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Editorial

Έπιασε ταβάνι το story telling, πάµε στο story doing

«Το story telling έφτασε στο όριό του, ώρα να πάµε στο story doing», 
υπογράµµισε πριν από λίγες µέρες, ο καταξιωµένος στη χώρα µας brand 
strategist, Χρήστος Κατσάνος, σηµειώνοντας πως για να είναι ένα προϊόν 
gourmet, χρειάζεται να έχει ποιότητα στο προϊόν, στο µπουκάλι και στην 
εξυπηρέτηση.

Τα στοιχεία αυτά αναδείχθηκαν µε τον καλύτερο τρόπο, όπως είπε, κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης «1st Gourmet Olive Exhibition» που πραγµατοποιήθηκε 
αυτές τις µέρες στη Θεσσαλονίκη.  

Όπως ανέφερε ο οµιλητής, στην περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου 
και στις προσπάθειες για την εξωστρέφειά του, φτιάχτηκαν καλά προϊόντα, 
ειπώθηκε η ιστορία τους, ντύθηκε µε ωραίες συσκευασίες, κέρδισε πολλά 
βραβεία, αλλά από εδώ και εµπρός, είναι ώρα να πάµε στο άλλο επίπεδο.

Πλέον ο πελάτης είναι και συνεργάτης σου και γίνεται και πρεσβευτής σου, 
δηλώνει ο κ. Κατσάνος.  Η ιδέα είναι ότι είσαι ξεχωριστός και µετά ότι είσαι 
και χρήσιµος. Μετά φτιάχνεις ένα προϊόν, το οποίο είναι ένα δείγµα του 
τελικού προϊόντος, το λεγόµενο και πρότυπο, και µε αυτό κάνεις την έρευνα 
αγοράς. Αν αυτό ενδιαφέρει κάποιον, σε τι ποσότητες, σε τι τιµές κ.λπ. 
Κατόπιν πρέπει να δεις µε τι εταιρεία θα χτίσεις το επιχειρηµατικό project και 
εκεί είναι που η ιδέα ξεκινά να γίνει πραγµατικότητα.

Με βάση τις σύγχρονες τάσεις, το business είναι αυτό που σε στέλνει µαζί µε 
την οµάδα να δεις τι πρέπει να κάνεις. Το µάρκετινγκ, τονίζει µε παρρησία ο  
έµπειρος τεχνοκράτης, είναι ο τρόπος διαφοροποίησής σου µέσα στα επόµενα 
τρία χρόνια, ενώ το branding είναι η αντίληψη για το πώς θα ήθελες να είσαι 
µετά από 30 χρόνια και φυσικά δεν αποτελεί µια απλή τεχνική πώλησης.

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης ∆ιευθυντής
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΒΥΤΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΨΗΝΟΝΤΑΙ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΟΣΑ
Ελαιόλαδο µε το… βυτίο αντί του πεντάλιτρου και απελευθέρωση 
προσµείξεων έξτρα παρθένου µε άλλα έλαια έχει η ατζέντα του ΟΟΣΑ για την 
Ελλάδα, ενώ η McKinsey προκρίνει συγκέντρωση παραγωγής και λιοτρίβια - 
µαµούθ µε στόχο τη δηµιουργία µεγέθους, για να µη χαθεί η υπεραξία

Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ για οικο-
νοµίες κλίµακος καταναλωτών, 
επιχειρήσεων εµπορίας και µεγα-
θηρίων του κλάδου εστίασης που 
προµηθεύονται µαζικά προϊόν, 
αλλά και αναφορές σε δυνατό-
τητα αύξησης του εισοδήµατος 
του Έλληνα αγρότη µέσω συγκέ-
ντρωσης της παραγωγής και τυ-
ποποίησης σε χέρια λίγων, αλλά 
ισχυρών, «κοστούµι»… γάλακτος 
και για το ελαιόλαδο φαίνεται ότι 
ράβει ο ΟΟΣΑ. Το αρµόδιο ωστόσο 
υπουργείο αποκλείει αλλαγές, διά 
στόµατος του αναπληρωτή, Μάρ-
κου Μπόλαρη, ο οποίος επιµένει 
πως η χώρα µας ποντάρει στην 

ποιότητα, γι' αυτό και επιχορηγεί 
αντίστοιχες δράσεις.
Όπως και στην περίπτωση του 
γάλακτος, όπου αρχικά οι κυ-
βερνώντες αντιστάθηκαν αλλά εν 
τέλει όχι, τα πάντα φαίνεται πως 
συνδέονται µε την ανάγκη µε-
γάλων µεσογειακών παικτών να 
«ξεφορτώσουν» προϊόν στην Ελ-
λάδα, αξιοποιώντας ενδεχοµένως 
και τον «µύθο» γύρω από την ποι-
ότητα της εγχώριας παραγωγής. 
Έτσι και τώρα κανείς δεν είναι σε θέση 
να εγγυηθεί πως ο πλούτος του ελαι-
ολάδου δεν έχει µπει στο στόχαστρο 
µεγαλοσυµφερόντων του εξωτερικού.
Βέβαια, επειδή πρόκειται για ένα 
εντελώς διαφορετικό προϊόν από 
το γάλα, κυρίως λόγω µειωµένης 

ευπάθειας και δυνατότητας απο-
θήκευσης, οι παρεµβάσεις που εν 
τέλει µπορεί να γίνουν στην Ελλά-
δα, η οποία ανέκαθεν πουλά ποιό-
τητα σε εσωτερικό και εξωτερικό, 
απαιτούν χειρισµούς «χειρουργι-
κής ακρίβειας».
Στο πλαίσιο των χειρισµών αυτών, 
δεν αποκλείεται να εντάσσεται η 
περιώνυµη εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ, 
η οποία συστήνει στη χώρα µας 
άρση συγκεκριµένων περιορι-
σµών. Η πρώτη έχει να κάνει µε τη 
δυνατότητα πώλησης ελαιολάδου 
σε εστιατόρια, καντίνες κ.λπ. σε 
συσκευασίες µεγαλύτερες των 5 
λίτρων, αντίθετα µε όσα ισχύουν 
σήµερα. Η δεύτερη, µε την απε-
λευθέρωση διακίνησης µειγµάτων 

ελαιολάδου. «∆ένουν» δε και οι 
δύο µε τις προβλέψεις της πολυ-
συζητηµένης µελέτης McKinsey. 
Η οποία προτείνει αύξηση των 
µεγεθών στον αγροτικό τοµέα της 
Ελλάδας και ειδικά για το ελαιό-
λαδο µέσω (και) της λειτουργίας 
mega ελαιοτριβείων στις κατεξο-
χήν ελαιοπαραγωγικές περιοχές 
της χώρας, πρόβλεψη που αντι-
βαίνει στα συµφέροντα χιλιάδων 
ντόπιων µικροελαιοτριβέων. 
Υπό προϋποθέσεις βέβαια αυτό 
µπορεί να λειτουργήσει θετικά για 
τους ελαιοπαραγωγούς, από την 
άποψη ότι δεν θα υφίσταται πλέ-
ον κίνδυνος να τους «µείνει στα 
χέρια» ή στην αποθήκη το προϊόν 
τους αδιάθετο. >>

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣel
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Η χαµένη στην Ιταλία υπεραξία κάθε 
κιλού ελληνικού ελαιολάδου, που 
εξάγεται χύµα, µπορεί να ανακτηθεί 
µέσω µεγάλων σχηµάτων που θα 
τυποποιούν και εξάγουν το προϊόν.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
■  Περιγραφή και σκοπός
Σύµφωνα µε την ΥΑ 323902/200943, 
το µέγιστο µέγεθος συσκευασίας 
του ελαιόλαδου που προορίζεται 
για κατανάλωση, δεν επιτρέπεται 
να ξεπερνά τα 5 λίτρα. Εφόσον αυτή 
είναι ΥΑ και δεν υπάρχουν άλλοι 
επίσηµοι λόγοι αιτιολόγησης αυτής 
της απόφασης, υποθέτουµε πως ο 
σκοπός αυτής της πρόβλεψης, είναι 
η εγγύηση ποιότητας και η προστα-
σία καταναλωτών από το νοθευµένο 
ελαιόλαδο.

■  Ζηµιά στον ανταγωνισµό
Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία παρέχει 
µεγαλύτερη ευελιξία στο θέµα, όταν 
το προϊόν πωλείται σε ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, καντίνες και άλλες πα-
ρόµοιες επιχειρήσεις. O Ευρωπαϊκός 
κανονισµός 29/2012 (Άρθρο 2), δίνει 
το δικαίωµα στα κράτη-µέλη να απο-
φασίσουν για τα µεγαλύτερα µεγέθη 
ως εξής: «Ωστόσο, για την περίπτωση 
που το λάδι προορίζεται για κατανά-
λωση σε εστιατόρια, νοσοκοµεία, 
καντίνες και άλλες παρόµοιες συλλο-
γικές εγκαταστάσεις, τα κράτη-µέλη 
µπορούν να ορίσουν, πως η µέγι-
στη χωρητικότητα συσκευασίας να 
ξεπερνά τα 5 λίτρα, ανάλογα µε τον 

τύπο της επιχείρησης που θα πρέπει 
να εξυπηρετηθεί». 
Η Ελλάδα δεν επιτρέπει να πω-
λείται ελαιόλαδο σε µεγαλύτερες 
συσκευασίες όταν απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, περιορίζο-
ντας τη συσκευασία του ελαιολάδου 
στα 5 λίτρα, το κόστος της διανοµής 
αυξάνεται. Ακολούθως, αυτό ίσως 
δηµιουργήσει πρόβληµα στους επι-
χειρηµατίες που ήθελαν να εξοικονο-
µήσουν χρήµατα αγοράζοντας ελαιό-
λαδο σε µεγαλύτερες ποσότητες. Για 
παράδειγµα, η Ισπανία επιτρέπει συ-
σκευασίες 44-50 λίτρων για διανοµή 
ελαιολάδου σε εστιατόρια, ξενοδο-
χεία, καντίνες και άλλες παρόµοιες 
επιχειρήσεις. 

■ Συστάσεις και πλεονεκτήµατα
Η πώληση ελαιολάδου σε συσκευα-
σίες που ξεπερνούν σε χωρητικότητα 
τα 5 λίτρα θα πρέπει να επιτραπεί για 
διανοµή σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, 
καντίνες και άλλες παρόµοιες επιχει-
ρήσεις. Γι αυτό το λόγο, ο µηχανισµός 
πρόβλεψης θα πρέπει να αποφασίσει 
τη δηµιουργία συσκευασιών άνω 
των 5 λίτρων γι αυτές τις χρήσεις και 
τις επιχειρήσεις. Η απελευθέρωση 
του µέγιστου ορίου των 5 λίτρων 
για συσκευασία θα αυξήσει την ποι-

κιλία παραγωγής και θα µειώσει το 
κόστος για τον αγοραστή που θέλει 
να αγοράσει µεγάλες ποσότητες του 
προϊόντος. 

