές πε-
ριφερειακά, ενώ περιβάλλονται συχνά και 
από χλωρωτική άλω. Μεγαλύτερος αριθμός 
κηλίδων εντοπίζεται στα παλαιότερα φύλ-
λα και στα κατώτερα μέρη του δέντρου. 

Τα προσβεβλημένα φύλλα κιτρινί-
ζουν και πέφτουν πρόωρα. Σημειωτέον 
ότι σε περιοχές με υγρό κλίμα η προσβο-
λή μπορεί να επιφέρει μέχρι και καθολική 
φυλλόπτωση στα ελαιόδεντρα. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τους γεωπόνους, η μεγάλη 
φυλλόπτωση μπορεί να οδηγήσει και στην 
έντονη εξασθένιση των δέντρων, τη μείωση 
της παραγωγής, αλλά και στην ακαρπία. 

Η μόλυνση και η εξάπλωση της ασθέ-
νειας ευνοείται από μέτριες θερμοκρα-
σίες 10-20oC και βροχοπτώσεις ή πολύ 
αυξημένη υγρασία. Τη θερμή και ξηρή 
περίοδο του καλοκαιριού η ανάπτυξη του 
μύκητα αναστέλλεται, αλλά επιβιώνει 
επάνω στα προσβεβλημένα φύλλα που 
παραμένουν στο δέντρο. 

  
  

Με σχετική αντοχή 
στο κυκλοκόνιο
η Κορωνέικη
Η ένταση της ασθένειας σε μια 
περιοχή επηρεάζεται όχι μόνο 
από το ύψος και τις ημέρες 
της βροχής, αλλά και από την 
πολύ υψηλή πρωινή υγρασία 
την άνοιξη και το καλοκαίρι, 
σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
μολύσματος.
Η αντιμετώπιση για το 
κυκλοκόνιο στην ελιά, όπως 
αναφέρουν στους καλλιεργητές 
οι γεωπόνοι, βασίζεται σε 
προληπτικούς ψεκασμούς 
των δέντρων με χαλκούχα 
σκευάσματα. Στις περιοχές που 
υπάρχει πρόβλημα συνιστώνται 
3-4 ψεκασμοί με χαλκούχο 
σκεύασμα, δύο στις αρχές του 
φθινοπώρου πριν την έναρξη 
των βροχών και 1-2 στις αρχές 
της άνοιξης όταν τα νέα φύλλα 
αποκτήσουν μήκος 2 εκατοστών. 
Όσον αφορά τις διάφορες 
ποικιλίες ελιάς, η Χονδρολιά 
Αγρινίου είναι ιδιαίτερα ευπαθής 
ενώ η Κορωνέικη παρουσιάζει 
σχετική αντοχή.
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Στο τέλος του χειµώνα αρχές της 
άνοιξης, µε την έναρξη της νέας 
βλάστησης, επαναλαµβάνουµε το 
ριζοπότισµα µε συνδυασµό χαρπίνης 
και µείγµατος ωφελίµων θερµόφιλων 
µικροοργανισµών εδάφους.

Προσοχή στη βερτιτσιλίωση  
κατά την περίοδο ελαιοποίησης

Ένας αδηλομύκητας, το βερτιτσίλιο, 
φέρνει αυτό το μήνα μεγάλους μπελάδες 
στους ελαιοκαλλιεργητές, καθώς προκαλεί 
ζημιές κυρίως σε αρδευόμενους ελαιώνες 
σε μικρής και κυρίως μέσης ηλικίας σπά-
νια, κατά την περίοδο της ελαιοποίησης 
του καρπού και μέχρι τη συγκομιδή. 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται με την 
μορφή του απότομου μαρασμού (αποπλη-
ξία) ή με σταδιακή αποξήρανση των κλά-
δων και ως ημιπληγία. Και μπορεί οι γεω-
πόνοι να εστιάζουν στα μέτρα πρόληψης, 
ωστόσο για το Σεπτέμβριο συστήνουν στους 
παραγωγούς την εφαρμογή ριζοποτίσματος 
με μίγματα ωφελίμων θερμόφιλων μικρο-
οργανισμών εδάφους ή χαρπίνης τόσο στα 
δέντρα που εφαρμόσθηκε η ηλιοαπολύ-

μανση όσο και σε αυτά που παρουσιάζουν 
λιγότερο έντονα συμπτώματα (ξηρούς βλα-
στούς, ξηρές ταξιανθίες κλπ.) και στα οποία 
δεν εφαρμόστηκε ηλιοαπολύμανση.

Τα τελευταία χρόνια η εντατικοποίηση 
(αύξηση αρδευομένων ελαιώνων, υπερβο-
λικές λιπάνσεις, κατεργασία του εδάφους) 
και η αύξηση των καλλιεργουμένων εκτά-
σεων της ελιάς συνέβαλαν στην σημαντι-
κή εξάπλωση της ασθένειας.

Συµπτώµατα της ασθένειας
Η εξέλιξη των συμπτωμάτων εξαρτά-

ται σε μεγάλο βαθμό από το βοτανικό εί-
δος του προσβληθέντος ξενιστή. Τα συ-
μπτώματα στα προσβεβλημένα κλαδιά 
της ελιάς εμφανίζονται πρώτα στα φύλ-
λα που χάνουν το ασημοπράσινο γυαλι-
στερό τους χρώμα και μετατρέπονται σε 

θαμπά γκρι κι έπειτα σε καφέ. Ο ρυθμός 
της εμφάνισης συμπτωμάτων στα ξυλώ-
δη φυτά ποικίλει, από αργή πρόοδο μέχρι 
αιφνίδια κατάπτωση. Επιπλέον, τα συ-
μπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε με-
μονωμένα κλαδιά, σ’ ένα τμήμα της στε-
φάνης του δέντρου ή σε ολόκληρο το 
δέντρο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ασθέ-
νεια προχωρεί αργά σε μια περίοδο μη-
νών ή χρόνων, με αποτέλεσμα τη στα-
διακή φυλλόρροια και τη νέκρωση των 
κλάδων. Τα προσβεβλημένα δέντρα μα-
ραίνονται και νεκρώνονται.

Ένα άλλο σύμπτωμα είναι ο αποχρω-
ματισμός των νεύρων ή η προσβολή των 
ιστών του δέντρου που μεταφέρουν τα 
υγρά του. Το σύμπτωμα θα το εντοπί-
σουμε απομακρύνοντας προσεκτικά το 
φλοιό από ένα πρόσφατα μαραμένο κλα-
δί. Η προσβολή μπορεί να γίνει κατευ-
θείαν στο φλοιό του ξυλώδους μέρους ή 
να εμφανιστεί βαθύτερα, στους ιστούς 
μεταφοράς υγρών. Μπορεί να καταστεί 
απαραίτητο να κόψουμε τα εξωτερικά 
στρώματα αυτών των ιστών για να εντο-
πίσουμε έναν ενδεχομένως βαθύτερα 
εγκατεστημένο αποχρωματισμό. Ο απο-
χρωματισμός των ιστών είναι σε πράσινο 
της ελιάς, σκούρο πράσινο, έως ανοιχτό 
και σκούρο καστανό.

Τα συμπτώματα του Verticillium 
dahliae εξελίσσονται μέσα στην αναπτυξι-
ακή περίοδο, αλλά είναι συνηθέστερα στα 
τέλη της άνοιξης ή το καλοκαίρι.

Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής της προ-
σβολής από την ασθένεια αυτή είναι η 

ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ 
ΠΕΦΤΟΥΝ ΠΡΟΩΡΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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πρόληψη και η εξυγίανση. Τα ευάλωτα δέ-
ντρα δεν πρέπει να φυτεύονται σε περιο-
χές όπου η ασθένεια εμφανίστηκε κάποτε. 
Πρέπει να απομακρύνονται από το δέ-
ντρο τα μαραμένα κλαδιά. Αν το κλάδεμα 
δεν εξουδετερώσει το μύκητα, θα βοηθή-
σει ωστόσο στη ζωηρότητα του δέντρου και 
θα επιταχύνει την εμφάνιση του μύκητα, 
ώστε να παρασχεθεί θεραπεία. Επίσης κα-
λό είναι να αποφεύγεται η συγκαλλιέργεια 
(είτε επαγγελματική είτε ερασιτεχνική) 
κηπευτικών κάτω ή δίπλα από ελιές.

 
Περίοδος νέας βλάστησης  
µέχρι την άνθηση

Αντιμετώπιση με τα παρακάτω
καλλιεργητικά μέτρα:

1 Προμήθεια υγιούς πολλαπλασιαστικού 
υλικού.
2 Επιλογή ανεκτικής ποικιλίας
3 Έλεγχος για το καλλιεργητικό παρελ-
θόν του αγρού
 Αποφυγή φύτευσης ελαιοδέντρων σε 
εδάφη όπου είχαν καλλιεργηθεί ευπαθή 
φυτά (βαμβάκι, κηπευτικά, πυρηνόκαρ-
πα κ.ά.).
Αποφυγή συγκαλλιέργειας ή γειτνίασης 
με ευπαθή φυτά.
4 Αποφυγή κοινής χρήσης μηχανημά-

των κατεργασίας εδάφους αν αυτά δεν κα-
θαρίζονται καλά πριν την χρήση τους σε 
νέο αγρό. Το μέτρο συνιστάται και για ύπο-
πτους για την ασθένεια αγρούς
5 Μείωση της κατεργασίας εδάφους (ορ-
γώματα φρεζαρίσματα για την ενσωμάτω-
ση λιπασμάτων και την ζιζανιοκτονία). Επι-
τυγχάνεται περιορισμός της διασποράς του 
παθογόνου στον αγρό και αποφυγή δημι-
ουργίας πληγών στις ρίζες που λειτουργούν 
σαν θύρες εισόδου για το παθογόνο.
6 Τον Μάρτιο συνιστάται η εφαρμογή ρι-
ζοποτίσματος με μίγματα ωφελίμων θερ-
μόφιλων μικροοργανισμών εδάφους ή 
χαρπίνης σε δένδρα που παρουσιάζουν 
συμπτώματα (ξερούς βλαστούς, ξερές τα-
ξιανθίες κλπ.). Προστασία των ριζών από 
ανταγωνιστές μύκητες, ενίσχυση της άμυ-
νας των δένδρων έναντι της δράσης του 
παθογόνου.
7 Απομάκρυνση των νοσούντων δέντρων
8 Προσεχτική χρήση λιπασμάτων αζώτου
9 Χημική ζιζανιοκτονία, όπου υπάρχει 
διαπιστωμένη η παρουσία του παθογόνου.

