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        ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

ΤΙΜΗ ΠΑΓΙ∆Α  
ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΝ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

Ρούφηξαν το σύνολο σχεδόν του χαµηλόβαθµου extra 
παρθένου οι προσφορές των Ιταλών στη Λακωνία    

ΣΕΛ. 28

ΣΕ ΡΥΘΜΟ 
OLIVE BAR 
Μοντέρνα 
νεοϋορκέζικα  
στέκια που  
σερβίρουν 
ελαιόλαδο  
ΣΕΛ. 6-9

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ 
SUPER 

FOOD 
Υπεραξία 

στον πυρήνα 
της ελιάς  

ανακαλύπτει 
η Groupo Olayo

ΣΕΛ. 10-11
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42           Προσδοκίες για καλή σοδειά  
τη νέα χρονιά έφερε ο χιονιάς

52   Ο Νίκολας Κόλµαν αποκαλύπτει 
τα πάντα για τη γευσιγνωσία

62   Ακόµη και 2,5 ευρώ το κιλό για 
όλα τα µεγέθη ζητά η Καλαµών

 Νέα τάση τα Olive Oil Bars
6  Ήρθαν στην Ελλάδα τα πρωτότυπα 

µπαράκια, για να εκπαιδεύσουν το 
καταναλωτικό κοινό στο καλό και 
ποιοτικό ελαιόλαδο

 Στη τελική το νέο σχήµα
14   Σύντοµα αναµένεται να ολοκληρω-

θεί η διαδικασία συγχώνευσης µεταξύ 
ΣΕΒΙΤΕΛ και ΕΣΒΙΤΕ

 
     ΟΕΦ
15  Αλλαγές επί τα χείρω µε υπουργική 

απόφαση που αφήνει περιθώριο για 
προκαταβολές εγκεκριµένων σε 
ποσοστό κάτω του 90%

 ΦΠΑ
26 Η παροχή υπηρεσίας για την  
 παραγωγή ελαιολάδου έχει 24%   
 ΦΠΑ, ενώ η πώληση 13%

 Αγορά
34  Σταθεροποιούνται σε επίπεδα 

άνω των 4 ευρώ οι τιµές στο έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα

38 Μικρότερο συγκριτικά  µε Ελλάδα  
 και Ιταλία, το ποσοστό µείωσης της
 παραγωγής ελαιολάδου στην Ισπανία

 Καλλιεργητικά
46  Οδηγός ορθολογικής λίπανσης 

µε αναλυτικές οδηγίες για εφαρµογή 
στην καλλιέργεια της ελιάς

50  Τέλος χρόνου την άνοιξη για την 
διαδικασία του κλαδέµατος, που 
δεν επιτρέπεται να γίνεται όταν έχει 
αναπτυχθεί παγετός 

 Ποιότητα
54   Στην Μεσσηνιακή γη θα λάβει 

χώρα ο πρώτος διεθνούς φήµης 
διαγωνισµός ελαιολάδου που έγινε 
ποτέ στην Ελλάδα

 Εκδηλώσεις
64  Στην Αθήνα θα απονεµηθούν το 

διάστηµα από 18-20 Μαρτίου, τα βρα-
βεία του διαγωνισµού Kotinos 2017

Θεσµικά
Ανοίγουν τα Βιολογικά
18   Σηµαντική βοήθεια για τους 

ελαιοπαραγωγούς τα 67,5 ευρώ 
το στρέµµα της νέας περιόδου

Στην εκκίνηση η φερτάρδευση
20   Οι ελαιοπαραγωγοί θα πηγαί-

νουν στο λιοτρίβι για το ελαιόλαδο 
και θα φεύγουν και µε υγρό λίπασµα

Ενσχύονται τα διφασικά
24   Κίνητρα για εκσυγχρονισµό και 

µετατροπή των ελαιοτριβείων

I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905, Fax: 2103232967
E-Mail: info@agronews.gr
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el
ΕΛΙΑ και ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Ειδικό ένθετο  
για την επιχειρηµατική 
ελαιοκοµία και τις αγορές

12 Η ελαιοκοµία στην Αργεντινή µέσα από 
τα µάτια ενός Έλληνα τρίτης γενιάς
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Editorial

Έφυγε για Ιταλία το 90% του ελληνικού extra παρθένου

Με δεδοµένη τη διατήρηση των τιµών παραγωγού σε ικανοποιητικά επίπεδα, το υπ’ 
αριθµόν ένα πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει η χώρα µας σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριµένο κλάδο, είναι η σοβαρή µείωση της παραγωγής, η οποία κατά µέσο όρο 
την τελευταία τριετία ενδεχοµένως κινείται στα όρια των 200.000 τόνων.

Η εν λόγω εξέλιξη είναι σαφές ότι συνδέεται όχι µόνο µε τις επικρατούσες καιρικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες αλλά και µε την πληµµελή φροντίδα της καλλιέργειας, όπως 
επίσης και µε την απουσία αξιόλογων νέων επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένης και 
της εγκατάστασης νέων ελαιώνων. 

Έτσι η χώρα µας, παρ’ ότι διατηρεί σταθερά την 3η θέση ως ελαιοπαραγωγός 
παγκοσµίως, µετά την Ισπανία και την Ιταλία, βλέπει το µερίδιό της στο σύνολο 
της διεθνούς παραγωγής να µειώνεται, καθώς αφενός διευρύνεται η λίστα των 
παραγωγών χωρών, αφετέρου ενισχύεται η παραγωγή σε χώρες µε παράδοση στο 
προϊόν, πλην ίσως της Ιταλίας. 

Ένα δεύτερο στοιχείο που δείχνει να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα φέτος τον τρόπο µε τον 
οποίο κινείται η εγχώρια αγορά, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι από την αρχή της 
τρέχουσας ελαιοκοµικής περιόδου και µέχρι σήµερα, το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος, 
ενδεχοµένως και το 90%, του χαµηλόβαθµου extra παρθένου ελαιόλαδου (έως τρεις 
γραµµές) κατευθύνεται µαζικά και σε χύµα µορφή προς την Ιταλία.

Από τη µια η έλλειψη παραγωγής των γειτόνων κι από την άλλη η έλλειψη 
ρευστότητας των εγχώριων µεταποιητών (ιδιωτών και συνεταιρισµών), συντηρούν 
χαµηλά τις ποσότητες που τυποποιούνται, κάτι που δεν επιτρέπει τη δηµιουργία 
αξιόλογης υπεραξίας γύρω από το προϊόν. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και 
η επιφυλακτική στάση που διατηρούν οι παραδοσιακοί αξιόλογοι Έλληνες µεταποιητές, 
οι οποίοι προτιµούν να κάνουν τη δουλειά τους µε ελαιόλαδα χαµηλότερης τιµής 
παραγωγού που δεν προέρχονται από περιοχές αιχµής, όπως είναι π.χ. η Λακωνία, 
αντίθετα περιορίζονται σε παραλαβές από ελαιοπαραγωγικές περιοχές που δεν έχουν 
συνδέσει το όνοµά τους µε το «άριστα».

Με σηµαντικές απώλειες στην εγχώρια παραγωγή και χωρίς κατεύθυνση για πλήρη 
αξιοποίηση των άριστων ελαιολάδων µέσω της τυποποίησης και της ανάπτυξης 
προϊόντος ταυτότητας, το ελληνικό ελαιόλαδο θα αργήσει να βρει τον διεθνή βηµατισµό 
του, την ώρα που η πείρα δείχνει ότι στις αγορές… οι καθυστερήσεις πληρώνονται. 

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης ∆ιευθυντής
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ΣΤΙΣ ΗΠΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΡΑΓ∆ΑΙΑ 

ΠΑΝΩ ∆ΟΚΙΜΑΖΕΙΣ, 
ΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ OLIVE 
OIL BAR ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Το απαιτητικό έργο µύησης των Ελλήνων καταναλωτών µε απλό και µεθοδικό τρόπο στη γνώση, 
τη σωστή επιλογή, τη γεύση αλλά και την απόλαυση του ποιοτικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
ανέλαβε να φέρει σε πέρας εδώ και λίγο καιρό το πρώτο Olive Oil Bar επί ελληνικού εδάφους

Του Αλέξανδρου Μπίκα
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∆ιαδραστικά σεµινάρια 
διάρκειας µιας 
ώρας προσφέρουν 
µια ολοκληρωµένη 
εµπειρία γνώσεων 
και γευστικών  
απολαύσεων στον 
επισκέπτη 
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ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ παράστασης 
χρονικής διάρκειας µιας ώρας, κάτι 
πρωτοποριακό παγκοσµίως λένε στελέ-
χη της GAEA στο El, που λαµβάνει χώρα 
εντός του χώρου του Olive Oil Bar, ο επι-
σκέπτης οδηγείται µεθοδικά στη γνώση, 
τη σωστή επιλογή, τη γεύση αλλά και 
την απόλαυση του εξαιρετικού παρ-
θένου ελαιολάδου. «Το σεµινάριο έχει 
διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
προσφέρει µια ολοκληρωµένη εµπειρία, 
πάντα υπό την προσεκτική καθοδήγηση 
του παρουσιαστή», επισηµαίνει µιλώ-
ντας στο El ο υπεύθυνος marketing του 
Yoleni’s, Γιάννης Γεωργιάδης.
Σηµειώνεται πως το πρωτοποριακό 
αυτό εγχείρηµα στεγάζεται στον τρίτο 
όροφο του πολυχώρου ελληνικής γα-
στρονοµίας Yoleni’s στη οδό Σόλωνος 
και δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε 
την διεθνώς βραβευµένη ελληνική 
εταιρεία ελαιολάδου GAEA, η οποία 
ήδη διαθέτει τα τυποποιηµένα προϊό-
ντα της, σε άλλο χώρο (στο υπόγειο) 
του καταστήµατος στο Κολωνάκι, αλλά 
και διαδικτυακά. Ακόµα όµως και για 
τον επισκέπτη του χώρου που διαθέτει 
περιορισµένο χρόνο, έχει προβλεφθεί 
ιδιαίτερη παρουσίαση µε τη χρήση ατο-
µικών tablets και διαδραστικών ενερ-
γειών αναγνώρισης και κατανόησης του 
εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.
Τα δείπνα γευσιγνωσίας και τα σεµι-
νάρια πραγµατοποιούνται από Τρίτη 
ως Κυριακή, ενώ για την συµµετοχή 
του κοινού, είναι απαραίτητη κράτηση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
11:30 π.µ. και 17:30 µ.µ. -
 Σεµινάριο  ελαιολάδου
Περιλαµβάνει συµβουλές, µύθους, 
ιστορικά στοιχεία, διεθνείς ιατρικές 
έρευνες πάνω στα οφέλη του ελαι-
ολάδου και γευσιγνωσία σε ποτήρι 
µε Hot Potato Test. Το σεµινάριο 
ολοκληρώνεται µε δοκιµή προϊ-
όντων µε ή χωρίς την προσθήκη 
ελαιολάδου, για να γίνει αισθητή η 
γευστική διαφοροποίηση. Κατόπιν 
ακολουθεί έκπληξη σοκολάτας.

13:40 µ.µ. - 
Σεµινάριο ελαιολάδου & πίτα
Πρόκειται για ολοκληρωµένο σεµι-

νάριο και γευσιγνωσία ελαιολάδου 
για τους επισκέπτες που βρίσκονται 
ήδη στο κτήριο και επισκέπτονται 
το χώρο. Συνοδεύεται επιπλέον από 
γευστική δοκιµή πίτας Yoleni’s.

20:30 µ.µ. ∆είπνο γευσιγνωσίας
Πρόκειται για σεµινάριο γευσιγνω-
σίας ελαιολάδου µέσα από ένα ολο-
κληρωµένο δείπνο 4 πιάτων, µε τη 
συνοδεία 4 ποτηριών επιλεγµένων 
κρασιών (λευκών και κόκκινου) 
Κτήµατος Γεροβασιλείου ή αντίστοι-
χα ποτήρια µπίρας Νήσος.

11:30 π.µ. – 17:30 µ.µ. - 
Mini σεµινάριο 1 on 1, µε tablets
Για τους επισκέπτες µε περιορισµένο 
χρόνο δηµιουργήθηκε το Extra Virgin 
Application που στοχεύει στην ανα-
γνώριση και κατανόηση του πραγµα-
τικά ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου 
ελαιολάδου, µέσα από ερωταποκρί-
σεις, τεστ όσφρησης και έκπληξη σο-
κολάτας.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Τα Olive Oil Βars µπορεί να έχουν τις 
ρίζες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
λόγω των ιστορικών δεσµών αρ-
κετών χωρών – µελών της, αλλά η 
παρουσία τους στις Ηνωµένες Πολι-
τείες Αµερικής γίνεται ολοένα και πιο 
έντονη τα τελευταία χρόνια. 
Σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, 
πάνω από χίλια τέτοιου είδους εξει-
δικευµένα καταστήµατα µε ειδικά 
εξοπλισµένους χώρους γευσιγνωσί-
ας υπάρχουν σε επίπεδο Ηνωµένων 
Πολιτειών Αµερικής.
Στα περισσότερα εξ αυτών δίνεται η 
δυνατότητα στον πελάτη – επισκέπτη 
να γεµίσει επί τόπου το µπουκάλι του 
µε ελαιόλαδο και να το δοκιµάσει, πριν 
φτάσει στο σηµείο να το αγοράσει.
«Αυτό το πράγµα πάει µε τα γκάζια 
τέρµα», υποστήριξε µιλώντας στο 
περιοδικό Olive Oil Times η Βερόνικα 
Μπράντλεϋ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της εταιρείας Veronica Foods, όταν 
ρωτήθηκε για το µέλλον των συγκε-
κριµένων µπαρ. Σηµειωτέον πως η 
Veronica Foods είναι µία από τις πολ-
λές επιχειρήσεις που προµηθεύουν 
Olive Oil Bars στις ΗΠΑ.
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ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ  
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ SUPERFOOD 
Καινοτόµους τρόπους για νέες 
χρήσεις των υποπροϊόντων 
της ελιάς αναζητά η εταιρεία 
Grupo Olayo, σύµφωνα µε 
δηµοσίευµα τoυ Olive Oil 
Times. Συγκεκριµένα, µε χρήση 
τεχνολογίας οπτικής διαλογής 
για την εξαγωγή σπόρων από 
τα κουκούτσια επιδιώκει να 
δηµιουργήσει εφαρµογές στα 
τρόφιµα, τη φαρµακολογία και 
την κοσµετολογία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Φανή Γιαννακοπούλου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει την έδρα 
της στην Χαέν της Ισπανίας, 
ιδρύθηκε πριν από 5 µόλις χρό-
νια από τον µηχανικό και οικο-
νοµολόγο, Josè Maria Olmo 
Peinado. Σχετικές έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι οι σπόροι της ελιάς 
περιέχουν εντυπωσιακές αντιο-
ξειδωτικές ιδιότητες και πολυ-
φαινόλες, οπότε ο Peinado ελπί-
ζει ότι θα µπορούσε να είναι το 
επόµενο δηµοφιλές superfood.
«Η απόφαση της εταιρείας να 
ερευνήσει τη χρήση των σπό-
ρων της ελιάς προέκυψε µέσω 
της γενικότερης ενασχόλησης 

µε την ελαιοκοµία», σηµειώνει 
ο Raschid Stoffel, διευθυντής 
ανάπτυξης της Grupo Elayo.

�ΧΑΒΙΑΡΙ� ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Αν και αρχικά η Grupo Olayo πα-
ρήγαγε ελαιόλαδα και «χαβιάρι» 
ελαιολάδου, τώρα οραµατίζεται 
τη στροφή από την παράδοση 
στην καινοτοµία µέσω της καλύ-
τερης κατανόησης του συνόλου 
του δέντρου της ελιάς και των 
διαδικασιών επεξεργασίας που 
συµµετέχουν στην παραγωγή. 
Η εταιρεία µελετά υποπροϊόντα 
της παραδοσιακής διαδικασίας 

εξαγωγής ελαιολάδου, συµπε-
ριλαµβανοµένου του εξωτε-
ρικού φλοιού της ελιάς, του 
κουκουτσιού κ.λπ. Με βάση τον 
Raschid Stoffel, βασικό προϊόν 
γι’ αυτούς πλέον είναι οι σπόροι 
ελιάς από τους οποίους φτιά-
χνουν αλεύρι και ελαιόλαδο.
Το αλεύρι από τους σπόρους 
της ελιάς (harina «Corazón de 
Oliva») -σύµφωνα µε την ιστο-
σελίδα της εταιρείας- έχει τη 
µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
ίνες από οποιοδήποτε γνωστό 
φυτικό προϊόν, είναι πλούσιο σε 
φυτικές πρωτεΐνες και δεν περι-

Οι σπόροι από το κουκούτσι της 
ελιάς περιέχουν εντυπωσιακές 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες και 
//"?//΄//// 
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έχει γλουτένη. Επίσης, περιέχει 
πολλά βιοδραστικά συστατικά 
όπως φαινολικές ενώσεις και 
ως εκ τούτου αποτελεί ταυτό-
χρονα και µια πρώτη ύλη µε 
πολλαπλές εφαρµογές σε τρό-
φιµα και φάρµακα. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στη θέση του 
κανονικού αλευριού ως µια πιο 
υγιεινή εναλλακτική.
Παράλληλα, το πυρηνέλαιο µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί στις σαλά-
τες και ως συστατικό σε σαπού-
νια και κρέµες.
Ο ίδιος ο σπόρος της ελιάς 
µπορεί να καταναλωθεί για την 

επικάλυψη γλυκών ή αλµυρών 
ψηµένων τροφίµων, σε ζύµη 
ψωµιού, ακόµη και φρυγανι-
σµένο ή καραµελωµένο φτιά-
χνοντας ένα υγιεινό παγωτό ή 
επικάλυψη σοκολάτας.

ΕΦΙΚΤΗ ΛΥΣΗ
Απαιτούνται µόλις 25 τόνοι ελι-
ών για να εξαχθούν 1.250 κιλά 
σπόρων, ενώ λιγότερο από το 
1% χάνεται στη διαδικασία, κα-
θιστώντας την όλη διαδικασία 
εφικτή, άκρως παραγωγική και 
εναλλακτική λύση για την απόρ-
ριψη αποβλήτων.

ΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΛΟΓΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
Για να αποκτήσουν πρόσβαση τους 
σπόρους εντός των κουκουτσιών, 
ακολουθείται µια αυστηρή διαδικα-
σία καθαρισµού και διαλογής, 
η οποία διευκολύνεται από την 
εταιρεία Buhler Sortex. 
Συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται ει-
δική τεχνολογία οπτικής διαλογής 
των σπόρων από τα κουκούτσια 
και τα θραύσµατα σε µεγάλη κλί-
µακα, καθώς το χρώµα διαφέρει 
µεταξύ των δύο και είναι αόρατο 
στο γυµνό µάτι. 
Αρχικά, τα κουκούτσια σπάζονται 
και µεταφέρονται σε µία µηχανή 
διαλογής. Μετά µια ειδικά κάµερα 
(Indium Gallium Arsenide) χρη-
σιµοποιεί ένα µικρής εµβέλειας 
υπέρυθρο µήκος κύµατος (SWIR) 
για την ανίχνευση των χρωµατι-
κών διαφορών µεταξύ σπόρων, 
κουκουτσιών και θραυσµάτων.

Το πυρηνέ-
λαιο µπορεί 
να χρησιµο-
ποιηθεί στις 
σαλάτες και 
ως συστατικό 
σε σαπούνια 
και κρέµες

Σύµφωνα µε τον Raschid Stoff el, 
διευθυντή ανάπτυξης της Grupo 
Elayo, βασικό προϊόν γι’ αυτούς 
πλέον είναι οι σπόροι ελιάς από 
τους οποίους φτιάχνουν αλεύρι 
και ελαιόλαδο. Το αλεύρι από 
τους σπόρους της ελιάς (harina 
«Corazón de Oliva») -σύµφωνα 
µε την ιστοσελίδα της εταιρείας- 
έχει τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα 
σε ίνες από οποιοδήποτε γνωστό 
φυτικό προϊόν.
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Θα αναρωτηθεί κανείς, κι 
όµως, ναι µπορεί να υπάρχει 
και καλύτερη ποιότητα από 
το ελαιόλαδο που παράγεται 
στη Μεσόγειο, αναφέρει ο κ. 
Καναµάσης, καθότι η ποιότητα 
είναι µετρήσιµο µέγεθος. 
Αφορά οξύτητα πολυφαινόλες, 
αντιοξειδωτικά κ.λπ.
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Θέλουν ελαιόλαδο 
µαθαίνουν και 
να το παράγουν
Μηνύµατα για τον ανταγωνισµό που δηµιουργείται 

στη διεθνή αγορά, εξαιτίας της εισόδου νέων χωρών 

στην ελαιοκοµία, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την 

Αργεντινή, στέλνει ένας Έλληνας τρίτης γενιάς, που ζει 

στη Λατινική Αµερική και ασχολείται µε το ελαιόλαδο

Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ της κατάστασης και 
των συσχετισµών που τείνουν να 
αλλάξουν, διαµορφώνοντας ένα 
νέο τοπίο στον ελαιοκοµικό τοµέα 
παγκοσµίως είναι τα λόγια του Παύ-
λου Καναµάση, ενός 'Ελληνα τρίτης 
γενιάς, που ζει πλέον στην Αργεντινή 
και δραστηριοποιείται επαγγελµατι-
κά µε τον ελαιοκοµικό τοµέα.
 Όπως υποστηρίζει λοιπόν, η Αργε-
ντινή εκτός του ότι διαθέτει απέρα-
ντες εκτάσεις µε ελαιόδεντρα, έχει 
κάνει σπουδαία βήµατα και σε σχέση 
µε την ποιότητα του προϊόντος. Ο 
ίδιος αναφέρει µάλιστα ότι βρέθηκε 
στην Καταµάρκα, στα σύνορα µε τη 
Χιλή. Εκεί είδε τεράστια οργανωµένα 
αγροκτήµατα µε νέα ελαιόδεντρα, σε 
συστηµατική καλλιέργεια και κυριό-
τερη ποικιλία την Κορωνέικη. Ο ιδι-
οκτήτης του αγροκτήµατος του πρό-
τεινε να παραµείνει και να εργαστεί 
για λογαριασµό του στο κτήµα του, 
όπου υπήρχαν 600.000 ελαιόδεντρα.

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΟ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Ο ίδιος περιγράφει: «Ξέρεις µέχρι 
τότε πίστευα σχεδόν τυφλά ότι το 
ελαιόλαδο έχει κέντρο τη Μεσό-

γειο. Οι δικοί µου, όλο το χωριό, οι 
γεωπόνοι, οι υπάλληλοι του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, όλοι νοµίζουν πως 
εµείς παράγουµε ελαιόλαδο και 
όλος ο κόσµος τρέχει να το αγορά-
σει. ∆εν ήξερα τίποτα. H εποχή που 
εγώ έµεινα τον δεύτερο χρόνο στην 
Καταµάρκα ήταν η εποχή της µεγά-
λης αλλαγής στην παραγωγή του 
ελαιόλαδου παγκοσµίως. Παρότι η 
κατανάλωση ανά κάτοικο είναι µικρή 
εκτός Μεσογείου, η µεγάλη αύξηση 
στην ζήτηση είναι αλλού: Λ. Αµερική, 
ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα και Αυστραλία.
Τα αποτελέσµατα όµως ήταν απο-
γοητευτικά. Ένα παγκόσµιο καρτέλ 
εξαγωγών µε έδρα την Ιταλία έκανε 
τα πάντα για να διαλύσει την τάση, µε 
αγορά ελαιόλαδου από όλες τις χώ-
ρες αναµείξεις από διάφορες σεζόν, 
παραδόσεις χωρίς συνέπεια. Κι εµείς 
στην Ελλάδα ήµασταν οι τελευταίοι 
του χωριού. Απλώς εξαγάγαµε µεγά-
λες ποσότητες στους Ιταλούς. Ξέρεις 
δεν φταίµε και πολύ. Υπάρχει µια 
ισορροπία συµφερόντων που συµ-
φωνεί σε µια συνθήκη. Το ελαιόλαδο 
πωλείται µε βάση την ηµεροµηνία 
εµφιάλωσης, χωρίς πιστοποίηση της 
προέλευσης και της σεζόν».

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΑΝ 
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗ 
Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 
επαρχία Καταµάρκα µόνον η 
εταιρεία Geradan SA εκµεταλ-
λεύεται µια τεράστια, για τα ελ-
ληνικά δεδοµένα, ελαιοκοµική 
εκµετάλλευση έκτασης 26.800 
στρµ.. Η εν λόγω επιχείρηση 
είναι ιδιοκτησία των Ιταλών 
της Iveco Holding SpA - Sorim 
Srl, που ήταν σε θέση νωρίς 
να καταλάβουν τι συµβαίνει 
παγκοσµίως σε σχέση µε το 
ελαιόλαδο. Έτσι φρόντισαν να 
δροµολογήσουν ένα µεγάλο 
πρόγραµµα επιθετικών επενδύ-
σεων, προτιµώντας να καλλιερ-
γήσουν ιταλικές ποικιλίες ελιάς 
επί αργεντίνικου εδάφους.

Οι χώρες που µπήκαν 
στην κατανάλωση 
ελαιολάδου σκέφτηκαν 
αντί να είναι θύµατα 
του κάθε µαφιόζου 
ή καιροσκόπου να 
αρχίσουν να παράγουν 
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ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ, ΛΕΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ
Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕΒΙΤΕΛΕΣΒΙΤΕ
Ζήτηµα χρόνου είναι να ολοκληρωθεί η συγ-
χώνευση του ΣΕΒΙΤΕΛ (Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Ελαιολάδου Τυποποίησης Ελαιο-
λαδου) και του ΕΣΒΙΤΕ (Ελληνικού Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών και Τυποπoιητών Ελαιολάδου), 
σύµφωνα µε πληροφορίες του Εl. Μάλιστα, ανα-
µένεται πως σύντοµα θα έχουν ολοκληρωθεί  οι 

απαιτούµενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, 
προκειµένου να συγκληθούν στη συνέχεια οι 
Γενικές Συνελεύσεις των επιχειρήσεων- Μελών 
των δύο Συνδέσµων. Θα ακολουθήσει σε σύ-
ντοµο διάστηµα κοινή Γενική Συνέλευση  για την 
επικύρωση της δηµιουργίας του νέου φορέα ο 
οποίος θα έχει την επωνυµία ΣΕΒΙΤΕΛ. 
«Ωρίµασαν πλέον οι συνθήκες για την έκφραση 
και εκπροσώπηση των τυποποιητικών επιχει-
ρήσεων ελαιολάδου της χώρας από έναν ενιαίο 
θεσµικό φορέα», αναφέρει ο διευθυντής του ΣΕ-
ΒΙΤΕΛ, Γιώργος Οικονόµου. «Η συγχώνευση των 
δύο Συνδέσµων αποτελεί το τελικό στάδιο µιας 
στενής, µεταξύ των δυο επαγγελµατικών µας 
οργανώσεων, συνεργασίας κατά  τις τελευταίες 
δεκαετίες σε όλα τα θέµατα που απασχολούν 
γενικότερα το ελαιόλαδο και ειδικότερα τις ελ-
ληνικές τυποποιητικές επιχειρήσεις. Η εν λόγω 
συνεργασία ενισχύθηκε σε σηµαντικό βαθµό στα 
πλαίσια της ίδρυσης και λειτουργίας της Ε∆ΟΕΕ, 
της οποίας οι δύο Σύνδεσµοι υπήρξαν ιδρυτικά 
Μέλη και κορυφώθηκε µε την ίδρυση και λει-
τουργία από τους δύο Συνδέσµους του ΕΚΕΠΕ», 
προσθέτει ο διευθυντής του ΣΕΒΙΤΕΛ.