ΜΕΙΓΜΑΤΑ
■  Περιγραφή και σκοπός
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφα-
ση 323902/2009, παρ. 5, η παραγω-
γή µειγµάτων βρώσιµων λαδιών που 
αναµειγνύουν ελαιόλαδο µε άλλα 
λάδια λαχανικών για κατανάλωση σε 
οικιακή χρήση, απαγορεύεται στην 
Ελλάδα. Καθώς προαναφέρθηκε, 
δεν υπάρχει επίσηµη αιτιολογία και 
για αυτή την απόφαση και µπορούµε 
να υποθέσουµε πως ο σκοπός αυτού 
του κανονισµού είναι να διασφαλίσει 
την ποιότητα του ελληνικού ελαιόλα-
δου και να το διαδώσει. 

■  Ζηµιά στον ανταγωνισµό
Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν απα-
γορεύει την κυκλοφορία µειγµάτων 
ελαιολάδου µε άλλων ειδών λάδια. 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Ευρω-
παϊκού Κανονισµού 29/2012:«Τα 
κράτη-µέλη µπορούν να απαγορεύ-
σουν την παραγωγή στην περιοχή 
τους µειγµάτων ελαιολάδου µε άλλα 
λάδια λαχανικών, που αναφέρονται 
στην πρώτη υποπαράγραφο όταν 
πρόκειται για εσωτερική κατανάλω-
ση. Ωστόσο, δεν µπορούν να απα-
γορεύσουν τη διαφήµιση τέτοιων 
προϊόντων στην περιοχή τους, όταν 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ
Συγκέντρωση τυποποίησης ελαι-
ολάδου σε λίγα χέρια µε µονάδες 
τοποθετηµένες πλησίον των πηγών 
πρώτης ύλης (π.χ. Πελοπόννησος, 
Κρήτη), ώστε να µην χάνεται 
υπεραξία 1 ευρώ το κιλό, που 
καταλήγει στην Ιταλία προτείνει για 
τον ελαιοκοµικό τοµέα της Ελλάδας 
η έκθεση McKinsey. 
Έτσι αντί των 1.200 ελαιοτριβείων, 
που λειτουργούν σήµερα, µε ετήσια 
παραγωγή 500 τόνους το καθένα, 
δηµιουργούνται προϋποθέσεις 
λειτουργίας για µόνο δυο mega-λι-
οτρίβια, δυναµικότητας 100 
-150.000 τόνων έκαστο. Αναλυτικά 
οι προβλέψεις της µελέτης:
■  Η Ελλάδα είναι ο 3ος µεγαλύτε-

ρος παραγωγός ελαιολάδου και 
εξάγει το 60% της παραγωγής 
της χύδην στην Ιταλία. Με τον 
τρόπο αυτόν, όµως, χάνει 
υπεραξία που ανέρχεται σε €1 
το κιλό και που εκµεταλλεύεται 
η Ιταλία, εξάγοντας ξανά το 
ελαιόλαδο συσκευασµένο.

■  Αύξηση του ελληνικού παρα-
γωγικού δυναµικού µε ανάπτυ-
ξη 4-6 σύγχρονων µονάδων 
µεταποίησης και συσκευασίας 
µεγάλης κλίµακας, στρατηγικά 
τοποθετηµένων κοντά στην 
πηγή πρώτης ύλης.

■  Εξασφάλιση ισχυρής τοποθέ-
τησης στις αγορές µε «Εταιρεία 
Ελληνικών Τροφίµων» (ιδιωτική 
εταιρία ή Σ∆ΙΤ) που θα φρόντιζε 
να εξασφαλίσει πρόσβαση στις 
σηµαντικές εξαγωγικές αγορές.

Στην Ισπανία 
η νοµοθεσία 
επιτρέπει 
διακίνηση 
συσκευασιών 
ελαιολάδου σε 
επιχειρήσεις 
εστίασης, 
ξενοδοχεία και 
καντίνες που 
ζυγίζουν από 44 
έως 50 λίτρα.

Οι προβλέψεις της εργαλειοθήκης 
του ΟΟΣΑ για το ελαιόλαδο
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αυτά έρχονται από ξένες χώρες ή δεν 
µπορούν να απαγορεύσουν την πα-
ραγωγή στην περιοχή τους τέτοιων 
µειγµάτων, όταν αυτά πρόκειται να 
εξαχθούν σε άλλο κράτος-µέλος ή να 
διαφηµιστούν εκεί». 
Εποµένως, είναι η άποψή µας πως 
αυτή η πρόβλεψη εµποδίζει τους Έλ-
ληνες παραγωγούς από το να αντα-
γωνιστούν στην εγχώρια αγορά ένα-
ντι σε φθηνότερα εισαγόµενα λάδια 
(παραδείγµατος χάρη για τηγάνισµα). 
Επιπλέον, ένας τέτοιος περιορισµός, 
µειώνει την ποικιλία των διαθέσιµων 
προϊόντων, ειδικά των φθηνότερων. 
Οι περιορισµοί που σπρώχνουν την 
ποιότητα των καθηµερινών αγαθών 
σε αχρείαστα υψηλά επίπεδα, ίσως 
αδικούν τους καταναλωτές χαµηλού 
εισοδήµατος που µπορεί να θέλουν 
να αγοράσουν προϊόν µε ποιότητα 
χαµηλότερη από την επιτρεπόµενη. 
Περίπου 45 θέµατα ποιότητας µπορεί 
να καλυφθούν µε την υποχρέωση 
της αναγραφής αναλυτικής ετικέτας 

προκειµένου να διαχωριστεί το ελαι-
όλαδο από τα µείγµατα ή να υποδει-
κνύεται η παρουσία ελαιολάδου.
Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία που δηµι-
ουργήθηκε γι αυτό το σκοπό, επι-
κεντρώνεται στη σαφή αναγραφή 
ετικέτας του προϊόντος παρά στην 

οριζόντια απαγόρευση µειγµάτων, 
λαµβάνοντας υπόψη το θέµα των 
πρακτικών µείξης µε σεβασµό στην 
ποιότητα του προϊόντος. 
Η Ελλάδα, έχει τη µεγαλύτερη κατά 
κεφαλήν κατανάλωση (17,9 κιλά), 
µε την Ισπανία ν' ακολουθεί µε 12,6 

κιλά, την Ιταλία 10,9 κιλά, την Κύπρο 
7,5 κιλά. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική 
κατανάλωση µειώθηκε από 227.500 
τόνους το 2010-2011 σε 208.000 το 
2012-2013. Αυτή η µείωση, µπορεί 
να οφείλεται στην οικονοµική κρίση 
και στο «χάσµα» ανάµεσα στο ελαι-
όλαδο υψηλής ποιότητας και σε κά-
ποιο φθηνότερο προϊόν.
Αυτό σηµαίνει πως ένα µείγµα µε 
υψηλής περιεκτικότητας ελαιόλαδο 
και ενός λαδιού που είναι φθηνότερο 
από το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλα-
δο, θα ήταν πιο πιθανό να προτιµηθεί 
από τους καταναλωτές, αυξάνοντας 
τόσο την ποικιλία των διαθέσιµων 
προϊόντων όσο και τη δυνατότητα 
επιλογής των καταναλωτών.

■  Συστάσεις και πλεονεκτήµατα
Η απαγόρευση µειγµάτων, θα πρέπει 
να καταργηθεί. Το όφελος, θα είναι 
µια ενισχυµένη ποικιλία προϊόντων 
και ίσως η δηµιουργία φθηνότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές.

 80%

 65%
 30%

της παραγωγής 
εξαιρετικά 
παρθένο

της παραγωγής 
εξαιρετικά 
παρθένοτης παραγωγής 

εξαιρετικά 
παρθένο

Ελλάδα

Ιταλία
Ισπανία

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
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Την ανάγκη για εξαγορές και συγχωνεύσεις επισηµαίνουν 
τελευταία οι ντόπιοι µεγάλοι του ελαιολάδου, 
δυσανασχετώντας για την ραγδαία αύξηση των πολλών 
µικρών τυποποιητικών µονάδων στον κλάδο

Tου Αλέξανδρου Μπίκα

ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΩΝ BRANDS ΤΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ 

ΧΤΙΖΟΥΝ ΑΜΥΝΕΣ 
ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΧΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣel
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   11
Η ΣΠΟΥ∆Η τους φαίνεται να συν-
δέεται µε την προσπάθεια που 
καταβάλλουν να «χτίσουν άµυνα» 
σε εταιρείες µαµούθ που βρίσκουν 
επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνι-
κή παραγωγή και επιδιώκουν είσο-
δο στην ελληνική αγορά, προτείνο-
ντας λύσεις, τύπου McKinsey. 
Από την άλλη, οι παραγωγοί που 
περισσότερο επωφελούνται από 
τις εξελίξεις των τελευταίων χρό-
νων µάλλον αντιµετωπίζουν µε 
καχυποψία τις καινούργιες παρο-
τρύνσεις των ντόπιων τυποποιη-
τών, επενδύοντας στην ποιότητα, 
στο µέτρο του δυνατού.
Το σκηνικό «σιγοντάρουν» τα 
µεγάλα περιθώρια για αύξηση 
των ποσοτήτων ελαιολάδου προς 
τυποποίηση (µόλις 30.000 είναι 
οι τόνοι ελαιολάδου που τυπο-
ποιούνται στη χώρα µας σε σύ-
νολο 700.000 που διακινούνται 
διεθνώς), αλλά και άλλοι παρά-
γοντες, που σχετίζονται αφενός 
µε την τεράστια δυναµική των 
προϊόντων µας στο εξωτερικό 
και τα συνεχώς επεκτεινόµενα 
µερίδια, αφετέρου µε το ολοένα 
και περισσότερο καλλιεργούµενο 
εγχωρίως κλίµα, για αναγραφή 
ισχυρισµών υγείας στο µπουκάλι.
Σηµατωρό γενικότερων ανακατα-
τάξεων στον δυναµικό εξαγωγικά 
τοµέα του ελαιολάδου και ειδικά 
του τυποποιηµένου αποτέλεσε η 
κατά τα άλλα light εσπερίδα της 
Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου «Φί-
λαιος», µε τον πρόεδρο του Συν-
δέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών 
Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙ-
ΤΕΛ), ευθαρσώς να οµολογεί ότι: 
«χωρίς συγχωνεύσεις, δεν πάµε 
πουθενά», φέρνοντας µάλιστα ως 
παράδειγµα, τι συµβαίνει σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης. 
Η αναφορά Αντωνιάδη µόνο τυ-
χαία δεν µπορεί να είναι, καθώς 
ο ίδιος εκπροσωπεί  θεσµικά τις 
τυποποιητικές βιοµηχανίες ελαιο-
λάδου της χώρας µας. Κουµπώνει 
εύστοχα δε, µε το περιβόητο σχέ-
διο της αµερικανικής McKinsey, η 
οποία πρότεινε από το 2012 κιό-
λας για την Ελλάδα, συγκέντρωση 

ολόκληρης της παραγωγής στα 
χέρια πέντε-έξι εταιρειών, δένει 
εξίσου καλά µε την επιχειρού-
µενη αποσάρθρωση (µέσω του 
πρόσφατου νοµοθετήµατος στη 
βουλή) καθετί συνεταιριστικού, 
καθώς επίσης έρχεται να µας θυ-
µίσει, ότι ακόµη δεν έχει στεγνώ-
σει το µελάνι από τις συµφωνίες 
άλλοτε κραταιών συνεταιριστικών 
οργανώσεων (Σητεία, Ηράκλειο) 
µε ιδιώτες, για παραχώρηση των 
εµπορικών τους σηµάτων. 
Κάπου εδώ υπεισέρχεται και το 

κρίσιµο σηµείο για τους Έλληνες 
ελαιοπαραγωγούς και τα µικρά 
brands, που χωρίς ίχνος καθοδή-
γησης παλεύουν να µείνουν αντα-
γωνιστικοί, διατρέχοντας κίνδυνο 
οι ίδιοι και όσοι εµπορεύονται το 
προϊόν τους, να ξεφουσκώσουν 
στην πορεία ή για παράδειγµα, ν’ 
απορροφηθούν από άλλες µεγά-
λες εταιρείες, χάνοντας υπεραξίες 
ετών, έναντι πινακίου φακής.