α) Στα προσβεβλημένα τμήματα του 
ελαιώνα να εφαρμόζεται ακαλλιέργεια και 
χημική ζιζανιοκτονία.

β) Το κλάδεμα των ασθενών δένδρων 
να γίνεται ξεχωριστά και πριν την ξήρανση 

και πτώση των φύλλων
γ) Οι προσβεβλημένοι κλάδοι του δέν-

δρου πρέπει να καίγονται και να μη γίνε-
ται χρήση καταστροφέα.

δ) Εφαρμογή της ηλιοαπολύμανσης 
(θεραπευτικό μέτρο), περιορίζει τα μολύ-
σματα του παθογόνου. Δημιουργία αντίξο-
ων συνθηκών για τον μύκητα και μείωση 
της επέκτασης της προσβολής

Περίοδος ελαιοποίησης 
µέχρι τη συγκοµιδή

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο συνιστάται 
η εφαρμογή ριζοποτίσματος με μίγματα 
ωφελίμων θερμόφιλων μικροοργανισμών 
εδάφους ή χαρπίνης τόσο στα δένδρα που 
εφαρμόσθηκε η ηλιοαπολύμανση όσο 
και σε δένδρα που παρουσιάζουν λιγότε-
ρο έντονα συμπτώματα (ξηρούς βλαστούς, 
ξηρές ταξιανθίες κλπ.) και στα οποία δεν 
εφαρμόστηκε ήλιοαπολύμανση.

 
Μετά τη συγκοµιδή 
τη χειµερινή περίοδο

Στο τέλος του χειμώνα αρχές της άνοι-
ξης, με την έναρξη της νέας βλάστησης, 
επαναλαμβάνουμε το ριζοπότισμα με συν-
δυασμό χαρπίνης και μίγματος ωφελίμων 
θερμόφιλων μικροοργανισμών εδάφους.

Τα συµπτώµατα του Verticillium 
dahliae είναι συνηθέστερα στα 

τέλη της άνοιξης ή το καλοκαίρι και 
ο καλύτερος τρόπος αποφυγής της 
προσβολής από την ασθένεια αυτή 

είναι η πρόληψη και η εξυγίανση.
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Olivion 
Στόχος της Pellenc είναι η µέγιστη 
παραγωγικότητα που απορρέει από την ισχυρή 
απόδοση και τη µέγιστη οικονοµία, γι’ αυτό 
συστήνει το ελαιοραβδιστικό Olivion
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

ο Olivion είναι ένα εξαιρετικά 
ελαφρύ, εύχρηστο και οικο-
νοµικό ηλεκτρικό ελαιοραβδι-
στικό µπαταρίας µε ειδικά σχε-

διασµένο πλαίσιο για εύκολη και επικερδή 
εργασία µε 100% συγκοµιδή.
∆ιαθέτει πολύ µικρό βάρος, µε τα επιπλέ-
ον χαρακτηριστικά που διαθέτει να συµβάλ-
λουν στην προστασία του δέντρου και των 
κλαδιών του. Προσεκτικά δοκιµασµένο για 
την αποτελεσµατικότητά του, το Olivion εί-
ναι κατάλληλο για τη συγκοµιδή διαφόρων 
ειδών ελαιοδέντρων και, σύµφωνα µε την 
εταιρεία, είναι 8 φορές πιο γρήγορο από την 
παραδοσιακή συγκοµιδή µε το χέρι.
Για την προσέγγιση των υψηλότερων κορυ-
φών των δέντρων υπάρχει µια ειδικά σχε-
διασµένη λαβή, που βοηθάει να φτάσει κα-
νείς τα τελευταία κλαδιά. Στον απλό τρόπο 
λειτουργίας, συνυπολογίζεται και ο µονός 
διακόπτης που µε το ένα πάτηµα εκκινεί το 
µηχάνηµα εύκολα και µε ασφάλεια. Χρησι-
µοποιώντας το Olivion, µε την επαναφορτι-
ζόµενη µπαταρία πλάτης Olivion +, καθώς 
και σε συνδυασµό µε την µέγιστη ισχύ των 
380W πετυχαίνει αυτονοµία µιάµισης µέρας.  
Εναλλακτικά, µε τη χρήση µετασχηµατιστή 
το ελαιοραβδιστικό µπορεί να λειτουργήσει 
µε την ίδια ακριβώς απόδοση και µε µπατα-
ρία αυτοκινήτου 12V. Τέλος, η Pellenc, εξε-
λίσσοντας τη δική της πατέντα στην κεφαλή 
του ελαιοραβδιστικού, πέτυχε έως και 12% 
καλύτερη απόδοση στη συγκοµιδή και σχε-
δόν µηδενική ζηµιά στο δέντρο σε σχέση µε 
τον ανταγωνισµό.

Τα εργαλεία της Pellenc 
διαθέτει στην ελληνική αγορά, 

η εταιρεία Agrotech S.A

Τ

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
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Ιδανικό τίναγµα Η δύναµη της Stihl στη συγκοµιδή ελιάς

Αναφορικά µε την ελαιοσυλλογή, 
η HELLAGRO Α.Ε, διαθέτει στην 
αγορά µία ολοκληρωµένη γκάµα 

προϊόντων υψηλής ποιότητας, κατάλλη-
λα για τη συγκοµιδή, συσκευασία και µε-
ταφορά ελαιόκαρπου, προσφέροντας ποι-
κιλία λύσεων ακόµη και στον πιο απαιτη-

τικό πελάτη. Συγκεκριµένα, η εταιρεία δι-
αθέτει στην ελληνική αγορά τα ελαιόδιχτα 
DuroMesh και Olivagro, τα οποία είναι στα-
θεροποιηµένα σε ακτινοβολία UV, χαρα-
κτηριστικό που τα καθιστά ανθεκτικά στον 
ήλιο και στις απαιτητικές καιρικές συνθή-
κες της Ελλάδας. 

ΕΛΑΙΟ∆ΙΧΤΑ
DuroMesh

Τα ελαιόδιχτα DuroMesh παράγονται α-
πό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) και διαθέτουν πλευρές µε ενίσχυ-
ση πυκνής πράσινης λωρίδας για µεγαλύ-
τερες µηχανικές αντοχές. Επιπλέον σηµα-
ντικό είναι ότι δεν  παρασύρονται από τον 
άνεµο και δεν τυλίγονται οι άκρες τους. Τα 
DuroMesh διατίθενται στην αγορά σε πρά-
σινο χρώµα και στις εξής διαθέσιµες διαστά-
σεις: 4m×8m, 5m×8m, 5m×10m, 5m×12m, 
6m×8m, 6m×10m, 6m×12m, 6m×14m.

ΕΛΑΙΟ∆ΙΧΤΑ
Olivagro

Τα ελαιόδιχτα Olivagro επίσης παράγο-
νται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνό-
τητας (HDPE), ενώ τα δύο άκρα τους είναι 
ενισχυµένα µε θηλιές πρόσδεσης και µετα-
φοράς. Είναι κατασκευασµένα από ελαφρύ-
τερο και οικονοµικότερο υλικό και διαθέ-
τουν πλευρές µε ενίσχυση  πυκνής πράσι-
νης λωρίδας για µεγαλύτερες µηχανικές α-
ντοχές.Επιπλέον δεν παρασύρονται από τον 
άνεµο και δεν τυλίγονται οι άκρες τους. Ό-
λα τα προιόντα διαθέτουν πιστοποίηση ISO.

Ελαιοσυλλογή με δίχτυα 
υψηλής ανθεκτικότητας
Η ελληνική εταιρεία Hellagro Α.Ε., δραστηριοποιείται τα τελευταία 18 χρόνια στους τοµείς 
της βιοµηχανικής συσκευασίας, των γεωργικών εφοδίων και της συσκευασίας τροφίµων, έχο-
ντας κερδίσει επάξια την εµπιστοσύνη της  ελληνικής αγοράς.  

Με µέγιστη απόδοση σε όλες τις ποι-
κιλίες και δύναµη που γίνεται φανε-
ρή στο δέντρο, η εργονοµική ελαιορα-
βδιστική µηχανή της Stihl συνεχίζει να 
κρατά τον πήχη αρκετά ψηλά.
Το δυνατό ελαιοραβδιστικό µε δόνη-
ση SP 401 της Stihl προσφέρει µια ξε-
κούραστη και αποδοτική συγκοµι-
δή µικρών καρπών όπως ελιές, ξηροί 
καρποί και φιστίκια. ∆ιαθέτει δυνατό 
κινητήρα 2,6 ίππων, 3,325 δονή-
σεις/λεπτό, γάντζο µε άνοιγµα 4 εκα-
τοστών, εξαιρετικά αποτελεσµατικό 
αντιδονητικό σύστηµα STIHL, σύστη-
µα εύκολης εκκίνησης Elastostart, 
εργονοµικό αορτήρα και τρία διαφορε-
τικά µήκη άξονα ώστε να φτάνει ακό-
µα και στα πιο ψηλά δέντρα.
Τοποθετώντας το γάντζο σε κλαδί που 
να εφαρµόζει καλά στο άνοιγµά του, η 
δόνηση µεταφέρεται µόνο στο κλαδί. 
Ο καρπός πέφτει µε ευκολία χωρίς να 
τραυµατιστεί. Τόσο ο γάντζος όσο και 
η δόνηση δεν πληγώνουν το δέντρο. 