IOC

Για 10 χρόνια 
το νέο διεθνές 
πλαίσιο για 
το ελαιόλαδο 
και την ελιά 
Σε ισχύ τέθηκε από την 1η 
Ιανουαρίου 2017 η νέα διεθνής 
συµφωνία για το ελαιόλαδο και 
την ελιά, η οποία υιοθετήθηκε 
οµόφωνα από τη ∆ιάσκεψη των 
Ηνωµένων Εθνών για το Εµπό-
ριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) 
στη Γενεύη το 2015. Η νέα αυτή 
συµφωνία θα ισχύει µέχρι και 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2026. 
Πρόκειται για την 6η διεθνή συµ-
φωνία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC) και ενισχύει το 
ρόλο του ως παγκόσµιο κέντρο 
τεκµηρίωσης και πληροφόρησης 
αλλά και ως σηµείο συνάντησης 
όλων των εµπλεκοµένων. Επι-
πλέον, διευκολύνει τη συµµετο-
χή των εισαγωγικών χωρών και 
καθιερώνει ένα τροποποιηµένο 
τύπο για τον υπολογισµό των 
µεριδίων συµµετοχής, το οποίο 
προορίζεται ως κίνητρο για τις 
καταναλώτριες χώρες.

 ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2017

Προοπτικές της αγοράς 
ελαιολάδου εντός και 
εκτός των συνόρων
Στο πλαίσιο της έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η ΦΙΛΑΙΟΣ 
(Λέσχη  Φίλων Ελαιολάδου) και το ΙΕΓ (Ινστιτού-
το Ελληνικού ∆ιατροφικού Πολιτισµού & Γαστρο-
νοµίας) θα είναι συνδιοργανωτές σε Ηµερίδα µε 
τίτλο : «Εξωστρέφεια-Μάρκετινγκ & Ελληνική 
Γαστρονοµία», την Παρασκευή 27/1/17 και ώρα 
12:00-14:00. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 
στο Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό.  
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210/3223402. 

Ο διευθυντής του ΣΕΒΙΤΕΛ, Γιώργος Οικονόµου.

Ο Abdellatif 
Ghedira, 
εκτελεστικός 
διευθυντής 
του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC). 
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ΣΤΟΧΟΣ, Η ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

Νέο ∆.Σ. στο ∆ίκτυο 
Κρητικού Ελαιολάδου
Στην ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου προχώρησαν τα µέλη 
του ∆ικτύου Κρητικού Ελαιόλαδου. 
Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Μανώλης 
Φραγκάκης, εκπρόσωπος του Επιµε-
λητηρίου Ηρακλείου. 
Πρωταρχικός στόχος του νέου ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου είναι η διεύ-
ρυνση του ∆ικτύου µε νέα µέλη και 
η ένταξη σε αυτό επιχειρηµατιών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
τυποποιηµένου ελαιόλαδου.
Κύριο µέληµα των συµµετεχόντων 
στο ∆ίκτυο είναι η προβολή του τυ-
ποποιηµένου ελαιόλαδου που παρά-
γεται στην Κρήτη, η αναγνώριση της 
διατροφικής του αξίας και η ανάδειξή 
του στις διεθνείς αγορές.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 90% 
ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  
Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΕΦ
Αλλαγές επί τα χείρω όσον αφορά πλη-
ρωµές προγραµµάτων εργασίας Ελαιουρ-
γικών Φορέων (τα γνωστά ΟΕΦ) κοµίζει 
απόφαση που υπέγραψε ο Βαγγέλης Απο-
στόλου. Συγκεκριµένα, ενώ µέχρι πρότινος 
η προκαταβολή των εγκεκριµένων ΟΕΦ, 
οριζόταν αυστηρά στο 90% των προβλεπό-
µενων επιλέξιµων δαπανών για κάθε έτος 
του εγκεκριµένου προγράµµατος, πλέον 
θα µπορεί να αφορά (η προκαταβολή) ένα 
ποσό κάτω του 90%. Με βάση την Απόφαση 
κάθε ΟΕΦ οφείλει να απορροφήσει το σύ-
νολο της πρώτης δόσης της προκαταβολής 
µέχρι 4 Νοεµβρίου του έτους εκτέλεσης 
του προγράµµατος εργασίας. 
Ολόκληρη η απόφαση στο Agronews.

O Μ. Φραγκάκης, εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, 
είναι ο νέος πρόεδρος στο ∆ίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου.
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LISA RADINOVSKY

Μια Αµερικανίδα υπέρµαχος  
του ελληνικού ελαιόλαδου
Εδώ και 2 χρόνια η Αµερικανίδα αρθρογράφος, συγγραφέας και φωτογράφος, 
Lisa Radinovsky -που από το 2002 ζει και εργάζεται στην Κρήτη- προωθεί τον 
«ελληνικό υγρό χρυσό», όπως ονοµάζει το ελαιόλαδο, χρησιµοποιώντας την 
αναφορά του Οµήρου. Συγκεκριµένα, ξεκίνησε να αρθρογραφεί στην έγκριτη 
αµερικανική ιστοσελίδα Olive Oil Times για την κρητική διατροφή και τρόπο 
ζωής. Πλέον συνοµιλώντας µε Έλληνες παραγωγούς ελαιολάδου, εξαγωγείς, 
ελαιουργούς, γευσιγνώστες, κριτές, καταναλωτές, σεφ, συγγραφείς και ειδι-
κούς από ΗΠΑ και Ιταλία γράφει άρθρα στα αγγλικά για το έξτρα παρθένο ελ-
ληνικό ελαιόλαδο, την ποιότητά του, τα οφέλη για την υγεία, κλπ. και σε δικιά 
της ιστοσελίδα. Σκοπός της είναι να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει το 
αγγλόφωνο κοινό για την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου. 
«Έχω ακούσει τόσα πολλά από τους Έλληνες σχετικά µε το πόσο δυσαρεστη-
µένοι είναι τόσο µε τις χαµηλές τιµές όσο και µε τον τρόπο που πωλείται χύµα 
στην Ιταλία το προϊόν τους και εν συνεχεία συσκευάζεται µε ιταλική ετικέτα 
σε υψηλότερη τιµή και εξάγεται στις ΗΠΑ και αλλού. [...] Αν ελληνικό έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο ανώτερης ποιότητας παραχθεί προσεκτικά, τυποποιηθεί, 
γίνει επώνυµο και εξαχθεί τότε περισσότεροι ξένοι θα µάθουν να εκτιµούν την 
υψηλή του ποιότητα και την υπέροχη γεύση του», αναφέρει η ίδια στο el.   

Η Lisa Radinovsky µε το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της OLIVELAWON, Γιάννη Καµπούρη.

ΚΟΡΥΦΑΙΟ BRAND

ΓΕΡΟ ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΛΑ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ BUNGE
Στην εξαγορά της τουρκικής εταιρείας ελαιο-
λάδου Ana Gida İhtiyac Maddeleri ve Sanayi 
Ticaret A.S. (Ana Gida) προχώρησε στα τέλη 
του 2016 η αµερικανική εταιρεία τροφίµων 
Bunge Ltd., αυξάνοντας έτσι την παρουσία 
της στην τουρκική αγορά. Οι οικονοµικοί όροι 
της συναλλαγής δεν έχουν αποκαλυφθεί. 
Η Ana Gida βρίσκεται πίσω από το Komili, 
την κορυφαία µάρκα ελαιολάδου στην Τουρ-
κία µε µερίδιο αγοράς στο λιανεµπόριο άνω 
του 30%, ανέφερε σε σχετική δήλωση στις 15 
∆εκέµβρη 2016 η Bunge.
Άλλες κορυφαίες µάρκες στον τοµέα 
από την Ana Gida, συµπεριλαµβάνουν τις 
Kirlangic και Madra.
Η Bunge ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει το 
55,25% των µετοχών της Ana Gida από την 
Anadolu Endustri Holding και το υπόλοιπο 
44,75% από την SEEF Foods.
«Η εξαγορά αυτή είναι συµβατή µε τη στρα-
τηγική µας για διαφοροποίηση του χαρτο-
φυλακίου των προϊόντων µας, εστιάζοντας 
περισσότερο σε προϊόντα µε υψηλότερη 
προστιθέµενη αξία. Θα ενισχύσει τις δρα-
στηριότητές µας στη µεγαλύτερη και ταχύ-

τερα αναπτυσσόµενη αγορά της περιοχής», 
δήλωσε ο Τόµι Τζένσεν, διευθύνων σύµ-
βουλος Bunge στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή 
και Αφρική (ΕΜΕΑ).
«Το υφιστάµενο δίκτυο διανοµής της Ana 
Gida θα βοηθήσει την Bunge να αυξήσει την 
πρόσβασή της σε πελάτες σε όλη την Τουρ-
κία», πρόσθεσε ο Τόµι Τζένσεν.

Η Anadolu Endustri Holding αποτελεί µέ-
ρος της εταιρείας Yazicilar Holding η οποία 
σε ξεχωριστή δήλωση ανάφερε ότι η αξία 
της Ana Gida αποτιµάται σε 172.500.000 
τουρκικές λίρες (49 εκατ. δολάρια) και ότι 
η τελική τιµή πώλησης θα καθοριστεί µετά 
το τέλος του έτους σε µετρητά, χρέος και σε 
διορθώσεις στο κεφάλαιο κίνησης.
Η Yazicilar αναµένει ότι η συναλλαγή θα 
ολοκληρωθεί εντός του α’ τριµήνου του 
2017.

H Komili είναι η 
κορυφαία µάρκα 
ελαιολάδου 
στην Τουρκία µε 
µερίδιο αγοράς στο 
λιανεµπόριο άνω 
του 30%.
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ΙΣΠΑΝΙΑ

�ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ� 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΗ ΜΑ∆ΡΙΤΗ ΣΤΗΝΕΙ 
Η GLENCORE
Ο Νο1 κολοσσός εµπορευ-
µάτων στον κόσµο προκάλε-
σε παγκόσµια έκπληξη λίγο 
πριν την εκπνοή του 2016 
µε την επένδυση - µαµούθ 
των 11 δισ. δολαρίων που 
έκανε από κοινού µε το συ-
νεργάτη της στο Κατάρ στη 
ρωσική Rosneft. Ειδικότερα, 

σύµφωνα µε το πρακτορείο 
Bloomberg, η Glencore, αφή-
νει για λίγο το πετρέλαιο και 
καταπιάνεται µε... ένα άλλου 
είδους έλαιο, το έξτρα παρθέ-
νο ελαιόλαδο που θα αρχίσει 
να εµπορεύεται µέσω ενός 
νέου γραφείου που εγκαινία-
σε στη Μαδρίτη.

XYLELLA FASTIDIOSΑa

Στη Μαγιόρκα εµφανίστηκε 
ο «Έµπολα των ελαιοδέντρων»
Στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το βακτή-
ριο Xylella fastidiosa, που ρήµαξε εκατοµµύρια στρέµµατα ελαιώνων 
στην Ιταλία εντείνοντας τις ανησυχίες για επιδηµία στον ευρωπαϊκό 
νότο. Η άφιξη του προκαλεί ανησυχία και στην Ελλάδα καθώς το αµερι-
κανικής προέλευσης Xylella fastidiosa, θεωρείται ένα από τα χειρότερα 

φυτοπαθογόνα του κόσµου και η εκρίζωσή 
του από τις προσβεβληµένες περιοχές 

είναι δύσκολη έως αδύνατη.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα 
El Mundo, η οποία βάφτισε το 
βακτήριο «Έµπολα των ελαιό-

δεντρων», η ασθένεια ανιχνεύ-
θηκε σε 3 κερασιές, στη διάρκεια 
ελέγχων ρουτίνας σε φυτώριο από την 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Γεωργίας και 
Αλιείας των Βελεαρίδων Νήσων.

Υπενθυµίζεται ότι η Xyllela εµφανίστηκε στην Απουλία της Ιταλίας πριν 
από τρία χρόνια και έχει επίσης ανιχνευθεί στη νότια Γαλλία.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος της 
Glencore Ivan 
Glasenberg.
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ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤA ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΕΩΣ 67,5 ΕΥΡΩ  
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
Μέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου αναµένεται να παραµείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις 
για το πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας, που προβλέπει ενισχύσεις 67,5 
ευρώ για τη µετατροπή συµβατικών ελαιώνων σε βιολογικούς. Στα 50,5 ευρώ 
ετησίως η πριµοδότηση για όσους συντηρούν ήδη βιολογικούς ελαιώνες 
και θέλουν να εντάξουν τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια στο Μέτρο ώστε να 
αναλάβουν ξανά δεσµεύσεις πενταετίας

Επιµέλεια Γιώργος Κοντονής

Στην ενίσχυση της 
µετατροπής συµβατικών 
ελαιώνων σε βιολογικούς 
περιλαµβάνεται το 
κόστος εργαστηριακών 
αναλύσεων, ενώ 
στη διατήρηση των 
βιολογικών πρακτικών 
περιλαµβάνεται 
επίσης και το κόστος 
πιστοποίησης. 

ΜΕΤΡΟ 11
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που φτάνουν τα 67,5 
ευρώ για τη µεταστροφή στη βι-
ολογική καλλιέργεια και τα 50,5 
ευρώ για τη διατήρηση των βιο-
λογικών πρακτικών στην ελαιο-
κοµία, ορίζει η σχετική ΚΥΑ που 
περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες 
εφαρµογής του Μέτρου 11 «Βιο-
λογική Γεωργία».
Τα παραπάνω πριµ αφορούν σε 
ελαιοποιήσιµες και επιτραπέζι-
ες ποικιλίες, ενώ µόνο ελαιοτε-
µάχια µε τουλάχιστον 8 δέντρα 
ανά στρέµµα είναι επιλέξιµα για 
ένταξη στο Μέτρο. Στην ενίσχυση 
της µετατροπής περιλαµβάνεται 
το κόστος εργαστηριακών ανα-
λύσεων, ενώ στη διατήρηση των 
βιολογικών πρακτικών περιλαµ-
βάνεται επίσης και το κόστος πι-

στοποίησης. Αξίζει να σηµειωθεί 
εδώ, ότι τα αγροτεµάχια όπου 
συγκαλλιεργούνται ελιές µε άλλη 
καλλιέργεια (π.χ. τριφύλλι) είναι 
επιλέξιµα πλέον στο πρόγραµµα, 
µε περισσότερες λεπτοµέρειες να 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση.
Ακόµα µία σηµαντική πτυχή του 
Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» 
είναι ότι η ένταξη των δικαιούχων 
θα γίνεται σε επίπεδο αγροτεµαχί-
ων και όχι µόνο εκµεταλλεύσεων. 
Αυτό σηµαίνει ότι παραγωγός που 
ήδη διατηρεί βιολογικό ελαιώνα, 
µπορεί να µπει στη δράση διατή-
ρησης (11.1.1) για το συγκεκριµέ-
νο αγροτεµάχιο και στη δράση µε-
τατροπής (11.2.1) για διαφορετική 
έκταση που εκτελούσε συµβατικές 
µεθόδους καλλιέργειας.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Σύµφωνα µε την υπουργική από-
φαση του Μέτρου Βιολογικής 
Γεωργίας, οι δεσµεύσεις για τους 
δικαιούχους του υποµέτρου 11.2 
είναι πενταετούς διάρκειας, µε δυ-
νατότητα ετήσιας παράτασης µετά 
τη λήξη της αρχικής περιόδου και 
µετά από σχετική πρόσκληση.
Οι δεσµεύσεις για τους δικαιού-
χους του υποµέτρου 11.1  είναι  
τριετούς  διάρκειας.  Μετά  την  
επιτυχή  ολοκλήρωση της τριε-
τούς δέσµευσής τους για µετατρο-
πή του συστήµατος καλλιέργειας/
εκτροφής σε βιολογική, µπορούν, 
εφόσον το επιθυµούν και µετά 
από σχετική πρόσκληση, να εντα-
χθούν στο µέτρο διατήρησης των 
βιολογικών πρακτικών (11.2). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
Η ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 «∆ε-
σµεύσεις ∆ικαιούχων» της ΚΥΑ 
του Μέτρου Βιολογικής Γεωρ-
γίας, οι δικαιούχοι οφείλουν, 
κατ’ έτος, να καλύπτονται 
από νόµιµη σύµβαση µε σύµ-
βουλο, ο οποίος υπάγεται 
στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή TE 
Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η 
εν λόγω σύµβαση, θα πρέπει 
να συναφθεί και κατατεθεί 
στις αρµόδιες περιφερειακές 
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
µέσω του πληροφοριακού συ-
στήµατος εντός δύο (2) µηνών 
από την απόφαση ένταξης κάθε 
δικαιούχου, συνοδευόµενη από 
την έναρξη επιτηδεύµατος/
εργασιών του συµβούλου. 
Κάθε σύµβαση πρέπει να έχει 
ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. 
Πριν την παρέλευση του έτους, 
και για κάθε επόµενο έτος, 
ο δικαιούχος υποχρεούται 
να ενηµερώνει την αρµόδια 
περιφερειακή υπηρεσία του 
ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, κα-
ταγγελία, ανανέωση κ.λπ., που 
αφορά τη σχετική σύµβαση.
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ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΡΤΑΡ∆ΕΥΣΗ 

ΤΑ ΛΙΟΖΟΥΜΑ 
ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
Μείωση του κόστους των εισροών µέσω της χρήσης του υγρού λιπάσµατος που προκύπτει από 
την επεξεργασία του κατσίγαρου, απαλλαγή του ελαιοτριβείου από το «βάρος» των υγρών 
αποβλήτων και διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης ενός νέου ελαιοτριβείου χωρίς 
κοστοβόρες περιβαλλοντικές επενδύσεις συνεπάγεται η πρόσφατη ΚΥΑ που αφορά τα µέτρα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων των ελαιουργείων

Επιµέλεια Αλέξανδρος Μπίκας

�ΚΕΡ∆ΟΣ� για ελαιοπαραγωγούς και ελαιοτριβείς 
φέρνει η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης (ΚΥΑ) που αφορά τα µέτρα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων των ελαιοτριβείων (ΦΕΚ 
3924/Β/7-12-2016). Κι αυτό γιατί οι µεν ελαιοπα-
ραγωγοί πηγαίνοντας στο λιοτρίβι για να βγάλουν το 
ελαιόλαδο της χρονιάς, θα µπορούν αποχωρώντας, 
αν το επιθυµούν, να πάρουν και το υγρό λίπασµα για 
τις δενδρώδεις καλλιέργειές τους. Οι δε ελαιοτριβείς 
θα ξεφορτώνουν κατσίγαρο, εκµηδενίζοντας την πι-
θανότητα καταλογισµού προστίµου.
Την ικανοποίησή της για την υπογραφή της ΚΥΑ που 
επιτρέπει τη φερτάρδευση, τη λίπανση δενδροκαλ-
λιεργειών µε λιόζουµο, εξέφρασε η περιφερειακή 
παράταξη «Οικολογική Θεσσαλία», η οποία θέλοντας 
να συµβάλλει στην πρωτοβουλία των δύο, προερχό-
µενων από το χώρο της πολιτικής οικολογίας,  πε-
ριφερειακών συµβούλων, Πελοποννήσου ∆ήµητρας 
Λυµπεροπούλου («Πελοπόννησος Οικολογική») 
και Βορείου Αιγαίου Μιχάλη Μπάλα («Οικολογικός 
Άνεµος Βόρειου Αιγαίου»), για ανάδειξη των νέων 
δυνατοτήτων αξιοποίησης των υπολειµµάτων των 
ελαιοτριβείων, κοινοποίησε σχετικό δελτίο Τύπου, 
που εξέδωσαν οι δύο παραπάνω παρατάξεις.
Όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση, «τα λιόζουµα 
(κατσίγαρος) των ελαιοτριβείων είναι χρήσιµο υγρό 

λίπασµα (υδρολίπανση εδαφών) για ελαιώνες- δεν-
δροκαλλιέργειες και όχι απόβλητο για τα ρέµατα. 
Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι γιατί οι ελαιοπαρα-
γωγοί µπορούν τώρα να ζητούν επιπλέον το διαθέσι-
µο υγρό λίπασµα για τους ελαιώνες τους µειώνοντας 
το κόστος αγοράς λιπασµάτων, αλλά και τα ίδια τα λι-
οτρίβια να έχουν τη δυνατότητα αδειοδότησης χωρίς 
ιδιαίτερα κοστοβόρες περιβαλλοντικές επενδύσεις».
Με την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης (ΚΥΑ) που αφορά µέτρα εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων των ελαιοτριβείων (ΦΕΚ 3924/Β/7-12-
2016) αντιµετωπίζεται ένα χρόνιο νοµοθετικό πρό-
βληµα, σηµειώνεται στην ανακοίνωση, στην οποία 
η υπογραφή της ΚΥΑ, χαρακτηρίζεται «καθοριστικό 
βήµα ώστε να υπάρξει µια βιώσιµη λύση».
Παράλληλα, τονίζεται, προωθεί τις αρχές της βιώσι-
µης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονοµίας µε πε-
ραιτέρω χρήση των υποπροϊόντων της παραγωγικής 
διαδικασίας του αγροδιατροφικού τοµέα.
Σύµφωνα µε τους συντάκτες της ανακοίνωσης, «η ΚΥΑ 
αποτελεί την πρώτη σοβαρή και συντονισµένη προ-
σπάθεια επίλυσης του προβλήµατος διαχείρισης των 
αποβλήτων ελαιουργείων, µε προσανατολισµό στην 
ανάπτυξη και εξέταση εναλλακτικών προσεγγίσεων 
που είναι τεχνικά ορθές και βιώσιµες. Έτσι τα υποπρο-
ϊόντα της ελαιουργίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

>>
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ως λίπασµα ή να οδηγηθούν σε 
περαιτέρω διαχείριση όπως η χρή-
ση του κατσίγαρου ως πρώτη ύλη 
ζωοτροφών ή η χρήση του πυρήνα 
ως πρώτη ύλη κατασκευής πέλλετς 
η ακόµα και συµπληρωµάτων δια-
τροφής. Ας µην ξεχνάµε ότι µέχρι 
πρόσφατα ο νόµος επέτρεπε µόνο 
στα πυρηνελαιουργεία να διαχειρί-
ζονται τον πυρήνα της ελιάς».
Και εξηγούν: «Σύµφωνα µε τις 
αρχές της κυκλικής οικονοµίας, 
µετατρέπουµε ένα υποπροϊόν 
της ελαιουργίας, το οποίο µέχρι 
σήµερα θεωρούνταν επικίνδυνο 
απόβλητο, σε πολύτιµο λίπασµα. 
Σε όλη τη σφαίρα της οικονοµίας, 
αυτά τα οποία σήµερα αποκαλού-
νται απόβλητα µπορούν να µετα-
τραπούν σε πολύτιµα συστατικά 
για την υπόλοιπη παραγωγική δι-
αδικασία. Η επαναχρησιµοποίηση 
των ωφέλιµων αποβλήτων των 
ελαιοτριβείων ως λιπάσµατος και 
εδαφοβελτιωτικού δίνει διέξοδο 
σε χρόνια προβλήµατα της ελαι-
οπαραγωγής και των καλλιεργη-
τών, µε τρόπο φθηνό και περιβαλ-
λοντικά ορθό. Είναι µια σύγχρονη 
επιλογή βασισµένη στη γνώση και 
στην εξέλιξη της επιστήµης, που 
στηρίζεται στην ορθή καλλιεργη-
τική πρακτική.
Επιπλέον, υποστηρίζει την αντα-
γωνιστικότητα ενός ελληνικού 
εξαγώγιµου προϊόντος µε ταυτό-
τητα, βελτιώνοντας την ποιότητά 
του, αλλά και το εισόδηµα αγρο-
τών και ελαιουργείων, ιδιαίτερα 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
και των νησιωτικών περιοχών».

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Σηµαντικό όφελος από την εφαρ-
µογή της ΚΥΑ, βλέπει η «Οικο-
λογική Θεσσαλία», ότι θα έχουν 
πολλές περιοχές της χώρας µε 
σηµαντική ελαιουργική παραγωγή 
όπως οι νοµοί Μεσσηνίας, Ηρα-
κλείου, Λακωνίας, Λέσβου, Χανί-
ων, Ηλείας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, 
Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Κέρκυρας, Αχαΐας, Σάµου, ∆ωδε-

κανήσου, Χαλκιδικής αλλά και όλα 
τα µικρά νησιά όπου υπάρχει ένα 
ή λίγα ελαιουργεία.

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Με τη συγκεκριµένη απόφαση, 
εκτός των άλλων, δίνονται νέες 
δυνατότητες απλοποιηµένης 
αδειοδότησης περιβαλλοντικών 
όρων και λειτουργίας. Έτσι, µε 
την υπαγωγή τους στην απλοποι-
ηµένη διαδικασία των Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων 
(ΠΠ∆), οι ελαιουργοί, εκτός από 
να αποθηκεύουν τα απόβλητα των 
ελαιουργείων τους σε εδαφοδε-
ξαµενές εξάτµισης, θα µπορούν 
εναλλακτικά:
α) να διαθέτουν τα υγρά παραπρο-
ϊόντα των ελαιουργείων τους ως 
υδρολίπανση των ελαιώνων και 
άλλων δενδρωδών καλλιεργειών, 
σε κατάλληλα εδάφη, µέχρι 8 κυ-
βικά µέτρα ανά στρέµµα ετησίως, 
που αποτελεί µια καλή περιβαλλο-
ντική πρακτική η οποία εφαρµό-
ζεται εδώ και 15 χρόνια σε χώρες 
όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία κ.ά.
β) να µεταφέρουν τα παραπροϊό-
ντα των ελαιουργείων τους, ανά 
περιοχή ενδιαφέροντος, σε κε-
ντρικούς βιοµηχανικούς φορείς 
επεξεργασίας αποβλήτων, δηµι-
ουργώντας τελικά παραγόµενα 
προϊόντα υψηλής ζήτησης, µε 
µεγάλη προστιθέµενη αξία Αυτό 
αφορά όχι µόνο τον κατσίγαρο 
αλλά και τον πυρήνα, που µπο-
ρούν να οδηγηθούν, εκτός από τα 
πυρηνελαιουργεία, και σε άλλες 
µονάδες (π.χ. κοµποστοποίηση, 
πέλλετς κ.λπ.).
Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στο 
επόµενο διάστηµα στην έκδοση 
προσκλήσεων µέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράµµατος «Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, 
Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) του νέου 
ΕΣΠΑ, στις οποίες θα µπορούν να 
υποβληθούν, µεταξύ άλλων, προ-
τάσεις για επενδυτικά σχέδια που 
θα αφορούν τη διαχείριση των 
αποβλήτων ελαιοτριβείων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Τα περισσότερα ελαιοτριβεία, ιδίως τα µικρά, είναι 
τριφασικά, δηλαδή παράγουν λάδι, πυρήνα και λιόζουµα 
– κατσίγαρο. Τα διφασικά ελαιοτριβεία παράγουν λάδι 
και πυρήνα, που όµως έχει µεγάλο ποσοστό υγρασίας. 
Εποµένως το πρόβληµα των υγρών παραπροϊόντων 
εντοπίζεται στα τριφασικά ελαιοτριβεία.

Τα τριφασικά ελαιοτριβεία ήδη διαθέτουν στεγανές 
δεξαµενές για τον κατσίγαρο, όπου απαιτείται η 
παραµονή του για καθίζηση πάνω από 3 ώρες. 
Εποµένως, µετά από την καθίζηση, ο κατσίγαρος 
µπορεί να µεταφέρεται σε άλλες δεξαµενές, ή να 
µεταφορτώνεται σε βυτία για µεταφορά σε εδάφη 
που θα υδρολιπαίνονται.

Το κάθε ελαιοτριβείο θα πρέπει να γνωστοποιεί 
µε τεχνική έκθεση τις υπηρεσίες για το σχέδιο 
υδρολίπανσης, και κατάλληλες δειγµατοληπτικές 
µετρήσεις εδάφους πριν και µετά την 
υδρολίπανση. Η απαιτούµενη τεχνική έκθεση 
δεν είναι κοστοβόρα και εξαρτάται από τον όγκο 
του κατσίγαρου.