Λάκωνες τυποποιητές 
επιβεβαιώνουν 
επισκέψεις 
εκπροσώπων funds 
σε ελαιοπαραγωγικές 
της Ελλάδας µε 
σκοπό εξαγορές 
ελαιοτριβείων

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

700.000
τόνοι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α

30.000
τόνοι
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΚΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

ΞΕΧΩΡΗ ΑΓΟΡΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ  
Η ΑΓΡΙΕΛΙΑ   
ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ 
ΜΕ 10 ΕΥΡΩ

Η ΑΓΡΙΕΛΙΑ φύεται σε όλη την Ελλάδα 
αλλά ειδικά στα Χανιά και στην περιοχή ευ-
θύνης του πρωτοβάθµιου συνεταιρισµού, 
τα περισσότερα λιοστάσια ήταν πριν από 
χρόνια φυτεµένα µε αγριελιές. Πολλές από 
αυτές µε το πέρασµα των δεκαετιών, µετα-
πολεµικά µπολιάστηκαν σε Τσουνάτες και 
Κορωνέικες από τους ιδιοκτήτες τους, για 
να µπορούν να δώσουν αρκετό ελαιόλαδο, 
δηλαδή να γίνουν πιο παραγωγικές. 
Οι πρόσφατες ωστόσο πυρκαγιές που 
έπληξαν, σε αρκετά τµήµατα τους εκεί 
ελαιώνες έκαψαν πολλές ρίζες, µε απο-
τέλεσµα να χαθούν τα µπολιάσµατα και 
οι ελιές, όταν άνθισαν εκ νέου, να γίνουν 
και πάλι αγριελιές. Κάπως έτσι µπήκε η 
ιδέα στους ανθρώπους του Συνεταιρισµού 
Μεσκλών, να αξιοποιήσουν παραγωγικά 
αυτό το δεδοµένο, να παράξουν ελαιόλαδο 
αγριελιάς, που σηµειωτέον δεν κινδυνεύει 
από δάκο και εν συνεχεία να το τυποποποι-
ήσουν. Για να γίνει η τυποποίηση, έτρεξε 
συνεργασία µε την εταιρεία ABEA, µε δε-
δοµένο ότι το προϊόν που παράγεται από 
τις άγριες ελιές είναι άριστο, εξαιρετικής 
ποιότητας, αλλά λίγο.

«Kάναµε µία πρώτη πειραµατική προ-
σπάθεια για δύο χρόνια που είχε θετικά 
αποτελέσµατα. Από φέτος πιστεύω ότι θα 
µπορούµε να παράξουµε για τυποποίηση 
περισσότερα από 1.000 κιλά», επισηµαίνει  
ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Μανούσος 
Βουλγαράκης. Στόχος των διοικούντων, 
που ενηµερώνουν τακτικά τους 250 παρα-
γωγούς-µέλη του για τις τεχνικές λεπτοµέ-
ρειες της καλλιέργειας αγριελιάς, είναι για 
τη χρονιά που έρχεται να προχωρήσουν 
σε τρεις αλέσεις, Νοέµβρη, ∆εκέµβρη και 
Γενάρη. Σηµειωτέον ότι πρόσφατα στην πε-
ριοχή βρέθηκαν επιστήµονες του Εργαστη-
ρίου Φαρµακολογίας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, προκειµένου να πάρουν δείγµατα 
και να διαπιστώσουν τα οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά του προϊόντος. Παράλληλα, ο 
συνεταιρισµός ακολουθεί τη διαδικασία της 
ιχνηλασιµότητας, έτσι ο καταναλωτής γνω-
ρίζει επ’ ακριβώς από ποιον παραγωγό και 
µε ποιες συνθήκες παράχθηκε.

ΠΡΙΜ 10 ΕΥΡΩ ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ
Επιδότηση 10 ευρώ για κάθε δέντρο που 
εντάσσεται σε σχετικό ευρωπαϊκό πρό-

Με τιµή τριπλάσια από αυτή που καρπώνεται ο παραγωγός για 
το συµβατικό έξτρα παρθένο µπήκε στο µπουκάλι το ελαιόλαδο 
αγριελιάς, έπειτα από πρωτοβουλία του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Μεσκλών Χανίων, δηµιουργώντας µια ακόµα, πολλά υποσχόµενη, 
τάση, για το δυναµικό αυτό προϊόν της ελληνικής γης

Του Αλέξανδρου Μπίκα
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γραµµα που υλοποιεί η οµάδα πα-
ραγωγών του συνεταιρισµού Με-
σκλών, παίρνει κάθε παραγωγός, 
στο πλαίσιο κινήτρων που παρέχει η 
οµάδα σε αγρότες. Το ποσό αυτό, σε 
συνδυασµό µε την εξαιρετικά υψη-
λή τιµή παραγωγού των 10 ευρώ 
ανά κιλό παραγόµενου ελαιολάδου 
που προσφέρει ο συνεταιρισµός 
συνιστούν ένα ισχυρότατο δέλεαρ 
για τους ελαιοπαραγωγούς της πε-
ριοχής, οι οποίοι στην πλειοψηφία 
τους είχαν µπολιάσει στο παρελθόν 
τις αγριελιές, σε Τσουνάτη και Κο-
ρωνέικη.
Το παραγόµενο ελαιόλαδο αγριελιάς, 
σύµφωνα µε τον κ. Βουλγαράκη, 
ξεχωρίζει από άποψη ποιότητας, 
γεύσης, καθώς επίσης για το καθαρό 
και διαυγές χρώµα του. Σηµειωτέον 
ότι τα 10 κιλά ελαιοκάρπου αγριελιάς 
δίνουν µόλις 1 κιλό ελαιόλαδο, όταν 

µόλις 4 κιλά Κορωνέικης, αποδίδουν 
1 κιλό συµβατικού προϊόντος.

ΑΝΕΓΓΙΧΤΗ ΑΠΟ ∆ΑΚΟ 
Ένα από τα πλεονεκτήµατα της αγρι-
ελιάς είναι ότι δεν πλήττεται από 
δακοπληθυσµούς, σύµφωνα µε όσα 
ανέφερε στο El ο πρόεδρος του ΑΣ 
Μεσκλών, Μανούσος Βουλγαράκης, 
που µαζί µε τους υπόλοιπους της 
διοίκησης πήραν την πρωτοβουλία 
µέσω της οµάδας παραγωγών, να 
προχωρήσουν στην πρώτη τυποποί-
ηση του συγκεκριµένου προϊόντος, 
πριν από δυο χρόνια.
Αξίζει να σηµειωθεί πως λόγω του 
ότι ακόµη το ελαιόλαδο αγριελιάς 
παράγεται σε µικρές ποσότητες, δι-
ατίθεται µόνον στην τοπική αγορά, 
εξηγεί στο El η Χριστίνα Καπνισάκη, 
Υπεύθυνη Μάρκετινγκ της συνεργα-
ζόµενης εταιρείας ABEA.

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΑ ΛΙΠΙ∆ΙΑ
Αντίθετα µε τις θρεπτικές ιδιότητες 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
καθώς και τις επιδράσεις του στην 
υγεία του ανθρώπου,  οι οποίες 
έχουν διερευνηθεί και συνεχίζουν 
να διερευνώνται επισταµένως, δεν 
υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε την 
επίδραση του ελαιολάδου από αγρι-
ελιά στον άνθρωπο. Εντούτοις, µία 
οµάδα ερευνητών (M. Belarbi κ.ά.) 
µελέτησε τις επιδράσεις του ελαιο-
λάδου από αγριελιά στα λιπίδια του 
πλάσµατος.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας  δηµο-
σιεύτηκαν στο επιστηµονικό περιοδι-
κό Agric Food Chem. Oι ερευνητές 
θέλησαν να µελετήσουν την επίδρα-
ση της παρατεταµένης πρόσληψης 
ελαιολάδου από αγριελιά στο λιπι-
δαιµικό προφίλ του ανθρώπου. 
Στα πλαίσια του project έδωσαν σε 
40 υγιή άτοµα ηλικίας (ηλικίας 27,9 
± 3,85 χρόνια), να καταναλώσουν 
αγριόλαδο για ένα µήνα και συνέκρι-
ναν τα αποτελέσµατα µε άτοµα από 
την ίδια περιοχή που δεν το κατανά-
λωναν. 
Τα αποτελέσµατα είχαν ως εξής: H 
oυρία του πλάσµατος, η κρεατινίνη 
και συγκεντρώσεις ουρικού οξέ-
ος και γλυκόζης δεν είχαν κάποια 
σηµαντική διαφορά, στο τέλος της 
µελέτης, µεταξύ αυτών που κατανά-
λωναν ελαιόλαδο από αγριελιά και 
αυτών που δεν κατανάλωναν.
Αντίθετα, στα άτοµα που κατανάλω-
ναν αγριόλαδο καταγράφηκαν ση-
µαντικές µειώσεις στη συγκέντρω-
ση τριγλυκεριδίων του πλάσµατος 
(-24,8%, Ρ <0,05), της ολικής χολη-
στερόλης (-12,13%, Ρ <0,05), καθώς 
και της κακής χοληστερόλης (LDL-C) 
(-24,39% Ρ <0,05). Ταυτόχρονα, οι 
συγκεντρώσεις της καλής χοληστε-
ρόλης (HDL-C) παρουσίασαν σηµα-
ντική αύξηση (17,94%? Ρ <0,05)  στα 
άτοµα που κατανάλωναν το συγκε-
κριµένο ελαιόλαδο, σε σχέση µε την 
οµάδα που δεν κατανάλωνε.
Εποµένως, φαίνεται ότι το αγριόλα-
δο µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά 
το προφίλ λιπιδίων του πλάσµατος 
σε υγιή άτοµα που το καταναλώνουν.