Η συγκοµιδή γίνεται σε λίγα µόνο λε-
πτά επιτυγχάνοντας έτσι µέγιστη από-
δοση συγκοµιδής σε όλες τις ποικιλίες 
ελιάς όπως χοντροελιά, Κορωνέικη, 
Καλαµών κ.λ.π. Χάρη στο πρωτοπορι-
ακό αντιδονητικό σύστηµα STIHL και 
στους ελάχιστους κραδασµούς το µη-
χάνηµα είναι κατάλληλο για πολύωρη 
εργασία, διαθέσιµο µάλιστα σε πολλές 
εκδόσεις µε διαφορετικά µήκη.

Οι επιλογές για το µήκος
του άξονα είναι οι εξής:
SP 401 µε άξονα 1,86cm  
Συνολικό µήκος 2,83m
SP 401 µε άξονα 2,26cm   
Συνολικό µήκος 3,23m
SP 401 µε άξονα 2,60cm  
Συνολικό µήκος 3,57m

Τα εργαλεία της Stihl διαθέτει στην 
ελληνική αγορά, η εταιρεία 

Ανδρέας Stihl ΑΕ 
(τηλ. 210/8002500)
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Η ισπανική εταιρία Agromelca είναι 
πρωτοπόρος στην κατασκευή μηχα-
νημάτων συλλογής καρπών με δό-

νηση. Μία ομάδα νέων μηχανολόγων μηχα-
νικών, με παράλληλη αγροτική δραστηριό-
τητα, δημιούργησαν την εταιρία Agromelca 
με όραμα την βελτίωση της μεθόδου συλλο-
γής καρπών. Mε γνώση και όρεξη, επενδύ-
ουν συνεχώς στην βελτίωση των μηχανημά-
των τους , εξελίσσοντας συνεχώς την γκάμα 
τους και κατοχυρώνοντας μία ευρεσιτεχνία 
για την κατασκευή ελαφριών πλατφορμών 
συλλογής από αλουμίνιο. Η Agromelca έχει 
πλέον διαδοθεί σε όλες τις ηπείρους ως ο κα-
λύτερος κατασκευαστής μηχανημάτων συ-
γκομιδής καρπών με δόνηση. Πρόσφατα η 
εταιρεία δημιούργησε νέο εργοστάσιο στη 
Βραζιλία για την κάλυψη της αγοράς της Α-
μερικής ενώ τα μηχανήματα της χρησιμοποι-
ούνται και στου ελαιώνες της Αυστραλίας. 

Επέκταση µοντέλων
Το 2017 ηAgromelca κατασκεύασε νέο σύ-
στημα συγκομιδής για δενδρώνες πυκνής 
φύτευσης (4x3μ.) όπου το τρακτέρ κινείται 
στην ευθεία μέσα στη σειρά. 
Αυτό που κάνει την  Agromelca να ξεχω-
ρίζει πέρα της ευρεσιτεχνίας της πλατφόρ-
μας, είναι η ισχύς και ο τύπος (περιστροφι-
κός) της δόνησης. ‘Όλες οι κεφαλές της, εί-
τε τριών σημείων που «αγκαλιάζουν» το δέ-
ντρο είτε δύο σημείων με παράλληλο κλεί-
σιμο, έχουν μεγάλο απόβαρο και εύρος α-
νοίγματος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν 
να τινάξουν από μικρά δέντρα με κορμό δι-

αμέτρου 5-8 εκ. έως και μεγάλα με διάμετρο 
45-75 εκ. Μεγάλης σημασίας είναι το ότι το 
μοτέρ που προκαλεί τη δόνηση, βρίσκεται 
στο κέντρο της κεφαλής. Αυτό είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό καθώς το αποτέλεσμα είναι 
να προκαλείται κυκλική δόνηση. Εάν το μο-
τέρ δεν ήταν στο κέντρο, η δόνηση θα ήταν 
παλμική ή ελικοειδής με αποτέλεσμα να α-
σκείται μεγάλη πίεση προς μία συγκεκρι-
μένη κατεύθυνση, μία συγκεκριμένη χρο-
νική στιγμή, με κίνδυνο την καταπόνηση 
του κορμού και του ριζικού συστήματος. 

Ευρεσιτεχνία 
 Οι πλατφόρμες αλουμινίου της Agromelca 
έλαβαν ια σημαντική διάκριση, κατοχυρώ-
νοντας εδώ και καιρό βραβείο ευρεσιτεχνί-
ας. Αυτό για το οποίο ξεχώρισαν είναι  με-
ταξύ άλλων η εξοικονόμηση μεγάλου βά-
ρους καθώς το αλουμίνιο έχει το 30% του 
βάρους του σιδήρου. Το χαμηλό βάρος της 
πλατφόρμας επιτρέπει πλατφόρμες με με-
γάλη χωρητικότητα καρπού. 

Τα εργαλεία της Agromelca διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η επιχειρηµατική 

µονάδα ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος 
της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Τα βέλτιστα για χάρη του καρπού 
με σεβασμό στο κάθε δέντρο

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
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Hi-Lander
Η Isuzu, από το 1936 συνεχίζει να χτίζει τη 
φήµη της γύρω από την κατασκευή πετρελαιο-
κίνητων pick-ups µε αντοχή, και τώρα, και µε 
σπορ dna ορατό σε κάθε D-Max

ρόσφατα, µια νέα ει-
δική έκδοση µε 
την ονοµασία «Hi-
Lander», του ανακη-

ρυχθέντος ως Πράσινο Pickup της 
Χρονιάς 2018, έφτασε στην ελλη-
νική αντιπροσωπεία Πέτρος Πε-
τρόπουλος ΑΕΒΕ (µε 42 συνεργά-
τες) στην Ελλάδα.
Η βάση της νέας έκδοσης του 
D-Max, είναι το γνωστό, αποδε-
δειγµένα ισχυρό διπλοκάµπινο, µε 
το κινητήρα πετρελαίου των 1.9 λί-

τρων µε τους 164Ηp, προδιαγρα-
φών Εuro 6b –χωρίς την χρήση 
Ad-Blue, στην έκδοση Gravity.  
Η έκδοση διατηρεί στο εσωτερι-
κό τον νέο πίνακα οργάνων καθώς 
και τη φουτουριστική σχεδίαση της 
κεντρικής κονσόλας µε τον εξο-
πλισµό να περιλαµβάνει στοιχεία 
όπως το νέο σύστηµα πολυµέσων 
από την Pioneer µε εργοστασιακή 
κάµερα οπισθοπορείας.
Το ενδιαφέρον όµως έρχεται στο 
εξωτερικό του αµαξώµατος, όπου 

η έκδοση έχει πολλαπλές σχεδια-
στικές αλλαγές στο εµπρός τµή-
µα του αµαξώµατος µε αρχή µετα-
ξύ άλλων τη νέα µάσκα σε Black 
Matte. Η εταιρεία Isuzu συµµε-
τέχει στο 1ο Off  Road Adventure 
Festival(14-16/9), αφιερωµένο 
στους λάτρεις των οχηµάτων SUV, 
4Χ4 και του outdoor εξοπλισµού. 
Στην ειδικά διαµορφωµένη πίστα 
θα δείτε εν δράσει τη κορυφαία έκ-
δοση Isuzu Hi-Lander αλλά και τα 
υπόλοιπα µοντέλα της γκάµας.

Π

Τα αυτοκίνητα Isuzu διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η 
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
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Α
νάμεσα στην ισπανική 
και την ελληνική ελαιο-
καλλιέργεια υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές που 
διακρίνουν κάθε χώρα 

τόσο ως προς την καλλιέργεια όσο και 
στην ελαιοποίηση και οφείλονται όχι 
μόνο στην τεχνολογία αλλά και στην 
κουλτούρα της διαχείρισης του ελαιώνα 
και του καρπού. Ο ισπανικός συνεταιρι-
σμός DCoop, που είναι και o μεγαλύτε-
ρος στο χώρο του ελαιόλαδου, εκφράζει 
με υποδειγματικό τρόπο τις καλλιερ-
γητικές φροντίδες και τις πρακτικές 
ελαιοποίησης που χαρακτηρίζουν την 
αλυσίδα παραγωγής στην Ιβηρική και 
τοποθετούν το προϊόν τους στην κορυφή 
της αγοράς παγκοσμίως. Η ομοιογένεια 
των ελαιώνων, ο προγραμματισμός στις 
φυτεύσεις, η αξιοποίηση της τελευταίας 
τεχνολογίας στις υπερσύγχρονες εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης και συσκευα-
σίας, οι «νοικοκυρεμένοι» λογαριασμοί 
με τα λιοτρίβια, «άνοιξαν τα μάτια» δύο 
Ελλήνων επισκεπτών, του Αντώνη Πα-
ρασκευόπουλου, διευθυντή της ΔΑΟΚ 
Τριφυλίας, και του Γιώργου Κόκκινου, 
πρόεδρου της Ομάδας Παραγωγών 

«Νηλέας», που είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν τον Συνεταιρισμό. 