 Η απόρριψη του κατσίγαρου στα ρέµατα και 
στα ποτάµια δηµιουργεί ευτροφισµό, λόγω της 
υψηλότατης περιεκτικότητας σε φαινόλες, που 
δεσµεύουν το οξυγόνο στο νερό και σκοτώνουν 
τους υγρόβιους ζωντανούς οργανισµούς.

Η απόρριψη του κατσίγαρου σε κατάλληλα 
εδάφη, και σε κατάλληλη δοσολογία, δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αντίθετα, 
ο κατσίγαρος αποτελεί υγρό λίπασµα για 
ελαιώνες και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, 
µειώνοντας τα κόστη για στερεό λίπασµα.

Οι ελαιοπαραγωγοί έχουν κάθε λόγο να ζητούν 
από τον ελαιοτριβέα, µετά την ελαιοκόµηση, την 
υδρολίπανση των ελαιώνων τους. ∆ηµιουργείται 
έτσι ζήτηση για τον κατσίγαρο, που διαφορετικά 
θα απορρίπτονταν ως απόβλητο στα ρέµατα. 
Επίσης, µπορούν και άλλες δενδρώδεις 
καλλιέργειες να υδρολιπαίνονται.

Ο κατσίγαρος δεν περιέχει 
βαρέα µέταλλα.
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ΜΕΤΡΟ 4.2.1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014�2020

ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ 
ΣΤΑ ∆ΙΦΑΣΙΚΑ 

ΤΗΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να λάβουν ενί-
σχυση µέσω του υποµέτρου 4.2.1 
Μεταποίηση του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρούν και 
κατά τη διάρκεια της νέας προγραµ-
µατικής περιόδου, οι ενδιαφερόµενοι 
που θέλουν να εκσυγχρονίσουν ή 
και να µετατρέψουν τα ελαιοτριβεία 
τριών φάσεων που διαθέτουν, σε 
διφασικά. Μάλιστα, σύµφωνα µε 
το σχέδιο πρόσκληση που είχε βγει 
προς διαβούλευση τον περασµένο 
Νοέµβριο, σε περιοχές που έχουν 
έλλειψη ελαιοτριβείων, µε απόφαση 

∆ΑΟΚ, θα µπορούν να ενισχύονται 
µέσω του συγκεκριµένου Μέτρου 
και η επαναλειτουργία µονάδων. Πα-
ράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε 
συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης 
που επιτρέπει στα ελαιουργεία τη δι-
αχείριση των πυρήνων της ελιάς για 
την παραγωγή πέλλετς ή ακόµα και 
συµπληρωµάτων διατροφής, στο νέο 
Μέτρο της Μεταποίησης προστέθηκε 
η πρόβλεψη για την ενίσχυση αγοράς 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων µεταφοράς 
πυρήνα.
Η συγκεκριµένη πρόβλεψη αφορά 
µόνο τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, 
εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό 
προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γε-
ωργικό προϊόν)» η οποία αναµένεται 
να προκηρυχθεί µέσα στους επόµε-
νους δύο µήνες. Μάλιστα, ο γενικός 
γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χα-
ράλαµπος Κασίµης ανέφερε ότι το θε-
σµικό πλαίσιο της Μεταποίησης είναι 
έτοιµο, ωστόσο κάποια προβλήµατα 
µε το Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων, καθυστερούν την 
προκήρυξη.
Επισηµαίνεται ότι η ενίσχυση για την 
αγορά των βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
θα αφορά αποκλειστικά διφασικά 
ελαιοτριβεία και το διφασικό πυρήνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Οι επενδύσεις που αφορούν την ελαι-
οπαραγωγή στα πλαίσια της Μετα-

Έτοιµο είναι το θεσµικό πλαίσιο για το νέο Μέτρο Μεταποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014-2020, που αναµένεται να προκηρυχθεί τους επόµενους µήνες ενισχύοντας ραφιναρίες 
ελαιολάδου και µονάδες επεξεργασίας βρώσιµων ελιών. Τα ελαιοτριβεία θα µπορούν να λάβουν 
ενίσχυση για τη µετατροπή τους από τριφασικά σε διφασικά και για την επαναλειτουργία τους, ενώ 
για πρώτη φορά επιδοτείται η αγορά βυτιοφόρου για τη µεταφορά διφασικού πυρήνα

Του Γιώργου Κοντονή

Η προκήρυξη 
της δράσης 4.2.1 
αναµένεται µέσα 
στους επόµενους 
δύο µήνες

Μετατροπή των 
ελαιοτριβείων 
από τριφασικά 
σε διφασικά 

Ίδρυση 
και εκσυγχρονισµός 
πυρηνελαιουργείων

Αγορά βυτιοφόρων 
για τη µεταφορά 

διφασικού πυρήνα 
από ελαιοτροβεία

 Επαναλειτουργία 
ελαιοτριβείων σε 

περιοχές που έχουν 
σχετική έλλειψη

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ�

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 4.2.1
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Το ύψος της 
χρηµατοδότησης των 
επενδυτικών σχεδίων 
ανέρχεται έως 10 
εκατ. ευρώ, µε την 
ένταση της ενίσχυσης 
να κυµαίνεται από 
40-75%.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
ΣΕ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 

Ειδικό πρόγραµµα για επενδύσεις σε µονάδες πυρηνελαιουργείων 
αναµένεται να «ανοίξει» από φέτος, σύµφωνα µε τον οδηγό των Προ-
γραµµάτων, στα πλαίσια του Υποµέτρου 4.2.2 «Μεταποίηση, εµπορία 
και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι (µη γεωργικό 
προϊόν)». Μάλιστα, για το συγκεκριµένο Μέτρο δροµολογούνται και 
αλλαγές ως προς το ύψος των ενισχύσεων οι οποίες θα αυξηθούν κατά 
10%, λόγω αλλαγής στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, σύµφωνα 
µε τον γενικό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπο Κασίµη. Επο-
µένως πλέον οι ενισχύσεις θα κυµαίνονται µεταξύ 35-55%, αναλόγως 
την Περιφέρεια και το µέγεθος της επιχείρησης. Το ύψος χρηµατοδότη-
σης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 5.000.000 ευρώ, ενώ αιτή-
σεις θα µπορούν να κάνουν όλες οι µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις.

ποίησης, δεν εντάσσονται στη δράση 
4.2.3 «Μεταποίηση, εµπορία  και  
ανάπτυξη  γεωργικών  προϊόντων 
από επαγγελµατίες αγρότες» που 
απαιτεί ελάχιστο ύψος προϋπολογι-
σµού τα 50.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, 
το επενδυτικό τους σχέδιο πρέπει 
να έχει προϋπολογισµό άνω των 
100.000 ευρώ, καθώς εντάσσονται 
µόνο στη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, 
εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό 
προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γε-
ωργικό προϊόν)». Στο πλαίσιο αυτής 
της δράσης µπορούν να ενισχύονται 
πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες επιχει-
ρήσεις, καθώς και µεγαλύτερες επι-
χειρήσεις.
Η ένταση της ενίσχυσης, όπως ανα-
φέρεται στο προσχέδιο της πρόσκλη-
σης θα έχει ως εξής:
● Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδο-
νία, Αττική: 40%
● Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 
Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα, 
Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη: 50%

● Μικρά νησιά Αιγαίου (πλην Κρήτης 
και Ευβοίας): 75%
Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά 
προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσο-
στιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι η 
ανώτατη συνδυασµένη στήριξη δεν 
υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση 
δράσεων που συνδέονται µε συγχω-
νεύσεις οργανώσεων παραγωγών.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Επιπλέον χρηµατοδοτική επιλογή για 
τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων είναι 
ο Αναπτυξιακός Νόµος του 2016, ο 
οποίος ενισχύσει ελαιοτριβεία, ραφι-
ναρίες ελαιολάδου και µονάδες επε-
ξεργασίας βρώσιµων ελιών.
Υπενθυµίζεται ότι οι αιτήσεις για τις 
δράσεις του αναπτυξιακού «Νέες 
Ανεξάρτητες µµε» και «Γενική Επι-
χειρηµατικότητα» θα πρέπει να υπο-
βληθούν εντός του Ιανουαρίου, ενώ 
«ανοικτά» έως το τέλος Απριλίου θα 
παραµείνουν τα καθεστώτα «Μηχα-
νολογικός Εξοπλισµός» και «Επενδύ-
σεις Μείζονος Μεγέθους».

ΜΕΤΡΟ 4.2.2
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ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 
ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΟΤΑΝ 
Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ 
ΛΑ∆Ι ΤΟ ΛΙΟΤΡΙΒΙ

ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ λοιπόν να 
δούµε περιεκτικά όσον το δυνατόν 
περισσότερες περιπτώσεις και πώς 
αντιµετωπίζονται. Οι ελαιοπαρα-
γωγοί -όπως όλοι οι παραγωγοί 
αγροτικών προϊόντων- χωρίζονται 
σε τρεις κατηγορίες:
1. Οι αγρότες - παραγωγοί του κα-
νονικού καθεστώτος,
2. Οι αγρότες - παραγωγοί του ειδι-
κού καθεστώτος και
3. Οι παραγωγοί - ιδιώτες (συνταξι-
ούχοι, ιδιωτικοί και δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι, καθώς και οι επαγγελµατίες 
από άλλη δραστηριότητα οι οποίοι 
διατηρούν ταυτόχρονα στην κατοχή 
τους και ελαιόδεντρα χωρίς να είναι 
υποχρεωµένοι να είναι ενταγµένοι 
στο κανονικό καθεστώς).
Στις περισσότερες περιπτώσεις µι-
κρού κλήρου, το λάδι που παράγε-
ται, προορίζεται αποκλειστικά για 
οικιακή χρήση από την οικογένεια 
του παραγωγού. Ακόµη και στις πε-
ριπτώσεις αυτές όµως, δηµιουργού-
νται προβλήµατα στις συναλλαγές 
που µπορεί να οδηγήσουν σε φορο-

λογικές κυρώσεις και πρόστιµα. Ας 
δούµε µερικά παραδείγµατα.

1α: Ο παραγωγός είναι αγρότης 
του κανονικού καθεστώτος:
Παράγεται το λάδι, παραδίδεται στον 
παραγωγό και ο παραγωγός πλη-
ρώνει τοις µετρητοίς: Πρόκειται για 
µία συναλλαγή. Το ελαιοτριβείο θα 
εκδώσει ΤΠΥ για την αµοιβή του (το 
δικαίωµα επί του παραχθέντος ελαι-
ολάδου), ο αγρότης θα πληρώσει 
τοις µετρητοίς, θα πάρει το λάδι και 
θα πάει στο καλό, µε την προϋπό-
θεση ότι το ποσό του ΤΠΥ δεν είναι 
µεγαλύτερο των 500 ευρώ, γιατί τότε 
πρέπει να κάνει κατάθεση του χρη-
µατικού ποσού στην τράπεζα.

1β: Στο ίδιο παράδειγµα, ο παρα-
γωγός αποφασίζει να πληρώσει 
το ελαιοτριβείο σε είδος:
Εκδίδεται το ΤΠΥ για το δικαίωµα. Στο 
ίδιο παραστατικό αναγράφονται όλα τα 
στοιχεία που αφορούν την εν λόγω συ-
ναλλαγή: Κιλά δικαιώµατος, αξία, αξία 
και ποσότητα παραχθέντος ελαιολά-

δου, ποσοστό δακοκτονίας όταν υπάρ-
χει, παραχθέντας ελαιοπυρήνας κ.λπ.
Όταν ο παραγωγός (κάθε κατηγορίας) 
πληρώνει το ελαιοτριβείο σε είδος, 
θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρό-
κειται για συναλλαγή αγοραπωλη-
σίας. Επιµένουν πολλοί παραγωγοί 
(µικρών ή µεγάλων ποσοτήτων είναι 
αδιάφορο) ότι «δεν πούλησα λάδι, 
του το έδωσα για να τον πληρώσω».
Λοιπόν, σκεφτείτε το κάπως έτσι: 
Είµαι το ελαιοτριβείο, µου φέρνεις 
ελιές, βγάζω το λάδι, σου το δίνω, µε 
πληρώνεις και τελειώσαµε (µία συ-
ναλλαγή).  Στη συνέχεια επειδή πρό-
σεξα κατά τη διαδικασία ότι το λάδι 
είναι εξαιρετικό, αποφασίζω να σου 
ζητήσω 500 κιλά. Μου τ’ αφήνεις, 
µου κόβεις τιµολόγιο πώλησης, σε 
πληρώνω και φεύγεις (δεύτερη συ-
ναλλαγή). Αυτές τις δύο συναλλαγές 
τις µαζεύουµε και τις κάνουµε µία. 
Η φύση της συναλλαγής δεν αλλάζει, 
πάλι η πώληση παραµένει πώληση. 
Άρα, ο παραγωγός στη δεύτερη περί-
πτωση, θα εκδώσει τιµολόγιο πώλη-
σης για την ποσότητα που θα δώσει 

Μαζεύονται οι ελιές, αποστέλλονται στο ελαιουργείο, βγαίνει το λάδι και πρέπει να πληρωθεί το 
ελαιουργείο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρεις εκδοχές: Είτε το λάδι δίνεται όλο στον παραγωγό ο 
οποίος πληρώνει σε χρήµα, είτε το λάδι δίνεται στον παραγωγό, ο οποίος πληρώνει σε είδος, είτε το 
λάδι παραµένει για φύλαξη στο λιοτρίβι. Ας δούµε τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανάλογα και 
µε το αν ο παραγωγός είναι αγρότης του κανονικού ή ειδικού καθεστώτος ή απλός ιδιώτης

Του Γιώργου Παπαδηµητρίου*

H παροχή 
υπηρεσίας 
για την 
παραγωγή του 
ελαιόλαδου 
έχει
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H πώληση 
λαδιού έχει 

 24%
ΦΠΑ

13%
ΦΠΑ
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στο ελαιοτριβείο για να πληρώσει το 
δικαίωµα για την παραγωγή λαδιού.
Στη δεύτερη περίπτωση επίσης, 
έχουµε να αντιµετωπίσουµε και τη 
διαφορά του ΦΠΑ ανάµεσα στις δύο 
συναλλαγές. Μην ξεχνάµε ότι η πα-
ροχή υπηρεσίας για την παραγωγή 
του ελαιόλαδου έχει 24% ΦΠΑ, ενώ 
η πώληση λαδιού έχει 13%. Γι’ αυτό 
χρειάζεται προσοχή, ειδικά στις πε-
ριπτώσεις της αυτοτιµολόγησης από 
την πλευρά των ελαιοτριβείων.

2α: Ο παραγωγός είναι αγρότης 
του ειδικού καθεστώτος και πλη-
ρώνει µετρητοίς:
Παραλαµβάνει το λάδι, παίρνει και 
το ΤΠΥ. (γιατί θεωρείται και αυτός 
επιτηδευµατίας και υποβάλλει συ-
γκεντρωτική κατάσταση για έξοδά 
του), πληρώνει την οφειλή στο ελαι-
οτριβείο και φεύγει.

2β: Ο παραγωγός είναι αγρότης 
του ειδικού καθεστώτος και πλη-
ρώνει σε είδος:
Το ελαιοτριβείο θα εκδώσει Τ.Π.Υ. για 

να πληρωθεί το δικαίωµά του. Στο 
ίδιο παραστατικό θα αναγράψει τα 
κιλά που κρατά από τον αγρότη κατ’ 
εντολή του για να εξοφληθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
■ Η παροχή υπηρεσίας του ελαιο-
τριβείου έχει ΦΠΑ σε κάθε περίπτω-
ση, ανεξάρτητα αν ο παραγωγός εί-
ναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος, 
του κανονικού, ελεύθερος επαγγελ-
µατίας, συνταξιούχος κ.λπ.
■  Τη δακοκτονία στην περίπτωση 
του ειδικού καθεστώτος την αποδίδει 
το ελαιοτριβείο. Αντίθετα στην περί-
πτωση συναλλαγής µε αγρότη του  
κανονικού καθεστώτος, η δακοκτο-
νία αποδίδεται από τον παραγωγό.
■ Για το ελαιόλαδο που κρατά 
το ελαιοτριβείο για να πληρω-
θεί, δεν χρειάζεται να εκδώσει 
τιµολόγιο αγοράς, καθώς όπως 
έχει οριστεί από το µε αρ. πρωτ. 
1018623/128/0015/02.05.07, «είναι 
δυνατή η απεικόνιση τόσο της παρε-
χόµενης υπηρεσίας, όσο και της αγο-
ράς του προϊόντος σε ένα στοιχείο».

Ι∆ΙΩΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
3α: Ο παραγωγός είναι 
ιδιώτης και το παραχθέν 
ελαιόλαδο το πήρε από το 
ελαιοτριβείο για προσωπική 
χρήση:
Εάν πληρώσει µε λάδι, αυτό 
θεωρείται πώληση. Θα του 
κρατηθεί χαρτόσηµο και θα 
συντάξει Ε-3 όταν θα έρθει η 
ώρα για την υποβολή της φο-
ρολογικής του δήλωσης. Οι 
περιπτώσεις στις συναλλαγές 
µεταξύ ελαιοτριβείων και πα-
ραγωγών είναι πάρα πολλές. 
Και µάλιστα µπορεί να ποικίλ-
λουν από περιοχή σε περιοχή. 
∆ακοκτονία, χαρτόσηµο, ΦΠΑ 
επί της παροχής διαφορετικό 
από τον ΦΠΑ επί της πώλη-
σης λαδιού και όλα µαζί σε 
ένα παραστατικό, το οποίο 
µπορεί να περιλαµβάνει και 
αυτοτιµολόγηση. ∆εν θέλει 
και πολύ για να µπερδευτεί 
κάποιος -ακόµη και έµπειρος. 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
για να µειωθεί όσο το δυνα-
τόν περισσότερο ο κίνδυνος 
επιβολής κυρώσεων σε περί-
πτωση ελέγχου.

Είναι συχνό το φαινόµενο κάποιος να 
γίνεται αποδέκτης µιας κληρονοµιάς από 
ελαιόδεντρα, τα οποία αποφασίζει στη 
συνέχεια να τα διατηρήσει και γιατί όχι 
να τα αυξήσει.

*Φοροτεχνικού, πρόεδρου 
ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, µέλους Γ.Σ. 
ΠΟΦΕΕ, Γ.Γ. ΓΕΟΦΙΝ και οικονοµι-
κού επόπτη ΕΒΕ Καρδίτσας

Για το ελαιόλαδο που κρατά το 
ελαιοτριβείο για να πληρωθεί, 
δεν χρειάζεται να εκδώσει 
τιµολόγιο αγοράς, καθώς όπως 
έχει οριστεί από το µε αρ. πρωτ. 
1018623/128/0015/02.05.07, 
«είναι δυνατή η απεικόνιση τόσο 
της παρεχόµενης υπηρεσίας, 
όσο και της αγοράς του 
προϊόντος σε ένα στοιχείο».
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Αποκοιµίζει 
Εκ νέου  
η καλή 
τιµή στο 
ελαιόλαδο 

∆ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΩΡΑ, το 90% του 
ελαιολάδου άριστης ποιότητας (extra 
παρθένο µέχρι τρεις γραµµές)  φορ-
τώνεται από τη Λακωνία, σε ικανο-
ποιητικές τιµές για τον παραγωγό 
(4,20 - 4,50 ευρώ το κιλό) και µε 
προορισµό τους µεγάλους επώνυ-
µους ιταλικούς οίκους. Έτσι όµως 
δεν γίνεται χωριό. Οι καλές τιµές 
«αποκοιµίζουν» θα µπορούσε να 
πει κανείς τους ελαιοπαραγωγούς, 
διευκολύνουν το γνωστό δροµολό-
γιο Ελλάδα - Ιταλία - ∆ιεθνής Αγορά  
για το «αγνώστου πατρός» ελληνικό 
ελαιόλαδο και αναστέλλουν τη δια-
δικασία αύξησης του τυποποιηµέ-
νου, επώνυµου, υψηλής ποιότητας 
και προστιθέµενης αξίας προϊόντος, 
εντός των τειχών και µε προορισµό 
βέβαια τις διεθνείς αγορές. 
Οι τελευταίες πληροφορίες, µάλι-
στα, θέλουν τις περισσότερες εγ-
χώριες µονάδες τυποποίησης να 
µένουν πίσω στην αγορά ακριβού 
ελαιολάδου και να περιορίζουν τις 
προµήθειές τους σε «δεύτερες» 
ποιότητες από περιοχές µάλιστα οι 
οποίες δεν έχουν τη φήµη και την 
ιστορία της Λακωνίας. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΤΑ �∆ΕΥΤΕΡΑ�
Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των 
προµηθειών θα καλύψουν τις ανά-
γκες της εγχώριας αγοράς, η οποία 

δεν φηµίζεται για την εκλεκτικό-
τητά της στο τυποποιηµένο λάδι 
(ο τενεκές του κουµπάρου είναι 
καλύτερος), ενώ το υπόλοιπο θα 
δώσει αµφιβόλου αποτελέσµατος 
µάχη να µπει στο ράφι των σούπερ 
µάρκετ του εξωτερικού. Κάπως 
έτσι, όλα συνεχίζουν να βρίσκονται 
στον αέρα. Το ελληνικό ελαιόλα-
δο δεν πατάει στα δικά του πόδια, 
αντίθετα ψάχνει απεγνωσµένα το 
µπαστουνάκι των Ιταλών. 

ΤΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 
ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ
Όσο εκείνοι θα δίνουν τιµή, όπως 
γίνεται φέτος, ο ελληνικός ελαιώνας 
θα µπορεί να σταθεί όρθιος. Όταν µε 
το καλό οι Ιταλοί δεν θα µας έχουν 
τόσο ανάγκη, όπως έχει συµβεί αρ-
κετές φορές στο παρελθόν, οι παρα-
γωγοί θα είναι πάλι ξεκρέµαστοι. 
Σηµειωτέον ότι το έργο των Ιταλών 
εµπόρων διευκολύνεται τα µάλα 
από τις συνθήκες χρηµατοπιστω-
τικής ασφυξίας που βιώνουν τα 
τελευταία χρόνια οι ελληνικές επι-
χειρήσεις και κυρίως οι αγροτικοί 
συνεταιρισµοί. Οι τελευταίοι δεί-
χνουν να έχουν παραδοθεί κυριο-
λεκτικά στις διαθέσεις όσων έχουν 
µετρητά και µπορούν µ’ αυτό τον 
τρόπο να κρατούν στη ζωή τις τε-
λευταίες υπαρκτές συνεταιριστικές 
µονάδες και οργανώσεις. 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΩΣ ΤΟ ΡΑΦΙ
Στην ηµερίδα τονίστηκε, επίσης, η σηµασία των χηµικών αναλύσεων 
τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Σύµφωνα 
µε τον Παναγιώτη Κωνσταντίνου, χηµικό και διευθυντή του Εργαστη-
ρίου OLITECN O.E., η εφαρµογή τους περιλαµβάνει αφενός ανάλυση 
στο χώµα, φυλλοδιαγνωστική και ανάλυση στον ελαιόκαρπο πριν τη 
συγκοµιδή και αφετέρου στο ελαιοτριβείο, µε στόχο καταρχάς, τη 
στοχευµένη λίπανση του ελαιοπερίβολου και τη διαπίστωση τροφο-
πενιών του ελαιόδεντρου. Τα οφέλη, σύµφωνα µε τον κ. Κωνσταντί-
νου, είναι η εξοικονόµηση λιπασµάτων, η µακροβιότητα του ελαιώνα, 
η βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας κ.ά. 

Παναγιώτης 
Κωνσταντίνου, 
χηµικός και 
διευθυντής του 
Εργαστηρίου 
OLITECN O.E.

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�

Του Γιάννη Πανάγου
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Ισχυρισµοί υγείας
Βάσει στατιστικών στοιχείων 
της περιόδου 2010-2016 που 
παρουσίασε ο κ. Μαγιάτης, το 
74% των δειγµάτων ελαιολάδου 
από την Ελλάδα πληρούσαν 
τις προδιαγραφές για να έχουν 
ισχυρισµό υγείας.

Μετά την οξύτητα οι φαινόλες  
δίνουν τώρα τιµή στο ελαιόλαδο
Μία νέα τάση αρχίζει να διαµορφώ-
νεται στην αγορά ελαιολάδου. Συ-
γκεκριµένα, οι τιµές του σχετίζονται 
πλέον και µε το φαινολικό περιεχό-
µενο και όχι µόνο µε την οξύτητα. 
Αυτό υπογράµµισε µεταξύ άλλων 
ο Προκόπης Μαγιάτης, αναπληρω-
τής καθηγητής του Φαρµακευτικού 
Τµήµατος του ΕΚΠΑ στην ηµερίδα 
«Ελιά & Ελαιόλαδο: Αειφόρος Καλ-
λιέργεια, βιώσιµη ανάπτυξη», που 
διοργάνωσε τη ∆ευτέρα 28 Νοεµ-
βρίου στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 
η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙ-
ΟΣ, µε χορηγούς επικοινωνίας την 
Agrenda και το περιοδικό «El».

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ
Να σηµειωθεί ότι, όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του 

ΕΦΕΤ, Γιάννης Τσιάλτας, ο ίδιος έχει 
συγκροτήσει σχετική οµάδα για να 
εξετάσει ποιες είναι οι ουσίες που 
δίνουν το δικαίωµα ισχυρισµού δι-
ατροφής και υγείας και πώς αυτές 
οι ουσίες µπορούν να προσδιορι-
στούν. «Το πόρισµα είναι σχεδόν 
έτοιµο», πρόσθεσε ο κ. Τσιάλτας, 
επισηµαίνοντας ότι οι ισχυρισµοί 
υγείας είναι ένα βασικό εργαλείο 
για να αξιώσει το ελαιόλαδο µία 
επιτυχή παρουσία στις αγορές. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε τους οµιλη-
τές, είναι εφικτό να ανοίξει µία δεύ-
τερη παράλληλη αγορά για το ελλη-
νικό ελαιόλαδο, αυτή της υγείας.
Στην ηµερίδα αναδείχθηκε η ανω-
τερότητα του ελληνικού ελαιολάδου 
ως προς το υγειοπροστατευτικό 
περιεχόµενό του σε σχέση µε το 

ελαιόλαδο των βασικών ανταγωνι-
στριών χωρών, βάσει στατιστικών 
στοιχείων της περιόδου 2010-2016 
που παρουσίασε ο κ. Μαγιάτης. Μά-
λιστα, το 74% των δειγµάτων από 
την Ελλάδα πληρούσαν τις προδι-
αγραφές για να έχουν ισχυρισµό 
υγείας, τόνισε ο κ. Μαγιάτης. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, το µεγαλύτερο ποσοστό 
φαινολών στα δείγµατα που εξε-
τάστηκαν την παραπάνω περίοδο 
είχαν τρία ελαιόλαδα από την Πε-
λοπόννησο (2 από τη Λακωνία και 
1 από την Κορινθία), ενώ ελαιό-
λαδο από την Αρκαδία είχε 3.076 
mg/kg υδροξυτυροσόλη. Την ίδια 
στιγµή, τα καλύτερα δείγµατα 
ελαιολάδου που εστάλησαν από 
το Πανεπιστήµιο της Sfax της Τυ-

νησίας, είχαν 1.500 mg/kg υδρο-
ξυτυροσόλη, από την Κροατία 
1.017 mg/kg και από την Ιταλία 
και τις Η.Π.Α. 2.200 mg/kg. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARISTOIL
Επίσης, σύµφωνα µε τον κ. Μαγιάτη 
έως τον Σεπτέµβρη του ‘19 θα τρέ-
ξει το πρόγραµµα Aristoil, που έχει 
ξεκινήσει από τον Οκτώβρη του ’16 
µε στόχο τη δηµιουργία 2 κέντρων 
πιστοποίησης (ένα στην Ελλάδα και 
ένα στην Ισπανία) µε αντικείµενο 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας του µεσογειακού ελαιολάδου 
µέσω της ανάπτυξης και εφαρµο-
γής καινοτόµων µεθοδολογιών 
παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 
σχετικά µε τις υγειοπροστατευτικές 
ιδιότητές του προϊόντος. 