ΣΥΓΓΕΝΕΥΕΙ ΜΕ 
ΤΟ ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ
Η σπάνια ποικιλία Αθηνο-
ελιά, που είναι γνωστή και 
ως Αθηναϊκή αλλά και µε τις 
ονοµασίες Ματσολιά ή Μαστο-
ειδής, Μουρτολιά και Τσουνάτη, 
καλλιεργείται από τα αρχαία 
χρόνια στην Ελλάδα. Πρόκειται 
για µια στενόφυλλη ελιά µε 
µικρούς έως µεσαίους καρπούς 
µε µεγάλη ανάπτυξη τα δέντρα 
της αλλά µε µέτρια παραγωγή. 
Απαιτεί καλό έδαφος και καλλι-
εργητικές φροντίδες (λίπασµα, 
καθάρισµα χόρτων κ.λπ.) και 
είναι αρκετά ανθεκτική στο 
κρύο. Παράγει κάθε δύο χρόνια 
καρπό, ανθίζει µετά τα µέσα 
Μαΐου, έχει όψιµη ωρίµανση 
∆εκέµβρης-Ιανουάριος και είναι 
η µόνη ποικιλία που καλλιερ-
γείται και υψόµετρο µέχρι 1.000 
µ. Τα δέντρα της φτάνουν τα 10 
µέτρα ύψος και έχουν µυτερά 
φύλλα. Ο καρπός είναι κωνικός, 
λίγο καµπουρωτός, χρώµατος 
µαύρο ή µαύρος-µωβ όταν 
είναι ώριµος µε περιεκτικότητα 
σε ελαιόλαδο 20-30%. Πολλοί 
τη θεωρούν ποικιλία µεικτής 
χρήσης, δίνει όµως ελαιόλαδο 
εκλεκτής ποιότητας λεπτόρ-
ρευστο και µε κεχριµπαρένιο 
χρώµα. Σε περιοχές µε πρώ-
ιµους παγετούς η συγκοµιδή 
γίνεται νωρίτερα, από τα µέσα 
Νοεµβρίου, δίνοντας εξαιρετι-
κής ποιότητας αγουρέλαιο το 
οποίο µπορεί να καταναλωθεί 
από τον επόµενο Απρίλιο.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ   
ΑΠΟ ΑΓΡΙΕΛΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Περυσινή 
παραγωγή

180
κιλά

Παραγωγοί 
συνεταιρισµού 10

κιλά ελιές
δίνουν

1
κιλό λάδι

250

Τιµή πώλησης 
για τον παραγωγό

10
ευρώ/κιλό

Φετινή 
παραγωγή

1.000
κιλά

Το παραγόµενο ελαιόλαδο 
αγριελιάς, σύµφωνα µε τον κ. 
Βουλγαράκη, ξεχωρίζει από 
άποψη ποιότητας, γεύσης, 
καθώς επίσης για το καθαρό 
και διαυγές χρώµα του.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕ 32 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Συνολικά 32 εκατ. ευρώ µέσω περιφερειακών 
κεφαλαίων από τα προγράµµατα αγροτικής ανά-
πτυξης θα επενδυθούν έως το 2017 ώστε να ορ-
γανωθεί από την αρχή ο ελαιοκοµικός τοµέας», 
ανακοίνωσε στις αρχές Απριλίου 2016 ο Ιταλός 
υπουργός Γεωργίας, Μαουρίτσιο Μαρτίνα. Στο 
σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρµογή από τα τέλη 
καλοκαιριού στόχος είναι η αύξηση της εγχώριας 
παραγωγής έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελι-
ών, η προώθηση ελαιοκοµικών προϊόντων και η 

οργάνωση της εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Επιπλέον, θα στηριχτούν και οι εξής δράσεις: 
• Αύξηση της παραγωγής ελιών και έξτρα παρ-
θένου ελαιολάδου, χωρίς να ενταθεί η πίεση 
στους φυσικούς πόρους. • Προώθηση έρευνας.
• Πρωτοβουλίες για το «Made in Italy». • Ανα-
βίωση ντόπιων ποικιλιών επιτραπέζιων ελιών 
σε νέες µηχανοποιηµένες εγκαταστάσεις. • Προ-
ώθηση της συγκέντρωσης και της οικονοµικής 
οργάνωσης των φορέων του τοµέα.

ΜΕ 4 ΑΠΟ ΤΑ 17 ΒΡΑΒΕΙΑ 

Στη 2η θέση 
στο διαγωνισµό 
της Νέας Υόρκης 
η Αυστραλία
Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι 
σκέφτονται το ελαιόλαδο, το µυαλό 
τους πηγαίνει στη Μεσόγειο. Όµως 
η εικόνα αυτή µπορεί σύντοµα 
να αλλάξει, καθώς στον διεθνή 
ελαιοκοµικό χάρτη απαιτεί µια θέση 
και η Αυστραλία. Μάλιστα, τα 4 από 
τα συνολικά 17 πρώτα βραβεία στο 
διεθνή ελαιοκοµικό διαγωνισµό 
της Νέας Υόρκης (NYIOOC 2016), 
απονεµήθηκαν σε αυστραλέζικα 
ελαιόλαδα έτσι η χώρα βρέθηκε 
στη 2η θέση πίσω από την Ιταλία. 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 
ιστοσελίδας «Olive Oil Times», «η 
Αυστραλία προκάλεσε δονήσεις». 
Συνολικά συµµετείχε µε 23 ελαιό-
λαδα και απέσπασε 4 κορυφαία, 4 
χρυσά και 3 ασηµένια µετάλλια, µε 
ποσοστό επιτυχίας 48%, που απο-
τελεί και το υψηλότερο στην ιστορία 
του NYIOOC. Σε σύγκριση µε την 
Ελλάδα που συµµετείχε µε 180 από 
τα οποία διακρίθηκαν µόλις 20, το 
ποσοστό επιτυχίας είναι 11%. 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

Μένει το 18µηνο στην ετικέτα 
Κατά του προτεινόµενου νοµοσχεδίου της ΕΕ 
που προβλέπει κατάργηση του 18µηνου στην 
ετικέτα του έξτρα παρθένου ξεσηκώθηκαν 
στα τέλη Μάρτη αγρότες στο Μπάρι µετά από 
κάλεσµα της Coldiretti. Το νοµοσχέδιο σκοπεύει 
να τροποποιήσει άρθρο όπου «η αποθηκευτική 
περίοδος µες στην οποία τα παρθένα ελαιόλαδα 
διατηρούν τις ιδιότητές τους µε την προϋπόθε-
ση ότι βρίσκονται σε κατάλληλες συνθήκες, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 18 µήνες». 

Στο 14ο ∆ιαγωνισµό Κλαδέµατος στην Ιταλία, στον οποίο συµµετείχαν πάνω από 30 αγρότες, νικητής ανα-
δείχθηκε ένας αγρότης, µόλις 30 χρονών, ο Ρικάρντο Μακάρι, που ασχολείται µε το κλάδεµα από 13 ετών. 
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ΣΙΜΟΝ ΛΕΒΙ

�ΕΦΥΓΕ� ΣΤΑ 85  
ΤΟΥ Ο ΠΡΩΗΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ IOC
Μεγάλη είναι η κληρονοµιά που άφησε πίσω του 
για τον ελαιοκοµικό κλάδο ο καθηγητής  ∆ρ Σιµόν 
Λεβί, ο οποίος απεβίωσε στις 24 Απριλίου 2016 
σε ηλικία 85 ετών. Ο Λεβί βοήθησε να φυτευτούν 
και να καλλιεργηθούν αµέτρητα ελαιόδεντρα σε 
όλο τον κόσµο για περισσότερο από 4 δεκαετίες 
ενώ για πολλά χρόνια δίδαξε στο Volcani Institut. 
Γεννήθηκε το 1931 στο Βερολίνο και διετέλεσε 
πρόεδρος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου 
(IOC) από το 2000-2008.  

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

∆ιεθνής κράχτης η ιταλική προέλευση 
για την επιλογή αγοράς ελαιολάδου
Στην πρώτη θέση όσον αφορά τη φήµη που 
έχουν στο εξωτερικό οι κύριες ελαιοπαραγωγι-
κές µεσογειακές χώρες βρίσκεται η Ιταλία, ακο-
λουθούν Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ενώ 
σε Ευρώπη και Ασία πιο διάσηµη είναι η ελαι-
οπαραγωγή της Ισπανίας. Αυτό προκύπτει από 
έρευνα του ιταλικού παρατηρητηρίου Extract 
(το οποίο το έφτιαξε η Unaprol, η µεγαλύτερη 
οργάνωση των Ιταλών ελαιοπαραγωγών), σχε-
τικά µε το καταναλωτικό προφίλ και τις γνώσεις 

των καταναλωτών γύρω από το ελαιόλαδο. Πιο 
αναλυτικά, έπειτα από µια σειρά 1.214 συνε-
ντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια 
της διεθνούς έκθεσης EXPO Milan 2015 από 
3-8 Οκτωβρίου 2015 αποκαλύπτεται ότι: 86% 
των συµµετεχόντων ήξεραν ή τουλάχιστον είχαν 
ακούσει για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο µε 
τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην κορυφή µε ποσοστό 
98%, ενώ το χαµηλότερο ποσοστό καταγράφτη-
κε στην Ασία (76%) και ειδικότερα στην Κίνα. 

14-17_eidiseis.indd   15 5/25/16   5:50 PM



Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥel

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

1H GOURMET OLIVE EXHIBITION 

Από τη Θεσσαλονίκη στα 
ντελικατέσεν όλου του κόσµου
Εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, σε λουσάτες συσκευ-
ασίες, που έσµιγαν ενίοτε τις ελιές µε bitter σοκολάτα 
ή κρασί και τα high premium εξαιρετικά παρθένα αγουρέ-
λαια και ελαιόλαδα, µε κάθε λογής βότανα και αρωµατικά 
φυτά, ήταν ορισµένες από τις επιλογές που έκαναν 
παρέλαση στην 1η Gourmet Olive Exhibition από τις 20 
µέχρι τις 22 Μαΐου, στον πολιτιστικό χώρο Lab’Attoir στη 
Θεσσαλονίκη.  ∆ικαιολογώντας απολύτως τον τίτλο της 
έκθεσης, 55 εκθέτες -µικροί παραγωγοί- από όλη την 
Ελλάδα, σύστησαν τα εκλεκτά προϊόντα τους στους εκα-
τοντάδες επισκέπτες. Η παρουσία των 22 εµπορικών επι-
σκεπτών από Ευρώπη και Αυστραλία, έδωσε την ευκαιρία 
στους συµµετέχοντες να διερευνήσουν τη διεύρυνση των 
διεθνών δραστηριοτήτων τους. «Πρόκειται για αγοραστές 
που τροφοδοτούν delicatessen, εξειδικευµένα e-shops, 
όπως και σηµεία πώλησης µεσογειακών προϊόντων», 
µας εξήγησε η Παυλίνα Χαρισιάδου, υπεύθυνη εκθετών 
της διοργάνωσης.                       ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Η 1η Gourmet Olive Exhibition 
διοργανώθηκε µε την αιγίδα του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης και του ΣΕΒΕ 
και µε την υποστήριξη της Αµερι-

κάνικης Γεωργικής Σχολής, 
και της ∆ΟΕΠΕΛ.

Οι οργανωτές, 
ετοίµασαν ένα 
πλούσιο πρόγραµ-
µα, µε επιστηµο-
νική ηµερίδα, bar 
γευσιγνωσίας και 
βραβεία κοινού.

Η 1η Gourmet 
Olive Exhibition 

φιλοδοξεί να 
καταστεί θεσµός 

για τον κλάδο.