ΛΙΟΣΤΑΣΙ
Ενιαίος ελαιοπερίβολος
Οµοιογένεια για χαµηλό κόστος

Αναφερόμενος σε ελαιώνες που επισκέ-
φθηκαν κατά το ταξίδι τους στην Ισπανία, ο 
κ. Παρασκευόπουλος λέει χαρακτηριστικά 
«είναι σαν ένας ενιαίος περίβολος ενός 
καλλιεργητή». Η φύτευση που επικρατεί 
είναι γενικά πυκνή, με δέντρα που δεν ξε-
περνούν κατά κύριο λόγο τα 50-60 χρόνια 
αφού φυτεύτηκαν ταυτόχρονα, με κύρια 
ποικιλία την Πικουάλ. Για να διευκολύ-
νουν τις καλλιεργητικές φροντίδες και να 
μειώσουν τα κόστη παραγωγής, τα εδάφη 
εξομαλύνθηκαν αλλά και διαμορφώθηκαν 
κατάλληλα πριν γίνει η φύτευση. Όπως 
εξηγεί ο κ. Κόκκινος, «αντί μιας ήπιας εκ-
χέρσωσης, που έγινε συχνά στην Ελλάδα, 
στην περιοχή που επισκεφθήκαμε δόθηκε 
σημασία στη διαμόρφωση του εδάφους, 
ώστε ακόμη και ο λόφος έχει διαμορφωθεί 
για να διευκολύνει την καλλιέργεια».
Αυτό που είναι σημαντικό για το κόστος 
αλλά και την ποιότητα της παραγωγής, 

όπως επισημαίνει ο κ. Κόκκινος, είναι η 
ομοιογενής διαχείριση του ελαιώνα. «Είναι 
εμφανές ότι σε όλη την έκταση εφαρμόζο-
νται οι ίδιες καλές γεωργικές πρακτικές, 
υπό την τεχνική καθοδήγηση και την 
εποπτεία του συνεταιρισμού. Επιπλέον 
είναι εντυπωσιακά τα προηγμένα συστή-
ματα υπόγειας άρδευσης, που δεν είναι 
ορατά παρά μόνο αν κοιτάξεις προσεκτικά 
για να εντοπίσεις κάποιο εξαεριστικό. Με 
αυτό τον τρόπο παρέχουν το απαραίτητο 
νερό σε όλα τα στάδια, αξιοποιώντας κάθε 
μικρή σταγόνα, και χορηγώντας όσο νερό 
χρειάζεται ειδικά στα κρίσιμα στάδια της 
παραγωγής», εξηγεί ο ίδιος.

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Καθετοποιηµένη µονάδα
Εννιά γραµµές παραγωγής

Εντυπωσιακό ήταν και το μέγεθος του 
ελαιοτριβείου που είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν ο κ. Παρασκευόπουλος και 
κ. Κόκκινος. «Το ελαιοτριβείο διαθέτει 
9 γραμμές παραγωγής και μια γραμμή 
ρεπάσο, ενώ ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο 
αξιοποιούν το κουκούτσι ως καύσιμη 

Ο ισπανικός συνεταιρισμός DCoop 
έχει πάντως την ιστορία του

Σοφία Σπύρου
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ύλη, πρόκειται δηλαδή για μια πλήρως 
καθετοποιημένη μονάδα. Η δυναμικότητα, 
κατά την εκτίμησή μου, ανέρχεται γύρω 
στους 50 τόνους ελαιόκαρπου την ώρα, ενώ 
όλη η διαδικασία ελέγχεται με μηχανήματα 
που μετρούν το χρόνο και τη θερμοκρασία 
μάλαξης, αλλά και την ελαιοπεριεκτικότη-
τα», θα πει ο κ. Κόκκινος. 
Ο ίδιος πρόσθεσε, «μας έκανε επίσης 
εντύπωση ότι είναι πολύ οργανωμένη η 
παραλαβή του καρπού. Οι ελιές παρα-
λαμβάνονται σε εξωτερικό χώρο όπου 
υπάρχουν 6 -7 γραμμές μεταφόρτωσης σε 
καρότσες συρόμενες από τρακτέρ. Η κάθε 
καρότσα χωρά 4-6 τόνους καρπού και 
μεταφέρει τον ελαιόκαρπο στον εσωτερικό 
χώρο του ελαιοτριβείου».
Μία μεγάλη διαφορά του Ισπανού με τον 
Έλληνα ελαιοπαραγωγό, όπως σχολιάζει ο 
κ. Κόκκινος, είναι ότι «ο Ισπανός παραδίδει 
ελιές και πληρώνεται με βάση τον μέσο 
όρο της ελαιοπεριεκτικότητας ενώ μετά 
την παράδοση ξεκόβεται από τον καρπό. 
Αντίθετα, ως γνωστόν, στην Ελλάδα το 
προϊόν μένει στον παραγωγό μέχρι τη 
στιγμή που θα αποφασίσει να το πουλήσει. 
Αυτό είναι σημαντικό επειδή ανά πάσα 
στιγμή, οι Ισπανοί ελαιοτριβείς αλλά και 
οι συνεταιρισμοί γνωρίζουν το κόστος και 
ξέρουν σε τι τιμές μπορούν να πουλήσουν 
το ελαιόλαδο. Αντίθετα σε μας η πώληση 
περνά από μια δαιδαλώδη διαδικασία, 

αφού, ως ομάδα παραγωγών πρέπει να 
έρθουμε σε επικοινωνία με τους ελαιοπα-
ραγωγούς, για να δούμε αν είναι διατεθει-
μένοι να πουλήσουν, γεγονός που καθιστά 
την πώληση πολύ δύσκολη».

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Ροµποτικές τεχνολογίες
Χωρίς ανθρώπινο χέρι

Κατά την επίσκεψή τους στους χώρους 
τυποποίησης και αποθήκευσης ο κ. Κόκκι-
νος και ο κ. Παρασκευόπουλος είχαν την 
ευκαιρία να δουν τα πρωτοπόρα μέσα που 
αξιοποιεί ο DCoop. «Ο χώρος της τυποποί-
ησης και της αποθήκευσης λειτουργεί με 
ρομπότ. Ο συνεταιρισμός διαθέτει έναν 
τεράστιο χώρο αποθήκευσης, που χωρά 
περίπου 20-25 παλέτες καθ’ ύψος, όπου 
ρομποτοποιημένα μηχανήματα παραλαμ-

βάνουν και τοποθετούν 
στη προγραμματισμένη 
θέση της κάθε παλέτα. 
Η τακτοποίηση των 
προϊόντων δεν γίνεται 
το ένα πάνω στο άλλο, 
αλλά διατάσσονται σε μια 
σταθερή κατασκευή, που 
μοιάζει με «βιβλιοθήκη», 
ώστε να μπορούν να 
παραλαμβάνουν, ανά πάσα 
στιγμή, κάθε παλέτα χωρίς 
να πειράξουν καθόλου τις 
άλλες», θα πει ο κ. Κόκκινος.
Το ταξίδι του κ. Παρασκευόπουλου και 
του κ. Κόκκινου πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
IoF2020 (Internet of Food and Farm 2020) 
που υλοποιεί μεταξύ άλλων το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο και συμμετέχει η DCoop και 
η Ομάδα Παραγωγών «Νηλέας». 

Σε επίσκεψή τους σε λιοστάσια στον 
ισπανικό συνεταιρισµό  DCoop ο Γιώργος 
Κόκκινος και ο Αντώνης Παρασκευόπουλος 
ανάµεσα σε µέλη του Συνεταιρισµού. 
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Στο λακωνικό τρίγωνο  
γεννιέται το έξτρα παρθένο 
της οικογένειας Πολυμενάκου

Σ την καρδιά της Λακωνικής γης 
βρίσκεται το πιο φηµισµένο πα-
γκοσµίως ελληνικό προϊόν: Το έξ-

τρα παρθένο ελαιόλαδο. Εδώ και αιώ-
νες οι ελαιοπαραγωγοί έχουν αφιερωθεί 
στην παραγωγή του. Τρεις γενιές της οι-
κογένειας Πολυµενάκου πιστεύουν στην 
ελληνική γη. 
«Τότε που ήµασταν παιδιά ακούγαµε τον 
παππού µας να λέει: “Καλό µαξούλι να 
µας δώσει ο Θεός”. Η ευχή του, όπως και 
όλων των παραγωγών, ήταν να έχουν 
καλή σοδειά». Με τη φράση αυτή, ο ∆η-
µήτρης Πολυµενάκος, ένας εκ των τριών 
αδελφών της τρίτης γενιάς, περιγράφει 
το δέσιµο της οικογένειας µε τη γη της. 
Τα τρία αδέλφια, ο ∆ηµήτρης, ο Θανάσης 
και ο Λεωνίδας, πήραν τη µεγάλη από-
φαση το 2000 και προχώρησαν στην τυ-
ποποίηση -καταρχήν του οικογενειακού 
ελαιόλαδου. Εχουν δε ξεκάθαρη άποψη 
για την επόµενη µέρα του ελληνικού θη-
σαυρού: «Η τυποποίηση είναι µονόδρο-
µος για την προοπτική του ελληνικού 
ελαιόλαδου». Αλλωστε οι «ετικέτες» του 
δικού τους ελαιολάδου είναι αναγνω-
ρίσιµες ανά τον κόσµο, καθώς το 95% 
εξάγεται σε HΠA, Aγγλία, Γαλλία, Iταλία, 
Iσπανία, Pωσία, ενώ φέτος µπήκαν και 
στις αγορές Xονγκ Kονγκ και Iαπωνίας. 