Η εκδήλωση του Φιλαίου πραγµατοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
της Ε∆ΟΕΕ, του ΕΚΕΠΕ, του ΣΕΒΙΤΕΛ, του ΕΣΒΙΤΕ 
και του GREEK LIPID FORUM και µε αφορµή τον 
παγκόσµιο εορτασµό ελιάς και ελαιολάδου από 23 
έως 30 Νοεµβρίου 2016
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Η θερµοκρασία 
και οι υπόλοιπες 
παράµετροι σε 
όλα τα στάδια 
του ελαιουργείου 
θα πρέπει να 
καταγράφεται και να 
τηρούνται τα σχετικά 
αρχεία 

Ιδιαίτερο βάρος, σύµφωνα µε τον 
Βασίλη Καµβύση, Χηµικό και Πρό-
εδρο Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Χηµικών Εµπειρογνωµόνων του 
ΣΕΒΙΤΕΛ, πρέπει να δίνουν οι πα-
ραγωγοί κατά την αποθήκευση του 
προϊόντος, η οποία επιβάλλεται να 
γίνεται:
■ Σε ανοξείδωτες δεξαµενές σε 
δροσερό και σκιερό µέρος.
■ Οι θερµοκρασίες αποθήκευσης 
να είναι κάτω από τους 20οC 
■ Μπορούν επίσης να χρησιµοποι-
ηθούν υπόγειες δεξαµενές. 
■ Σωλήνες, βαλβίδες και αντλίες 
συνίσταται να είναι ανοξείδωτες.
■ Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε 
καινούριο κοµµάτι εξοπλισµού θα 
πρέπει να είναι ανοξείδωτο. 
■ Οι δεξαµενές θα πρέπει να καθα-
ρίζονται εύκολα και να επιτρέπουν 
την πλήρη στράγγιση. 
■ Πριν την αρχή κάθε ελαιοκοµικής 
περιόδου οι δεξαµενές θα πρέπει να 
καθαρίζονται σχολαστικά χρησιµο-
ποιώντας καθαριστικά κατάλληλα 
για τρόφιµα (food grade). 

■ Μετά τον καθαρισµό ακολουθεί 
πλύσιµο µε άφθονο πόσιµο νερό, 
ώστε να αποµακρυνθούν τυχόν 
υπολείµµατα καθαριστικού και ακο-
λούθως πλήρες στράγγισµα. 
■ Στο τέλος της διαδικασίας του 
καθαρισµού, δεν θα πρέπει να ανι-
χνεύεται καµία οσµή/γεύση. 
■ Αποθηκεύουµε το ελαιόλαδο σε 
κλειστές ανοξείδωτες δεξαµενές, 
ξεχωριστά για την κάθε ποιοτική 
κατηγορία. 
■ Γεµίζουµε καλά τις δεξαµενές, 
ώστε να αποφεύγεται η επαφή του 
ελαιολάδου µε τον αέρα. 
■ Η πλήρωση της δεξαµενής γί-
νεται είτε µέσω βαλβίδας από τον 
πάτο της δεξαµενής ή προσεκτικά 
διατρέχοντας τα τοιχώµατα. 
■ Επιθυµητή είναι η προσθήκη 
αζώτου ή άλλου αδρανούς αερίου 
στις δεξαµενές κατά την πλήρωσή 
τους ώστε να αντικαθιστούµε και 
αποµακρύνουµε τον αέρα που βρί-
σκεται µέσα στο ελαιόλαδο. 
■ Αποφεύγουµε τις άσκοπες µε-
ταφορές και αντλήσεις του ελαιο-

λάδου, φροντίζοντας για την άµεση 
µετάγγισή του όταν παρουσιαστεί 
κατακάθι ή µούργα. 
Σύµφωνα µε τον κ. Καµβύση, η θερ-
µοκρασία και οι υπόλοιπες παράµε-
τροι σε όλα τα στάδια του ελαιουρ-
γείου θα πρέπει να καταγράφεται 
και να τηρούνται τα σχετικά αρχεία. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 
Στις απαιτήσεις για παραγωγή ποι-
οτικού ελαιολάδου, πάντως, ο κ. 
Καµβύσης στην ηµερίδα «Ελιά & 
Ελαιόλαδο: Αειφόρος Καλλιέργεια, 
βιώσιµη ανάπτυξη», που διοργά-
νωσε τη ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου η 
Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ.
παρείχε αναλυτικές οδηγίες για όλα 
τα στάδια, από την παραγωγή έως 
και την κατανάλωση. Για παράδειγµα 
αναφέρθηκε ότι ο χρόνος µάλαξης 
της λαδολιάς στο ελαιοτριβείο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά, 
η δε διαδικασία πρέπει απαραίτητα 
να γίνεται σε κλειστού τύπου δοχεία, 
ώστε να αποφεύγονται οξειδώσεις 
και υποβάθµιση του ελαιόλαδου. 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η ποιότητα ορίζει τη 
δεξαµενή αποθήκευσης

Τι πρέπει 
να προσέχουµε 
στο χωράφι

Τι πρέπει 
να προσέχουµε 
στο ελαιουργείο

Τι πρέπει 
να προσέχουµε
στην αποθήκευση

Τι πρέπει να 
προσέχουµε 
στην τυποποίηση 
και το εµπόριο
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«Ο ΕΦΕΤ δεν είναι αρµόδιος για 
τον έλεγχο των ενδείξεων των 
ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιολάδων», τόνισε 
µεταξύ άλλων στην εισήγησή του 
ο ∆ρ. Λεωνίδας Παλίλης, από την 
∆ιεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγ-
χων του οργανισµού. Η αρµοδιό-
τητα αυτή ασκείται από την Γενική 
∆ιεύθυνση Βιώσιµης Αγροτικής 
Ανάπτυξης µέσω του ΕΛΓΟ «∆Η-
ΜΗΤΡΑ». Στο πλαίσιο της εισήγη-
σής του, όπου αναλύθηκαν όλες 
οι αρµοδιότητες του Οργανισµού, 
αναφέρθηκαν και η ακριβής κατη-
γοριοποίηση των ελαιολάδων, η 
οποία έχει ως εξής:
1. Παρθένα ελαιόλαδα: 
Έλαια λαµβανόµενα από τον 
ελαιόκαρπο µόνο µε µηχανικές 
µεθόδους ή άλλες φυσικές επε-
ξεργασίες µε συνθήκες που δεν 
προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, 
και τα οποία δεν έχουν υποστεί 
καµία άλλη επεξεργασία πλην της 

πλύσης, της µετάγγισης, της φυ-
γοκέντρισης και της διήθησης·
εξαιρούνται τα έλαια που λαµβά-
νονται µε διαλύτες, µε βοηθητικές 
ύλες παραλαβής που έχουν χηµι-
κή ή βιοχηµική δράση, ή µε µεθό-
δους  επανεστεροποίησης ή πρό-
σµειξης µε έλαια άλλης φύσης.
Τα παρθένα ελαιόλαδα κατατάσσο-
νται αποκλειστικά και περιγράφο-
νται  µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
α) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
(οξύτητα ≤ 0,8 %), β) Παρθένο 
ελαιόλαδο (οξύτητα ≤ 2,0 %), γ) 
Λαµπάντε (Μειονεκτικό) παρθένο 
ελαιόλαδο (οξύτητα > 2,0 %)
2. Εξευγενισµένο ελαιόλαδο.
3. Από εξευγενισµένα και παρθένα 
ελαιόλαδα: Έλαιο που λαµβάνεται 
από ανάµειξη εξευγενισµένου ελαι-
όλαδου και παρθένων ελαιόλαδων, 
εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, 
του οποίου η περιεκτικότητα σε 
ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζό-

µενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει 
το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα 
άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για 
την κατηγορία αυτή.
4. Ακατέργαστο πυρηνέλαιο.
5. Εξευγενισµένο πυρηνέλαιο.
6. Πυρηνέλαιο. Έλαιο που λαµβά-
νεται από ανάµειξη εξευγενισµέ-
νου πυρηνελαίου και παρθένων 
ελαιολάδων, εκτός από το ελαιό-
λαδο λαµπάντε.

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΓΟ 

∆εν είναι ο ΕΦΕΤ 
αρµόδιος να 
ελέγχει τα ΠΟΠ

Υψηλή τεχνολογία στη 
διαδικασία της µάλαξης
Νέα πνοή στη διαδικασία της µά-
λαξης προσφέρει η τεχνολογία 
Protoreattore σε εγκαταστάσεις 
µεγάλης δυναµικότητας, καθώς 
µειώνεται ο όγκος µάλαξης κατά 
60%-70%, αυξάνεται η δυναµικό-
τητα,  επιτυγχάνεται µεγαλύτερη 
θερµική απόδοση καθώς η επιφά-
νεια αυξάνεται εκθετικά, µειώνεται 
ο κίνδυνος ανάπτυξης αλκυλεστέ-
ρων από την παρατεταµένη µάλα-
ξη και βελτιώνεται η παραγόµενη 
ποιότητα. Σύµφωνα µε  την πα-

ρουσίαση του Άγγελου Μοχλούλη, 
Γενικού ∆ιευθυντή της ΡΙΕRΑLΙSΙ 
ΗΕLLΑS Α.Ε. στην ηµερίδα που 
διοργάνωσε στις 28 Νοεµβρίου 
στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών ο Φι-
λαίος, δύο ακόµη πολύ σηµαντικές 
καινοτοµίες που χρησιµοποιούνται 
σε ελαιοτριβεία της Ελλάδας είναι 
ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας 
LEOPARD και το σύστηµα µάλαξης 
ORO. που προσφέρει µεταξύ άλ-
λων ηλεκτρονική επιτήρηση θερ-
µοκρασίας και χρόνου µάλαξης.

Εξαιρούνται 
από τα παρθένα 
ελαιόλαδα έλαια 
που λαµβάνονται 
µε βοηθητικές ύλες 
παραλαβής

Άγγελος Μοχλούλης, Γενικός ∆ιευθυντής της Ρieralisi Ηellas ΑΕ.

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Γιάννης Τσιάλτας, στο βήµα της ηµερίδας.
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δηµοπρασία έως 
την ώρα που γράφονταν αυτές οι 
γραµµές, η οποία έγινε από τον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Μεταµόρ-
φωσης Λακωνίας την Τρίτη 10 Ια-
νουαρίου έκλεισε στα 4,28 ευρώ 
το κιλό για έξτρα παρθένο οξύτη-
τας 0,3. Ωστόσο, συµµετείχαν µόνο 
3 ενδιαφερόµενοι, ενώ τέτοια 
εποχή συµµετέχουν περίπου 6-7. 
Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι κατά 
τόπους η ζήτηση δεν έχει επανέλ-
θει στα προ εορτών πολύ υψηλά 
επίπεδα. Να σηµειωθεί εδώ ότι 
στα επίπεδα των 4,20 ευρώ το 
κιλό έχουν γίνει πολλές πράξεις 
στο νοµό, ήτοι κατά 20% περίπου 
υψηλότερα από την περσινή σεζόν 
που οι αντίστοιχες τιµές ήταν στα 
3,45 ευρώ το κιλό µέσα Ιανουα-

ρίου. Εκτός από το ότι η παραγω-
γή είναι µειωµένη κατά 25-30% 
στη Λακωνία λόγω των χαµηλών 
στρεµµατικών αποδόσεων απ’ 
τον δάκο και την ανοµβρία, και η 
ελαιοπεριεκτικότητα είναι χαµη-
λότερη κατά 15% περίπου από µία 
κανονική σεζόν. Σύµφωνα µε το 
διαχειριστή του Αγροτικού Συνε-
ταιρισµού Συκιάς Λακωνίας έχει 
γίνει ζηµιά και από τον τελευταίο 
παγετό, του οποίου τα αποτελέ-
σµατα θα φανούν περισσότερο τις 
επόµενες ηµέρες. Κι αυτό καθώς 
σε αρκετές περιοχές δεν είχε ολο-
κληρωθεί η συγκοµιδή. 

ΝΩΡΙΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η
Ωστόσο, γενικότερα, φέτος στις 
περισσότερες περιοχές η συ-

ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΟ∆ΙΚΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΑ 4 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
Σε πολύ καλά επίπεδα έχουν σταθεροποιηθεί οι τιµές για 
τους  Έλληνες παραγωγούς έξτρα παρθένου ελαιολάδου (στη 
Λακωνία έχουν γίνει πλέον πολλές πράξεις στα 4,20 ευρώ το 
κιλό), µε τη ζήτηση στις περισσότερες περιοχές να είναι καλή 
τόσο για το χύµα όσο και για το τυποποιηµένο. Κι αυτό λόγω 
της µειωµένης παραγωγής σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές 
χώρες παγκοσµίως, εκτός από Τουρκία, Αίγυπτο, Ισραήλ 
και Αλβανία, σύµφωνα µε την έκθεση του I.O.C. που 
δηµοσιεύθηκε τον ∆εκέµβριο. Μάλιστα, πολλοί Έλληνες 
συντελεστές του κλάδου υποστηρίζουν ότι η εγχώρια 
παραγωγή δεν θα ξεπεράσει τους 200.000 τόνους, ενώ 
και η παραγωγή της Ισπανίας που σύµφωνα µε τις αρχικές 
προβλέψεις θα ήταν 1,31 εκατ. τόνοι, κατά 6% παρακάτω από 
πέρυσι, τελικά λόγω της µειωµένης ελαιοπεριεκτικότητας 
θα είναι 10-30% χαµηλότερη απ’ την παραπάνω ποσότητα, 
σύµφωνα µε τους Ισπανούς συνεταιριστές

Της Μαρίας Κρόκου

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ ΜΕ ΟΞΥΤΗΤΑ <0,3 �ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ�
          Μέσα Ιανουαρίου                              Μέσα ΙανουαρίουΜέσα Ιανουαρίου

2017 4,20-4,28

3,45

3,75

3-3,05

3,70

3,40 

-

-

3,60-3,70

3,20-3,302016

ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΑΧΑΪΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

3,60-3,70

2,90

3,40-3,50

3,10

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στα επίπεδα των 4,20 
ευρώ το κιλό έχουν γίνει 
πολλές πράξεις στο νοµό 
Λακωνίας, ήτοι κατά 20% 
περίπου υψηλότερα από 
την περσινή σεζόν που οι 
αντίστοιχες τιµές ήταν στα 
3,45 ευρώ το κιλό µέσα 
Ιανουαρίου. 

Πηγή: ΕL
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γκοµιδή ξεκίνησε πολύ νωρίς σε 
σχέση µε άλλες σεζόν, καθώς οι 
παραγωγοί έβλεπαν τις ελιές να 
πέφτουν λόγω δάκου. Αντιθέτως, 
στην Ισπανία η συγκοµιδή καθυ-
στέρησε τουλάχιστον 20 ηµέρες 
λόγω του ότι οι καρποί άργησαν 
να ωριµάσουν, µε αποτέλεσµα η 
πρώτη ελαιοπαραγωγός χώρα να 
αργήσει να βγει στην παγκόσµια 
αγορά, αφήνοντας περιθώρια 
υψηλών τιµών και για το ελληνικό 
ελαιόλαδο. Ενδεικτικό είναι ότι οι 
τιµές για το έξτρα παρθένο κάτω 
από 0,3 οξύτητα στη Λακωνία 
έφτασαν στα 4,55 ευρώ το κιλό 
στα µέσα ∆εκεµβρίου, κινούµενες 
ανοδικά απ’ την αρχή της συγκο-
µιδής. Ωστόσο, την περίοδο των 
εορτών ατόνησαν οι εξαγωγές 

του χύµα ελαιολάδου. Βέβαια, 
άλλα έτη την αντίστοιχη περίοδο 
το φαινόµενο των πεσµένων εξα-
γωγών και της διόρθωσης των 
τιµών ήταν εντονότερο. 

Η ΜΠΙΛΙΑ ΣΤΑ 3,60�3,70 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 
Στη Μεσσηνία οι τιµές έχουν στα-
θεροποιηθεί εδώ και έναν µήνα 
περίπου στα 3,60-3,70 ευρώ το 
κιλό για το συµβατικό ελαιόλαδο 
και στα 3,80-3,90 για το Π.Ο.Π., 
µετά από ανοδική πορεία από 
την αρχή της συγκοµιδής. Οι τιµές 
αυτές, που είναι κατά 15% περί-
που υψηλότερες από την περσι-
νή σεζόν, αφορούν το ελαιόλαδο 
οξύτητας 0,3, ενώ όσο η οξύτητα 

ανεβαίνει, οι τιµές ακολουθούν 
αντίστροφη πορεία φτάνοντας 
έως και τα 3,20 ευρώ το κιλό για 
το έξτρα µε οξύτητα 0,8. Φέτος πα-
ρατηρήθηκε έντονα το φαινόµενο 
οι παραγωγοί να µην προχωρούν 
σε πράξεις φυλάσσοντας το ελαι-
όλαδο µε την προσδοκία ότι θα 
ανέβουν αργότερα οι τιµές, τάση 
που έχει τώρα σταµατήσει, κα-
θώς έχουν αρχίσει να πουλάνε µε 
φυσιολογικό ρυθµό. Η παραγωγή 
είναι τουλάχιστον 40% µειωµένη 
στον νοµό, που εκτός από δάκο, 
επλήγη και από γλοιοσπόριο που 
εµφανίστηκε µετά τον Αύγουστο 
µε την βροχή και τη ζέστη, µε απο-
τέλεσµα παραγωγοί που όλα τα 
προηγούµενα χρόνια είχαν ελαι-
όλαδο µε οξύτητα 0,3, φέτος να 

Ούτε για 
ιδιοκατανάλωση 
δεν έχουν φέτος 
ελαιόλαδο πολλοί 
µικροί και µεσαίοι 
παραγωγοί 
πανελλαδικά, ενώ 
προβλήµατα όσον 
αφορά την κάλυψη 
των αναγκαίων 
ποσοτήτων έχουν
και οι τυποποιητές 

Ε Λ Λ Α ∆ Α

Παραγωγή ελαιολάδου 
2016-2017

260.000
τόνοι

19%
κάτω από

πέρυσι
Πηγή: IOC
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έχουν 0,8 λαµβάνοντας τις χαµη-
λότερες τιµές για έξτρα παρθένο 
(3,20 αυτή την περίοδο). Ωστόσο, 
παρά τη µεγάλη ζηµιά που έχουν 
υποστεί φέτος, αποφεύγουν να 
κάνουν αίτηση αποζηµίωσης από 
τον ΕΛΓΑ προκειµένου να αποφύ-
γουν το κόστος των 60 ευρώ, κα-
θώς, όπως λένε, δεδοµένου ότι οι 
εκτιµητές έρχονται µετά από 1-2 
µήνες, δε φαίνεται το µέγεθος της 
απώλειας. 
Στην Κορινθία, η καλή ελαιο-
περιεκτικότητα αντιστάθµισε εν 
µέρει τη µείωση της παραγωγής 
που υπολογίζεται στο 40-50% 
σε σχέση µε µία κανονική σεζόν. 
Επίσης, η ποιότητα είναι καλή φέ-
τος, καθώς ο δάκος ήταν περιορι-
σµένος. Βέβαια, και σε αυτόν τον 
νοµό υπήρχαν παραγωγοί που 
δεν έβγαλαν ελαιόλαδο ούτε για 
ιδιοκατανάλωση. Να σηµειωθεί 
ότι στη δηµοπρασία του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Αγ. Βασιλείου 

πριν λίγες ηµέρες, 10 τόνοι έξτρα 
παρθένου, έως 0,5 οξύτητα, που-
λήθηκαν έναντι 3,75 ευρώ το κιλό, 
κατά 17% παραπάνω από πέρυσι, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
συγκεκριµένου συνεταιρισµού, 
Μιχάλη Βαρδάκα. 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΝΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΟΥΝ 
Υψηλότερες κατά 30 λεπτά περί-
που σε σχέση µε την περσινή σε-
ζόν είναι και οι τιµές στην Αργο-
λίδα, όπου εδώ και µία εβδοµάδα 
βρίσκονται στα 3,70 ευρώ το κιλό, 
κινούµενες ελαφρώς ανοδικά από 
την προηγούµενη εβδοµάδα που 
ήταν στα 3,65 ευρώ το κιλό, ενώ 
όπως αναµένουν παράγοντες του 
κλάδου, η άνοδος αναµένεται να 
συνεχιστεί, καθώς οι µεγάλοι χον-
δρέµποροι δεν έχουν κάνει ακόµα 
τις αγορές τους. Στον νοµό η απώ-
λεια της παραγωγής ήταν σχεδόν 
ολική όσον αφορά την ποικιλία 
Μανάκι, µε τη µείωση να φτάνει το 
95% σε σχέση µε µία κανονική σε-
ζόν ειδικά στους ξερικούς ελαιώ-
νες και να εξισορροπείται από την 
κορωνέικη ποικιλία, σύµφωνα µε 
τον παραγωγό, Τάσο Ανέστη. 
Βέβαια, η µείωση είναι αξιοσηµεί-
ωτη και πολλοί τυποποιητές δεν 
έχουν ελαιόλαδο να εµφιαλώσουν. 

ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΣΕ 
ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ
Προκειµένου να αποφύγουν τα 
προβλήµατα απ’ το γλοιοσπόριο 
και το δάκο πολλοί παραγωγοί 
στην Αργολίδα ξεκίνησαν νω-
ρίτερα από κάθε άλλη σεζόν τη 
συγκοµιδή, αρχή Οκτωβρίου, και 
έως τις 28 Οκτωβρίου είχαν µα-
ζέψει όλες τις ελιές τους. Το ίδιο 
συνέβη και στη Λάρισα, όπου η 
συγκοµιδή ξεκίνησε στα µέσα 
Οκτωβρίου, 20 ηµέρες νωρίτερα, 
καθώς έπεφταν οι ελιές. Στην πε-
ριοχή η µείωση είναι τουλάχιστον 
30% και ο δάκος που είχε έξαρση 
φέτος έπληξε και τους περιποιη-
µένους ελαιώνες. 

Παγκόσµια κατανάλωση
ελαιολάδου

2016-2017 

Παγκόσµια κατανάλωση 

2015-2016

2.904.500 
τόνοι

2.945.000 
τόνοι

Τέλη Νοέµβρη-
αρχές ∆εκέµβρη 
εµφανίστηκαν 
Ιταλοί έµποροι στη 
Λάρισα προκειµένου 
να αγοράσουν 
ελαιοποιήσιµες 
ελιές, όπως είχε 
γίνει και πρόπερσι 
που η παραγωγή 
της Ισπανίας και 
της Ιταλίας ήταν 
µειωµένη, σε 
αντίθεση µε 
την ελληνική

Να µην φτάσει 
ούτε στους 
200.000 τόνους 
η εγχώρια 
παραγωγή 
ελαιολάδου 
φέτος 
αναµένουν 
αρκετοί 
συντελεστές του 
κλάδου, ενώ 
µείωση υπάρχει 
σε όλες σχεδόν 
τις χώρες 

Α∆ΕΙΑΝΗ Η ΑΓΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ 
ΑΠΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ  

«Έντονη ζήτηση παρατηρείται για το έξτρα παρθένο, µε την αγορά 
την ίδια στιγµή να είναι αδειανή», λένε χαρακτηριστικά συνεταιρι-
στές από την Αχαΐα, η οποία επλήγη πολύ τόσο όσον αφορά την 
ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής, µε µεγάλες προ-
σβολές από δάκο. Έτσι, µικροί και µεσαίοι παραγωγοί κρατάνε το 
ελαιόλαδο για ιδιοκατανάλωση, ενώ και οι µεγάλοι καλλιεργητές 
έχουν πολύ µειωµένη παραγωγή. Επίσης, δε λείπουν και οι περι-
πτώσεις παραγωγών που χρησιµοποιούν για ιδιοκατανάλωση το 
περσινό ελαιόλαδο, καθώς το φετινό δεν είναι αρκετό. Έτσι, αν και 
οι τιµές κινούµενες ανοδικά έφτασαν τα 3,40-3,50 ευρώ το κιλό, 
ενώ οι συνήθεις αυτή την εποχή είναι 2,70-2,90, οι παραγωγοί χα-
ρακτηρίζουν άσχηµη τη σεζόν. 

ΜΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΣΕΖΟΝ
Η ΦΕΤΙΝΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Στα 3,40-3,50 είναι και οι τιµές για τους παραγωγούς έξτρα παρθέ-
νου στο Ηράκλειο, µε τη ζήτηση απ’ τις τυποποιητικές επιχειρήσεις 
να είναι καλή. Και εκεί η παραγωγή είναι µειωµένη κατά 70-80% 
και η σεζόν µία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, καθώς στη 
µείωση της φετινής παραγωγής ελαιολάδου ήρθε να προστεθεί και 
ο τελευταίος χιονιάς που έσπασε ορισµένα ελαιόδεντρα, σηµειώνει 
ο Μύρων Χιλετζάκης, µέλος της διοίκησης της Ένωσης Ηρακλείου. 

απ’ το 2015-2016

απ’ το 2014-2015

1%

1%

Πηγή: IOC
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224.500

110.300
σε 

ελαιοτριβεία 

114.000
σε 

τυποποιητικές 
εταιρείες  

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, οι τιµές παρα-
γωγού στις 9 Ιανουαρίου ήταν κατά 
µέσο όρο στα 3,505 ευρώ το κιλό, 
ενώ πριν µία εβδοµάδα ήταν στα 
3,456 ευρώ το κιλό. Να σηµειωθεί 
ότι αυτές τις ηµέρες η συγκοµιδή 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην 
πρώτη ελαιοπαραγωγό χώρα. 
Σύµφωνα µε την έκθεση Νοεµβρί-
ου του I.O.C., «τη φετινή σεζόν η 
παραγωγή ελαιολάδου αναµένε-
ται στους 1.311.300 τόνους στην 
Ισπανία, κατά 6% χαµηλότερα από 
την περσινή σεζόν, λίγο πάνω από 
1,1 εκατ. τόνους στην Ανδαλου-
σία και 542.000 στην επαρχία της 
Χαέν, την κύρια ζώνη παραγωγής 
στον κόσµο. Έτσι, λόγω και του ότι 
η παραγωγή της Ιταλίας στην κα-
λύτερη περίπτωση θα είναι γύρω 
στους 200.000 τόνους, το ισπανικό 
ελαιόλαδο έχει ξεπεράσει αυτό της 
γείτονος χώρας στις περισσότερες 
χώρες-προορισµούς παγκοσµίως, 
συµπεριλαµβανοµένων των αναδυ-
όµενων. Σύµφωνα µε τον διευθυντή 
της Ένωσης της Βιοµηχανίας και του 

Εξαγωγικού Εµπορίου Ελαιολάδου 
(Asoliva), Rafael Pico, «στις αγορές, 
συµπεριλαµβανοµένων των Η.Π.Α. 
και της Ασίας, ηγείται η Ισπανία και 
η υποτιθέµενη υπεροχή της Ιταλίας 
είναι ήδη µύθος, φαινόµενο που 
εντάθηκε φέτος λόγω της προβλε-
πόµενης µειωµένης παραγόµενης 
ποσότητας ελαιολάδου σε Ιταλία, 
Ελλάδα, Τυνησία, Μαρόκο». 