Οι επισκέπτες της έκθεσης 
είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τις ελαιο-
γευσιγνωσίες γνωστών σεφ.
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΑΙΟ 

∆ΙΠΛΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ  
ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΣΤΟ �IOOC KOTINOS 2016�
Συνολικά 52 ελαιόλαδα από 17 νοµούς της 
χώρας και 11 ποικιλίες συµµετείχαν στο 
διαγωνισµό οργανοληπτικής αξιολόγησης 
εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «IOOC 
Kotinos 2016» που διοργάνωσε η Λέσχη 
Φίλων Ελαιολάδου Φίλαιος και στην οποία 
χορηγοί επικοινωνίας ήταν το Εl και το 
Agronews. Η βράβευση των 21 ελαιολάδων 
που ξεχώρισαν έγινε τη ∆ευτέρα 25 Απριλίου 
2016, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην 
Αθήνα, µετά το πέρας της εσπερίδας µε θέµα: 
«Η ώρα του ελληνικού ελαιολάδου για την 
αναγνώριση και αξιοποίηση των πλεονεκτη-
µάτων του». 
Το 85% των αρχικών δειγµάτων αφορούσαν 
έξτρα παρθένο προϊόν και προχώρησαν στο 

διαγωνισµό, ενώ τα 7 είχαν έντονα φρουτώδη 
ένταση, σύµφωνα µε τους διοργανωτές. 
Το χρυσό και το ασηµένιο βραβείο για την κα-
τηγορία έντονο φρουτώδες απονεµήθηκε στο 
αγουρέλαιο «Κτήµατα Κύκλωπας» και στο 
Αγουρέλαιο Κύκλωπας Ελαιοτριβείο (Κύκλω-
πας Ελαιοτριβείο Αργύρη Κελίδη ΑΕ) αντίστοι-
χα. Το χρυσό στην κατηγορία µεσαίο φρουτώ-
δες έλαβε το «Olympus Olive Oil» της Λιόντος 
Ανδρέας & Σία Ο.Ε.
Σηµειωτέον ότι βραβεύσεις και έπαινοι δόθηκαν 
σε όλους τους συµµετέχοντες, ενώ όπως σηµει-
ώθηκε όλα τα ελαιόλαδα θα µπορούσαν να δια-
θέτουν ισχυρισµούς υγείας στο µπουκάλι τους. 
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα 
στην ιστοσελίδα: http://www.filaios.org/ 
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ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ άλλων ανεπτυγ-
µένων χωρών µε παράδοση στην 
ελαιοκοµία, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, 
αλλά και άλλων, όπως η Γερµανία, 
που δεν έχουν καθόλου παραγωγή 
φαίνεται πως ετοιµάζεται να ακο-
λουθήσει η Ελλάδα, όσον αφορά τις 
αυτόµατες πωλήσεις ελαιολάδου. 
Ήδη, όπως αποκαλύπτει σήµερα το 
El, υπάρχει ενδιαφέρον από παρα-
γωγούς και φορείς για αγορά τέτοιου 
είδους µηχανηµάτων, τα οποία είτε 
εισάγονται, είτε κατασκευάζονται 
στην Ελλάδα, µε σκοπό να «λύσουν 
τα χέρια τους», σε σχέση µε τα προ-
βλήµατα διάθεσης.
Στην ανάπτυξη και εκδήλωση τέτοιου 
είδους ενδιαφέροντος έχουν συντε-
λέσει τα µέγιστα, τα καθ’ όλα επιτυχη-
µένα παραδείγµατα συνεταιριστικών 
οργανώσεων, σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, που τοποθέτησαν µη-
χανήµατα αυτόµατων πωλήσεων στα 
κέντρα των πόλεων. Όπως επίσης 
και το γεγονός πως η ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία, όπως επισηµαίνει στο 
El, ο Νέστορας Τυροβούζης, από την 
εταιρεία Vending Hellas µε έδρα την 
Θεσσαλονίκη, η οποία και κάνει ει-
σαγωγές πιστοποιηµένων αυτόµατων 
πωλητών ελαιολάδου από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπει την 
πώληση τυποποιηµένου ελαιολάδου, 

ασφαλώς πιστοποιηµένου. Απαγο-
ρεύει την ίδια ώρα, την πώληση χύµα 
προϊόντος, που µπαίνει σε τενεκέ, για 
να πωληθεί χέρι µε χέρι σε άλλες πε-
ριπτώσεις, όπως είναι εύκολο ν’ αντι-
ληφθεί κανείς.

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Παρά το γεγονός ότι οι αυτόµατοι πω-
λητές που έρχονται από το εξωτερικό 
στη χώρα µας διαθέτουν την απαραί-
τητη πιστοποίηση, συµβαδίζοντας µε 
την κοινοτική νοµοθεσία, που διέπει 
την αυτόµατη διάθεση προϊόντων, 
από τα αποκαλούµενα και ως ΑΤΜ’s, 
το ίδιο δεν συµβαίνει µε τα ελληνικά 
µηχανήµατα, φέρνοντας εµπόδια σε 
όσους τα κατασκευάζουν, αλλά και 
σε όσους θέλουν να τα προµηθευτούν 
από ελληνικές εταιρείες, επισηµαί-
νουν κατασκευαστές.

ΜΕ 7.500 ΕΥΡΩ ΠΑΙΡΝΕΙΣ 
ΠΩΛΗΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Σε προσιτά για τη µέση οµάδα παρα-
γωγών ή ιδιωτική εταιρεία εµπορίας 
ελαιολάδου, επίπεδα κυµαίνεται το 
κόστος για την προµήθεια ενός αυτό-
µατου πωλητή, εγκεκριµένου και µε 
την απαραίτητη πιστοποίηση.
Μάλιστα τα συγκεκριµένα µοντέλα 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΣΕ ATM’S ΜΠΑΙΝΕΙ 
ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Πολύτιµη λύση για όσους παραγωγούς, οµάδες, 
συνεταιρισµούς και ιδιωτικές εταιρείες του χώρου αδυνατούν 
να προωθήσουν στην αγορά επώνυµο προϊόν µπορεί να 
αποτελέσουν οι αυτόµατες πωλήσεις

Του  Αλέξανδρου Μπίκα
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που κυκλοφορούν στην αγορά της Ελ-
λάδας, χωρίζονται σε δυο είδη, φιλικά 
στην χρήση για τον ιδιοκτήτη και τον 
κατσαναλωτή.
Το πρώτο περιλαµβάνει κερµατοδέ-
κτη και χαρτοδέκτη, στο οποίο πρώ-
τα ο καταναλωτής εισάγει τα χρή-
µατα και µετά αγοράζει όσο προϊόν 
θέλει, ενώ στο τέλος της αγοράς το 
µηχάνηµα δίνει και χαρτάκι µε όλες 
τις πληροφορίες και την ποσότητα 
του προϊόντος. 
Το δεύτερο αποτελείται µόνο από δια-
νοµέα (χωρίς κερµατοδέκτη) και ο ιδι-
οκτήτης µπορεί να εισάγει όσο προϊόν 
θέλει, ενώ το µηχάνηµα παρέχει χαρ-
τάκι µε barcode, όλες τις πληροφορί-
ες αλλά και το ποσό που οφείλει να 
καταβάλλει ο αγοραστής στο ταµείο 
του καταστήµατος.
Σηµειωτέον ότι για προστασία ο αυτό-

µατος πωλητής είναι εξοπλισµένος µε 
GSM συναγερµό, σε περίπτωση πτώ-
σης του ρεύµατος ή εξάντληση του 
προϊόντος που περιέχει, στην προκει-
µένη περίπτωση του ελαιολάδου, του 
ηλιελαίου κ.λπ.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΩΣ 640 ΛΙΤΡΑ 
ΜΕ 8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Μεγάλες δυνατότητες παρέχει στον 
ιδιοκτήτη συγκεκριµένο µηχάνηµα, 
δεδοµένου, ότι κάθε µονάδα έχει 
χωρητικότητα έως και 80 λίτρα προ-
ϊόντος, ενώ υπάρχει δυνατότητα συ-
νένωσης έως και 8 µονάδων µαζί, µε 
την συνολική χωρητικότητα να αγγίζει 
τα 640 λίτρα προϊόντος.
Αξίζει να σηµειωθεί πως από τις 
εταιρείες του κλάδου, που εισάγουν 
τέτοιου είδους µηχανήµατα παρέχε-

ται στους αγοραστές η δυνατότητα 
τοποθέτησης και εκπαίδευσης, καθώς 
απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Μάλιστα 
ανάλογα µε το είδος της συνεργασίας 
και τη συµφωνία της εταιρείας µε τον 
αγοραστή, η εκπαίδευση µπορεί να 
είναι και δωρεάν.
Εξίσου σηµαντική υποστήριξη, τεχνι-
κής φύσης, εγγυώνται οι εταιρείες, 
µετά την τοποθέτηση του µηχανήµα-
τος, µε σκοπό την χωρίς προβλήµατα 
λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ώρου και στόχο, όπως λένε, να µην 
χαθεί ούτε ένας πελάτης που θα θέλει 
να πάρει προϊόν, αλλά δεν θα µπορεί 
λόγω βλάβης. 

Με καθυστέρηση 
αρκετών ετών 
διαφαίνεται 
και στη χώρα 
µας ανάπτυξη 
τέτοιων µεθόδων 
πώλησης, που 
εξασφαλίζουν 
άκοπη προώθηση 
και µε µειωµένο 
εργατικό κόστος, 
δεδοµένου ότι 
δεν απαιτείται 
πρόσληψη 
εργαζόµενου.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
Να ενταχθούν δράσεις 
χρηµατοδότησης αυτόµατων 
πωλητών, αν όχι µεµονωµένα, 
έστω µε την προϋπόθεση 
προσθήκης σε ευρύ δίκτυο 
πωλήσεων ζητούν από 
κυβέρνηση και αρµόδιο 
υπουργείο, µε αφορµή την 
κουβέντα που έχει ανοίξει 
για τον Αναπτυξιακό, οι 
εµπλεκόµενοι στον κλάδο.
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Από τα 20 στρέµµατα στα 42,5 για τη λαδολιά και από 
τα 16 στρέµµατα στα 27 για τη βρώσιµη, ανεβαίνει το 
ελάχιστο όριο για ένταξη των ελαιοκαλλιεργητών στο 
Πρόγραµµα των Νέων Αγροτών του 2016  

Του Γιώργου Κοντονή

Σχεδόν διπλάσιες σε σχέση µε την 
προηγούµενη προγραµµατική περί-
οδο, προκύπτουν οι απαιτήσεις για 
τις εκτάσεις που πρέπει να δηλώ-
σουν οι υποψήφιοι Nέοι Γεωργοί, 
καθώς διαµορφώνονται στα 42,5 
στρέµµατα για λαδολιές και στα 
27 στρέµµατα για την παραγωγή 
επιτραπέζιων ελιών. Επιπλέον και 
σύµφωνα µε τις τελευταίες πληρο-
φορίες, προκύπτει ότι θα προσµε-
τρηθεί ως «τυπική απόδοση» και το 
50% της παραγωγικής δυναµικότη-
τας των νεαρών ελαιόδεντρων.
Πιο συγκεκριµένα ως αποτέλεσµα 
της κατάργησης των Μονάδων 
Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) για 
τον υπολογισµό του ελάχιστου 
ορίου ένταξης στου Νέους Γεωρ-
γούς, όσον αφορά τις επιτραπέ-
ζιες ελιές, τα ελάχιστα στρέµµατα 
από τα 16 ανεβαίνουν 27 και για 

τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες, η 
ελάχιστη έκταση από τα 20 στρέµ-
µατα ανεβαίνει στα 42,5.
Όσον αφορά τη µοριοδότηση, ο 
τοµέας της ελαιοκοµίας φαίνεται 
ευνοηµένος και πιάνει σχετικά εύ-
κολα το ελάχιστο όριο των 45 µο-
νάδων που απαιτείται για να λάβει 
το πριµ πρώτης εγκατάστασης ο 
υποψήφιος. Συγκεκριµένα η ελιά 
ως κύρια καλλιέργεια (ελαιοποιή-
σιµη και βρώσιµη), καθώς ανήκει 
στα φυτά «ανθεκτικά στην κλιµα-
τική αλλαγή», λαµβάνει αρχική 
βαθµολογία από 8,8 έως 11 µο-
νάδες, ανάλογα µε το µερίδιο που 
πιάνει στον τζίρο του καλλιεργητή.
Παράλληλα σύµφωνα µε τα κρι-
τήρια που έδωσαν στη δηµοσιό-
τητα οι Περιφέρειες, η ελιά πρι-
µοδοτείται όπως φαίνεται από 
τον παρακάτω πίνακα.