«∆εν υπάρχουµε χωρίς το προϊόν µας»
Πιστεύω τους είναι ότι το µέλλον της 
χώρας βρίσκεται στη γη της. «Εµείς πρέ-
πει να βοηθήσουµε τον παραγωγό για να 
έχουµε καλύτερο προϊόν. Το προϊόν από 
µόνο του δεν µπορεί να κάνει και πολ-
λά πράγµατα. Αλλωστε κι εµείς χωρίς το 

προϊόν δεν υπάρχουµε». Με τα λόγια αυ-
τά ο ∆ηµήτρης Πολυµενάκος µας περι-
γράφει την αλληλεξάρτηση µεταξύ ελαι-
οπαραγωγού και επιχειρηµατία, αλλά και 
των δυο τους από την ελιά. Μια σχέση 
που τους οδήγησε στο πρόγραµµα Συµ-
βολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πει-
ραιώς. Για τους αδελφούς Πολυµενάκου 
«το µέλλον βρίσκεται στη Συµβολαιακή 
Γεωργία. Αυτός είναι ο δρόµος για την 
ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Οι 
ελαιοπαραγωγοί έχουν ρευστό όταν το 
χρειάζονται. Ρευστό, το οποίο είναι ανα-
γκαίο ιδιαίτερα κατά την περίοδο της συ-
γκοµιδής που απαιτεί εργατικά χέρια. Όσο 
για το ελαιοτριβείο έχουµε τη δυνατότητα 
αποδέσµευσης πόρων, που µπορούµε να 
επενδύσουµε σε νέα προϊόντα».

Στο Λάγιο Λακωνίας
H εταιρεία, η οποία πρόσφατα πήρε τη 
µορφή ανώνυµης ενώ ξεκίνησε την πο-
ρεία της το 1999, βρίσκεται στο Λάγιο Λα-
κωνίας και είναι πλήρως καθετοποιηµέ-
νη από την καλλιέργεια των δέντρων, τη 
σύνθλιψη -έκθλιψη ελαιοκάρπου, την τυ-
ποποίηση µέχρι το τελικό προϊόν στο ρά-
φι. Λίγο πριν την έναρξη της συγκοµιδής, 
οι 2.000 συνεργάτες -ελαιοπαραγωγοί 
στο Λακωνικό τρίγωνο: Σπάρτη, Σκάλα, 
Γύθειο δίνουν την τελευταία φροντίδα στα 
χιλιάδες ελαιόδεντρα, υπεραιωνόβια και 
νεότερα, µε Κορωνέικη (κατά 80%) και 
Αθηνολιά (20%), που µας χαρίζουν το πο-
λύτιµο ελαιόλαδο. «Φέτος ευτυχώς δεν 
είχαµε έντονα καιρικά φαινόµενα. Εκτιµά-
µε ότι θα έχουµε το 70% της παραγωγής, 
καθώς στην περιοχή της Σπάρτης οι ελιές 

Στήριξη των 
ελαιοπαραγωγών μέσω 
του προγράμματος 
Συμβολαιακής Γεωργίας 
της Τράπεζας Πειραιώς
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Τα τρία αδέλφια, ο ∆ηµήτρης (φωτό δεξιά), ο Θανάσης και ο Λεωνίδας, έχουν δε ξεκάθαρη άποψη για την επόµενη µέρα του ελλη-
νικού θησαυρού. Η τυποποίηση είναι για την οικογένεια Πολυµενάκου µονόδροµος για την προοπτική του ελληνικού ελαιόλαδου. 

θα έχουν µειωµένη απόδοση, µετά από µια 
χρονιά (περσινή) υψηλής παραγωγής» ση-
µειώνει ο κ. Πολυµενάκος.
Η µεγάλη γκάµα προϊόντων είναι το βιο-
λογικό έξτρα παρθένο, για το οποίο τόσο η 
καλλιέργεια όσο και το τελικό προϊόν είναι 
πιστοποιηµένα. Η έτερη κατηγορία είναι το 
έξτρα παρθένο ολοκληρωµένης διαχείρι-
σης. H καλλιέργεια και η παραγωγή γίνε-
ται υπό την εποπτεία γεωπόνων που φρο-
ντίζουν για την απόλυτα αναγκαία χρήση 
λιπασµάτων. Το αποτέλεσµα είναι έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο µε υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και σε ανταγωνιστική τιµή. 
Kύρια brands είναι το «300», το «Fillo» το 
«Maxouli», και το «ProAgro». Το Maxouli 

πωλείται σε µεγάλες αλυσίδες του εξω-
τερικού, ενώ το «300» φιγουράρει σε ντε-
λικατέσσεν Ευρώπης και Αµερικής. 

Συστήµατα ευφυούς γεωργίας
Τα αδέλφια Πολυµενάκου εφαρµόζουν 
τις πιο σύγχρονες τεχνικές στην παρα-
γωγή. Συστήµατα ασφάλειας τροφίµων, 
που αφορούν στον πλήρη έλεγχο της κά-
θε παρτίδας ελιάς, σύγχρονα µηχανήµα-
τα µεγάλης δυναµικότητας καθώς και σύ-
στηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης και 
ευφυούς γεωργίας. Μέσω του µετεω-
ρολογικού σταθµού που είναι εγκατεστη-
µένος στα οικογενειακά κτήµατα και τα 
«µηνύµατα» που στέλνει στον υπολογι-

στή, παρακολουθούν το µικροκλίµα, οπό-
τε γνωρίζουν πότε πρέπει να ποτίσουν και 
πόσο νερό θα ρίξουν. Καθοριστικό ρόλο 
έχει αναλάβει ο Λεωνίδας Πολυµενάκος, 
ο γεωπόνος της οικογένειας. Η επιχεί-
ρηση διαθέτει επίσης δύο γεωπόνους, οι 
οποίοι συµβουλεύουν τους παραγωγούς.
Απέναντι από το Μουσείο Ελιάς και Ελ-
ληνικού Λαδιού του Πολιτιστικού Ιδρύµα-
τος του Οµίλου Πειραιώς, τα αδέλφια Πο-
λυµενάκου δηµιούργησαν ένα χώρο µε 
τα προϊόντα της Λακωνικής γης. Στο χώ-
ρο «300» οι επισκέπτες µπορεί να βρουν 
µια µεγάλη ποικιλία ελαιολάδων της εται-
ρείας αλλά και πλήθος από παραδοσιακά 
προϊόντα αποκλειστικά από τη Λακωνία. 
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Αυστηρούς χημικούς ελέγ-
χους ποιότητας, συνεργαζό-
μενη άμεσα με τους παραγω-

γούς και τους προμηθευτές της σε κάθε 
στάδιο της παραγωγής του ελαιολάδου 
τους, διενεργεί η Lidl. Συνεπικουρείται 
σε αυτό από το Εργαστήριο Γευσιγνω-
σίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας (Ε.Γ.Ε.Κ.) 
του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Οι διεξοδικοί 
έλεγχοι που διενεργεί το συγκεκριμένο 
Εργαστήριο με τη βοήθεια των υποδο-
μών και του εξοπλισμού που διαθέτει, 
σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγρα-
φές που ορίζει το Διεθνές Συμβούλιο 
Ελαιολάδου, διασφαλίζουν ότι το ελαι-
όλαδο που προορίζεται για τα ράφια της 
Lidl είναι εξαιρετικά παρθένο. Έτσι, οι 
καταναλωτές κάθε φορά που επιλέ-
γουν ελαιόλαδο στα Lidl με το ειδικό 
σήμα του Ε.Γ.Ε.Κ. έχουν μπροστά τους 
ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 

Στην ομάδα της εταιρείας εντάσσο-
νται ακόμη εκπαιδευμένοι και έμπει-
ροι γευσιγνώστες που αξιολογούν το 
άρωμα και τη γευστική ποιότητα του 
ελαιολάδου της Lidl. Κάθε σταγόνα δο-

κιμάζεται πριν την εμφιάλωση. Είναι 
διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ISO 
17025, ενώ η αξιοπιστία του αναβαθμί-
ζεται διαρκώς μέσα από την υποβολή 
του σε διεθνείς εργαστηριακές δοκιμές. 

Το ελαιόλαδο αποτελεί το κύριο συ-
στατικό της μεσογειακής διατροφής 
λόγω της υψηλής θρεπτικής του αξίας. 
Πολλοί το αποκαλούν «υγρό χρυσά-
φι». Πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά 
και φτωχό σε ανεπιθύμητα κορεσμένα 
αποτελεί μια από τις καλύτερες πηγές 
βιταμίνης Ε. Έχει αντιοξειδωτική και 
αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ πρόκει-
ται για έναν από τους καλύτερους συμ-
μάχους για την καρδιά. 

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Λ. ΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ
Και νόστιµες συνταγές

Στο site της εταιρείας και με τη βο-
ήθεια του κορυφαίου σεφ Λευτέ-
ρη Λαζάρου δίνεται η δυνατότητα να 
εξοικειωθεί κανείς με τις μεθόδους πα-

ραγωγής και μεταποίησης του ελαιό-
λαδου ΕΥ της Lidl αλλά και να πάρει 
πρακτικές ιδέες από τις συνταγές που ο 
κ. Λαζάρου προτείνει, όπως αρακά λα-
δερό με φιλέτο σολομού, ρεβύθια με 
θράψαλα, φιλέτο τσιπούρας με λαδερά 
λαχανικά στον φούρνο για να το εντά-
ξει στη μαγειρική της καθημερινότη-
τάς του.