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
Η ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο 
της Ένωσης Νέων Αγροτών της 
Castilla-La Mancha, Florencio 
Rodriguez, στην εν λόγω περιο-
χή που τώρα βρίσκεται στη µέση 
της συγκοµιδής, αν και οι αρχικές 
εκτιµήσεις έκαναν λόγο για µείω-
ση 3-7% σε σχέση µε την περσινή 
σεζόν, τώρα η εικόνα φαίνεται να 
αλλάζει λόγω της χαµηλής ελαι-
οπεριεκτικότητας. Έτσι, το πιο πι-
θανό είναι η ισπανική παραγωγή 
να είναι χαµηλότερη 10-30% απ’ 
ό,τι είχε προβλεφθεί στην αρχή της 

συγκοµιδής, εκτιµά ο εκπρόσωπος 
των αγροτών στη ∆ιεπαγγελµατική 
Ελαολάδου, Juan Luis Ávila. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι αν και η ελαιοπε-
ριεκτικότητα αυτή την περίοδο θα 
έπρεπε να είναι στο 21-22% δεν 
ξεπερνάει το 19-20%, σύµφωνα µε 
ισπανικές αγροτικές ιστοσελίδες. 
Σύµφωνα µε τον γεν. γραµµα-
τέα της Ένωσης Νέων Αγροτών 
της Χαέν, Cristóbal Cano, αυτή 
η σεζόν καθυστέρησε περίπου 
20-25 ηµέρες λόγω κυρίως των 
καθυστερηµένων βροχών και 
κατ’ επέκταση της αργοπορίας 
της ωριµότητας των καρπών, σε 
σηµείο που µαζεύονταν ελιές και 
το ∆εκέµβριο, ενώ άλλες σεζόν, η 
συγκοµιδή σχεδόν ολοκληρωνό-
ταν στα µέσα του Νοέµβρη. 
Λόγω της παραπάνω καθυστέ-
ρησης το Νοέµβριο η παραγωγή 
ελαιολάδου ήταν 97.900 τόνοι, µία 
απ’ τις χαµηλότερες των τελευταί-
ων ετών, κατά 65% χαµηλότερη 
από πέρυσι και µειωµένη 47% σε 
σχέση µε το µέσο όρο των τεσσά-
ρων τελευταίων ετών. 

ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΑΠΟ 
ΑΠΟΨΗ ΟΓΚΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ‘17 
Με µικρή αύξηση στις τιµές του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
ξεκίνησε το ’17 για τους Ισπανούς καλλιεργητές, οι οποίοι 
αναµένουν πιο µειωµένη παραγωγή από την αρχικά προβλεπόµενη 
λόγω της χαµηλής ελαιοπεριεκτικότητας των καρπών

Της Μαρίας Κρόκου

Συνολικά αποθέµατα 
ελαιολάδου Ισπανίας 
(τόνοι) 

Τιµή παραγωγού 
10 Ιανουαρίου (ευρώ το κιλό) 

Έξτρα παρθένο ................................ 3,49 

Παρθένο .......................................... 3,35 

Λαµπάντε ........................................ 3,19 

Πηγή:Agroinformacion.com 

Πηγή:poolred.com
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ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, όπως ανα-
φέρεται στην τελευταία έκθεση 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαι-
ολάδου (I.O.C.), η ιταλική παρα-
γωγή ελαιολάδου του ’16-’17 
αναµένεται στους 243.000 τό-
νους, κατά 49% χαµηλότερα από 
πέρυσι, που παρήχθησαν, σύµ-
φωνα µε το I.O.C., 474.600 τόνοι. 
Να σηµειωθεί ότι στη γείτονα 
χώρα παρατηρήθηκαν φέτος 
µεγάλες προσβολές από δάκο. Η 
µεγάλη ξηρασία έπληξε κάποιες 
περιοχές, ενώ άλλες ήρθαν αντι-
µέτωπες µε έντονες βροχές που 
ευνόησαν την ανάπτυξη δάκου. 

Να σηµειωθεί ότι ο δάκος έπλη-
ξε ιδιαίτερα τις βιολογικές καλλι-
έργειες, οι οποίες έχουν αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια. Η µείωση 
της παραγωγής ελαιολάδου που 
παρατηρείται παγκοσµίως και τα 
επίπεδα τιµών στα οποία οδηγεί 
εγείρουν ανησυχίες σε τυποποι-
ητές της Ιταλίας για το ενδεχό-
µενο να υπάρξει αντίκτυπος στην 
καταναλωτική ζήτηση. 
Σύµφωνα µε το I.O.C., η παγκό-
σµια κατανάλωση του ’16-’17 
προβλέπεται στους 2.904.000 
τόνους, κατά 1% µειωµένη από 
την περσινή σεζόν. Το ’15-’16 η 

παγκόσµια κατανάλωση υπολο-
γίζεται στους 2.945.500 τόνους, 
ελαφρώς αυξηµένη απ’ το ’14-
’15, µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις 
στην Ελλάδα (+8%), στην Ισπανία 
και στην Ιταλία (+2% έκαστη). 
Όπως υπογραµµίζεται στην τε-
λευταία έκθεση του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Ελαιολάδου, που 
δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, 
από αρχή Νοεµβρίου οι τιµές πα-
ραγωγού στην Ιταλία πήραν την 
ανιούσα, σπάζοντας το φράγµα 
των 5 ευρώ το κιλό και φτάνο-
ντας στα 5,64 ευρώ το κιλό στα 
µέσα ∆εκεµβρίου. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ, ΠΛΕΟΝ 
ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 5,50 ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 
ΣΠΑΝΕ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΑ
Σε υψηλά επίπεδα παραµένουν από την αρχή της σεζόν οι τιµές στην Ιταλία και 
συγκεκριµένα αυτό το διάστηµα στη Foggia για το έξτρα παρθένο βρίσκονται στα 
5,58 ευρώ το κιλό. Να σηµειωθεί ότι οι εκτιµήσεις του I.O.C. για την παραγωγή της 
γείτονος χώρας αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 25% απ’ αυτές του Οκτώβρη

Της Μαρίας Κρόκου

Ι ΤΑ Λ Ι Α

Τιµή παραγωγού για 
ελαιοποιήσιµες ελιές 
(ευρώ το κιλό) 

Πηγή:ismeamercati.it 

6-1-2017

5-1-2017

5-1-2017

5-1-2017

2-1-2017

Chieti

6

Catanzaro

5,70

Fogia

5,58

Bari

5.58

Lecce
Brindisi

5.50 
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ΣΥΝ 30% ΣΕ ΚΑΡΠΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΥΚΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ
Καλύτερες επιδόσεις του προσαρµοσµένου σε πυκνές φυτεύσεις ελιάς κλώνου 
«Κορωνέικη», έναντι της «Arbequina», αναδεικνύουν, µέχρι στιγµής στη Β. 
Ελλάδα, τα στοιχεία του πειραµατικού ελαιώνα του Κέντρου Ελιάς «Κρίνος», 
ανατρέποντας την πεποίθηση περί του αντιθέτου, που έχουν εδραιώσει τα 
βιβλιογραφικά δεδοµένα άλλων χωρών κι ιδιαίτερα της Ισπανίας  

ΤΟ ΕΥΡΗΜΑ ΑΥΤΟ ωστόσο δεν 
είναι το µοναδικό από τη µακρο-
χρόνια αξιολόγηση στον ελαι-
ώνα της Αµερικανικής Γεωργι-
κής Σχολής τριών συστηµάτων 
φύτευσης (σ. σ. µε 50, 100, 168 
δέντρα/στρέµµα) των δύο προα-
ναφερόµενων κλώνων, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το 70% - 80% 
των γραµµικών συστηµάτων πα-
γκοσµίως.
Ερευνητικά δεδοµένα που συγκέ-
ντρωσαν καθηγητές και σπου-
δαστές του Perrotis College, δεί-
χνουν, επίσης, ότι τα συστήµατα 
µειωµένων, έως 50%, εισροών 
που εφαρµόστηκαν στη φυτεία, 
έχουν µεγαλύτερη αποδοτικότητα 
χρήσης νερού και λίπανσης, συ-
γκριτικά µε τα συµβατικά, όπως 

και ότι η χρήση διαφυλλικής λί-
πανσης αυξάνει σηµαντικά την 
παραγωγικότητα.

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η 2016
Μια πρώτη «γεύση» από τα ενδι-
αφέροντα αλλά και ελπιδοφόρα, 
προκαταρτικά, αποτελέσµατα των 
πειραµατισµών της Σχολής έδωσε 
στο Εl ο διευθυντής του Κέντρου 
Ελιάς Κρίνος, ∆ρ. Αθανάσιος 
Γκέρτσης, τον οποίο συναντήσαµε 
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για 
την παρουσίαση της µηχανικής 
συλλογής της ελιάς, και πιλοτικών 
εφαρµογών γεωργίας ακριβείας, 
τόσο µε τη χρήση drone για επεµ-
βάσεις φυτοπροστασίας από αέ-
ρος, όσο και ειδικού εξοπλισµού 
για τη χαρτογράφηση της ηλεκτρι-

κής αγωγιµότητας (σ. σ. βαθµός 
αλατότητας) του εδάφους.
«Το πρώτο σηµαντικό συµπέρασµα 
στο οποίο καταλήξαµε είναι ότι σε 
αντίθεση µε ό,τι γνωρίζουµε έως 
και τώρα, από τη διεθνή βιβλιο-
γραφία, στη χώρα µας η Κορω-
νέικη, µε βάση τα προκαταρτικά 
στοιχεία της συγκοµιδής του 2016, 
παρόλο που αυτή η χρονιά δεν 
ήταν καλή για την ελιά, απέδωσε 
περισσότερο έως και 30%, έναντι 
της Arbequina, τόσο στον καρπό, 
όσο και στο ελαιόλαδο», τόνισε ο 
καθηγητής κ. Γκέρτσης. Σηµείωσε, 
µάλιστα, ότι πιθανότητα οι ενδείξεις 
θα ενισχυθούν προσεχώς αφού 
ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των 
στοιχείων της δεύτερης χειροσυλλο-
γής του ∆εκεµβρίου, η οποία αφορά,  

Toυ Λεωνίδα Λιάµη

Μια πρώτη «γεύση» από τα 
προκαταρτικά αποτελέσµατα 
των πειραµατισµών της 
Σχολής στην πυκνή φύτευση 
έδωσε στο Εl ο διευθυντής 
του Κέντρου Ελιάς Κρίνος, 
∆ρ. Αθανάσιος Γκέρτσης.

>>
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Μέσα στους στόχους 
του Κέντρου Κρίνος της 
Αµερικανικής Γεωργικής 
Σχολής για το 2016-17 
είναι η δηµιουργία ∆ικτύου 
Καλλιεργητών Ελιάς 
Μηχανικής Συγκοµιδής

κυρίως, την Κορωνέικη, που 
ωριµάζει περί τον ένα µήνα αργότε-
ρα από την Arbequina. 
Πιο συγκεκριµένα, σε δέντρα στα 
οποία η συλλογή έγινε µε το χέρι 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
στατιστική ανάλυση όλων των µε-
ταχειρίσεων, οι δύο ποικιλίες δεν 
διέφεραν δραστικά αλλά στην τελι-
κή µηχανική συγκοµιδή των υπό-
λοιπων δέντρων, η ποικιλία Κο-
ρωνέικη έδωσε 262 κιλά καρπού 
και 41 κιλά ελαιόλαδο, µε σχέση 
αναλογίας περίπου 6 προς 1, ενώ 
αντίστοιχα η Arbequina έδωσε 101 
κιλά καρπού και 12 κιλά λαδιού, 
σε αναλογία 8 προς 1.

ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ 
ΠΕΡΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καλύτερες αποδόσεις της Κορωνέ-
ικης είχαν καταγραφεί και κατά την 
περσινή συλλογή ελιάς στη φυτεία 
µε αποτέλεσµα, όπως τονίζεται, να 
επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία τους. 
«∆εν είναι µόνο το µικροκλίµα και 
το έδαφος στην Ελλάδα, αλλά και 

οι διαχειριστικές πρακτικές που 
εφαρµόσαµε», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο συνοµιλητής µας.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΠΥΚΝΑ 
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε τον κ. Γκέρτση, τα 
γραµµικά συστήµατα πυκνής κι 
υπέρπυκνης φύτευσης «πυκνώ-
νουν» µε γοργούς ρυθµούς στις 
ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στην Αρ-
γεντινή, τη Χιλή, τη Ν. Αφρική και 
όλες τις Μεσογειακές χώρες, αλλά 
και σε χώρες που παλαιότερα δεν 
καλλιεργούσαν ελαιόδεντρα. Το 
αποτέλεσµα είναι να αυξάνεται ο 
ανταγωνισµός σε ποσότητα, αλλά 
και ποιότητα ελαιόλαδου ενώ και 
η κλιµατική αλλαγή φαίνεται να 
επιδρά αισθητά στην καλλιέργεια.
«Συνεπεία της κλιµατικής αλλα-
γής παγκοσµίως η ζώνη καλλιέρ-
γειας της ελιάς, αλλά και άλλων 
καλλιεργειών, έχει ανέβει βόρεια 
περίπου 2 µοίρες και στην Ελ-
λάδα, σε Θεσσαλία, Μακεδονία, 
Θράκη και Ήπειρο, όπου αρχί-

ζουν και µπαίνουν συστήµατα 
πυκνής και υπέρπυκνης φύτευ-
σης. Τέτοιες φυτείες έχουµε ήδη 
σε περιοχές όπως Ξάνθη, Κοµο-
τηνή, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Σέρ-
ρες και Θεσσαλία, αλλά δεν µπο-
ρώ να σας πω µε ακρίβεια για τις 
εκτάσεις που καλύπτουν ανέφερε 
ο κ. Γκέρτσης.

ΩΣ 1.300 ΚΙΛΑ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Επικαλούµενος προφορικές ανα-
φορές διαφόρων καλλιεργητών, 
ο καθηγητής τόνισε ότι σε υπέρ-
πυκνη φύτευσης (περίπου 167 
δέντρα, το στρέµµα) οι αποδό-
σεις ήταν 80 έως 600 κιλά ανά 
στρέµµα στο 2ο έτος, 120 έως 900 
κιλά το στρέµµα στο 3ο έτος, 250 
έως 1.200 κιλά το στρέµµα στο 4ο 
έτος και 300 έως 1.300 κιλά το 
στρέµµα στο 5ο έτος. 
Όσο για το ελαιόλαδο,οι αποδό-
σεις κυµάνθηκαν από 10% έως 
25%, ανάλογα µε την ποικιλία 
(Κορωνέικη ή Arbequina), τις κλι-
µατικές συνθήκες κ.λπ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Τρία 
συστήµατα 
φύτευσης

δέντρα/στρέµµα
50, 100, 168

262
καρπός

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

41 
ελαιόλαδο

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ DRONE

5 λεπτά

10 λίτρα

1 λεπτά

150-200
λίτρα

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

AΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
�167 ∆ΕΝΤΡΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ�

120 - 900 

 2ο έτος

 3ο έτος

 4ο έτος

 5ο έτος

κιλά/στρέµµα

120 - 900 
120 - 900 

 80 - 600 

38-41_koroneiki.indd   40 1/12/17   12:21 AM
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του Κέντρου Κρίνος 
της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής για 
το 2016-17 είναι η 
δηµιουργία ∆ικτύου 
Καλλιεργητών Ελιάς 
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Αναφερόµενος στα χαρακτηρι-
στικά των γραµµικών συστηµά-
των πυκνής και υπέρπυκνης 
φύτευσης της ελιάς, ο καθη-
γητής Αθ. Γκέρτσης τόνισε πως 
συγκριτικά µε τα συµβατικά, 
αυτά έχουν πολλαπλάσιο αριθµό 
δέντρων το στρέµµα, απαιτούν 
λίπανση κι άρδευση, ιδιαίτερο 
είδος κλαδέµατος ενώ η παρα-
γωγή τους ξεκινά από τον πρώτο 
χρόνο και παράγουν κάθε χρόνο 
(σ. σ. µετά το 3ο έτος απαιτείται 
µηχανική συγκοµιδή), το κόστος 
συγκοµιδής είναι σηµαντικά µει-
ωµένο, καθώς γίνεται µηχανικά, 
ενώ ακριβώς επειδή γίνεται µε 
ιδανικές συνθήκες εξασφαλίζει 

βελτιστοποίηση της ποιότητας. 
Την ίδια, όµως, στιγµή, το αρ-
χικό κόστος εγκατάστασης είναι 
αυξηµένο, ενώ γρίφο αποτελεί 
η «βιολογική» διάρκεια ζωής 
των δενδρυλλίων, καθώς τα 
συστήµατα αυτά αποτελούν αµι-
γώς «επιχειρηµατική» γεωργι-
κή δραστηριότητα και εστιάζουν 
περισσότερο στην οικονοµική 
διάρκεια ζωής των δέντρων. 

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Σε κάθε περίπτωση η διαχρο-
νική αξιολόγησή τους κρίνεται 
αναγκαία διότι θα δώσει ακρι-
βέστερες πληροφορίες για τον 

ελληνικό χώρο, ώστε να υπάρξει 
απαγκίστρωση από τις αναφορές 
άλλων χωρών µε διαφορετικά 
εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά. 
«Κάθε χρόνο θα χτίζουµε και θα 
δηµιουργούµε ίσως την πιο µα-
κροχρόνια και πιο αξιόπιστη βάση 
άντλησης πληροφοριών διεθνώς, 
γιατί είναι το µοναδικό πειραµα-
τικό ελιάς, που γίνεται για να 
αξιολογηθούν τα συστήµατα αυτά 
στην Ελλάδα, µε τόσες πολλές 
µεταχειρίσεις ταυτόχρονα», ανέ-
φερε ο κ. Γκέρτσης, υπενθυµίζο-
ντας ότι έως τώρα οι πληροφο-
ρίες προέρχονται κυρίως από τα 
αποτελέσµατα Ισπανών, Ιταλών, 
Αυστραλών και Αµερικανών.

ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΥΚΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΦΥΤΕΥΣΗΣ
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ΚΑΡΠΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 
ΤΟ 2017 ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΘΕΛΕΙ ΧΙΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΘΙΣΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΡΠΙΣΕΙ

Όχι µόνο δεν «πείραξαν» τα ελαιόδεντρα οι πολικές 
θερµοκρασίες που επικρατούν το τελευταίο διάστηµα, 
αντίθετα ευνοϊκές τις θεωρούν οι παραγωγοί, καθώς 
η ελιά είναι ένα δέντρο που χρειάζεται το κρύο για 
να ανθίσει και να καρπίσει. Αντίθετα, επικίνδυνοι 

θεωρούνται οι ανοιξιάτικοι παγετοί, γιατί 
καταστρέφουν τους εκπτυσσόµενους 

οφθαλµούς

Της Ελένης ∆ούσκα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑel
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ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ παράγοντας για 
καλή ανθοφορία και καρποφορία 
των ελαιόδεντρων είναι η βαρυ-
χειµωνιά, όπως υπογραµµίζουν 
οι γεωπόνοι, σηµειώνοντας ότι 
η ελιά είναι από τα λίγα αειθα-
λή καρποφόρα που χρειάζονται 
την επίδραση του ψύχους για να 
ανθίσουν.  Μάλιστα, για να δια-
φοροποιήσει πλήρως τους βλα-
στοφόρους οφθαλµούς της σε 
ανθοφόρους, από το Φεβρουάριο 
µέχρι την άνθισή τους το Μάιο, το 
ελαιόδεντρο χρειάζεται 10 εβδο-
µάδες θερµοκρασιών κάτω από 
16°C. Η µη ικανοποίηση αυτών 
των αναγκών σε ψύχος οδηγεί σε 
ατελή διαφοροποίηση και εποµέ-
νως σε µειωµένη καρπόδεση.
Επειδή η ελιά καλλιεργείται σε 
πολλές περιοχές της χώρας µε δι-
αφορετικές θερµοκρασίες κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα, θα πρέπει 
κατά την εκλογή των ποικιλιών 
να λαµβάνονται υπόψη εκτός των 
άλλων στοιχείων και οι απαιτήσεις 
στις χαµηλές θερµοκρασίες.
Ειδικότερα, οι περιοχές όπου καλλι-
εργείται εµπορικά η ελιά πρέπει να 
έχουν µέση ετήσια θερµοκρασία 15-
20°C. Η µεγίστη θερµοκρασία µπο-
ρεί να φθάσει τους 40°C χωρίς να 

προκαλέσει ζηµιές, αλλά η ελάχιστη 
δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 
-5°C, γιατί χαµηλότερες από αυτή 
θερµοκρασίες µπορεί να προκαλέ-
σουν σοβαρές ζηµιές στα δέντρα. 
Ωστόσο, σύµφωνα µε έρευνες, το 
ελαιόδεντρο µπορεί να αντέξει µέχρι 
και θερµοκρασίες -12°C, εφόσον 
υπάρξει µία σταδιακή µείωσή τους.

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΟΙ ΠΡΩΙΜΟΙ 
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΕΤΟΙ 
Οι γεωπόνοι τονίζουν ότι πιο επι-
κίνδυνοι για την ελιά, είναι όχι 
τόσο οι χειµερινοί αλλά οι πρώ-

ιµοι ανοιξιάτικοι παγετοί, οι οποίοι 
έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση ή 
ακόµα και την ολική καταστροφή 
της προβλεπόµενης παραγωγής. 
Πρόκειται για µια ζηµιά που εκδη-
λώνεται συνήθως µε πτώση των 
εκπτυσσόµενων οφθαλµών.
Σηµειώνεται ότι ο σχηµατισµός 
ανθοταξιών στην ελιά γίνεται από 
τον Ιανουάριο µέχρι και τις αρχές 
Ιουνίου. Η κρίσιµη περίοδος αν-
θογονίας εντοπίζεται τους µήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο, οπότε 
και γίνονται φυσιολογικές µεταβο-
λές που µετατρέπουν το µερίστω-
µα από βλαστικό σε ανθικό. Κατά 
το τέλος του χειµώνα µε αρχές της 
άνοιξης, δηλαδή περίπου 2,5 µήνες 
πριν την ανθοφορία, αρχίζουν να 
εµφανίζονται στους οφθαλµούς οι 
πρώτες µορφολογικές µεταβολές, 
που οδηγούν στο σχηµατισµό των 
ανθοταξιών (διαφοροποίηση).
Τόσο οι ανθοταξίες όσο και η νέα 
βλάστηση, λόγω της πρώιµης εµ-
φάνισης τους, έχουν ευαισθησία 
σε τυχόν πρώιµους παγετούς της 
άνοιξης. Εφόσον δεν καταστρα-
φούν από παγετό οι ανθοταξίες 
αυτές, είναι αβέβαιο αν θα δώ-
σουν τέλεια άνθη την ερχόµενη 
άνοιξη και τελικά υγιείς καρπούς.

Γενική είναι ή παραδο-
χή ότι µετά από χιόνια 
και βαρυχειµωνιά, ακο-
λουθεί καλή ανθοφορία 
και καρποφορία

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
Λύγισαν από το βάρος του χιονιού τα ελαιόδεντρα 
σε όλη σχεδόν τη χώρα, µε πολλά δέντρα να έχουν 
µείνει µε σπασµένα κλαδιά. Εκτός όµως από τα ίδια 
τα δέντρα, ο παρατεταµένος παγετός των τελευταί-
ων ηµερών «γράφει» απώλειες και στους καρπούς, 
αφενός της ασυγκόµιστης µέχρι σήµερα παραγωγής 
και αφετέρου της επερχόµενης σοδειάς. Το σίγουρο 
είναι ότι το µέγεθος της ζηµιάς στις ελιές που «φορ-
τώθηκαν» υπερβολικά από τις χιονοπτώσεις θα φανεί 
την ερχόµενη άνοιξη. Ο κίνδυνος για υποβάθµιση της 
ποιότητας είναι µεγαλύτερος δε σε κάποιες ποικιλίες, 
όπως οι Τσουνάτες ελιές, στις οποίες ο καρπός είναι 
πιο έκθετος στα καιρικά φαινόµενα.
Οι ειδικοί, πάντως, συστήνουν στους καλλιεργητές 
µια σειρά από µέτρα προκειµένου να µετριάσουν τη 
ζηµιά, µε τις πρώτες κινήσεις να αφορούν τα εξής: 
• Άµεσα όταν δουν τεράστια κλαδιά σπασµένα 

λόγω τους βάρους του χιονιού και των δυνατών 
ανέµων να κλαδέψουν τα δέντρα, να λειάνουν τις 
τοµές που έχουν δηµιουργηθεί, χρησιµοποιώντας 
αλυσοπρίονο. Στόχος να σταµατήσει το σάπισµα 
του δέντρου. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαίο 
στη συνέχεια να επουλωθεί η πληγή που έχει προ-
κληθεί από το σπάσιµο.
• Πέρα από τις άµεσες και ορατές ζηµιές όπως εί-
ναι τα σπασίµατα, είναι πιθανόν µετά από διάστηµα 
2-3 µηνών, την άνοιξη, να παρουσιαστεί ξηράνθιση 
επειδή τα ελαιόδεντρα έµειναν καλυµµένα µε χιόνι 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα (7-10 ηµέρες). Σε αυτές 
τις περιπτώσεις ο καρπός επηρεάζεται το ίδιο και η 
ποιότητα του ελαιόλαδου που θα παράγει. Γι’ αυτό  οι 
παραγωγοί οφείλουν να προχωρήσουν άµεσα, όσο 
πιο γρήγορα µπορούν, στο µάζεµα των ελιών και ει-
δικά της Τσουνάτης.
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ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΖΩΤΟ 

Ο∆ΗΓΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ
Αν και γενικά σε µελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η 
καλλιέργεια της ελιάς επί ελληνικού εδάφους έχει χαρα-
κτηριστεί ως «χαµηλών εισροών», εντούτοις έχει υψηλές 
απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία κυρίως αζώτου, αλλά και 
καλίου, µαγνησίου και βορίου, των οποίων η διαθεσιµότητα 
επηρεάζει σηµαντικά την επιτυχία της

Της ∆ρ. Φωτεινής Γιαννακοπούλου, Γενικής ∆ιευθύντριας ΣΠΕΛ

Σύµφωνα µε στοιχεία του 
ΣΠΕΛ τα τελευταία έξι χρόνια 
καταγράφεται σηµαντική 
µείωση στη χρήση λιπασµάτων 
στην καλλιέργεια της ελιάς.
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Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΕΧΕΙ την τρίτη 
θέση και καταλαµβάνει το 11% της 
παγκόσµιας παραγωγής ελαιολά-
δου, µετά την Ισπανία που κατέχει το 
40% και την Ιταλία που εκπροσωπεί 
το 14%. Ωστόσο, το σηµαντικότερο 
πλεονέκτηµα του ελληνικού ελαιο-
λάδου είναι η ποιότητά του. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία το 75-80% 
του παραγόµενου προϊόνντος ετησί-
ως στην Ελλάδα είναι έξτρα παρθέ-
νο, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην 
Ισπανία είναι µόλις 25-30% και στην 
Ιταλία 40-45% .
Η ελιά ευδοκιµεί σε µεγάλη ποικιλία 
εδαφών και προσαρµόζεται εύκολα 
σε ξηροθερµικές συνθήκες, αλλά 
δεν αντέχει τα κακώς στραγγιζόµε-
να και ανεπαρκώς αεριζόµενα εδά-
φη. Αναπτύσσεται σε µεγάλο εύρος 
εδαφικού pH και χαρακτηρίζεται ως 
δένδρο µετρίως ανθεκτικό στην αλα-
τότητα (Πίνακας 1).

ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ
Γενικά, η καλλιέργεια της ελιάς στην 
Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί από µε-
λέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι 
είναι «χαµηλών εισροών», σε σχέση 
µε τις αντίστοιχες καλλιεργητικές 
τεχνικές που ακολουθούνται στην 
Ισπανία και την Ιταλία. ∆εδοµένα από 
όλη τη χώρα δείχνουν ότι τα ελληνικά 
εδάφη στα οποία καλλιεργείται η ελιά 
δέχονται µέση ή χαµηλή λίπανση. 
Ωστόσο έχει υψηλές απαιτήσεις σε 
θρεπτικά στοιχεία κυρίως αζώτου, 
καλίου, µαγνησίου και βορίου, των 
οποίων η διαθεσιµότητα επηρεάζει 
σηµαντικά την επιτυχία της. Τα θρε-
πτικά στοιχεία που αποµακρύνονται 
από την καλλιέργεια της ελιάς κάθε 
χρόνο είναι αναγκαίο να αντικατα-
σταθούν µέσω της λίπανσης για να 
διατηρηθούν η παραγωγικότητα της 
καλλιέργειας, η ποιοτική παραγωγή 
και η γονιµότητα των εδαφών.