Το ποσό ενίσχυσης 
των Νέων Αγροτών για 
τους ελαιοκαλλιεργητές 

διαµορφώνεται στα 17.000 
ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται 

κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η 
περιοχή µόνιµης κατοικίας των 
αρχηγών των εκµεταλλεύσεων 
βρίσκεται σε περιοχές ορεινές 

ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά 
(νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους 

πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών 
των κατηγοριών περιοχών.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ

ΜΕ ΤΗ ∆ΙΠΛΗ
ΕΚΤΑΣΗ Η ΕΝΤΑΞΗ 
ΝΕΩΝ ΤΟΥ 2016 

Αν η τελική τυπική απόδοση 
που δηλώνει ότι 
θα έχει όταν υλοποιήσει 
το επιχειρηµατικό 
του σχέδιο, προέρχεται 
τουλάχιστον 
κατά 50% από 
την ελαιοκαλλιέργεια:

Αν η αρχική τυπική 
απόδοση του 

υποψηφίου 
όταν προέρχεται 

τουλάχιστον κατά 
50% από 

την ελαιοκαλλιέργεια 
λαµβάνει από:

Αττική .................................................... 3,6-7,2
Βόρειο Αιγαίο.................................... 8 
∆υτική Ελλάδα .................................. 3,2-6,4 
Ήπειρος ................................................ 2,4-4,8 
Ιονίων Νήσων................................... 4-8
Κεντρική Μακεδονία...................... 3,6-7,2 
Κρήτη .................................................... 4-8
Νότιο Αιγαίο....................................... 3,6-7,2
Στερεά Ελλάδα .................................. 4-8

Αττική .................................................... 3,6-7,2
Βόρειο Αιγαίο.................................... 8 
∆υτική Ελλάδα .................................. 3,2-6,4 
Ήπειρος ................................................ 2,4-4,8 
Ιονίων Νήσων................................... 4-8
Κεντρική Μακεδονία...................... 3,6-7,2 
Κρήτη .................................................... 4-8
Νότιο Αιγαίο....................................... 3,6-7,2
Στερεά Ελλάδα .................................. 4-8

......................11,7

......................13

......................6,4

......................7,8

......................8

......................9,6 

......................10

......................7,2

......................8

......................11,7

......................13

......................6,4

......................7,8

......................8

......................9,6 

......................10

......................7,2

......................8

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
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Του Αλέξανδρου Μπίκα

Για κάθε 25 στρέµµατα µε ελιές 
βρώσιµες ή προς ελαιοποίηση 
αντιστοιχεί ένας µετακλητός ερ-
γάτης γης από Τρίτη χώρα, όπως 
ορίζει σχετική υπουργική απόφαση 
24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015, 
µε την αντιστοιχία καλλιεργήσιµης 
έκτασης ανά εργαζόµενο για τη µε-
τάκληση αγρεργατών που θα εργα-
στούν εξαρτηµένα ή εποχιακά.
Να σηµειωθεί πως µόνο εφόσον δεν 
έχουν εξαντληθεί τα αριθµητικά όρια 
µετακλητών εργατών γης και ο ενδια-
φερόµενος αγρότης επικαλείται αντι-
κειµενική αδυναµία για απασχόληση 
εργατών γης µε έγκυρες συµβάσεις, 
θα δικαιούται (ο αγρότης), να ζητήσει 
από τον Συντονιστή της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης την έγκριση κατ’ 
εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα 
διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών. 
Για την αποφυγή µάλιστα καταστρα-
τηγήσεων, κάθε αγρότης θα µπορεί 
να δηλώνει την απασχόληση τόσων 
αλλοδαπών εργατών, όσων δικαιο-
λογεί το είδος της καλλιέργειας και 
η καλλιεργούµενη έκταση, σύµφωνα 
µε τον σχετικό πίνακα αντιστοίχισης 
καλλιεργειών - θέσεων εργασίας (ΥΑ 
24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015).

Αυτό αναφέρεται σε έγγραφη απάντη-
ση του υπουργού Εργασίας, Γιώργου 
Κατρούγκαλου, προς τον βουλευτή 
της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, Βα-
σίλη Κεγκέρογλου, αναφορικά µε την 
απασχόληση σε αγροτικές εργασίες 
παράτυπα διαµενόντων στην Ελλάδα, 
µεταναστών.
Σηµειωτέον ότι οι αγρότες που ακο-
λουθούν την ανωτέρω διαδικασία 
εξαιρούνται από την επιβολή κυ-
ρώσεων του ν. 4052/2012 για την 
απασχόληση παράτυπα διαµενόντων 
πολιτών Τρίτων χωρών, δεδοµένου 
ότι ενεργούν µε άδεια της διοίκη-
σης, και σύµφωνα µε την ισχύουσα 
και στο «διοικητικό δίκαιο αρχή, ότι 
σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο 
διοικούµενος µπορεί να µην εκπλη-
ρώσει νόµιµη υποχρέωση (η οποία 
εν προκειµένω συνίσταται στην µη 
απασχόληση παράτυπα διαµενόντων 
αλλοδαπών).
Οι παράτυπα διαµένοντες αλλοδαποί 
που θα απασχολούνται σε εργασίες 
πρωτογενούς αγροτικής δραστηρι-
ότητας κατά την έννοια του άρθρου 
30 του ν. 4331/2015 θα ασφαλίζονται 
στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλί-
σεων µε εργόσηµο, κατ’ εφαρµογή 
του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του 
άρθρου 20 ν. 3863/2010.

Οι παράτυπα διαµένοντες αλλοδαποί 
θα ασφαλίζονται στον Οργανισµό 

Γεωργικών Ασφαλίσεων µε εργόσηµο.

Κάθε αγρότης θα 
µπορεί να δηλώνει 
την απασχόληση 
τόσων αλλοδαπών 
εργατών, όσων 
δικαιολογεί 
το είδος της 
καλλιέργειας  
και η έκταση

Ένας µετακλητός εργάτης γης από 
Τρίτη χώρα σε 25 στρέµµατα ελιές
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ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ παράγοντας που 
οδήγησε στη µείωση του αγορα-
στικού ενδιαφέροντος απ’ την Ιτα-
λία που εν πολλοίς καθορίζει την 
πορεία του ελληνικού ελαιολάδου 
είναι η εικόνα της ανθοφορίας για 
τη νέα σεζόν σε βασικές ελαιοπα-
ραγωγικές περιοχές της Ελλάδας 
και της Ιταλίας, σύµφωνα µε παρά-
γοντες του κλάδου, που υποστηρί-
ζουν ότι και στην Ισπανία αν και η 
περίοδος της καρπόδεσης εξελι-
χθεί οµαλά, θα µιλάµε για µεγάλη 
παραγωγή το ‘16-’17. Ωστόσο, οι 
ισπανικοί συνεταιρισµοί τονίζουν 
ότι έπεται µία «µέτρια» στην καλύ-
τερη περίπτωση χρονιά. 
«Το κακό είναι ότι το χαµηλό αγο-
ραστικό ενδιαφέρον µας βρίσκει 
µε αρκετές ποσότητες ελαιολάδου 
απούλητες, τουλάχιστον 40% της 

παραγωγής, πολύ περισσότερο 
από άλλες χρονιές», λέει χα-
ρακτηριστικά ο γραµµατέας του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Μολάων 
Πακίων, Παναγιώτης Ντανάκας. 
Κι αυτό καθώς οι παραγωγοί δεν 
προχωρούσαν σε πωλήσεις, µε 
αποτέλεσµα λόγω και της µειωµέ-
νης αγοραστικής ζήτησης, µετά το 
Πάσχα να µην έχει γίνει καµία πρά-
ξη, συµπληρώνει ο κ. Ντανάκας. 
Η υποχώρηση της ζήτησης φάνηκε 
και στις τιµές στους παραγωγούς 
που εδώ και 2 εβδοµάδες έχουν 
παρουσιάσει κάµψη στη Λακωνία, 
καθώς στις τελευταίες δηµοπρασί-
ες µέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές, στις 
17 Μαΐου και στις 20 Μαΐου το έξ-
τρα παρθένο πουλήθηκε αντίστοιχα 
έναντι 3,17-3,18 και 3,13 ευρώ το 

ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο, ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΑ 3 ΕΥΡΩ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ   

ΑΙΣΘΗΤΗ Η ΠΙΕΣΗ
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 
Υποτονικό είναι το ενδιαφέρον για το ελληνικό ελαιόλαδο, 
ειδικά από πλευράς Ιταλών αγοραστών, εδώ και έναν µήνα 
περίπου, συµπαρασύροντας και τις τιµές, που σηµειώνουν 
υποχώρηση σχεδόν σε όλες τις περιοχές, µε τις τιµές στη 
Λακωνία να κινούνται εδώ και 2 εβδοµάδες καθοδικά 
από τα 3,20 ευρώ το κιλό. Η υποχώρηση ξεκίνησε απ’ τη 
στιγµή που οι Ισπανοί βγήκανε στην παγκόσµια αγορά το 
1ο δεκαήµερο του Μάη –αργότερα από άλλες σεζόν- και 
συνεχίζεται, καθώς οι πεσµένες κάτω απ’ τα 3 ευρώ τιµές 
της Ισπανίας προσελκύουν τους Ιταλούς αγοραστές

Της Μαρίας Κρόκου

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ �ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ�

2016 3,18-3,13

 3,40 

3,10-3,20

3,30-3,40

3,10

3,10 

 3,00

3,50-3,60 

2,90-2,95

2,90-2,95

2,90 

2,80-2,902015

ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΧΑΝΙΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΧΑΪΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
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κιλό, µε αρκετούς να κάνουν εκτι-
µούν περαιτέρω πτώση των τιµών 
στην περιοχή. 
«Μία κάµψη παρατηρούνταν συ-
νήθως τον Μάιο, αλλά αυτή φέ-
τος έγινε απότοµα, όταν µετά την 
ανακοίνωση της παραγωγής της 
Ισπανίας, που ήταν υψηλότερη απ’ 
τις αρχικές προβλέψεις, οι Ιταλοί 
σταµάτησαν να φορτώνουν πολλά 
βυτία», σχολιάζει ο τυποποιητής 
και εξαγωγέας απ’ τη Μεσσηνία, 
Παναγιώτης Γκούµας. 
«Απότοµα έπεσε η τιµή µετά το 
Πάσχα, στα 2,90 ευρώ το κιλό, από 
3,15 που ήταν προηγουµένως», 
τονίζει ο παραγωγός από την Αι-
γιαλεία, Αρίστος Αλεξανδρόπου-
λος. 
Στο ίδιο µοτίβο, στην Αχαΐα πα-
ρατηρείται σταδιακή πτώση των 

τιµών τις τελευταίες 15 µέρες, 
που το ελαιόλαδο πωλείται στα 
2,90-2,95 ευρώ το κιλό απ’ τους 
παραγωγούς και λόγω του ότι έχει 
αρχίσει να ανεβαίνει η οξύτητά του.
«Φέτος εξαιτίας των capital 
controls οι παραγωγοί προχωρούν 
σε σταδιακές παραδόσεις 100-150 
κιλών ελαιολάδου µε αποτέλεσµα 
να αυξάνεται το κόστος για τον Συ-
νεταιρισµό, καθώς κάθε παραλαβή 
ελέγχεται όσον αφορά την οξύτητα 
κτλ.», επισηµαίνει ο διευθυντής 
υπηρεσιών του Ελαιοκοµικού 
Αµπελουργικού Αγροτικού Συνε-
ταιρισµού Πατρών, Ν. Καρπάνος. 