Mε ειδικό σήμα υψηλής ποιότητας 
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Μ ε έδρα τη Λάρισα, η Inter-
comm Foods AE στέλνει σε 
ολόκληρο τον κόσμο τυποποι-

ημένες ελληνικές επιτραπέζιες ελιές, 
ενώ δραστηριοποιείται ταυτόχρονα και 
στην επεξεργασία και εμπορία τυποποι-
ημένων φρούτων, όπως το ροδάκινο και 
το βερίκοκο. Μάλιστα σήμερα έχει κατα-
φέρει να είναι η μεγαλύτερη μεταποιη-
τική βιομηχανία ελιάς στην Ελλάδα με 
δύο εργοστάσια, σε Λάρισα και Άρτα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Λάρισα το 
1990 και κουβαλάει στις πλάτες της πε-
ρισσότερα από 28 χρόνια εμπειρίας. Σή-
μερα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 
εξαγωγικές εταιρείες της Ελλάδας, με 
τζίρο που το 2013, έφτασε τα 72,6 εκα-
τομμύρια ευρώ. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ DELPHI
Με εµπειρία 28 ετών
Ελληνικές ελιές µε χαρακτήρα

Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται 
με την εταιρική ετικέτα Delphi, και πε-
ριλαμβάνουν μεταξύ άλλων πράσινες 
ελιές Χαλκιδικής, ελιές Καλαμών αλ-
λά και μαύρες φυσικές, καθώς και μαρ-
μελάδες από βερίκοκο, ροδάκινο, κερά-
σι αλλά και άλλων κονσερβοποιημένων 
και ασηπτικών φρούτων, τα οποία συ-
σκευάζονται από τις σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις 150.000 τ.μ. που διαθέτει. 
Μάλιστα σε ό,τι  αφορά τον τομέα της 
επεξεργασίας και εμπορίας φρούτων, η 
Intercomm Foods AE είναι μια από τις 
δυναμικότερα αναπτυσσόμενες ευρωπα-
ϊκές εταιρείες.

Η ποιότητα, ο νεοτερισμός και οι 
επενδύσεις στην ανάπτυξη της εταιρεί-
ας έχουν καταφέρει εξαιρετικά εξαγω-
γικά επιτεύγματα, με το 98% των προ-
ϊόντων της να εξάγεται. Ο κατάλογος 
των χωρών άλλωστε, στις οποίες δρα-
στηριοποιείται η εταιρεία είναι εξαι-
ρετικά μακρύς αφού ξεπερνάει τις 62. 
Ανάμεσά τους βρίσκονται  πολλές χώ-
ρες της  ΕΕ και της Μέσης Ανατολής, η 
Ρωσία, η Ουκρανία, το Ιράν, η Ν. Αφρι-
κή, η Αυστραλία, η Ν. Ζηλανδία, οι 

ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Βραζι-
λία, το Περού και πολλές άλλες. 

Εκτός από την εταιρική ετικέτα 
Delphi, η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα 
της και με ιδιωτική ετικέτα για τους με-
γαλύτερους εισαγωγείς τροφίμων και 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ παγκοσμίως.

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, 
οι ανταγωνιστικές τιμές, η συνεχής 
εξέλιξη και η αξιόπιστη εξυπηρέτηση, 
έχουν φέρει στην Intercomm Foods 
Α.Ε. στην κορυφή των προτιμήσε-
ων των εταιρειών με υψηλά ποιοτικά 
standards». 

Καινοτομία και επενδύσεις στέλνουν  
την Intercomm Foods σε 62 χώρες

Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται µε την εταιρική ετικέτα Delphi αλλά και µε ιδιωτική 
ετικέτα για τους µεγαλύτερους εισαγωγείς τροφίµων και αλυσίδων σούπερ µάρκετ.
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Επανεκκίνηση για 
την ΕΑΣ Άμφισσας

Η 
φετινή εκτίμηση 
για την παραγωγή 
Κονσερβολιάς Άμφισσας 
στον κάμπο των Δελφών 
ανέρχεται σε  4.000 

τόνους, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο 
της δυναμικότητας του ιστορικού 
ελαιώνα. Σίγουρα η πρόβλεψη δεν 
εντυπωσιάζει, όμως δείχνει ότι η εικόνα 
της ελαιοκαλλιέργειας γύρω από την 
Άμφισσα αλλάζει. Τα προβλήματα, 
όπως η μειωμένη παραγωγή, η έλλειψη 
ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης, 
που θα μπορούσε να προσθέσει υπεραξία 
στην ΠΟΠ Κονσερβολιά Άμφισσας, 
η παραμέληση κι εγκατάλειψη των 

κτημάτων και η έλλειψη άρδευσης, έχουν 
συσσωρευθεί και αποτέλεσαν ισχυρά 
εμπόδια στην ανάπτυξη της δυναμικής 
και την οικονομική βιωσιμότητα του 
μεγαλύτερου ενιαίου και αρχαιότερου 
ελαιώνα της χώρας. Όμως τα τελευταία 
χρόνια έχουν σημειωθεί θετικές αλλαγές, 
στις οποίες έχει συντελέσει και η 
πρωτοβουλία της ΕΑΣ Άμφισσας για τον 
εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας 
μέσα από ευρωπαϊκά κι εθνικά 
προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας 
παραγωγής, καθώς και αναβάθμισης των 
εγκαταστάσεων του συνεταιρισμού, που 
υπόσχονται να δώσουν νέες προοπτικές 
στο ισχυρό ΠΟΠ προϊόν. 

Πώς έµεινε πίσω η Άµφισσα
Η φθίνουσα πορεία της παραγωγής 
βρώσιμης ελιάς Άμφισσας καταγράφεται 
ήδη από τη δεκαετία του 1980. «Ο 
ελαιώνας έχει καλή και δυναμική 
παραγωγική δυνατότητα, αλλά 
αυτό εξαρτάται από τον καιρό και 
τις βροχοπτώσεις, γιατί δυστυχώς το 
μεγαλύτερο τμήμα του δεν αρδεύεται. 
Όταν ο καιρός δεν ευνοεί για να είναι 
παραγωγικά τα δέντρα, οι ιδιοκτήτες 
απογοητεύονται και στρέφονται σε 
αστικά επαγγέλματα που είναι και 
πιο προσοδοφόρα με αποτέλεσμα 
μεγάλο τμήμα του ελαιώνα, να είναι 
παραμελημένο», θα πει ο Ηλίας Ξηρός, 

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

Νέοι δρόµοι για την ΠΟΠ Κονσερβολιά Άµφισσας
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πρόεδρος της ΕΑΣ Άμφισσας. Γνώστες 
της περιοχής επισημαίνουν ότι έως και 
30% του ελαιώνα δεν καλλιεργείται 
συστηματικά ενώ  περισσότερο από το 
70% δεν αρδεύεται. Επιπλέον η μαύρη 
ελιά έχει ειδικές ανάγκες διαχείρισης, 
είναι γινωμένο προϊόν, πρέπει να 
μεταφέρεται με πολλή προσοχή, γιατί 
δεν αντέχει όπως η πράσινη ελιά που 
είναι ξυλώδες προϊόν με αποτέλεσμα 
να μαλακώνει. Γι’ αυτόν το λόγο αλλά 
και επειδή η τιμή της ελιάς δεν ήταν 
αρκετά ελκυστική, βλέπουμε ότι πολλοί 
καλλιεργητές δίνουν το προϊόν για 
ελαιοποίηση», συμπληρώνει ο ίδιος. 

Ανάσα στον παραγωγό 
η τυποποίηση του προϊόντος
Η νέα επένδυση σε υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Άμφισσας εδώ 
κι ένα χρόνο, όμως, έχει αλλάξει και έχει 
δώσει νέες  προοπτικές στην Κονσερβολιά 
για τα μέλη του Συνεταιρισμού. Έως το 
2017 η Κονσερβολιά Άμφισσας, που 
έστελνε στις αγορές ο Συνεταιρισμός 
συσκευαζόταν σε βαρέλια 150 κιλών 
ή τενεκέδες 13 κιλών με την τιμή 
παραγωγού να ανέρχεται στα 1.40 
ευρώ ανά κιλό. Με τις νέες γραμμές 
συσκευασίας που διαθέτει όμως το νέο 
εργοστάσιο, που μπήκε στην παραγωγή 
το 2017, ο Συνεταιρισμός μπορεί να 
στείλει πράσινη ή μαύρη ελιά σε μικρές 
συσκευασίες στα ράφια της Ελλάδας και 
του εξωτερικού.  «Φέτος περιμένουμε 
να παραλάβουμε 800-900 τόνους στις 
νέες εγκαταστάσεις από τους οποίους 
θέλουμε και μπορούμε να συσκευάσουμε 
200-300 τόνους σε γυάλινο βαζάκι ή 
πλαστική συσκευασία που ξεκινά από 120 
γραμμάρια έως το μέγεθος που μπορεί να 
απαιτεί ο πελάτης. Η τυποποίηση μπορεί 
να αυξήσει την τιμή παραγωγού δίνοντας 
μια κρίσιμη ανάσα αφού περιμένουμε 
ότι μπορεί να επιτρέψει περίπου 1.80-
190 ευρώ ανά κιλό στα μέλη του 
Συνεταιρισμού», θα πει ο κ. Ξηρός.

