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ΕΛΙΑ και ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Ειδικό ένθετο  
για την επιχειρηµατική 
ελαιοκοµία και τις αγορές
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Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί την τελευταία δεκαετία μέσω των γνωστών προγραμμά-
των των Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ). Σημειωτέον ότι τα χρήματα αυτά έχουν παρακρατηθεί 
από άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους Έλληνες ελαιοκαλλιεργητές με 
σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η διάθεση της ελιάς και του ελαιολάδου, δηλαδή 
για να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων προς όφελος του παραγωγού. 

Αυτό τον καιρό διανύουμε την τελευταία φάση της διαδικασίας έγκρισης των προγραμμάτων (ΟΕΦ) ύψους 
44 εκατ. ευρώ για τη νέα -4η κατά σειρά- περίοδο (3ετία) εφαρμογής και θα είχε ενδιαφέρον μια καταγρα-
φή τόσο των επιτευγμάτων της όλης προσπάθειας, όσο και των στρατηγικών στόχων της επόμενης 3ετίας.

Αντί αυτού, για μια ακόμα φορά αναδείχθηκαν σε επιστήμη… η σιωπή για τα πεπραγμένα και η λήθη 
στο παρελθόν, ενώ, την ίδια στιγμή, δεκάδες ενδιαφερόμενοι συνωστίζονται στους προθαλάμους της 
αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή και διεκδίκηση νέων προγραμμάτων, των οποίων, όπως έχει 
γίνει γνωστό, το συνολικό ύψος είναι υπερδιπλάσιο των διαθέσιμων πόρων.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την αξιολόγηση των φακέλων να κινείται με μια «οριζόντια» λογική 
και να επιχειρεί να ικανοποιήσει όλους (τους ΟΕΦ) και από λίγο. Στη λογική του… φωνάζει ο κλέφτης, 
έδειξαν να κινούνται και κάποιοι από τους… συνήθεις ύποπτους, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα 
μέχρι τούδε και να διεκδικήσουν, εφ’ όσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, και το κάτι παραπάνω.

Σε μια δεύτερη φάση τη σκυτάλη παίρνουν οι υπουργικοί σύμβουλοι, προκειμένου να αποκαταστήσουν 
πολιτικά την τάξη και να περάσουν όπου αυτό είναι εφικτό και κάποιους από τους… δικούς τους. Ακο-
λουθεί ο ξεσηκωμός των Κρητικών που μαζί με τους βουλευτές του νησιού κατεβαίνουν σύσσωμοι 
στην πλατεία Βάθη για να βάλουν φρένο στα κυβερνητικά σχέδια για αναθεώρηση των προεγκρίσεων.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι Έλληνες ελαιοκαλλιεργητές, που εδώ και 10 χρόνια υποχρεώνονται σε 
παρακράτημα 10% επί των δικαιωμάτων επί κοινοτικών ενισχύσεών τους, περιμένουν ακόμα να μά-
θουν, γιατί τελικά τα λεφτά τους δεν πιάνουν τόπο!    

Γιάννης Πανάγος
Εκδότης Διευθυντής
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ΕΛΛΑ∆Α 

ΤΑΒΑΝΙ ΤΑ 3,20 
ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΣΕΛ. 44

ΙΤΑΛΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΑ 6 
ΕΥΡΩ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΣΕΛ. 42

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ 53% ΣΤΟ 
ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΣΕΛ. 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

32
BRANDING & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ        

ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ 
∆ΙΑΒΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η άποψη των καταναλωτών για το ελληνικό 
ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ �ΚΑΠ/ΟΕΦ�

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΕΦ
Πάγωσε η διαδικασία και αναζητούν 

πιο “δίκαιη” µοιρασιά των κονδύλιων. 
ΣΕΛ. 48

ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ
Καινοτοµεί ο Α.Σ. Μεσολογγίου-

Ναυπακτίας «Η Ένωση».
ΣΕΛ. 62

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 

ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Λόγω έλλειψης των σχετικών αδειών 

που επιβάλλει η νοµοθεσία.
ΣΕΛ. 21

34
Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ

�ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΤΕ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο� 
Προσπάθεια ανάδειξης της Νεµέας στο χάρτη 
των ελαιοπαραγωγών περιοχών της χώρας.

36
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ BRAND NAME

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ 
Η ΤΟΣΚΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Προσπάθεια διεύρυνσης της ονοµασίας ΠΟΠ 
για προώθηση του µεσσηνιακού ελαιολάδου.

70
ZIRO ELEOLADO  SITIAS 

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΗΤΕΙΑΣ  
Αν και µετρά µόλις ένα χρόνο ζωής η εταιρία 
διακρίθηκε στο διεθνή διαγωνισµό της Ν. Υόρκης. 

46
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ

ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 
Συγκεκριµένη προτίµηση στις ψιλές ελιές 
δείχνουν οι βαλκανικές χώρες. 

74
HELEA

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΓΚΟΥΡΜΕ ΑΓΟΡΕΣ 
Στόχος η επέκταση των πωλήσεων 
στην Ασιατική ήπειρο

ΑΓΟΡΕΣ

52

40

19

22

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ �ΚΑΠ/ΟΕΦ�

ΕΩΣ 8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ 

ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΩΝ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΥΞΗΜΕΝΟ 
ΤΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΤΙΣ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Η ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ

Με 20 εκατ. ελαιόδεντρα κατατάσσεται πλέον 
στην 8η θέση στην παγκόσµια κατάταξη. 

ΣΕΛ. 15

ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ο ∆ΙΕΘΝΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ NYIOOC

Με 19 χρυσά και 16 ασηµένια µετάλλια 
αποχώρησε η Ελλάδα από τη Ν.Υόρκη.

ΣΕΛ. 17

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Σεµινάριο άρδευσης της ελιάς στην περιοχή 
Wudu από το Ινστιτούτο Χανίων.

ΣΕΛ. 21

ΛΑΜΠΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το 33% των online αγοραστών έχει αγοράσει 
ένα είδος µέσω smartphone. 

ΣΕΛ. 76

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΒΙΤΕΛ 
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ 1964

Με 50 χρόνια ζωής καθίσταται ο µακροβιότερος 
κλαδικός φορέας επί ελληνικού εδάφους. 

ΣΕΛ. 32

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΕ
Φέτος η Ελλάδα παρήγαγε 300.000 τόνους, 

168.000 τόνους περισσότερο από πέρσι.
ΣΕΛ. 19

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η 
ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΧΕΡΙ 

Μέχρι 400 δέντρα ανά ηµέρα συγκοµίζει 
τo Agromelca VM00-XT10.

ΣΕΛ. 60

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο ΘΑΛΗΣ ΣΤΟ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Πλούτισε από τις προβλέψεις του 
για καλή ελαιοκοµική σεζόν.

 ΣΕΛ. 82

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ 
ΣΕ ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ισχυρή παρουσία του ελληνικού 
ελαιολάδου σε παρθένες αγορές

ΣΕΛ. 64

ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 2015
Μέχρι 27 Απριλίου περιθώριο 

για δηλώσεις συµµετοχής.
ΣΕΛ. 80

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΣΕΦ Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ

Το διάστηµα 8-10 Μαΐου το 6ο 
Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς.

ΣΕΛ. 80

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Για 12η συνεχόµενη χρονιά 
από το δήµο Μινώα Πεδιάδας.

 ΣΕΛ. 81

56

2665

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Εχθροί της ελιάς 
που απειλούν µε ζηµιές 
την περίοδο που διανύουµε.

ΣΕΒΙΤΕΛ

ΑΤΟΥ 
Η �ΕΘΝΙΚΗ� 
ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Νέες δυνατότητες για 
ανάπτυξη και επενδύσεις.

14

59

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ 
ΤΗΣ XYLELLA 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ XYLELLA

ΛΥΣΗ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΩΝΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

40 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ 
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
Περισσότερο από το 95% του 
καταναλωθέντος ελαιολάδου 
στη Νέα Ζηλανδία εισάγεται 
από την Ευρώπη..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΙΑ στο ΕξωτΕρΙΚο

Ο καταναλωτής 
τήν ξεχωρίζεί 
Των Β. Στεργίου & Γ. Τσατσάκη

06-07_Intracom.indd   6 4/22/15   8:13 PM



   7ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 
www.agronews.gr/el

Τον δικό της μύθο ως ένα αναγνωρίσιμο, 
διακριτό προϊόν με «καπαρωμένη» θέση 
στα ράφια των μεγαλύτερων αλυσίδων του 
εξωτερικού και τιμή που αντανακλά (σε με-
γάλο βαθμό, έστω κι αν όχι κατά 100%) την 
ποιότητά της χτίζει τα τελευταία 25 χρόνια 
στην παγκόσμια αγορά η ελληνική επιτρα-
πέζια ελιά.
Με την Καλαμών να κάνει πρώτη την αρχή 
αποκτώντας παρουσία στο τραπέζι των ξένων 
καταναλωτών και την πράσινη, κυρίως της 
Χαλκιδικής αλλά και αυτή της Αμφίσσης, να 
παραλαμβάνουν τη σκυτάλη, ο ελαιοκομικός 
κλάδος φαίνεται ότι έχει πλέον στα χέρια του 
ένα πολύ ισχυρό προϊόν, το οποίο, μάλιστα, 
έχει καταφέρει να ταυτίσει με την Ελλάδα. 
«Συχνά ακούμε και διαβάζουμε αφιερώματα 
για διάφορα success stories, εξαγωγικά και 
μη, για προϊόντα-πρεσβευτές της πατρίδας 
μας στο εξωτερικό κ.ά. 
Όμως τις περισσότερες φορές απουσιάζει 
από το κάδρο η επιτραπέζια ελιά, γεγονός 
δυσεξήγητο ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τη 
μεγάλη και επιτυχημένη διαδρομή, που, με 
κόπο είναι η αλήθεια, έχει διανύσει η επι-
τραπέζια ελιά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες», 
λέει στο el υψηλόβαθμο στέλεχος μιας εκ 
των κορυφαίων επιχειρήσεων του χώρου με 
εξαγωγική -που ξεπερνά το 90% - κατά βάση, 
δραστηριότητα. 

ή καλαΜων εχεί τρίΠλαςίαςτεί
 «Η ελληνική ελιά έχει πλέον έναν δυνατό και 
σίγουρο βηματισμό στις διεθνείς αγορές με 
μερίδια που ξεκινούν από το 5% και φτάνουν, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και το 30%, 
συνεχίζει ο συνομιλητής μας και, για του λό-
γου το αληθές, επικαλείται την αλματώδη 
αύξηση της παραγωγής: «Πριν από 25 χρόνια 
η Ελλάδα δεν παρήγαγε ετησίως πάνω από 
25.000 τόνους ελιών Χαλκιδικής. Σήμερα το 
νούμερο αυτό φτάνει συχνά τους 150.000 τό-
νους», τονίζει. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα 
για την Κονσερβολιά (Αμφίσσης), όπου «η 
παραγωγή πλέον αγγίζει ορισμένες χρονιές 
τους 100.000 τόνους ενώ και η Καλαμών έχει 
τριπλασιαστεί κινούμενη ετησίως από τους 
40.000 μέχρι τους 60.000 τόνους».

νεες γευςείς, νεα ΠρΟϊΟντα 
Η πιο πρόσφατη τάση που διαπιστώνουν οι 
επιχειρηματίες του κλάδου σε επίπεδο ζή-
τησης, πέρα από τα «συμβατικά» προϊόντα 
(ολόκληρες και εκπυρηνομένες ελιές),  είναι 
τα διάφορα «γεμίσματα» (π.χ. με σκόρδο 

ή ακόμα και αμύγδαλο) τα οποία κάνουν 
«γκελ» ιδίως στις αγορές της Κεντρικής 
Ευρώπης (Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία) ενώ 
εσχάτως κερδίζουν έδαφος και στις ΗΠΑ 
αλλά και τον Καναδά.  
«Το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχουμε πετύ-
χει ως χώρα είναι ότι πλέον η ελληνική ελιά 
που βγαίνει στο ράφι είναι μια ξεχωριστή, μο-
ναδική οντότητα και όχι άλλη μια ελιά όπως 
όλες οι άλλες που υπάρχουν στις αγορές. Δη-
λαδή τόσο η πράσινη ελιά όσο και, βεβαίως, 
η Καλαμών έχουν κερδίσει το στοίχημα της 
διαφοροποίησης», επισημαίνει στο el άλλος 
ένας επιχειρηματίας του κλάδου. 

ΠρΟίΟντα ΠΟυ ανταΠΟκρίνΟνταί 
ςτίς αναγκες καθε αγΟρας
Το αξιοσημείωτο, μάλιστα, είναι ότι το πλεο-
νέκτημα αυτό της διαφοροποίησης διατηρεί-
ται ακόμα κι όταν η ελιά δεν φτάνει στα ράφια 
των καταστημάτων ως επώνυμο προϊόν με 
ελληνική ετικέτα. 
«Το γεγονός ότι ο καταναλωτής την ξεχωρί-
ζει και την αποζητά κάνει τις αλυσίδες σού-
περ-μάρκετ, ακόμα και αυτές που την παρά-
γουν ως private label, να ζητούν ελληνική 
πρώτη ύλη και να είναι διατεθειμένες να την 
πληρώσουν ακριβότερα. 
Αυτό γιατί γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια 
επένδυση και ότι θα πάρουν πίσω τα χρή-
ματά τους από τις πωλήσεις», συμπληρώνει 
ο ίδιος. Επικαλείται, μάλιστα, το παράδειγμα 
γνωστού λιανεμπορικού ομίλου που κάποια 
στιγμή επιχείρησε, για λόγους κόστους, να 
λανσάρει ως «ελληνικό προΐον» επιτραπέ-
ζια ελιά που προερχόταν από την Ισπανία. Το 
εγχείρημα «απορρίφθηκε» από τους ίδιους 
τους πελάτες του και ο ίδιος αναγκάστηκε 
να στραφεί στην ελληνική αγορά για προμη-
θευτές του προϊόντος.
Ένα σημαντικό μέρος της ετήσιας μεταποιη-
μένης παραγωγής παίρνει το δρόμο για τις 
αγορές του εξωτερικού ως έτοιμο, συσκευ-
ασμένο προϊόν. Όμως, υπάρχει κι ένα άλλο 
εξίσου μεγάλο ποσοστό που φτάνει στους 
προορισμούς του σε βαρέλια ή και σε μεγάλα 
δοχεία. Εκεί η επιτραπέζια ελιά παραλαμβά-
νεται από τις ξένες εταιρείες τροφίμων, οι 
οποίες τις ανασυσκευάζουν ή πραγματοποι-
ούν τη δική τους επεξεργασία (μαρινάρισμα, 
λιγότερο ή περισσότερο αλάτι, σε μικρή ή με-
γάλη συσκευασία, μικρής ή μεγάλης διάρκει-
ας ζωής) προσφέροντας συνταγές και προϊό-
ντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα 
διατροφικά πρότυπα της εκάστοτε χώρας.

Η ελληνική ελιά έχει πλέον ένα 
δυνατό και σίγουρο βηματισμό 
στις διεθνείς αγορές με 
μερίδια που ξεκινούν από το 
5% και φτάνουν, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμα και το 
30%.
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Του Λεωνίδα Λιάμη

Στο δρόμο προς την κορυφή του κλάδου της επι-
τραπέζιας ελιάς κινείται με σταθερά βήματα τα 
τελευταία χρόνια η πράσινη ελιά Χαλκιδικής, που 
αποτελεί το 50% της ελληνικής παραγωγής και 
το 43% του συνόλου των εξαγωγών του κλάδου. 
Μάλιστα, όσο αυξάνεται η εξωστρέφειά της, εν 
μέσω οικονομικής κρίσης, τόσο αυξάνονται και οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις της, που διευρύνουν 
τα όρια της παραγωγής της πέρα από τη στενή 
γεωγραφική συγκέντρωση της εν λόγω ποικιλίας 
στους νομούς Χαλκιδικής και Καβάλας. 
Χαρακτηριστικοί είναι οι αριθμοί που αναφέρουν 
ότι το 43% από το σύνολο της επιτραπέζιας ελιάς 
που εξάγεται καλύπτει η ελιά Χαλκιδικής, όταν το 
37% ανήκει στην ποικιλία Καλαμών και μόλις το 
16% στην ελιά Αμφίσσης, όπως αναφέρθηκε και 
σε πρόσφατη ημερίδα στον Πολύγυρο Χαλκιδι-
κής, με τίτλο «Ελληνική επιτραπέζια ελιά: Εθνι-
κός θησαυρός με… ημερομηνία λήξης;». 
Αναφορικά με τις εξαγωγές, το 80% της ελληνι-
κής παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς κατευθύνε-
ται στις αγορές του εξωτερικού, εκ των οποίων 
περί τους 20.000 τόνους είναι οι πράσινες ελιές 
που εξάγονται σε 45 χώρες, μόνο από το νομό 
Χαλκιδικής. Μεγαλύτερο εξαγωγικό ενδιαφέ-
ρον δείχνουν η Γερμανία, που εισάγει περί τους 
3.000 τόνους, ενώ ακολουθούν η Ιταλία με 1.700 
τόνους, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ με 1.500 τόνους 
έκαστος και το Βέλγιο με 1.400 τόνους.  
Σημειώνεται ότι στο σύνολο της χώρας μας, η 
ελιά Χαλκιδικής καλύπτει το 50% της ελληνικής 
παραγωγής, ότι το 30% ανήκει στην ποικιλία 

Κονσερβολιά και μόλις το 20% στην ελιά Καλα-
μών (μαζί με μικρές ποσότητες Θρούμπας Θά-
σου και Γαϊδουρελιάς Άστρους).
Ειδικότερα για την τοπική οικονομία της Χαλκι-
δικής, η καλλιέργεια της παραδοσιακής πράσι-
νης ελιάς είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομέ-
νου ότι απασχολεί 22.000 εκμεταλλεύσεις που 
διαχειρίζονται 60.000 κάτοικοι της ευρύτερης 
περιοχής και καλλιεργούνται πάνω από 300.000 
στρέμματα ελιάς, ενώ το 80% του πληθυσμού 
του νομού ασχολείται με την εν λόγω καλλιέρ-
γεια. Να σημειωθεί ότι λειτουργούν 80 μεταποι-
ητικές μονάδες ελιάς και 40 ελαιοτριβεία.

Η περσινΗ υπερσοδεια  
πιεσε τισ τιμεσ
Εν τω μεταξύ, αντιμέτωποι με κάποια προβλή-
ματα στην απορρόφηση της φετινής παραγωγής 
βρέθηκαν οι καλλιεργητές της πράσινης ελιάς 
Χαλκιδικής φέτος, λόγω της υπερεσοδείας την 
περασμένη σεζόν, που οδήγησε αναπόφευκτα σε 
πτώση τιμών, σύμφωνα με παράγοντες της αγο-
ράς. Μάλιστα, η φετινή παραγωγή επιτραπέζιας 
ελιάς στο νομό Χαλκιδικής αναμένεται στους 
60.000 τόνους έναντι των 20.000 τόνων πέρυ-
σι, που αποτέλεσε μια «καταστροφική χρονιά με 
μείωση της παραγωγής κατά 80% συγκριτικά με 
το 2012». Στο ξεκίνημά της η ελαιοκομική περίο-
δος 2014-2015 για την επιτραπέζια πράσινη ελιά 
Χαλκιδικής θύμιζε παρτίδα «πόκερ», με τους πα-
ραγωγούς να τηρούν στάση αναμονής, προσβλέ-
ποντας σε άνοδο των τιμών, τους μεταποιητές να 
επισείουν τον κίνδυνο να χαθεί το τωρινό «κα-
τώφλι», αν επιμείνουν να μην πουλάνε, και τους 

πελάτες εξωτερικού να αποφεύγουν τις μεγάλες 
παραγγελίες, αναμένοντας πτώση τιμών.
Η αγορά πάγωσε στις αρχές, καθώς εν μέσω 
πολιτικών εξελίξεων, οι μεταποιημένες ελιές 
Χαλκιδικής παρουσίαζαν μια καθυστέρηση στην 
πώλησή τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΣ 
Πολυγύρου Ευάγγελο Ευαγγελινό. Μάλιστα, τότε, 
ο ίδιος συνιστούσε «υπομονή και σύνεση στους 

κερδιζει περιοχες και αγορες 

το Ημισυ 
του παντοσ 

Η ελια 
χαλκιδικΗσ
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Μείωση του κόστους και βελτίωση της ποιότητας 
μέσα από την ολοκληρωμένη τα όπλα του παραγωγού  

Βασικά προαπαιτούμενα, χωρίς την εφαρμογή 
των οποίων δεν θα μπορεί να πουληθεί ένα 
προϊόν, αποτελούν η ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση στην καλλιέργειά του και η πιστοποίηση της 
παραγωγής του. Την άποψη αυτή διατύπωσε 
ο διευθυντής του Κέντρου Ελιάς Krinos δρ Αθ. 
Γκέρτσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως 
«η συμβατική γεωργία έχει, πλέον, πεθάνει. 
Όποιος συνεχίζει να την ασκεί θα παράγει 
το προϊόν είτε για ιδιοκατανάλωση, είτε για 
να το διαθέσει στην μαύρη αγορά. Αλλιώς 
δεν θα μπορεί να το πουλήσει». Στο σημείο 
αυτό δε, ο επιστήμονας που εξειδικεύεται στα 
συστήματα γεωργίας ακριβείας, τόνισε την 
ανάγκη να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση 
στην καλλιέργεια της ελιάς, με τον παραγωγό 
να επιχειρεί να παρέμβει στη μείωση του 
κόστους, αφού συνήθως αδυνατεί να παρέμβει 

στην τιμή του προϊόντος, με καλύτερη διαχεί-
ριση των εισροών, αλλά και στη βελτίωση της 
ποιότητας, επιλέγοντας τον κατάλληλο χρόνο 
συγκομιδής και προσέχοντας τη μεταφορά 
του καρπού στα ελαιοτριβεία, τον έλεγχο της 
συσκευασίας, την έκθεση του προϊόντος στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος, την επαφή του 
με το έδαφος και άλλες ξένες ύλες κλπ.
Ιδιαίτερη αναφορά, τέλος, έκανε ο κ. Γκέρτσης 
και στο γεγονός ότι στη χώρα μας δυστυχώς 
δεν αξιοποιούνται τα υποπροϊόντα της ελιάς, 
αλλά απορρίπτονται ως απόβλητα. «Δεν είναι 
καθόλου άσχημο να πουλήσεις 2 γραμμάρια 
πολυφαινολών, που βρίσκονται σε στερεή ή 
υγρή μορφή στην ελαιόπαστα, έναντι 1.000 
ευρώ, στον τομέα της κοσμετολογίας, ο οποίος 
εκφράζει ισχυρή ζήτηση για αυτές τις ουσί-
ες…», είπε με νόημα.

παραγωγούς, και όσοι έχουν μεταποιήσει οι ίδιοι 
τις ελιές τους να μην βιαστούν και να περιμένουν 
στο επόμενο διάστημα, γιατί αργότερα η τιμή θα 
αυξηθεί περίπου 30 με 35 λεπτά, επί των 0,90 – 1 
ευρώ, που ήταν η μέση τιμή πστο χωράφι».
Για δύσκολη χρονιά για την πράσινη ελιά Χαλκιδι-
κής, κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΕΜΕΤΕ Νέλος 
Γεωργούδης, ως απόρροια της υπερεσοδείας την 

περασμένη ελαιοκομική περίοδο. «Η εκτίμησή μας 
είναι ότι η παραγωγή έφτασε πέρυσι τους 120.000 
τόνους και αυτό δημιουργεί εμπορικά προβλήματα 
στην απορρόφησή της κι οδηγεί σε πτώση τιμών» 
είπε και εξέφρασε την άποψη ότι οι πωλήσεις, έως 
τώρα, δεν ξεπερνούν το 30%-40% της παραγω-
γής. Τόνισε ακόμη ότι οι πελάτες εξωτερικού γνω-
ρίζουν πως υπάρχει υπερ-παραγωγή και περιμέ-

νουν να πουλήσουν κάποιοι αγρότες που έχουν 
αγωνία για ρευστό και αφετέρου να δουν και τις 
εκτιμήσεις της νέας εσοδείας, τον προσεχή Μάιο, 
ώστε να κινηθούν ανάλογα. Η τιμή παραγωγού για 
τη μεταποιημένη ελιά Χαλκιδικής (110 τεμάχια το 
κιλό), που φέτος έχει μεγάλο μέγεθος, βρίσκεται 
αυτή την περίοδο στο 1,30-1,35 ευρώ το κιλό, ενώ 
την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν στα 2,30-2,35 ευρώ.

Αναφορικά με τις 
εξαγωγές, το 80% της 
ελληνικής παραγωγής 
επιτραπέζιας ελιάς 
κατευθύνεται στις αγορές 
του εξωτερικού, εκ των 
οποίων περί τους 20.000 
τόνους είναι οι πράσινες 
ελιές που εξάγονται σε  
45 χώρες μόνο από το  
νομό Χαλκιδικής.

Η καλλιέργεια της πράσινης 
ελιάς είναι εξαιρετικά 
σημαντική για την τοπική 
κοινωνία της Χαλκιδικής, 
όπου απασχολεί 22.000 
εκμεταλλεύσεις που 
διαχειρίζονται 60.000 
κάτοικοι της ευρύτερης 
περιοχής και καλλιεργούνται 
πάνω από 300.000 
στρέμματα ελαιώνων.
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Η προσπάθεια αύξησης του μεγέθους του καρ-
πού της επιτραπέζιας ελιάς, με όλα τα διαθέσιμα 
καλλιεργητικά μέσα, φαίνεται πως σε κάποιες 
περιπτώσεις έρχεται να υπονομεύσει την ποιό-
τητα της ελληνικής παραγωγής, μπλοκάροντας 
ταυτόχρονα τις εξαγωγές του προϊόντος. Πρόκει-
ται για ένα «κόστος», το οποίο εκ των υστέρων 
καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, 
μαζί με τους μεταποιητές.   
Ανεπανόρθωτη ζημιά στην εξαιρετική φήμη που 
έχει «χτίσει» με κόπο τα τελευταία χρόνια στις 
αγορές του εξωτερικού, από όπου και αντλεί, 
ετησίως, έσοδα περίπου 400 εκατ. ευρώ, από 
εξαγωγές, κινδυνεύει να υποστεί η εγχώρια επι-
τραπέζια ελιά, συνέπεια της αλόγιστης χρήσης 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών σκευασμά-
των, που υπονομεύουν την ποιότητά της, η οποία 
είναι και το συγκριτικό της πλεονέκτημα.
Τη στιγμή που ανταγωνιστές καιροφυλακτούν να 
εκμεταλλευτούν οποιοδήποτε γεγονός θα μπο-
ρούσε να κηλιδώσει τη διεθνή εικόνα της ελλη-
νικής ελιάς (σ. σ. στο εξωτερικό η ελιά είναι συ-
νώνυμο με την Ελλάδα), καλλιεργητές φέρονται 
να μη διστάζουν να θυσιάσουν την ποιότητα του 
προϊόντος, στο βωμό του πρόσκαιρου κέρδους.
Τα κρούσματα, όπως καταγγέλθηκε σε πρόσφα-
τη ημερίδα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, με τίτλο 
«Ελληνική επιτραπέζια ελιά: Εθνικός θησαυρός 
με… ημερομηνία λήξης;» εντοπίζονται κατά κύ-
ριο λόγο, στην περίπτωση της ποικιλίας «Πρά-
σινη ελιά Χαλκιδικής», ενώ ενίοτε οδήγησαν και 
σε επιστροφές παρτίδων, προκαλώντας ζημιές 
που κλήθηκαν, στη συνέχεια, να τις πληρώσουν 
οι μεταποιητές από κοινού με τους παραγωγούς.
«Έχουμε δει αγρότες από την περιοχή, για λό-
γους οικονομίας να αγοράζουν από τα Σκόπια, τη 
Βουλγαρία και την Αλβανία, μέσα από παράνο-
μα κανάλια εμπορίας, φάρμακα τα οποία έχουν 
αντενδείξεις και μετά βγάζουν προβλήματα στο 
προϊόν», επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ 

Θυσία στο βωμό του μεγέθους του καρπού γίνεται η ποιότητα   

Νέλος Γεωργούδης, ενώ άφησε αιχμές για παρα-
γωγούς οι οποίοι, εν αναμονή αύξησης της τιμής, 
προβαίνουν σε πρόχειρη μεταποίηση της.

το παρακανουν με τα διαΦυλλικα
Για προβλήματα στις εξαγωγές από την αλόγιστη 
χρήση διαφυλλικών λιπασμάτων που «γίνεται 
κατά κόρον από ελαιοπαραγωγούς της περιο-
χής», μίλησε από την πλευρά του ο κ. Παύλος 
Δέας, της ομώνυμης μεταποιητικής επιχείρη-
σης από τη Χαλκιδική και μέλος του ΠΕΜΕΤΕ. 
«Γινόμαστε δέκτες μεγάλων παραπόνων από το 
εξωτερικό, διότι το προϊόν έχει πάψει πλέον να 
έχει τη συνεκτικότητα των ιστών που είχε πριν 
από μια δεκαετία», ανέφερε χαρακτηριστικά και 
τόνισε πως «μπορεί η χρήση των διαφυλλικών 
λιπασμάτων να δίνει μέγεθος στον καρπό, όμως 
η ελιά δεν έχει την ανάλογη ποιότητα». 
Όπως εξήγησε, «αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία θα 
χάσουμε το παιχνίδι» κι αυτό γιατί «ο καρπός δεν 
έχει συντηρησιμότητα και αντοχές πριν εξαχθεί. 
Είναι ενδεικτικό ότι μετά το μήνα Απρίλιο, όταν 
ξεκινούν οι ζέστες, οι ελιές χάνουν τη σκληρό-
τητά τους και αρχίζουν να μαλακώνουν έντονα, 
με αποτέλεσμα να διατυπώνονται παράπονα από 
τους πελάτες, προς τέρψιν των Ισπανών, που δι-
ατηρούν την ποιότητα στο προϊόν τους».
Το διακύβευμα από αυτού του είδους τις πρακτι-
κές είναι πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί 
κανείς ότι ο νομός Χαλκιδικής είναι ο πρώτος σε 
παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς, με, κατά μέσο, 
όρο 60.000 με 80.000 τόνους ετησίως. Η τελευ-
ταία αντιπροσωπεύει περί το 43% των συνολικών 
ελληνικών εξαγωγών επιτραπέζιας ελιάς -οι 
οποίες το 2013 κατέλαβαν την πρώτη θέση των 
εξαγωγών μας στην Αυστραλία και τη δεύτερη 
στις ΗΠΑ- ενώ ακολουθούν με ποσοστό 37% οι 
ελιές Καλαμών, με 16% οι ελιές Αμφίσσης και με 
4% διάφορες άλλες ποικιλίες.

Όταν ξεκινούν οι ζέστες, 
οι ελιές χάνουν τη 
σκληρότητά τους και 
αρχίζουν να μαλακώνουν, 
με αποτέλεσμα να 
διατυπώνονται παράπονα 
από τους πελάτες, προς 
τέρψιν των Ισπανών, που 
διατηρούν την ποιότητα, 
αλλά και τη σκληρότητα 
στο προϊόν τους.

Τα διαφυλλικά 
λιπάσματα λειτουργούν 
σωρευτικά στον καρπό 
της ελιάς με συνέπεια 
όταν μεγαλώνουν τα 
κουκούτσια να ανοίγουν 
στα δύο και αυτό δεν 
βοηθά στην εκπυρήνωση 
γιατί μένουν θραύσματα 
και υπάρχουν παράπονα 
για σπάσιμο δοντιών.
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Το αίτηµα για τη δηµιουργία της 
∆ιεπαγγελµατικής Επιτραπέζιας Ελιάς 
κατατέθηκε στις 29 ∆εκεµβρίου του 
2014 στο Πρωτοδικείο και σύµφωνα 
µε το καταστατικό που έχει συνταχθεί 
η ΠΕΜΕΤΕ, µε τα περίπου 100 µέλη 
της θα έχει το 50% των δικαιωµάτων 
ψήφου, ενώ το υπόλοιπο 50% ο 
πρωτογενής τοµέας.

Την τύχη στα χέρια τους επιδιώ-
κουν να πάρουν οι φορείς παρα-
γωγής και μεταποίησης της επι-
τραπέζιας ελιάς και με μπροστάρη 
την ΠΕΜΕΤΕ, που διαχειρίζεται 
πάνω από το 80% της ετήσιας πα-
ραγωγής του προϊόντος, προχω-
ρούν στην ίδρυση Διεπαγγελμα-
τικής ειδικά για την προάσπιση 

των συμφερόντων της επιτραπέζιας 
ελιάς, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης Δι-
επαγγελματικής ελιάς και ελαιολάδου. 
«Ήταν αδήριτη ανάγκη να προβούμε στην ίδρυση της νέας Διεπαγ-
γελματικής, γιατί τα μόνα κοινά που έχει ο καρπός με το ελαιόλαδο, 
είναι ότι παράγονται από το ίδιο δέντρο και ότι η ελιά περιέχει και 
λάδι. Όλα τα άλλα είναι διαφορετικά», είπε ο δρ. Γιώργος Ντούτσιος, 
γεωπόνος, τεχνολόγος τροφίμων και βιοκαλλιεργητής επιτραπέζιας 
ελιάς, θυμίζοντας ότι το 80% των ελαιοδέντρων στην Ελλάδα είναι 
για ελαιοπαραγωγή και μόνο το 20% για βρώσιμη ελιά. 
Σύμφωνα με τον ομιλητή, σήμερα η ετήσια παραγωγή επιτραπέζιας 
ελιάς, όλων των τύπων, στην Ελλάδα κυμαίνεται (ανάλογα τη χρονιά 
και εφόσον δεν μιλάμε για ακραίες συνθήκες καταστροφών) μεταξύ 
130.000 με 170.000 τόνων, έναντι περίπου 80.000 τόνων το 2004, 
γεγονός που δείχνει τις προοπτικές που διαθέτει το προϊόν. 
«Χρειάζεται όμως προσοχή και προσήλωση στην ποιότητα, γιατί ένα 
πισωγύρισμα από τους 170.000 τόνους, θα ισοδυναμεί με πτώση 
από πολυκατοικία, καθώς η εσωτερική κατανάλωση περιορίζεται 
σε μόλις 20.000 τόνους το χρόνο, ενώ οι υπόλοιποι εξάγονται κι αν 
προκύψει πρόβλημα στο εξωτερικό θα είναι πολύ δύσκολη η δια-
χείριση», προειδοποίησε ο κ. Ντούτσιος, για να εξηγήσει το κίνητρο 
που ώθησε στη σύσταση της Διεπαγγελματικής. Το αίτημα κατατέ-
θηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 2014 στο Πρωτοδικείο και σύμφωνα 
με το καταστατικό που έχει συνταχθεί η ΠΕΜΕΤΕ, με τα περίπου 100 
μέλη της θα έχει το 50% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ το υπόλοιπο 
50% ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος προς το παρόν εκπροσωπείται 
με τρεις συνεταιρισμούς. 

Αδήριτη ανάγκη 
έφερε νέα 
Διεπαγγελματική 
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Της Αλεξάνδρας Τζουβάνου
 
Σε ολιγομελή γνωμοδοτική επιτροπή σχεδιάζει να 
δόσει τα ηνία για τη διαχείριση της όλης προσπά-
θειας προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου, στα 
πλαίσια της συνεργασίας όλων των ελληνικών 
ελαιοκομικών φορέων, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Βαγγέλης Αποστόλου, μετά από τη συνάντηση 
που είχε με το ΣΕΒΙΤΕΛ για τις τρέχουσες προ-
κλήσεις του ελαιοκομικού τομέα της χώρας, τη 
Παρασκευή 17 Απριλίου.
Η επιτροπή που εξετάζει να συστήσει η ηγεσία της 
πλατείας Βάθη σε συνεργασία με το Σύλλογο, θα 
αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες του 
υπουργείου και εκπροσώπους των επαγγελμα-
τικών οργανώσεων του κλάδου, σύμφωνα με 
πληροφορίες του ΣΕΒΙΤΕΛ. Κεντρικοί στόχοι της 
εν λόγω επιτροπής γνωμοδότησης θα είναι η 

δημιουργία μίας καθετοποιημένης και μακροχρό-
νιας εθνικής στρατηγικής αλλά και η απαραίτητη 
επίσπευση της καταβολής της συγχρηματοδότη-
σης του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα Προγράμματα Προβο-
λής-Προώθησης του Ελαιολάδου.

Στρατηγικη εξωΣτρεφειαΣ 
Απαραίτητη κρίθηκε από τους συνδιαλεγόμε-
νους, η εγκαθίδρυση μίας μακροχρόνιας στρα-
τηγικής εξωστρέφειας για τον ελαιοκομικό 
τομέα, σε όλα τα επίπεδα και τους επιμέρους 
κλάδους που τον χαρακτηρίζουν. Η προσπάθεια 
αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί με τη συμμετο-
χή εκπροσώπων της πρωτογενούς παραγωγής, 
των ελαιοτριβέων, των πυρηνελουργείων, του 
τομέα εμπορίας και τυποποίησης και του δικτύ-
ου διακίνησης και εξαγωγών. 
 Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε και ο πρόεδρος 

του ΣΕΒΙΤΕΛ, Γρηγόρης Αντωνιάδης, στην εσπερί-
δα του Συλλόγου που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 20 
Απριλίου για τα «50 χρόνια Δημιουργικής Δράσης 
του ΣΕΒΙΤΕΛ», η αύξηση των εξαγωγών είναι η 
μόνη διέξοδος για την επιβίωση του ελαιοκομι-
κού τομέα και, όπως πρόσθεσε, στα επόμενα 3-5 
χρόνια ο ΣΕΒΙΤΕΛ επιθυμεί να έχει διπλασιάσει τις 
ετήσιες εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου, με 
τη βοήθεια της πολιτείας. 
 
Διαφύλαξη των ΠΟΠ/Πγε
Ως σημαντικός στόχος για τη διαφύλαξη της προ-
στιθέμενης αξίας και του χαρακτήρα του ελληνι-
κού έξτρα παρθένου ελαιολάδου, τέθηκε από τους 
συνομιλητές και ο συντονισμός των εξαγωγικών 
και ελεγκτικών φορέων του κράτους (τελωνεία, 
ΓΧΚ, Γραφεία ΟΕΥ της χώρας στο εξωτερικό, 
Enterprise Greece κ.λπ.). Έτσι θα προστατευτούν 

σε ευελικτη επιτροπη τα δυσκολα
συμφωνησαν υπουργειο και σεΒιτελ

ηρθε η ωρα 
για καλΟ λαΔι 
Σε μικρΟ μΠΟύκαλι 
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τα ελληνικά ΠΟΠ/ΠΓΕ σήματα από φαινόμενα πα-
ραποίησης σήματος και θα καρπωθεί η ελληνικοή 
οικονομία γενικότερα και οι παραγωγοί του ελαι-
ολάδου ειδικότερα, την προστιθέμενη αξία του 
μοναδικού χαρακτήρα του τελικού προϊόντος. 
Αξίζει να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι ο 
Βαγγέλης Αποστόλου είχε πρότινος διαμηνύ-
σει ότι θα υπάρξει οριστική λύση στο πρόβλη-
μα με το «ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας» μέχρι 
τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με 
όσα τον διαβεβαίωσε για το ζήτημα η αρμόδια 
διεύθυνση της Ε.Ε.  

τελΟΣ Στα 
εΠαναγεμιζΟμενα ΔΟχεια
Πληθαίνουν οι φωνές που τονίζουν την ανάγκη 
της χρήσης μη επαναχρησιμοποιούμενων, μι-
κρών συσκευασιών ελαιολάδου στους χώρους 

μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία) το 
τελευταίο διάστημα, με στόχο την ανάδειξη του 
τυποποιημένου προϊόντος που φέρει την ταυ-
τότητα της χώρας και αποδίδει προστιθέμενη 
αξία στις ελληνικές επιχειρήσεις παταγωγής 
και τυποποίησης του ελαιοκομικού τομέα. Η 
πρόταση επανήλθε στα πλαίσια της συζήτηση 
υπουργείου και ΣΕΒΙΤΕΛ, ως κύριο μέσο προ-
βολής του ελληνικού ελαιολάδου στους τουρί-
στες της χώρας μας «αλλά και ενίσχυσης της 
εικόνας του χαρακτήρα του ελληνικού προϊό-
ντος», όπως υπογράμμισε και ο πρόεδρος του 
Συλλόγου, Γρηγόρης Αντωνιάδης.  
Μάλιστα, υπήρξε και προγενέστερη προσπάθεια 
που φαλήρισε στους ευρωπαϊκούς κόλπους το 
Μάιο 2013, όταν η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες 
είχε καταφέρει την ψήφιση ενός αντίστοιχου νο-
μοσχεδίου αλλά «το ψήφισμα εν μία νυκτί απο-

σύρθηκε κατόπιν διαμαρτυριών της Γερμανίας, 
χώρας με μεγάλη παραγωγή σπορελαίων», όπως 
μας πληροφορεί ο Νίκος Μιχελάκης, επιστημονι-
κός συνεργάτης του ΣΕΔΗΚ. Όπως τόνισε ο ίδιος, 
«Η θεσμοθέτηση εθνικού κανονισμού αντιστοιχεί 
σε μηδενική δαπάνη και μεγάλα οφέλη για όλο 
τον ελαιοκομικό κλάδο» και συμπλήρωσε ότι «Το 
ζήτημα δεν πρέπει να μην μείνει στις εξαγγελίες». 
 Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, άλλες ελαιοπα-
ραγωγοί χώρες έχουν εφαρμόσει μονομερώς 
νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση επαναγε-
μιζόμενων φυαλών ελαιολάδου στην εστίαση και 
υποχρεώνει σε χρήση τυποποιημένων,μικρών 
συσκευασιών. Συγκεκριμένα, η Πορτογαλία 
εφαρμόζει το μέτρο εδώ και 2 χρόνια, η Ιταλία και 
η Ισπανία από το 2014 ενώ και η κύπρος φέτος 
προχώρησε στη θέσπιση αντίστοιου νόμου. Μένει 
να το δούμε να υλοποιείται και στη χώρα μας...