ΟΡΘΟ ΠΛΑΝΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Η ορθολογική λίπανση της καλλι-
έργειας της ελιάς στηρίζεται στην 
εδαφολογική και φυλλοδιαγνωστική 
ανάλυση. Συνεπώς, ο καθορισµός 
του πλάνου λίπανσης της καλλιέρ-
γειας της ελιάς είναι αναγκαίο να 

βασίζεται σε συγκεκριµένα δεδοµένα 
για την επίτευξη υψηλής παραγωγής 
και ποιότητας και συνεπώς να εξα-
σφαλίζεται ικανοποιητικό εισόδηµα 
για τον παραγωγό. 
Ερευνητικά δεδοµένα έχουν δείξει 
ότι για έναν ελαιώνα 1.000 m2 η 
ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων 
που προσλαµβάνεται ετήσια ανά δέ-
ντρο είναι 1,5-3,5 κιλά N, 0,4- 0,8 
κιλά P και 1-5 κιλά K και 2-5 κιλά 
Ca. Oι ποσότητες θρεπτικών (N, 
P, K, Ca) που απαιτούνται για την 
παραγωγή 100 κιλών καρπού, 50 
κιλών φύλλων και 50 κιλών ξύλου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Η επιτυχία της καλλιέργειας της ελιάς 
είναι συνάρτηση της αζωτούχου 
λίπανσης. Ενδεικτικά αναφέρεται 
πέρα από τις άλλες λειτουργίες που 
επιτελεί το Ν στα φυτά ότι επηρεάζει 
σηµαντικά τόσο τη βλάστηση όσο και 
την ελαιοπαραγωγή της καλλιέρ-
γειας. Συγκεκριµένα σηµαντική και 
προοδευτική µείωση της παραγωγής 
των ελαιόδεντρων έχει καταγραφεί 
όταν δεν εφαρµόστηκε αζωτούχος 
λίπανση για 4 χρόνια, σε σύγκριση 
µε καλλιέργειες όπου εφαρµοζόταν 
ετήσια λίπανση µε άζωτο. 

Σε ελαιώνες όπου 
δεν εφαρµόστηκε 
άζωτο για τέσσερα 
συνεχόµενα χρόνια 
καταγράφηκε µεγάλη 
µείωση παραγωγής

>>
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Οι ανάγκες της ελιάς σε άζωτο είναι 
ιδιαίτερα αυξηµένες στα  στάδια  δι-
αφοροποίησης των οφθαλµών και 
καρπόδεσης. Οι εφαρµογές προς το 
τέλος του χειµώνα, πριν τη διαφο-
ροποίηση των ανθοφόρων οφθαλ-
µών και πριν την έναρξη της νέας 
βλάστησης, εξασφαλίζουν τη διαθε-
σιµότητά του στα στάδια ανάπτυξης. 
Υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο η ελιά 
εµφανίζει και κατά τη διάρκεια της 
ανθικής περιόδου και κυρίως µετά 
την ολοκλήρωση της καρπόδεσης, 
καθώς και την περίοδο της ταχείας 
αύξησης των καρπών, γι’ αυτό συνί-
σταται και στα στάδια αυτά να υπάρ-
χει επάρκεια. Ο χρόνος εφαρµογής 
λιπασµάτων πρέπει να συνδέεται µε 
τη διαθεσιµότητα νερού, δηλαδή να 
ακολουθείται από βροχοπτώσεις ή 
άρδευση (Εικόνα 1). 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ο φώσφορος αφενός ως δοµικό στοι-
χείο πολλών ενώσεων και αφετέρου 
ως στοιχείο που συµβάλλει στην άν-
θηση, την καρπόδεση, την ωρίµανση 

και γενικότερα στην ποιότητα αποτε-
λεί βασικό θρεπτικό στοιχείο για την 
ελιά. Εδάφη φτωχά ή µε υψηλή περι-
εκτικότητα σε CaCO3 ή όξινα δύναται 
να απαιτούν φωσφορική λίπανση. 
Επίσης συνίσταται η αναλογία P:N 
όταν προστίθενται φωσφορικά λιπά-
σµατα να είναι 1:3 (Εικόνα 2). 

ΚΑΛΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΑΡΠΟ
Η πιο συχνή τροφοπενία (έλλειψη) 
που συναντάται στην ελιά είναι καλί-
ου και απαντάται σε ποσοστό µεγα-
λύτερο του 60%, ιδιαίτερα όταν ανα-
πτύσσεται σε ξηρικές περιοχές ή σε 
αλκαλικά εδάφη. Οι υψηλές απαιτή-
σεις σε κάλιο αποδίδονται στην υψη-
λή περιεκτικότητα του καρπού σε 
κάλιο. Η σηµαντική συµβολή του κα-
λίου σύµφωνα µε µελέτες συνίσταται 
στην αύξηση της παραγωγής, του 
βάρους και του µεγέθους του καρ-
πού, καθώς και της περιεκτικότητάς 
του σε ελαιόλαδο. Για την κάλυψη 
των υψηλών απαιτήσεων συνίσταται 
οι εφαρµογές να γίνονται το χειµώνα 
ή στο τέλος του ανάλογα µε τη διαθε-
σιµότητα του νερού και στις χρονιές 
µε υψηλή παραγωγικότητα, πρέπει 
να υπάρχει διαθεσιµότητα την περίο-
δο της ταχείας αύξησης των καρπών 
(µέσα καλοκαιριού) (Εικόνα 3). 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τις 
διεργασίες αύξησης και ανάπτυξης 
της ελιάς. Σε περιπτώσεις έλλειψης 
συνίσταται η προσθήκη. Το µαγνή-
σιο αποτελεί βασικό συστατικό του 
µορίου της χλωροφύλλης, παίζει 

ρόλο στη σύνθεση των πρωτεϊνών 
και συµβάλλει στην ενεργοποίηση 
ενζύµων. Η έλλειψη µαγνησίου αντι-
µετωπίζεται µε προσθήκη 2 κιλών 
MgSO4*7H2Ο ανά δέντρο στο έδα-
φος ή µε διαφυλλικούς ψεκασµούς 
2% MgSO4*7H2Ο (Εικόνα 4). 

ΑΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΙΟ
Από τα ιχνοστοιχεία το πιο σηµαντικό 
για την ελιά είναι το βόριο. Πολλές µε-
λέτες έχουν δείξει τη θετική επίδραση 
της λίπανσης µε βόριο στην καλλιέρ-
γεια ελιάς στην αύξηση της ανθοφορί-
ας, στην καρπόδεση, στην αύξηση της 
παραγωγής και της ποιότητας του καρ-
πού. Αντίστοιχα έχει παρατηρηθεί ότι η 
έλλειψη βορίου διαταράσσει σηµαντικά 
την ποιότητα της παραγωγής. Επίσης, 
η ακαρπία της ελιάς έχει αποδοθεί σε 
λανθάνουσα τροφοπενία βορίου. Σε 
περιπτώσεις έλλειψης βορίου συνίστα-
ται η προσθήκη στο έδαφος 300-500 
γρ. βόρακα ανά δέντρο, ανάλογα µε το 
µέγεθος του δέντρου ή µε διαφυλλι-
κούς ψεκασµούς τους χειµερινούς µή-
νες ή σε συνδυασµό µε διάφορα ΝPK ή 
αζωτούχα λιπάσµατα που περιέχουν το 
στοιχείο του Β (Εικόνα 5). 

ΦΥΛΛΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Στην περίπτωση της ελιάς η αξιο-
λόγηση της θρεπτικής κατάστασής 
της επιτυγχάνεται µε τον προσδι-
ορισµό της περιεκτικότητας των 
φύλλων σε θρεπτικά. H βέλτιστη 
περιεκτικότητα σε Ν, Ρ και Κ των 
φύλλων είναι αντίστοιχα 1,60-
1,80%, 0,09-0,11% και 0,7-0,9% 
κ.β ξηρού βάρους  (Πίνακας 3).

Τροφοπενία φωσφόρου σε φύλλα ελιάς. Τροφοπενία καλίου σε φύλλα ελιάς. Τροφοπενία µαγνησίου σε φύλλα ελιάς. Τροφοπενία βορίου σε φύλλα ελιάς.

Τροφοπενία αζώτου σε φύλλα ελιάς.

ΣΟΒΑΡΕΣ  
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Οι εταιρείες µέλη του ΣΠΕΛ 
παρέχουν στον παραγωγό 
εξειδικευµένα προϊόντα 
συνδεδεµένα µε τις ανάγκες 
θρέψης του φυτού και έχουν 
συγκεκριµένες λύσεις για 
την καλλιέργεια της ελιάς. 
Ωστόσο στην Ελλάδα, σύµ-
φωνα µε στοιχεία του ΣΠΕΛ, 
παρατηρείται τα τελευταία 
έξι χρόνια σηµαντική µείωση 
της κατανάλωσης λιπασµά-
των, γεγονός που έχει ση-
µαντική επίδραση τόσο στην 
παραγωγή και ποιότητα των 
παραγόµενων προϊόντων 
όσο και στη γονιµότητα των 
εδαφών. Τα αποτελέσµατα 
της µείωσης της χρήσης 
των λιπασµάτων και της 
διατάραξης του ισοζυγίου 
των θρεπτικών στοιχείων 
θα φανούν τα επόµενα 
χρόνια και θα έχουν δυσµενή 
επίδραση σε όλες τις καλλι-
έργειες. Όταν ακολουθείται 
ορθολογική λίπανση κάθε 
ευρώ που επενδύεται για την 
αγορά των λιπασµάτων από 
τον παραγωγό αξίζει και του 
επιστρέφεται πολλαπλάσια 
πίσω. 

❷

❶

❸ ❹ ❺
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Η ελιά, ανθεκτική από τη φύση της, 
συχνά δηµιουργεί τη λανθασµένη 
εντύπωση χαµηλών απαιτήσεων 
θρέψης. Όµως οι υψηλές αποδόσεις 
έρχονται µόνο µετά από επαρκή λί-
πανση, κυρίως αζώτου και καλίου. 
Ο φώσφορος προτείνεται να µπαίνει 
συστηµατικά σε µικρή ποσότητα κάθε 
χρόνο. Τέλος µαγνήσιο και βόριο είναι 
καθοριστικά για την αύξηση της παρα-
γωγής και την ποιότητα των καρπών. 

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΑΖΩΤΟ
Το άζωτο είναι καθοριστικό για την 
διαφοροποίηση των οφθαλµών σε 
ανθοφόρους και βλαστοφόρους, άρα 
για τις αποδόσεις της επόµενης χρο-
νιάς. Επίσης καθορίζει την τρέχουσα 
ανοιξιάτικη νέα βλάστηση. Ευνοεί 
την καλή ανθοφορία και την επιτυ-
χηµένη καρπόδεση ενώ παραµένει 
βασική προϋπόθεση για την υψηλή 
ελαιοπεριεκτικότητα αλλά και το καλό 
µέγεθος του καρπού. Θα πρέπει να 
αποφεύγονται λιπάσµατα που περι-
έχουν νιτρικό άζωτο το οποίο εµφα-
νίζει απώλειες 40-50% τη χειµερινή 
περίοδο λόγω των βροχοπτώσεων. Οι 
παραδοσιακά πρώιµες λιπάνσεις στην 
ελιά επιδεινώνουν την κατάσταση.
Επάρκεια καλίου εξασφαλίζει µεγάλο 
µέγεθος καρπών και υψηλή ελαι-
οπεριεκτικότητα, ενώ το µαγνήσιο, 
βασικό δοµικό συστατικό της χλωρο-
φύλλης, επιδρά άµεσα στη φωτοσύν-
θεση. Έλλειψη µαγνησίου επηρεάζει 

∆εν ενδείκνυνται 
οι πρώιµες 
λιπάνσεις 
στην ελιά

Χάνεται το µισό νιτρικό άζωτο από 
τον ελαιώνα κατά τη χειµερινή λίπανση

ψη εξασφαλίζοντας τέλεια ισορροπία 
βλάστησης - καρποφορίας. 
■ Φώσφορο πάνω από 95% υδατο-
διαλυτό που είναι πλήρως διαθέσιµος 
για τα δέντρα. Αφοµοιώσιµος από τα 
φυτά είναι ο υδατοδιαλυτός φώσφο-
ρος και δυστυχώς πολλά λιπάσµατα 
περιέχουν φώσφορο που είναι µόνο 
50-70% υδατοδιαλυτός.
■ Υψηλές µονάδες 100% υδατοδιά-
λυτου καλίου, για αυξηµένο µέγεθος 
καρπών κι υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα. 
■ ∆υνατότητα για επιλογή τύπων 
που συνδυάζουν άζωτο, φώσφορο, 
και κάλιο µε βόριο για επιτυχηµένη 
γονιµοποίηση και αυξηµένη καρπο-
φορία ή και µαγνήσιο για παραγωγή 
χλωροφύλλης και τέλεια καρπόδεση.
Με τα Nutrimore οι ανάγκες θρέψης 
της ελιάς καλύπτονται µε µία εφαρ-
µογή. Τα κοστολόγια µειώνονται και 
οι αποδόσεις αυξάνονται. Με αυτό 
τον τρόπο η σχέση κόστους-αποτελέ-
σµατος βρίσκεται σε άριστη αναλογία. 
Επιτυγχάνεται αποτελεσµατική θρέψη 
και τα ελαιόδεντρα το ανταποδίδουν 
µε αυξηµένη παραγωγή και βελτιω-
µένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
καρπών και του ελαιόλαδου αυξάνο-
ντας κατά πολύ την κερδοφορία.

ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc - Ε∆ΑΦΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ – 
ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE 
20-7-12+2MgO+0,3B
ή 20-6-14+0,3Β
ή 16-6-18+2MgO+0,3B

NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0
ή NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3 
ή NUTRIMORE WINNER BOR

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 3-5 κιλά / δέντρο 1-2 κιλά / δέντρο

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 2-4 κιλά / δέντρο 1-2 κιλά / δέντρο

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι ΞΗΡΙΚΗ 2-3 κιλά / δέντρο 1-2 κιλά / δέντρο

την ανάπτυξη των ελαιοδένδρων και 
µειώνει τις τελικές αποδόσεις.
Το βόριο τέλος είναι αναντικατάστατο 
στοιχείο για την ελιά καθώς συµβάλει 
στο σχηµατισµό των ανθέων και επη-
ρεάζει τη γονιµοποίηση και συνεπώς 
την καρπόδεση. Σε σοβαρές τροφο-
πενίες παρατηρείται αυξηµένη καρ-
πόπτωση και παραµόρφωση καρπών.
Η εταιρεία Γαβριήλ προτείνει τα λι-
πάσµατα αυξηµένης αποδοτικότητας 
Nutrimore και εγγυάται αποτελεσµα-
τική λίπανση µε µικρές απώλειες και 
αύξηση των αποδόσεων της ελιάς 
χωρίς σπατάλες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Η εταιρεία Γαβριήλ προτείνει 
Nutrimore στη βασική λίπανση της 
ελιάς για κέρδος σε:
■ Υψηλές µονάδες αζώτου µε µη-
δενικές απώλειες που παρέχονται 
σε ιδανικό ρυθµό. Το άζωτο στα 
Nutrimore αποτελείται από ουρεϊκό 
άζωτο που προστατεύεται 100% από 
το Agrotain και ένα µέρος αµµωνι-
ακό-σταθερό άζωτο. ∆εν περιέχουν 
νιτρικό άζωτο το οποίο και παρου-
σιάζει µεγάλες απώλειες λόγω έκ-
πλυσης, φαινόµενο έντονο ιδιαίτερα 
κατά τη χειµερινή περίοδο λόγω των 
βροχοπτώσεων. Με τα Nutrimore 
όσο άζωτο πληρώνει ο παραγωγός 
φτάνει στα δεντρα. Ταυτόχρονα πετυ-
χαίνει οµαλή και παρατεταµένη θρέ-
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ΑΓΡΟΤΗΣ
της χρονιάς

Για 8η συνεχή χρονιά τα αναγνωρισµένα βραβεία 
Αγρότης της Χρονιάς από την εφηµερίδα Agrenda

Αλεξάνδρειο
Συνεδριακό Κέντρο
Λουτράκι Κορινθίας

21|01|2017

Η εφηµερίδα Agrenda, έχοντας ως στόχο να αναδείξει 
πρόσωπα και πρωτοβουλίες µε σύγχρονη επιχειρηµατική 
αντίληψη, ζωηρή παρουσία και συνεισφορά στην 
ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και στη βελτίωση 
των όρων ζωής στην ελληνική περιφέρεια, έχει 
καθιερώσει τα τελευταία οκτώ χρόνια τη βράβευση του 
Αγρότη της Χρονιάς.

Οι τρεις κατηγορίες των βραβείων είναι :
1.  O Αγρότης της Χρονιάς
2.  Η Κτηνοτροφική Εκµετάλλευση της Χρονιάς
3.  Η Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

www.agrotistisxronias.gr
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑel

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Από την ολοκλήρωση της συγκοµιδής και µέχρι την 
άνοιξη, αλλά ποτέ κατά την περίοδο παγετών, µπορούν οι 
ελαιοκαλλιεργητές να κλαδεύουν τα δέντρα τους. Σε κάθε 
περίπτωση, λένε παραγωγοί και γεωπόνοι, το κλάδεµα είναι 
από τις πιο σπουδαίες εργασίες, γιατί από αυτή εξαρτάται η 
καρποφορία και η µακροζωία των δέντρων  Της Ελένης ∆ούσκα

ΑΝ ΟΙ ΕΛΙΕΣ µαζεύτηκαν πράσι-
νες, το κλάδεµα µπορεί να ξεκινήσει 
από το ∆εκέµβριο, ενώ γι’ αυτές που 
µαζεύτηκαν µαύρες, η διαδικασία 
αρχίζει το νωρίτερο το Φεβρουάριο. 
Οι στόχοι του κλαδέµατος είναι:
■ Το ισοζύγιο µεταξύ βλάστησης και 
καρποφορίας.
■ Η ελαχιστοποίηση της µη παρα-
γωγικής περιόδου.
■ Η παράταση της περιόδου σταθε-
ρής απόδοσης του φυτού.
■ Η αποφυγή της πρόωρης παρακ-
µής ή γηρασµού του δένδρου.
■ Επίτευξη οικονοµικών ωφελειών.
■ Η εξοικονόµηση υγρασίας, που 
είναι περιοριστικός παράγοντας σε 
ξηρικούς ελαιώνες.

ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ
Στα ελαιόδεντρα εφαρµόζονται τρεις 
τύποι κλαδέµατος:
Κλάδεµα διαµόρφωσης στα νεα-
ρά δένδρα: Σκοπός του είναι η δη-
µιουργία ενός ανθεκτικού σκελετού 
του δένδρου και ενός σχήµατος που 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΜΕ ΠΑΓΕΤΟ 

ΜΑΣΤΟΡΑΣ  
ΣΤΟ ΚΛΑ∆ΕΜΑ, 
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΤΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
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θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µας 
(ελαιοσυλλογή).
Κλάδεµα καρποφορίας στα παρα-
γωγικά δένδρα: Σκοπός του είναι η 
εξασφάλιση όσο το δυνατό σταθερής 
απόδοσης των δένδρων και καλής 
ποιότητας καρπού (ειδικά όσον αφορά 
τις επιτραπέζιες ποικιλίες).
Κλάδεµα ανανέωσης στα ηλικι-
ωµένα δένδρα: Σκοπός του είναι η 
αποφυγή της εξάντλησης µε τα χρόνια 
και η επαναφορά των δένδρων σε 
επιθυµητά σχήµατα και µεγέθη.
Πιο αναλυτικά, τώρα, ισχύουν τα εξής: 

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Περιλαµβάνει τις απαραίτητες επεµ-
βάσεις ώστε τα δένδρα µετά τα 
πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους 
να πάρουν σχήµα που να διευκο-
λύνει τις καλλιεργητικές εργασίες, 
τους ψεκασµούς και τη συγκοµιδή. 
Σηµειωτέον ότι πρέπει να αποφεύ-
γονται τα αυστηρά κλαδέµατα που 
καθυστερούν την είσοδο των δέν-
δρων σε καρποφορία. 

Ένα συνηθισµένο σχήµα είναι το ελεύ-
θερο κύπελο, για τη διαµόρφωση του 
οποίου τα δενδρύλλια κόβονται σε 
ύψος 60-80 εκ. από το έδαφος κατά 
τη µεταφύτευση. Τα επόµενα χρόνια 
γίνεται ελάχιστο κλάδεµα, µόνο για 
αφαίρεση σπασµένων κλαδιών και 
κλαδιών που διασταυρώνονται. 
Σε συστήµατα πυκνής φύτευσης επι-
διώκονται χαµηλά σχήµατα διαµόρ-
φωσης, µε σπουδαιότερα το χαµηλό 
κύπελλο και το θαµνώδες σχήµα. 

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ
Σκοπός του είναι η δηµιουργία βλα-
στών µέτριου µήκους και η διατήρη-
ση της καρποφόρας ζώνης σε καλή 
ζωηρότητα και µε καλό φωτισµό. Στα 
κανονικά παραγωγικά δένδρα συ-
νιστάται κάθε χρόνο ένα µέτριο (όχι 
αυστηρό) κλάδεµα καρποφορίας, µε 
αφαίρεση των πυκνών και νεκρών 
κλαδίσκων, µε στόχο να βελτιώνεται 
το µήκος των βλαστών και εξασφαλί-
ζεται καλός φωτισµός. 

ΚΛΑ∆ΕΜΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
 
Η ελιά έχει την ικανότητα να 
αναβλαστάνει από οποιοδήποτε 
σηµείο του ξύλου της µετά από 
κοπή και  αυτό το χαρακτηριστικό 
είναι που της δίνει τη γνωστή 
µακροζωία της. Για το λόγο 
αυτό, είναι δυνατή η ανανέωση 
γηρασµένων δένδρων, αλλά και 
η αποκατάσταση δένδρων που 
ζηµιώθηκαν από παγετό. Τα γηρα-
σµένα, χαµηλής παραγωγικότητας 
δένδρα, ανανεώνονται µε κόψιµο 
του κορµού χαµηλά ή στο σηµείο 
διακλάδωσης (σταυρός).
Για µερική ανανέωση ή περιορισµό 
της κόµης σε πυκνοφυτεµένα δέν-
δρα που σκιάζονται, το κόψιµο γί-
νεται στους βραχίονες ή στις πρώ-
τες διακλαδώσεις τους σε ανάλογο 
ύψος. Στα σηµεία κοπής αναπτύσ-
σονται νέοι ζωηροί βλαστοί από 
τους οποίους επιλέγονται οι κα-
ταλληλότεροι για το σχηµατισµό 
του νέου σκελετού του δένδρου. 
Το δένδρο µπαίνει πάλι σε καρπο-
φορία µετά από 3-5 χρόνια. Για την 
αποκατάσταση δένδρων που επλή-
γησαν από παγετό, τα δένδρα αφή-
νονται για ένα χρόνο, ώστε να εκ-
δηλωθεί η πραγµατική έκταση της 
ζηµιάς. Από τους νέους βλαστούς 
που στο µεταξύ εκπτύσσονται, θα 
σχηµατιστούν οι νέοι κλάδοι του 
δένδρου, ενώ αφαιρούνται όλα τα 
κατεστραµµένα µέρη.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ

Βελτίωση αερισµού 
και φωτισµού της κόµης1

2

3

4

5

Αύξηση µεγέθους
καρπού

Μεγαλύτερη περίοδος
σταθερής απόδοσης

Σωστό ισοζύγιο µεταξύ 
βλάστησης και καρποφορίας

Αφαίρεση λαίµαργων 
βλαστών 

Στο κλάδεµα διαµόρφωσης 
πρέπει να αποφεύγονται 
οι αυστηρές µορφές που 

καθυστερούν την είσοδο των 
δένδρων σε καρποφορία.

Το κλάδεµα καρποφορίας στις επιτραπέζιες ποικιλίες, αν γίνει σωστά, µπορεί να 
βελτιώσει το µέγεθος των καρπών, γι’ αυτό συνιστάται τις χρονιές υπερβολικής 
καρποφορίας αραίωση καρποφόρων κλαδίσκων λίγο µετά την καρπόδεση.
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ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Φανή Γιαννακοπούλου

Πριν από 40 χρόνια οι Αµερικανοί έµαθαν το κρασί 
και πριν από 20 το τυρί. Τώρα έχει έρθει το πλήρωµα 
του χρόνου για να µάθουν και να αγαπήσουν το 
ελαιόλαδο. Αυτό παρατηρεί ο έµπειρος γευσιγνώ-
στης Νίκολας Κόλµαν, που έχει διατελέσει κριτής 
στον περίφηµο διεθνή διαγωνισµό ελαιολάδου στη 
Νέα Υόρκη (NYIOOC).  Η τάση εξοικείωσης και χρή-
σης έξτρα παρθένων ελαιολάδων κερδίζει συνεχώς 
έδαφος τις ΗΠΑ, όπως εκτιµά ο ίδιος και µπαίνει στη 
διαδικασία να µάθει στους εκεί καταναλωτές να το 
αντιµετωπίζουν όπως το κρασί. Σε µια συνέντευξή 
του στην ιστοσελίδα seriouseats και στη Χάνα Χάου-
αρντ εξηγεί τα στάδια γευσιγνωσίας του ελαιολάδου 
και πώς το αποκαλούµενο terroir µετρά πάρα πολύ 
και επηρεάζει τα πάντα γύρω από το ελαιόλαδο.

Ποιο ήταν το γεγονός που σας ώθησε 
να ασχοληθείτε µε το ελαιόλαδο;
Μετά την αποφοίτησή µου από το κολλέγιο 
πραγµατοποίησα ένα ταξίδι από τον Αρκτικό 
κύκλο στη Φινλανδία µέχρι την έρηµο Σαχάρα 
στην Αφρική έχοντας µόνο ένα σακίδιο στην 
πλάτη µου. Κατέληξα στην Ιταλία στα τέλη 
Οκτωβρίου όπου ένας παλιός φίλος µε έφερε 
σε επαφή µε την Νάντια Γκασπερίνι Ρόσι, η 
οποία είναι κορυφαία ελαιοπαραγωγός στην 
περιοχή Μουλνιµάρια στο Αρέτσο. Μαζί συ-
γκοµίσαµε και πλύναµε µε τα χέρια µας τις 
ελιές. Όταν τη ρώτησα γιατί δεν πουλάει το 
ελαίολαδό της, µου αποκρίθηκε µε µεγάλη 
υπερηφάνεια: «οι ελιές είναι σαν τα παιδιά 
µου... και δεν µπορεί να περιµένεις από µένα 
να πουλήσω τα παιδιά µου». Η όλη εµπειρία 
ήταν µοναδική και ξεκίνησα κάθε χρόνο να επι-

στρέφω στην Τοσκάνη για την ελαιοσυγκοµιδή 
και µε τα χρόνια η Νάντια έγινε µεντοράς µου.

Τι είναι αυτό που σας εξιτάρει;
Είναι ο βασιλιάς στο ντουλάπι της ιταλικής 
κουζίνας και η ραχοκοκαλιά της µεσογειακής 
διατροφής. Εάν έχετε ένα ποιοτικό έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο, το µόνο που χρειάζεστε είναι 
µερικά απλά συστατικά για να δηµιουργήσετε 
ένα πραγµατικά υπέροχο και γευστικό γεύµα. 
Είναι η απόλυτη σως. Για το µεγαλύτερο µέ-
ρος της Αµερικής το ελαιόλαδο είναι σαν µια 
έρηµος και είναι συναρπαστικό που µπορώ να 
είµαι µέρος της αλλαγής σε αυτή την αντίληψη. 
Το ελαιόλαδο εκτιµώ ότι θα είναι η επόµενη µε-
γάλη ανακάλυψη του αµερικανικού λαού. Όπως 
ακριβώς συνέβη µε το τυρί πριν από 20 χρόνια 
αλλά και µε το κρασί πριν από 40 χρόνια.