Προγράµµατα που εκσυγχρόνισαν 
την καλλιέργεια της ελιάς
Στη βελτίωση της προοπτικής του 
προϊόντος της ΕΑΣ Άμφισσας 
συνέβαλαν και τρία προγράμματα 
στήριξης της ελαιοκαλλιέργειας, που 
εκπονήθηκαν την περασμένη δεκαετία 
από εθνικούς πόρους από τα οποία τα 
πιο σημαντικά αποτελέσματα έδωσε το 
πρόγραμμα του ΟΕΦ της τριετίας 2012-
2015. Το εν λόγω πρόγραμμα έδωσε 
αποφασιστική ώθηση στην αναβάθμιση 
της ποιότητας του προϊόντος, 
κυρίως μέσα από την ανάπτυξη της 

ιχνηλασιμότητας που ως σήμερα  
συνοδεύει το προϊόν του Συνεταιρισμού. 
Όπως θα πει η Πέγκυ Καραγεώργου, 
γεωπόνος του ΕΑΣ και υπεύθυνη για το 
πρόγραμμα «γίνεται πλέον καταγραφή 
της ελιάς όταν παραλαμβάνεται ο καρπός 
και αναφέρεται σε ποιες δεξαμενές 
αποθηκεύεται. Κατά τη συσκευασία 
επιλέγεται το προϊόν, τόσο οι ελιές 
όσο και τα υλικά συσκευασίας που 
χρησιμοποιούνται. Έτσι, ανά πάσα 
στιγμή η οργάνωση έχει εικόνα του 
περιεχομένου κάθε δεξαμενής, ενώ 
μπορεί, αν χρειαστεί, να γνωρίζει 
για μια συσκευασία από ποιους 
προμηθευτές προήλθε», συμπληρώνει. 
Με τους πόρους του ίδιου προγράμματος 
παράλληλα περίπου 580 μέλη της 
ΕΑΣ Άμφισσας εκπαιδεύτηκαν σε 
ορθές πρακτικές και πιστοποιήθηκαν 
κατά AGRO κατά τη διάρκεια των 
χρόνων του προγράμματος. Επιπλέον 
αναβαθμίστηκε ο τεχνολογικός 
εξοπλισμός της ΕΑΣ με την απόκτηση 
μηχανημάτων όπως χρωματοδιαλογέα 

για τη βελτίωση του ελέγχου ποιότητας 
του καρπού. Παράλληλα άλλα 
προγράμματα που έτρεξαν την τελευταία 
δεκαετία αφορούν στον «Παραδοσιακό 
Ελαιώνα της Άμφισσας» και στη 
βιολογική καλλιέργεια ελιάς. 

Το µεγάλο έργο της άρδευσης
Αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
δυναμικής του ελαιώνα της Άμφισσας 
θα παίξει η ολοκλήρωση μεγάλου έργου 
για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Το έργο προβλέπει 
υπόγειες σωληνώσεις 167 χλμ. από 
τα οποία ήδη έχουν τοποθετηθεί 
περίπου 100 χλμ. σε όλη την έκταση 
του ελαιώνα ενώ διαθέτει κρουνούς 
υδροληψίας ανά 50 στρέμματα. Σήμερα 
μετά από τροποποίηση της αρχικής 
μελέτης και της σχετικής σύμβασης και 
σύμφωνα με τον Βαγγέλη Κατσαγούνο, 
Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, το έργο 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως το 
τέλος του 2019 ενώ συγχρηματοδοτείται 
από την ΕΕ. 

Μνηµείο πολιτισµού ο ∆ελφικός ελαιώνας

Ο πρόεδρος Ηλίας Ξηρός

62-63_eas_amfissas.indd   63 11/09/2018   21:41



64  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018  ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

Α πό 21 έως 25 Οκτωβρίου 
στο εκθεσιακό πάρκο Paris 
Nord Villepinte στο Παρίσι 

διοργανώνεται η φετινή διεθνής 
έκθεση SIAL. Πρόκειται για μία από 
τις σπουδαιότερες διεθνείς εκθέσεις 
τροφίμων-ποτών στον κόσμο, που 
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια.
Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί 
θεσμό στη βιομηχανία των 
τροφίμων και ποτών, αφού έχει 
ήδη συμπληρώσει 50 και πλέον 
χρόνια λειτουργίας. Με πραγματικά 
αξιοσημείωτα νούμερα αφού ο αριθμός 
των εκθετών το 2016, ξεπέρασε τους 
7.000 ενώ οι επισκέπτες ανήλθαν 
στους 155.700. Με την παρουσία τους 
στη SIAL Paris οι επιχειρηματίες 
στοχεύουν όχι μόνο να βελτιώσουν 
το προφίλ της επιχείρησής τους σε 
διεθνές επίπεδο ανταλλάσσοντας 
πληροφορίες και ανακαλύπτοντας τις 
τελευταίες τάσεις της αγοράς.

B2B συναντήσεις στην Sial 2018

❶
London 
IOOC

Την τιμητική του θα 
έχει και το 2019 το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο και 
στο Λονδίνο στις 12-14 
Απριλίου, όπου πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν 
οι διεθνείς διαγωνισμοί 
ελαιολάδου «London IOOC». 

❷  Ποιότητα και 
συσκευασία

Και φέτος οι διοργανωτές 
αναμένουν να 
συγκεντρώσουν τα 
καλύτερα παρθένα 
ελαιόλαδα, ενώ θα δοθούν 
χωριστά βραβεία για την 
ποιότητα των ελαιολάδων 
olive oil awards, για 
τον ισχυρισμό υγείας 
ελαιολάδου, αλλά και για 
τη συσκευασία τους.

❸  Νew York 
Olive Oil

Στις 10 Μαΐου θα λάβει 
χώρα φέτος ο παγκόσμιος 
διαγωνισμός υψηλής 
ποιότητας ελαιόλαδου 
NYIOOC στη Νέα Υόρκη, 
με την Ελλάδα την περσινή 
χρονιά να έχει αποσπάσει 54 
βραβεία, αριθμός ρεκόρ στον 
περίφημο αυτό διαγωνισμό 
παγκόσμιας εμβέλειας.

❹ Υπερδιπλάσια  
τα βραβεία

Είναι χαρακτηριστικό πως 
πέρυσι συμμετείχαν 1.000 
διαγωνιζόμενοι από 27 χώρες, 
εκ των οποίων οι 155 ήταν 
από την Ελλάδα, με τη χώρα 
μας να αποσπά 31 χρυσά 
βραβεία και 23 ασημένια, 
αριθμός υπερδιπλάσιος από 
τον προπέρσινο διαγωνισμό.

❺ Κότινος από τη 
Λέσχη Φίλαιος

Μέχρι τον Φεβρουάριο θα 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 
να υποβάλλουν συμμετοχές 
στον φετινό διαγωνισμό, που 
διοργανώνει η ΦΙΛΑΙΟΣ, για 
τη βράβευση των καλύτερων 
ποιοτικά επώνυμων 
τυποποιημένων εξαιρετικά 
παρθένων ελαιολάδων 
τρέχουσας εσοδείας.

❻ Με όχηµα  
την ποιότητα

Στόχος της Επιστημονικής 
Λέσχης Ελαιολάδου 
ΦΙΛΑΙΟΣ είναι να ανεβάσει 
μέσα από το διαγωνισμό 
ΚΟΤΙΝΟΣ όσο γίνεται πιο 
ψηλά τον πήχη της ποιότητας 
του ελληνικού ελαιολάδου, 
δεδομένου ότι η ποιότητα 
αποτελεί βασική προϋπόθεση 
διασφάλισης του προϊόντος.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΕΩΣ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
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Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Ακούγεται κάπως κοινότυπο, ωστόσο καλό 
είναι οι ιθύνοντες να καταλάβουν όσο είναι 
ακόμα καιρός ότι με τόσο βαριά φορολογία στο 
αγροτικό εισόδημα και με τέτοια περιθώρια 
διακίνησης των προϊόντων στη «μαύρη 
αγορά», χωριό δε γίνεται. Νόμιζαν κάποιοι 
στην αρχή ότι ο φόρος στους αγρότες ήταν 
απλά θέμα πολιτικής απόφασης ή πολιτικού 
κόστους. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι τα 
πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. 

Η φορολογία αγροτών εξελίσσεται σε ένα 
ζήτημα που το βρίσκουν μπροστά τους όλοι 
οι συντελεστές του χώρου, πολύ περισσότερο 
δε οι εγχώριοι μεταποιητές – βιομήχανοι, 
οι οποίοι, όσο περνάει ο καιρός, τόσο και 
δυσκολεύονται να βρουν προϊόν για να 
κάνουν τη δουλειά τους.

Ήδη έχουμε αυτές τις μέρες τα πρώτα 
δείγματα γραφής στην επιτραπέζια 
ελιά, όπου, με δεδομένη την καλή φήμη 
του προϊόντος και τη σχετική μείωση 
της παραγωγής, ξένοι και ντόπιοι 
«μουστερήδες» έχουν στήσει μηχανισμούς 
για την παραλαβή του με βασικό δέλεαρ την 
αγορά χωρίς παραστατικά ή στις καλύτερες 
των περιπτώσεων με υποτυπώδη καταγραφή 
της δοσοληψίας.

Αν πάει έτσι η δουλειά, σε λίγο καιρό στην 
αγορά θα μείνουν αυτοί που κάνουν ότι 
μεταποιούν και εκείνοι που παριστάνουν ότι 
παράγουν! Ενδεχομένως και κάποιοι εκ των 
πολιτικών ιθυνόντων να φαντασιώνονται ότι 
ασκούν πολιτική!