Καυτή πατάτα τα ζητήματα προς επίλυση
Η ανάγκη αντικειμενικής αξιολόγησης και ορθής κατανομής των Προγραμμάτων 
ΟΕΦ, η καθιέρωση «Ανταποδοτικής Εισφοράς» από όλους τους εμπλεκόμενους του 
τομέα μέσω της Έθνικής Διεπαγγελματικής (ΕΔΟΕΕ) και η αξιολόγηση των κατά και 
υπέρ από την από την καθιέρωση του «Σήματος Ελληνικού Ελαιολάδου» από το ΥΠΑ-
ΠΕΝ ήταν μερικά από τα υπόλοιπα θέματα συζήτησης που τέθηκαν επί τάπητος στα 
πλαίσια της συνάντησης του αναπληρωτή υπουργού και του προεδρείου του ΣΕΒΙΤΕΛ. 
Ιδιαίτερο βάρος έχει και η πρόταση να ενταθούν οι έλεγχοι διακίνησης του χύμα ελαι-
ολάδου μέσω αυστηρής εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη 
λειτουργία και τον έλεγχο της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, στη συζήτηση αναφέρθηκε 
και η δημιουργία πλάνου δράσης για την αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος από την 
Xylella fastidiosa εάν μεταφερθεί στη χώρα μας από την Ιταλία.

νεα κατηγορια ελαιολαδου

«Premium» ελαιΟλαΔΟ, 
ΟΠωΣ λεμε ελληνικΟ εξτρα ΠαρθενΟ
Τις άμεσες ενέργειες που καταδεικνύονται 
για την δημιουργία των συνθηκών εκείνων 
που θα επιτρέψουν την κατοχύρωση ειδικής 
κατηγορίας «premium» ελαιολάδου, συζήτη-
σαν επιπλέον στη συνάντηση τους τα μέλη του 
προεδρείου του ΣΕΒΙΤΕΛ και ο κ. Αποστόλου. 
 Για την κατοχύρωση της κατηγορίας «ανωτέ-
ρας ποιότητας έξτρα παρθένου ελαιολάδου», 
υπενθυμίζεται ότι είχε εισηγηθεί το Φεβρουά-
ριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Κροάτης 
ευρωβουλευτής Ivan Jakovčić ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα είχε ιδιαίτερο όφε-
λος από τη συγκεκριμένη κατοχύρωση.   
Γενικότερα, ο στόχος της συγκεκριμένης 
κατοχύρωσης είναι η εξασφάλιση του εισο-

δήματος των Ευρωπαίων ελαιοπαραγωγών 
και της ασφαλούς επιλογής ελαιολάδου εκ 
μέρους των καταναλωτών. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι το ιταλικό ελαιόλαδο που πωλέιται 
ως έξτρα παρθένο, για τη δημιουργία του 
χρησιμοποιεί το ελληνικό έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο με πολύ χαμηλή οξύτητα και ανα-
μειγνύεται με παρθένο ελαιόλαδο (blending), 
δημιουργώντας ένα μείγμα με οξύτητα έως 
0,8 γραμμές που προβλέπει η νομοθεσία για 
το έξτρα παρθένο. 
Το παραπάνω αποτελεί επί της ουσίας εξα-
πάτηση των καταναλωτών που θεωρούν ότι 
αγοράζουν ένα προϊόν με εξαρχής άριστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά ενώ στην ουσία πρό-

κειται για πρόσμειξη δύο ελαιολάδων διαφο-
ρετικής ποιότητας.
 Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η εν λόγω γνω-
μοδοτική επιτροπή να προβεί στις απαραίτη-
τες ενέργειες για τη μελέτη και καταγραφή 
των ποιοτικών δεικτών (φυσικοχημικών & 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών) σε όλη 
την ελληνική επικράτεια, προκειμένου να 
«θωρακίσουμε την εγχώρια παραγωγή και 
την ανώτερη ποιοτική κατηγορία ελαιολάδου 
που παράγει η ελληνική γη». Όπως είναι άλ-
λωστε γνωστό, το ελληνικό ελαιόλαδο ανήκει 
κατά 70% στην κατηγορία έξτρα παρθένο, γε-
γονός το οποίο καμία άλλη χώρα δεν μπορεί 
να επικαλεστεί ούτε κατά προσέγγιση.
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Γαλλικό μπόϊκόταζ λόΓω Xylella  
στα ιταλικα δεντρύλλια
Την επιβολή μποϊκοτάζ απέναντι στα ιταλικά 
δεντρύλλια ελιάς ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουρ-
γός Γεωργίας Stéphane Le Foll, καθώς η Ιταλία 
δεν φαίνεται να αποδέχεται τη λύση που προ-
βλέπει την εκρίζωση των προσβεβλημένων 
ελαιοδέντρων από την Xylella fastidiosa, στην 
περιοχή της Απουλίας.
O Γάλλος υπουργός τόνισε στην ανακοίνωσή 
του το ρίσκο της μόλυνσης των γαλλικών κη-
πευτικών εάν το βακτήριο εξαπλωθεί στο γαλ-

λικό έδαφος. «Δεν υπάρχει άμεσος τρόπος να 
πολεμήσουμε το βακτήριο», τόνισε ο ίδιος και 
συμπλήρωσε: «Άπαξ και το μόλυσμα εγκατα-
σταθεί, μόνο η ολική εκρίζωση των λαχανικών 
θα εξαλείψει την μόλυνση».
Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί της Απουλίας 
αρνούνται να ξεριζώσουν τα ελαιόδεντρά τους, 
μερικά από τα οποία είναι αιωνόβια, καθώς θε-
ωρούν ότι η λύση αυτή στην πραγματικότητα δεν 
αποτρέπει την εξάπλωση του βακτηρίου εφόσον 
τα δέντρα μπορούν να είναι και ασυμπτωματικά 
μολυσμένα. «Αντί για την εκρίζωση, η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση θα έπρεπε να επενδύσει στην έρευ-
να για την αντιμετώπιση του βακτηρίου», λένε 
χαρακτηριστικά. «Αν κόψουμε ένα εκατομμύριο 
ελαιόδεντρα φέτος, του χρόνου θα πρέπει να 
κόψουμε άλλα τόσα», σημείωσε ο τοπικός ελαι-
οπαραγωγός και ακτιβιστής της επιτροπής Voice 
of Olive που αντιμάχεται της εκρίζωσης των δέ-
ντρων, Giovanni Melcarne. «Δεν θα μπορέσουμε 
ποτέ να επιλύσουμε το πρόβλημα έτσι».
Επιπλέον, η ιταλική οργάνωση αγροτών Coldiretti 
δήλωσε ότι η «αναντίστοιχη και ασεβής» στάση της 
Γαλλίας υποδηλώνει έναν εμπορικό πόλεμο και 

ζήτησε τη διαμαρτυρία της ιταλικής κυβέρνησης. 
«Εάν εφαρμοστεί το μποϊκοτάζ, θα δημιουργηθεί 
τεράστια οικονομική ζημιά στην Απουλία και την 
Ιταλία και θα τεθούν σε κίνδυνο οι αγροτικές σχέ-
σεις ανάμεσα στις δύο χώρες σε μία εποχή δύσκο-
λη για τέτοιου είδους ρίσκα», τόνισε η Coldiretti.
Οι ειδικοί των 28 κρατών μελών συναντήθηκαν 
και πάλι στις Βρυξέλλες στις 21 Απριλίου για να 
καταλήξουν σε μία κοινή θέση για το θέμα της 
Xylella. Σημειώνεται ότι μία απόφαση επί του 
τελικού σχεδίου θα χρειαστεί μία πλειοψηφία εκ 
μέρους των κρατών, στην οποία η Ιταλία δεν θα 
μπορούσε να ασκήσει veto.
Σημειώνεται ότι το ξέσπασμα της ασθένειας 
της Xylella fastidiosa, που υποβόσκει εδώ και 
αρκετά χρόνια αλλά έχει γίνει ιδιαίτερα κρίσι-
μο, έρχεται αν προστεθεί σε μία πολύ άσχημη 
χρονιά για την ιταλική ελαιοπαραγωγή, γεγο-
νός που προκλήθηκε από τις μεγάλες δακο-
προσβολές. Η Απουλία, που είναι η μεγαλύτε-
ρη ελαιοπαραγωγός περιοχή της Ιταλίας, είδε 
μέσα στο 2014 την παραγωγή ελαιολάδου της 
να μειώνεται 35%, σύμφωνα με στοιχεία της 
ομοσπονδίας ελαιοπαραγωγών Unaprol.
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ιΟΡΔανια 

Στις 10 μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγούς χώρες
‘Ογδοη έρχεται πλέον η Ιορδανία ανάμεσα 
στις ελαιοπαραγωγούς χώρες του πλανήτη, 
κατέχοντας 20 εκατ. ελαιόδεντρα που βι-
οπορίζουν 180.000 οικογένειες αγροτών, 
σύμφωνα με δηλώσεις της Ομοσπονδίας 
Εξαγωγέων Ελαιοκομικών Προϊόντων της 
Ιορδανίας (JOPEA).
Tο ετήσιο εισόδημα από τα ελαιοκομικά προ-
ϊόντα εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. δολάρια 
Ιορδανίας, εκτός από τις επενδύσεις εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων που γίνονται στον 
κλάδο, σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του 
Συμβουλίου Βιομηχάνων του Αμμάν (ACI), 
Ziad Homsi, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
για την 4η Έκθεση Ελαιοκομικών προϊόντων 
και Τεχνολογίας (JOTEX), η οποία έλαβε χώρα 
στις 24 Μαρτίου στο Διεθνές Κέντρο Έκθεσης 

του Αμμάν. Στην εν λόγω έκθεση συμμετείχαν 
τοπικές και ξένες αντιπροσωπείες εταιριών 
από την Ιταλία, τη Γερμανία και την Τουρκία, 
που εκπροσωπούν τον ελαιοκομικό κλάδο.
Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει την 
ποιότητα του ιορδανικού ελαιολάδου και της 
επιτραπέζιας ελιάς και να αποδείξει ότι μπο-
ρεί να συναγωνιστεί με αντίστοιχα προϊόντα 
από όλο τον κόσμο, σημείωσε ο πρόεδρός 
της Fayyad Zyoud.
Τέλος, ο κ. Zyoud προσέθεσε ότι οι διορ-
γανωτές της έκθεσης θέλουν να βάλουν το 
ιορδανικό ελαιόλαδο στον διεθνή χάρτη της 
ελαιοκομικής παραγωγής και να προσελκύ-
σουν διεθνείς επενδυτές του τομέα στο βα-
σίλειο προκειμένου να ενισχυθεί και η τοπική 
τεχνογνωσία.

ΚΡΟατια

νεα κριτήρια ύψήλήσ πόιότήτασ ελαιόλαδόύ
Καινούργια κριτήρια αξιολόγησης του υψηλής 
ποιότητας έξτρα παρθένου ελαιολάδου που 
παράγεται στην Ε.Ε με στόχο τη προστασία των 
Ευρωπαίων ελαιοπαραγωγών και των κατανα-
λωτών, αιτήθηκε η Κροατία με ψήφισμα που κα-
τέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής 
Ivan Jakovčić της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και 
Δημοκρατών για την Ευρώπη, το Φεβρουάριο.
Συγκεκριμένα, το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υιοθετήσει μία σειρά από μέτρα που 
αποσκοπούν στο να:
■ Παράσχουν αναγνώριση στα υψηλής ποιότητας 
έξτρα παρθένα ελαιόλαδα που εμπίπτουν στη κατη-
γορία του έξτρα παρθένου.

■ Εγκαινιάσουν μία νέα κατηγορία ελαιολάδου 
«ανώτερης» ποιότητας που θα ικανοποιεί αυστηρά 
και συγκεκριμένα κριτήρια αναφορικά με τη γεύση, 
το άρωμα και τη θρεπτική αξία του προϊόντος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διεθνές Συμβούλιο Ελαι-
ολάδου (IOC) παρατήρησε ότι η πρόταση ψήφισης 
αναγνωρίζει τη μεγάλη ευαισθητοποίηση των Ευ-
ρωπαίων πολιτών αναφορικά με τα τρόφιμα που 
καταναλώνουν και την αύξηση της ζήτησης για το 
υψηλής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κροάτης ευρωβουλευτής Ivan 
Jakovčić έχει επίσης καταθέσει πρόταση ψηφίσμα-
τος για επείγοντα μέτρα στήριξης και προώθησης 
του ευρωπαϊκού τομέα ελαιολάδου τον Φεβρουά-

ριο, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
των παραγωγών από τη χαμηλή περσινή σοδειά 
αλλά και από τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών.
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NYiOOC

Χρύσή πόιότήτα  
τό Charisma
Το χρυσό βραβείο ποιότητας σε διαγωνισμό που 
έγινε στη Νέα Υόρκη, απέσπασε το ελαιόλαδο 
«Χάρισμα» από το Κτήμα Βασιλάκη, στην κατη-
γορία «Medium Intense Koroneiki».
Το Εξαιρετικό παρθένο της εταιρίας προέρχεται 
από μία μόνο περιοχή (Μιραμπέλλο Κρήτης), 
από μία μόνο ποικιλία (Κορωνέικη) και παράγε-
ται με ψυχρή έκθλιψη. 
Η υπέροχη γεύση, το χρώμα, το άρωμά του και 
η μετρήσιμη συνολική του ποιότητα το έχουν 
κάνει δημοφιλές σε καταναλωτές και σε γευσι-
γνώστες. Σήμερα εξάγεται σε περισσότερες από 
18 χώρες. Το Χάρισμα συμμετείχε στον ετήσιο 
διαγωνισμό NYIOOC | New York International 
Olive Oil Competition 2014-15 (http://www.
bestoliveoils.com), μέσα σ’ ένα ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικό περιβάλλον,  με 671 ετικέτες από 25 
ελαιοπαραγωγικές χώρες που δοκιμάστηκαν από 
15 διαπιστευμένους γευσιγνώστες της διεθνούς 
επιτροπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν περίπου 
ενάμιση μήνα το Κτήμα Βασιλάκη βραβεύτηκε με 
Χρυσό Βραβείο στα Tourism Awards 2015 για το 
Friendly Olive TourTM, τις υπηρεσίες ξενάγησης 
και φιλοξενίας που προσφέρονται στο χώρο της.

ΚΡΗτΗ 

Χαμηλές προσφορές κράτησαν το ελαιόλαδο στη Σητεία
Χαμηλές κρίθηκαν οι προσφορές της τάξης των 
3 - 3,15 ευρώ το κιλό, για την ποσότητα 120 
τόνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης (ΠΟΠ) ελαιολάδου του Α.Σ. Δάφνης Σητεί-
ας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου 
της Παναγιώτη Καναβάκη.
Όπως δήλωσε ο κ. Καναβάκης στο el, ο συνε-
ταιρισμός δεν πούλησε το ελαιόλαδο, καθώς 
περίμενε καλύτερη τιμή. Το ελαιόλαδο από 
την περιοχή της Σητείας είναι ΠΟΠ και πέρσι 
για αντίστοιχες ποσότητες είχε λάβει τιμή 3,30 
ευρώ το κιλό.  Ως εκ τούτου, όπως δήλωσε ο 
ίδιος, και φέτος περίμεναν τουλάχιστον την 
ίδια τιμή και επάνω, λόγω της αυξημένης ζή-
τησης ενώ ελπίζουν ότι αργότερα θα ανέβουν 
οι προσφορές, σε επόμενο διαγωνισμό. 
Μάλιστα ο Παναγιώτης Καναβάκης σημείωσε 
ότι πριν το Πάσχα παρατηρείται κάθε χρόνο 

μία πτώση στη ζήτηση ελαιολάδου και μία 
σταθερότητα στις τιμές ωστόσο ο ίδιος θεω-
ρεί πως ειδικά τον Ιούνιο οι τιμές θα φτάσουν 
και τα 3,50-3,70 έως και 3,80 ευρώ το κιλό, 
αφού εν γένει κάθε χρόνο μετά το Πάσχα 
οι τιμές και η ζήτηση αυξάνονται. Αυτό βέ-
βαια, εξαρτάται και από το ποιoς αγοράζει το 
ελαιόλαδο, εάν είναι δηλαδή τυποποιητής ή 
έμπορος, όπως συμπλήρωσε ο ίδιος. 
Για την ποιότητα του ελαιολάδου της περιο-
χής της Σητείας ο κ. Καναβάκης τόνισε ότι ως 
γνωστόν αυτό δεν είναι ποτέ πάνω από τις 3 
γραμμές οξύτητας και το ίδιο ισχύει και φέτος.  
Ωστόσο δήλωσε ότι λόγω της φετινής κακοκαι-
ρίας σε πολλά χωριά της περιοχής μπορεί να 
υπήρξε έως και 50-60% απώλεια ελαιοκάρπου 
χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η ποιότητα για το 
υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Χρυσό στην κατηγορία 
«Medium Intense Koroneiki»

Τον Ιούνιο οι τιμές  
θα φτάσουν και  
τα 3,50-3,70 έως  
και 3,80 ευρώ το κιλό.
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Ηπα/νεα ΥΟΡΚΗ 

Χρυσά 19 ελληνικά 
ελαιόλαδα 
Συνολικά βραβεύτηκαν 35 ελληνι-
κά ελαιόλαδα στο Διεθνή Διαγωνι-
σμό Ελαιολάδου της Νέας Υόρκης. 
Χρυσό βραβείο απέσπασαν τα 
ακόλουθα προϊόντα:
1.  39/22 (Κορωνέικη), από την 

Great Stories
2.  Αρχέτυπον, από την Ελαιοκομία 

ΕΠΕ
3. Βiosphere από την Noos Trade
4.  Χάρισμα (Charisma) από το 

Κτήμα Βασιλάκη
5.  Divine Mount. Olympos της 

εταιρείας Nature Blessed
6.  Doleon της Nature Icons
7.  Ειρήνη Πλωμαρίου. Παραγω-

γός: Κωνσταντίνα Καλαμποκά
8. Gaea Fresh της Gaea
9.  Λακωνικό της Our Family’s 

Olive Oil Llc
10. Λια (Lia) της εταιρείας Lia
11.  Makaria Terra της Makaria 

Terra
12.  Mani Blauel της Friedrich 

Blauel & Co
13.  Mythocia Bio Olympia PGI 

(ΠΓΕ) της εταιρείας Έλαια Πα-
παδόπουλος

14.  Oleum Crete της Αφοί Κυδω-
νάκη

15.  Pelion Olive Farms. Παραγω-
γός: Βασίλειος Φρατζόλας

16.  Philippos Delicate από την 
Philippos Hellenic Goods

17.  PJ Kabos από την ομώνυμη 
εταιρεία

18. Tsounati από την Kardiafood
19.  Ζίρος Ελαιόλαδο Σητείας. Τυ-

ποποίηση: Βασίλης Μπέης

Ηπα/νεα ΥΟΡΚΗ 

εντόνό αρωμα ελλαδασ 
στόν διεθνή διαΓωνισμό ελαιόλαδόύ
Χρυσά και ασημένια βραβεία διεκδίκησαν και 
κέρδισαν οι 35 ελληνικές συμμετοχές σ’ έναν 
από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς ελαι-
ολάδου στον κόσμο που πραγματοποιήθηκε το 
διάστημα 14-16 Απριλίου στη Νέα Υόρκη. 
Πρόκειται για το Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου 
της Νέας Υόρκης (Νew York International Olive 
Oil Competition- NYIOOC). 
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του NYIOOC, Curtis Cord, 
ο οποίος ανακοίνωσε τα καλύτερα ελαιόλαδα του 
κόσμου για το 2015, σημείωσε ότι αν και ήταν 
μια από τις πιο δύσκολες καλλιεργητικές σεζόν 
σε πολλές περιοχές και ειδικότερα στη Νότια 
Ιταλία, διαγωνίστηκαν συνολικά 671 ελαιόλαδα. 
«Κάθε χρόνο είναι μια νέα σεζόν με νέες προ-
κλήσεις και οι νικητές δεν πρέπει να επαναπαύ-
ονται στις δάφνες τους», συμπλήρωσε ο ίδιος. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 671 διεκδικη-
τές των βραβείων, το 49% βρέθηκαν να έχουν 
ελαττώματα. Οι συμμετοχές από την Ιταλία ήταν 
μειωμένες κατά 1/3 φέτος, ενώ για τις υπόλοι-
πες χώρες ήταν αυξημένες. 

στήν 4ή θεσή ή ελλαδα
Συνολικά, οι κριτές βράβευσαν 251 ελαιόλαδα. 
Τα ισπανικά ελαιόλαδα κέρδισαν τα περισσότερα 
βραβεία, ακολουθούν στη 2η θέση η Ιταλία, στην 
3η οι ΗΠΑ, στην 4η η Ελλάδα και στην 5η θέση 
η Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, κέρδισαν βραβεία 

το 54% των ισπανικών συμμετοχών, το 43% των 
ιταλικών, το 41% των αμερικανικών και το 21% 
των ελληνικών. 
Σημειώνεται ότι, στο διαγωνισμό υπήρξαν συνο-
λικά 24 κατηγορίες βράβευσης, για κάθε μία από 
τις οποίες διακρίθηκε ένα κορυφαίο ελαιόλαδο 
που έλαβε χρυσό βραβείο με βαθμολογία από 85 
και πάνω. Αυτό έλαβε επιπλέον την ειδικότερη δι-
άκριση «Καλύτερο στην κατηγορία του» («Best in 
Class»). Τα ελαιόλαδα που βραβεύτηκαν με το «Κα-
λύτερο στην κατηγορία του», κατανεμήθηκαν στις 
χώρες ως εξής: Ιταλία (5), Ισπανία (3), Αυστραλία 
(4), Χιλή (2), ΗΠΑ (2), Αίγυπτος (1), Πορτογαλία (1).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές συμμετο-
χές, διακρίθηκαν στην κατηγορία «Απαλό ελαι-
όλαδο» (Delicate) και «Μεσαίο» (Medium). Από 
τις 35 ελληνικές συμμετοχές, οι 9 κατατάχθηκαν 
στην κατηγορία «Απαλό» και οι 7 στην κατηγορία 
«Μεσαίο», ενώ μερικές βραβεύτηκαν για περισ-
σότερα από ένα προϊόντα τους.
Τα «μεσαία» ελαιόλαδα διακρίθηκαν, σύμφωνα 
με την κατάταξη του διαγωνισμού, για την με-
σαία-φρουτώδη γεύση τους και θεωρούνται τα 
ιδανικά για καθημερινή χρήση, είτε φρέσκα είτε 
για μαγείρεμα. Αντίστοιχα τα «απαλά», σύμφωνα 
τον NYIOOC, είναι αυτά που ταιριάζουν στις σα-
λάτες, το ψάρι και την πατάτα.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.bestoliveoils.com 

Ο πρόεδρος του NYIOOC, Curtis Cord. 
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Εκρηκτική άνοδο των εξαγωγών ελληνικού ελαιόλα-
δου κατά 301,3%, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία εκτι-
μήσεων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων 
για τον Ιανουάριο του 2015, μετά και την ανάκαμψη 
των επιπέδων παραγωγής. Ακολουθεί η άνοδος στα 

εμπιστευτικά προϊόντα (+46,8%), στα μηχανήματα 
(+38,1%) και τα προϊόντα της κατηγορίας ποτά-κα-
πνός (+18,9%).
Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο εκτιμήσεων του 

ΠΣΕ, στην έναρξη του 2015 δύο αντίρροπες δυνάμεις 
έκαναν την εμφάνισή τους στα στοιχεία εξωτερικού 
εμπορίου της χώρας. 
Από τη μία πλευρά, η μείωση της αξίας εισαγωγών 
και εξαγωγών πετρελαιοειδών προϊόντων, ελέω 
και των σημαντικά χαμηλότερων διεθνών τιμών, 
προκάλεσαν μεγάλη υποχώρηση, κατά 16,3% και 
12,8%, αντίστοιχα. Από την άλλη, όμως, εξαιρου-
μένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει σημαντική 
αύξηση τόσο στις εισαγωγές (+3,8%), όσο και στις 
εξαγωγές (+8,2%), που συνέχισαν το ανοδικό σερί 

των τελευταίων 4 μηνών.
Πιο συγκεκριμένα, σύμ-

φωνα με ανάλυση 
του Πανελλη-

νίου Συνδέ-
σμου Εξα-
γωγέων και 
του Κέντρου 

Ε ξ α γ ω γ ι κ ώ ν 
Ερευνών και Μελε-

τών (ΚΕΕΜ), τα προσωρινά 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα Ια-

νουάριο 2015, δείχνουν μείωση της συ-
νολικής αξίας των εξαγωγών κατά 12,8% 
στο 1,8 δις ευρώ (από 2,17 δις ευρώ τον 
Ιανουάριο του 2014). 

Εξαιρουμένων, πάντως, των πετρελαιοειδών κατα-
γράφεται εμφατική αύξηση της τάξης του 8,2%, για 
τέταρτο συνεχόμενο μήνα μετά τον Σεπτέμβριο του 
2014.
Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις ανα-
θεωρημένες προβλέψεις για το 2015, εκτιμά ότι τα 
έσοδα από ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσι-
ών θα αυξηθούν φέτος κατά 5,6% (μετά από αύξηση 
8% το 2014). Το ποσοστό αυτό, αντανακλά πρόβλεψη 
αύξησης των εσόδων από εξαγωγές ελληνικών προϊ-
όντων κατά 2-3% στο τρέχον έτος, ήτοι ως και τα 24,4 
δις ευρώ από 23,64 δις ευρώ το 2014.
Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός, ότι τον περασμένο 

Ιανουάριο, η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις 
χώρες της ΕΕ αυξήθηκε κατά 8,6%, ενώ η αύξηση 
είναι ακόμη μεγαλύτερη (+13,3%), αν εξαιρεθούν τα 
πετρελαιοειδή.

Αντίθετα, οι όποιες πιέσεις προκλήθηκαν στο εξωτε-
ρικό εμπόριο της χώρας προήλθαν από χώρες εκτός 
της Ένωσης, με τη συνολική αξία των εξαγωγών προς 
Τρίτες να μειώνεται κατά 31,3%, λόγω της υποχώρη-
σης των εξαγωγών καυσίμων. Εξαιρουμένων των πε-
τρελαιοειδών η μείωση είναι οριακή (-1,3%).
Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί σημαντικά το πο-
σοστό των ελληνικών εξαγωγών που απορροφούν οι 
χώρες της ΕΕ, στο 57,5%. Εξαιρουμένων των πετρε-
λαιοειδών, το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 68,8%.
Η πρόβλεψη επιβεβαιώνεται με τις εξαγωγές του Φε-
βρουαρίου 2015, που σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, που ανακοινώ-
θηκαν την Τρίτη 7 Απριλίου, σχεδόν τριπλασιάστηκαν 
συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. 
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ελαιολάδου διαμορφώθη-
καν το Φεβρουάριο του 2015 στα 79,4 εκατ. ευρώ από 
21,8 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2014, με άνοδο 
264,2%.

ιανΟΥαΡιΟσ
2015

εκρήκτική ανόδόσ 301,3% 
στισ ελλήνικεσ εξαΓωΓεσ 
ελαιόλαδόύ

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στις αναθεωρημένες 
προβλέψεις για το 2015, εκτιμά ότι 
τα έσοδα από ελληνικές εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών θα 
αυξηθούν φέτος κατά 5,6% (μετά 
από αύξηση 8% το 2014). 
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Μερίδιο παραγωγής 19,6% της συνολι-
κής ευρωπαϊκής παραγωγής ελαιολά-
δου κατέχει για το καλλιεργητικό έτος 
2014-’15 η Ελλάδα, ποσοστό αυξημέ-
νο κατά 14,3% σε σχέση με πέρσι που 
δεν ήταν καλή χρονιά για την ελληνική 
ελαιοπαραγωγή, σύμφωνα με τα τε-
λευταία στοιχεία του Διεθνούς Συμ-
βουλίου Ελαιολάδου (IOC).
Μάλιστα, οι εξαγωγές της χώρας μας 
σε ελαιόλαδο αυξήθηκαν φέτος κατά 
2,6% συγκριτικά με το 2013-’14 ενώ 
υπενθυμίζεται ότι η αξία των εξαγω-
γών φέτος έφτασε το ποσοστό ρεκόρ 
του 301,3%, σύμφωνα με στοιχεία 
του IOC και της ΠΣΕ αντίστοιχα. Φέτος 
η Ελλάδα παρήγαγε 300.000 τόνους 

ελαιόλαδο, 168.100 τόνους περισσότε-
ρο από πέρσι. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι οι εισα-
γωγές της χώρας μας είναι μηδενικές 
σε όλη τη χρονολογική περίοδο από το 
1900 έως το 2015, σύμφωνα πάντα με 
τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου. 

εΛΛαΔα 

αύξήμενό τό μεριδιό τήσ ελλαδασ 
Φετόσ στήν ενδόκόινότική παραΓωΓή

Φέτος η Ελλάδα 
παρήγαγε 300.000 τόνους 
ελαιόλαδο, 168.100 τόνους 
περισσότερο από πέρσι. 
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εΛΛαΔα

στα 200 εκατ. εύρω τό εισόδήμα 
των ελαιόπαραΓωΓων μεσσήνιασ
Τα 200 εκατ. ευρώ ξεπερνά το φετινό εισό-
δημα για τους Μεσσήνιους ελαιοπαραγω-
γούς, εάν ληφθεί υπόψη ότι από τη φετινή 
ελαιοπαραγωγή που ανέρχεται σε 56.000 
τόνους ελαιόλαδο και πωλείται προς 3 ευρώ 
το κιλό (τουλάχιστον) προκύπτει συνολικό 
εισόδημα 170 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι στα 200 εκατομμύρια ευρώ 
περιλαμβάνεται και το ποσό που θα πάρουν 
οι παραγωγοί από την επιδότηση.
Τα παραπάνω προκύπτουν από τα τελικά 
στοιχεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικο-
νομίας του νομού Μεσσηνίας. Ειδικότερα, η 
παραγωγή της Μεσσηνίας ανέρχεται φέτις 
στην ποσότητα ρεκόρ των 34.000 τόνων, 
σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Μεσσηνίας ο οποίος επεσήμανε ότι «η 
δυναμική που προσδίδει η ελαιοκαλλιέρ-
γεια στην τοπική οικονομία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική ενώ εάν υπολογιστεί επιπλέον, 
η δραστηριότητα των 240 περίπου ελαιο-

τριβείων, των 70 τυποποιητηρίων και των 
πυρηνελουργείων στο νομό αλλά και η μό-
χλευση που δημιουργούν τα επαγγέλματα 
που σχετίζονται με την ελαιοκομία, τότε η 
δυναμική γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. 
Ωστόσο ο κ. Κυριακόπουλος δεν παρέλειψε 
να τονίσει ότι «είναι αναγκαία η ανάπτυξη 
μιας στρατηγικής για την αύξηση του πο-
σοστού του τυποποιημένου ελαιολάδου στο 
νομό για την αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας που θα εισπράττουν οι τυποποιητές 
και οι ελαιοπαραγωγοί, την οποία τώρα ει-
σπράττουν άλλοι, εξαιτίας των ποσοτήτων 
που διατίθενται χύμα».
Ειδικότερα στη Τριφυλία, όπου η συγκομιδή 
ελαιοκάρπου έχει ολοκληρωθεί, παρήχθη-
σαν συνολικά 22.000 τόνοι, γεγονός που 
σύμφωνα με τον διευθυντή Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Αντώνη 
Παρασκευόπουλο, δείχνει πως σταθεροποι-
είται η παραγωγή στην περιοχή στη συγκε-
κριμένη ποσότητα.

Κινα 

Σχεδόν 35% κάτω  
οι εξαγωγές
Στα πλαίσια της γενικότερης μείωσης των 
εξαγωγών της χώρας μας προς την κινεζική 
αγορά που σημείωσαν πτώση 34%, οι εξα-
γωγές του ελαιολάδου επίσης έπεσαν σε πο-
σοστό της τάξης του 34,87%, με τα κινεζικά 
στατιστικά στοιχεία να κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου λόγω του ότι το ποσοστό αυτό 
αποτελεί από τις μεγαλύτερες αρνητικές πο-
σοστιαίες μεταβολές.
Η μείωση των εξαγωγών ελαιολάδου οφεί-
λεται κυρίως στη πολιτική λιτότητας της κυ-
βέρνησης και συγκεκριμένα των περικοπών 
των κυβερνητικών δώρων και των δώρων 
των δημοσίων επιχειρήσεων το 2014 και όχι 
σε μείωση της παραγωγής ελαιολάδου ή σε 
άλλους λόγους, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ. Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειω-
θεί ότι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλες χώ-
ρες μας ξεπερνούν σημαντικά σε πωλήσεις 
λόγω της φθηνότερης τιμής του προϊόντος 
τους που προκαλεί ραγδαία αύξηση των εξα-
γωγών τους. Αντίθετα το ελληνικό ελαιόλαδο 
λόγω της ακροβότερης τιμής του είχε γίνει 
επιλογή να διακινηθεί μέσω των καναλιών 
των επιχειρηματικών δώρων πολυτελείας. 
Παρά το «καλό όνομα» που έχει το ελληνι-
κό ελαιόλαδο, σύντομα υπάρχει κίνδυνος 
να μας περάσουν στις εξαγωγές χώρες του 
τρίτου κόσμου, όπως το Μαρόκο το οποίο 
τριπλασίασε σε μια χρονιά τις εξαγωγές του 
και ήδη μας ξεπέρασε σε όγκο.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι ελ-
ληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα δι-
αμορφώθηκαν ως εξής:
■ 2012: 8,99 εκατ. ευρώ
■ 2013: 6,52 εκατ.ευρώ (-27,48%)
■ 2014: 4,25 εκατ. ευρώ (-34,87%)

ΚαταναΛΩσΗ

Ο πλανήτης ζητά ελαιόλαδο
Οι μη ευρωπαϊκές χώρες- μέλη του IOC, αυξάνουν 
την κατανάλωση ελαιολάδου ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία 5 χρόνια (2010-’15), σύμφωνα με στοιχεία 
του Συμβουλίου, ενώ τις σημαντικότερες αυξήσεις 
έχει σημειώσει η Τουρκία με ολική κατανάλω-
ση πάνω από 140.000 τόνους, το Μαρόκο με 

όγκο 120.000 τόνων και συνολικά οι υπόλοιπες 
χώρες που δεν ανήκουν στο IOC, με τον ίδιο όγκο 
κατανάλωσης ελαιολάδου. Αναφορικά με την 
κατανάλωση ελαιολάδου χωρών εκτός IOC, οι 
ΗΠΑ έχει τη μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης, 
που αντιστοιχεί σε 300.000 τόνους ελαιόλαδο.
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ΛεσβΟσ 

«ΒρόΧή» τα 
πρόστιμα στα 
ελαιότριΒεια
Ο πρόεδρος των ιδιωτών ελαιοτρι-
βέων, Γιώργος Κατζανός, το μόνο 
που ανέφερε για το θέμα ήταν ότι η 
αντιμετώπιση της υπόθεσης έχει ήδη 
ανατεθεί σε νομικό σύμβουλο». 
Σύμφωνα με τον ίδιο οι ελαιοτριβείς 
θεωρούν ότι οι ελεγκτές θα έπρεπε 
να είχαν κάνει ελέγχους στις εγκατα-
στάσεις των ελαιοτριβείων πριν προ-
χωρήσουν στην επιβολή των προ-
στίμων ενώ και για τις κλήσεις που 
έλαβαν τα υπόλοιπα ελαιοτριβεία 
σημείωσε, ότι στην ουσία είναι το τε-
λευταίο στάδιο πριν την επιβολή των 
προστίμων. Ωστόσο, από το νόμο 
προβλέπεται ότι πριν την επιβολή 
οποιουδήποτε προστίμου οφείλουν 
οι κρατικές αρχές να καλούν όσους 
είναι υπό έλεγχο για να εκφράσουν 
τις αντιρρήσεις τους.

Οφείλονται στη ρύπανση
Βασικό τεκμήριο για την επιβολή 
προστίμων είναι η εισήγηση του 
ΚΕΠΠΕ. Αυτό που καταλογίζεται στα 
ελαιοτριβεία είναι ότι δεν διαθέτουν 
άδειες λειτουργίας. 
Η υποχρέωση έκδοσης αδειών λει-
τουργίας έχει καταργηθεί αλλά τα 
ελαιοτριβεία όπως και όλες οι επι-
χειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν 
όλες τις υπόλοιπες άδειες που προ-
βλέπονται από τη νομοθεσία.

Κινα

Τεχνογνωσία άρδευσης ελιών από το Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων
Σεμινάριο για θέματα άρδευσης της ελιάς 
πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Wudu της 
επαρχίας Gansu της Κίνας με τη συμμετοχή 
του επιστημονικού συνεργάτη του Ινστιτού-
του Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέ-
λου Ν. Χανίων Κων. Στ. Χαρτζουλάκη.
Ειδικότερα, στην περιοχή υπάρχει αυξημένο 
ενδιαφέρον για θέματα άρδευσης της ελιάς 
επειδή η ξηρή περίοδος (μεταξύ Δεκεμβρίου 

και Μαρτίου) συμπίπτει με τη διαφοροποίηση 
των οφθαλμών της ελιάς και η έλλειψη νερού 
επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή ανθέων. 
Επιπλέον, οι Κινέζοι ελαιοπαραγωγοί εν-
διαφέρονται και για την επεξεργασία και 
αξιοποίηση των παραπροϊόντων των ελαι-
ουργείων (όπως τα απόβλητα και ο ελαιο-
πυρήνας) ιδιαίτερα για την παρασκευή εδα-
φοβελτιωτικών για χρήση στις καλλιέργειες. 
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ΚΟνΔΥΛια

εωσ 8 εκατ. εύρω Για τεμαΧισμό  
των ύπόλειμματων σύΓκόμιδήσ
Κίνητρα σε παραγωγούς για τον τεμαχισμό 
των κλαδεμάτων της ελαιοκαλλιέργειας, 
την κομποστοποίησή τους και τη διατήρηση 
του ύψους της ελιάς (όχι αυστηρό κλάδεμα) 
προβλέπεται να δοθούν μέσω των Προγραμ-
μάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με 
αφορμή και τη διαφαινόμενη κατάργηση του 
Μέτρου για την προστασία του παραδοσιακού 
ελαιώνα Άμφισσας.
Όπως αναφέρεται στο φάκελο των νέων ΠΑΑ 
που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση έως 
τις 30 Απριλίου, το εν λόγω Μέτρο προϋπολο-
γισμού 8 εκατ. ευρώ που θα καλύπτει 13.000 
εκτάρια, δεσμεύει τους ελαιοπαραγωγούς 
είτε να προχωρούν στον τεμαχισμό των κλα-
διών και στην απόθεσή τους στο έδαφος είτε 
στην κομποστοποίηση τους και η απόθεσή 
τους στο έδαφος, απαγορεύοντας παράλληλα 
την καύση τους στο χωράφι.
Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων οι οποίοι ανταποκρίνονται στον 
ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 
3 του Κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις 
(ΦΕΚ 147/Β’/2015) με τις ενισχύσεις να κα-
λύπτουν το 20% των πρόσθετων δαπανών 
για μεμονωμένους παραγωγούς και το 30% 
για ομάδες:

σαν πρόσθετεσ δαπανεσ  
όριζόνται όι εξήσ:
■ Δαπάνες για τoν τεμαχισμό των κλαδεμά-
των ή την κομποστοποίηση.
■ Εργασίες για την απόθεσή τους στο έδαφος.

επιλεξιμότήτα
Για να είναι επιλέξιμα τα αγροτεμάχια της εκ-
μεταλλεύσεις πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
■ Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη 
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης με επιλέξιμη για την 
αντίστοιχη δέσμευση καλλιέργεια.
■ Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο 
δέσμευσης.

κριτήρια επιλόΓήσ
Οι εκμεταλλεύσεις προς ένταξη θα βαθμολο-
γούνται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:
■ Επαγγελματίας αγρότης
■ Μέγεθος της εκμετάλλευσης
Αριθμός των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν.
■ Ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωρ-
γική δραστηριότητα και «Νέοι Αγρότες» με 
την έννοια του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-
2020».
■ Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται 
η έδρα της εκμετάλλευσης. 