�ΤΟ ΒΥΤΙΟ ΕΚΑΤΣΕ, ΑΛΛΑ 
ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ	
Παράλληλα, στο Ηράκλειο Κρή-
της, όπου οι περισσότερες πο-

σότητες έχουν πουληθεί, οι τιµές 
στους παραγωγούς είναι στα 3 
ευρώ το κιλό από 3,10 που ήταν 
την προηγούµενη εβδοµάδα, λέει 
στο «EL» ο Μιχάλης Καµπιτάκης, 
µέλος του ∆. Σ. της Οµοσπονδίας 
Αγροτικών Συνεταιρισµών του 
νοµού. Σύµφωνα µε τον ίδιο, εί-
ναι µεν απίθανο οι τιµές για το 
ελαιόλαδο να φτάσουν τα περσινά 
3,80-4 ευρώ το κιλό, αλλά είναι 
αναµενόµενο να κρατηθούν στα 3 
ευρώ που είναι τώρα. 
«Παρόλο που το βυτίο έχει κάτσει, 
η ζήτηση, γενικότερα, για το ελαι-
όλαδο στην περιοχή δεν έχει µει-
ωθεί και σε αυτό συνέβαλε τόσο η 
τυποποίηση όσο και οι τµηµατικές 
πωλήσεις από πλευράς παραγω-
γών, σε αντίθεση µε παλαιότερα», 
εξηγεί ο κ. Καµπιτάκης. 

Βλέποντας την 
ανθοφορία σε 
βασικές περιοχές 
της καλλιέργειας σε 
Ελλάδα και Ιταλία, οι 
Ιταλοί αγοραστές δε 
δείχνουν ενδιαφέρον 
για το προϊόν, τη 
στιγµή που στη 
Λακωνία το 40% 
είναι απούλητο 

Ε Λ Λ Α ∆ Α

ΜΑΡΤΙΟΣ
2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2016

ΜΑΙΟΣ 
2016

3,28 3,33 3,17

Μέση τιµή παραγωγού Λακωνία 
(ευρώ το κιλό) 
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Ι Σ Π Α Ν Ι Α

ΕΤΣΙ, ΕΝΩ, σύµφωνα µε τον 
∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου 
(I.O.C.), την τελευταία εβδοµάδα του 
Απριλίου οι τιµές παραγωγού ήταν 
στα 3,16 ευρώ το κιλό για το έξτρα 
παρθένο κατά µέσο όρο, από τις 
29 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου, ήταν 
στα 2,98 ευρώ το κιλό και αυτή την 
εβδοµάδα στα 2,95-2,96. 
Όσον αφορά την εµπορική σεζόν του 
ελαιολάδου, αυτή έφτασε σε επίπεδα 
ρεκόρ, σύµφωνα µε την Ένωση Νέων 
Αγροτών της Ισπανίας. Σύµφωνα µε τα 
τελευταία στοιχεία της Ένωσης, έως 
τον ερχόµενο Σεπτέµβρη οι εµπορι-
κές συναλλαγές ισπανικού ελαιολά-
δου µπορεί να αντιστοιχούν σε πάνω 
από 1,4 εκατ. τόνους, µε αποτέλεσµα 
τα αποθέµατα να αναµένεται να είναι 
µηδενικά πριν τη νέα σεζόν, η οποία 
φαίνεται, επίσης, ότι θα αντιµετωπίσει 
σηµαντική έλλειψη βροχοπτώσεων. 
Η σεζόν του ’15-’16 είχε ξεκινήσει 
µε ασήµαντα αποθέµατα, µε αποτέ-
λεσµα τη µείωση των εµπορευόµε-

νων ποσοτήτων τον Οκτώβριο και 
τον Νοέµβριο. Όµως, από το ∆εκέµ-
βριο, αντιστράφηκε η εικόνα, µε τις 
εµπορικές συναλλαγές να φτάνουν 
τους 118.000 τόνους τον µήνα τους 
τελευταίους 5 µήνες. 

ΜΕΧΡΙ �ΜΕΤΡΙΑ	 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Λόγω δηλαδή της καλής εµπορικής 
πορείας του ελαιολάδου έως τώρα, 
καθώς τον Απρίλιο οι πωλήσεις ήταν 
οι καλύτερες των τελευταίων χρόνων, 
οι αγροτικές ενώσεις αναµένουν πολύ 
µικρά αποθέµατα στο τέλος της σεζόν. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τις 
βροχοπτώσεις του Μαΐου, ακόµα 
παρατηρείται σηµαντική ανοµβρία, 
γύρω στα 100 λίτρα σε σχέση µε 
τις βροχοπτώσεις µίας κανονικής 
σεζόν. 
Ως εκ τούτου, πολλοί Ισπανοί συντε-
λεστές του κλάδου εκτιµούν ότι η 
επόµενη παραγωγή δε θα είναι «πολύ 
φορτωµένη» λόγω και των χαµηλών 

θερµοκρασιών αρχές Μαΐου που 
σταµάτησαν τον βλαστικό κύκλο και 
καθυστέρησαν την ανθοφορία.  
Η παραγωγή φέτος ήταν γύρω 
στους 1.394.000 τόνους (530.000 
στην Χαέν και 1.117.000 στην Αν-
δαλουσία), κατά 67% αυξηµένη από 
πέρυσι, που ήταν η πιο θερµή χρο-
νιά στην Ισπανία, εκτοξεύοντας µεν 
τον τουρισµό της, αλλά προκαλώ-
ντας µία σειρά προβλήµατα στους 
παραγωγούς λόγω της ξηρασίας. 
Απ’ τη φετινή παραγόµενη ποσότητα 
περίπου 279.400 τόνοι αντιστοιχούν 
στις πωλήσεις στην ισπανική αγορά, 
κατά 11% παραπάνω από την περ-
σινή σεζόν και 369.500 τόνοι στις 
εξαγωγές, χαµηλότερα κατά 19% σε 
σχέση µε πέρυσι.  
Οι διαθέσιµες ποσότητες τώρα ίσα που 
φτάνουν για να καλύψουν τη ζήτηση 
και δεν είναι πιθανό και η επόµενη 
παραγωγή να είναι κάτι παραπάνω 
από µέτρια, αν και σαφέστερη εικόνα 
θα υπάρχει στο τέλος Ιουνίου.  

ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΖΟΝ

ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ 
ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΩΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Σε διόρθωση των τιµών παραγωγού στην Ισπανία οδήγησαν  
οι βεβιασµένες πωλήσεις από πλευράς τους αρχές Μαΐου,  
παρότι οι διαθέσιµες ποσότητες είναι πολύ χαµηλότερες  
σε σχέση µε τις τελευταίες 4 σεζόν

Της Μαρίας Κρόκου
Τιµή Ισπανών 
παραγωγών 
(ευρώ το κιλό) 
25 Μαΐου 2016 

Πηγή: poolred.com

Έξτρα παρθένο  
2,95 

Παρθένο   

2,78 

Λαµπάντε      

 2,73 
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Την ηγετική της θέση στον 
τοµέα του ελαιολάδου ανέκτησε 
η Ιταλία φέτος, καθώς η 
ελαιοπαραγωγή της όχι µόνο 
επέστρεψε στη συνηθισµένη 
ποσότητα, αλλά, επίσης, ήταν 
και υψηλής ποιότητας, όπως 
φάνηκε και από τον ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό Ελαιολάδου της 
Ν. Υόρκης, όπου οι γείτονες 
κέρδισαν τα περισσότερα 
βραβεία 

Της Μαρίας Κρόκου

�ΦΕΤΟΣ ο καιρός ήταν καλός και 
µπορεί να πει κανείς ότι ήταν µία τέ-
λεια σεζόν», λέει χαρακτηριστικά ο 
Alessandro Donati από την Doro83, 
που βρίσκεται στην περιοχή Moricone. 
Όσον αφορά τα ποιοτικά αποτελέσµα-
τα, πολλοί επιχειρηµατίες του κλάδου 
υποστηρίζουν ότι σε αυτά συνέβαλε 
το πολύ σωστό κλάδεµα και η χρήση 

φυσικών µεθόδων, αλλά και η χρήση 
της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας, 
όσον αφορά τον εξοπλισµό των ελαι-
οτριβείων. 
Ενδεικτική της καλής φετινής σεζόν 
για το ιταλικό ελαιόλαδο είναι η άνο-
δος των τιµών στους παραγωγούς, 
που αρχές Μαΐου ήταν στα 3,65 ευρώ 
το κιλό κατά µέσο όρο για το έξτρα 
παρθένο, ενώ τέλος Απριλίου στα 3,55, 
σύµφωνα µε το I.O.C. 
Βέβαια, να σηµειωθεί ότι οι τιµές αυτές 
είναι χαµηλότερες κατά 38% και 40% 
αντίστοιχα σε σχέση µε την περσινή 
σεζόν.  «Η συγκοµιδή του ’14 ήταν η 
πιο δύσκολη όλων των εποχών», οµο-
λογούν οι παραγωγοί, «σε αντίθεση µε 
την περασµένη». 
«Αν και µια µείωση της παραγωγής 
δεν είναι ανησυχητική για την αγορά, 
το ’14-’15 ήταν καταστροφή», λένε 
παράγοντες της αγοράς, καθώς το ’15 
παρατηρήθηκαν σκαµπανεβάσµατα, µε 
την τιµή στην χονδρική για το ιταλικό 
ελαιόλαδο να σηµειώνει αύξηση κατά 
14% το χειµώνα του ’15-’16. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ Η ΙΤΑΛΙΑ 

ΤΕΛΕΙΑ 
Η ΣΕΖΟΝ 
ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ 

Ι Τ Α Λ Ι Α

Παγκόσµια παραγωγή ’16-’17

Αποθέµατα 
στο άνοιγµα σεζόν 

’16-’17   
297.000

τόνοι

Τα 2α 
χαµηλότερα 
απ’ το 1990      

* Εκτίµηση Πηγή:  agra-net.com

3
εκατ. τόνοι

*
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΨΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΚΤΟΣ IΟC ΧΩΡΕΣ 
Τα αποθέµατα της τάξεως των 273.500 
τόνων µε τα οποία ξεκινά η επόµενη σεζόν 
σε συνδυασµό µε την παγκοσµίως αυξηµένη 
παραγωγή αλλά και τις προβλέψεις για άνοδο 
της κατανάλωσης στις εντός και εκτός IOC 
χώρες, φαίνεται να δίνουν τον τόνο για την 
επερχόµενη εµπορική περίοδο στο ελαιόλαδο. 
Το «Εl» παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα
τα στοιχεία της Συµβουλευτικής Επιτροπής
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου (IOC)  

Του Γιώργου Κοντονή

 
  
 

Madrid,  12 June 2015 

 
  
 

Αρχικά αποθέµατα

Παραγωγή

Εισαγωγές

Κατανάλωση

Εξαγωγές

Τελικά αποθέµατα

Αποθέµατα/
Εξαγωγές-Εισαγωγές

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 2013/2014 ΚΑΙ 2015/2016  (σε χιλιάδες τόνους)

743.0

2435.0

917.0

2846.5

916.5

332.0

-411.0 / -0.5

 

332.0

3225.5 

823.5 

3012.5 

763.0 

605.5 

273.5 /-60.5 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 
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Οι εκτιµήσεις για την 
παγκόσµια παραγωγή 
της περιόδου 2015/2016 
µιλάνε για αύξηση της 
τάξεως του 32% σε 
σχέση µε εκείνη της 
περιόδου 2014/2015.