Οφείλω να αναγνωρίσω πάντως ότι ο 
προσφάτως απελθών υπουργός Ευάγγελος, 
μπορεί να μην έχει αφήσει συνολικά γιγάντιο 
έργο, ωστόσο, στο θέμα της Ελιάς Καλαμών 
θεσμοθέτησε μια λύση σε ένα πρόβλημα 
που σερνόταν επί δεκαετίες. Ένα μέρος της 
όλης διαχείρισης του θέματος θα πρέπει να 
πιστωθεί βέβαια στον γενικό γραμματέα του 
υπουργείου, Νίκο Αντώνογλου. Σε κάθε 
περίπτωση, πάντως, η τελική ρύθμιση φέρει 
φαρδιά πλατιά την υπογραφή του υπουργού. 

Αντίθετα, συνεχίζει να σέρνεται, εξ όσων 
είμαι σε θέση να γνωρίζω, η σύνταξη, από 
την αρμόδια υπηρεσία του πρακτικού, βάσει 
του οποίου, θα μπορούσε να προχωρήσει η 
πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της πρώτης 
δόσης από την επιδότηση των κοινοτικών 
προγραμμάτων προβολής και προώθησης 
της επιτραπέζιας ελιάς, τα οποία «τρέχει» ως 
γνωστόν εδώ και καιρό η ΠΕΜΕΤΕ. Αδελφή 
Μαγδαληνή γρηγορείτε! 

ο γερολαδάς

Παρενιαυτοφορία

Tη διοργάνωση του 4ου 
διεθνούς διαγωνισμού 
ελαιολάδου «Αthena Inter-

national Olive Oil Competition» 
(ATHIOOC) ανακοίνωσε η 
εταιρεία Vinetum.  O AΤΗIOOC 
2019 θα διεξαχθεί 18 – 20 
Μαρτίου 2019 στο Ηράκλειο 
Κρήτης με τη συμμετοχή 
Eλλήνων και ξένων κριτών 
διεθνούς εμβέλειας. Μετά την 
περσινή, ιδιαίτερα επιτυχημένη 
τέλεση του διαγωνισμού στους 
Δελφούς με τη συμμετοχή 359 
δειγμάτων, ο «Athena» αναμένεται 
να συγκεντρώσει φέτος ακόμα 
περισσότερες συμμετοχές τόσο 
από την Ελλάδα όσο και απ’ όλες 
τις σημαντικές ελαιοπαραγωγικές 
χώρες και περιοχές του κόσμου. 
Εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής 
δηλώσεων συμμετοχής, μέσω της 
ιστοσελίδας του διαγωνισμού, είναι 
η Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018. 
O Athena είναι ο μοναδικός 
διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου 
της Ελλάδας και οργανώνεται 
κάθε χρόνο σε διαφορετική 
ελαιοπαραγωγική περιοχή της 
χώρας με στόχο την ανάδειξη του 
ελληνικού ελαιώνα. Μετά την 
Αθήνα, τη Μεσσηνία και τους 
Δελφούς, σειρά έχει το Ηράκλειο 

Κρήτης με το μεγαλύτερο 
αριθμό ΠΟΠ ελαιολάδων της 
χώρας και σημαντικό όγκο 
παραγωγής. Εξίσου σημαντικός 
είναι και ο αρχαιολογικός 
πλούτος της περιοχής, που 
συναποτελεί κίνητρο για την 
επιλογή του Ηρακλείου από τους 
διοργανωτές, ως χώρος τέλεσης 
του διαγωνισμού. Ο AΤΗIOOC 
2019 πραγματοποιείται υπό την 
αιγίδα και με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Κρήτης.

Πληροφορίες
 στα info@vinetum.gr  

και 210 766 0560

Ταξιδεύει στο Ηράκλειο 
Κρήτης ο ATHIOOC 2019
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Από έναν ελαιώνα κατά της δικτατορίας

Στις 14 Οκτωβρίου του 1973 περίπου 
12.000 Μεγαρείς κατέβηκαν στους 
δρόμους για να διαδηλώσουν κατά 

της απόφασης των πραξικοπηματιών 
να απαλλοτριώσουν εκτάσεις με αρχαία 
λιόδεντρα στην Πάχη Μεγάρων, 
προκειμένου να παραδοθούν στον όμιλο 
Στρατή Ανδρεάδη για την κατασκευή 

διυλιστηρίου. Πρόκειται για την πρώτη 
μαζική εκδήλωση κατά της δικτατορίας, 
η οποία μάλιστα ένα μήνα αργότερα, το 
μεσημέρι της 16ης Νοεμβρίου, έστειλε 
Μεγαρίτες αγρότες με τα τρακτέρ στο πλευρό 
των επαναστατημένων φοιτητών που είχαν 
κάνει κατάληψη στο Πολυτεχνείο. «Ο λαός 
των Μεγάρων στέκεται και υπόσχεται 

Ό
λα ξεκίνησαν όταν ξαφνικά 
και χωρίς νομική κάλυψη 
στις 13 Απριλίου 1973, 
στην Πάχη Μεγάρων, 
εκσκαφείς και μπουλντόζες 

ισοπεδώνουν 2.296 στρέμματα ελαιώνων. 
Με αυτή την ενέργεια ξεκινάει η υλοποίηση 
της σύμβασης μεταξύ του επιχειρηματία 
Στρατή Ανδρεάδη και της κυβέρνησης 
των Συνταγματαρχών, για την κατασκευή 
συγκροτήματος διυλιστηρίων, ένα έργο, 
στο οποίο οι Μεγαρείς θα αντιδράσουν και 
τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί. Εκείνη την 
ημέρα και όσο οι μπουλντόζες βρίσκονταν 
μέσα στον ελαιώνα, επιτροπή αγροτών και  
κατοίκων βρίσκονταν στην Αθήνα, έξω από 
το ΣτΕ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και 
απαιτούσαν να εκδικαστεί η υπόθεση άμεσα. 
Το ίδιο βράδυ όμως με εντολή Ανδρεάδη 
και την ανοχή της χούντας, γκρεμίστηκαν 
πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες 
στην περιοχή όπου είχε σχεδιαστεί το έργο. Η 
στάση της κυβέρνησης των Συνταγματαρχών 
ήταν περιπαιχτική. Στην αρχή έλεγαν ότι 
θα αποζημιώσουν για τις εκτάσεις που 
απαλλοτριώθηκαν, κατόπιν έλεγαν ότι δεν 
θα απαλλοτριώσουν ούτε τις εκτάσεις μα 
ούτε και τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις 
και, τέλος, δήλωναν στους κατοίκους να 
παρατήσουν τις περιουσίες τους και να 
φύγουν γιατί το έργο θα γίνει έτσι ή αλλιώς. 

Αξίζει να σημειωθεί πως εκείνη την περίοδο 
η χούντα ξεπουλούσε, σε όλη την Αττική, 
δεκάδες χιλιάδες στρέμματα ελαιώνων στα 
Μέθανα, την Ελευσίνα, τον Σκαραμαγκά, το 
Μενίδι, το Μαρούσι και τα Σπάτα.
Οι αγρότες των Μεγάρων αποφασίζουν να 
ξεσηκωθούν, έχοντας στο πλευρό τους το 
σύνολο των κατοίκων της περιοχής. Ορόσημο 
του αγώνα τους είναι η γενική απεργία στις 12 
Οκτωβρίου 1973 και δυο μέρες αργότερα ένα 
τεράστιο συλλαλητήριο με 12.000 κατοίκους 
στην Αθήνα. Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, 

σημαδεύτηκαν από τη συμμετοχή των 
Μεγαριτών με τα τρακτέρ τους και έτσι ο 
αγώνας τους δικαιώθηκε και το έργο δεν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ. Όμως η υπόθεση 
δεν έληξε παρά το 1997, όταν το ελληνικό 
δημόσιο υποχρεώθηκε να πληρώσει στους 
κληρονόμους πλέον του Στρατή Ανδρεάδη, 
ύστερα από απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 
ποσό των 7,5 δις δραχμών ως αποζημίωση για 
τη σύμβαση που είχε υπογράψει η χούντα με 
τον ισχυρό τραπεζίτη το 1972.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ

να αγωνιστεί στο πλευρό του φοιτητικού 
και εργαζόμενου λαού», μετέδιδε τότε ο 
ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου. 
Η ιστορία έχει τις ρίζεις της στο 1970, όταν 
υπογράφεται μεταξύ της χούντας και του 
Αριστοτέλη Ωνάση, σύμβαση παραχώρησης 
10.000 στρεμμάτων στον γνωστό από την 
αρχαιότητα ελαιώνα των Μεγάρων, για την 
δημιουργία βιομηχανίας αλουμινίου και 
διυλιστηρίων. Ένα χρόνο αργότερα περίπου, 
χούντα και Ωνάσης διαφωνούν, τα σχέδια 
όμως για ένα διυλιστήριο στην περιοχή 
παραμένουν ελκυστικά, και έτσι το 1973 
μέσω της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής 
Αναπτύξεως, ξεπουλιούνται περί τα 2.500 
στρέμματα στην εταιρεία ΣΤΡΑΝ, που 
ίδρυσε ο εφοπλιστής Στρατής Ανδρεάδης 
ώστε να κατασκευάσει το περιβόητο έργο. 
Οι Μεγαρίτες αγρότες και οι κάτοικοι της 
περιοχής θεωρούν άκυρη την απαλλοτρίωση 
και καταφεύγουν στο ΣτΕ, το οποίο όμως 
ανέβαλε διαρκώς την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι Μεγαρίτες αγωνίστηκαν 
εναντίον της καταστροφής 

του ελαιώνα τους

Ο Στρατής Ανδρεάδης 
σχεδίαζε να κατασκευάσει 

διυλιστήριο στην Πάχη

Συλλαλητήριο 12.000 
Μεγαριτών στην Αθήνα 
στις 12 Οκτωβρίου 1973

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
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