εΛΛαΔα 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ
Διαγωνισμό που θα αναδείξει 503 
τυχερούς οι οποίοι θα μοιραστούν 
χρηματικά έπαθλα συνολικού 
ύψους 40.000 ευρώ , διοργανώνει 
η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Συμβολαιακής 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Ο δια-
γωνισμός  απευθύνεται σε αγρότες 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμ-
μα Συμβολαιακής Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας και στόχος του είναι 
η αύξηση της αποδοχής και χρήσης 
της κάρτας μέσω της οποίας οι 
αγρότες μπορούν να προμηθεύο-
νται γεωργικά εφόδια και καύσιμα 
και να κάνουν αναλήψεις μετρητών 
για τις τρέχουσες ανάγκες της 
παραγωγής τους.

Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει από 
τις 27.3.2015 και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 31.12.2015. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να 
πάρουν μέρος οι αγρότες που συμ-
μετέχουν στο Πρόγραμμα Συμβο-
λαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 
κατά το χρονικό διάστημα διεξαγω-
γής του διαγωνισμού και έχουν κά-
νει χρήση της κάρτας τουλάχιστον 
μία φορά. Με την χρήση της κάρτας 
θα μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση 
για τα χρηματικά έπαθλα.
 
Ειδικότερα τα Χρηματικά έπαθλα 
έχουν ως εξής:
Ένας τυχερός θα λάβει 5.000€
Ένας τυχερός θα λάβει 3.000€
Ένας τυχερός θα λάβει 2.000€
Εκατό τυχεροί θα λάβουν 100€ 
Τετρακόσιοι τυχεροί θα λάβουν 50€.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 
ηλεκτρονικά στις 2.2.2016 ενώπιον 
συμβολαιογράφου.
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Του Γιάννη Τσατσάκη 

Το σκόπελο της απώλειας εισοδήματος των καλ-
λιεργητών ως απόρροια της νέας ΚΑΠ η οποία  
«απειλεί» να μειώσει την ελληνική παραγωγή 
μέσα στην ερχόμενη πενταετία καλείται να ξε-
περάσει ο ελαιοκομικός κλάδος προκειμένου να 
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η αύξη-
ση της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το στοιχείο αυτό αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, 
στην ημερίδα για τα 50 χρόνια του ΣΕΒΙΤΕΛ που 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με τίτλο «Ανά-
πτυξη του ελαιοκομικού τομέα: Σταθερότητα, 
ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια». 
Πέρα από αυτό, κοινός παρονομαστής των το-

ποθετήσεων όλων των εισηγητών ήταν η ανά-
γκη σχεδιασμού και υιοθέτησης μιας μακρό-
χρονης εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας για 
τον ελαιοκομικό τομέα. Μια στρατηγική που θα 
περιλαμβάνει την πάταξη της διακίνησης του χύ-
μα-ανώνυμου ελαιολάδου, την διαρκή βελτίωση 
της ποιότητας του προϊόντος από την παραγωγή 
μέχρι και την κατανάλωση, τη διεύρυνση της 
χρήσης του ελαιολάδου σε όλο το φάσμα της 
αγοράς καθώς και την υποστήριξη προωθητικών 
δράσεων για την εξαγωγή του ελληνικού ελαιο-
λάδου στις διεθνείς αγορές.
To παρών έδωσε και ο ο Γενικός Γραμματέας 
του ΥΠΑΠΕΝ - Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρης 
Γελαλής (σ.σ. μάλιστα παρέμεινε μέχρι τέλους, 
στοιχείο που σχολιάστηκε θετικά από τους πα-

ριστάμενους) ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό 
του επεσήμανε ότι οι ενέργειες που πρέπει να γί-
νουν προκειμένου ο κλάδος να αναπτυχθεί, είναι 
η συνεργασία όλων των φορέων του κλάδου, ο 
σωστός συνεργατισμός και η καθετοποίηση της 
παραγωγής. Χαρακτήρισε χρήσιμο εργαλείο και 
βοήθημα τις επιδοτήσεις, τόνισε όμως ότι «δεν 
πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτές». 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ, 
Γρηγόρης Αντωνιάδης, αναφέρθηκε στον μισό 
αιώνα δράσης, του Συνδέσμου, μισό αιώνα εκ-
προσώπησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, ενημέρωσης και υποστήριξης των με-
λών του, καθώς και προβολής και προώθησης 
του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές, 
δραστηριοτήτων δηλαδή που αποτυπώνουν το 
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η «εθνικη» φιαλη 
θα δωσει αβανταζ 

στο ελληνικο 
ελαιολαδο

ενδιαφέρον της ελληνικής επιχειρηματικότητας 
για τη σωστή διαχείριση του κορυφαίου αυτού δι-
ατροφικού αγαθού.  Ο πρώην Ειδικός Γραμματέας 
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ και 
νυν πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου 
«ΦΙΛΑΙΟΣ» Βαγγέλης Διβάρης, τόνισε ότι θα πρέ-
πει να αξιοποιήσουμε την θέση που κατέχουμε 
στην πανευρωπαϊκή και παγκόσμια παραγωγή, 
χωρίς να στηριζόμαστε αποκλειστικά αγροτικές 
ενισχύσεις της ΚΑΠ. 
Την πρόβλεψη ότι την επόμενη πενταετία αναμέ-
νεται μείωση της ελληνικής παραγωγής ελαιολά-
δου κατά 10%, λόγω των μειωμένων κονδυλίων 
της νέας ΚΑΠ διατύπωσε η εκπρόσωπος της 
Εθνικής Τράπεζας, Τζέση Βουμβάκη. Ο διευθ. 
σύμβουλος της DK Consultants, Δημήτρης Καρα-

βασίλης, πρότεινε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέ-
τησή του το σχεδιασμό δύο «εθνικών» φιαλών, 
ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να ξεχωρίζει ήδη 
από τη συσκευασία του και να αρχίσει να «κτίζει» 
αναγνωρισιμότητα στη διεθνή αγορά. 
Η Sudha Nair- Ηλιάδη, εκδότρια του αγγλόφω-
νου περιοδικού Insider, παρουσίασε την υφι-
στάμενη κατάσταση της αγορά  της Ινδίας για 
το ελαιόλαδο και επεσήμανε ότι οι δυνατότητας 
διείσδυσης του ελληνικού προϊόντος είναι μεγά-
λες. Στην Ινδία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσο-
στό νέων ανθρώπων, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να 
δοκιμάσουν νέα προϊόντα, κάτι που έχουν  ανα-
γνωρίσει ανταγωνίστριες χώρες οι οποίες υλο-
ποιούν μεγάλα προγράμματα προώθησης τόπως 
η Ισπανία αλλά και πρόσφατα η Τουρκία.  

Μεταξύ των προτάσεων 
που κατατέθηκαν ήταν και ο 
σχεδιασμός δύο «εθνικών» 
φιαλών ώστε το ελληνικό 
ελαιόλαδο να ξεχωρίζει 
ήδη από τη συσκευασία του 
και να αποκτήσει σταδιακά 
αναγνωρισιμότητα 

26_35_SEBITEL.indd   25 4/23/15   12:06 AM



GLOBAL TRADE & BUSINESS JOURNAL FOR OLIVE OIL

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
& ΠΡΟΪΟΝel

Σημαντική απώλεια εσόδων για τους ελαιο-
καλλιεργητές η οποία θα έχει αρνητικό αντί-
κτυπο στις συνολικές ποσότητες ελαιολάδου 
που παράγει η χώρα μας σηματοδοτεί η σύ-
γκλιση των ενισχύσεων που φέρνει μαζί της 
η νέα ΚΑΠ. 
Σύμφωνα, με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας 
την οποία παρουσίασε συνοπτικά στο πλαίσιο 
της ημερίδας του ΣΕΒΙΤΕΛ η επικεφαλής της 
υποδιεύθυνσης Ανάλυσης Επιχειρηματικότη-

τας της τράπεζας, Τζέση Βουμβάκη, σε ορί-
ζοντα πενταετίας –δηλαδή μέχρι το τέλος της, 
το 2019- οι μειωμένες επιδοτήσεις της ΚΑΠ 
αναμένεται να περιορίσουν την ελληνική πα-
ραγωγή ελαιολάδου κατά περίπου 10%. 
Όπως ανέφερε η ίδια, οι Έλληνες ελαιοκαλ-
λιεργητές πρόκειται να επηρεασθούν περισ-
σότερο από τους Ισπανούς και τους Ιταλούς 
συναδέλφους τους καθώς, σύμφωνα με στοι-
χεία που επεξεργάστηκε η Eurostat μέσω της 

FAD, το 40% του εισοδήματός τους προέρχε-
ται από ενισχύσεις την ώρα που το αντίστοιχο 
ποσοστό για τα δύο κράτη-ανταγωνιστές της 
χώρας μας είναι 30%. 
«Με δεδομένα τα χρόνια και διαρθρωτικά 
προβλήματα, κάποιο μοντέλο ανάπτυξης του 
ελαιολάδου είχε επιβιώσει τα τελευταία χρό-
νια. Αυτή τη στιγμή μπαίνει μια καινούργια 
παράμετρος, η νέα ΚΑΠ που νομίζω ότι θα 
είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι 

μΕΛΕΤΗ

κοβει 10% την παραγωγη 
στην πενταετια η νεα καπ 
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και, από εδώ και πέρα, η ανάγκη για αλλα-
γή θα γίνει μια αναγκαιότητα», τόνισε η κα 
Βουμβάκη. Παρά τη δυσοίωνη πρόβλεψη για 
την παραγωγή και το εισόδημα, ωστόσο, η 
ίδια επέμεινε ότι «η μείωση των στηρίξεων 
σε επιδοτήσεις δεν είναι ανάγκη να οδηγήσει 
σε μια σταδιακή απαξίωση του κλάδου, μπο-
ρεί να χρησιμεύσει ως αφορμή για να έχουμε 
ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, να βγούμε και να 
παλέψουμε στις διεθνείς αγορές μόνοι μας, 
χωρίς το δεκανίκι της Ιταλίας». 

οι τρεισ ευκαιριεσ
Στη μελέτη της η Εθνική Τράπεζα εντοπίζει 
τρεις παραμέτρους που στοιχειοθετούν τη 
θετική, όπως τη χαρακτηρίζει για το ελληνι-
κό προϊόν, συγκυρία και η οποία μπορεί να 
σταθεί αρωγός. Η πρώτη παράμετρος είναι 
η στροφή της διεθνούς κατανάλωσης στο 
ποιοτικό ελαιόλαδο. Τάση η οποία εντείνεται 
τα τελευταία χρόνια και αποτυπώνεται στα 
αυξημένα μερίδια του παρθένου έναντι του 
εξευγενισμένου ή ραφιναρισμένου ελαιολά-
δου στις παγκόσμιες εξαγωγές. «Σιγά-σιγά 
αγορά αρχίζει να ωριμάζει και καταλαβαίνει 
ότι δεν είναι όλα τα ελαιόλαδα τα ίδια», σχο-

«Μονόδρομος οι εξαγωγές 
και η τυποποίηση» 
Παρά τα προβλήματα και τις δυσοίωνες 
προβλέψεις για το εισόδημα των παρα-
γωγών, η κα Βουμβάκη εξήγησε ότι το 
ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει ένα κλάδο 
που έχει τις δυνατότητες να στηρίξει 
το «παραγωγικό πρότυπο της Ελλάδας 
την επόμενη μέρα». Όπως ανέφερε, 
η Ελλάδα παραμένει η 3η μεγαλύτερη 
παραγωγός  διεθνώς, οι ελαιώνες κατα-
λαμβάνουν το 14% της καλλιεργήσιμης 
έκτασης στη χώρα μας ενώ ο κλάδος 
συνεισφέρει το 0,4% του ελληνικού ΑΕΠ, 
το 25% της απασχόλησης στην αγροτική 
παραγωγή και το 10% των εξαγωγών 
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. 
Η ίδια πρότεινε την οικοδόμηση ενός 
νεόυ μοντέλου ανάπτυξης με στόχο την 
αυτόνομη παρουσία του ελληνικού ελαι-
ολάδου στις διεθνείς αγορές. Βασικά 
εργαλεία για το στόχο αυτό είναι οι απο-
τελεσματικοί συνεταιρισμοί, τα Clusters 
και η συμβολαιακή γεωργία.

παγκοσμια παραγωγη ελαιολαδου

Μαζί με την παραγωγή αυξάνεται και η παγκόσμια κατανάλωση καθώς το ελαιόλαδο εγκαθίσταται ολοένα και 
περισσότερο στη συνείδηση του καταναλωτή ως αναπόσπαστο συστατικό της υγιεινής διατροφής. Αξίζει να σημειωθεί 
εδώ ότι μέχρι το 2020 η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Τράπεζας.

Η παγκόσμια παραγωγή, όπως φαίνεται από το διάγραμμα, αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς με κινητήριο 
δύναμη την Ισπανία αλλά και νέους «παίκτες» (π.χ. Τυνησία) οι οποίοι μπαίνουν στο παιχνίδι και διεκδικούν 
με αξιώσεις μερίδιο από την αγορά. Η Ελλάδα κρατάει μεν τις δυνάμεις της χωρίς όμως να συμμετάσχει σε 
αυτό το «ράλι» των εξαγωγών και της παραγωγής. 

παγκοσμια καταναλωση ελαιολαδου
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λίασε η κα Βουμβάκη προσθέτοντας ότι αυτή 
ακριβώς η στροφή ευνοεί την Ελλάδα καθώς 
το 80% της εγχώριας παραγωγής είναι εξαι-
ρετικά παρθένο ελαιόλαδο τη στιγμή που στην 
Ισπανία και την Ιταλία τα αντίστοιχα ποσοστά 
δεν ξεπερνούν το 30% και το 65% αντίστοιχα. 
Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα 
είναι η ανάδειξη στον παγκόσμιο χάρτη νέων 
δυναμικών αγορών, όπως η Κίνα και η Ρωσία 
που έχουν  υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με-
γάλο δυνητικό μέγεθος και, ίσως το σημαντι-
κότερο, σε αυτές το ιταλικό ελαιόλαδο δεν έχει 
προλάβει να καταξιωθεί ως premium προϊόν. 

«Στις αγορές αυτές βρίσκεται ήδη η Ισπανία, 
όμως ως Ελλάδα μπορούμε να προλάβουμε 
τους Ιταλούς και να καθιδρυθούμε εμείς ως 
το ανώτερης ποιότητας ελαιόλαδο», τόνισε η 
οικονομολόγος της Εθνικής Τράπεζας. 
Η τρίτη ευκαιρία, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι 
η εκμετάλλευση της δυναμικής άλλων ισχυ-
ρών, «συγγενών» και όχι μόνο, κλάδων. Στην 
πρώτη περίπτωση αναφέρεται η επιτραπέζια 
ελιά η ζήτηση για την οποία, όπως επισημαίνε-
ται, αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς όχι μόνο 
και στην Ελλάδα αλλά και-κυρίως- στο εξω-
τερικό. «Η ελιά διεισδύει στις διεθνείς αγορές, 
αυξάνει το awareness, τη γνώση των αγορών 
για την ελιά και το χυμό της το ελαιόλαδο, οπό-
τε όλο αυτό βοηθά σε αυτό που θέλουμε, στο 
branding», υπογράμμισε η κα Βουμβάκη. 
Εξάλλου, άμεση βοήθεια μπορεί να προσφέ-
ρουν οι συμπράξεις με τον τουρισμό. «Έχουμε 
24-25 εκατ. τουρίστες που έρχονται ετησίως 
στη χώρα μας, όλοι αυτοί είναι δυνητικοί πε-
λάτες. Θα πρέπει όμως στα ελληνικά εστιατό-
ρια να δουν και να δοκιμάσουν τυποποιημένο 
ελληνικό ελαιόλαδο, να γνωρίσουν δηλαδή το 
προϊόν», τόνισε και εξέφρασε την εκτίμηση 
ότι «αν υποθέσουμε ότι 1 στους 10 τουρίστες 
που επιστρέφει στη χώρα του πείθεται να κα-
ταναλώσει ελαιόλαδο και δη ελληνικό δυνητι-
κά μπορούμε σε 10 χρόνια να διπλασιάσουμε 
το μέγεθος της αγοράς».  

Αγορές στις οποίες οι 
Ιταλοί δεν έχουν προλάβει 
να εδραιωθούν ακόμα ως 
συνώνυμοι του premium 
ελαιολάδου, όπως π.χ. η 
Ρωσία και η Κίνα, θα πρέπει 
να αποτελούν στόχο για 
τους Έλληνες μεταποιητές.  

Η ΤαυΤόΤΗΤα Τόυ κΛαδόυ

■ Η Ελλάδα 3η μεγαλύτερη παραγωγός  
διεθνώς
■ 0,3 εκατ. τόνοι (11% της παγκόσμιας 
παραγωγής)
■ Η ελαιοκαλλιέργεια καταλαμβάνει το 
14% της καλλιεργήσιμης έκτασης
■ Συνεισφέρει το 0,4% του ΑΕΠ και το 
¼ της απασχόλησης στην αγροτική πα-
ραγωγή
■ Το ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει το 10% 
των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και 
τροφίμων.

επιδοτηση ανα εκταριο 
καλλιεργειασ

εσοδα ελαιοπαραγωγων

Οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί θα επηρεασθούν περισσότερο από τους Ιταλούς και τους 
Ισπανούς συναδέλφους τους από τη μείωση των ενισχύσεων που φέρνει μαζί της η νέα 
ΚΑΠ. Αυτό γιατί το εισόδημά τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat  που επικαλείται η 
Εθνική Τράπεζα,, προέρχεται κατά 40% από τις επιδοτήσεις (σ.σ. το υπόλοιπο από την τιμή) 
όταν το αντίστοιχο ποσοστό για την Ιταλία και την Ισπανία είναι 30%. 
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ραλι στην παγκοσμια παραγωγη 
Η μελέτη της Εθνικής Τράπεζας κάνει λόγο για 
εντυπωσιακή αύξηση της παγκόσμιας παρα-
γωγής ελαιολάδου τις τελευταίες δεκαετίες. 
Πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα των τελευ-
ταίων 20 χρόνων ο όγκος της παραγωγής 
έχει διπλασιασθεί με κινητήρια δύναμη την 
Ισπανία και δευτερευόντως κάποιες νέες χώ-
ρες όπως το Μαρόκο, τη Συρία, την Τυνησία. 
Η Ιταλία φαίνεται να πατάει φρένο ενώ η Ελ-
λάδα είναι μεν ένας μετρήσιμος παίκτης που 
κρατάει τις δυνάμεις του όμως δεν έχει κα-
τορθώσει να συμμετάσχει σε αυτό το «ράλι». 
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, 
οι παγκόσμιες εξαγωγές ελαιολάδου διαμορ-
φώθηκαν το 2014 πάνω από 1,6 εκατ. τόνους 
όταν το 1990 μόλις που ξεπερνούσαν τους 
400.000 τόνους. 

το «αμαρτωλο τριγωνο»
Το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τη χώρα μας, 
ιδίως όταν στην κουβέντα μπαίνουν έννοιες 
όπως η «υπεραξία» δεν είναι άλλο από την 
αιμορραγία της εγχώριας παραγωγής σε χύμα 
μορφή προς την Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία, το 70% της ετήσιας παραγωγής ελαιο-
λάδου (περίπου 80.000 τόνοι) φεύγει χύδην 
προς τη γειτονική χώρα η οποία, το αναμει-
γνύει με δικά της ή το τυποποιεί και το πωλεί 
ως ιταλικό. 

Πρόκειται για το… αμαρτωλό «τρίγωνο του 
ελαιολάδου: Παραγωγοί-Ιταλία-Καταναλω-
τές», όπως το χαρακτήρισε η εκπρόσωπος 
της Εθνικής που συνιστά διπλή πληγή για τη 
χώρα μας. Πέρα από το προφανές, ότι δηλαδή 
οι «γείτονες καρπώνονται την υπεραξία της 
τυποποίησης, η διαδικασία αυτή εμποδίζει το 
ελληνικό ελαιόλαδο να αποκτήσει όνομα στις 
διεθνείς αγορές ως premium προϊόν. Αξίζει 
να σημειωθεί εδώ ότι οι Ιταλοί εμφιαλώνουν 
το 100% (350.000 τόνοι) της ετήσιας παρα-
γωγής τους. Στην Ισπανία τα ποσοστά είναι 
μοιρασμένα (50%, δηλαδή 450.000 τόνοι τυ-
ποποιημένου και άλλοι 450.000 τόνοι χύμα). 

οι -χρονιεσ και μη- αδυναμιεσ
Από την έκθεση της Εθνικής Τράπεζας δε 
λείπουν οι αναφορές στην διαχρονικές και 
διαρθρωτικές αδυναμίες του ελαιοκομικού 
κλάδου, ήτοι:
■ Mικρές καλλιέργειες υψηλού κόστους με 
εξάρτηση από επιδοτήσεις
■ Μικρά ελαιοτριβεία παλιάς τεχνολογίας 
και υψηλού κόστους
■ Κατακερματισμός συνεταιρισμών χωρίς 
συνεκτική στρατηγική
■ Μικροί τυποποιητές με δυσκολία δημιουρ-
γίας brands 
■ Δυσκολία πρόσβασης στα κανάλια διανο-
μής του εξωτερικού

Στην Ιταλία το 50% της 
παραγωγής (410.000 τόνοι 
τυποποιείται και διατίθεται 
ως επώνυμο ελαιόλαδο 
ενώ το υπόλοιπο μισό ως 
χύμα, ένα μεγάλο μέρος 
του μάλιστα προς την Ιταλία. 
Στην Ελλάδα το ποσοστό που 
διατίθεται χύδην (κυρίως 
προς την Ιταλία) είναι ακομα 
μεγαλύτερο και φτάνει το 70% 
και μόλις το 30% τυποποιείται. 
Η Ιταλία, αντίθετα, τυποποιεί 
το σύνολο της δικής της 
παραγωγής αλλά και μεγάλο 
μέρος των υπόλοιπων. 

Η παγκόσμια κατανάλωση 
ελαιολάδου αναμένεται να 
αυξηθεί 11% μέχρι το 2020. 
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι, 
καθώς ωριμάζει η αγορά, 
ενισχύεται διαρκώς η ζήτηση για 
παρθένο ελαιόλαδο έναντι του 
εξευγενισμένου. 

Eξαγωγεσ ελαιολαδου εντοσ και εκτοσ τριγωνου

26_35_SEBITEL.indd   29 4/23/15   12:06 AM



GLOBAL TRADE & BUSINESS JOURNAL FOR OLIVE OIL

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
& ΠΡΟΪΟΝel

DK coNSULTANTS

ζητημα τιμησ το 
σωστο διαβασμα 
τησ αγορασ
Χαμένο στην κακή μετάφραση των αναγκών 
και των μηνυμάτων που εκπέμπει η διεθνής 
αγορά μοιάζει το ελληνικό ελαιόλαδο, παρά τα 
σημαντικά και διόλου ευκαταφρόνητα βήματα 
που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια 
σε επίπεδο branding κι εξωστρέφειας.
Η εσφαλμένη ή ελλιπής γνώση των νέων τάσε-
ων καθώς και των αλλαγών που συντελούνται 
στον παγκόσμιο παραγωγικό χάρτη έχουν ως 
αποτέλεσμα το ελληνικό τυποποιημένο προϊόν, 
παρά το αναμφισβήτητο αβαντάζ της ποιότη-
τας, συχνά να καταλήγει να χτυπά τις…  λάθος 
πόρτες. Το αποτέλεσμα είναι ούτε οι μεταποι-
ητές αλλά και ούτε οι παραγωγοί να εισπράτ-
τουν την υπεραξία που αναλογεί στον κόπο 
τους- στοιχείο που γίνεται σήμερα περισσότε-
ρο επίκαιρο από ποτέ λόγω της μείωσης των 
επιδοτήσεων που φέρνει η νέα ΚΑΠ. 
Τους προβληματισμούς αυτούς ανέπτυξε στο 
πλαίσιο της εσπερίδας του ΣΕΒΙΤΕΛ, δίνοντας 
παράλληλα μια διαφωτιστική και επίκαιρη ει-
κόνα της διεθνούς αγοράς, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της DK Consultants, Δημήτρης Καρα-
βασίλης. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ΗΠΑ 
όπου το μερίδιο των premium και gourmet 
ελαιολάδων, κατηγορίες όπου κατεξοχήν 

επενδύει η Ελλάδα, είναι μόλις 9% και 7% αντί-
στοιχα όταν τα προϊόντα μαζικής παραγωγής 
(mainstream ελαιόλαδα) φτάνει το 45%. 
«Το ελληνικό ελαιόλαδο, πλην του υψηλού κό-
στους παραγωγής, συγκριτικά με την Ισπανία 
και την Ιταλία, εξυπηρετεί κυρίως δύο αγορές, 
την αγορά χύδην και την premium αγορά σε 
πολυτελείς συσκευασίες […] Αφήνουμε όμως 
τα τεράστια περιθώρια που αφήνει πάντοτε η 
μέση», σημείωσε ο κ. Καραβασίλης πριν προ-
σθέσει τη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν του: 
«Eχουμε γίνει πρωταθλητές στις δαχτυλιές πα-
γκοσμίως.  Όλοι πιάνουν τα δικά μας τα μπου-
κάλια αλλά τελικά στο καλάθι του καταναλωτή 
καταλήγουν πάντοτε διαφορετικά προϊόντα», 
θέλοντας να τονίσει ότι το πολύ ακριβό κόστος 
της συσκευασίας καθιστά το ελληνικό προϊόν 
απρόσιτο για το μέσο καταναλωτή τη στιγμή 
που η χώρα μας δεν έχει καταφέρει να «χτίσει» 
ακόμα ένα αναγνωρίσιμο και διακριτό brand 
στη συνείδηση του κοινού. 

αυτοι που ανακαλυπτουν 
το ελαιολαδο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. 
Καραβασίλης, το Λουξεμβούργο, όπου η κατά 
κεφαλήν κατανάλωση αγγίζει πια τα 2,7 κιλά 

ετησίως (ξεπερνώντας ακόμα και τη Γαλλία), εί-
ναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες αγορές. 
Στις ΗΠΑ η μέση κατανάλωση διπλασιάστηκε 
τα τελευταία 25 χρόνια καθώς αντικαθιστούν 
τη μαργαρίνη με ελαιόλαδο και άλλα εξευγενι-
σμένα έλαια (βοηθάει σε αυτό και το πρόγραμ-
μα του Ομπάμα για την προώθηση της υγιεινής 
διατροφής) ενώ ετήσιος ρυθμός αύξησης στην 
Κίνα, Ρωσία, Ιαπωνία, Καναδά και Βραζιλία εί-
ναι περίπου στο 8,5%.  Αναδυόμενη αγορά εί-
ναι, επίσης, η Κορέα, η οποία αύξησε κατά 50% 
τις εισαγωγές ελαιολάδου το 2014.  
Ωστόσο, η Ισπανία, η Ιταλία και η Τουρκία έχουν 
ήδη εδραιωθεί στην αγορά της Κορέας με με-
ρίδια 72% η Ισπανία, 24% η Ιταλία και 3% η 
Τουρκία.  
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα παραμένει νούμερο 
ένα καταναλωτής ελαιολάδου στον κόσμο 

Πόρτα στην Ασία με ορμητήριο την Ινδία 

Τις δυνατότητες του ελαιοκομικού τομέα να 
«ανοίξει» μια αγορά όπως αυτή της Ινδίας, 
της 4ης μεγαλύτερης οικονομίας στον πλανή-
τη, στην οποία η ζήτηση για ελαιόλαδο «τρέ-
χει» με ρυθμούς 25% ετησίως υπογράμμισε 
στην εισήγησή της η Ελληνοϊνδή εκδότρια 
του περιοδικού INSIDER, Sudha Nair-Iliades.  
Όπως τόνισε, η Ελλάδα θα πρέπει να εκμε-
ταλλευθεί το γεγονός ότι η Ινδία είναι χώρα 
με νέο πληθυσμό, που εύκολα δοκιμάζει νέα 

προϊόντα ενώ ήδη υπάρχει η εντύπωση ότι το 
ελληνικό ελαιόλαδο είναι τουλάχιστον ίσο, αν 
όχι ανώτερο του ιταλικού ποιοτικά και σίγου-
ρα ανώτερο του ισπανικού.
Επιπλέον κίνητρο, κατά την ίδια, «θα πρέπει 
να αποτελέσει για τους παραγωγούς και εξα-
γωγείς το γεγονός ότι η ανερχόμενη μεσαία 
τάξη της χώρας, είναι σήμερα 400 εκατ. άν-
θρωποι (από τα 1,2 δις συνολικά που κατοι-
κούν στη χώρα) οι οποίοι «διψούν» για βελ-
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τίωση τόσο του επιπέδου ζωής τους όσο και 
για ανάδειξη του κοινωνικού του status, κάτι 
που αναδεικνύουν με τις αγορές τους και στα 
προϊόντα διατροφής. 
 Υπέρ των ελληνικών εξαγωγών τάσσεται το 
γεγονός ότι οι καμπάνιες για την κατανάλω-
ση ελαιολάδου άλλων μεσογειακών χωρών, 
όπως αυτή της Ισπανίας, έχουν ενισχύσει την 
εικόνα του προϊόντος που προέρχεται και από 
γειτονικές μεσογειακές χώρες, όπως επεσή-
μανε χαρακτηριστικά η Ελληνο-Ινδή εκδό-
τρια, Sudha Nair-Iliades. 

Κατά την ίδια τα δύο σημεία-κλειδιά που θα 
πρέπει να προσέξουν οι Έλληνες παραγωγοί 
που επιθυμούν να εξάγουν ελαιόλαδο στην 
Ινδία, είναι:
•Να εστιάσουν στη σαφή και λιτή σήμανση 
των προϊόντων με έμφαση στους ισχυρι-
σμούς υγείας και την καταλληλότητά του για 
την ινδική κουζίνα και
•Να στοχεύσουν καταρχήν στη μεσαία τάξη 
που στην Ινδία μετράει σήμερα 400 εκατ. αν-
θρώπους και που ζητά προϊόντα ποιότητας, 
που επιπλέον προσδίδουν κύρος.

απαραΙΤΗΤoΣ ό ρυθμΙΣΤΙκόΣ ρόΛόΣ Τόυ ioc

το παγκοσμιο παιχνιδι  
«παιζεται» στην ποιοτητα 
«Η πολιτική για το ελαιόλαδο δεν διαμορφώνεται 
πλέον μόνο μεταβάλλοντας τις ενισχύσεις των πα-
ραγωγών αλλά κυρίως μεταβάλλοντας τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Και η ποιότητα, δηλαδή το βιογρα-
φικό που συνοδεύει το ελαιόλαδο, είναι σήμερα η 
μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη», τόνισε μεταξύ 
άλλων ο Βαγγέλης Διβάρης, πρόεδρος Λέσχης Φί-
λων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ, πρώην Γεν. Γραμματέας 
ΥΠΑΑΤ και πρώην στέλεχος της Commission.
Ο κ. Διβάρης θέλησε με αυτό να υπογραμμίσει την 
σημασία που έχει να διατηρηθεί ο θεσμικός, συμ-
βουλευτικός και ρυθμιστικός ρόλος του Διεθνούς 
Συμβουλίου Ελαιολάδου (ΙΟC), ένας ρόλος που 
όπως ανέφερε δεν είναι πλέον το ίδοο δεδομένος 
και αποδεκτός από το σύνολο των ελαιοπαραγωγι-
κών δυνάμεων της παγκόσμιας αγοράς. Το γεγονός 
αυτό επηρεάζει σημαντικά τόσο τις εμπορικές συ-
ναλλαγές μεταξύ των παραγωγών χωρών και των 
εισαγωγικών χωρών αλλά επί της ουσίας απειλεί με 
διαφοροποίηση τα τρέχοντα ποιότικά κριτήρια με τα 

οποία εκτιμάται η αξία του έξτρα παρθένου ελαιολά-
δου. «Η Ελλάδα οφείλει να πάρει θέση συγκεκριμέ-
νη και ουσιαστική απέναντι στα ζητήματα αυτά, μαζί 
με τους κοινοτικούς εταίρους της αλλά χωρίς να 
υποστηρίζει βουβά τις προτάσεις άλων χωρών είτε 
επειδή δεν έχει δικό της πλάνο είτε επειδή επικρατεί 
η αντίληψη ότι κάτι που συμφέρει για παράδειγμα 
την Ισπανία, συμφέρει απαραίτητα και την Ελλάδα», 
υπογράμμισε χαρακτηρισιτκά κλείνοντας την εισή-
γησή του ο κ. Διβάρης. 

ευρωπαϊκη υποθεση το μελλον
 «Η Ευρωπαϊκη Επιτροπή διεξάγει διάλογο με τους 
κοινοτικούς εταίρους εδώ και αρκετό καιρό για τον 
τομέα και τα θέματα που συζητιούνται αφορούν κατά 
κύριο λόγο 7 κομβικά σημεία», είπε ο ίδιος. 
Το πρώτο πράγμα που πραγματεύεται η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή είναι η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και οι 
κανόνες που διέπουν τις οργανώσεις των παραγω-
γών και τα μέτρα αποφυγής διαχειριστικών κρίσε-
ων στον τομέα. Την απασχολεί επίσης το θέμα του 
κόστους παραγωγής και η διαχείριση της αγρο-δια-
τροφικής αλυσίδας σε συνάρτηση με την παγκόσμια 
ζήτηση, τις τάσεις και τις τιμές της αγοράς ενώ προς 
συζήτηση βρίσκεται και το ζήτημα της βελτίωσης της 
νομοθεσίας που αφορά στη ποιότητα του ελαιολά-
δου. 
 Θέμα με σημαντικές διαχειριστικές προεκτάσεις, 
είναι και η εξέλιξη της ευρωπαϊκής ελαιοκομίας 
σε συναρτηση με την πορεία της κλιματικής αλ-
λαγής για το οποίο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
προσπαθούν να ορίσουν κοινούς στόχους και ορθές 
ελαιοκομικές πρακτικές με στόχο τη διατήρηση των 
υδάτινων πόρων. 

με περίπου 18 κιλά ετησίως ανά άτομο, 22% 
μείωση στην κατανάλωση της Ισπανίας το δι-
άστημα 2012-2013 και 18% μείωση στο διά-
στημα 2011-2012. Ωστόσο παραμένει ακόμα ο 
δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής, παρόλο 
που οι μειώσεις αυτές υπάρχουν εξαιτίας της 
κρίσης της οποίας έχει δημιουργηθεί και αντι-
καθίσταται, όσο και να μας φαίνεται περίεργο, 
με σπορέλαια.  
Αξιοσημείωτο είναι ότι μείωση της κατανάλω-
σης παρατηρείται και στην Ιταλία, αν και δια-
τηρείται ακόμα σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ 
το ίδιο ισχύει και για το  δεύτερο μεγαλύτερο 
παραγωγό ελαιολάδου μετά την Ε.Ε., την Τυνη-
σία καθώς και εκεί οι καταναλωτές στρέφονται 
ολοένα και περισσότερο σε φθηνότερα εξευ-
γενισμένα σπορέλαια για να εξοικονομήσουν 
χρήματα στο εισόδημά τους.

26_35_SEBITEL.indd   31 4/23/15   12:06 AM



GLOBAL TRADE & BUSINESS JOURNAL FOR OLIVE OIL

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
& ΠΡΟΪΟΝel

Του Γιάννη Τσατσάκη 

Το διπλασιασμό των εξαγωγών ελαιολάδου σε 
ορίζοντα πενταετίας ώστε στα τέλη του 2020 
να αγγίξουν τους 60.000 τόνους θέτει ως επό-
μενο στόχο του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιο-
μηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) 
που φέτος έκλεισε τα 50 χρόνια ζωής, ορόση-
μο που τον καθιστά τον μακροβιότερο κλαδικό 
φορέα της χώρας. 
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ, Γρη-
γόρης Αντωνιάδης στο πλαίσιο της εσπερίδας 
που διοργανώθηκε για τα πεντηκοστά γενέ-
θλια του Συνδέσμου τη Δευτέρα 20 Απριλίου, 
η πρόοδος που έχει συντελεσθεί στο σκέλος 
της εξωστρέφειας είναι σημαντική. 
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πλέον έχου-
με καταφέρει να εξάγουμε τόσες ποσότητες 
ελαιολάδου, ως επώνυμου τυποποιημένου 
προϊόντος, όσες περίπου καταναλώνονται 
στην εσωτερική αγορά», κάτι που, κατά τον 
ίδιο, «αποτελεί την απόδειξη ότι βαδίζουμε 
στο σωστό δρόμο, αλλά δεν μας καθησυχάζει, 
δεδομένου ότι η βάση μας παραμένει ακόμη 
μικρή σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες».
Ο κ. Αντωνιάδης- ο οποίος, ειρήσθω εν παρό-
δω, βραβεύθηκε και ο ίδιος ως μακροβιότε-
ρος πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ- πραγματοποίησε 
με την ευκαιρία της εκδήλωσης μια σύντομη 
αναδρομή και, συνάμα, αποτίμηση στην πο-
ρεία του Συνδέσμου στο χρόνο. 
Η διαδρομή του ΣΕΒΙΤΕΛ ξεκινάει από το 
1964, τότε που ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων Ελαιολάδου άρχισε να εκπρο-
σωπεί κυρίως τις εξαγωγικές ελαιουργικές 
επιχειρήσεις. Από τότε μέχρι σήμερα η πορεία 
του μπορεί να επιμερισθεί σε τρεις σημαντικές 
περιόδους: 
■ Πρώτη περίοδος, 1964-1981, όπου ο Πα-
νελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελαιολά-
δου λειτουργεί ως εκφραστής των σχετικά 
περιορισμένων τότε εξαγωγών ελληνικού 
ελαιολάδου. Στο διάστημα αυτό οι εξαγωγικές 

επιχειρήσεις έδιναν μάχη για την καταξίωση 
του επώνυμου ελληνικού ελαιολάδου στις 
απρόθυμες, επιφυλακτικές κι ανεκπαίδευτες 
διεθνείς αγορές. 
■ Δεύτερη περίοδος, 1981-1999 η οποία 
συμπίπτει με την  ένταξη της χώρας μας στην 
τότε ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα), 
γεγονός που επέβαλε τον μετασχηματισμό 
του Συνδέσμου σε αναγνωρισμένη επαγγελ-
ματική οργάνωση, με σημαντικό ρόλο στην 
παρακολούθηση των μηχανισμών της Κοινής 
Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) του ελαιολάδου, 
τη διαχείριση του θεσμού της «ενίσχυσης 
στην κατανάλωση» κλπ. Όπως σημείωσε ο κ. 
Αντωνιάδης, οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν 
στην εντατική πλέον δραστηριοποίηση του 
ΣΕΒΙΤΕΛ, τη συσπείρωση των επιχειρήσεων 
του τομέα, την καλύτερη οργάνωσή τους, την 
ανάπτυξη των εξαγωγών και της επώνυμης 
παρουσίας τους κ.λπ. 
■ Τρίτη περίοδος από το 1999 μέχρι σήμερα: 
Πρόκειται για μία μακρά περίοδο διαρκούς προ-
σαρμογής στις συνεχείς μεταβολές της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με έντονο διεθνή 
ανταγωνισμό και, πρόσφατα, μέσα στο πλαίσιο 
της παγκόσμιας και εθνικής οικονομικής ύφε-
σης. Κατά την περίοδο αυτή ο ΣΕΒΙΤΕΛ υποστη-
ρίζει με διαρκείς παρεμβάσεις του, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την ομαλή λει-
τουργία των επιχειρήσεων μελών του.
«Σήμερα ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με 
ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, πολύ ανταγω-
νιστικότερο του παρελθόντος, από το οποίο 
απουσιάζουν η στήριξη των επιδοτήσεων στην 
εξαγωγή και την κατανάλωση, καθώς και η 
παρέμβαση  ή τα Νομισματικά Εξισωτικά Ποσά 
- μέτρα που βοήθησαν μεν το ελληνικό ελαι-
όλαδο να μεταβεί στο πλαίσιο του Κοινοτικού 
κεκτημένου, δημιούργησαν όμως και αρκετές 
παρενέργειες στην αγορά, μεταθέτοντας τις 
όποιες αναγκαίες προσαρμογές στη μετά των 
κοινοτικών παρεμβάσεων εποχή», τόνισε ο κ. 
Αντωνιάδης. 

ΣΕΒΙΤΕΛ

ο μακροΒίοΤεροΣ 
κΛαδίκοΣ φορεαΣ 
ΣΤΗ ΧΩρα μαΣ
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ΣυνεργαΣίεΣ με εθνίκουΣ  
καί δίεθνείΣ φορείΣ
Αναγνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας με 
άλλους εγχώριους και διεθνείς φορείς, ο ΣΕΒΙ-
ΤΕΛ είναι, μεταξύ άλλων, μέλος: 
■Της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Διε-
θνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου για το Ελαιόλα-
δο και τις Επιτραπέζιες Ελιές
■Της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Ελαίων 
και Λιπαρών Ουσιών - Τμήμα Ελαιολάδου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
■Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών 
Ελαιολάδου – FEDOLIVE
■Της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
Ελαιολάδου και Ελιάς - ΕΔΟΕΕ
Aξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από το 2003, 
ο ΣΕΒΙΤΕΛ αξιοποιεί και υλοποιεί ενέργειες 
ενημέρωσης, προβολής και προώθησης ελαι-
ολάδου, μέσω της συμμετοχής του σε σχετικά 
προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από ίδια 
κεφάλαια, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-
μων, σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. 