Ποια είναι η ερώτηση που σας κάνουν 
σχεδόν όλοι για το ελαιόλαδο;
Αυτό που συχνά µε ρωτάνε είναι: «Ποιό είναι 
το καλύτερο ελαιόλαδο;» ∆εν υπάρχει µόνο 
ένα κορυφαίο ελαιόλαδο. Για το λόγο αυτό είναι 
σηµαντική η γευσιγνωσία. Η απόδειξη βρίσκεται 

στη γεύση. Προσπαθούµε να κάνουµε τους αν-
θρώπους να σκεφτούν για το ελαιόλαδο όπως 
κάνουν για το κρασί- να λάβουν υπόψη τους το 
έτος συγκοµιδής και εµφιάλωσης, την ποικιλία 
της ελιάς και την περιοχή από όπου προήλθε. 
Έχει σηµασία µε τι θα το σερβίρεις και φυσικά 
µετράει και ο ουρανίσκος του κάθε ανθρώπου. 

Πώς πρέπει να το δοκιµάζουµε;
Πρέπει να το γευόµαστε µόνο του, όπως οποιο-
δήποτε συστατικό. Στις επίσηµες γευσιγνωσίες 
χρησιµοποιούµε αδιαφανή µπλε ποτήρια χωρίς 
ποδίσκο. Το χρώµα του ποτηριού εµποδίζει τους 
γευσιγνώστες να επηρεαστούν από το χρώµα του 
ελαιολάδου. Το σχήµα του ποτηριού χωράει τέλεια 
στην παλάµη του χεριού, ώστε να το ζεστάνουµε 
και να απελευθερώσει τα αρώµατά του. Μόλις 
ζεστάνεις το ελαιόλαδο, κόλλησε τη µύτη σου στο 
ποτήρι και πάρε µια βαθιά ανάσα. Το µεγαλύτερο 
µέρος αυτού που γευόµαστε προέρχεται από τη 
µυρωδιά του. Στη συνέχεια γευστείτε λίγο ελαιό-
λαδο, όπως θα κάνατε µε το κρασί, καλύπτωντας 
όλο το στόµα, εκπνεύεστε για να καταστεί δυνατή 
η πλήρης γεύση. Η κατάποση είναι πολύ σηµαντι-
κή επίσης. Ένα πιπεράτο καύσιµο στο πίσω µέρος 
του λαιµού προκαλείται από την ελαιοκανθάλη, 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗel
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ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

η οποία είναι ένα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό. 
Όσο πιο πολύ σας καίει τόσο µεγαλύτερη είναι η 
παρουσία αντιοξειδωτικών. Αναφερόµαστε στο 
αίσθηµα αυτό ως οξύτητα.    

Πιστεύετε ότι είναι καλύτερα 
τα ελαιόλαδα πρώιµης συγκοµιδής;
Είναι διαφορετικά. Είναι πιο ακριβά να πα-
ραχθούν. Οι νέες ελιές είναι πιο γευστικές, 
αλλά αποδίδουν λιγότερο ελαιόλαδο. Όλες οι 
ελιές ξεκινούν πράσινες αλλά µε την πάροδο 
του χρόνου αποκτούν σκούρο µοβ χρώµα. 
Το χρώµα της ελιάς αντανακλά το στάδιο της 
ωρίµανσης. Όσο πιο νωρίς συγκοµίζετε η ελιά 
τόσο πιο ισχυρό θα είναι το ελαιόλαδο της.

Παίζει ρόλο το terroir;
Όπως και στο κρασί, το terroir µετρά πάρα 
πολύ και επηρεάζει τα πάντα γύρω από το 
ελαιόλαδο. Για παράδειγµα ελαιόλαδα από 
τη Λιγουρία και τη Βόρεια Ιταλία είναι πιο 
ελαφρυά, βουτυρώδη και γλυκά. Ταιριάζουν 
µε ευαίσθητα πιάτα και δεν εξουδετερώ-
νουν τη γεύση των λαχανικών, των ψαριών, 
των αυγών ή της πατάτας. Είναι ιδανικά για 
πέστο. Αυτά τα ελαιόλαδα υποστηρίζουν τις 
άλλες γεύσεις χωρίς συνωστισµό γεύσεων. 
Ελαιόλαδα από Τοσκάνη, Ούµπρια, Λάτσιο και 
κεντρική Ιταλία είναι πιο διεκδικητικά, πικρά 
και µε πιπεράτη επίγευση. Συχνά έχουν τη 
γεύση φρεσκοκοµµένου χόρτου. Ταιριάζουν 
σε σούπες και µπριζόλες. 
Τέλος, ελαιόλαδα από τη Σικελία και την Απου-
λία είναι ζωντανά, καθαρά και δυναµικά. Συν-
δυάζονται µε ψητά ψάρια, ντοµάτες, φασόλια 
και µελιτζάνα... Υπάρχουν όµως και εξαιρέσεις 
στους γευστικούς συνδυασµούς και αυτό έχει 
να κάνει µε τις προσωπικές επιλογές. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΜΑΝ
ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΗΣ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
EATALY �ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ� 

ΚΑΙ KΡΙΤΗΣ
 ΣΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΗ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ NYIOOC
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«Όταν λες Ελλάδα στο εξωτερικό, το µυαλό όλων 
πάει στο ελαιόλαδο. Επιθυµούσαµε πάντα να δη-
µιουργηθεί ένας διαγωνισµός, µε την πίστη ότι 
µέσα από αυτή τη διεθνούς κύρους εκδήλωση, το 
ελληνικό ελαιόλαδο θα κερδίσει πόντους υπεραξί-
ας». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια των διοργανωτών 
του «Athena International Olive Oil Competition» 
(ATHIOOC), της γενικής διευθύντριας, Μαρίας Κα-
τσούλη, και του προέδρου του διαγωνισµού, Ντί-
νου Στεργίδη. Βασικός και συνάµα απώτερος στό-
χος των ανθρώπων που συνέλαβαν την ιδέα και 
ανέλαβαν να τρέξουν τον πρώτο διεθνούς εµβέ-
λειας και κύρους διαγωνισµό ελαιολάδου «Athena 
International Olive Oil Competition» (ATHIOOC), 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και δη στο 
νοµό Μεσσηνίας, για δεύτερη χρονιά, τον Απρίλιο 
του 2017 και πιο συγκεκριµένα το χρονικό διάστη-
µα από 20-22 Μαρτίου στο Costa Navarino, είναι 
«να χτίσει υπεραξίες για το ελληνικό ελαιόλαδο».
«Μια βράβευση στην πατρίδα της ελιάς έχει ιδι-
αίτερο ειδικό βάρος και αποτελεί τον καλύτερο 

πρεσβευτή ενός ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές. 
Καθώς η διάκριση αυτή, η οποία πιστοποιείται µε 
µετάλλια, τιµητικά διπλώµατα, ειδικά αυτοκόλλητα 
και άλλο προωθητικό υλικό, συµβάλλει στην ανα-
βάθµιση της εικόνας και την εξάπλωση της φήµης 
των προϊόντων, τόσο µέσω της επικοινωνίας του 
διαγωνισµού όσο και µέσω των ξένων κριτών, 
οι οποίοι είναι διαµορφωτές κοινής γνώµης στο 
ευρύτερο διεθνές περιβάλλον», σηµειώνουν µι-
λώντας στο El τα στελέχη του ATHIOOC.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Αξίζει να σηµειωθεί  ότι οι οργανωτές φροντίζουν, 
ώστε όλα τα βραβευµένα ελαιόλαδα να τύχουν 
προβολής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εντός 
και εκτός Ελλάδος, ιδιαίτερα στους χώρους της 
γαστρονοµίας και της εστίασης.
«Επιπλέον, η καθιέρωση ενός µεγάλου και 
έγκυρου διεθνούς διαγωνισµού που διεξάγεται 
κάθε χρόνο στην Ελλάδα και πλαισιώνεται από 
πρωτότυπες και καινοτόµες γαστρονοµικές δρά-

σεις, θα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ποιοτι-
κή βελτίωση της ελληνικής ελαιοπαραγωγής και 
την ενδυνάµωση της φωνής του ελληνικού ελαι-
ολάδου στη διεθνή αγορά», εκτιµά ο πρόεδρος 
του διαγωνισµού, Ντ. Στεργίδης.

PREMIUM ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α
Τα ελαιόλαδα που βραβεύονται αποτελούν πρό-
τυπο για όλους τους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι 
αποκτούν έτσι συγκεκριµένους ποιοτικούς στό-
χους, ενώ η αξιολόγηση και κριτική αποτίµηση 
ενός προϊόντος αποτελούν για τον ίδιο τον παρα-
γωγό πολύτιµη ενηµέρωση ως προς την ποιοτική 
κατεύθυνση που έχει επιλέξει να ακολουθήσει. 
«Η εδραίωση του διαγωνισµού θα συµβάλλει 
ουσιαστικά και άµεσα στην ανάπτυξη των πω-
λήσεων όλων των βραβευθέντων προϊόντων, 
καθώς και στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς 
premium ελαιολάδων, η οποία βρίσκεται ακόµα 
σε εµβρυακό στάδιο», λέει στο El ο πρόεδρος του 
ATHIOOC, Ντίνος Στεργίδης.

ΒΡΑΒΕIA ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  
ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΙΟ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
«Τον καλύτερο πρεσβευτή ενός ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές αποτελεί 
µια βράβευση στην ιδιαίτερη πατρίδα της ελιάς, η οποία αποκτά µε αυτό 
τον τρόπο ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος». Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα µε 
βάση την οποία κινήθηκαν οι διοργανωτές του 2ου «Athena International 
Olive Oil Competition» (ATHIOOC) 2017

20�22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  

∆ιεθνείς κριτές 
και κανόνες
Τα 2/3 της κριτικής επιτροπής 
είναι ξένοι, γεγονός, το οποίο 
σύµφωνα µε την Μαρία 
Κατσούλη είναι πρωτοποριακό 
για τη χώρα µας, αφού µέχρι 
πρότινος καµιά διοργάνωση επί 
ελληνικού εδάφους δεν είχε 
προσκαλέσει ξένους κριτές. 

Του Αλέξανδρου Μπίκα
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�Τέσσερις κατηγορίες  
βραβείων και 256 δείγµατα

Αυστηρή γραµµή σε σχέση µε άλλους διαγωνισµούς του 
εξωτερικού σε σχέση µε τα βραβεία επέλεξαν οι διοργα-
νωτές, θεσπίζοντας, τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες έχουν 
ως εξής:  ∆ιπλό Χρυσό (95,5-100/100 µονάδες), Χρυσό 
(85,5-95 µονάδες), Αργυρό (75,5-85 µονάδες) και Χάλκινο 
(65-75 µονάδες). Το 25% των δειγµάτων προέρχονται από 
το εξωτερικό και µάλιστα µε καλή διασπορά προέλευσης, 
ενώ εξίσου εντυπωσιακή καταγράφηκε η ανταπόκριση και 
όσον αφορά στην Ελλάδα, µε συµµετέχοντες από όλες τις 
περιφέρειες, αλλά και τις ποικιλίες.

�Τα χαρακτηριστικά  
που δίνουν τη νίκη

Για να διακριθεί ένα ελαιόλαδο στον Athena International 
Olive Oil Competition 2017, χρειάζεται να ξεχωρίζει 
για τρία πράγµατα. Πρώτον, το βαθµό καθαρότητας του 
φρουτώδους του, το πόσο δηλαδή θυµίζει έναν υγιή καρπό 
ελιάς, όπως λέει χαρακτηριστικά στο El η Μαρία Κατσούλη. 
∆εύτερο στοιχείο αποτελεί το πικρό και το πικάντικο και, 
τέλος, το πόσο αρµονικά είναι δεµένα αυτά µεταξύ τους και 
τι βαθµό πολυπλοκότητας έχουν.  «Οι κανόνες που ακο-
λουθούµε είναι εκείνοι που ακολουθούνται διεθνώς στην 
αξιολόγηση, µε έµπειρους κριτές», καταλήγει επ’ αυτού η 
γενική διευθύντρια του ATHIOOC.

�Ποια ελαιόλαδα  
µπορούν να συµµετάσχουν

Ο διαγωνισµός Athena είναι διεθνής και ανοιχτός σε όλες τις 
ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσµου, βορείου και νοτίου 
ηµισφαιρίου, µε την προϋπόθεση πως τα ελαιόλαδα που 
θα συµµετέχουν θα ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία 
«Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο». Στο διαγωνισµό µπορούν 
να συµµετέχουν και ελαιόλαδα ειδικής κατηγορίας όπως 
τα αρωµατισµένα ή εµπλουτισµένα µε βότανα ή άλλους 
καρπούς, τα λεγόµενα «flavored» ή «infused» εφόσον αυτό 
δηλώνεται. Επίσης σηµειώνεται ότι µπορούν να αποστείλουν 
δείγµατα: ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβεία, συνεταιριστικές 
µονάδες και ενώσεις, τυποποιητές, εταιρείες εξαγωγών και, 
γενικά, κάθε µορφής εταιρεία που παράγει, τυποποιεί και 
εµπορεύεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτο-
νται το επίσηµο site: http://www.athenaoliveoil.gr/el/

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του διαγωνισµού, Ντίνο Στεργίδη, η διοργάνωσή του 
αποτελεί πρωτοβουλία της Vinetum και πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία 
του Ιδρύµατος Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντοπούλου. 

Ο διαγωνισµός θα πλαισιωθεί 
από πολλές καινοτόµες 
γαστριµαργικές δράσεις.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΙΛel

Oly Oil: Έχει πέραση  
στο εξωτερικό το brand  
από την Ολυµπία 

Στην παραγωγή, 

τυποποίηση και 

εµπορία εξαιρετικά 

παρθένου 

ελαιολάδου, 

στην περιοχή της 

Ολυµπίας, από το 

1846 ειδικεύεται ο 

ελληνικός όµιλος 

εταιρειών Olympian 

Green

Του Αλέξανδρου Μπίκα
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Ο όµιλος εταιρειών Olympian Green, που 

εγκαταστάθηκε πρόσφατα σε ένα ιδιόκτητο 

εργοστάσιο 3.000 τ.µ. µε την πλήρη δυνα-

µικότητα των εγκαταστάσεων να υπερβαίνει 

τους 4.000 τόνους, αγοράζει το ελαιόλαδο 

εκατοντάδων παραγωγών από το νοµό Ηλεί-

ας και Μεσσηνίας, για να το προωθήσει τυ-

ποποιηµένο σε επιλεγµένα σούπερ µάρκετ 

της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Ασίας αλλά 

και της Αµερικής.

«Οι ελιές που έρχονται για επεξεργασία 

στο ελαιοτριβείο είναι κατά 100% της ποι-

κιλίας Κορωνέικη, της περίφηµης και µο-

ναδικής Πελοποννησιακής ποικιλίας που 

εξασφαλίζει την παραγωγή ελαιολάδου 

χαµηλής οξύτητας, µε βαθύ πράσινο χρώµα 

και απαλή φρουτώδη γεύση και άρωµα», 

τονίζει µιλώντας στο El η Κατερίνα Παπαϊω-

άννου, υπεύθυνη επιχειρησιακής ανάπτυ-

ξης της εταιρείας.

ΕΚΘΛΙΨΗ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ
Η διαδικασία παραγωγής ξεκινά από το 

στάδιο της συγκοµιδής των ελιών από τους 

παραγωγούς που είναι οργανωµένοι και σε 

Οµάδα, µε µια µέθοδο που αποτρέπει την 

πρόωρη οξείδωσή τους και εξασφαλίζει ότι 

οι ελιές εκθλίβονται εντός 24 ωρών, ενώ η 

επεξεργασία από το στάδιο της έκθλιψης έως 

και την τυποποίηση εκτελείται σύµφωνα µε 

τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. «Ανάλογα 

µε το επιθυµητό αποτέλεσµα στη γεύση και 

την οξύτητα, συλλέγουµε τις ελιές σε πρώιµο 

στάδιο µε στόχο τη διασφάλιση φρουτώδους 

γεύσης, θυσιάζοντας την ποσότητα στο βωµό 

της ποιότητας, ή αργότερα για να παραχθεί 

το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο µας, το οποίο 

έχει µια πιο γλυκόπικρη γεύση», λένε οι 

υπεύθυνοι της εταιρείας.

Οι ελιές, για όλους τους τύπους ελαιολάδου, 

είναι ψυχρής έκθλιψης σε µύλο τεχνολογίας 2 

φάσεων, µε τη θερµοκρασία να µην υπερβαίνει 

ποτέ τους 27°C. Το αποτέλεσµα είναι η παρα-

γωγή ενός µοναδικού στο είδος του ελαιολά-

δου, γεµάτου αρώµατα και γεύση. Από τη στιγ-

µή που έχει υποστεί επεξεργασία, το ελαιόλαδο 

αποθηκεύεται σε δεξαµενές διπλής επικάλυ-

ψης από ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να καταστεί 

δυνατή η φυσική καθίζηση υπό ιδανικές συν-

θήκες. «Για την παραγωγή ελαιολάδου χρησι-

µοποιείται εξοπλισµός που είναι µοναδικός και 

δεν βρίσκεται σε άλλα ελληνικά ελαιοτριβεία, 

αφού επιτρέπει τις γεύσεις του ελαιολάδου να 

παραµείνουν στη συσκευασία ή και στο µπου-

κάλι και δεν εξατµίζονται στο περιβάλλον», 

επισηµαίνει η κυρία Παπαϊωάννου. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ

Η Olympian Green International, το εµπο-

ρικό σκέλος του οµίλου, επικεντρώνεται στη 

δηµιουργία ενός διεθνούς δικτύου πωλήσεων 

που αποτελείται από τους εισαγωγείς και δι-

ανοµείς οι οποίοι εξυπηρετούν ιδιωτικές επι-

χειρήσεις του χώρου καθώς και τις ανάγκες 

των πελατών της Olympian Green. 

«∆εδοµένου ότι η Ελλάδα είναι ο πρε-

σβευτής των φυσικών επιτραπέζιων ελιών, η 

Olympian Green αποφάσισε να επεκτείνει τις 

επιχειρηµατικές της δραστηριότητες στον το-

µέα, µε µια µεγάλη ποικιλία από φηµισµένες 

ελληνικές ελιές, όπως οι Καλαµών και Χαλ-

κιδικής», προσθέτει ο διευθύνων σύµβουλος 

της εταιρείας Φώτης Μαυρουδής. 

ΨΥΧΡΗ ΕΚΘΛΙΨΗ

Η θερµοκρασία  
κατά την έκθλιψη 
δεν υπερβαίνει  
ποτέ τους 27 °C 

Το βραβείο  που έλαβε το Oly Oil  Greek 
στα Exports Awards 2016 αφορούσε την 

κατηγορία Gold Top Branded Export Product 
και το παρέλαβε η Κατερίνα Παπαϊωάννου.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΙΛel

Βιολογικό σχήµα  
µε Μεγαρίτικη  
και Πατρινιά 

Σε πιο οργανωµένη βάση θέτουν το 

βιολογικό ελαιόλαδο Ladolea από την 

περιοχή της Κορινθίας τα δύο αδέρφια 

Πάνος και Θάνος Κλουτσινιώτης της 

εταιρείας Melissi & Co. καθώς έχουν 

συστήσει µια άτυπη οµάδα µε τους 

συνεργαζόµενους παραγωγούς

Της Φανής Γιαννακοπούλου

«Πραγµατοποιούµε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα συναντήσεις 

µε τους παραγωγούς που συνεργαζόµαστε από την περιοχή της 

Κορινθίας αλλά και 3-4 ακόµα από την περιοχή της Αχαΐας, κα-

θώς η εταιρεία µεγαλώνει και έτσι αυξάνονται και οι ανάγκες 

µας για ποσότητες ποιοτικού βιολογικού ελαιόλαδο. Να σηµει-

ωθεί ότι το 80% της παραγωγής µας είναι βιολογικό. Γίνονται 

σεµινάρια µε γεωπόνους, ανταλλαγή απόψεων, δικτύωση των 

παραγωγών και µαζική προµήθεια βιολογικών λιπασµάτων», 

αναφέρει στο Εl o Πάνος Κλουτσινιώτης.

ΝΤΟΠΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Η Melissi&Co ιδρύθηκε το 2012 από το δύο αδέρφια και πα-

ράγει τρία υψηλής ποιότητας βιολογικά και εξαιρετικά παρθένα 

µονοποικιλιακά ελαιόλαδα Ladolea από γηγενείς κορινθιακές 

ποικιλίες ελιάς (Μεγαρίτικη, Πατρινιά, Κορωνέικη), καθώς και ένα 
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βιολογικό γλυκό ξίδι (Αγιωργίτικο, ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ) µε γεύση 

περγαµόντου, σε πρωτότυπες χειροποίητες κεραµικές συ-

σκευασίες (αρύβαλλος). Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

(µαύρο µπουκάλι) καλλιεργείται στις ορεινές περιοχές τις 

Κορινθίας είναι ποικιλίας Μεγαρίτικης και το βιολογικό 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (λευκό µπουκάλι) καλλιερ-

γείται στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κορινθίας είναι ποι-

κιλίας Πατρινιά / Κουτσουρελιά. 

Το 2015 το Ladolea διακρίθηκε σε 5 διεθνείς διαγωνι-

σµούς γεύσης και συσκευασίας και σήµερα τα προϊόντα πω-

λούνται σε Ευρώπη, Αµερική και Αυστραλία. «Έχουν γίνει 

ανοίγµατα στην αγορά της Αµερικής, της Κορέας, της Σιγκα-

πούρης, της Αυστραλίας. Η Γερµανία όµως αποτελεί τον κύ-

ριο εξαγωγικό προορισµό των προϊόντων µας», σηµειώνει ο 

Π. Κλουτσινιώτης.

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Ενδεικτικό της προσπάθειας ανάδειξης των εκλεκτών 

ελληνικών αγροτικών προϊόντων και της πλούσιας ιστο-

ρίας του τόπου αποτελεί και η συµµετοχή του Π. Κλου-

τσινιώτη στο ∆ίκτυο Νέων Επιχειρηµατιών Κορινθίας 

(Corinthian Cluster) το οποίο διακρίνεται στους εξής 3 

επιχειρηµατικούς πυλώνες: αγροδιατροφή, τουρισµός και 

πολιτισµός. Τον περασµένο Ιούνιο το Corinthian Cluster, 

η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς – Φίλαιος και το 

έργο Goals που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ENPI 

CBC MED της ΕΕ διοργάνωσαν την εσπερίδα «Κορινθια-

κό Ποιοτικό Ελαιόλαδο-Προσκλήσεις & Προοπτικές», την 

οποία παρακολούθησαν πάνω από 90 άτοµα. Το βασικό 

συµπέρασµα της εκδήλωσης ήταν ότι µόνο µια οµάδα αν-

θρώπων (παραγωγών, ελαιοτριβείων, τυποποιητών και 

υπευθύνων marketing) µπορεί να καταφέρει µια εύστοχη 

τοποθέτηση των αγροδιατροφικών προϊόντων στις αγορές 

του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Η εταιρεία έχει κερδίσει 
δύο διεθνή βραβεία για το 
ντιζάιν της συσκευασίας. Το 
Red Dot Award: Commu-
nication Design 2014 στο 
Βερολίνο και τη 2η θέση στο 
Pentaward στο Τόκιο

ΓΚΟΥΡΜΕ 
ΟΜΑ∆Α  
ΣΤΗ SIAL
Tο Ladolea 
συµµετείχε στη 
∆ιεθνή Έκθεση 
Τροφίµων και 
Ποτών «SIAL 
2016» µε την οµάδα 
Greek Gourmet 
Collection στην 
οποία συµµετέχουν 
επίσης οι εξής νέες 
και καινοτόµες 
επιχειρήσεις: The 
Family Beez,  
Golden Black και 
Oreanthi.
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Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΕΡΜΑΙΑ πολιτικών παιχνιδιών 
και υπουργικών διαγκωνισµών 
παραµένουν χιλιάδες ελαιοπαρα-
γωγοί και επιχειρήσεις εµπορίας, 
µεταποίησης, εξαγωγής ελιάς Κα-
λαµάτας µε τζίρους εκατοµµυρίων 
ευρώ, από παραγωγικές ζώνες 
εκτός Μεσσηνίας, µετά το απίστευ-
το ράβε-ξήλωνε του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και την υπα-
ναχώρηση του Βαγγέλη Αποστόλου, 
ο οποίος µέσω µιας ανακοίνωσης 
Τύπου έβγαλε -πριν καν µπει οριστι-
κά- από τον Εθνικό  Κατάλογο την 
ποικιλία ελιάς «Καλαµών».
Παρότι οι πληροφορίες συγκλίνουν 
ότι επικρατούν «δεύτερες σκέψεις» 
στον 6ο όροφο του υπουργικού µε-
γάρου έπειτα από πιέσεις κυβερνη-

τικών βουλευτών από τις θιγόµενες 
περιφέρειες, σχετικά µε την αλλαγή 
της… αλλαγής, η ακύρωση σχετικής 
σύσκεψης που είχε συγκαλέσει στη 
Βάθη ο γενικός γραµµατέας, Νίκος 
Αντώνογλου, για την Τρίτη 10 Ιανου-
αρίου, εγείρει νέα ερωτηµατικά και 
δηµιουργεί ανησυχία αναφορικά µε 
τη διαφαινόµενη προχειρότητα, µε 
την οποία αντιµετωπίζεται ένα µεί-
ζον, για τις τοπικές και την εθνική 
οικονοµία, θέµα.
Αυτή τη φορά, λένε οι πληροφορίες, 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Βαγγέλης Αποστόλου δεν κατόρ-
θωσε να παραστεί λόγω... χιονιά, τη 
στιγµή που άπαντες οι προσκεκλη-
µένοι κυβερνητικοί βουλευτές από 
περιοχές της χώρας µε έννοµο συµ-
φέρον (Φθιώτιδα, Αιτωλοακαρνανία 
Λακωνία κ.α.) δήλωναν παρόντες.

Επί της ουσίας, η ακύρωση από τον 
Βαγγέλη Αποστόλου της απόφασης 
που υπέγραψε και πήρε ΦΕΚ στις 
16 ∆εκεµβρίου, ο υφιστάµενός  του 
Βασίλης Κόκκαλης, µε την οποία 
εντασσόταν στον Εθνικό Κατάλογο η 
ποικιλία ελιάς «Καλαµών», δεν έχει 
αποτυπωθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.
Παράλληλα, από το γραφείο Απο-
στόλου δεν φαίνεται να συµµερίζο-
νται τις κατηγορίες περί «αδειάσµα-
τος» στον γενικό γραµµατέα Νίκο 
Αντώνογλου, ο οποίος είχε συµβάλ-
λει καταλυτικά στην προωθούµενη 
ρύθµιση µε την οποία προστατεύο-
νταν η ποικιλία σε εθνικό επίπεδο, 
ανοίγοντας το δρόµο για ένα σχήµα 
Γεωγραφικής Ένδειξης.
Αυτό βέβαια που έχει σηµασία είναι 
ότι µετέωροι έως ότου βρεθεί λύση 

οριστική, µένουν παραγωγοί, µετα-
ποιητές και εξαγωγείς, που εδώ και 
περίπου 25 χρόνια επεδίωκαν να 
απεγκλωβιστούν από τη σύγχυση 
και το «µπλοκάρισµα» στις αγο-
ρές, που προκαλούσε η ονοµασία 
του προϊόντος Προστατευόµενης 
Ονοµασίας Προέλευσης «Ελιά Κα-

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΜΗΡΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΩΝ 
Η ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εντός της ερχόµενης 
εβδοµάδας, θα γίνει 
η σύσκεψη µε τους 
κυβερνητικούς 
βουλευτές που 
αναβλήθηκε 
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λαµάτας» και του προϊόντος, «Κα-
λαµάτα» / Kalamata Olives.

ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ
Κίνδυνο µείωσης των εξαγωγών, 
γεγονός που θα σηµάνει µείωση της 
υπεραξίας που διέθετε µέχρι σήµε-
ρα το προϊόν, βλέπουν οκτώ επιχει-
ρήσεις του κλάδου της επιτραπέζιας 
ελιάς, οι οποίες στις 9 Ιανουαρίου 
απέστειλαν επιστολή διαµαρτυρίας 
στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, 
τον υπουργό Οικονοµικών Ε. Τσκα-
καλώτο, το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, τους βουλευτές του νο-
µού Λακωνίας, τον περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, το επιµελητήριο, 
την ∆ΟΕΠΕΛ και την ΠΕΜΕΤΕ. 
Οι επιχειρήσεις ζητούν επίσης,
■ τη µη διαγραφή του συνώνυµου 

«Καλαµάτα» της ποικιλίας από τον 
εθνικό κατάλογο ποικιλιών, όπως 
ισχύει σύµφωνα µε την απόφα-
ση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4044/Β/16.12.16, άλλως να εφαρ-
µοσθεί η απαγόρευση της χρή-
σης της ονοµασίας, της ποικιλίας 
«Καλαµάτα»/Kalamata Olives από 
όλα τα σηµεία εξόδου της χώρας, 

καθώς ήδη συµβαίνει στο νοµό 
Λακωνίας, ώστε να µην υφίστανται 
οι επιχειρήσεις του νοµού αθέµιτο 
ανταγωνισµό.
■ τον αυστηρό έλεγχο και των 
προδιαγραφών του προϊόντος 
ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτα»/PDO «Elia 
Kalamata», (όχι µόνο της ονοµα-
σίας), όπως αυτές καθορίζονται 

στην απόφαση αναγνώρισης του 
(αλατότητα, υγρό πλήρωσης, κ.ά), 
καθώς και του συνόλου των πο-
σοτήτων που διακινούνται ετησίως 
από το νοµό Μεσσηνίας, ως προϊόν 
ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας»/PDO «Elia 
Kalamatas», καθώς µπαίνει πλέον 
σε κίνδυνο η βιωσιµότητα των εξα-
γωγικών επιχειρήσεων του νοµού.

Ο Γιώργος 
Ντούτσιας, 
Πρόεδρος της 
∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης 
Επιτραπέζιας 
Ελιάς, µαζί µε το 
Γενικό Γραµµατέα 
του Υπουργείου 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Νίκο 
Αντώνογλου.

ΛΥΣΗ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
Εξηγήσεις από τον Βαγγέλη Αποστόλου 
για την απόφαση που ανακάλεσε ζή-
τησε µε επιστολή που απέστειλε στις 6 
Ιανουαρίου ο Αγροτικός Ελαιουργικός 
Συνεταιρισµός Λιβανατών. 
«Κύριε Υπουργέ, τι έγινε και σε µια εβδο-
µάδα µέσα ανακαλέσατε την απόφαση 
του υπουργείου; Τι παιχνίδια παίζονται σε 

βάρος πρώτα των αγροτών; ∆εν µπορεί 
να µην γνωρίζετε το θέµα, ποιος σας “κα-
τάφερε” να αλλάξετε την απόφαση; Εσείς 
πρέπει να υπερασπίζεστε τους Έλληνες 
αγρότες και όχι να φέρνετε εµπόδια σε 
ένα αγροτικό προϊόν που εξάγεται σε 
εκατό χώρες και από αυτό ζουν χιλιά-
δες αγρότες. Με την απόφαση σας αυτή 

στην ουσία ευνοείτε άλλες χώρες Τουρ-
κία-Αίγυπτο-Μαρόκο που πουλάνε ελιές 
αµφιβόλου ποιότητας µε την ονοµασία 
“KALAMATA OLIVES” . Κύριε Υπουργέ 
τιµωρείτε τους Έλληνες αγρότες και δίνε-
τε συνάλλαγµα σε αγρότες άλλων αντα-
γωνιστικών χωρών;», επισηµαίνουν στο 
κείµενο της επιστολής τους.

O ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ MΕ ΑΡΙΘMΟΥΣ

ΕΛΛΑ∆Α

2η
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΧΩΡΑ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

62.000+
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

8%
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 10ετία

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
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Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι οι τιµές της ελιάς 
Καλαµών τον προσεχή Απρίλιο, Μάρτιο, όταν θα έχουν 
«φύγει» στο εξωτερικό και οι τελευταίες ποσότητες 
που έχουν στις αποθήκες τους οι µεγάλες εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, θα εκτοξευτούν  σε πρωτοφανή επίπεδα. Από 
το καλοκαίρι δε και µέχρι να ξεκινήσει η επόµενη εµπορική 
περίοδος, η τιµή της «βασίλισσας» των επιτραπέζιων 
ελιών, θα βλέπει «µόνο προς τα πάνω»

Του Αλέξανδρου Μπίκα

Αυτό φαίνεται ότι το έχουν αντιλη-
φθεί όσοι από τους παραγωγούς 
κατάφεραν να συλλέξουν µια ικσνή 
ποσότητα ελιάς φέτος, δεδοµένων 
των πρωτοφανών δυσκολιών (ζη-
µιές από γλοιοσπόριο και δάκο) και 
τις κρατάνε σε κάδες στην αποθή-
κη, για να εξασφαλίσουν όσο το 
δυνατόν υψηλότερη τιµή, αφού 
διαβλέπουν δυναµική, λόγω της 
έντονης ζήτησης από το εξωτερικό, 
που µαίνεται.
Από το ρεπορτάζ προκύπτει, ότι 

αυτή την περίοδο, οι εµπορικές 
πράξεις σε Μεσσηνία, Λακωνία, 
Αιτωλοακαρνανία και Φθιώτιδα 
έχουν κυριολεκτικά «παγώσει» 
και οι αγρότες τηρούν στάση ανα-
µονής, προσµένοντας αύξηση των 
εσόδων τους.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, µόνο 
στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, µεµο-
νωµένοι παραγωγοί ξεκίνησαν δι-
απραγµάτευση για πώληση ποσο-
τήτων επιτραπέζιας ελιάς, µε τιµή 
βάσης τα 2,30 ευρώ το κιλό, ανε-
ξαρτήτως µεγέθους, ενώ στο νοµό 
Λακωνίας, οι τελευταίες περσινές 
ποσότητες πουλήθηκαν «σκούπα» 
κι αυτές, στα τέλη ∆εκεµβρίου, 
προς 2,30 ευρώ το κιλό, όταν ένα 
χρόνο πριν η αντίστοιχη τιµή, δεν 
πέρναγε τα 1,60 ευρώ το κιλό.
Τις συνθήκες έλλειψης που δηµι-
ουργούνται στην αγορά, επιβεβαι-
ώνουν µιλώντας στο El από το νοµό 
Μεσσηνίας σηµαντικοί παράγοντες 
που ασχολούνται µε την εµπορία 

Από 20% έως 
30% υπολογίζεται 
το ποσοστό µείωσης 
της παραγωγής ελιάς 
Καλαµών στο νοµό 
Λακωνίας

ΚΑΛΑΜΩΝ 

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
�ΜΠΟΥΜ
 ΣΤΗΝ 
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
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επιτραπέζιας ελιάς, κάνοντας λόγω 
για µια µείωση παραγωγής της τά-
ξης του 70 ίσως και 80%. 
Μάλιστα εκφράζουν την ανησυχία 
τους, για το πώς, θα καταφέρουν 
κυρίως οι µεγάλες εξαγωγικές, 
να καλύψουν τους πελάτες τους 
στο εξωτερικό, αφού «λείπει πολύ 
προϊόν φέτος».

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΕΧΕΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Ελλειµµατική χαρακτήρισε, λίγο 
πριν το τέλος της διαδικασίας της 
συγκοµιδής, την παραγωγή επι-
τραπέζιας ελιάς κατά την τρέχουσα 
σεζόν 2016/2017 και η ∆ιεπαγγελ-
µατική Οργάνωση Επιτραπέζιας 

Ελιάς (∆ΟΕΠΕΛ), διαπιστώνοντας 
παράλληλα πως οι ανάγκες της 
χώρας µας σε κατανάλωση και 
εξαγωγές, δεν καλύπτονται.
Παρά το γεγονός, σηµείωσε σε 
ανακοίνωσή της µε αφορµή τη δι-
εξαγωγή της 2ης Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µελών 
της, η ∆ιεπαγγελµατική Ελιάς, ότι η 
συλλογή δεν έχει ακόµη τελειώσει 
για τις ποικιλίες «Κονσερβολιά» 
και «Καλαµάτα», κατά κοινή οµο-
λογία, η τρέχουσα ελαιοκοµική 
περίοδος 2016/17 χαρακτηρίζεται 
από τα εξής στοιχεία:
■ Αποθέµατα αυξηµένα πράσινων 
ελιών της ποικιλίας “Χαλκιδική”
■ Ηρτηµένη εσοδεία εκτιµώµενη 
ως υπολειπόµενη των αναγκών 
της χώρας
■ Μεγάλο µέρος της ηρτηµένης 
εσοδείας των ποικιλιών «Κον-
σερβολιά» και «Καλαµάτα», όλων 
των περιφερειών παραγωγής 
προσβλήθηκε από το ∆άκο, ενώ ο 
ηρτηµένος ελαιόκαρπος των περι-
φερειών της ∆υτικής Ελλάδας (Αι-
τωλοακαρνανία - Άρτα) προσβλή-
θηκε σε µεγάλο ποσοστό και από 
το γλοιοσπόριο.

Τροµακτική µείωση, 
που κατά πολλούς, 
προσεγγίζει το 70%-
80% έχει υποστεί η 
παραγωγή στο νοµό 
Μεσσηνίας

Άνοδο πάνω από 9% 
σηµείωσαν οι εισαγωγές 
επιτραπέζιων ελιών στην 
Αυστραλία τo 2015/2016 σε 
σύγκριση µε τo 2014/2015 
µε βάση πρόσφατα στοιχεία 
του IOC, αυξηµένες σχεδόν 
4% ήταν οι εισαγωγές του 
Καναδά και 1% των ΗΠΑ. 
Αντίθετα µειώθηκαν οριακά 
οι εισαγωγές από Βραζιλία 
(-0,1%) και από Ρωσία (-4%). 

ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΑ
ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 
Σηµαντική µείωση της 
παραγωγής, λόγω 
των ζηµιών από το 
γλοιοσπόριο, σε ποσοστό 
πάνω από 60% έχει 
υποστεί και ο νοµός 
Αιτωλοακαρνανίας. 
Εκεί οι πληροφορίες 
θέλουν τους µεσίτες, 
τη δεδοµένη χρονική 
στιγµή, να «κυνηγούν» 
κρατηµένες περσινές και 
φετινές ποσότητες, ακόµη 
και άγουρης ελιάς, που 
τυχαίνει να έχουν στις 
αποθήκες οι αγρότες, µε 
αποτέλεσµα η τιµή για 
το συγκεκριµένο είδος 
να έχει ξεπεράσει τα 80 
λεπτά και να προσεγγίζει 
το 1 ευρώ, όταν τα 
προηγούµενα χρόνια 
το εν λόγω είδος δεν 
αγοράζονταν πάνω από 
40-50 λεπτά του ευρώ.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΕΛΙΩΝ (τόνοι)
2015/2016

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ (τόνοι)

ΠΗΓΗ: IOC, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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Εκδηλώσεις

Στο Ρέθυµνο 3ος Παγκρήτιος 
∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου
Στην ανάδειξη του ποιοτικού τυποποιηµένου ελαιολάδου 
αποσκοπεί ο 3ος Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου 
που θα πραγµατοποιηθεί από τις 11 έως τις 12 Μαρτίου στο 
Ρέθυµνο. Περαιτέρω, ο συγκεκριµένος διαγωνισµός θα 
προβάλλει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρητικού 
ελαιολάδου και θα συµβάλει στη βελτίωση της τεχνογνω-
σίας γύρω από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Να σηµειωθεί 
ότι η προβολή των προϊόντων µέσω του διαγωνισµού θα 
ενδυναµώσει την εικόνα τους εντός και εκτός της χώρας 
µας. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι 
επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου, οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις και οι παραγωγοί ή οµάδες παραγωγών που 
διαθέτουν στην αγορά επώνυµο και τυποποιηµένο εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο, συµβατικής ή/και βιολογικής 
καλλιέργειας. Επικεφαλής της δεκαµελούς  κριτικής 
επιτροπής του διαγωνισµού ορίστηκαν δυο διακεκριµένοι 
επιστήµονες του χώρου, ο Αντόνιο Τζουζέπε Λάουρο από 
την Ιταλία και η  Έφη Χριστοπούλου από την Ελλάδα. Για 
πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής στην ιστοσελίδα: 
http://www.cretanooc.org/index.php  

Έως 24 Φλεβάρη δεκτές 
συµµετοχές στο διαγωνισµό 
IOOC Kotinos 2017

Η Επιστηµονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» 
διοργανώνει τον 2ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Ποιότητας 
Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «IOOC KOTINOS 
2017» για τη βράβευση των καλύτερων επώνυµων 
τυποποιηµένων προϊόντων. Μέρος στο διαγωνισµό 
µπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις τυποποίησης/
εµπορίας ελαιολάδου, οι συνεταιριστικές οργανώσεις 
και οι παραγωγοί  ή οµάδες που διαθέτουν στην αγορά 
επώνυµο τυποποιηµένο εξαιρετικό παρθένο ελαιό-
λαδο. Τα βραβεία θα απονεµηθούν κατά τη διάρκεια 
της Food Expo Greece 2017 στις 18-20 Μαρτίου στο 
Metropolitan Expo. Πληροφορίες στο 210/3238856.

Σύγχρονο Μάρκετινγκ 
στο Φεστιβάλ Καλαµάτας
Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς 
Καλαµάτας θα πραγµατοποιηθεί για 3η φορά φέτος 
στο ξενοδοχείο Elite από τις 7-9 Απριλίου. Το φεστιβάλ 
επιδιώκει να καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης και 
επιµόρφωσης όλων των εµπλεκόµενων µερών σχετικά 
µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις θεσµικές αλλαγές και 
τις νέες τάσεις στον κλάδο. Οι επιµέρους δράσεις του 
θα περιλαµβάνουν το Συνέδριο σχετικά µε τις διεθνείς 
τάσεις της ελαιοκοµίας και το σύγχρονο µάρκετινγκ, 
την Έκθεση ελαιοκοµικών προϊόντων, εξοπλισµού και 
υπηρεσιών, τον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό ποιότητας και 
συσκευασίας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου καθώς 
και Σεµινάρια διαφόρων θεµατικών. Επιπλέον, θα 
πραγµατοποιηθεί επίσκεψη στον µεσσηνιακό ελαιώνα.  
Πληροφορίες στο: www.kalamata-olivefestival.gr 

Επικεφαλής της δεκαµελούς  
κριτικής επιτροπής του 
διαγωνισµού ορίστηκαν δυο 
διακεκριµένοι επιστήµονες 
του χώρου, ο Αντόνιο Τζου-
ζέπε Λάουρο (φωτό κάτω) 
από την Ιταλία και η  Έφη 
Χριστοπούλου (επάνω) από 
την Ελλάδα.
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 Ένα σχεδόν µήνα µετά τη σύνταξη, έκδοση και 
κυκλοφορία του Οδηγού Ποιότητας - Κώδικα ∆εοντο-
λογίας στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου από τους 
ΣΕΒΙΤΕΛ, ΕΣΒΙΤΕ, ΕΚΕΠΕ & Ε∆ΟΕΕ, όπως κυκλοφόρησε 
σε ένθετη έκδοση της εφηµερίδας Agrenda στις 26-27 
Νοεµβρίου 2016, στις 21 ∆εκεµβρίου αναρτήθηκε 
στο site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ένας 
αντίστοιχος «Οδηγός ορθών πρακτικών στην παρα-
γωγική διαδικασία του ελαιολάδου». Η ουσία είναι ότι 
παραγωγοί και µεταποιητές συµφωνούν πως και οι δύο 
οδηγοί θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικής τήρησης και 
εφαρµογής, για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας 
του εθνικού µας προϊόντος!

 ∆εν έφταναν φέτος οι ζηµιές από την ξηρασία 
και την ανοµβρία της περασµένης άνοιξης στους ελαιο-
παραγωγούς, ήρθε και η κακοκαιρία και τους… ξέκανε! 
Και όσοι είχαν τρυγήσει τις ελιές, όλα καλά. Κάποιες 
όψιµες όµως ποικιλίες, που είχαν µείνει αµάζευτες, 
έστω και µικρές ποσότητες, έπεσαν «αµαχητί» υπό το 
βάρος του χιονιού. Το θέµα είναι ότι και αρκετά δέντρα 
που τώρα δείχνουν χωρίς πρόβληµα, µέχρι την άνοιξη 
µπορεί να είναι ξερά, καθώς, έχουν µείνει για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα στο χιόνι. 

 Των φρονίµων τα παιδιά κινητοποιούνται από 
νωρίς! Να προλάβουν το κακό προσπαθούν αγρότες και 
εργαζόµενοι στο πρόγραµµα δακοκτονίας της Ηλείας. 
Μέχρι και σε κινητοποιήσεις είναι αποφασισµένοι να 
προχωρήσουν, προκειµένου να µην παραµείνουν τα 
ίδια -σε χαµηλά επίπεδα- κονδύλια του προγράµµατος 
και για φέτος. Άσε που πολλές χιλιάδες ελαιόδεντρα 
και µεγάλες ελαιοκοµικές περιοχές, έµειναν εκτός 
δακοκτονίας.           

 Έχει τα καλά της σαφώς, έχει όµως κι ένα 
κακό η φετινή καλή τιµή στο ελαιόλαδο. Οι παραγωγοί 
που περιµένουν και ακόµα υψηλότερα επίπεδα, µε 
βάση το νόµο προσφοράς και ζήτησης, αποφάσισαν να 
αποθηκεύσουν το προϊόν τους γι' αργότερα. Η αύξηση 
όµως των κρουσµάτων κλοπών δεν τους αφήνει να 
ησυχάσουν. Σκοπιές µε βάρδιες βαράµε, λέει παραγω-
γός, φίλος της στήλης.

 Πανηγυρίζουν οι Ισπανοί διακινητές ελαιολά-
δου µε την αύξηση των εξαγωγών τους προς τις ΗΠΑ. 
Το γεγονός ότι κυριαρχεί το ισπανικό προϊόν έναντι του 
ιταλικού στην αγορά των ΗΠΑ, γίνεται εµφανές και στα 
πρόσφατα αριθµητικά στοιχεία του ∆ιεθνούς Συµβουλί-
ου Ελαιολάδου (IOC). Αυτό συνέβη γιατί σταδιακά από 
το 2014 και µετά δυσφηµίστηκε το ιταλικό προϊόν από 
δηµοσιεύµατα του αµερικανικού Τύπου που έκαναν 
λόγο για παράνοµες πρακτικές του κυκλώµατος που 
ελέγχει το εµπόριο ελαιολάδου στη γειτονική χώρα. 
Ως εκ τούτου οι διακινητές στις ΗΠΑ 
προτίµησαν να στραφούν σε 
ισπανικό, ελληνικό και τυνησι-
ακό ελαιόλαδο. 

ο γερολαδάς

Παρενιαυτοφορία

Με επίκεντρο το ελαιόλαδο 
της Μεσογειακής διατροφής 
Το Λονδίνο γίνεται και πάλι σηµείο συνάντησης των καλύτερων 
παραγωγών ελαιολάδου στον κόσµο µέσα από µια µοναδική 
διοργάνωση µε θέµα την ανάδειξη και προώθηση της πλέον 
εξαιρετικής ποιότητας του «υγρού χρυσού» στις διεθνείς αγορές. 
Ο λόγος για το διεθνή διαγωνισµό εξαιρετικού παρθένου 
Ελαιόλαδου, London IOOC 2017, που θα πραγµατοποιηθεί στην 
πρωτεύουσα του Ηνωµένου Βασιλείου, το Λονδίνο, το διάστηµα 
7-10 Απριλίου. Στο πλαίσιο του θα απονεµηθούν τα βραβεία 
London IOOC 2017, βραβεία Ποιότητας ελαιολάδου και London 
IOOC 2017, βραβεία Συσκευασίας ελαιολάδου. Η υποβολή των 
υποψηφιοτήτων θα γίνεται δεκτή µέχρι τις 3 Απριλίου, ενώ 
τα δείγµατα θα πρέπει  να αποσταλούν µέχρι τις 7 Απριλίου. 
Υποψήφια τον διαγωνισµό µπορούν να είναι µόνο τυποποιηµένα 
ελαιόλαδα που κυκλοφορούν νόµιµα στα καταστήµατα λιανικής 
πώλησης. Οι επαγγελµατίες του κλάδου που θα παρευρεθούν 
στη διοργάνωση θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για 
τους τρόπους διατήρησης και βελτίωσης  της ποιότητας του 
επώνυµου προϊόντος καθώς και προώθησής του σε όλη την 
γκάµα των πεδίων χρήσης και κατανάλωσής του. Επιπροσθέ-
τως, ο διαγωνισµός έχει σκοπό να αναδείξει την ιδιαίτερη αξία 
και τις υγιεινές και θρεπτικές ιδιότητες του ελαιολάδου της 
Ελληνικής και Μεσογειακής διατροφής καθώς και να προβάλλει 
τη διαφορετικότητα των ποικιλιών. 
Περισσότερες πληροφορίες: 0044 (0)208 359 1388, info@
aristionawards.co.uk, www.aristionawards.co.uk/el/diagonismi/ 

Οι συµµετέχοντες πέρα από 
την προβολή των προϊόντων 
τους θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν και να 
µάθουν όλα όσα χρειάζονται 
για τις τελευταίες εξελίξεις 
και τάσεις της παγκόσµιας 
αγοράς. Η συµµετοχή προϋ-
ποθέτει ορθή προετοιµασία 
και υποβολή της υποψηφιό-
τητας εντός του ενδεδειγµέ-
νου χρονικού διαστήµατος. 
Στον διαγωνισµό συµµετέ-
χουν µόνο τυποποιηµένα 
ελαιόλαδα που κυκλοφορούν 
νόµιµα στα καταστήµατα 
λιανικής πώλησης.

  7  4
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ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ
ΚΑΡΠΟΣ

Η οικονοµική σπουδαιότητα 
και σπανιότητα του ελαιολάδου 
γίνεται ιδιαιτέρως εµφανής 
στα πλαίσια του Πελοποννησια-
κού Πολέµου (431 π.Χ.-404 π.Χ.) 
µιας και συχνά τα αντίποινα και 
από τις δύο πλευρές επικε-
ντρώνονταν µεταξύ άλλων στην 
καταστροφή ελαιώνων. Ο καθη-
γητής Κλασικής Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
Π. Φάκλαρης, παραθέτει σειρά 
στοιχείων που µαρτυρούν την 
παρουσία του ελαιόδενδρου στον 
ελλαδικό χώρο ήδη από τη Νεολι-
θική εποχή και αποδεικνύουν την 
κυρίαρχη σηµασία που είχε λόγω 
της οικονοµικής σηµασίας του 
και των ποικίλων χρήσεων των 
προϊόντων του στην καθηµερινή 
και στη θρησκευτική ζωή.

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ 
ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ 
ΠΟΛΕΜΟΥ
Οι Σπαρτιάτες εισβάλλοντας 
στην Αττική κατά τον Πελοπον-
νησιακό Πόλεµο κατέστρεψαν 
τους ελαιώνες της, αλλά και οι 
Αθηναίοι µε τον Περικλή έκοψαν 
τα ελαιόδενδρα των πεδιάδων της 
Κυνουρίας και της Αργολίδος. Ει-
δικότερα, µεταξύ των αντιποίνων 
περιλαµβάνονταν τα εξής: κόψιµο 
ελαιόδεντρων, κάψιµο στρεµµά-
των αγροτικών καλλιεργειών. Αρ-
χαίες πηγές αναφέρουν αρκετές 
παρόµοιες περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες ο εχθρικός στρατός µε την 
καταστροφή των ελαιοδένδρων 
έπληττε την οικονοµία του τόπου 
για πολλά χρόνια έως ότου 
µπορούσαν να αναπτυχθούν ξανά 
οι ελαιώνες. Σηµειώνεται ότι ο 
«Πελοποννησιακός Πόλεµος» 
έληξε το 404 π.Χ. µε νίκη της 
Σπάρτης και σήµανε το τέλος της 
αθηναϊκής ηγεµονίας.

ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ 
ΕΡΙ∆ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ

Σε ορισµένες περιπτώσεις 
και η µεγάλη παραγωγή ήταν 
αιτία διενέξεων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η περίπτωση της 
Θυρεάτιδος όπου ο πλούτος της 
πεδιάδας σε ελαιόλαδο φαίνεται 
ότι αποτέλεσε µία από τις αιτίες 
συγκρούσεων µεταξύ Σπάρτης και 
Άργους επί 9 αιώνες. Την περιοχή 
του Πάρνωνα, και ιδιαίτερα την 
Κυνουρία, από τα τέλη του 11ου 
αι. π.Χ. ως και τα ρωµαϊκά χρόνια, 
τη διεκδικούσαν τόσο η Σπάρτη 
όσο και το Άργος, δύο πόλεις που 
ήταν συνεχώς σε ανταγωνισµό. 
Οι έντονες εχθροπραξίες µεταξύ 
των δύο αυτών πόλεων, αν και 
δεν ευνόησαν την ανάπτυξη ενός 
σπουδαίου αστικού κέντρου στη 
ευρύτερη περιοχή, οδήγησαν 
στην κατασκευή πολλών οχυρών, 
πύργων και φυλακίων, λείψανα 
των οποίων έχουν διατηρηθεί 
µέχρι τις µέρες µας.

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το πλεόνασµα της παραγωγής 
ελαιολάδου αποθηκευόταν σε 
µεγάλους πήλινους πίθους ή 
διακινούνταν µέσω χερσαίου και 
θαλασσίου εµπορικού δικτύου, µε 
κύριο προορισµό την αγορά του 
Ευξείνου Πόντου. Για τη χερσαία 
µεταφορά του, χρησιµοποιού-
σαν ασκούς φορτωµένους σε 
υποζύγια, ενώ για τη θαλάσσια 
το συσκεύαζαν σε οξυπύθµενους 
αµφορείς. Σε κακές χρονιές όµως 
οι περιοχές που παρήγαν λάδι 
όχι µόνο δεν είχαν πλεόνασµα να 
εµπορευτούν, αλλά υπήρχε τόση 
έλλειψη, ώστε θεωρούσαν ευτυ-
χές το να βρουν λάδι στην αγορά 
για την κάλυψη των αναγκών 
τους. Σε ψήφισµα του 2ου αι. π.Χ. 
οι Αθηναίοι τίµησαν έναν έµπορο 
ελαιολάδου που είχε σταθµεύσει 
στον Πειραιά, γιατί δέχθηκε να 
πουλήσει σ’ αυτούς το φορτίο των 
56.000 λίτρων λαδιού που προό-
ριζε αρχικά για τον Βόσπορο.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΑ ΛΙΟ∆ΕΝΤΡΑ ΕΣΤΕΛΝΑΝ
ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ�ΚΡΑΤΗ
Στον οικονοµικό µαρασµό των πόλεων της αρχαίας 
Ελλάδας οδηγούσαν τα αντίποινα µε καταστροφές  
ελαιώνων που γίνονταν στο πλαίσιο των µαχών

Επιµέλεια Φανή Γιαννακοπούλου
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        ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

ΤΙΜΗ ΠΑΓΙ∆Α  
ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΝ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

Ρούφηξαν το σύνολο σχεδόν του χαµηλόβαθµου extra 
παρθένου οι προσφορές των Ιταλών στη Λακωνία    

ΣΕΛ. 28

ΣΕ ΡΥΘΜΟ 
OLIVE BAR 
Μοντέρνα 
νεοϋορκέζικα  
στέκια που  
σερβίρουν 
ελαιόλαδο  
ΣΕΛ. 6-9

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ 
SUPER 

FOOD 
Υπεραξία 

στον πυρήνα 
της ελιάς  

ανακαλύπτει 
η Groupo Olayo

ΣΕΛ. 10-11
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