H πορεία της εσωτερική αγοράς 
δεν προσέφερε -και ούτε 
προσφέρει σήμερα- δυνατότητες 
ταχείας και δυναμικής 
ανάπτυξης, κάτι που αποτελεί 
τη μόνη ικανή και αναγκαία 
συνθήκη για την επιβίωσή μας

Μονόδρομος  
η εξωστρέφεια
Ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ υπογράμμισε 
ότι η στροφή της στρατηγικής του Συν-
δέσμου προς την εξωστρέφεια και την 
προώθηση των εξαγωγών ξεκίνησε 
πολύ πριν την έλευση της κρίσης. Ο ίδιος 
χαρακτήρισε την έμφαση στις εξαγωγές 
μονόδρομο για τον κλάδο δεδομένου 
«η πορεία της εσωτερικής αγοράς δεν 
προσέφερε -και ούτε προσφέρει σήμε-
ρα- δυνατότητες ταχείας και δυναμικής 
ανάπτυξης, κάτι που αποτελεί τη μόνη 
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επι-
βίωσή μας».
Ως εκ τούτου, τα προγράμματα εξωτε-
ρικής στήριξης του προϊόντος ήρθαν 
ως αδήριτη ανάγκη για τη βιώσιμη 
ανάπτυξή του, διευρύνοντας την παρου-
σία και την τοποθέτηση του ελληνικού 
ελαιολάδου σε σημαντικές αγορές του 
εξωτερικού. Όπως επισήμανε, «από την 
πλευρά του, ο Σύνδεσμος, συνεπής στις 
δεσμεύσεις του, στηρίζει με τη βοήθεια 
των μελών του, της πολιτείας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξαγωγική 
πορεία του ελληνικού ελαιολάδου, ση-
μειώνοντας σημαντική επιτυχία».
Ο κ. Αντωνιάδης αναγνώρισε ότι «το 
2015 αναμένεται να είναι μια ακόμη δύ-
σκολη χρονιά για την εθνική μας οικονο-
μία και φυσικά για τις επιχειρήσεις του 
κλάδου, ο οποίος καλείται να αντιμετω-
πίσει, εκτός από τον έντονο ανταγωνι-
σμό, τη διεθνή οικονομική κρίση και την 
ελληνική πραγματικότητα». Στο πλαίσιο 
αυτό, όπως τόνισε εμφατικά, ο ΣΕΒΙΤΕΛ 
«θα εξακολουθήσει και φέτος να δίνει τη 
μάχη του για αδιάλειπτη παρακολούθη-
ση όλων των εξελίξεων που αφορούν 
στα θέματα ενδιαφέροντός του, για συ-
νεχή παρουσία σε όλες τις σημαντικές 
διοργανώσεις, για έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση των μελών του, καθώς και 
για προβολή των προϊόντων και των 
δραστηριοτήτων του». Δεσμεύθηκε, δε, 
ότι «το πολύπλευρο και δημιουργικό 
έργο του ΣΕΒΙΤΕΛ σε όλους τους τομείς, 
οι παρεμβάσεις, οι προτάσεις του και η 
καταξιωμένη παρουσία του θα συνεχι-
στούν με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον 
και την ίδια ένταση».
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Με σύνθημα «Επανασυνδέστε το Ελληνικό 
Ελαιόλαδο» (Re-connect Greek Olive) και με 
τη συμμετοχή μελών του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC), ελαιοπαραγωγών - μελών 
της ΕΑΣ Νεμέας και εκπροσώπων του ερευνη-
τικού δυναμικού του κλάδο, του ΕΛΓΟ Δήμη-
τρα και άλλων φορέων αλλά και την παρουσία 
του νέου Γενικού Γραμματέα για τα Αγροτικά 
Προγράμματα του υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Χαράλαμπου Κασίμη, πραγ-
ματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο Ελαιολάδου 
και Προϊόντων Ελιάς, το τριήμερο 27-29 Μαρ-
τίου στο Δημαρχείο της Νεμέας. 
Πρωταρχικός στόχος της διοργάνωσης ήταν να 
αναδείξει το ελαιόλαδο της Νεμέας, βάζοντας 
την περιοχή στον χάρτη των ελαιοπαραγωγών 
περιοχών της χώρας, καθώς επίσης να σκια-
γραφήσει τους μελλοντικούς στόχους της το-
πικής ελαιοπαραγωγής και να δώσει απαντή-
σεις σε ζητήματα που απασχολούν το σημερινό 
αγρότη-ελαιοπαραγωγό.

Διπλάσιά μέσά σέ 15 χρόνιά 
η κάτάνάλωση
«Η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί την 1η 
θέση που έχει στην ετήσια κατα κεφαλήν κατα-
νάλωση ελαιολάδου παγκοσμίως και τη χρησι-
μοποιήσει σαν όπλο προβολής του ελαιολάδου 
που παράγει», τόνισε μεταξύ άλλων ο Αναπλη-
ρωτής Διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC), Αμμάρ Ασσαμπάχ, στην ει-
σήγησή του στο Συνέδριο «Re-Connect Greek 
Olive» της Νεμέας.
Η κατανάλωση ελαιολάδου έχει σχεδόν διπλα-
σιαστεί από το 1990 έως και σήμερα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΙΟC (συγκεκριμένα 1,7 φο-
ρές περισσότερο) ενώ αξιοσημείωτο είναι και 
το γεγονός ότι η Ελλάδα με 16 kg ελαιόλαδο/
άτομο, ετησίως, ξεπερνά κατά 5,9 kg την Ισπα-

νία που είναι η 2η σε κατανάλωση χώρα και 
κατά 7,1 kg την Ιταλία που κατέχει την 3η θέση. 
Ανάμεσα στις χώρες που δεν είνα μέλη του ΙΟC, 
1η έρχεται η Παλαιστίνη, η Ελβετία, η Αυστρα-
λία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. 
Η γενικότερη τάση στην παγκόσμια κατανά-
λωση φαίνεται και από το γεγονός ότι από το 
1993 έως το 2015 έχουν τετραπλασιαστεί οι 
εισαγωγές ελαιολάδου σε περιέκτες μεγαλύ-
τερους των 18 kg ενώ έχουν αντίστοιχα μει-
ωθεί κατά περίπου 30% οι εισαγωγές μικρών 
συσκευασιών (<18kg).   
«Ενδεικτικό της μεγάλης ζήτησης που έχει και 
θα έχει και στο μέλλον το ελαιόλαδο σε παγκό-

σμια κλίμακα είναι ότι οι εισαγωγές από χώ-
ρες του αναπτυσσόμενου κόσμου όπως η Κίνα 
και η Βραζιλία έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 
2008 έως σήμερα», σημείωσε τέλος ο εκπρό-
σωπος του IOC κ. Ασσαμπάχ.

έλλιπέισ όι πόιότικόι έλέγχόι
Το ζήτημα της ανεπάρκειας των ποιοτικών 
ελέγχων των τροφίμων έθιξε ο πρώην πρόε-
δρος του ΕΦΕΤ, Νίκος Κατσαρός. Όπως υπο-
γράμμισε, το βασικό πρόβλημα που έχει η 
χώρα είναι ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται 
από πολλούς φορείς, όπως οι Περιφέρειες και 
ο ΕΦΕΤ και όχι από έναν, ο οποίος να διαθέτει 
και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να 
ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του.

«όι πέριφέρέιέσ κάι ό έφέτ  
Δέν συνέργάζόντάι μέ έπιτυχιά
Αυτό για να αλλάξει πρέπει οι συνολικές 
αρμοδιότητες να συγκεντρωθούν σε έναν 
φορέα, όχι να μοιράζονται. Αλλά πρέπει να 
υπάρχει και αντίστοιχο προσωπικό. Με τους 
υπαλλήλους που έχουν σήμερα, αντιστοι-
χεί σε κάθε επιχείρηση ένα έλεγχος κάθε 10 
χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά ο τέως πρό-
εδρος. «Όποιος είναι να παρανομήσει, ξέρει 
ότι και να τον πιάσουνε στο μεταξύ θα τα έχει 
βγάλει πολλπλάσια τα λεφτά αυτά».
Τα λόγια του ήρθε να επιβεβαιώσει και η Χρυ-

Δυναμικό παρΩν έΔΩσέ ό κλαΔόσ 
τόυ έλαιόλαΔόυ στη νέμέα

«έπάνάσυνΔέστέ 
τό έλληνικό 
έλάιόλάΔό» 

Κωνσταντίνος Καλαντζής, δήμαρχος Νεμέας.

Assabah Ammar, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του 
∆ιεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC).

34_35_NEMEA.indd   34 4/22/15   8:28 PM



   35ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 
www.agronews.gr/el

σούλα Παραδημητρίου, Προϊστάμενη Διευθ. 
Μετ/σης & Ποιοτ. Ελέγχου Τροφίμων Φυτ. 
Παραγωγής η οποία έκανε λόγο για αυξημένα 
περιστατικά νοθείας το τελευταίο διάστημα, 
στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ειδικά των πε-
ριοχών όπου αυτό δεν αποτελεί παραδοσιακό 
προϊόν, όπως η Β. Ελλάδα. 

χρόνό μέ τό χρόνό 
άυξάνόντάι τά πόπ/πγέ 
Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για την 
ένταξη των επιχειρήσεων ελαιολάδου στις 
κατηγορίες ΠΟΠ/ΠΓΕ την τελευταία οχταετία, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσία-
σε η κ. Έφη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός 

MSc από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, με τον αριθμό των 
πιστοποιημένων ελαιουργίων να έχει διπλασι-
αστεί από το 2008. Το ίδιο συνέβη και με τα τυ-
ποποιητήρια ελαιολάδου από το 2007 έως σήμε-
ρα ενώ γενικότερα μετά το 2012 οι εταιρίες που 
εμπορεύονται ελαιόλαδο αύξησαν απότομα τις 
αιτήσεις ένταξης των προϊόντων τους στα προ-
ϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Αναφορικά με την επιτραπέζια 
ελιά, όπως παρατήρησε η κα. Σκαρμούτσου, 
μετά την αναγνώριση της Ελιάς Χαλκιδικής ως 
ΠΟΠ (2012), οι αιτήσεις των επιχειρήσεων αυ-
ξήθηκαν κατακόρυφα (25 το 2011, 47 το 2012 
και 70 το 2015) ενώ η Χαλκιδική είναι και ο 
νομός με το μεγαλύτερο αριθμό ενταμένων 
επιχειρήσεων βρώσιμης ελιάς ΠΟΠ/ΠΓΕ.ΠΓΕ 
και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά από όλη 
την υπόλοιπη χώρα. Τέλος, η διακίνηση ελαι-
ολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι σημαντικά μεγαλύτερη 
για το ΠΟΠ έξτρα παρθένο Σητείας Λασιθίου 
ενώ στην κατάταξη ακολουθεί το ΠΓΕ Χανίων 
Κρήτης και το ΠΟΠ ελαιόλαδο Καλαμάτας. 

Έφη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός MSc 
από τον ΕΛΓΟ ∆ήμητρα.

λαθη πόυ πληρΩνέι τό έλαιόλαΔό

Δέν φτάνέι μόνό η πάράΔόση γιά τό κάλυτέρό
Η γνώση και η εφαρμογή ορθών πρακτικών 
γέφυρα για τις ποιοτικές, διεθνείς εξαγωγές
«Όποιον Έλληνα ελαιοπαραγωγό και ελαιο-
τριβέα να ρωτήσεις θα σου πει ότι παράγει 
το καλύτερο ελαιόλαδο όχι μόνο της χώρας 
αλλά ίσως και του κόσμου.  Η παράδοση 
στην καλλιέργεια και η εμπειρική αξιολόγη-
ση όμως, δεν αρκούν σήμερα για να ισχυρι-
στεί κάποιος ότι παράγει όντως ένα άριστο, 
ποιοτικό προϊόν. Η ποιότητα αποτελεί σύνθε-
το ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να ενισχύ-
σουμε τις προσπάθειές μας». 
Τα παραπάνω επεσήμανε ο Παναγιώτης Κάτσα-
ρης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ελαιολάδου του 
Ινστ. Ελαίας Καλαμάτας στη διάρκεια της εισή-
γησής του το Σάββατο 18 Μαρτίου, στο Διεθνές 
Συνέδριο Ελαιολάδου της Νεμέας. «Δυστυχώς 
υπάρχουν μερικοί παραγωγοί ή τυποποιητές 
που βρίσκονται προσκολλημένοι σε λάθος 
αντιλήψεις και αυτές θα πρέπει να εξαλειφθούν 
εάν θέλουμε όντως ένα άριστο προϊόν, για το 
οποίο έχουμε όλες τις προϋποθέσεις κατά τα 
άλλα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κάτσαρης. 

πάράΔέιγμάτά πρόσ άπόφυγη
Περιπτώσεις όπως η χρήση βρώμικου νερού 

στο πλύσιμο του καρπού, αντί πόσιμου και 
συχνά ανανεούμενου, μπορεί να προσδώσει 
κακή οσμή σε ένα άριστης ποιότητας ελαιό-
λαδο. Μία ακόμα πρακτική που θεωρείται ότι 
προσδίδει επιθυμητή πικράδα στη γεύση του 
ελαιολάδου είναι το να αφήνουν οι παρα-
γωγοί μέσα στον πολτό ελιάς μερικά φύλλα 
ελιάς. Στην πραγματικότητα, η χλωροφύλλη 
που περιέχουν τα φύλλα προκαλεί την οξεί-
δωση του ελαιολάδου πολύ πιο σύντομα και 
άρα την υποβάθμισή του. Επιπλέον, συχνό 
λάθος είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες στη 
διάρκεια της μάλαξης ενώ οι οδηγίες του IOC 
απαγορεύουν τις θερμοκρασίες άνω των 27C.  
Αξιοσημείωτο είναι ότι από το συγκεκριμένο 
λάθος χειρισμό, πολλά έξτρα παρθένα ελαιό-
λαδα υποβαθμίζονται συχνά στην κατηγορία 
ακόμα και του λαμπάντε ενώ οι παραγωγοί 
τους τα θεωρούν ακόμα άριστα, υπογράμμι-
σε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής του Ινστ. 
Ελαίας Καλαμάτας. 
Μεγάλη σημασία έχει και η σωστή αποθή-
κευση του ελαιολάδου, η οποία θα πρέπει 
να γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές, ει 
δυνατόν με πλήρωση κενού αέρος και σε 
θερμοκρασίες 10-15 βαθμών, κάτι που 

στην Ελλάδα εφαρμόζεται ελάχιστα. Τέλος, 
πολλή σημασία έχει να μην αναμειγνύονται 
δύο ελαιόλαδα διαφορετικού τύπου καθώς 
έστω και με ελάχιστη ποσότητα υποδεέστε-
ρου προϊόντος, καταστρέφονται ολόκληρες 
παρτίδες ελιαολάδου με άριστα φυσικοχημι-
κά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όπως 
κατ’ επανάληψη έχει διαπιστωθεί στις έρευ-
νες του Ινστιτούτου.

ζητόυμένό η πόλιτικη βόυληση
«Έχουμε τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα 
που είναι η γεύση του ελληνικού ελαιολά-
δου. Στα υπεροξείδια, τις οξύτητες κ.α. ποι-
οτικά χαρακτηριστικά οι ανταγωνιστές μάς 
έχουν φτάσει ενώ στα οργανοληπτικά δεν 
μας πιάνουν. Χάνουμε όμως τους διαγωνι-
σμούς ακόμα και απο την Τυνησία το τελευ-
ταίο διάστημα γιατί δεν έχουμε τελειοποιή-
σει τις πρακτικές μας στα στάδια παραγωγής 
και αυτό πρέπει να αλλάξει», σημείωσε 
κλείνοντας ο κ. Κάτσαρης και σχολίασε ότι 
υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη 
στήριξη των ορθών πρακτικών παραγωγής 
και προώθησης που θα αλλάξουν αυτή την 
ανισορροπία.

Χαράλαμπος Κασίμης, γενικός γραμματέας 
για τα Αγροτικά Προγράμματα του υπουργείου.
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ BRAND NAME

Οι ανταγωνιστέσ 
μασ δέιχνΟυν 
τα μΟνΟπατια  
τΟυ έλαιΟλαδΟυ

Το παράδειγμα της Τοσκάνης με τις ενισχυμέ-
νες συλλογικές δράσεις που διέπουν όλο το 
φάσμα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης 
του ελαιολάδου πρέπει να ακολουθήσει και 

η περιοχή της Μεσσηνίας, εκμεταλλευόμενη 
ευρύτερα το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα  
που προσδίδει η ονομασία ΠΟΠ Ελαιόλαδο 
Καλαμάτας. Αυτά επεσήμανε μεταξύ άλλων 
ο Γιάννης Κυριακόπουλος, Διευθυντής της 
Δ.Α.Ο.Κ. Μεσσηνίας, στην εισήγησή του στο 
1ο Φεστιβάλ Καλαμάτας που έλαβε χώρα στην 
Καλαμάτα στις 17-19 Απριλίου.
«Η προσπάθεια των φορέων της Τοσκάνης 
-παραγωγών και μεταποιητών- που έχουν 

χρόνια τώρα πετύχει τη σημερινή υπεραξία του 
ιταλικού ελαιολάδου Τοσκάνης, αποτελεί ένα 
πολύ καλό παράδειγμα για τη Μεσσηνία όσον 
αφορά την κατεύθυνση των μέτρων που πρέπει 

να ληφθούν, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδι-
αιτερότητες τη περιοχής», τόνισε στην παρου-
σίασή του ο κ. Κυριακόπουλος. 
Το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα εί-
ναι του μεσσηνιακού ελαιολάδου αφορά στην 
ποιοτική του υπεροχή σε συνδυασμό με το 
ισχυρότατο brand  name και την επέκταση της 
ζώνης παραγωγής ΠΟΠ σε όλη τη Μεσσηνία, 
σύμφωνα με τον ίδιο.
«Αξίζει να σημειωθεί ότι το 95% του ελαιο-

Την αναγκαιότητα 
διεύρυνσης της ονομασίας 
ΠΟΠ σε όλη τη Μεσσηνία 
τόνισε ο Γιάννης 
Κυριακόπουλος στην 
εσπερίδα του ΣΕΒΙΤΕΛ.

Της Αλεξάνδρας Τζουβάνου

36-37_KALAMATA.indd   36 4/22/15   9:16 PM



   37ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 
www.agronews.gr/el

λάδου Μεσσηνίας είναι της κατηγορίας έξτρα 
παρθένο και με άριστα οργανοληπτικά χαρα-
κτηριστικά», σημείωσε ο ίδιος και συμπλή-
ρωσε ότι: «Ο δρόμος για την περαιτέρω προ-
ώθηση του μεσσηνιακού ελαιολάδου περνάει 
μέσα από τη διεύρυνση της ονομασίας ΠΟΠ σε 
ολόκληρη τη Μεσσηνία».

αναγκαιΟ τΟ νέΟ 
θέσμικΟ πλαισιΟ
Η διεύρυνση των Ομάδων Παραγωγών και των 
λειτουργικών και υγιών συνεταιρισμών είναι 
βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία συνερ-
γασιών και συλλογικών συμβάσεων σε όλα τα 
επίπεδα. Επιπλέον, όπως συμπλήρωσε ο κ. 
Κυριακόπουλος, θα πρέπει οι Ομάδες αυτές και 
οι συνεταιρισμοί να συμπορεύονται με κοινο-
πραξίες και συνεχή συνεργασία. 
Τέλος, το όλο σχήμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί 

με τις συνεργασίες μεταξύ ενώσεων παραγω-
γών και εταιριών τυποποίησης και εμπορίας. 
Πέραν όμως από τις συμπράξεις θα πρέπει να 
θεσμοθετηθούν και μία σειρά μέτρα για την ενί-
σχυση του πλαισίου μέσα στο οποίο θα κινηθεί η 
όλη παραγωγική διαδικασία και οι συμπράξεις 
του ελαιοκομικού τομέα, τα οποία είναι:
■ Εντατικοποίηση των ελέγχων για την πά-
ταξη της νοθείας, την καταστρατήγηση των 
κατηγοριών και την παραπλάνηση των κατα-

ναλωτών μέσω της σήμανσης (μέτρο γενικού 
χαρακτήρα).
■ Αυστηροποίηση του κυρωτικού πλαισίου 
και απλούστευση των ελεγκτικών διαδικασιών 
(μέτρο γενικού χαρακτήρα).
■ Αξιοποίηση ευκαιριών αύξησης των μερι-
δίων του μεσσηνιακού ελαιολάδου στις νέες 
αγορές (Ανατολική Ευρώπη, Κίνα, χώρες 
Ασίας) όπου τα ανταγωνιστικά ελαιόλαδα δεν 
έχουν ακόμα ισχυροποιήσει τις θέσεις τους.
■ Συμμετοχή σε σημαντικές εκθέσεις και δι-
αγωνιστικές διαδικασίες αξιολόγησης με στό-
χο την αναγνωρισιμότητα του μεσσηνιακού 
ελαιολάδου.
■ Καθιέρωση στους χώρους εστίασης στη 
Μεσσηνία τυποποιημένων συσκευασιών Μεσ-
σηνιακού ελαιολάδου.
■ Ανάπτυξη και διεύρυνση του συνεταιριστικού 
κινήματος σε υγιή  βάση με νέα φιλοσοφία, μα-

κριά από κομματικές λογικές, στελεχωμένο με 
επαγγελματικό και εξειδικευμένο προσωπικό.

τρέισ αξΟνέσ αναπτυξησ 
Η συμπίεση του κόστους παραγωγής και η 
βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας, η 
αύξηση του ποσοστού του εξαγόμενου τυπο-
ποιημένου ελαιολάδου και η διαμόρφωση ενι-
αίας στρατηγικής για την προώθηση του χαρα-
κτήρα του ελληνικού ελαιολάδου είναι οι τρεις 

βασικές γραμμές πάνω στις οποίες πρέπει να 
επαναδομηθεί το αύριο του ελαιοκομικού το-
μέα, σύμφωνα με το διευθυντή της Δ.ΑΟ.Κ 
Μεσσηνίας. 
Για το σκοπό αυτό ο ίδιος επεσήμανε ότι καίριο 
είναι να μειωθεί το κόστος εισροών μέσω της 
συλλογικής προμήθειας εφοδίων για τα συνε-
ταιριστικά σχήματα. 
Επιπλέον, η μείωση του ΦΠΑ των εισροών θα 
βοηθούσε στην ίδια κατεύθυνση ενώ ο γενι-
κότερος ορθολογικός τρόπος καλλιέργειας με 
επιστημονική υποστήριξη (ολοκληρωμένη δια-
χείριση) και η επέκταση της εκμηχάνησης, των 
αρδεύσιμων εκτάσεων, των πυκνών φυτεύσεων 
και την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευμένου 
προσωπικού είναι παράμετροι που θα στηρίξου 
τη δημιουργία του νέου επιθυμητού πλαισίου 
λειτουργίας του ελαιοκομικού τομέα, σημείωσε 
κλείνοντας ο Γιάννης Κυριακόπουλος. 

Μείωση κόστους παραγωγής, 
αύξηση τυποποίησης και 
διαμόρφωση κοινής στρατηγικής 
του τομέα είναι οι τρεις άξονες 
που θα στηρίξουν το μέλλον της 
ελαιοκαλλιέργειας.

36-37_KALAMATA.indd   37 4/22/15   9:16 PM



GLOBAL TRADE & BUSINESS JOURNAL FOR OLIVE OIL

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΑΓΟΡΕΣel
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Σημαντική είναι η δυνατότητα που έχει το ελλη-
νικό ελαιόλαδο να εισχωρήσει στην αγορά της 
Βραζιλίας, καθώς οι Βραζιλιάνοι καταναλωτές 
είναι συνειδητοποιημένοι για τα οφέλη στην 
υγεία από την κατανάλωσή του, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έκθεσης του γραφείου ΟΕΥ 
του γενικού προξενείου της Ελλάδας στο Sao 
Paulo της Βραζιλίας. Η Βραζιλία αποτελεί χώρα 
με συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό και μία δυ-
ναμική μεσαία τάξη η οποία ενισχύθηκε ιδιαίτε-

ρα τα τελευταία χρόνια και η ζήτησή της για ποι-
οτικά τρόφιμα αυξάνεται σταθερά ενώ υπάρχουν 
ταυτόχρονα περιθώρια να αποτελέσει αγοραστι-
κό κοινό για προϊόντα στα οποία η χώρα δεν εί-
ναι αυτάρκης όπως το ελαιόλαδο. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η Βραζιλία αποτελεί πλέον έναν από 
τους μεγαλύτερους εισαγωγείς στον κόσμο για 
το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, ωστόσο 
το μερίδιο της Ελλάδας στην αγορά αυτών των 
προϊόντων στη Βραζιλία είναι πολύ χαμηλό, σε 
αντίθεση με τα μερίδια της Πορτογαλίας και της 
Αργεντινής, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση.

βρΑΖΙΛΙΑ 

παραθΥρο μέ θέα  
τη βραζιλια ανοιγέται 
για το έλαιολαδο

Η ελαιοκαλλιέργεια 
στη Βραζιλία δεν 
ξεπερνά προς ώρας 
τα 5.000 στρέμματα.
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τα χαρακτηριςτικα μιας 
έπιτΥχημένης προςπαθέιας
Η είσοδος στη βραζιλιανική αγορά δεν αποτε-
λεί εύκολο εγχείρημα δεδομένου του υψηλού 
ανταγωνισμού, καθώς και των αυστηρών ει-
σαγωγικών διατυπώσεων και προδιαγραφών 
συμμόρφωσης των προϊόντων με τα βραζιλιανι-
κά πρότυπα. Παρ’ όλα αυτά, η Βραζιλία αποτελεί 
μία αγορά που δεν μπορεί να αγνοηθεί, καθώς 
όπως παρατηρείται τις μεγαλύτερες πιθανότητες 
επιτυχίας τις έχουν οι συλλογικές εξαγωγικές 
προσπάθειες, οι οποίες διαθέτουν το κρίσιμο 

μέγεθος που θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη κάλυ-
ψη, ανταγωνιστικές τιμές, σταθερή προσφορά 
και επιμερισμό του κόστους προώθησης και δι-
αχείρισης της εξαγωγικής προσπάθειας. 

η παροΥςια 
της έλαιοκαλλιέργέιας 
ςτη βραζιλια
Η ελαιοκαλλιέργεια στη Βραζιλία δεν ξεπερ-
νά προς ώρας τα 5.000 στρέμματα, τα οποία 
και εντοπίζονται στις πολιτείες Rio Grande do 
Sul, Sao Paulo και Minas Gerais, όπως προ-
κύπτει από τα δεδομένα της μελέτης του ΟΕΥ. 
Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στα στρέμματα 
αυτά είναι οι Picual, Arbosana και Arbequina, 
η ιταλική Coratina και η ελληνική Κορωνέικη. 
Μάλιστα, στη χώρα δραστηριοποιείται και η 
γενετική βελτίωση της ελιάς, μέσω της οποίας 
η εταιρία κρατικών συμφερώντων Empresa 
de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais 
(Epamig, www.epamig.br) παρουσίασε το 
2010 το πρώτο της τελικό προϊόν, μετά από 
30ετή έρευνα γα την προσαρμογή της ελιάς στο 
τοπικό κλίμα. Η εταιρία επιπλέον καλλιεργεί 
στην πολιτεία Minas Gerais όλες τις ποικιλίες 
που ευδοκιμούν στη Βραζιλία. Η συγκεκριμένη 
εταιρία, κινείται αρκετά δυναμικά τα τελευταία 
χρόνια για τη διάδοση της ελαιοκαλλιέργει-
ας στη χώρα, παράγοντας 30.000 δεντρύλλια 
ελιάς το έτος και προμηθεύοντάς τα σε περί-
που 60 παραγωγούς στις νοτιοανατολικές πο-
λιτείες. Ακόμα μία προσπάθεια ανάπτυξης της 
καλλιέργειας γίνεται με τους παραγωγούς οι 
οποίοι είναι οργανωμένοι στο Σύνδεσμο Ελαι-
οπαραγωγών ARGOS (www.argos.org.br), στη 
πολιτεία Rio Grande do Sul. 

ςτοχέΥςη ςέ τρια έπιπέδα
Τρία είναι τα διαφορετικά κανάλια διανομής που 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την διείσδυση του 
ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά, σύμφωνα με 
έρευνα της McKinsey & Company. Η εν λόγω 

έρευνα καταδεικνύει ότι τα 
ανώτερα εισοδηματικά στρώ-
ματα συνηθίζουν να ψω-
νίζουν στις υπερ-αγορές 
και στα σουπερ-μάρκετ, 
τα χαμηλά εισοδηματικά 
στρώματα προτιμούν τα 
μικρά συνοικιακά μαγαζιά, 
ενώ η μεσαία τάξη εμφανίζε-
ται μοιρασμένη μεταξύ των δύο 
άκρων. Επομένως, τα εξα-
γόμενα προϊόντα μπορούν 
να κατευθυνθούν είτε σε 
ένα, είτε σε περισσότερα 
από αυτά τα είδη κατα-
στημάτων.
Άλλωστε, οι Βραζιλιάνοι 
καταναλωτές, αναγνωρί-
ζουν και επηρεάζονται από 
τη μάρκα ενός προϊόντος, την 
οποία και συνδέουν με έννοιες 
όπως υψηλή ποιότητα, εμπι-
στοσύνη και κύρος. Ωστόσο 
σταθερά ανερχόμενος είναι 
και ο αριθμός των ευαίσθη-
των στην τιμή καταναλωτών, 
τάση που οι εταιρίες αξιο-
ποιούν μεταξύ άλλων, με τη 
προσφορά προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας. Παρόλο που η εξάπλωση 
των προϊόντων αυτών παραμένει 
ακόμα χαμηλή στη Βραζιλία, όλα 
τα μεγάλα σούπερ μάρκετ διαθέ-
τουν ελαιόλαδα ιδιωτικής ετικέτας.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ (HS 150910)
Αξίες σε δολάρια ΗΠΑ, ποσότητες σε κιλά

1 ΟΚΤ 2014 15 ΟΚΤ 2014

2013 2014

18 ΝΟΕ 2014 2 ∆ΕΚ 2014 16 ∆ΕΚ 2015 6 ΙΑΝ 2015 20 ΙΑΝ 2015 3 ΦΕΒ 2015 17 ΦΕΒ 2015 3 ΜΑΡ 2015 17 ΜΑΡ 2015

(Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορίου Βραζιλίας)

-7,3%

+1,4% +2,4%
+3,6%

+1,0%

+9,4% +10,1%

+1,1%

-0,3%

-3,1%
-1,1%

-8,8%

Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Αργεντινή
Χιλή
Ελλάδα
Τουρκία
Σύνολο

Αξία

136.559.218
62.966.211
17.215.120
22.849.668
4.132.834
1.961.962
130.996
296.707.156

Αξία

166.728.678
60.146.220
21.707.851
20.860.846
18.468.574
2.564.146
761.989
291.782.090

Ποσότητα

31.941.366
12.885.225
4.331.731
4.801.978
3.527.846
425.631
177.988
58.243.864

Μέση
τιµή/κιλό
5,2
4,7
5,0
4,3
5,2
6,0
4,3
5,0

∆ 14/13

3,0%
-22,0%
4,8%
-2,4%
43,8%
30,7%
481,7%
-1,7%

Μερίδιο 
(επί της αξίας)
57,1%
20,6%
7,4%
7,1%
6,3%
0,9%
0,3%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ (HS 150910)
Αξίες σε δολάρια ΗΠΑ, ποσότητες σε κιλά

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Σε χιλ. τόνους
(*Εκτίμηση)

20
10

/1
1

61,5

20
11

/1
2

68,0

20
12

/1
3

73,0
20

13
/1

4*

72,5

20
14

/1
5*

72,0

ΠΗΓΗ: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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«Οι τιμές του ελαιολάδου μεταβάλλονται μήνα 
με το μήνα και η αλήθεια είναι ότι εμείς οι εισα-
γωγείς αντιμετωπίζουμε πολύ υψηλές τιμές», 
σημείωσε ο Νεοζηλανδός εισαγωγέας ελαιο-
λάδου Graham Aitken, της εταιρίας Aitken & 
Co, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι καταναλωτές 
δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθούν από τις τιμές 
λιανικής του προϊόντος.
Συγκεκριμένα, ο ίδιος σημείωσε ότι η διεθνής 
τιμή του ελαιολάδου αυξομειώνεται όπως γι-
νεται και με του πετρελαίου αλλά αυτό δεν 
αποτελεί λόγο οι καταναλωτές να στραφούν 
σε χαμηλότερης ποιότητας βρώσιμα έλαια. 
Ωστόσο γεγονός είναι ότι οι δυσμενείς καιρι-
κές συνθήκες μείωσαν φέτος σημαντικά την 
παγκόσμια παραγωγή με αποτέλεσμα οι τιμές 
που πληρώνουν οι έμποροι της Νέας Ζηλανδί-
ας για το ελαιόλαδο, να έχουν φτάσει σε υψηλό 
τριών ετών. 
Επιπλέον, περισσότερο από το 95% του κατα-
ναλωθέντος ελαιολάδου στη Νέα Ζηλανδία ει-
σάγεται από την Ευρώπη, σημείωσε ο Graham 
Aitken, όπου οι κακές καιρικές συνθήκες οδή-
γησαν σε κακή ελαιοκομική χρονιά και στην 
αύξηση της τιμής του ελαιολάδου.
«Οι όγκοι της παγκόσμιας παραγωγής επηρε-
άστηκαν από παράγοντες όπως είναι η ξηρα-
σία στην Ισπανία και το χτύπημα της Xylella 
fastidiosa στην Ιταλία. Επομένως, είναι λογικό 
στη Νέα Ζηλανδία οι τιμές του ελαιολάδου να 
αυξηθούν», σημείωσε ο κ. Aitken. Επιπλέον, 
ο ίδιος σημείωσε: «Λέμε στους καταναλωτές 
ότι είναι επόμενο οι τιμές να αυξηθούν αλλά να 
μην απογοητεύονται. Μεγάλες ιατρικές και επι-
στημονικές μελέτες καταδεικνύουν τα μεγάλα 
οφέλη του ελαιολάδου στην υγεία, οπότε θα 
πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά πρωτού μειώ-
σουν την κατανάλωσή του».
Ανάμεσα σε πολλά προϊόντα, η εταιρία William 
Aitken & Co είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας 
της μεγάλης φίρμας έξτρα παρθένου ελαιολά-

δου Lupi. Η τεσσάρων γενεών επιχείρησή του 
εμπορεύεται ελαιόλαδο στη Νέα Ζηλανδία για 
πάνω από 70 χρόνια και στο πρόσφατο παρελ-
θόν η ζήτηση για το εισαγόμενο μεσογειακό 
ελαιόλαδο έχει πάρει ώθηση από το κλίμα της 
«διεθνούς αναγέννησης για θέματα υγείας».
Ο κ. Aitken σημείωσε επίσης ότι παρά το γε-
γονός ότι οι καταναλωτές συνηθίζουν να συν-
δέουν το ελαιόλαδο με την Ιταλία, «σήμερα 
έχει γίνει παραγόμενο προϊόν πολλών χωρών. 
Δυστυχώς η Ισπανία είχε φέτος τη χειρότερη 
σοδειά της τελευταίας δεκαετίας, εξαιτίας του 
συχνού παγετού του χειμώνα και της καλοκαι-
ρινής ξηρασίας, φαινόμενα που συνδυαστικά 
οδήγησαν σε σημαντικότατη μείωση της πα-
γκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου». Την ίδια 
ώρα, το παθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa, 
κατέστρεψε την παραγωγή της ιταλικής Απου-
λίας, της μεγαλύτερης ελαιοπαραγωγού πε-
ριοχή της Ιταλίας, αφήνοντας στους ελαιοπα-
ραγωγούς της περιοχής τη μόνη επιλογή να 
κάψουν τις ελαιοκαλλιέργειές τους. 
Έτσι, «τα τοπικά προβλήματα μίας ελαιοπαρα-
γωγού χώρας, επηρεάζουν ευθέως την πα-
γκόσμια προσφορά και τιμή του προϊόντος», 
κατέληξε ο ίδιος. Στην περίπτωση που οι κα-
ταναλωτές νιώσουν ότι δεν μπορούν να αντα-
πεξέλθουν στις υψηλές τιμές του ελαιολάδου, 
συνιστάται να χρησιμοποιούν το εξαιρετικής 
ποιότητας έξτρα παρθένο για νωπή κατανάλω-
ση και το παρθένο ελαιόλαδο για το μαγείρεμα 
σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Υψηλές τιμές τριών 
έτών ςτο έλαιολαδο 
διαπιςτώνοΥν  
οι έμποροι

Περισσότερο 
από το 95% του 
καταναλωθέντος 
ελαιολάδου στη 
Νέα Ζηλανδία 
εισάγεται από  
την Ευρώπη.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΑΓΟΡΕΣelel

Της Μαρίας Κρόκου

Αξιοσημείωτα αυξημένη σε σχέση με την περσι-
νή σεζόν εξακολουθεί να είναι η φετινή τιμή για 
τους Ιταλούς ελαιοπαραγωγούς, η οποία απ’ το 

τέλος Μαρτίου έχει σταθεροποιηθεί στα 6 ευρώ 
το κιλό για το έξτρα παρθένο στο Μπάρι.
Αναλυτικά, η τιμή παραγωγού στη γείτονα 
χώρα σταθεροποιήθηκε στα 6,01 ευρώ το κιλό 
τέλος Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση της τά-
ξεως του 84% σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του 
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. 
Μάλιστα, όπως τονίζεται στην έκθεση, η παρα-
πάνω τιμή είναι κατά 128% αυξημένη σε σχέση 
με το χαμηλό-ρεκόρ της δεύτερης βδομάδας 
του Δεκεμβρίου 2013, όταν η τιμή είχε διαμορ-
φωθεί στα 2,64 ευρώ το κιλό.
Υπενθυμίζεται ότι τη βδομάδα 10-16 Νοεμ-
βρίου 2014 οι τιμές έφτασαν στο υψηλότερο 
επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας (6,79 ευρώ 
το κιλό) και στη συνέχεια, μετά από μια μικρή 
κάμψη την προτελευταία βδομάδα του Δεκεμ-
βρίου 2014, επανήλθαν και σταθεροποιήθηκαν 

στα 6,01 ευρώ το κιλό, όπως προαναφέρθηκε. 
Στο ίδιο κλίμα και η τιμή για το ραφιναρισμένο 
ελαιόλαδο στην Ιταλία, που διαμορφώθηκε στα 
2,91 ευρώ το κιλό τέλος Μαρτίου, αυξημένη 
σε ποσοστό 48% σε σχέση με την αντίστοιχη 

περσινή, τοποθετώντας τις ιταλικές τιμές του 
συγκεκριμένου προϊόντος πάνω από τις ισπα-
νικές, ως συνήθως, όπως επισημαίνεται στην 
έκθεση. 
Ειδικότερα, η διαφορά στην Ιταλία στις τιμές 
μεταξύ των 2 κατηγοριών ελαιολάδου (3,10 
ευρώ το κιλό) είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη στην Ισπανία. 
Ως γνωστόν, το 2014 ήταν άσχημη χρονιά για 
την ιταλική ελαιοπαραγωγή κυρίως από τις με-
γάλες δακοπροσβολές, στις οποίες προστέθηκε 
και η ασθένεια Xylella fastidiosa. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν κοπούν 11 εκατ. 
ελαιόδεντρα, όπως εξετάζεται, προκειμένου να 
αποτραπεί η εξάπλωση της ασθένειας, οι τιμές 
του προϊόντος -ειδικά στην ιταλική αγορά- θα 
εκτοξευθούν τις επόμενες σεζόν, όπως εκτι-
μούν παράγοντες της αγοράς. 
Φέτος, αν και η ιταλική ελαιοπαραγωγή είναι 

κατά 65,6% μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, 
καθώς παρήχθησαν 302.500 τόνοι προϊόντος 
έναντι 461.200 το ’13-’14, οι εξαγωγές παρου-
σίασαν μείωση μόλις 0,53% σε σχέση με την 
προηγούμενη σεζόν. 

ΙΤΑΛΙΑ

πανω 84% 
το ιταλικο
εξτρα παρθενο 

Η τιμή του Ιταλού 
παραγωγού στις 13 
Απριλίου ήταν στο 
Μπάρι στα 5,87-6 
ευρώ το κιλό για 
το έξτρα παρθένο. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ) 
   (ευρώ/κιλό)

FOGGIA

BRINDISI

PESCARA

BARI

CHIETI 6,70  
(17-4-15)

(16-4-15)

(13-4-15)

(13-4-15)

(13-4-15)

5,40

5,87-6,00

6,00

6,50

ΠΗΓΗ: ISMEA
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Της Μαρίας Κρόκου

Υψηλότερες κατά 64% σε σχέση με πέρυσι εί-
ναι οι τιμές παραγωγού στην Ισπανία, μετά τη 
«χειρότερη σοδειά της τελευταίας δεκαετίας», 
όπως χαρακτηρίζεται η φετινή για τους Ισπα-
νούς παραγωγούς. Σύμφωνα με την τελευταία 
έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, 
οι τιμές παραγωγού στην Ισπανία τέλος Μαρ-
τίου διαμορφώθηκαν στα 3,27 ευρώ το κιλό, 
υψηλότερα κατά 64% σε σύγκριση με το προη-
γούμενο έτος και κατά 67% παραπάνω από το 
χαμηλό-ρεκόρ της τρίτης βδομάδας του Μαΐου 
του 2014 (1,96 ευρώ το κιλό). 

συν 53% για το ραφιναρισμενο
Αύξηση (της τάξεως του 53%) παρατηρείται 
και στην τιμή του ραφιναρισμένου ελαιολάδου 
σε σχέση με την αντίστοιχη πέρυσι, αν και μει-
ώθηκε ελαφρά απ’ το προηγούμενο διάστημα, 
φτάνοντας στα 2,78 ευρώ το κιλό στο τέλος 
του Μαρτίου του έτους 2015. 
Στη φετινή αύξηση οδήγησε η μειωμένη φε-
τινή παραγωγή της μεγαλύτερης ελαιοπαρα-
γωγού χώρας εξαιτίας των συχνών παγετών 
το χειμώνα σε συνδυασμό με την ξηρασία το 
καλοκαίρι. Μάλιστα, η ισπανική παραγωγή εί-
ναι μειωμένη κατά 46,49% σε σχέση με πέρυσι 
και κατά 29% συγκρινόμενη με τη σοδειά της 
τελευταίας τετραετίας. 

αυξηση εισαγωγων 62,66%
Σύμφωνα με το Ι.Ο.C., η Ισπανία φέτος παρή-
γε 825.700 τόνους (πέρυσι 1.775.800), με τις 
εξαγωγές να διαμορφώνονται στους 225.000 
τόνους (από 310.000 πέρυσι) και τις εισαγωγές 
να έχουν αυξηθεί κατά 62,66% σε σχέση με την 
προηγούμενη σεζόν. 
Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με μέλη της 
Εθνικής Ομοσπονδίας Τυποποιητών (Anierac) 
τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2014 οι 
πωλήσεις ελαιολάδου ήταν μόλις 54,48 εκατ. 
λίτρα, λιγότερες κατά 12,4% από τις αντίστοι-

χες περσινές. Αξίζει να επισημανθεί ότι στα 
μέσα Μαρτίου τα περισσότερα ελαιοτριβεία 
στη χώρα υπολειτουργούσαν, ενώ ταυτόχρονα 
μειώθηκε και η κατανάλωση ελαιολάδου στην 
ισπανική αγορά. 

τα ελαιοτριβεια αποθηκευσαν 
622.500 τονουσ το ‘14
Όσον αφορά τα αποθέματα, ο συνολικός όγκος 
τους για το έτος 2014 ήταν 811.800 τόνοι, 
παρουσιάζοντας μείωση 27% σε σχέση με το 
μέσο όρο των τεσσάρων προηγούμενων περι-
όδων εμπορίας. Συγκεκριμένα, στα ελαιοτρι-
βεία αποθηκεύτηκαν 622.500 τόνοι ελαιολά-
δου, μειωμένοι κατά 33% σε σχέση με το μέσο 
όρο των προηγούμενων τεσσάρων σεζόν. 

Η Ισπανία και άλλες 
ελαιοπαραγωγικές 
χώρες θα βρεθούν 
σε οριακή 
κατάσταση στο 
τέλος του επόμενου 
Σεπτέμβρη λόγω 
των ελάχιστων 
αποθεμάτων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

ΙΣΠΑΝΙΑ

υπερδιπλασιεσ 
οι τιμεσ για 
τουσ ισπανουσ 

Τιμή παραγωγού
Κατηγορία Τιμή (ευρώ/κιλό) 
Έξτρα Παρθένο 3,3 
Παρθένο 2,9
Λαμπάντε 2,7

ΠΗΓΗ: asajajaen.com
9-4-2015 έως 15-4-2015

Κατηγορία Τιμή (ευρώ/κιλό)
Έξτρα Παρθένο  3,31 
Παρθένο 2,87 
Λαμπάντε 2,73

ΠΗΓΗ: poolred.com
14-4-2014 έως 20-4-2015 
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Της Αλεξάνδρας Τζουβάνου 

Μισή η χαρά που έδωσαν φέτος στους ελαιοκαλλι-
εργητές οι εξελίξεις στην αγορά ελαιολάδου. Μπο-
ρεί η εγχώρια παραγωγή να «έπαιζε» μόνη στη 
Μεσόγειο, ωστόσο οι ιδιότυπες συνθήκες κάτω 
από τις οποίες γίνεται η διακίνηση του ελαιολάδου 
στη χώρα μας δεν έδωσαν τα αναμενόμενα στις 
τιμές παραγωγού, οι οποίες με εξαίρεση κάποιες 
λίγες περιπτώσεις (π.χ Κάτω Αγιάννης Πιερίας 
όπου οι ομώνυμη ομάδα διέθεσε προϊόν με 4,35 
ευρώ το κιλό), το 3,20 είναι ο μέσος όρος τιμής για 
φέτος. Στα κέρδη της τελευταίας περιόδου θα πρέ-
πει να υπολογισθεί πάντως η ευκαιρία γνωριμίας 
του ελληνικού ελαιολάδου με τις διεθνείς αγορές.   
Σε κάθε περίπτωση, φθάνοντας στο τέλος της φε-
τινής ελαιοκομικής χρονιάς, εύκολα μπορεί να δει 
κανείς ότι ολοκληρώθηκε με πλούσιες εξελίξεις, 
τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, που 
επιπλέον δίνουν μπόλικη τροφή για σκέψη γύρω 
από το μέλλον του κλάδου της ελαιοκομίας στην 
Ελλάδα. Από την αρχή της ελαιοκομικής σεζόν, οι 
τιμές παραγωγού γνώρισαν αξιοσημείωτη άνοδο 
που έφτασε το 21% κατά τον ΙΟC από τον Ιανου-
άριο και μετά και μάλιστα ήταν 5% μεγαλύτερη 
σε πολλές περιπτώσεις πωλήσεων κυρίως στη 
Λακωνία. Την καλή χρονιά ωστόσο επισκίασε ση-
μαντικά η μείωση των εξαγωγών τυποποιημένου 
ελαιολάδου για χάρη του χύδην προϊόντος, την 
υπεραξία του οποίου καρπώθηκε για ακόμα μία 
χρονιά η γειτονική Ιταλία. 
Η ανάγκη θεσμοθέτησης μίας ενιαίας πολιτικής 
διαχείρισης και προώθησης του ελληνικού ελαι-
ολάδου είναι το σημείο που όλο και περισσότερο 
υπογραμμίζεται τον τελευταίο καιρό, τόσο από 
παράγοντες των φορέων και οργανώσεων του το-
μέα, όσο και από τις ίδιες τις εξελίξεις της αγοράς. 

έλλέιψη κέντρικης  
έξαγώγικης κατέΥθΥνςης
Η εξαιρετικά ευνοϊκή φετινή συγκυρία της μεί-
ωσης των παγκόσμιων αποθεμάτων λόγω της 
μειωμένης ισπανικής παραγωγής και των ζημιών 

που υπέστη η ιταλική ελαιοκαλλιέργεια, θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει για το ελληνικό ελαιόλαδο το 
μέσο διείσδυσης στις αγορές της Ευρώπης αλλά 
και του υπόλοιπου κόσμου που ζητά όλο και πε-
ρισσότερο ποιοτικό προϊόν. 
Όπως είχε επισημάνει πρόσφατα, στο ίδιο πνεύμα 
και ο Γιάννης Κώτσης, πρόεδρος της ΕΑΣ Ηρα-
κλείου, «η έλλειψη κεντρικής κατεύθυνσης στο 
κέραιο ζήτημα της εξαγωγικής προσπάθειας του 
ελληνικού ελαιολάδου που καταστά τη χώρα μη 
ανταγωνιστική απέναντι στις αυξανόμενους και 
οργανωμένους ανταγωνιστές της, γίνεται όλο και 
περισσότερο αισθητή». Αξίζει στο σημείο αυτό να 
θυμηθούμε ότι τον Ιανουάριο οι ελληνικές εξα-
γωγές ελαιολάδου σημείωσαν εκρηκτική άνοδο 
301,3%, σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), την ίδια ώρα που οι 
εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου μειώθηκαν 
σε πολλές περιπτώσεις φέτος. 
«Η Ένωση Πεζών παλιά έδινε 3.000 τόνους τυπο-
ποιημένο ελαιόλαδο και φέτος έχει πουλήσει μόνο 
1.100 τόνους», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά 
προ ολίγου καιρού ο Ανέστης Βασιλειάδης, πρό-
εδρος των Πεζών. Δυστυχώς η περίπτωση που 
περιγράφει ο κ. Βασιλειάδης δεν είναι η μόνη.

ταβανι το 3,20 έΥρώ ςτις μέγαλές 
έλαιοκομικές πέριοχές 
Δύσκολο είναι να προβλέψει κανείς με ακρίβεια 
το μέλλον των τιμών παραγωγού για το επόμενο 
διάστημα. Σχεδόν το σύνολο των συνεταιρισμών 
της χώρας και των παραγωγών μιλούν για στα-

θερότητα της τιμής του ελαιολάδου στα 3- 3,20 
ευρώ το κιλό από το Μάρτιο και μετά, δηλαδή 
50 με 70 λεπτά υψηλότερα από πέρσι. Ωστόσο τα 
αποθέματα είναι ουσιαστικά εξαντλημένα πλέον, 
με λίγους παραγωγούς ή οργανώσεις που έχουν 
τη δυνατότητα αποθήκευσης να κρατάνε ακόμα 
κάποιες ποσότητες ελαιολάδου για την περίπτωση 
ανόδου της τιμής στα τέλη Μαΐου - Ιουνίου, σύμ-
φωνα με δηλώσεις του Γιάννη Κώτση. 
«Ο παραγωγός πληρώθηκε 3,10-3,20 και έκλει-
σε, τώρα τελείωσε», σημείωσε σχολιάζοντας το 
κλείσιμο της σεζόν ο ίδιος. Ωστόσο κάποιοι άλλοι 
θεωρούν ότι οι τιμές θα δείξουν περαιτέρω άνο-
δο, όπως ο πρόεδρος των Αγ. Αποστόλων Λα-
κωνίας, Παναγιώτης Μπατσάκης, που σημείωσε 
πρόσφατα: «Δεν υπάρχει ανησυχία από τους πα-
ραγωγούς, αντίθετα η τιμή ίσως ανέβει σύντομα 
και πιο πολύ Αύγουστο-Σεπτέμβριο, αν και αυτό 
θα εξαρτηθεί και από την ανθοφορία της άνοιξης».
Όντως, σημασία για την επόμενη περίοδο έχει 
πλέον η ανθοφορία της ελιάς, όπως αυτή θα 
εξελιχθεί τόσο στη χώρα μας αλλά κυρίως στην 
Ισπανία. Σύμφωνα με τη διεθνή ειδησεογραφία, 
εκτός απρόοπτων καιρικών συνθηκών, τα ισπανι-
κά ελαιόδεντρα θα έχουν φέτος καλή ανθοφορία 
και πιθανότατα καλή καρπόδεση. Το ίδιο όμως 
ισχύει και για τα ελληνικά, όπως σημείωσε ο κ. 
Πρωτογεράκης από το Ηράκλειο Κρήτης: «Καλή 
φαίνεται η ανθοφορία φέτος», ενώ τα λόγια του 
επιβεβαιώνει και ο Παναγιώτης Μπατσάκης που 
τόνισε ότι «τα δέντρα θα πιάσουν καλά φέτος, ο 
καιρός βοηθάει, δεν έχουμε πολύ υψηλή θερμο-
κρασία και έχουμε κάποιες βροχές». 

ΕΛΛΑΔΑ

μιςη δοΥλέια 
η φέτινη χρονια  
για τον παραγώγο

Την ενιαία γραμμή προώθησης 
του ελληνικού επώνυμου 
ελαιολάδου καταδεικνύουν 
έντονα οι εξελίξεις της  
διεθνούς αγοράς.
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αδαςμολογητο  
απο τΥνηςια
Δεν θα πρέπει να διαφύγει της 
προσοχής επίσης, το γεγονός 
ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 
2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
επιτρέψει την εισαγωγή 8.000 
τόνων αδασμολόγητου ελαι-
ολάδου από την Τυνησία, πα-
ράγοντας που ενδεχομένως να 

επηρεάσει την κίνηση των τελευταίων αποθε-
μάτων ελαιολάδου της ελληνικής παραγωγής.

τις έΥκαιριές αΥξανέι 
η παγκοςμια ζητηςη
Με την παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου 
να αυξάνεται ταχέως, τόσο εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες που, είναι σα-
φές ότι ανοίγονται νέα περιθώρια για επανεξέ-
ταση του ζητήματος των ελληνικών εξαγωγών 
τυποποιημένου, έξτρα παρθένου προϊόντος με 
μόνο στόχο να λαμβάνουν οι παραγωγοί και οι 
οργανώσεις τους την υπεραξία του επώνυμου 
ποιοτικού προϊόντος. Συγκεκριμένα, σε σχέση με 
τη δεκαετία του 1990 η κατανάλωση ελαιολάδου 
σε παγκόσμιο επίπεδο είναι υπερδιπλάσια ενώ 
κατά 167% έχει αυξηθεί στο ίδιο διάστημα και η 
παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιας ελιάς. 
Αυτό κυρίως οφείλεται στην αυξανόμενη ζή-
τηση για έξτρα παρθένο και παρθένο ελαιό-
λαδο από τις χώρες που δεν αποτελούν μέλη 
του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC), 
σύμφωνα τις εκθέσεις του ίδιου του Συμβου-
λίου για το μήνα Φεβρουάριο 2015 και Μάρτιο 
2015 αντίστοιχα. Επιπλέον, «η κατανάλωση 
της βρώσιμης ελιάς αποτελεί και μέσο για την 
αύξηση κατανάλωσης ελαιολάδου», εύστοχα 
προσθέτει η εν λόγω έρευνα του IOC. 
Αξίζει να παρατηρήσουμε επίσης ότι το μερίδιο 
των αγορών εκτός IOC (Κίνα, Βραζιλία, Κανα-
δάς, Αυστραλία, Ινδία, κ.α.) ως προς την πα-
γκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου, μέσα σε δύο 
δεκαετίες από 11% αυξήθηκε στο 24% και αυτό 
υπογραμμίζει τις δυνατότητητες περαιτέρω ανά-
πτυξης των ελαιοκομικών προϊόντων, δεδομέ-
νου του τεράστιου μεγέθους των χωρών αυτών 
και του αυξανόμενου βιωτικού τους επιπέδου. 
Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η 
Κορέα αύξησε τις εισαγωγές ελαιολάδου σε 
ποσοστό της τάξης του 50% από το έτος 2014, 
η αγορά της ωστόσο ήδη κυριαρχείται από την 
Ισπανία, την Ιταλία και την Τουρκία.

Το μέλλον των τιμών 
παραγωγού θα εξαρτηθεί από 
το εάν οι έμποροι θα στραφούν 
στα υπόλοιπα αποθέματα, 
ανεβάζοντας περισσότερο  
την τιμή που δίνουν ή  
θα αναμένουν τη νέα σοδειά.

ΔΗμΗτρΗΣ ΚΑρΑβΑΣΙΛΗΣ

Όπλα στη φαρέτρα μας
«Ο μεγαλύτερος μύθος που πρέπει να 
εξαλειφθεί στις δυτικές αγορές είναι ότι 
το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι 
μόνο για ωμή κατανάλωση», τόνισε μετα-
ξύ άλλων ο Δημήτρης Καραβασίλης, δι-
ευθύνων σύμβουλος της DK Consultants, 
στην εισήγησή του «Το ελαιόλαδο στις δι-
εθνείς αγορές: Η άποψη των καταναλω-
τών», που παρουσίασε κατά την εσπερίδα 
του ΣΕΒΙΤΕΛ τη Δευτέρα 20 Απριλίου. 

Επίσης επισήμανε ότι η Ελλάδα, στα 
πλαίσια της εξαγωγικής της προσπάθει-
ας που δεδομένα πρέπει να οργανωθεί 
και να εντατικοποιηθεί κεντρικά, έχει 
και ένα ακόμη όπλο να χρησιμοποιήσει. 
Αυτό δεν είναι άλλο από το να εκπαιδεύ-
σει τους μη-μεσογειακούς καταναλωτές 
με ποια κριτήρια θα πρέπει να διαλέγουν 
ελαιόλαδο και αυτά τα κριτήρια να χρη-
σιμοποιήσει για την διείσδυση του ελλη-
νικού ελαιολάδου στις αγορές. 
«Οι περισσότεροι καταναλωτές, πλην 
των μεσογειακών λαών, δηλώνουν ταυ-
τόχρονα ενθουσιασμένοι αλλά και μπερ-
δεμένοι με το ελαιόλαδο. Δεν γνωρίζουν 
τελικά ποια στοιχεία είναι σημαντικά και 
με ποια κριτήρια να επιλέξουν», σημεί-
ωσε ο ίδιος. Ξεκάθαρο ήταν επίσης και 
το μήνυμα της φράσης του «Αυτό που 
πρέπει να γίνει επίσης είναι να τυποποι-
ηθεί και το χύδην, όταν λέω να τυποποι-
ηθεί εννοώ να τυποποιηθεί η χονδρική 
του, να γίνει επώνυμη χονδρική, και 
επίσης το premium να κατέβει και να 
γίνει λίγο πιο mass market, ώστε πιο 
ευρύ κοινό να μπορέσει να προσεγγίσει 
τις συγκριτικά ακριβότερες φίρμες ελ-
ληνικού premium ελαιολάδου».

Τιμή παραγωγού (Ελλαδα)

ΤρΕχούσΕσ ΤιμΕσ Ελλήνα
παραγωγού (ΕξΤρα παρθΕνο)

Κατηγορία Τιμή
  (ευρώ/κιλό) 
Έξτρα Παρθένο 3,20
Παρθένο 2,70
Βιομηχανικής χρήσης (5 γραμμές) 2,00

Πηγή: Πολλαπλές

Κατηγορία Τιμή
  (ευρώ/κιλό) 
ΕΑΣ Μεσσηνίας – 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 3,15
ΕΑΣ Ρεθύμνου 2,95
Λέσβος 3,00
ΕΑΣ Πεζών 3,00
Α.Σ. Χανίων 3,00
Α.Σ Ελαιώνας, Γαργαλιάνοι 3,40

Πηγή: Πολλαπλές
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ΑΓΟΡΑel

Της Μαρίας Κρόκου

Τις ψιλές ελιές φαίνεται να προτιμούν οι 
βαλκανικές χώρες –και γενικά οι οικο-
νομικά αδύναμες-, προϊόν, που φέτος 
αντιστοιχεί στο μικρότερο μερίδιο της 
ελληνικής σοδειάς. 
«Στις ανατολικές και βαλκανικές αγορές 
ψάχνουν για ελιές μεσαίου μεγέθους 
λόγω του ότι έχουν χαμηλότερη τιμή 
από τις χοντρές», λέει στο «EL» ο πρό-
εδρος της ΕΑΣ Άμφισσας Ηλίας Ξηρός, ο 
οποίος επισήμανε ότι τη φετινή σεζόν το 
μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής παρα-
γωγής είχαν οι ελιές μεγάλου μεγέθους. 
«Πρώτη φορά στην περιοχή είδαμε 80 
και 90 κομμάτια το κιλό», λέει χαρακτη-
ριστικά ο κ. Ξηρός.

ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ  
ΚΑΙ ΨΙΛΕΣ
Έτσι, φέτος η τιμή παραγωγού για την 
ελιά Άμφισσας (110 τεμάχια το κιλό) εί-
ναι 1,20 ευρώ το κιλό, ενώ την περσινή 
σεζόν ήταν στο 1,60-1,70. Την ίδια στιγ-
μή, εκλείπουν από την αγορά οι μεσαίες 
και ψιλές ελιές Άμφισσας (200-220-240 
τεμάχια το κιλό), όπως επίσης και οι ζα-
ρωμένες. 
Χαμηλότερη ήταν η ζήτηση και για τη 
μεγαλύτερη ποσότητα της ελιάς Χαλκι-
δικής, η οποία χαρακτηρίζεται φέτος, 
εξίσου, από το μεγάλο μέγεθος. Ως εκ 
τούτου, η τιμή παραγωγού για τη με-
ταποιημένη Χαλκιδικής (110 τεμάχια το 
κιλό) βρίσκεται αυτή την περίοδο στο 
1,30-1,35 ευρώ το κιλό, ενώ την ίδια 
περίοδο πέρυσι ήταν στα 2,30-2,35. 
Ενδεικτικό είναι ότι πέρυσι, που, βέβαια, 
η παραγωγή ήταν σημαντικά λιγότερη, 
«αυτήν την περίοδο είχαν πουληθεί όλες, 
ενώ φέτος παρουσιάστηκε καθυστέρηση 
στην πώληση των ελιών Χαλκιδικής και 
στασιμότητα στην αγορά λόγω και της 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΨΙΛΕΣ ΕΛΙΕΣ 
ΕχΟΥΝ ΨΥχη 

Πρωταγωνιστής στην κατά 
κεφαλήν κατανάλωση 
παγκοσμίως είναι η Αλβανία,  
με 14,8 κιλά ετησίως.

οικονομικής συγκυρίας και του γεγο-
νότος ότι δε χορηγούν πλέον πιστώσεις 
οι τράπεζες», υπογραμμίζει ο πρόεδρος 
της Ε.Α.Σ. Πολυγύρου Ευάγγελος Ευαγ-
γελινός. 
Βέβαια, τώρα το ενδιαφέρον για την ελιά 
Χαλκιδικής έχει αυξηθεί σε σχέση με το 
προηγούμενο διάστημα, καθώς οι αγο-
ραστές έχουν δει τις εκτιμήσεις της νέας 
χρονιάς, οι οποίες δεν είναι καλές όσον 
αφορά την καρποφορία και μιλάνε για 
ντε φάκτο μειωμένες αποδόσεις. 
«Το καλύτερο σενάριο για τις αποδόσεις 
του ’15 είναι να διαμορφωθούν στα μισά 
αυτών του ’14, που ήταν στους 2 τόνους 
το στρέμμα, λόγω παρενιαυτοφορίας», 
λέει χαρακτηριστικά ο παραγωγός Σάκης 
Κασαμανώλης. 
Σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή βρίσκεται η τιμή και 
για την επιτραπέζια ελιά Καλαμών αυτή 
την περίοδο. 
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο αντιπρό-
εδρος του Α.Σ. Λιβανατών Φθιώτιδας 
Ανέστης Μαυροειδής, «αυτή την περίοδο 
η τιμή βρίσκεται στο 1,40-1,45 ευρώ το 
κιλό (για τα 200 τεμάχια το κιλό), ενώ 
πέρυσι κυμαινόταν στο 1,50-1,60», αν 
και φέτος η παραγωγή ήταν περισσότερο 
μειωμένη σε σχέση με την περσινή σε-
ζόν. 

ΑΥξηΣη 167,4% ΠΑγΚΟΣΜΙωΣ 
γΙΑ τηΝ ΕΠΙτρΑΠΕζΙΑ ΕΛΙΑ 
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε παγκόσμιο 
επίπεδο η κατανάλωση, γενικότερα, της 
επιτραπέζιας ελιάς έχει αυξηθεί 167,4% 
τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση του Διεθνούς Συμβου-
λίου Ελαιολάδου. Ενδεικτικό είναι ότι οι 
ποσότητες που καταναλώνονται σήμερα 
είναι 2,7 φορές μεγαλύτερες από τις 
αντίστοιχες τη δεκαετία του ’90. 
Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στην κατά-
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Aναμένονται περισσότερα 
κρούσματα δάκου στην περιοχή των 
Λιβανατών, καθώς ο αριθμός των 
εντόμων είναι μεγαλύτερος από τον 
αντίστοιχο πέρυσι. 

ταξη, με την κατανάλωση επιτραπέζιας 
ελιάς να βρίσκεται στο 1,8 κιλό ετησί-
ως. Στον αντίποδα, πρωταγωνιστής στην 
κατά κεφαλήν κατανάλωση παγκοσμίως 
είναι η Αλβανία, με 14,8 κιλά ετησίως.  
Αξιόλογες δυνατότητες περαιτέρω ανά-
πτυξης για την αγορά του προϊόντος, 
σύμφωνα με την έκθεση, διακρίνονται 
στη Βραζιλία και τη Ρωσία, όπως επίσης 
και σε άλλες χώρες εκτός Ι.Ο.C. (Xιλή, 
Παλαιστίνη, Σαουδική Αραβία, Περού, 
Αυστραλία, Καναδά, Σουηδία και Η.Π.Α.). 
Μάλιστα, η Ισπανία ήδη αξιοποιεί τη ζή-
τηση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ισπανικής Ομοσπονδίας Εξαγωγέων 
και Τυποποιητών Επιτραπέζιας Ελιάς 
Asemesa, οι εξαγωγές της χώρας σε 
Η.Π.Α., Καναδά και Πουέρτο Ρίκο αυξή-
θηκαν ήδη από το ’14 κατά 8,47%, ενώ 
προς τη Ρωσία και τις άλλες ανατολικές 
χώρες κατά 102,9%. 

τΙΜη ΠΑρΑγωγΟΥ (ΕΥρω τΟ ΚΙΛΟ) 

Ελιά Καλαμών 
(200 τεμάχια το κιλό) 

Ελιά Άμφισσας   
(110 τεμάχια το κιλό)

Ελιά Χαλκιδικής
(110 τεμάχια το κιλό)

Τέλος Απρίλη 2015: 1,40-1,45           Τέλος Απρίλη ‘15: 1,20      Τέλος Απρίλη ‘15: 1,30-1,35

Τέλος Απρίλη 2014: 1,50-1,60        Τέλος Απρίλη ‘14: 1,60-1,70 Τέλος Απρίλη ’14: 2,30-2,35
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(ΚΑΠ/ΟΕΦ)el

τριετη προγραμματα ελαιοκομικων φορεων

Εις υγΕιαν των κοροϊδων  
τα 100 Εκατομμυρια Ευρω 
καυγας για τα ΕπομΕνα 45 
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Σε πολιτικό «σίριαλ» έχει εξελιχθεί η οριστική 
έγκριση των 70 φακέλων για τα προγράμματα 
εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων 
(ΟΕΦ), με πρωταγωνιστές τους νέους υπουργικούς 
συμβούλους που «ξαναζυμώνουν» με δικά τους 
κριτήρια τις εντάξεις και τη μοιρασιά των κονδυ-
λίων, τις ΟΕΦ και τους βουλευτές που φωνάζουν 
για διακρίσεις μεταξύ των νομών και, τέλος, τους 
ελαιοπαραγωγούς που αναρωτιούνται για άλλη μία 
φορά πού θα καταλήξουν τα λεφτά τους (τα κονδύ-
λια προέρχονται από το 10% του παρακρατήματος 
της ενιαίας ενίσχυσής τους).
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει σύμφωνα με 
πληροφορίες, τα περίπου 44,3 εκατ. ευρώ εκ των 
οποίων τα 33,3 εκατ. προέρχονται από το παρα-
κράτημα των ελαιοπαραγωγών, μοιράστηκαν κατά 
την πρώτη αξιολόγηση σχεδόν σε όλες τις ενδιαφε-
ρόμενες ΟΕΦ (από τις 74 εγκρίθηκαν οι 70) και για 
να χωρέσουν «κόπηκαν» από τους φακέλους τους 
περίπου το 50% των ζητούμενων χρημάτων. Παρά 
την εκπνοή της διορίας που όριζε έως 31 Μαρτίου 
(ΦΕΚ 194/Β’/2015) να έχουν φτάσει οι οριστικές 
εγκρίσεις στα χέρια των ΟΕΦ, οι νέοι εμπλεκό-
μενοι γύρω από το θέμα, ο γενικός γραμματέας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρης 
Γελαλής, ο διευθυντής του αρμόδιου Υπουργού 
Νίκος Βάγιας και ο σύμβουλος του κ. Αποστόλου 
Αλέξης Μπακούρος, έχουν «παγώσει» τη διαδικα-
σία προσπαθώντας να δώσουν άλλη κατεύθυνση, 
πιο «δίκαιη» κατά τους ίδιους, στη μοιρασιά των 
κονδυλίων ανά περιοχή. Ως εκ τούτου οι φάκελοι, 
τουλάχιστον έως την ώρα που γράφονταν αυτές 
οι γραμμές, παρέμεναν στα «συρτάρια» του ανα-
πληρωτή υπουργού, χωρίς επίσημη δικαιολογία 
και το πέρας των διοριών που ορίζει ο Καν. (ΕΚ) 
1308/2013 (έως 10 Απριλίου έπρεπε να έχει υπο-
γραφεί η σύμβαση ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΕΦ) στενεύει αν 
όχι έχει κάνει ανύπαρκτα τα περιθώρια για βαθιές 
τομές πάνω στις εγκρίσεις.

«Χαμένα» 100 έκατ. έυρώ
Όλα τα παραπάνω την ώρα που, από το 2005 μέχρι 
και σήμερα τρέχουν τα γνωστά αυτά προγράμμα-
τα, πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ που έχουν δοθεί 
στις ΟΕΦ μόνο στην τσέπη των ελαιοπαραγωγών 
δεν έχουν καταλήξει, καθώς δαπανήθηκαν είτε σε 
«άυλες υπηρεσίες» χωρίς οφθαλμοφανή αποτελέ-
σματα είτε «γέμισαν τρύπες» σε Οργανώσεις ή φα-
γώθηκαν από τους συμβούλους. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε πως περιορίστηκε σημαντικά η υπηρεσία 
της διάδοσης των «άυλων αποτελεσμάτων» των 
προγραμμάτων από 15% στο 3% του προϋπολογι-
σμού του προγράμματος.
Χώρια, την «φάμπρικα» από εταιρείες συμβούλων 
που έχει στηθεί και συνεχίζει το έργο της για την 

εξασφάλιση των εγγυητικών που απαιτούνται για 
την εξασφάλιση των κονδυλίων. Σημειωτέον πως 
το «πράσινο φως» πήραν και οι περί τις 15 ΟΕΦ οι 
οποίες συνεργάζονται με τη Gaia Επιχειρείν.
Το όλο θέμα έχει πάρει διαστάσεις και στη Βουλή 
με τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Βασίλη 
Κερκέρογλου, και τον βουλευτή Ρεθύμνου ΝΔ, 
Γιάννη Α. Κεφαλογιάννη, να καταγγέλλουν με ερώ-
τηση του προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, την παρέμβαση εξωθεσμικών κύκλων, 
προκειμένου να μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις για 
τους ελαιοκομικούς φορείς της Κρήτης και να με-
ταφερθούν σε άλλες περιοχές. Παράλληλα «έφο-
δο» έκανε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, 
Σωκράτης Βαρδάκης, μαζί με αντιπροσώπους των 
ΟΕΦ Κρήτης στο υπουργείο στις 20 Απριλίου για το 
θέμα αυτό ζητώντας να μην κοπούν χρήματα από 
το νησί όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι. Συγκεκριμένα 
η ερώτηση του κ. Κερκέρογλου είχε ως εξής: 
Σύμφωνα με πληροφορίες εξωθεσμικοί παράγο-
ντες που κινούνται πέριξ του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης επιχειρούν παρέμβαση στην αξιολόγη-
ση  και τις συλλογικές αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων για τη χρηματοδότηση των ελαιουργικών 
φορέων, προκειμένου να μειωθούν οι χρηματοδο-
τήσεις για την Κρήτη.
Συγκεκριμένα:
Στο πλαίσιο του κανονισμού (Ε.Ε) 611/2014 με βάση 
τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης κατατέθηκαν προγράμματα εργασίας 
από τους ελαιοκομικούς φορείς,  μέχρι τέλος Φε-
βρουαρίου 2015.
Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου προχώρησε 
στην αξιολόγηση των προτάσεων και η Κεντρική 
Επιτροπή Οργανώσεων Ελαιοκομικών  Φορέων 
(ΕΟΕΦ) πιστοποίησε και κοινοποίησε τις τελικές 
αποφάσεις στους ελαιοκομικούς φορείς.
Επειδή η εκ των υστέρων παρεμβάσεις, που επι-
χειρούνται  από  εξωθεσμικούς παράγοντες,  για 
αλλαγή των κριτηρίων  αποτελεί βάναυση παραβία-
ση κάθε έννοιας δικαίου και αντικειμενικότητας και 
στοχεύει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αλλά  
και όλες τις ενδείξεις, στη μείωση των ήδη εγκεκρι-
μένων χρηματοδοτήσεων για τους ΟΕΦ της Κρήτης.

ανακοίνώση τών κρητίκών
Παράλληλα οι ΟΕΦ από την Κρήτη των οποίων τα 
προγράμματα καταλαμβάνουν το 43% των συνολι-
κών κονδυλίων απέστειλαν επιστολή στον κ. Απο-
στόλου, βάσει της οποίας αντιτίθενται στην αναθε-
ώρηση των προεγκρίσεων.
Η επιστολή έχει ως εξής: 
Τον Ιανουάριο του 2015 εκδόθηκε η ΥΑ 
218/5741/23-01-2015 με την οποία ορίστηκε το 
πλαίσιο κατάθεσης, επιλογής έγκρισης και υλο-

Προεγκεκριμένες ΟΕΦ
ΟΠ/ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΣ ΑΓΕΛΛΙΑΝΩΝ
ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
ΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΣ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ
ΟΠ CRETA GREEN AGROFARM
ΟΠ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΟΠ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
ΑΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ»ΑΘΗΝΑ»
ΑΣ ΖΑΚΡΟΥ
ΑΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
ΑΕΣ «ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε
ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΑΕΣ Α.Ε.
ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕΣ Α.Ε.
ΑΣ ΛΙΘΙΝΩΝ
ΑΣ ΠΕΥΚΩΝ
ΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΠΑΚΙΩΝ
ΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΕΣ Α.Ε.
ΕΑΣ ΕΛ. ΣΥΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ
ΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΑΒΙΑΣ
ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕΣ.
ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ
ΑΣΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΣ ΜΕΣΚΛΩΝ
ΟΠ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΣ ΚΟΦΙΝΑ
ΑΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΟΠ ΕΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΟΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΟΠ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΡ.ΕΛΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΣ ΑΔΕΛΕ
ΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ
ΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΟΠ/ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Ι.Κ.Ε.
ΟΠ/ΑΣ ΧΑΡΑΚΑ
ΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΕΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΑΕΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε.
ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΡΕΑ
ΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ
ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΚΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΕΟΠ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΑΕΣ ΠΕΖΩΝ «Η ΕΝΩΣΗ» Α.Ε.
ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ «Ο ΑΙΧΜΕΑΣ»-ΟΠ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ «ΕΛΑΙΑΣ»
ΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΣ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΣ. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ
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Ο Δημήτρης Γελαλής έχει υποσχεθεί 
νέα απόφαση που θα λύνει το θέμα 
της υποχρηματοδότησης των ΟΕΦ 
στη Μεσσηνία σε συνάντηση με τον 
Μεσσήνιο βουλευτή Θ. Πετράκο.

Φημολογούμενη 
απόφαση βάσει 
της οποίας 7 
εκατομμύρια 
φεύγουν από 
τους φορείς 
της Κρήτης 
για να πάνε σε 
άλλη περιοχή, 
κατήγγειλε με 
ερώτησή του 
στη Βουλή, 
ο βουλευτής 
Ηρακλείου, 
Βασίλης 
Κεγκέρογλου.

ποίησης των προγραμμάτων των Οργανώσεων 
Παραγωγών στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέ-
ζιων ελιών (γνωστές ως Οργανώσεις Ελαιουργι-
κών Φορέων-ΟΕΦ). 
Τα προγράμματα αυτά, συνολικής κοινοτικής 
χρηματοδότησης 33 εκ € για την τριετία 2015-
2018, αφορούν στη στήριξη οργανώσεων παρα-
γωγών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που 
αφορούν κυρίως στη βελτίωση: 
■ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιο-
καλλιέργειας
■ της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας και 
■ της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών
Σύμφωνα με την ως άνω ΥΑ: 
1.Η Ελληνική επικράτεια διακρίνεται σε δύο (2) πε-
ριφερειακές ζώνες  εκ των οποίων η μία καλύπτει 
τα μικρά νησιά του Αιγαίου πελάγους όπως καθορί-
ζονται στον καν.(ΕΕ) 229/2013 και η άλλη καλύπτει 
το υπόλοιπο της χώρας
2.Η αξιολόγηση και επιλογή των προγραμμάτων 
που υποβάλλουν οι ΟΕΦ γίνεται βάσει συγκεκριμέ-
νων κριτηρίων τα οποία, σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 
611/2014 (Άρθρο 6) είναι: 
■ η γενική ποιότητα του προγράμματος και η συνέ-
πειά του προς τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότη-
τες της ελαιοκομίας στην περιφερειακή ζώνη 
■ η χρηματοοικονομική αξιοπιστία και η επάρκεια 
των οικονομικών πόρων των δικαιούχων οργανώ-
σεων για την υλοποίηση του προγράμματος 
■ η έκταση της περιφερειακής ζώνης την οποία 
αφορά το πρόγραμμα εργασίας 
■ η ποικιλία των οικονομικών καταστάσεων της 
περιφερειακής ζώνης 
■ το ύψος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των 
δικαιούχων οργανώσεων 
■ οι δείκτες που επιτρέπουν την αξιολόγηση του 
προγράμματος 
■ η αξιολόγηση των προγραμμάτων που ενδεχο-
μένως υλοποίησαν προηγουμένως οι δικαιούχες 
οργανώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1334/2002 της Επιτροπής (1), του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2080/2005 της Επιτροπής (2) ή του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 867/2008.
3.Τα όργανα που έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης 
–επιλογής και έγκρισης των προγραμμάτων είναι: 
■ Οι Τοπικές Επιτροπές Οργανώσεων Ελαιουρ-
γικών Φορέων (ΤΕΟΕΦ) οι οποίες λειτουργούν σε 
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και οι οποίες, 
αφού εξετάσουν την αίτηση και την επιλεξιμότητα 
των προγραμμάτων εργασίας με βάση τα κριτήρια 
που αναφέρονται ανωτέρω διαβιβάζουν προς τη 
Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου 
Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής (Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π.) - 

«Εξωθεσμικές 
παρεμβάσεις» βλέπουν οι 
Κρητικοί στην προσπάθεια 
επαναξιολόγησης των 
φακέλων, καταγγέλοντας 
προσπάθεια μείωσης της 
χρηματοδότησής τους.

Έως 10 Απριλίου θα έπρεπε 
οι ΟΕΦ να έχουν υπογράψει 
συμβάσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
γεγονός που δεν αφήνει 
περιθώρια για «βαθιές» 
παρεμβάσεις στους 
εγκεκριμένους φακέλους. 

Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών σχετική 
εισηγητική έκθεση (έκθεση αξιολόγησης) 
■ Η Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π., η οποία μετά την εξέταση των 
υποβληθέντων προγραμμάτων εργασίας με βάση 
τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καν. 
(EE) 611/2014 καθώς και των σχετικών εισηγή-
σεων των Τ.Ε.Ο.Ε.Φ., υποβάλλει σχετική εισήγηση 
προς την Κεντρική Επιτροπή Οργανώσεων Ελαι-
ουργικών Φορέων (Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.) 
■ Η (Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.) η οποία αποτελεί το κυρίως γνω-
μοδοτικό όργανο της όλης διαδικασίας. Η ΚΕΟΕΦ 
έχοντας υπόψη τις αξιολογήσεις και τις εισηγήσεις 
της Διεύθυνσης ΜΠΕΤΦΠ και των ΤΕΟΕΦ, τα κριτή-
ρια του Καν (ΕΕ) 611/2014, το διαθέσιμο ύψος των 
κοινοτικών πόρων και άλλα στοιχεία γνωμοδοτεί 
για την έγκριση, την απόρριψη ή/και την τροπο-
ποίηση/προσαρμογή των υποβληθέντων προγραμ-
μάτων. Με βάση τη γνωμοδότηση της ΚΕΟΕΦ, η 
Διεύθυνση ΜΠΕΤΦΠ ενημερώνει τις ΟΕΦ για την 
έγκριση, την απόρριψη ή την ανάγκη τροποποίησης 
και επανυποβολής των προγραμμάτων τους. 
■ Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο οποίος 
εγκρίνει τελικώς τα προγράμματα. 

το ίστορίκο
Στις 15/2/2015 υπεβλήθησαν στη Διεύθυνση 
ΜΠΕΤΦΠ – Τμήμα Ελαιολάδου & Επιτραπέζιων 
ελιών προγράμματα από 70 ΟΕΦ εκ των οποίων 
τα επτά (7) αφορούν στην Περιφερειακή Ζώνη 
μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους (ήτοι όλα 
τα νησιά του Αιγαίου πλήν Εύβοιας και Κρήτης) 
και τα υπόλοιπα 63 αφορούν στην Περιφερειακή 
ζώνη «Υπόλοιπο Χώρας». Εκ των 63 προγραμμά-
των που υπεβλήθησαν για την Περιφεριακή Ζώνη 
«Υπόλοιπο  Χώρας» τα 27 ήταν από ΟΕΦ της Κρή-
της (περίπου 43%).
Στις 16/3/2015 οι ΟΕΦ ενημερώθηκαν εγγράφως 
από τη Διεύθυνση ΜΠΕΤΦΠ για την ολοκλήρωση 
της πρώτης αξιολόγησης των προγραμμάτων τους 
στην οποία αναφέρονταν ο αρχικώς εγκριθείς συ-
νολικός προϋπολογισμός του προγράμματος έκα-
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στης ΟΕΦ  και η κατανομή αυτού στους επιλέξιμους 
τομείς. Επιπλέον, με το ίδιο έγγραφο καλούνταν οι 
ΟΕΦ να υποβάλλουν μέχρι τις 19/3/2015 τη σύμ-
φωνη γνώμη τους για το ύψος του προϋπολογισμού 
ανά τομέα προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αξι-
ολόγηση όλων των φορέων που υπέβαλαν αίτηση. 
Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης ζητήθηκε 
να αποσταλούν οι πίνακες χρηματοδότησης (με διά-
κριση της κοινοτικής, εθνικής και ίδιας συμμετοχής) 
των προγραμμάτων προσαρμοσμένοι στα στοιχεία 
της αξιολόγησης αυτής.
Σε αναμονή της έκδοσης της σχετικής ΥΑ για την 
έγκριση των προγραμμάτων μας, πληροφορηθή-
καμε, από δημοσιεύματα, ότι υπήρξαν εξωθεσμικές 
παρεμβάσεις για μείωση της χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων μας προκειμένου να ωφεληθούν 
ΟΕΦ από άλλες περιοχές της Χώρας. 
Θεωρούμε ότι τέτοιου τύπου παρεμβάσεις πα-
ραβιάζουν κατάφορα όχι μόνο κάθε έννοια 
δικαίου, αλλά συγκρούονται και με το βασικό 
πλαίσιο επιλογής και έγκρισης των προγραμμά-
των των ΟΕΦ. Ειδικότερα: 
■ Συγκρούονται με την αναφερόμενη στην ΥΑ 
218/5741/23-01-2015 περιφερειοποίηση της Χώ-
ρας καθώς σύμφωνα με αυτήν η περιφέρεια Υπό-

«Έφοδο» στο γραφείο του 
Αποστόλου έκαναν αντιπρόσωποι 
των εγκεκριμένων ΟΕΦ της 
Κρήτης μαζί με τον βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη 
Βαρδάκη, διαμαρτυρόμενοι 
για την επαναξιολόγηση των 
προεγκρίσεων.

λοιπο Χώρας εξετάζεται συνολικά και όχι στη βάση 
των Διοικητικών Περιφερειών  που τη συνθέτουν. 
Εξάλλου στον ίδιο τον Κανονισμό (ΕΕ)611/2014 
αναφέρεται ότι «Το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη 
την κατανομή των αιτήσεων μεταξύ των διαφόρων 
τύπων δικαιούχων οργανώσεων σε κάθε ζώνη». 
■ Συγκρούονται με το σύστημα κριτηρίων που τίθεται 
από τον Κανονισμό (ΕΕ) 611/2014 το οποίο αποτελεί 
τη βάση για την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Τα 
επτά κριτήρια του Κανονισμού συνθέτουν ένα ενιαίο 
πλέγμα και σε καμία περίπτωση η αξιολόγηση δεν 
μπορεί να βασιστεί επιλεκτικά μόνο σε ένα εξ αυτών 
ή στη χειρότερη περίπτωση σε κανένα εξ’αυτών. 
■Παραβιάζουν τις προτάσεις –εισηγήσεις – 
γνωμοδοτήσεις θεσμοθετημένων οργάνων της 
Δημόσιας Διοίκησης τα οποία λειτουργούν με 
αμεροληψία και αντικειμενικότητα στη βάση 
συγκεκριμένων κανόνων 
Με την πεποίθηση ότι οι προϋπολογισμοί των 
προγραμμάτων μας δεν θα μειωθούν ούτε κατ’ε-
λάχιστον σε σχέση με την αξιολόγηση που έγινε  
από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου(ΤΕΟΕΦ, 
Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π., ΚΕΟΕΦ) και που μας έχει κοινο-
ποιηθεί από τις 16.03.2015, αναμένουμε την έκ-
δοση της σχετικής ΥΑ.
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Οι ελληνικές εξαγωγές βιολογικών προϊ-
όντων σημειώνουν αύξηση της τάξης του 
5%-6% σε σχέση με πέρσι. Ενδεικτικό της 
δυναμικής που έχουν στο εξωτερικό τα 
ελληνικά βιολογικά προϊόντα είναι το πα-
ράδειγμα της εταιρείας Gaea, το βιολογικό 
ελαιόλαδο της οποίας παρουσίασε το 2011 
αύξηση των πωλήσεων στη Γερμανία της 
τάξης του 28% σε σχέση με το 2010.
Όσον αφορά τις βιοκαλλιεργούμενες εκτά-
σεις στην Ελλάδα, η καλλιέργεια της ελιάς 
βρίσκεται στην 1η θέση με ποσοστό 34% 
(στοιχεία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων για το έτος 2007) και έκταση 
περίπου 520.000 στρέμματα.
Κριτήριο για την έναρξη της βιολογικής 
καλλιέργειας δεν πρέπει να αποτελεί μόνο η 
επιθυμία του παραγωγού. Η διαδικασία με-
τάβασης ενδέχεται να είναι ζημιογόνος, εάν 
δεν καταρτιστεί ένα ορθό σχέδιο μετάβασης 
κι αν δεν εξεταστούν πρώτα κάποιες παρά-
μετροι, όπως αναφέρεται στην έκδοση «Βι-
ολογική καλλιέργεια ελιάς» των εκδόσεων 

Σταμούλη. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει 
όλα τα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, 
ώστε το χωράφι να αποκτήσει ένα γόνιμο, 
ζωντανό έδαφος και να αποκατασταθεί στα-
διακά η οικολογική ισορροπία στο οικοσύ-
στημα που το περιβάλλει.
Η έννοια της μετάβασης στη βιολογική καλ-
λιέργεια δεν σχετίζεται μόνο με την παρου-
σία υπολειμμάτων χημικών/συνθετικών λι-
πασμάτων και φυτοφαρμάκων στο έδαφος 
και στους φυτικούς ιστούς, αλλά κυρίως με 
την ανάγκη προσαρμογής της εκμετάλλευ-
σης στις νέες συνθήκες παραγωγής. 
Με βάση τα παραπάνω λαμβάνεται η απόφα-
ση εάν ένα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είναι 
δυνατό να βιοκαλλιεργηθεί και ποια μέτρα 
πρέπει να λάβει ο παραγωγός, ώστε να μει-
ωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος μετάβασης.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικά 
προβλήματα που μπορεί να απασχολήσουν 
κάποιον νεοεισερχόμενο στη βιολογική πα-
ραγωγή και οι τρόποι αντιμετώπισής τους:
■ Εάν το αγροτεμάχιο γειτνιάζει με καλλι-

ΒιοΛογιΚΗ γΕΩΡγιΑ

μεταβαση απο 
τη σΥμβατικη 
στη βιολοΓικη 
καλλιερΓεια
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έργειες στις οποίες ασκείται εντατική χημική 
γεωργία (κηπευτικά, οπωροφόρα δέντρα, πο-
τιστικές ελιές κ.ά.), θα πρέπει να κατασκευα-
στούν φυτοφράχτες ή να εξεταστεί ο αποκλει-
σμός από τη συγκομιδή των περιφερειακών 
δένδρων που γειτνιάζουν με πιθανές πηγές 
επιμόλυνσης από τις χημικές εισροές των γει-
τόνων. Ο καρπός από τα δέντρα αυτά θα πρέ-
πει να συγκομίζεται χωριστά και να διατίθεται 
ως συμβατικό προϊόν. Οι φυτοφράχτες είναι 
απαραίτητοι και για την προστασία από τους 
ανέμους, στην περίπτωση που εμφανίζονται 
με μεγάλη ένταση και συχνότητα (προσοχή 
όμως, οι φυτοφράχτες να μην εγκλωβίζουν 
τις αέριες μάζες, αλλιώς θα πολλαπλασια-
στούν τα προβλήματα φυτοπροστασίας).
■ Στα πολύ μικρά αγροτεμάχια που βρίσκο-
νται ανάμεσα σε συμβατικά κτήματα εντατικής 
εκμετάλλευσης είναι αδύνατη η επίτευξη οικο-
λογικής ισορροπίας.
■ Σε αγροτεμάχια με κακό αερισμό, με 
εγκλωβισμό των αέριων μαζών και με πολύ 
υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής υγρασίας πρέ-
πει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης 
της εμφάνισης των εχθρών και των ασθενειών, 
αλλιώς το κόστος για την αντιμετώπισή τους θα 
είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
■ Σε περίπτωση αρδευόμενων ελαιόδεντρων 
με υπερ-εντατική προηγούμενη χρήση χημι-
κών εισροών, θα ήταν χρήσιμη μια επιπλέον 
προπαρασκευαστική περίοδος ενός έτους, 
χωρίς να ενταχθεί η εκμετάλλευση στο σύ-
στημα ελέγχου.

■ Για την αντιμετώπιση της αυτοφυούς βλά-
στησης είναι πιθανή η ανάγκη αγοράς επι-
πλέον αγροτικού εξοπλισμού (χορτοκοπτικό, 
καταστροφέας κ.ά.)
Κατά την περίοδο αυτή θα εφαρμοστούν οι εν-
δεδειγμένες στη βιολογική γεωργία πρακτικές 
και εισροές θρέψης και φυτοπροστασίας και θα 
έχει τη δυνατότητα ο καλλιεργητής να αποφαν-
θεί κατά πόσο είναι εύκολη/δυνατή η βιοκαλλι-
έργεια στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

τι προβλεπει 
η κοινοτικη νομοθεσια
Στην πράξη και λόγω του ότι η καλλιέργεια της 
ελιάς σε μεγάλο βαθμό (ιδιαίτερα στις ημιο-
ρεινές ζώνες) είναι ξηρική, εκτατικής μορφής, 
με όμορες καλλιέργειες επίσης εκτατικής εκ-
μετάλλευσης (ελιές, αμυγδαλιές, σιτηρά κ.ά.) 
τις περισσότερες φορές δεν παρουσιάζονται 
ιδιαίτερα προβλήματα επιμόλυνσης από τα 
γειτονικά αγροτεμάχια.

Σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία, στην 
περίπτωση των πολυετών καλλιεργειών, όπως 
είναι η ελαιοκαλλιέργεια, οι πρακτικές της βιο-
λογικής γεωργίας θα πρέπει να έχουν εφαρμο-
στεί στα αγροτεμάχια κατά διάρκεια μιας περι-
όδου μετατροπής τουλάχιστον τριών ετών πριν 
από την πρώτη συγκομιδή του ελαιόκαρπου.
Η περίοδος μετατροπής αρχίζει το νωρίτερο 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο επιχει-
ρηματίας υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό 
συνεργασίας με ένα φορέα ελέγχου και πι-
στοποίησης.
Μετά το πρώτο δωδεκάμηνο από την ένταξή 
του στο σύστημα ελέγχου, ο παραγωγός μπο-
ρεί να διαθέσει τα προϊόντα του στην αγορά ως 
«προϊόν βιολογικής γεωργίας σε μεταβατικό 
στάδιο». Μετά τους 36 μήνες, ελαιόλαδο και 
ελιές μπορούν να πωληθούν ως «προϊόν βιο-
λογικής γεωργίας».

Μετά το πρώτο 
δωδεκάμηνο από την 
ένταξή του στο σύστημα 
ελέγχου, ο παραγωγός 
μπορεί να διαθέσει 
τα προϊόντα του στην 
αγορά ως «προϊόν 
βιολογικής γεωργίας σε 
μεταβατικό στάδιο».
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■  Οι ποικιλίες και 
τα πιθανά ιδιαίτερα 
προβλήματα που 
μπορεί αυτές να 
παρουσιάζουν σε 
συγκεκριμένα 
παράσιτα της 
περιοχής 
(π.χ.ευπάθεια 
επιτραπέζιων 
ποικιλιών σε 
προσβολές 
από το δάκο)

Ο πραγματικός χρόνος της μετάβασης είναι τόσο μεγαλύτερος, όσο πιο εντατικό 
ήταν το σύστημα εκμετάλλευσης κατά την περίοδο της συμβατικής γεωργίας. 
Για τον καταρτισμό του σχεδίου μετάβασης, θα πρέπει να μελετηθούν, να 
καταγραφούν και να αξιολογηθούν τα παρακάτω στοιχεία:

■  O τύπος
■  Oι ποσότητες 
■  H εποχή εφαρμογής 

υλικών θρέψης/λίπανσης 
και φυτοπροστασίας τα 
τελευταία πέντε έτη

■  Tο είδος και ο πληθυσμός 
της αυτοφυούς βλάστησης

■  Η ένταση των συνήθως 
      επικρατούντων ανέμων
■  Η έκθεση του φυλλώματος 

και των καρπών στην ηλιακή 
ακτινοβολία, 

■  Η καταγραφή της ετήσιας 
βροχόπτωσης και η κατανομή 
της ανά μήνα

■  O υφιστάμενος 
μηχανολογικός εξοπλισμός

■  Τα φυσικοχημικά χαρακτηρι-
στικά του εδάφους, τα επίπεδα 
της οργανικής ουσίας, η αλα-
τότητα, η αντίδραση pH (μέτρο 
οξύτητας ή αλκαλικότητας)

■  Tα επίπεδα της ατμοσφαιρι-
κής υγρασίας,οι αποστάσεις 
και τα μοντέλα φύτευσης 
(παραδοσιακό, γραμμικό κ.ά.) 
των ελαιόδεντρων και οι δυ-
νατότητες επαρκούς αερισμού

■  H κλίση/γονιμότητα του εδά-
φους, τα επίπεδα των θρεπτι-
κών στοιχείων στο εδαφικό διά-
λυμα και στους φυτικούς ιστούς 
(έπειτα από ανάλυση εδάφους 
ή/και φυλλοδιαγνωστικών)

■  Οι μέσες μηνιαίες και 
ετήσιες ανώτερες και 
κατώτερες θερμοκρασί-
ες, η εμφάνιση παγετού 
την άνοιξη (τα στοιχεία 
αυτά συλλέγονται από 
μετεωρολογικούς σταθ-
μούς και ερευνητικά 
ιδρύματα)

■  H παρουσία ενδημικών 
εχθρών και ασθενειών στην 
ευρύτερη περιοχή και η 
απόσταση από πιθανές αγο-
ρές και οι πιθανές διέξοδοι 
των τελικών προϊόντων

παραλληλη παραΓώΓη 
βιολοΓικών και 
σΥμβατικών προΪοντών
Σύμφωνα πάντα με την Κοινοτική Νομοθεσία 
είναι δυνατή η παράλληλη παραγωγή προϊό-
ντων βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας 
(με αναφορά στην ίδια ποικιλία που δεν μπορεί 
εύκολα να διακριθεί) το ανώτερο για 5 έτη και 
υπό προϋποθέσεις.

Δηλαδή μόνο εφόσον υπάρχει σχέδιο σταδια-
κής μετατροπής της συμβατικής καλλιέργειας 
σε βιολογική καλλιέργεια και λαμβάνονται συ-
γκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται στο σχε-
τικό πεδίο του Κανονισμού.
Σε όσους όμως επιθυμούν να ενταχθούν σε 
προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων σύμ-
φωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθε-
σία, δεν πρέπει να υφίσταται παράλληλη παρα-

γωγή από την έναρξη της δραστηριότητας του 
παραγωγού ως βιοκαλλιεργητή.
Τα παραπάνω σχετίζονται με τη μετάβαση ήδη 
εγκατεστημένων ελαιώνων. 
Ο βιοκαλλιεργητής που επιθυμεί η έναρξη της 
βιοκαλλιέργειας να συμπίπτει με τη φύτευση 
νέων δενδρυλλίων ελιάς, πέραν των όσων 
προαναφέρθηκαν, συνιστάται να προσέξει και 
τα επόμενα. 
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Μετά την καρπόδεση 
ψεκασμοί για τον Ρυγχίτη
Το μικρό κόκκινο σκαθάρι, ονόματι ρυγ-
χίτης, περιμένει την ολοκλήρωση της 
καρπόδεσης για να τραφεί με τους νε-
αρούς καρπούς, στους οποίους ανοίγει 
χαρακτηριστικές τρύπες διατροφής, με 
αποτέλεσμα το μαύρισμα και την πτώση 
τους (πρώιμη θερινή καρπόπτωση),
Για την έγκαιρη διάγνωση των προ-
σβολών, τα κλαδιά της ελιάς τινάζονται 
νωρίς το πρωί. Τα σκαθάρια είναι ναρ-
κωμένα και πέφτουν εύκολα σε πανιά 
απλωμένα κάτω από τα κλαδιά. Εάν κα-
ταρριφθούν περισσότερα από 4 σκαθάρια 
ανά κλάδο, συνιστάται ο ψεκασμός των 
δέντρων αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της καρπόδεσης και πριν την έναρξη των 
ωοτοκιών. Με την επιλογή του κατάλ-
ληλου σκευάσματος, ο ρυγχίτης αντιμε-
τωπίζεται συνδυαστικά με την επέμβαση 
κατά του πυρηνοτρήτη.

Φλοιοτρίβης στους 
ανοιξιάτικους κλάδους 

και μπουμπούκια
Μάιο με Ιούνιο εμφανίζεται η πρώτη γε-
νιά του φλοιοτρίβη, ενός μικρού μεγέθους 
κολεόπτερου που προκαλεί τρύπες στα 
μπουμπούκια και ρωγμές στα υγιή κλαδιά 
για να τραφεί. Ο ξυλοφάγος φλοιοτρίβης 
εμφανίζει τρεις γενιές το χρόνο, η πρώτη 
από τις οποίες παρουσιάζεται το Μάιο με 
Ιούνιο και οι επόμενες Ιούλιο-Αύγουστο 
και Σεπτέμβριο ενώ ανάλογα με τις και-
ρικές συνθήκες μπορεί ο αριθμός γενε-
ών να αυξηθεί. Τα ενήλικα της πρώτης 
γενιάς σκάβουν μία τρύπα στην εξωτερι-
κή επιφάνεια του δέντρου. Στην αρχή τα 
ενήλικα επιτίθενται στη βάση των μικρών 
κλαδιών ή ταξιανθιών. Για την αποφυγή 
κρουσμάτων, είναι σημαντικό οι παρα-
γωγοί να τοποθετούν παγίδες στα κλαδιά 
των δέντρων ενώ δεν θα πρέπει να σω-
ριάζουν κομμένα κλαδιά και καυσόξυλα 
ελιάς κοντά στα σημεία καλλιέργειας γιατί 
αποτελούν εστίες πολλαπλασιασμού της 
ασθένειας. Επιπλέον, συνιστάται να κόβο-
νται και να καίγονται τα προσβεβλημένα 
κλαδιά ενώ για την αποφυγή εξασθένησης 
του δέντρου συνιστάται η καλή άρδευση 
και λίπανση. Εάν η ζημιά είναι μεγάλη, ο 
παραγωγός θα χρειαστεί να προβεί σε ψε-
κασμούς, όταν τα έντομα εξέρχονται από 
τις τρύπες του δέντρου.

Ένδειξη  
για πυρηνοτρήτη  

τα νημάτια σε ταξιανθίες
Άνθη, φύλλα και καρπό προσβάλλει 
την άνοιξη ο πυρηνοτρήτης που 
συμπληρώνει 3 γενεές το χρόνο. Από 
τέλη Μαρτίου και όλο τον Απρίλιο εμ-
φανίζονται τα ακμαία της ανθόβιας γε-
νιάς που ωοτοκούν στον κάλυκα κατά 
προτίμηση κιτσινοπράσινων, κλειστών 
ανθέων ελιάς («κρόκιασμα»).   
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα προσβεβλη-
μένα άνθη συνδέονται με νημάτια όπου 
η προνύμφη χρυσαλλιδώνεται για να 
εμφανιστούν τον Ιούνιο τα ακμαία της 
καρπόβιας γενεάς. Τα θηλυκά της καρ-
πόβιας θα ωοτοκήσουν στους κάλυκες 
των νεαρών καρπών με γαλακτώδες 
ενδοσπέρμιο (όχι ξυλώδες κουκούτσι). 
Η αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη, εστιά-
ζει με ψεκασμούς με εγκεκριμένα σκευ-
άσματα κατά της ανθόβιας γενιάς στο 
«κρόκιασμα» όταν αρχίζουν να σκάνε το 
5-10% των ανθέων. Εναντίον της καρ-
πόβιας γενιάς οι ψεκασμοί πραγματοποι-
ούνται στο «σκάγι» όταν έχει πέσει στο 
έδαφος το 90-95% των ανθέων. 
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Απώλεια ελαιολάδου 
στο 20% από  

την παρλατόρια
Απώλεια ελαιοπαραγωγής έως και 20% 
και μη εμπορεύσιμες βρώσιμες ελιές 
είναι το αποτέλεσμα της προσβολής από 
την παρλατόρια, που τον Απρίλιο αρχίζει 
την ωοτοκία της που τραβάει μέχρι τον 
Ιούνιο. Το Μάιο εκκολάπτονται οι πρώτες 
προνύμφες και τον Ιούλιο-Αύγουστο ακο-
λουθεί η επόμενη ωοτοκία. Τα εξαιρετικά 
πολυφάγα ακμαία έντομα (Δεκέμβριος), 
προσβάλλουν όλα τα μέρη του δέντρου, με 
χαρακτηριστικές επιφανειακές κηλίδες στα 
κλαδιά και τον κορμό, στα οποία προκα-
λούν ακόμα και παραμόρφωση. 
Όταν οι πληθυσμοί είναι μεγάλοι, οι κλα-
δίσκοι έχουν μειωμένη ανάπτυξη και ξη-
ραίνονται. Στους καρπούς οι κηλίδες είναι 
σκούρες, μωβ έως μαύρου χρώματος, 
ενώ δημιουργούνται παραμορφώσεις, 
καθιστώντας τους καρπούς ακατάλληλους 
για κατανάλωση. Το έντομο προκαλεί στα-
διακά την εξασθένηση του δέντρου λόγω 
απομύζησης των χυμών του.

Απειλή με δύο πρόσωπα 
το βερτισίλλιο  
στην άνθηση

Στην άνθηση των ταξιανθιών και με δύο 
«πρόσωπα» απειλεί την ελιά το βερτισίλ-
λιο. Ο συγκεκριμένος μύκητας του εδάφους 
προκαλεί είτε σύνδρομο απότομου μαρα-
σμού (αποπληξία) είτε σύνδρομο βραδείας 
αποξήρανσης. Στην πρώτη περίπτωση, που 
εκδηλώνεται κυρίως σε δέντρα προσβλημέ-
να τη προηγούμενη χρονιά, τα άνθη και οι 
νεαροί καρποί ξηραίνονται γρήγορα παρα-
μένοντας επάνω στα κλαδιά ενώ ταυτόχρο-
να οι κλάδοι και οι βραχίονες προοδευτικά 
νεκρώνονται. Αντίθετα, η βραχεία ξήρανση 
εκδηλώνεται βαθμιαία, από αργά την άνοιξη 
έως νωρίς το καλοκαίρι, με νεκρές ταξι-
ανθίες και ξήρανση κλάδων. Διακριτά συ-
μπτώματα είναι οι νεκρωτικές κηλίδες και 
ο μαρασμός των φύλλων που συστρέφονται 
κυλινδρικά προς την κάτω επιφάνεια. Μά-
λιστα, τα νεαρά δέντρα καταλήγουν σε να-
νισμό, λόγω της υπανάπτυξης που επιφέρει 
στο φυτό. Το Βερτισίλλιο σπάνια εμφανίζεται 
γενικευμένα σε μία ομάδα ή στο σύνολο του 
ελαιώνα, αλλά περισσότερο προκαλεί μεμο-
νωμένες και σποραδικές μολύνσεις. Λόγω 
της μεγάλης δυσκολίας αντιμετώπισης της 
ασθένειας και την αναποτελεσματικότητα 
των μυκητοκτόνων στην εξάλειψή της κρί-
νεται προληπτικά απαραίτητη η απολύμανση 
του εδάφους είτε με απολύμανση του εδά-
φους με ατμό είτε με ηλιοαπολύμανση, πριν 
από την εγκατάσταση ελαιώνα.

Πάνε χαμένες οι βρώσιμες ελιές λόγω του ασπιδιωτού
Υπανάπτυξη και καταστροφή της εμπορικής αξίας φέρ-
νουν μαζί τους τα ασπίδια με τα οποία καλύπτει ο ασπι-
διωτός τους καρπούς της ελιάς. Το έντομο δημιουργεί 
σκοτεινόχρωμες κηλίδες, με προτίμηση στην κάτω 
επιφάνεια των φύλλων, στις πυκνές περιοχές του φυλ-
λώματος. Όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι υψηλός, 
συστήνονται ψεκασμοί εναντίον των κινητών προνυμ-

φών ιδιαίτερα της πρώτης γενιάς, τον Απρίλιο. Αντί-
στοιχα, εναντίον της ευαίσθητης δεύτερης και τρίτης 
γενιάς συστήνονται ψεκασμοί μέσα με τέλη Αυγούστου 
και μέσα Οκτωβρίου αντίστοιχα. Σπανιότερα θα χρει-
αστούν πάνω από ένας ψεκασμοί, ενώ στη βιολογική 
καλλιέργεια, λόγω των πολλών φυσικών του εχθρών, 
το έντομο δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Στην υγρή άνοιξη 
παραμονεύει  

το κυκλοκόνιο
Με τις ζέστες και τις βροχές της άνοιξης 
βλαστάνει το κυκλοκόνιο, μία από τις 
σοβαρότερες απειλές της ελιάς. Ο μύκητας 
που διαχειμάζει επάνω στα φύλλα, με τις 
βροχές της άνοιξης απελευθερώνει το σπό-
ρια του, προκαλώντας τελικά μαύρες στρογ-
γυλές κηλίδες και φυλλόπτωση στα φύλλα 
της ελιάς. Επιπλέον μπορεί να προσβάλλει 
τους ποδίσκους των ανθέων και τους μί-
σχους των φύλλων προκαλώντας ανθόρροια 
ή ακόμα και καρπόπτωση. Ο καλός αερισμός 
και το κλάδεμα που επιφέρει μείωση της 
υγρασίας, συμβάλλουν σημαντικά στη μεί-
ωση των προσβολών τις επικίνδυνες περιό-
δους, δηλαδή την άνοιξη και το φθινόπωρο. 
Για την έγκαιρη πρόληψή του, συνιστούνται 
ψεκασμοί λίγο πριν την εποχή που διαμορ-
φωθούν οι θερμοκρασίες που ευνοούν την 
ασθένεια, 9-25°C. Περισσόετρο επικίνδυνες, 
αν και μικρότερης έντασης είναι οι μολύνσεις 
της άνοιξης γιατί αυτές θα αποτελέσουν την 
πηγή του μολύσματος για τα κρούσματα του 
φθινοπώρου. Η αντιμετώπιση μετά την εμ-
φάνιση της ασθένειας γίνεται αποτελεσμα-
τικότερα με χαλκούχα μυκητοκτόνα, όταν 
αυτά είναι ενταγμένα σε ένα πρόγραμμα δι-
αφορετικών δραστικών ουσιών.Αξίζει τέλος 
να σημειωθεί ότι η Κορωνέικη ποικιλία θε-
ωρείται πρακτικά ανθεκτική στο κυκλοκόνιο.
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Σε αποψίλωση 11 εκατ. ελαιοδέντρων σκέφτε-
ται να προχωρήσει η Ιταλία στη νοτιοανατολική 
περιοχή της Απουλίας, προκειμένου να απο-
φευχθεί η εξάπλωση της, θανατηφόρου για τις 
ελιές, Xylella fastidiosa. Μέχρι σήμερα το βα-
κτήριο έχει μολύνει 80 τετρ. χιλ., προκαλώντας 
ανησυχία για τη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, την 
περιοχή επισκέφτηκε ο αρμόδιος Επίτροπος για 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Vytenis 
Andriukaitis προκειμένου να εκτιμήσει τη σοβα-
ρότητα της καταστροφής.
Ο Vytenis Andriukaitis την προηγούμενη 
εβδομάδα σημείωσε ότι σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις των ειδικών για τις ζημιές από το βα-
κτήριο, έχει πληγεί το 10% των ελαιοδέντρων 
της Απουλίας και συμπλήρωσε: «Είμαι ιδιαίτε-
ρα ανήσυχος για τη βαρύτητα της κατάστασης. 
Πρέπει να λάβουμε δραστικά μέτρα με άμεσο 
αποτέλεσμα. Φυσικά πρόκειται για μία πολύ 
λυπηρή και επίπονη επέμβαση για τους ελαι-
οπαραγωγούς, ωστόσο είναι απαραίτητο να 
απομακρυνθούν τα μολυσμένα ελαιόδεντρα 
καθώς αυτό αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο πρόληψης».
Η περιοχή με τα προσβεβλημένα ελαιόδεντρα 
εντοπίζεται ανάμεσα στις περιοχές Λέτσε και 
Πρίντεζι, σύμφωνα με τον ιταλικό συνεταιρι-
σμό Unaprol ενώ μερικά από τα ελαιόδεντρα 

αυτά μετρούν ηλικία αιώνων. «Η εξάπλωση 
του παθογόνου είναι ιδιαίτερα εύκολη κα-
θώς πραγματοποιείται με αφίδες και ακρίδες 
και έτσι ενδέχεται να απειλήσει και τις σχετι-
κά κοντινές ελαιοπαραγωγούς περιοχές της 
Τοσκάνης και της Ούμπριας», σημείωσαν οι 
Ευρωπαίοι εκτιμητές κατά την επίσκεψή τους. 
Υπενθυμίζεται ότι αρχικά, η ασθένεια εισήλθε 
στην Ιταλία από την Αμερική ενώ επιπλέον 
αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί να προσβάλει 
αμπέλια, αμυγδαλιές και άλλα είδη. Για το λόγο 
αυτό εκπρόσωποι άλλων χωρών μελών έχουν 
ήδη εκφράσει τις ανησυχίες τους ότι εάν δεν 
ληφθούν δραστικά μέτρα η ασθένεια θα κατα-
στρέψει τους αμπελώνες και τα εσπεριδοειδή 
διπλανών ευρωπαϊκών χωρών. 

Τεράστια η οικονοµική ζηµιά  
για την Απουλία
Σοβαρό αντίκτυπο θα έχει η καταστροφή των 
ελαιοδέντρων για την οικονομία της Απουλίας 
καθώς η περιοχή παράγει ετησίως περί τους 11 
εκατ. τόνους ελαιόλαδο, πάνω από το ένα τρίτο 
της συνολικής ιταλικής και το προϊόν της κατατάσ-
σεται στα καλύτερα που παράγει η χώρα. Με την 
καταστροφή τόσων ελαιοδέντρων, οι προβλέψεις 
παραγόντων της αγοράς, μιλούν για εκτόξευση 
των τιμών του ελαιολάδου τις επόμενες σεζόν, 

ιδιαίτερα για τους εγχώριους καταναλωτές. 
Οι παραγωγοί της περιοχής φοβούνται ότι εάν 
εφαρμοστεί η κοπή και καύση των ελαιοδέ-
ντρων το πλήγμα για την περιοχή θα είναι διπλό 
καθώς όχι μόνο θα δημιουργηθεί μία έρημος 
στην περιοχή αλλά δεν θα μπορούν να ξαναφυ-
τέψουν ελιές λόγω κινδύνου επιμόλυνσης.
Στη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γεωργίας, ο Vytenis 
Andriukaitis τόνισε ότι: «Είναι σημαντικό να 
στηριχτούν όσοι επλήγησαν από την καταστρο-
φή και να δούν ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλάι 
τους» ενώ στη συνεδρίαση έγινε λόγος και για 
άμεσες αποζημιώσεις των παραγωγών.

Σε επιφυλακή η Ισπανία
Ειδικό πρόγραμμα για την προληπτική πα-
ρακολούθηση αλλά και την αποτελεσματική 
ανταπόκριση σε περίπτωση κρούσματος της 
Xylella fastidiosa έχει σχεδιάσει το ισπανικό 
Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με τις Πε-
ριφέρειες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γενι-
κού Διευθυντή για την Υγεία της Αγροτικής Πα-
ραγωγής του Υπουργείου, Valentín Almansa. 
Στόχος είναι σε περίπτωση κρούσματος να 
τεθεί σε εφαρμογή ένα πρωτόκολο με το οποίο 
θα ελεγθεί τόσο η εγκατάσταση όσο και η εξά-
πλωση της ασθένειας.

ΜΕΣογΕιοΣ

ακριβο 
το τιμημα 

τησ  
Xylella 
Για τοΥσ 

ελαιώνεσ 
τησ 

ιταλιασ
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ΕΡΕΥΝΑ & ΕΠιΣΤΗΜΗ

τη λΥση ισχΥριζονται οτι εχοΥν οι πολώνοι επιστημονεσ
Μετά από 15 χρόνια έρευνας, εταιρία βιοτεχνολο-
γικών εφαρμογών από την Πολωνία ανέπτυξε ένα 
καινοτόμο σύστημα για την προστασία του περι-
βάλλοντος, με την ονομασία «εκτομυκκοριζικό εμ-
βόλιο». Το μείγμα του εμβολίου εκτο-μυκκοριζών 
(συμβιωτικών μυκήτων) και βακτηρίων, -σύνθεση 
πολύ ανταγωνιστική απέναντι στα παθογόνα βα-
κτήρια και τους παθογόνους μύκητες-, βοηθάει την 
εξάλειψη των προσβολών και των ανεπιθύμητων 
επιπτώσεων στο φυτικό οικοσύστημα, αντίθετα με 
τη χρήση χημικών μεθόδων.
Το μυκήλιο του εκτομυκκόριζου δημιουργεί ένα 
δίχτυ που διεισδύει στο έδαφος, με ένα τρόπο που 
οι ρίζες δεν μπορούν να διεισδύσουν και επηρε-
άζει σημαντικά τη ροή του νερού και των θρεπτι-
κών συστατικών. Επιπλέον, παρέχει ανθεκτικότητα 
απέναντι στο stress που δέχονται τα φυτά, όπως η 
ξηρασία, οι αλλαγές στη θερμοκρασία και τοι επιθέ-
σεις από παθογόνα. Συγκεκριμένα, η εξάπλωση του 

μυκηλίου δημιουργεί ένα προστατευτικό φραγμό, 
τόσο μηχανικό όσο και βιοχημικό.
Ο μηχανισμός του φαινομένου αυτού αλλάζει τις 
φυσικές ιδιότητες των ριζών του φυτου:
■ Το εξωτερικό μυκήλιο προστατεύει τις ρίζες από 
τη μηχανική ζημιά, μη επιτρέποντας το παθογόνο να 
έρθει σε επαφή μαζί τους.
■ Όντας συμβατό, το σύμπλεγμα φυτό - συμβιωτι-
κός μύκητας νικάει απέναντι στις προσβολές.
■ Ενεργοποιεί την φυσική άμυνα του φυτού, υπο-
βοηθώντας τους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στα 
παθογόνα μέσω ανταλλαγής χημικών «μηνυμά-
των» άμυνας, ανάμεσα στο φυτό κ το συμβιωτικό 
μυκήλιο.

Επιλογή γονιδίων
Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα της επιλογής 
των γονιδιών και δημιουργεί αυτούς του μύκητες 
και τα βακτήρια που είναι κατάλληλοι για την πα-

ρεμπόδιση της Xylella fastidiosa με την ταυτόχρονη 
διατήρηση της μικροβιακής ισορροπίας.
«Η δουλειά μας θεωρείται καινοτομική, καθώς η 
έρευνά μας εντοπίζεται στα εκτο-μυκκόριζα που 
υπερέχουν κατά πολύ από τα εσω-μυκκόριζα στη 
συγκεκριμένη χρήση», δηλώνουν οι Πολωνοί 
επιστήμονες.
Είμαστε σε θέση να προσπαθήσουμε να σώσουμε 
τα προσβεβλημένα ελαιόδεντρα και να εξαλείψου-
με την παρουσία του βακτηρίου Xylella fastidiosa 
, σε συμφωνία με τον Ε.Κ.(128/2009) της 21ης 
Οκτωβρίου 2009. Υποστηρίζουμε τη χρήση ολο-
κληρωμένης φυτοπροστασίας με εναλλακτικές 
προσεγγίσεις αντί για την εκτεταμένη χρήση χημι-
κών απέναντι στις παθογόνες προσβολές. Ταυτό-
χρονα, εστιάζουμε , στην παραγωγή μίας υγειούς 
σοδειάς με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του 
αγροτικού-οικοσυστήματος και ενθαρρύνουμε τις 
μεθόδους φυσικού έλεγχου της ασθένειας. 
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Του Γιώργου Κοντονή

Προσεκτικό τίναγμα του δέντρου, χωρίς τραυ-
ματισμούς σε κορμό και καρπούς, υπόσχονται 
τα δύο νέα μηχανήματα συγκομιδής Agromelca 
που διαθέτει στην Ελλάδα η Agripan, VMOO 
και το VM01XT10, που είναι εξοπλισμένα 
με ενσωματωμένο νέο μεικτό σύστημα δό-
νησης VΜ100-XT 10/VG3-XT10 Classic και 
Progressive, ώστε να «κατεβάζουν» τις ελιές 
με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας της συγκομιδής.

Τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
δέντρα από 60 εκατοστά ύψους μέχρι και σε 
μεγάλα πολυετή δέντρα, ενώ οι ελαφριές δα-
γκάνες με τρία σημεία επαφής για προστασία 
του κορμού, καθώς και η κίνησή της σε τρεις 
άξονες (μιμείται την κίνηση του ανθρώπινου 
καρπού), δίνουν τη δυνατότητα πιασίματος μι-
κρών και μεγάλων κορμών, καθώς και μικρό-
τερων κλαδιών.
Το σύστημα προοδευτικής κυκλικής δόνησης 
είναι εύκολα ρυθμιζόμενο με δυνατότητα αυ-
ξομείωσης της τάσης μέχρι 30-40% επιτυγχά-

ΤΕΧΝοΛογιΑ 

μηχανικη σΥΓκομιδη
«σαν να μπαινει χερι» 
απο τα agromelca

Μέχρι 400 
δέντρα ανά ημέρα 
συγκομίζει τo 
VM00-XT10.
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νοντας έτσι μεγάλο ποσοστό συγκομιδής.
Στη γκάμα των μηχανημάτων περιλαμβάνονται:
■ Μοντέλα με ή χωρίς ομπρέλα (με γρήγορη 
σύνδεση-αποσύνδεση)
■ Ομπρέλες με μικρές ή μεγάλες ράβδους για 
διαφορετικά ύψη δέντρων
■ Μοντέλα που προσαρμόζονται στο φορτωτή 
του ελκυστήρα ή στο πίσω μέρος του ελκυστή-
ρα ή και σε φορτωτή τύπου Bobcat
■ Γκάμα από δαγκάνες.

Για ολοΥσ τοΥσ τΥποΥσ δεντρών
Το μοντέλο WM00 ενδείκνυται για πιο «απλά» 
και μικρά δέντρα, καθώς η λαβή δεν κάνει κι-
νήσεις πέραν του αριστερά δεξιά για το πιάσιμο 
στον κορμό και η κίνηση είναι σταθερή.
Από την άλλη, το πιο εξελιγμένο WM01XT10 
προσφέρεται για όλους τους τύπους δένδρων, 
από πολύ μικρά μέχρι πολύ μεγάλα.
Η μεγάλη καινοτομία που προτείνει η 
Agromelca με το WM01XT10 είναι η δυνατό-
τητα προοδευτικής δόνησης από τον χειριστή. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η δόνηση είναι ανε-
ξάρτητη και αυξανόμενη, καθώς ο χειριστής εί-
ναι αυτός που αποφασίζει με τηλεχειριστήριο, 
τόσο την ένταση, όσο και τη διάρκειά της.
Επιπλέον, καμία δόνηση δεν μεταφέρεται στο 
δέντρο με τρόπο που μπορεί να το τραυματί-
σει ή να το βλάψει. Αυτό διασφαλίζεται από τη 
ρυθμιζόμενη πίεση της δαγκάνας και τα ειδικά 
πιασίματα, τα οποία είναι καλυμμένα με τσόχες 
βρεγμένες με νερό από την εξωτερική πλευ-
ρά (που πιάνει την ελιά) και με γράσο από την 
εσωτερική.
Όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης ομπρέλας 
για τη συγκομιδή, πρέπει να επισημανθεί ότι 
είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, συνε-
πώς είναι πιο ελαφριά, μπορεί να φτάσει τα 
10 μέτρα η διάμετρός της και μπορεί να βγει 
πανεύκολα μέσα σε 5 λεπτά.

αλλαΓεσ στον τροπο καλλιερΓειασ
Με τη χρησιμοποίησή τους στη συγκομιδή της 
ελιάς, τα μηχανήματα της Agromelca προτεί-

νουν και ριζικές αλλαγές, προς το καλύτερο, 
στον τρόπο καλλιέργειας και φροντίδας των 
δέντρων. Το βασικότερο είναι ότι στο εξής το 
κλάδεμα των ελιών θα προσαρμοστεί στο μη-
χάνημα, κάτι που σημαίνει ότι οι λεγόμενες 
«ποδιές» θα κλαδεύονται, προκειμένου να 
επιτευχθεί μέγιστη ορατότητα και η καλύτερη 
δυνατή εφαρμογή του δονητή, ενώ μπορεί να 
αφεθεί να ξαναφουντώσει στην κορυφή.

οικονομια και ταχΥτητα
Τα μηχανήματα αυτά μπορούν να ρίξουν το κό-
στος παραγωγής μέχρι και 30%, ενώ οι Ισπανοί 
εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας 
θεωρούν ότι τα νέα μοντέλα μπορούν να συ-
γκομίσουν μέχρι και 400 δένδρα σε μία μέρα. Η 
εντυπωσιακή μείωση του χρόνου συγκομιδής 
μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι, ώστε αυτή να γίνε-
ται δύο φορές για κάθε δένδρο και να εξασφα-
λίζεται η ποιότητα των καρπών.
Στο πρώτο «πέρασμα» του μηχανήματος θα 
συγκομίζονται οι πρώιμοι καρποί, που διαφο-
ρετικά θα έπεφταν στο χώμα και θα σάπιζαν, 
και στο δεύτερο «πέρασμα», μερικές εβδομά-
δες αργότερα, θα συγκομίζεται ο κύριος όγκος 
της παραγωγής.
Αξίζει να σημειωθεί τέλος πως στην Ισπανία, 
τέτοιου είδους μηχανήματα δόνησης χρησιμο-
ποιούνται εδώ και 30 χρόνια στη συγκομιδή της 
ελιάς. Με νέα μοντέλα Agromelca που έχει εξα-
σφαλίσει για την ελληνική αγορά η Agripan-Πα-
ντελεημονίτης, οι Έλληνες αγρότες μπορούν να 
βρουν ένα νέο σύμμαχο για γρήγορη, οικονο-
μική και ποιοτική συγκομιδή, τόσο των ελιών, 
όσο και άλλων καρπών (καρύδια κ.ά.).

Τα μηχανήματα συγκομιδής 
μπορούν να ρίξουν το κόστος 
παραγωγής μέχρι και 30% και 
μπορούν να πραγματοποιήσουν 
δύο «περάσματα» ώστε να 
μαζέψουν πρώιμους καρπούς 
και μετά την κύρια συγκομιδή.
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Ένα νέο σύστημα παρακολούθησης των εισ-
ροών με τη χρήση μεθόδων δορυφορικής τη-
λεπισκόπησης χρησιμοποιεί για πρώτη φορά 
παγκοσμίως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσο-
λογγίου-Ναυπακτίας «Η Ένωση», με σκοπό την 
αποδοτικότερη χρήση λιπάσματος και νερού.
Η εφαρμογή του παραπάνω συστήματος πα-
ρακολούθησης των εισροών  της ελαιοκαλλι-
έργειας, στηρίζεται στη χρήση δορυφορικών 
συστημάτων τηλεπισκόπησης (γεωργία ακρι-
βείας), τα οποία καταγράφουν με μεγάλη ακρί-
βεια την αποδοτικότητα των εισροών. 
Σε συνδυασμό με την εφαρμογή του συστή-
ματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ελαιοκαλ-
λιέργειας, το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία 
τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με την 
Protypon, επιτυγχάνεται και η ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
Η καινοτομία της μεθοδολογίας στηρίζεται στις 
πολλαπλές δυνατότητες χρήσεως και επιλο-
γών των εξελιγμένων τεχνικών και μεθόδων 
της ψηφιακής επεξεργασίας δορυφορικών 
δεδομένων υψηλής χωρικής και φασματικής 
ανάλυσης και των Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (GIS) στην Γεωργία Ακριβείας. 
Είναι μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη με-
θοδολογία για την κατάλληλη παρακολούθηση 
– επισκόπηση περιβαλλοντικών παραμέτρων 
και φαινομένων συγκεκριμένων ελαιώνων, η 
οποία είναι επικεντρωμένη κυρίως στην μέ-
τρηση και τον έλεγχο δυο συγκεκριμένων πε-
ριβαλλοντικών παραμέτρων όπως:
■ Εκτίμηση και προσδιορισμός υδατικών ανα-
γκών ελαιοκαλλιέργειας
■ Προσδιορισμός ποσότητας λιπάσματος.
Ο ακριβής προσδιορισμός των παραπάνω πα-
ραμέτρων οδηγεί στην σύνταξη διαχειριστικών 
σχεδίων δράσης άρδευσης και λίπανσης σε ελαι-

ώνες υψηλής παραγωγικότητας της «Ένωσης». 
Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται βασίζεται 
στην επεξεργασία πολυφασματικών και μο-
νοφασματικών Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών 
Δορυφορικών Απεικονίσεων (ΨΤΔΑ) με υψηλή 
περιοδικότητα λήψης και μεγάλη διακριτική 
ικανότητα έως μισό μέτρο.
Οι παρακάτω δορυφορικές λήψεις γίνονται 
σε συγκεκριμένη περιοχή των ελαιώνων της 
«Ένωσης» ανα τακτά χρονικά διαστήματα κα-
θώς και ανα βλαστικό στάδιο:
Οι πολυφασματικές και μονοφασματικές ΨΤΔΑ 
μέσα από μεθόδους φωτοερμηνείας και ψηφι-
ακής ανάλυσης επιτρέπουν επίσης το προσδι-
ορισμό της έκτασης συγκεκριμένων χρήσεων 
γης στον αγροτικό ιστό και τον εντοπισμό των 
παραλλαγών στις χρήσεις γης σε εκτάσεις του 
επιπέδου του  ενός τετραφωνικού μέτρου ανά 
επιλεγμένη περιοχή.
Πληροφορίες όπως διαχρονικοί χάρτες γε-
ωργίας ακριβείας, χάρτες φυτικής μάζας, 
απεικόνισης εδαφών – εδαφικής υγρασίας 
και χλωροφύλλης ζώνης παράγονται κατά την 
διάρκεια της βλαστικής περιόδου με εξαιρετικά 
αποτελέσματα:
Βασικός στόχος λοιπόν του συγκεκριμένου 
προγράμματος αποτελεί η τεκμηριωμένη μεί-
ωση των απαιτούμενων εισροών σε συνδυα-
σμό με τη βέλτιστη μεγιστοποίηση του περι-
βαλλοντικού οφέλους. 
Το παραπάνω αποτελεί προαπαιτούμενο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος 
ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης, 
δεδομένου ότι θα πρέπει σε ετήσια βάση να 
τεκμηριώνεται ο έλεγχος όλων των  απαραίτη-
των εισροών (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστα-
σία) και να αποδεικνύεται ο βαθμός συμμόρ-
φωσης και βελτίωσης που επιτυγχάνεται. 

ΧΑΡΤογΡΑΦΗΣΗ 

με τη βοηθεια 
δορΥΦοροΥ 

η αρδεΥση 
και λιπανση 

Οι δορυφόροι σε συνδυασμό 
με την εφαρμογή του 
συστήματος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης επιτυγχάνουν 
και την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Το παραπάνω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Καν. (EE) 867/08 
(τριετία 2012-2015) - Δράση B.iv.1-1: «ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙ-
ΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕ-
ΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» τεχνικός 
σύμβουλος της οποίας είναι η εταιρεία Άξιον 
Αγροτική. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή και επί-
βλεψη της όλης διαδικασίας πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με μια ομάδα έμπειρων πανεπι-

στημιακών διεθνούς κύρους με επικεφαλής τον 
καθηγητή Νίκο Δαλέζιο αλλά και της εταιρείας 
γεωργικών συμβούλων Protypon  η οποία έχει 
αναλάβει την ανάπτυξη του συστήματος ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες υπεύθυνος του 
προγράμματος της ΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπα-
κτίας για την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβεί-
ας στην ελαιοκαλλιέργεια είναι ο γεωπόνος της 
«Ένωσης», Παναγιώτης Κανάτας.  

1.  Υπολογισμός με ακρίβεια και αντικειμενικές μεθόδους της απαραίτητης ποσότητας άρδευ-
σης και λίπανσης ανά αγροτεμάχιο με τη χρήση τηλεσκοπικών δεδομένων.

2.  Εξοικονόμηση αρδευτικού ύδατος (αποφυγή υπεράντλησης και υποβάθμισης υδάτινων 
πόρων)

3.  Μεγιστοποίηση παραγόμενης ποσότητας ελαιοκάρπου με τη χαμηλότερη δυνατή περιβαλ-
λοντική επίπτωση    

4.  Ορθολογικός έλεγχος του συνόλου των εισροών της ελαιοκαλλιέργειας από τη χρήση του 
συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης

5.  Σύνταξη αξιόπιστου προγράμματος άρδευσης και λίπανσης, βασιζόμενου στις τηλεσκοπικές 
μετρήσεις της περιοχής και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στο σύνολο των παραγωγών 
της ΕΝΩΣΗΣ 

6.  Δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναγνώριση της ποιότητας στο τελικό παρα-
γόμενο προϊόν.

Οφέλη της συνολικής εφαρμογής του έργου  
στον ΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπακτίας
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Αφορμή για μια πιο ισχυρή παρουσία του ελ-
ληνικού ελαιολάδου σε παρθένες αγορές του 
εξωτερικού συνιστά η ανάπτυξη «κουλτούρας» 
ελαιοκαλλιέργειας, σε χώρες που τώρα ψά-
χνουν βηματισμό με νέες φυτεύσεις.
Στο άκουσμα και μόνο της είδησης ότι χώρες με 
μεγάλο πληθυσμό και προοπτικές στην ελαιο-
καλλιέργεια στρέφονται σταδιακά σε αυτή και 
αναπτύσσουν εκμεταλλεύσεις εκατομμυρίων 
εκταρίων, οι παραδοσιακά ελαιοπαραγωγικές 
χώρες ίσως και να ανησυχούν. 
Ωστόσο όπως αποδεικνύει η εμπειρία των τε-
λευταίων ετών και η επιτόπια παρουσία στις 
περιοχές αυτές ειδικών σε θέματα ελαιοκαλλι-
έργειας, αποδεικνύει ότι μόνο αρνητικό αντί-
κτυπο δεν σημαίνουν, για χώρες με παράδοση 
στον κλάδο, όπως η Ελλάδα. Αντιθέτως, όπως 
υποστηρίζει ο Κωσταντινος Χαρτζουλάκης, MSc, 

PhD και Ερευνητής-Επιστημονικός Συνεργάτης 
του ΕΛΓΟ (Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών 
Φυτών), υπό προϋποθέσεις ίσως και να αποτε-
λούν ευκαιρία για χώρες όπως η δική μας.
Κι εξηγεί ο κ. Χαρτζουλάκης λέγοντας πως: 
«Από τις τεχνικές επισκέψεις που πραγμα-
τοποίησα στην Αργεντινή, Χιλή, Περού, Κίνα, 
Πακιστάν και Αυστραλία, φαίνεται ότι τα μέχρι 
σήμερα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ικα-
νοποιητικά (λόγω οριακών κλιματολογικών 
συνθηκών, κτλ.) και οι πιθανές τεχνολογικές 
εξελίξεις (δημιουργία νέων ποικιλιών, μέθο-
δοι καλλιέργειας, κτλ.) ενδεχομένως δεν θα 
επιτρέψουν τα επόμενα χρόνια την δημιουργία 
δυναμικών κλάδων ελαιοπαραγωγής στις χώ-
ρες αυτές».
Μεσοπρόθεσμα εξάλλου η εμφάνιση των νέων 
χωρών δεν θα διαταράξει τις ισορροπίες προ-

σφοράς-ζήτησης που επικρατούν στις διεθνείς 
αγορές, αφού το μεγαλύτερο μέρος της παρα-
γωγής τους θα συνεχίσει να απευθύνεται στην 
ταχύτατα διευρυνόμενη εσωτερική τους αγορά.
Ωστόσο, η σημαντική συνεισφορά της ανάπτυ-
ξης της καλλιέργειας της ελιάς στις νέες χώρες 
είναι ότι το ελαιόλαδο, και μάλιστα το εξαιρετι-
κά παρθένο, μπαίνει στην κουλτούρα τους. 
«Σαν χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης που παρέχει το 
Ινστιτούτο σε τέτοιες χώρες με την υπογραφή 
διακρατικών συμφωνιών και αντάλλαγμα την 
αγορά ελληνικών προϊόντων, όπως κάνουν η 
Ιταλία, Ισπανία και Ισραήλ. Ιδιαίτερα το ελλη-
νικό ελαιόλαδο, αν αξιοποιήσουμε τα ποιοτικά 
και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του λόγω  
εδαφο-κλιματικών συνθηκών και χαμηλών 
εισροών που απαιτούνται για την παραγωγή 

ΚΑΛΛιΕΡγΕιΑ ΕΛιΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ

ατοΥ Για το ελληνικο 
ελαιολαδο οι 
περισσοτερεσ ΦΥτεΥσεισ 
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του και πατάξουμε την νοθεία, δεν έχει να φο-
βηθεί τίποτα. Αντίθετα, ανοίγονται νέες αγορές 
που μπορούμε να κατακτήσουμε αν επιμείνου-
με στην ποιότητα», επισημαίνει χαρακτηριστικά 
ο κ. Χαρτζουλάκης.

Ακτινογραφία νέων αγορώ
αρΓεντινη 
Η καλλιέργεια εδώ άρχισε γύρω στο 1.700 από 
τους Ισπανούς κατακτητές, σε μικρούς ελαιώνες 
κατά μήκος των Άνδεων. Αν και τις αρχές του 
20ου αιώνα με το νέο κύμα των μεταναστών 
από την Ισπανία και Ιταλία το ενδιαφέρον για την 
καλλιέργεια της ελιάς αναζωπυρώθηκε, η μεγά-
λη ώθηση έγινε τη δεκαετία του 1960, με οικο-
νομικά κίνητρα από την Κυβέρνηση. Το 1990 η 
συνολική έκταση έφτασε τα 30.000 ha και σή-
μερα φτάνει τις 110.000 ha, με την εγκατάσταση 
των υπερεντατικής φύτευσης ελαιώνων.

χιλη
Οι πρώτες ελιές έφτασαν στη Χιλή από τους 
Ισπανούς εποίκους το 16ο αιώνα για παρα-
γωγή βρώσιμων ελιών, ενώ οι πρώτες ποι-
κιλίες για παραγωγή λαδιού εισήχθησαν στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Το 1990 η καλλιέργεια 
της ελιάς καταλάμβανε 3.000 ha και το 2011 
έφτασε τα 24.000 ha. Από αυτά 4.000 ha είναι 
παραδοσιακοί ελαιώνες (10-25 φυτά/στρέμμα) 
και τα 20.000 ha εντατικής (30-70 φυτά/στρέμ-
μα) και υπερεντατικής (80-166 φυτά/στρέμμα) 
με χαρακτηριστικά όπως και στην Αργεντινή.

περοΥ
Η καλλιέργεια άρχισε τη ίδια περίοδο με τις 
άλλες χώρες, με μικρές φυτείες στην παραλι-
ακή ζώνη νότια της Λίμα μέχρι τα σύνορα με 
τη Χιλή. Οι πρώτες ποικιλίες για παραγωγή λα-
διού εισήχθησαν από τη Χιλή γύρω στο 1960 
και η έκταση αυξήθηκε από τα 2.000 ha στα 
8.500 ha το 2004. Με τις νέες φυτείες εντα-
τικής καλλιέργειας που εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή της Tanca η έκταση, που καταλαμβάνει 
η ελιά σήμερα στο Περού φτάνει στα 14.200 ha 
με δυνατότητα αύξησης κατά 4.000 ha. 

οΥροΥΓοΥαη
Η καλλιέργεια άρχισε ουσιαστικά τη 10ετία 
του 1950 με ιταλικές ποικιλίες σε αποστάσεις 
φύτευσης 10Χ10 m και το 2002 το 85% των 
ελαιοδένδρων (περίπου 1.200 ha) ήταν ηλι-
κίας 50 ετών. Σήμερα, πλέον, καλλιεργούνται 
9.700 ha, με το 90% εντατικής φύτευσης (28-
40 φυτά/στρέμμα).

ηπα-
καλιΦορνια
Η πρώτη τεκμηριωμέ-
νη πληροφορία για τη 
καλλιέργεια της ελιάς 
στην Καλιφόρνια εί-
ναι το 1803 και μέχρι 
το 1900 η έκταση έφτασε 
τα 800 ha. Στο τέλος της 
10ετίας του 1980 άρχισε το 
έντονο ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη της καλλιέργειας για 
παραγωγή λαδιού και από το 1999 
εγκαταστάθηκαν μεγάλες φυτείες υπε-
ρεντατικής φύτευσης (165-225 φυτά/
στρέμμα). 

αΥστραλια
Η πρώτη πειραματική φυτεία στη Αυ-
στραλία εγκαταστάθηκε το 1891 και το 
1897 αναφέρονται φυτείες 7.4 ha. Το 
ενδιαφέρον συνεχίστηκε και στις αρ-
χές του 20ου αιώνα που σταμάτησε 
λόγω του 1ου Παγκοσμίου πολέμου 
και του υψηλού κόστους συγκομι-
δής. Μεταξύ 1950 και 1990 εγκατα-
στάθηκαν λιγότερα από 1.000 ha.

κινα
Στην Κίνα η καλλιέργεια της ελιάς 
άρχισε στα μέσα της 10ετίας του 
1960 και πιο συντονισμένα με την 
βοήθεια του FAO στο τέλος της 10ετίας 
του 1970. Σήμερα καλλιεργούνται περίπου 
250.000 στρέμματα στις επαρχίες Gansu, 
Sichuan και Yunnan με τις ποικιλίες ‘Leccino’ 
και ‘Frantoio’ (ιταλικές), ‘Picual’ (ισπανική) και 
τα υβρίδια ΕΖ9 και JF6 που δημιούργησαν, ενώ 
υπάρχουν και μικρές φυτείες με την ‘Coratina’ 
(ιταλική) ‘Arbequina’ (ισπανική) και την δική 
μας ‘Κορωνέϊκη’.

Τάση για 
δημιουργία 

και εξαγωγή 
νέων φυτειών

Τα τελευταία χρόνια πολλές με-
σογειακές χώρες με ευνοϊκές κλι-

ματολογικές συνθήκες και σημαντικές 
διαθέσιμες εκτάσεις προωθούν φιλόδοξα 
προγράμματα δημιουργίας νέων φυτειών 

με στόχο, άλλες την κάλυψη της αυξανόμε-
νης εσωτερικής ζήτησης (Αλγερία, Μα-
ρόκο, Αλβανία και Κροατία) και άλλες με 

στόχο την αύξηση των μεριδίων τους στις 
διεθνείς αγορές (Τουρκία, Αίγυπτος, Τυνησία, 
Συρία),  γεγονός που τουλάχιστον ως χώρα 
πρέπει να μας προβληματίσει.
Ωστόσο μετά το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο η καλ-
λιέργεια της ελιάς άρχισε να επεκτείνεται και 
σε άλλες περιοχές, εκτός της Μεσογειακής 
λεκάνης, με ευνοϊκές κλιματολογικές συνθή-
κες όπως η Καλιφόρνια, η Αργεντινή, η Χιλή, 
το Περού, η Ουρουγουάη και το Μεξικό, η Ν. 
Αφρική, η Κίνα, η Ινδία, η Αυστραλία και η Ν. 
Ζηλανδία. Πολλές από αυτές τις χώρες στο 
παρελθόν σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες με 
άλλα παραδοσιακά μεσογειακά προϊόντα όπως 
το κρασί (Αργεντινή, Χιλή, Αυστραλία, Καλι-
φόρνια) και επιχειρούν την τελευταία δεκαετία 
να δημιουργήσουν  ευνοϊκές προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής.

Ανοίγονται νέες αγορές που 
μπορούμε να κατακτήσουμε 
αν επιμείνουμε στην ποιότητα
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Ο πρωταγωνιστής της μεσογειακής διατροφής, 
η ελιά, κερδίζει συνεχώς τους καταναλωτές 
της υφηλίου, οι οποίοι δίνουν την πρώτη θέση 
στην Ελλάδα στην παραγωγή μαύρων ελιών. 
Τη δυναμική του πιο διάσημου δέντρου από τα 
αρχαία χρόνια εντόπισαν οι Ελληνες αγρότες 
και οι μεταποιητές, οι οποίοι στρέφονται στον 
καρπό της ελιάς αναζητώντας διέξοδο στην οι-
κονομική κρίση.
Οι κυρίαρχες ελιές Καλαμών (οι πρώτες που 
πιστοποιήθηκαν ως Προϊόν Προστατευόμε-
νης Ονομασίας) καλλιεργούνται σε Λακωνία, 
Μεσσηνία και Αιτωλοακαρνανία, ενώ έδαφος 
κερδίζουν συνεχώς και οι ελιές Χαλκιδικής με 
Ονομασία Προέλευσης. Στις αγορές διακινού-
νται ακόμα η θρουμποελιά που καλλιεργού-
νται σε Αττική, Κρήτη και νησιά, καθώς και οι 
πράσινες, μαύρες και ξανθές ελιές σε Στερεά, 
Εύβοια και Θεσσαλία. 
Η παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελι-
ών κινείται κοντά στους 2,5 εκατ. τόνους, 

με δυνατότητες ανάπτυξης. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC), η επιτραπέζια ελιά κερδίζει 
οπαδούς, όπως προκύπτει και από την αύ-
ξηση της κατανάλωσής της κατά 167,4% την 
τελευταία 25ετία. Σήμερα καταναλώνονται 2,7 
περισσότερες ποσότητες από εκείνες της δε-
καετίες του 1990. 
Μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση παρου-
σιάζουν η Αίγυπτος (από 11.000 το 1990-
1991 στους 330.000 τόνους ελιάς το 2014-
2015 ), η Αλγερία (από 14.000 τόνους στους 
215.000) και η Τουρκία  (από 110.000 τόνους 
στους 360.000 τόνους). Την πρώτη θέση 
στην κατά κεφαλήν κατανάλωση ελιάς έχει 
παγκοσμίως η Αλβανία με 14,8 κιλά ετησί-
ως. Στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν κατανάλω-
ση είναι μόλις 1 κιλό ετησίως.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ελλάδα 
υπάρχουν περίπου 30 εκατομμύρια καλλιερ-

ΣΥΜΒοΛΑιΑΚΗ γΕΩΡγιΑ

τα πλεονεκτηματα στην πραΞη

Η εταιρεία «ΡΟΗ ΑΕ», η οποία δραστηριοποι-
είται στην τυποποίηση και παραγωγή ελιών 
από το 1989, εξαγοράστηκε προ 18μήνου 
από τον όμιλο Υφαντής. «Σήμερα εξάγουμε 
το 20% της παραγωγής σε 8-9 χώρες. Στόχος 
μας είναι η αύξηση των εξαγωγών στο 40% σε 
15-18 χώρες με αποκλειστική συνεργασία. Κι 
αυτό θα επιτευχθεί μέσω της επένδυση ύψους 
2 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη και 

αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση 
των χώρων αποθήκευσης» σημειώνει ο υπεύ-
θυνος αγορών και συμβολαιακής γεωργίας 
Σωτήρης Πλεμμένος. 
Η συνεργασία των παραγωγών από το Γεράκι 
με την «ΡΟΗ ΑΕ», η οποία συγχωνεύθηκε και 
με την εταιρεία παραγωγής λαδιού «Ελλη-
νική Γη Τρόφιμα ΕΠΕ», προέκυψε μέσω του 
προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της 
Τράπεζας Πειραιώς, στο οποίο εντάχθηκαν η 
εταιρεία και οι παραγωγοί. 
«Η Συμβολαιακή είναι ένα πολύ καλό εργαλείο 
χρηματοδότησης για μια σύγχρονη εταιρεία. 
Μας φέρνει σε επαφή με τους παραγωγούς 
όντας μακριά από τον τόπο παραγωγής» λέει 
ο κ. Πλεμμένος. Πρόκειται για μια κοινή συμ-
φωνία μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων 
εμπορίας, μεταποίησης. Ο ελαιοπαραγωγός 
μέσω της ειδικής κάρτας, την οποία παραλαμ-
βάνει χωρίς χρέωση, έχει ρευστό, με το χαμη-
λότερο επιτόκιο της αγοράς για να καλύψει το 

κόστος παραγωγής, από την αγορά των αγρο-
τικών εφοδίων μέχρι την ενέργεια και τα εργα-
τικά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει τον τελικό 
στόχο του, που είναι η καλύτερη ποιότητα του 
παραγόμενου προϊόντος. 
Από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κα-
λοχώρι Αυλίδας, φέτος, θα διακινηθούν στην 
ελληνική αγορά περίπου 800 κιλά ελιών με το 
εμπορικό σήμα «lelia» και άλλα 200 κιλά στη 
διεθνή αγορά. «Το μεγάλο πλεονέκτημα των 
ελιών Καλαμών στη διεθνή αγορά είναι ότι 
είναι μοναδική και δεν μπορεί κανείς άλλος 
να παράγει την ίδια ή πανοιμοιότυπη», τονίζει 
ο κ. Πλεμμένος αναφέροντας ότι η νούμερο 
ένα περιοχή από την οποία προμηθεύονται τις 
ελιές Καλαμών είναι η Αιτωλοακαρνανία, ενώ 
μια μικρότερη ποσότητα 100 -150 τόνους τις 
αγοράζουν από τους παραγωγούς του Γερα-
κίου Λακωνίας. Η εταιρεία εμπορεύεται και 
πράσινες ελιές Χαλκιδικής, ενώ αγοράζει ελιές 
επίσης από την Άμφισσα και τις Λιβανάτες. 

ΡοΗ Α.Ε. «κοινη σΥμΦώνια μεταΞΥ παραΓώΓών 
και επιχειρησεών μεταποιησησ»
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Εξαγωγική στροφή κάνει και η εταιρεία «Αφοί Παπανικήτα ΑΕ», που δρα-
στηριοποιείται στην τυποποίηση και στο εμπόριο ελαιών Χαλκιδικής από 
το 1990. 
Η ελαιουργική εμπορική επιχείρηση, όπως λέει ένας εκ των ιδιοκτητών 
της, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννης Παπανικήτας: 
«Πέρυσι, που ήταν μια καλή χρονιά μαζέψαμε κοντά στους 3.000 τόνους 
ελιές Χαλκιδικής». Το 90% αυτών θα καταναλωθεί στην εγχώρια αγορά 
και μόλις το 10% θα εξαχθεί στην αγορά της Ιταλίας. Η διεθνής τάση αύ-
ξησης της κατανάλωσης ελιών στρέφει και τη διοίκηση της εταιρείας σε 
αγορές του εξωτερικού. «Η αύξηση των εξαγωγών είναι στα άμεσα σχέδιά 
μας» επισημαίνει ο κ. Παπανικήτας και προσθέτει ότι «τον σκοπό αυτό 
εξυπηρετεί η επένδυση ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια του προγράμ-
ματος Μπαλτατζής, που αφορά στον εκσυγχρονισμό της μονάδας». 
Η επένδυση εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο έτος. Τη 
διεθνή στροφή της εταιρείας εξυπηρετεί και η ένταξή της στο πρόγραμμα 

Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς. «Η καθετοποίηση της παραγωγής είναι η φιλοσοφία μας, 
καθώς το προϊόν μας αποκτά συγκριτικά πλεονεκτήματα κυρίως στις αγορές του εξωτερικού» τονίζει ο κ. 
Παπανικήτας προσθέτοντας ότι «Οι παραγωγοί μας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε χρόνια, απέκτησαν 
ένα πολύ καλό εργαλείο, το οποίο μέσα στην οικονομική κρίση τους καλύπτει τις ανάγκες σε ρευστότητα 
κατά τις περιόδους που έχουν το κλάδεμα, το λίπασμα και την συγκομιδή της ελιάς».

γούμενα ελαιόδεντρα επιτραπέζιας ελιάς σε 
έκταση περίπου 1,5 εκατομμυρίου στρεμμά-
των. Η ετήσια παραγωγή κυμαίνεται γύρω 
στους 120.000 τόνους, εκ των οποίων 80.000 
τόνοι εξάγονται σε περίπου 80 χώρες. Η αξία 
της εξαγόμενης επιτραπέζιας ελιάς, αντιστοιχεί 
στο 6,5% περίπου των εξαγωγών ελληνικών 
αγροτικών προϊόντων και το 1,3% του συνόλου 
των ελληνικών εξαγωγών.

Δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου επιτρα-
πέζιων ελιών εντοπίζει το Διεθνές Συμβούλιο 
Ελαιολάδου σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό, 
όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ. 
Την τάση αυτή φαίνεται να ακολουθούν και οι 
ελληνικές επιχειρήσεις κάνοντας πλέον εξα-
γωγική στροφή, όπως η εταιρεία «ΡΟΗ ΑΕ» 
από την Εύβοια και η «Αφοί Παπανικήτα ΑΕ» 
από την Χαλκιδική. 

Η αξία της εξαγόμενης 
επιτραπέζιας ελιάς, αντιστοιχεί 
στο 6,5% περίπου των 
εξαγωγών ελληνικών 
αγροτικών προϊόντων και 
το 1,3% του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών.

«ΑΦοι ΠΑΠΑΝιΚΗΤΑ Α.Ε.» «ερΓαλειο ποΥ καλΥπτει  
τισ αναΓκεσ ρεΥστοτητασ»

52_67_KALLIERGHTIKA.indd   67 4/22/15   10:10 PM



GLOBAL TRADE & BUSINESS JOURNAL FOR OLIVE OIL

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣel

Της Ελένης Ιωάννου

Ένας τόπος συνάθροισης κατά τα πρότυπα των 
αγορών της αρχαιότητας, η νεοφυής επιχείρηση 
με το όνομα agora με έδρα τη Θεσσαλονίκη δεν 
έχει μόνο σκοπό της την ανάπτυξη επικερδούς 
εμπορικής δραστηριότητας. Πρόθεση των Θεσ-
σαλονικιών ιδρυτών της, Αλέξανδρου και Κώστα 
Στεφανίδη και Στέλλας Γραμματικοπούλου, ήταν 
εξαρχής η δημιουργία ενός θεματικού καταστή-
ματος, που θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και 
παράλληλα θα περιλαμβάνει και ένα ερευνητικό 
κομμάτι για την ανάπτυξη του ελαιολάδου.
Όπως ανέφερε στο El ο 30χρονος Αλέξης Στε-
φανίδης «σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε 
στον  Έλληνα ποιο είναι το προϊόν του» εξη-
γώντας πως η αντικειμενική αξία του ελληνι-
κού ελαιολάδου δεν είναι γνωστή στο εγχώριο 
ευρύ κοινό. Η απόδειξη βρίσκεται, σύμφωνα 
με τον κ. Στεφανίδη, στο γεγονός ότι η μεγα-
λύτερη ποσότητα extra παρθένου ελαιολάδου 

START UP 

Οι ξένΟι  
γέύΟνται  

καλύτέρΟ 
έλαιΟλαδΟ
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προορίζεται για εξαγωγές, ενώ η παρουσία 
σύγχρονων εταιρειών είναι σχεδόν ανύπαρκτη 
στα ελληνικά ράφια. 
Η παραμονή των τριών ιδρυτών της agora 
στο εξωτερικό για ανώτατες σπουδές κατά 
την οποία διαπίστωσαν το ενδιαφέρον για τα 
ελληνικά προϊόντα και την εξοικείωση με τα 
σήματα ποιότητας στάθηκε το έναυσμα για να 
ασχοληθούν με την εμπορία ελαιολάδου και 
προϊόντων ελιάς. Η νεοφυής agora καλύπτει 
μια ευρεία γκάμα προϊόντων, με κυριότερο το 
πρώτο σε πωλήσεις extra παρθένο ελαιόλαδο 
ΠΟΠ Κολυμβαρίου. 
Η μικρότερη του 0,4% οξύτητα, η φρουτώδης 
γεύση και η πιπεράτη επίγευση του συγκεκρι-
μένου ελαιολάδου, όπως και το γεγονός ότι 
προέρχεται από την περίφημη περιοχή του 
Κολυμβαρίου στα Χανιά Κρήτης, το καθιστούν 
περιζήτητο ανάμεσα στα υπόλοιπα προϊόντα 
της εταιρείας. Απ’ ό,τι φαίνεται, η φήμη του 
Κολυμβαρίου, της περιοχής με το αρχαιότε-

ρο ελαιόδεντρο στον κόσμο, έχει εξαπλωθεί 
μέσω του ελαιολάδου της agora από τη Γερ-
μανία και το Λιχτενστάιν, μέχρι τη Ρωσία και 
το Αζερμπαϊτζάν. 
Η εταιρεία, που ξεκίνησε μόλις το 2013, εμπο-
ρεύεται επίσης το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
Χανίων με οξύτητα 0,5%, έξι σειρές βιολογι-
κών βρώσιμων ελιών, οι 4 από τις οποίες είναι 
γεμιστές, 2 πατέ ελιάς, μαρμελάδες και γλυκά 
κουταλιού, χειροποίητα βιολογικά σαπούνια 
και ένα γλυκόξινο έδεσμα, δηλαδή άρτυμα 
κρασιού Chardonnay της μεσσηνιακής επιχεί-
ρησης «Πυλιακή γη» με αγουρέλαιο Πύλου. 
Στα καινούργια προϊόντα περιλαμβάνονται 6 

βοτανικά σαπούνια με 100% βιολογικό ελαιό-
λαδο και 4 επιτραπέζιες ελιές σε κενό αέρος, 
όπως και ένα αγουρέλαιο Χαλκιδικής που απο-
τελεί προϊόν συνεργασίας με το κτήμα Κωνστα-
ντινίδη στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. 
Για τα 21 αυτά προϊόντα, η agora συνεργάζεται 
με 13 παραγωγούς σε μόνιμη βάση, ενώ 50 
ακόμη παραγωγοί εξασφαλίζουν την κάλυψη 
των αναγκών μιας επιχείρησης που πραγματο-
ποιεί σταθερές εξαγωγές σε Γερμανία, Αγγλία, 
Σουηδία και Αζερμπαϊτζάν και μεγάλο όγκο 
πωλήσεων σε τουριστικά σημεία της Ελλάδας, 
κυρίως σε deli και ξενοδοχεία 5 αστέρων στις 
Κυκλάδες, τη Σκιάθο και τη Χαλκιδική.

Περί δικαίου 
ο λόγος
Η επιτυχής ως τώρα πορεία 
της agora, οφείλεται στη 
συστηματική παρουσία σε 
εκθέσεις στο εξωτερικό, στα 
τακτικά ταξίδια που εγγυώ-
νται την προσωπική επαφή 
με τους ξένους διανομείς και 
καταστηματάρχες και στη δι-
αφήμιση μέσω internet χρη-
σιμοποιώντας τα περισσότερα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Κυρίως όμως με ένα δυνατό 
customer focus, δηλαδή τη 
διαχείριση των σχέσεων με 
τους πελάτες, για την οποία 
βραβεύτηκε στα European 
Business Awards 2014-15. 
Η πελατοκεντρική προσέγγισή 
της συνοψίζεται στην άμεση 
απάντηση σε αιτήματα/e-mail  
πελατών, την άμεση εκτέλεση 
παραγγελιών με όποιο κό-
στος, τη φιλική αντιμετώπιση 
και μια δίκαιη πολιτική που 
ευθύνεται για τη διαμόρφωση 
δίκαιων τιμών. 
ευθύνεται για τη διαμόρφωση 
δίκαιων τιμών. 

Η agora εµπορεύεται κορωνέικο 
ελαιόλαδο ΠΟΠ Κολυµβαρίου και άλλα 

20 προϊόντα, ακολουθώντας διαρκώς 
αυξανόµενη εξαγωγική πορεία και 

έχοντας την πεποίθηση πως η εµπορία 
πρέπει να συνοδεύεται από ερευνητικό 

έργο και µια δίκαιη πολιτική τιµών.
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Μια νέα εταιρία στο χώρο, που μετράει μόλις ένα 
χρόνο ζωής, η ZIRO-Ελαιόλαδο Σητείας, κατάφερε 
να αναδείξει το έξτρα παρθένο ΠΟΠ ελαιόλαδό της 
στα καλύτερα του κόσμου κερδίζοντας το χρυσό 
βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου του IOC 
στη Νέα Υόρκη (NYIOOC).  «Η κατάκτηση του χρυ-
σού βραβείου στο διεθνή διαγωνισμό NYIOOC ήταν 
κάτι που μας έδωσε μεγάλη χαρά, ικανοποίηση για 
την ανταμοιβή των προσπαθειών μας και δύναμη 
για να συνεχίσουμε το όραμα μας. Το συγκεκριμέ-
νο βραβείο ελπίζουμε και θα συνεχίσουμε να προ-
σπαθούμε για να είναι η αρχή από μία σειρά άλλων 
διακρίσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά στο el ο πα-
ραγωγός Γιώργος Προεστάκης. Σε σχετικό ερώτημά 
μας για το μυστικό της επιτυχίας του η απάντηση 
ήταν αφοπλιστική: Γνώση και κατάρτιση. 
«Αυτό που μας βοήθησε στη διάκριση είναι 
η γνώση που πήραμε από σεμινάρια σχετικά με 
τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου μας 
και την εφαρμόσαμε στη πράξη, με αποτέλεσμα τη 
σωστή παραδοσιακή καλλιέργεια, τη προσεχτική 
συγκομιδή του καρπού, τη μεταφορά του σε πλα-
στικά αεριζόμενα τελάρα, την αυθημερόν ψυχρή 
έκθλιψή του και την άμεση αποθήκευση του τελι-
κού προϊόντος σε ιδανικές συνθήκες».

απΟ τη Σητέια Στα delicatessen 
Το Ziro eleolado Sitias, που παράγεται αποκλειστικά 
από κορωνέικες ελιές στην περιοχή της Σητείας, μια 
περιοχή με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 
για το ελαιόλαδό της είναι αποτέλεσμα της ενασχό-
λησης του Γιώργου και της Αθηνάς Προεστάκη με 
την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. 
Παράδοση που περνάει από γενιά σε γενιά, στους 
αιωνώβιους ελαιώνες τους. Ουσιαστικά το έναυσμα 
για το ξεκίνημά τους ήταν και είναι ότι «θέλουμε να 
παράγουμε και να προσφέρουμε στους πελάτες μας 

μόνο αυτά που καταναλώνουμε εμείς και τα παιδιά 
μας», όπως αναφέρει ο κ. Προεστάκης. Μέχρι σή-
μερα η ετήσια παραγωγή τους κυμαίνεται κατά μέσο 
όρο στους 6 με 8 τόνους, στα επόμενα χρόνια θα αυ-
ξήσουν την παραγωγή τους, αλλά πάντα τόσο ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν κάθε στάδιο της 
παραγωγής μέχρι τον καταναλωτή στην καλύτερη 
ποιότητα. Για την τυποποίησή του συνεργάζονται με 
τον Βασίλη Μπέη.

έμπΟδια η κακη νΟΟτρΟπια
«Δυσκολίες υπήρξαν και υπάρχουν πολλές, κυρί-
ως από την άγνοια των ανθρώπων που πρέπει να 
συνεργαστούμε, σχετικά με τους κανόνες για να 
παραχθεί ένα άριστα ποιοτικά προϊόν όπως εμείς 
θέλουμε», τονίζει ο κ. Προεστάκης και προσθέτει ότι 
«θεωρούμε ως δεδομένο ότι έχουμε το καλύτερο 
ελαιόλαδο του κόσμου και ότι τα ξέρουμε όλα, άρα 
δεν χρειάζεται να ακούσουμε κανέναν για να γίνου-
με καλύτεροι». Όμως όταν κάνεις κάτι που αγαπάς 
και πιστεύεις πάντα τα εμπόδια ξεπερνιούνται και 
έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, καταλήγει ο κ. 
Προεστάκης. Παράλληλα όσον αφορά τον ανταγω-
νισμό στις διεθνείς αγορές, ο ίδιος σημειώνει ότι: 
«Ιταλοί, Ισπανοί και Πορτογάλοι έχουν πάρει πολύ 
σοβαρά το θέμα του ποιοτικού ελαιολάδου, και 
αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας αν 
θέλουμε το ελληνικό ελαιόλαδο να πάρει τη θέση 
που του αξίζει στο διεθνή χάρτη. Ευτυχώς τα τε-
λευταία χρόνια πολλοί είναι οι Έλληνες παραγωγοί 
που προσπαθούν γι’ αυτό». Το Ziro διατίθενται σε 
ολόκληρη την Κρήτη σε εξειδικευμένα καταστήματα 
παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και σε επιλεγμέ-
να delicatessen στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στα άμεσα 
σχέδια της οικογένειας είναι να χτίσει περισσότερες 
αξιόλογες συνεργασίες, έχουν μάλιστα προτάσεις 
για την εξαγωγή του ελαιολάδου τους και σύντομα 
ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να συνεργαστούν με 
αξιόλογα delicatessen στο εξωτερικό.

Όταν κάνεις κάτι που 
αγαπάς και πιστεύεις 
πάντα τα εμπόδια 
ξεπερνιούνται και 
έρχεται το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

ZIRO-  ELEOLADO  SITIAS 

παραδΟΣη 
απΟ γένια  

Σέ γένια
Της Φανής Γιαννακοπούλου
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Μετρά σαν εταιρία τέσσερα έτη ζωής, όμως φέ-
ρει μια ιστορία περισσότερων από 100 χρόνων. Ο 
λόγος για τον ελαιώνα στα Λεχαινά Ηλείας έκτα-
σης 600 στρεμμάτων, που αριθμεί πλέον 40.000 
δέντρα και που αξιοποίησε από το 2007 ο ιδρυτής 
της εταιρίας Eleia, Αλέξανδρος Σπηλιάδης, δη-
μιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους της 
Ελλάδας. Χάρη σ’ αυτή την επέκταση, απέκτησε 
επαρκή παραγωγή και έφτιαξε ένα ελαιόλαδο 
ιδιαίτερα χαμηλής οξύτητας και το οποίο εμφιά-
λωσε σε μπουκάλια υψηλής αισθητικής δίνοντάς 
του προστιθέμενη αξία. Μάλιστα, έφτασε σήμερα 
το ελαιόλαδο Eleia να ταξιδεύει σε περισσότερες 
από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, Γαλλία κ.α.
Στην Ελλάδα το ελαιόλαδο Eleia βρίσκεται σε σού-
περ μάρκετ της Αθήνας, βραβευμένα εστιατόρια, 
στο Delicatessen του Hilton και στα ξενοδοχεία 
Mariott στη Γερμανία, αλλά και τα καταστήματα 
Harrods. Πώς όμως ξεκίνησε το επιτυχημένο 
αυτό εξαγωγικό εγχείρημα; 
Χρειάστηκαν γνώσεις, προσωπικοί πόροι, ρίσκο 
και επιμονή. Ο 34χρονος επιχειρηματίας έχοντας 
ταξιδέψει και διαμείνει για περισσότερα από 10 

χρόνια στο εξωτερικό, σπουδάζοντας πολιτικός 
μηχανικός και διοίκηση επιχειρήσεων, επιστρέφει 
στα Λεχαινά και παίρνει το ρίσκο να δημιουργήσει 
τη δική του επιχείρηση ένα χρόνο πριν ξεσπάσει 
η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Και φυσικά δεν 
ήταν όλα ρόδινα. Αρχικά, κλήθηκε να αντιμετω-
πίσει την ισχυρή ιταλική παρουσία στο χώρο του 
ελαιόλαδου. Παράλληλα, έπρεπε να προωθήσει 
τη γνώση γύρω από το ελαιόλαδο σε χώρες όπου 
τόσο η χρήση του όσο οι ευεργετικές του ιδιότητες 
δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Είχε, όμως σύμμαχο 
την ξεκάθαρη φιλοσοφία του ότι το μέλλον είναι 
στην παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα και η 
εξαγωγή ελαιολάδου δεν είναι μόδα. 

ΣύνέργαΣια για τΟ Melies
Η εταιρία επικεντρώνεται στην παραγωγή εξαιρε-
τικά παρθένου ελαιόλαδου, ποικιλία Κορωνέικη. 
Το 2015, παρουσίασαν και το νέο τους brand, 
Melies, το οποίο συνδυάζει την Κορωνέικη και 
Μεγαρίτικη ποικιλία. «Το 2015 δημιουργήσαμε 
μια ομάδα παραγωγών, οι οποίοι ασπάζονται 
την ποιοτική και αισθητική μας προσέγγιση. Η 
εν λόγω συνεργασία αποτελεί την πηγή από την 
οποία προέκυψε το νέο μας brand, Melies. Ενώ, 
το Eleia παραμένει προϊόν της αυστηρά προσω-
πικής μας παραγωγής», τονίζει ο κ. Σπηλιάδης. 
Μπορεί ο ανταγωνισμός -κυρίως από την Ιταλία- 
να είναι ισχυρός, όμως ο Αλέξανδρος Σπηλιάδης 

ΕLΕIA - BORN WHERE IT ALL BEGAN 

Οταν τΟ  
πρΟϊΟν  

 γινέι  
φιλΟΣΟφια 

Η απουσία συντονισμένης 
προβολής των ελληνικών 
προϊόντων στο εξωτερικό,  
οδηγεί άλλες χώρες, στο να 
αποκτήσουν ισχυρή δυναμική 
χάρη στο σωστό marketing.
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προτιμά να συμμερίζεται την έννοια του συναγω-
νιστή στην προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου 
του συγκεκριμένου προϊόντος και της γενικότε-
ρης ελληνικής παρουσίας στην παγκόσμια αγορά.
Ένας ακόμα λόγος που δεν φοβούνται τους ξέ-
νους είναι ότι έχουν καταφέρει να κερδίσουν αρ-
κετά βραβεία και αναγνωσιμότητα. Συγκεκριμένα, 
το brand Eleia έχει λάβει το χρυσό μετάλλιο στα 
European Design Awards το 2012, το ασημένιο με-
τάλλιο στο Great Taste Awards το 2013 στο Λονδίνο 
και στο διαγωνισμό ελαιολάδου του Λος Άντζελες  
(Los Angeles Olive Oil Competition). «Πρόκειται για 
μια επιπλέον υποστήριξη της παρουσίας μας στις 
ξένες αγορές», αναφέρει ο κ. Σπηλιάδης. 

νέΟι τρΟπΟι έπικΟινώνιαΣ
«Η προσωπική μας επιτυχία βρίσκεται στο γε-
γονός ότι κινηθήκαμε εκτός του αναμενόμενου 
και του παραδοσιακού τρόπου επικοινωνίας του 
ελληνικού ελαιόλαδου. Παραδείγματος χάριν, 
στραφήκαμε σε συνεργασίες με ξένους καλλιτέ-
χνες παγκόσμιας εμβέλειας», υπογραμμίζει ο κ. 
Σπηλιάδης.
Βλέπουμε, όμως ότι γενικά το ελληνικό ελαιόλα-
δο να χάνει μερίδια αγοράς στο εξωτερικό. Ο λό-
γος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η έλλειψη συντο-
νισμένης προβολής των ελληνικών προϊόντων 

στο εξωτερικό και η γνωστή σε όλους γραφει-
οκρατία, που οδηγούν άλλες χώρες, όπως π.χ. 
η Ιταλία, στο να αποκτήσουν μια άλλη δυναμική 
και τελικά το ιταλικό ελαιόλαδο, αν και δεν φέρει 
τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά με το ελληνικό, 
χάρη στο σωστό μάρκετινγκ, να βρίσκεται πρώ-
το στις επιλογές των καταναλωτών στις διεθνείς 
αγορές. Η αίσθηση που έχει αποκομίσει ο ίδιος 
από τις αγορές του εξωτερικού είναι ότι η άποψη 
των ξένων εξακολουθεί και παραμένει ασαφής 
όσον αφορά το ελληνικό ελαιόλαδο.  

έπΟμένα Σχέδια
Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας είναι η 
επέκταση του δικτύου διανομής, η εξωστρέφεια 
προς κάθε αγορά καθώς και η εδραίωση της πα-
ρουσίας της με ακόμα περισσότερη αφοσίωση, 
επιμονή και εργασία. Το ελαιόλαδο Eleia μπορεί να 
το βρει κανείς σε φιάλες των 0.2L, 0.5L και τενε-
κέδες των 5L. Η ειδοποιός διαφορά της συσκευα-
σίας έγκειται στον λευκό πάτο, ο οποίος προκύπτει 
από τον τρόπο που βάφουν οι καλλιεργητές τους 
κορμούς των ελαιόδεντρων για να τα προστατεύ-
σουν. Σίγουρα δεν είναι φθηνό (τα 500ml πωλού-
νται από 18 έως 25 ευρώ στο ράφι) αλλά είναι 
σαφώς ένα προϊόν κατανάλωσης, ανταγωνιστικό 
σε σχέση με τα ομοειδή ποιοτικά ελαιόλαδα.

///// ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  /////
Bulk Olive Oil World Market Price  I  ▼ 3515,50 δολάρια = per metric ton  I  Source IMF - 02-2015

US
 D

ol
la

rs
 p

er
 M

et
ric

 To
n

Ιανουάριος
2011

Ιανουάριος
2012

Ιανουάριος
2013

Ιανουάριος
2014

Ιανουάριος
2015

4000

3500

3000

Έξτρα 
παρθένο 
ελαιόλαδο

«Από την προσωπική 
μου εμπειρία υπάρχουν 

περιορισμένα προγράμματα 
στήριξης και προώθησης 

του ελαιόλαδου στις 
ξένες αγορές. Ενώ τα ήδη 

υπάρχοντα απαιτούν σοβαρή 
και προσωπική δέσμευση», 

δηλώνει στο el o Αλέξανδρος 
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«Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι γεύση έχει η ζωή;» 
Στην Helea πιστεύουν ότι λίγο έως πολύ η ζωή 
έχει τη γεύση του ελαιολάδου. Υπάρχουν στιγ-
μές όπου είναι γλυκιά και μαλακή και φορές 
που είναι πικρή και έντονη. Όλη η ισορροπία 
της ζωής και της φύσης συγκεντρώνεται σε μια 
σταγόνα από τον καρπό του αρχαίου ιερού ελ-
ληνικού δέντρου, της ελιάς. 
Η εταιρία Helea, που ίδρυσαν πριν από 3 
ακριβώς χρόνια (το 2012) τρεις νέοι φίλοι και 
επιχειρηματίες, λάτρεις του ελαιολάδου, ουσι-
αστικά ήρθε ως απάντηση στην ανάγκη εξισορ-
ρόπησης των γρήγορων ρυθμών στις σύγχρο-
νες μεγαλουπόλεις και της απόλαυσης μικρών 
καθημερινών στιγμών χαράς. 
Αποστολή της είναι, σύμφωνα με τον 30χρονο 
διευθυντή της, Θοδωρή Αθερίνο, να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής των πελατών της, εισάγο-
ντας στην καθημερινή τους διατροφή το ποιο-
τικό ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 
με όλα τα προνόμια που αυτό συνεπάγεται από 
άποψη υγείας και γευστικής απόλαυσης.
Προς το παρόν η εταιρία συνεργάζεται με δύο 
παραγωγούς από τη Μεσσηνία και η ποικιλία 
του ελαιολάδου είναι κορωνέικη. Επιπλέον 
η εταιρία συνεργάζεται με το δίκτυο γευσι-
γνωστών στη Μεσσηνία GreenRipe. «Το 2014 
είχαμε παραγωγή περίπου 6.000 μπουκάλια 
(500ml) και για το 2015 στόχος μας είναι αυτό 
το νούμερο να ξεπεραστεί», αναφέρει στο πε-
ριοδικό el ο κ. Αθερίνος.
Μεγάλο αγκάθι στις μέχρι τώρα προσπάθειες 
τους αποτελεί η κρατική μηχανή. «Οι μεγα-
λύτερες δυσκολίες είναι σ’ ό,τι έχει να κάνει 
με συναλλαγές ή υποστήριξη από το κράτος. 
Όταν σε μια κατά βάση εξαγωγική επιχείρηση 
καθυστερεί για πολύ καιρό η επιστροφή ΦΠΑ, 

οπωσδήποτε έχει ένα μειονέκτημα σε ρευστό-
τητα έναντι στους Ιταλούς και τους Ισπανούς 
εξαγωγείς. Επίσης, η υποστήριξη που παρέχε-
ται στις προαναφερθείσες χώρες όσον αφορά 
την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας 
καθώς και οι συντονισμένες προωθητικές 
ενέργειες που γίνονται σε επίπεδο χώρας είναι 
σε πολύ καλύτερο επίπεδο σε σχέση με την Ελ-
λάδα», τονίζει ο κ. Αθερίνος.

δύΟ έιναι Οι ΣέιρέΣ  
έλαιΟλαδΟύ τηΣ Helea 
1. Το Helea Premium Greek EVOO (500 ml) που 
προέρχεται από 100% ποικιλία κορωνέικη με 
οξύτητα κοντά στο 0,2% και πολύ υψηλή περιεκτι-
κότητα σε πολυφαινόλες (περίπου 700 mg/kg) και 
2. Το Helea Greek EVOO (500 ml) που προέρ-
χεται και αυτό από 100% κορωνέικη ποικιλία 
με οξύτητα μεταξύ 0,3% και 0,4%. 

μέ παρΟύΣια Σέ ηπα, 
έύρώπη και αΣια
«Περίπου το 40% της παραγωγής μας πηγαίνει 
στις ΗΠΑ, ενώ η υπόλοιπη παραγωγή μοιρά-
ζεται σε Ταϊβάν, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, 
Νορβηγία, Βέλγιο, Δανία, Πολωνία και Ελλάδα. 
Πιστεύουμε σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει 
και μια εμπορική συνεργασία στο Ντουμπάι», 
επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Αθερίνος.
Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε αλυσίδες 
delicatessen, gourmet καταστήματα, πολυτελή 
εστιατόρια και ξενοδοχεία, ως εταιρικά δώρα. 

κλέιδι τηΣ έπιτύχιαΣ, η ιΣΟρρΟπια
«Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές αξιόλογες 
προσπάθειες στο χώρο του ελαιολάδου που προ-
ορίζεται για εξαγωγές, και κυρίως στον τομέα 
της συσκευασίας που υστερούσαμε σαν χώρα 
στο παρελθόν. Πολλά brands διαθέτουν πλέον 

το πακέτο ποιοτικού προϊόντος και εντυπωσια-
κής συσκευασίας που είναι κατά τη γνώμη μας η 
συνταγή της επιτυχίας», σημειώνει ο κ. Αθερίνος. 
«Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό 
να αποφεύγονται οι υπερβολές και να βρεθεί 
μια ισορροπία ανάμεσα στη συσκευασία και το 
περιεχόμενο που να μην εκτοξεύει το τελικό 
κόστος», προσθέτει ο ίδιος. 

HELEA - Η ζωΗ ΕχΕι γΕύσΗ Ελαιολαδού 

τΟ 40% 
πηγαινέι  
ΣτιΣ ηπα
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μέ τΟν αέρα τών βραβέιών
Μέχρι στιγμής τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα 
Helea έχουν κερδίσει τα εξής βραβεία: Reddot 
Design Award 2013, Silver Medal in  New York 
International Olive Oil Competition (NYIOOC) 
2014 και German Design Awards 2015. «Ο 
τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαλογή του 
ελαιολάδου, μέσω του δικτύου των συνεργα-

τών μας στη Μεσσηνία, είναι αυτό που εξασφά-
λισε το βραβείο της Ν. Υόρκης το 2014. Σχετικά 
με τα βραβεία για τη συσκευασία, ήρθαν χάριν 
στον αρμονικό τρόπο με τον οποίο έχουν συν-
δυαστεί πολύ ποιοτικά υλικά ώστε να προκύ-
ψει ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα χρηστικό 
αποτέλεσμα. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σί-
γουρα και στην 2yolk, το branding agency που 

μας υποστηρίζει από την ίδρυση της εταιρίας 
μέχρι και σήμερα», υπογραμμίζει ο διευθυντής 
της επιχείρησης, Θοδωρής Αθερίνος.

έπΟμένΟΣ ΣταθμΟΣ, βιΟλΟγικΟΣ
Στα άμεσα σχέδια της Helea είναι η αύξηση 
της παρουσίας των προϊόντων της στις χώρες 
όπου έχουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα 
αλλά και η επέκταση σε άλλες αγορές, όπως η 
Κίνα, η Ιαπωνία και κάποιες Αραβικές χώρες. 
Επιπλέον, σχεδιάζουν μια τρίτη σειρά ελαιόλα-
δου που θα είναι βιολογικό.

«Αρώματα ώριμων φρούτων, 
ντομάτας και νότες από 
γρασίδι και βότανα. Γεύση 
μεσαία φρουτώδης, πράσινων 
φύλλων, γλυκύτητα, πικράδα, 
μεσαίως πικάντικο, με 
νότες πράσινου πιπεριού, 
σε απόλυτη αρμονία, με 
υψηλή πολυπλοκότητα 
και ανθεκτικότητα», έτσι 
το χαρακτήρισαν το Helea 
Premium Greek EVOO οι κριτές 
του NYIOOC το 2014. 

Το Helea Premium 
Greek EVOO από 
το Στρέφη της 
Μεσσηνίας έχει 
εξαιρετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις 
ελαιοκανθάλης (399 
mg/kg έναντι κατά 
μέσο όρο 99 mg/kg) 
και ελαιασίνης (283 
mg/kg έναντι κατά 
μέσο όρο 48 mg/kg), 
δύο από τις κύριες 
πολυφαινολικές 
ενώσεις που είναι 
υπεύθυνες για την 
αντιφλεγμονώδη και 
αντιοξειδωτική δράση 
του ελαιολάδου, 
σύμφωνα με μελέτη 
του Εργαστηρίου 
Φαρμακευτικής 
Τμήματος 
Φαρμακογνωσίας και 
Χημείας Φυσικών 
Προϊόντων του 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
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ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Λαμπρό μέΛΛόν  
για τό κινητό 
ηΛέκτρόνικό 
έμπόριO
Νέα έρευνα που διεξήχθη από την PayPal και 
την Ipsos καταγράφει ότι το κινητό ηλεκτρονικό 
εμπόριο (mobile commerce) αναπτύσσεται με 
ρυθμό σχεδόν τρεις φορές ταχύτερο από την αύ-
ξηση του συνολικού ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, από το 
2013 έως το 2016, ο μέσος σύνθετος ρυθμός 
ετήσιας ανάπτυξης πολλών χωρών για το κινητό 
εμπόριο υπολογίζεται σε ποσοστό 42% έναντι 
του 13% για το e-commerce συνολικά (συμπερι-
λαμβανομένου του mobile commerce).

Η έρευνα, η οποία κατέγραψε τις κινητές 
αγοραστικές συνήθειες για πάνω από 17.500 
καταναλωτές σε 22 χώρες, αποκαλύπτει 
επίσης σημαντικά στοιχεία για την κινητή 
αγοραστική συμπεριφορά, τα εμπόδια και τις 
αναπτυσσόμενες αγορές.
«Βρισκόμαστε στην ακμή της πρώτης εποχής 
των κινητών» δήλωσε ο Anuj Nayar, Senior 
Director of Global Initiatives της PayPal. 
«Στην PayPal, έχουμε δει την αύξηση της δύ-
ναμης των κινητών να κυμαίνεται από ποσο-

στό λιγότερο από 1% στον όγκο πληρωμών το 
2010, σε άνω του 20% το 2014».

αγόρέΣ μέΣΩ κινητΩν 
Σύμφωνα με την έρευνα, ως ποσοστό των δι-
εθνών online αγορών, το κινητό εμπόριο έχει 
ακόμα σχετικά χαμηλά νούμερα: Οι αγορές μέσω 
έξυπνων κινητών συσκευών καλύπτουν το 9%, 
ενώ οι αγορές μέσω tablets ευθύνονται για μόλις 
το 5% των online αγορών. 
Εντούτοις, και οι δύο επισκιάζονται από τη χρή-

Του Β. Στεργίου 
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ση laptops, desktops και notebooks, τα οποία 
αθροιστικά χρησιμοποιούνται για το 85% των 
online αγορών. Επίσης, ενώ τα νούμερα των 
αγορών μπορεί να είναι χαμηλά, η εξάπλωση της 
κινητής αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ένα 
τρίτο (33%) των online αγοραστών που τέθηκε 
υπό έρευνα, δηλώνει ότι έχει αγοράσει ένα είδος 
μέσω smartphone το προηγούμενο 12μηνο και 
το 20% αναφέρει αγορές μέσω tablet.
Η αύξηση στο εμπόριο μέσω έξυπνων κινητών 
συσκευών οφείλεται σε νεαρούς ενήλικες. Το 
59% των smartphone shoppers είναι κατά μέσο 
όρο σε διεθνές επίπεδο μεταξύ 18-34 ετών, 
σε σχέση με το 44%, το συνολικό ποσοστό των 
online αγοραστών.

κινα, τόυρκια και ηνΩμένα  
αραβικα έμιρατα κυριαρχόυν
Η Κίνα, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα κυριαρχούν στο εμπόριο μέσω 

smartphones, σύμφωνα με την έρευνα. Οι 
online αγοραστές στα Εμιράτα συμβάλλουν σε 
ένα ποσοστό 24% των ηλεκτρονικών αγορών 
τους που πραγματοποιούνται με τη χρήση έξυ-
πνων κινητών, οι Κινέζοι καταναλωτές ακο-
λουθούν κατά πόδας με ποσοστό 21%, ενώ οι 
Τούρκοι έρχονται τρίτοι στην κατάταξη με ποσο-
στό 19%. Οι τρεις αυτοί πληθυσμοί προηγούνται 
επίσης στην υψηλή αγορά smartphones.
Στην Κίνα, πάνω από τα δύο τρίτα (68%) των online 
αγοραστών έχουν κάνει χρήση ενός smartphone 

Το ένα τρίτο (33%) των online αγοραστών  
που τέθηκε υπό έρευνα, δηλώνει ότι έχει  
αγοράσει ένα είδος μέσω smartphone  
το προηγούμενο 12μηνο και το 20%  
αναφέρει αγορές μέσω tablet.

ΠΡΟΦΙΛ 

Η έρευνα
Για λογαριασμό της PayPal, η 
εταιρεία Ipsos πήρε συνέντευξη 
από ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα 800 περίπου (17.519 
συνολικά) ενηλίκων (18 ετών 
και άνω), οι οποίοι κατέχουν ή/
και χρησιμοποιούν μια συσκευή 
που διαθέτει σύνδεση στο 
internet σε καθεμία από τις εξής 
22 χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ελ-
βετία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, 
Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, 
Πολωνία, Τουρκία, Ρωσία, 
Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, 
Μεξικό, Κίνα, Αυστραλία. Οι συ-
νεντεύξεις διεξήχθησαν online 
το διάστημα 9 Σεπτεμβρίου - 3 
Νοεμβρίου 2014. Τα στοιχεία 
σταθμίστηκαν με βάση υπαρκτά 
περιστατικά online αγοραστών 
σε όλες τις χώρες, και με το 
δημογραφικό προφίλ χρηστών 
του διαδικτύου σε 7 χώρες.
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για να προβούν σε μια αγορά στο διάστημα των 
προηγούμενων 12 μηνών. Το ίδιο έπραξαν πάνω 
από τους μισούς (57% και 53% αντίστοιχα) των 
αγοραστών στα Εμιράτα και την Τουρκία.

όι Online καταναΛΩτέΣ 
έπιΛέγόυν τιΣ έφαρμόγέΣ
Όπως αναφέρει η έρευνα, παγκοσμίως, το 
64% των αγοραστών μέσω smartphone έχουν 
υλοποιήσει την αγορά μέσω μιας εφαρμογής 
(app) και το 52% μέσω του περιηγητή ιστού 
(browser). Ανάμεσα σε εκείνους που χρησιμο-
ποίησαν και τις δύο πλατφόρμες, οι εφαρμογές 
είναι αυτές που προτιμούνται κυρίως (το 47% 
προτιμά να ψωνίζει μέσω εφαρμογής).
Όταν όλοι οι χρήστες smartphone και tablet 
ερωτήθηκαν σχετικά με τα οφέλη χρήσης μιας 
εφαρμογής για την πληρωμή ειδών είτε online 
ή offline, οι περισσότεροι ανέφεραν ως οφέλη 
την άνεση (το 35% των χρηστών αυτών συμ-
φωνούν ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα) και 

την ταχύτητα (30%).
Άλλα θεωρούμενα μοναδικά οφέλη της χρήσης 
εφαρμογών ανά χώρα περιλαμβάνουν:
■ «αυτόματη επιβεβαίωση πληρωμής» στο 
Μεξικό (επιλέχθηκε από το 37% των Μεξικανών 
χρηστών smartphone/tablet)
■ «ύπαρξη υπενθύμισης για τη χρήση προσφο-
ρών/εκπτώσεων/κουπονιών» στην Κίνα (30%)
■ «παρακολούθηση των ψηφιακών αποδείξε-
ων» στο Ισραήλ (26%).

τα αναδυόμένα χαρακτηριΣτικα  
Προς το παρόν, η πλέον συχνά αναφερομένη 
δραστηριότητα σχετικά με το κινητό ηλεκτρονι-
κό εμπόριο ανάμεσα στους κατόχους ή χρήστες 
smartphone είναι η έρευνα προϊόντων: το 36% 
δήλωσε ότι «έψαξα για πληροφορίες σχετικά με 
προϊόντα στο smartphone μου» κατά το προ-
ηγούμενο 12μηνο, το 27% «χρησιμοποίησα το 
smartphone μου για να με βοηθήσει να εντο-
πίσω/βρω πληροφορίες σχετικά με ένα κατά-
στημα ή μια επιχείρηση» και το 25% «διάβασα 

κριτικές πελατών ή χρηστών του προϊόντος στο 
smartphone μου».
Ωστόσο, όταν οι χρήστες smartphone ερωτήθηκαν 
πως θα ήθελαν να χρησιμοποιούν τα έξυπνα κινη-
τά τους στο μέλλον (αποκλείοντας όσα δεν έχουν 
ήδη κάνει), οι περισσότερες απαντήσεις σχετίζο-
νταν με τα αναδυόμενα χαρακτηριστικά, συμπερι-
λαμβανομένων και των τρόπων πληρωμής.
Το 16% των χρηστών smartphone επέλε-
ξε την απάντηση «να χτυπήσω ελαφρά το 
smartphone μου στο ταμείο για να πληρώσω 
(π.χ. χρησιμοποιώντας την τεχνολογία επικοι-
νωνίας κοντινού πεδίου / NFC)» και το 15% 
ανέφερε «την προπαραγγελία (π.χ. καφέ ή 
φαγητού) χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ή 
τον περιηγητή στο smartphone μου».

έμπόδια Στό κινητό
ηΛέκτρόνικό έμπόριό
Όπως αναφέρει η έρευνα, το βασικότερο 
εμπόδιο στην ταχύτερη ανάπτυξη του mobile 
commerce είναι το γεγονός ότι οι καταναλω-
τές δεν αντιλαμβάνονται ακόμα τα πλεονεκτή-
ματα σε σχέση με την αγορά όταν οι συσκευές 
διαθέτουν μεγαλύτερες οθόνες.
Ανάμεσα στους κατόχους/χρήστες smartphone 
που δεν έχουν κάνει χρήση των έξυπνων κινητών 
τους για να προβούν σε αγορές εντός του προη-
γούμενου 12μηνου, τα κυριότερα αναφερθέντα 
εμπόδια είναι: «προτιμώ να αγοράζω online από 
άλλες συσκευές (π.χ. laptop, desktop)» (επιλέ-
χθηκε από το 39%), «το μέγεθος της οθόνης είναι 
πολύ μικρό» (34%), και «προτιμώ να μπαίνω στο 
διαδίκτυο από άλλες συσκευές» (28%).
Εκείνοι που έκαναν αγορές μέσω smartphone 
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών 
αναφέρουν ελαφρώς διαφορετικούς λόγους 
γιατί δεν το πράττουν τόσο συχνά: «το μέγεθος 
της οθόνης είναι πολύ μικρό» (δηλώνει το 34%), 
«προτιμώ να αγοράζω online από άλλες συσκευ-
ές (π.χ. laptop, desktop)» (27%), και «ανησυχώ 
για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών αγορών 
μέσω μιας κινητής συσκευής» (21%).
«Με την έλευση των κινητών τηλεφώνων χα-
μηλού κόστους, της μεγαλύτερης σε μέγεθος 
οθόνης τηλεφώνων και τις βελτιώσεις στην 
ασφάλεια των κινητών συσκευών, θα μειω-
θούν τα εμπόδια του κινητού ηλεκτρονικού 
εμπορίου», προσθέτει ο Nayar. «Οι βελτιώσεις 
αυτές, σε συνδυασμό με τις απλοποιημένες με-
θόδους ηλεκτρονικής πληρωμής από το PayPal 
OneTouch θα κάνουν ευκολότερη, ασφαλέστερη 
και πιο εύληπτη για τους καταναλωτές τη δια-
δικασία πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου». 

Οι απλοποιημένες μέθοδοι 
ηλεκτρονικής πληρωμής 
θα κάνουν ευκολότερη 
και ασφαλέστερη για τους 
καταναλωτές τη διαδικασία 
πληρωμής μέσω κινητού.
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el ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2015, θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), το 
«6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς», παράλλη-
λα με το 6ο Agro Quality Festival. Πρόκειται για 
τη μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα για το Ελαι-
όλαδο και την Ελιά και χορηγοί επικοινωνίας θα 
είναι το περιοδικό el και η εφημερίδα Agrenda.
Η έκθεση αποτελεί τον τόπο συνάντησης, επιμόρ-
φωσης και πληροφόρησης όλων των εμπλεκο-
μένων στον τομέα του ελαιολάδου και της ελιάς 
για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον τομέα  της 
παραγωγής, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, 
των νέων τεχνολογιών, της νέας νομοθεσίας, της 

τυποποίησης, της προώθησης, της υγιεινής και 
της ασφάλειας ελαιολάδου και ελιάς. 
Μεταξύ άλλων η έκθεση περιλαμβάνει: 
■ Παρουσίαση όλων των ποικιλιών Ελαι-
ολάδων και ελιών που παράγονται στην 
Ελλάδα. 
■ Αναφορά σε συστήματα και τεχνικές 

επεξεργασίας ελαιοκάρπου με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 
■ Εκτενή συζήτηση για το βιολογικό ελαιόλαδο, 

πάστα ελιάς καθώς και τη σημασία των δύο αυ-
τών προϊόντων. 
■ Ανάδειξη προβλημάτων που αφορούν την 
εμπορία, τυποποίηση και εμπορία του ελαιολά-
δου και της βρώσιμης ελιάς και ιδιαίτερα των 
θεμάτων  του σύγχρονο μάρκετινγκ. 
■ Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα Προ-
γράμματα που αφορούν χρηματοδοτήσεις  της ΕΕ 
στον ελαιοκομικό τομέα, αλλά και για τις αντί-
στοιχες υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων. 
Το 6 Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς περιλαμβά-
νει ακόμα μια σειρά από δράσεις: 
■ 4ος Διαγωνισμός Ελληνικών Εξαιρετικά Παρ-
θένων Ελαιολάδων.
■ Ημερίδες για τη διατροφική αξία του Ελαιο-
λάδου. 
■ Διαγωνισμός μαγειρικής με τα βραβευμένα 
ελαιόλαδα και επιτραπέζιες ελιές. 
■ Γευσιγνωσίες ελληνικών ελαιολάδων και επι-
τραπέζιων ελιών. 
■ Παρουσιάσεις εταιριών και νέων τεχνολογιών. 
■ Εκδήλωση: Γαστρονομικός τουρισμός και 
ελαιόλαδο. 
Περισσότερες πληροφορίες στο: www.edpa.gr 

στην ελλαδα & τον κοσμο 

Στο ΣΕΦ το μΕγάλο 
ράντΕβού 
τηΣ ΕλάιοκομιάΣ

29 απριλιου
 3 μαΐου 

16-17 μαΐου 

ΔιΕθνηΣ ΔιάγωνιΣμοΣ 
Τον Μάιο θα λάβει χώρα ο 5ος Διεθνής 
Διαγωνισμός Εξαιρετικού Παρθένου 
Ελαιολάδου, στην πόλη Beja της Πορ-
τογαλίας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της 32ης Αγροτικής Έκθε-
σης OVIBEJA (29 Απριλίου έως 3 Μαΐου 
2015). Πληροφορίες στο Γραφείο ΟΕΥ 
της ελληνικής πρεσβείας στη Λισσαβώ-
να. (Βλ. και ιστοσελίδα έκθεσης: http://
www.ovibeja.pt/concursos)

7ο άριΣτΕιον 2015
Μέχρι και τις 27 Απριλίου έχουν περιθώριο όσοι 
ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στον 7ο 
διαγωνισμό εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου 
ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ 2015 που θα διεξαχθεί από 
16-17 Μαΐου και αφορά τα βραβεία ΧΡΥΣΟ ΑΡΙ-
ΣΤΕΙΟΝ 2015-ποιότητας ελαιολάδου και ΧΡΥΣΟ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟ 2015-συσκευασίας ελαιολάδου. Το ίδιο 
διάστημα διοργανώνεται και το συνέδριο, «Εξα-
γωγές ελαιολάδου 2015, Προοπτικές & Δυνατό-
τητες». Περισσότερες πληροφορίες: http://www.
aristionawards.gr/el/formes-simmetochis/   
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28 
Απριλιου

Το μέλλον Της έλιάς
Μια βραδιά συζήτησης και γευσι-
γνωσίας, αφιερωμένη στην ελιά 
του μέλλοντος, θα πραγματοποι-
ηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου στις 
18.00, από το Γαλλικό Ινστιτούτο 
στην Αθήνα. Μεταξύ των θεμά-
των που θα συζητηθούν είναι η 
επίδραση της κλιματικής αλλαγής 
στην ελαιοκαλλιέργεια. Περισσό-
τερες πληροφορίες στην ιστοσελί-
δα: http://www.ifa.gr/ 

22 - 27 
ιουλιου

ΠάγκρηΤιά άγροΤικη έκθέςη άρκάλοχωριου
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διοργανώνει για 12η  χρονιά την 
Αγροτική & Εμπορική Έκθεση Αρκαλοχωρίου στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Αρκαλοχωρίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από 22 εώς 
27 Ιουλίου 2015. Η έκθεση γίνεται για 6 μέρες το επίκεντρο 
για την αγροτική ζωή της Κρήτης. Οι τομείς που θα τεθούν στο 
επίκεντρο είναι οι εξής: ελιά-ελαιόλαδο, αμπελουργία – οινο-
ποιία, αγροτικά μηχανήματα, κλπ. Πληροφορίες στο: http://
alfaexpo.gr/portfolio_page/arkaloxori/ 

6-10 
ΜΑΐου 

«άργολιδά 2015»
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
της Ένωσης Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών Αργολίδας 3.500 τ.μ. 
στην παραλιακή οδό Ναυπλί-
ου-Ν.Κίου θα λειτουργήσει η Έκ-
θεση «Αργολίδα 2015» από την 
Τετάρτη 6 Μαΐου έως και την Κυ-
ριακή 10 Μαΐου 2015. Ιδιαίτερη 
θα είναι μεταξύ άλλων η παρου-
σία παραγωγών εσπεριδοειδών 
και ελαιολάδου. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 27510 67216 
(Επιμελητήριο Αργολίδας).

   Η εμπειρία έχει δείξει ότι στη ζωή κερδισμένοι είναι 
αυτοί που έχουν συνέχεια, κάτι που ισχύει ακόμα περισσότερο 
όταν μιλάμε για χώρες. Ποτέ δεν κέρδισε κανείς, αλλάζοντάς τα 
κάθε φορά και αλλάζοντάς τα όλα! Το γεγονός μάλιστα ότι παρά 
τις δυσκολίες, διανύουμε σταθερά, εδώ και χρόνια, περίοδο 
δημοκρατίας, είναι ένας ακόμα λόγος σεβασμού στα όσα έχουν 
κατακτηθεί σ’ αυτή την έρημη χώρα!

   Υπάρχει λοιπόν μια εντύπωση πως κάποιοι επιμένουν 
τους τελευταίους μήνες να γυρίσουν όλους τους δείκτες από την 
αρχή! Αυτούς που δείχνουν το χρόνο, μήνα, την ώρα, τα λεπτά και 
τα δευτερόλεπτα! Επιμένουν μάλιστα στην… εκτέλεση της αλλαγής, 
ταυτοχρόνως! Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι θα μπλοκάρουν οι 
δείκτες και στην καλύτερη περίπτωση θα χαθεί πολύτιμος χρόνος!

   Επιστρέφοντας στα δικά μας, η προσέγγιση τον τελευταίο 
καιρό στο θέμα των Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων συνιστά 
ένα απτό παράδειγμα της μεγάλης στροφής που συντελείται για 
να μην γίνει στο τέλος απολύτως τίποτα! Τρεις τριετίες τώρα 
έχουν φαγωθεί περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε από ενισχύσεις 
(παρακράτημα) των ελαιοκαλλιεργητών για να μοιράζεται χρήμα 
σε συμβούλους και παρασυμβούλους! 

   Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νέας (4ης κατά σειρά) 
προγραμματικής περιόδου και αν στο τέλος δεν χαθούν και οι 
προβλεπόμενες προθεσμίες για τη διάθεση των αντίστοιχων πόρων 
(μιλάμε πάντα για παρακράτημα από τους παραγωγούς), αυτό το οποίο 
πιθανότατα θα γίνει είναι η τακτοποίηση κάποιων «νεοεισερχόμενων» 
στη συμπαθή κατά τα λοιπά τάξη των συμβούλων (ανάπτυξης και 
πιστοποίησης της ποιότητας), οι οποίοι προφανώς θα τύχουν ειδικής 
μέριμνας από κάποιους άλλους συμβούλους (της πολιτικής ηγεσίας), η 
οποία σημειωτέον έχει παραδώσει βάση σε κάποιους «τενεκέδες» που 
βρέθηκαν δίπλα της από καθαρό καιροσκοπισμό την κατάλληλη στιγμή!

   Μ’ αυτή την έννοια, καλή η ιδέα του καλοπροαίρετου και 
σύμφωνου με τα πάντα, αρκεί να ηχούν πρώτη φορά αριστερά, ανα-
πληρωτή υπουργού Ευάγγελου Αποστόλου, περί της συγκρότησης 
ειδικών ευέλικτων επιτροπών για κάθε τομέα και για κάθε προϊόν, 
μόνο να ξέρει πως αν σ’ αυτές τις Επιτροπές, πρυτανεύσουν εκ 
μέρους του οι εξής δύο (σύμβουλοι), από τον κόρακα τι άλλο θα 
ακούσεις, μόνο κράααααα!

   Ιδιαίτερα θερμής υποδοχής, έτυχε, όπως με πληροφορούν, 
ο νέος γενικός γραμματέας του υπουργείου Χαράλαμπος Κασίμης 
(καλή δουλειά, Χαράλαμπε…) στην τελευταία φανταχτερή εκδήλωση 
του ΣΕΒΙΤΕΛ (50 χρόνια στις επάλξεις) στο ξενοδοχείο Κάραβελ! 
Για την ιστορία μόνο αναφέρω, ότι παράλληλα με τον ενθουσιασμό 
στα όσα ακούστηκαν από τον γενικό για την ενίσχυση της αλυσίδας 
υπεραξίας,  δεν ήταν λίγοι κι αυτοί που στραβομουτσούνιασαν από 
την έμφαση η οποία δόθηκε στην ανάπτυξη της νέας πολιτικής στη 
βάση του συνεργατισμού! Όπως σχολίαζε κάποιος στο βάθος της 
αίθουσας οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις το 5% 
της διακίνησης του ελαιολάδου, με ποιους 
λοιπόν θα πάει και ποιους θ’ αφήσει!   

        ο Γερο-Λαδάς

Παρενιαυτοφορία
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el ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Το πρώΤο μονοπώλιο 
Της ιςΤοριας 
ςΤο ελαιολαδο

Φιλοσοφία vs πλούτου
Το πρώτο μονοπώλιο της ιστορίας δημιουργήθηκε από τον Έλληνα φιλόσοφο και 
μαθηματικό Θαλή, ο οποίος πλούτισε χάρη στις προβλέψεις του για μια καλή ελαι-
οκομική χρονιά. Ο Θαλής ο Μιλήσιος (640 ή 624 π.Χ. - 546 π.Χ.) μπορεί να είναι 
γνωστός ως ο αρχαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος, ο πρώτος των 7 σοφών 
της αρχαιότητας, μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος 
και ιδρυτής της Ιωνικής Σχολής της φυσικής φιλοσοφίας στη Μίλητο, όμως υπήρ-
ξε πρωτοπόρος και στο «χρηματιστήριο ελαιολάδου» και ανέπτυξε οικονομικές 
δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι συμπολίτες του Θαλή επειδή 
ήταν φτωχός αμφισβητούσαν τη χρησιμότητα της φιλοσοφίας και την κατέτασσαν 
ως μια μη επικερδή απασχόληση, δίνοντας περισσότερη έμφαση στο εμπόριο.

Γνώσεις και δεξιότητες
Έτσι, ο Θαλής για να τους αποδείξει ότι έκαναν λάθος προ-
χώρησε στο εξής εγχείρημα: Προέβλεψε από τις κινήσεις 
των άστρων ότι αναμενόταν μια χρονιά πολύ καλής σο-
δειάς και έτσι προχώρησε στην ενοικίαση για αποκλειστική 
χρήση όλων των ελαιοτριβείων της Μιλήτου. Την επόμενη 
χρονιά που η ζήτηση υπήρξε αυξημένη έγινε πλούσιος. 
Είναι η πρώτη ιστορική αναφορά που έχουμε για τη χρή-
ση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, 
στα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη (Βιβλίο Ι, κεφάλαιο 11). Ο 
Θαλής ο Μιλήσιος εξάσκησε τα πρώτα γνωστά συμβόλαια 
δικαιωμάτων προαίρεσης πριν από περίπου 2.500 χρόνια.

Πώς τα κατάφερε;
Η ιστορία αυτή του Αριστοτέλη για τον Θαλή 
και τις χρηματοοικονομικές του μεθόδους 
είναι η πρώτη γραπτή αναφορά σ’ αυτό που 
σήμερα αποκαλούμε «δικαίωμα προαίρε-
σης». Ο κάτοχός του έχει δικαίωμα να δράσει 
μόνο όταν το θέλει. Απέδειξε έτσι στον κόσμο 
πως οι φιλόσοφοι μπορούν εύκολα να γίνουν 
πλούσιοι αν το θελήσουν, οι φιλοδοξίες τους 
ωστόσο είναι άλλου είδους. Σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη η μέθοδος του Θαλή θα μπορού-
σε να εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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