Αυξηµένη κατά 790.000 
τόνους σε σχέση µε την 
περίοδο 2014/2015 θα 
είναι η παραγωγή 
ελαιολάδου φέτος, 
φτάνοντας τους 3.225.500 
τόνους.Το 70% της 
παραπάνω ανόδου 
οφείλεται στην αυξηµένη 
παραγωγή στην Ισπανία, 
ενώ οριακή άνοδο κατά 
3,3% θα σηµειώσει το 
2015/2016 η ελληνική 
παραγωγή, φτάνοντας 
τους 310.000 τόνους 
από τους 300.000 τόνους 
το 2014/2015.  

26-31_pagkosmia-agora.indd   27 5/25/16   7:45 PM



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΓΟΡΑel

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

∆ιαρκώς αύξουσα βαίνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας η παγκόσµια 
κατανάλωση ελαιολάδου, δείχνοντας τάσεις σταθεροποίησης κοντά στο επίπεδο 
των 3.000.000 τόνων τα τελευταία 10 χρόνια, σύµφωνα µε τον πίνακα του IOC.

Αυξηµένη κατά 166.000 τόνους 
φτάνοντας τους 3.012.500 αναµένεται 
να διαµορφωθεί την περίοδο 2015/2016 
η παγκόσµια κατανάλωση, χαµηλότερη 
κατά 213.000 τόνους σε σύγκριση µε 
την παγκόσµια παραγωγή. Το 50% της 
αύξησης στην παγκόσµια κατανάλωση 
αναµένεται να οφείλεται από στην Ιταλία 
(αύξηση κατά 84.000 τόνους).

Φτάνοντας στο ανώτερο σηµείο της την περίοδο 2004/2005 η κατανάλωση 
ελαιολάδου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) φαίνεται να βρίσκεται σε καθοδική 
τάση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ενώ παρατηρείται µέχρι τότε µία κοινή 
τάση ανάµεσα στην παγκόσµια κατανάλωση και την ευρωπαϊκή, η παγκόσµια 
κατανάλωση συνεχίζει την ανοδική της πορεία µέχρι το 2016. Έτσι, φαίνεται 
σαφώς ότι οι χώρες εκτός ΕΕ εξελίσσονται σε ολοένα και σηµαντικότερη 
κινητήρια δύναµη της παγκόσµιας κατανάλωσης για το προϊόν.
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Προς το 50-50 
φαίνεται να οδεύει 
η παγκόσµια 
κατανάλωση, µεταξύ 
ΕΕ και υπόλοιπου 
κόσµου. Παρόλο 
που σταθερά η ΕΕ 
κατείχε περίπου το 
70% της παγκόσµιας 
κατανάλωσης µέχρι 
το 2004.

Τη µείωση της 
κατανάλωσης στην 
ΕΕ οδηγεί κυρίως 
η αγορά της Ιταλίας 
και της Ισπανίας, στις 
οποίες θα οφείλεται 
περίπου το 67% 
της ευρωπαϊκής 
κατανάλωσης για την 
περίοδο 2015/2016.
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Προοπτικές για 
σηµαντική αύξηση 
στην κατανάλωση 
ελαιολάδου 
παρουσιάζουν οι Συρία 
και Αλγερία σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου. 
Σε σταθερή τροχιά 
φαίνεται να κινούνται 
Τουρκία και Μαρόκο.

Το 18% της παγκόσµιας 
κατανάλωσης και το 
9,3% της παγκόσµιας 
παραγωγής 
αντιπροσωπεύουν 
οι χώρες εκτός 
∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC), 
αυξάνοντας σταθερά 
τα µερίδιά τους ανά τα 
έτη. Οι πιο σηµαντικές 
χώρες από την πλευρά 
της κατανάλωσης 
σύµφωνα µε το 
διάγραµµα είναι οι 
Βραζιλία και Κίνα.
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Από το 45-55 προ 
25ετίας, στο 80-20 
ορίζεται πλέον 
η κατανοµή των 
εισαγωγών ανάµεσα 
στα µέλη του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC) 
και των υπόλοιπων 
χωρών. Έτσι φαίνεται 
ότι οι χώρες IOC έχουν 
κάνει σηµαντικά 
βήµατα προς την 
αυτονοµία τους 
σε παραγωγή και 
κατανάλωση, ενώ 
παράλληλα η ζήτηση 
συνεχίζει να αυξάνεται 
µε µεγαλύτερο ρυθµό 
από την παραγωγή στις 
χώρες εκτός IOC.

Από τις ΗΠΑ φαίνεται 
να προέρχεται περίπου 
το 1/3 των παγκοσµίων 
εισαγωγών σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Ελαιολάδου.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν εγκριθεί µέχρι τη σύνοδο του Νοεµβρίου 2016 και είναι πιθανό να αλλάξουν.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣel ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARDUStech  

Ο ΥΓΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
ΕΓΙΝΕ... ΣΚΟΝΗ

Νέα σχέδια για τη δηµιουργία ιδιόκτητου τυποποιητη-
ρίου, που θα του επιτρέψει να περιορίσει δραστικά τα 
λειτουργικά του κόστη, αλλά και για τον εµπλουτισµό 

της γκάµας µε µικρότερες συσκευασίες 
ενεργοποιεί ο Ελαιοκοµικός Συνεται-

ρισµός Μαρώνειας στη Ροδόπη.
Προτεραιότητα στα πλάνα του, 
όπως σηµείωσε στο El το µέλος της 
διοίκησής του, Νίκος Αγγελίδης, 
έχει η ανανέωση της εµπορικής 

του παρουσίας, µε την προσθήκη δύο 

νέων συσκευασιών υψηλής αισθητικής, µε αγουρέλαιο 
πολύ υψηλής ποιότητας, οι οποίες παρουσιάστηκαν για 
πρώτη φορά στην εκδήλωση Synergeia στη Θράκη για 
premium «γωνιές» της αγοράς.
Η νέα σειρά φέρει τη διακριτική ετικέτα «LIVE – 
Maronia’s Estate Greek Extra Virgin Olive Oil» και 
λανσάρεται σε φιάλη των 200 ml και των 500 ml 
αντίστοιχα, ενώ η τοποθέτησή του επιχειρείται σε 
επιλεγµένα τουριστικά σηµεία, delicatessen και αγο-
ρές του εξωτερικού. Με δεδοµένο ότι πρόκειται για 
την πρώτη απόπειρα του Συνεταιρισµού να µπει σε 

Το ελαιόλαδο σε σκόνη κατάφεραν να µετατρέψουν ο Βασίλης 
Σιώρος (τεχνολόγος τροφίµων) µαζί µε τον Άκη Καπέτα (πολιτικό 
µηχανικό) της εταιρείας ARDUStech, που δραστηριοποιείται στη 
βιοµηχανία λειτουργικών τροφίµων και ποτών από το 2015, 
ανοίγοντας έτσι νέα κανάλια διανοµής του

Tης Φανής Γιαννακοπούλου 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ παραγω-
γική διαδικασία (τεχνολογία µικρο-
ενθυλάκωσης) το ελαιόλαδο µπορεί 
να µετατραπεί σε στερεή µορφή 
(σκόνη ή και ταµπλέτα) και να απο-
τελέσει συστατικό άλλων τροφίµων, 
διατηρώντας το άρωµα και τα οργα-
νοληπτικά χαρακτηριστικά του. Στη 
συνέχεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
τόσο στη βιοµηχανία τροφίµων (για 
τον εµπλουτισµό των τελικών προ-
ϊόντων µε υγιεινές λιπαρές ουσίες 
και να συµβάλει έτσι στη µείωση των 
βλαβερών trans λιπαρών), όσο και 
στη βιοµηχανία φαρµάκων και συ-

µπληρωµάτων διατροφής. 
Με αφετηρία το ελληνικό ελαιόλα-
δο σε στερεή µορφή (Greek olive 
oil powder), στόχος της ARDUStech 
είναι η δηµιουργία καινοτόµων ελλη-
νικών προϊόντων που θα ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς διεθνώς, για λύσεις και προ-
ϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας.
«Σε πιλοτική φάση θα έχουµε µικρές 
ποσότητες τέλος Αυγούστου-αρχές 
Σεπτεµβρίου και τέλη του 2016 θα 
έχουµε πιο µαζική παραγωγή. 
Η παραγωγή γίνεται σε µονάδα στην 
Ολλανδία, καθώς ακόµα δεν υπάρχει 
στη χώρα µας σχετική τεχνογνωσία, 
αλλά φιλοδοξούµε µέσα στην επόµε-
νη 5ετία να φτιάξουµε µια µονάδα και 
στην Ελλάδα, όπου θα δηµιουργη-
θούν 15-20 νέες θέσεις εργασίας και 

η έδρα της θα είναι κοντά στα κέντρα 
παραγωγής αγροδιατροφικών προ-
ϊόντων», αναφέρει στο El o Βασίλης 
Σιώρος.
Μέχρι στιγµής έχουν ετοιµάσει 8 δι-
αφορετικούς κωδικούς µικροενθυ-
λακωµένου ελαιολάδου, που διαφέ-
ρουν, είτε γιατί έχουν διαφορετικές 
ιδιότητες ανάλογα µε το τρόφιµο στο 
οποίο είναι προορισµένο να µπουν, 
είτε γιατί είναι διαφορετικές ποικιλίες 
ελαιολάδου (εξαιρετικά παρθένου, 
παρθένου, βιολογικού κ.λπ.).
Στα πρώτα τους βήµατα στο ελαιόλαδο 
τους βοήθησαν παραγωγοί από την 
Κρήτη που τους χορήγησαν δωρε-
άν την πρώτη ύλη, ενώ ενδιαφέρον 
έχουν δείξει και βιοκαλλιεργητές 
ελιάς από τη Σπάρτη που θέλουν να 
δηµιουργήσουν καινοτόµα προϊόντα. 

  Στο premium ελαιόλαδο η ακριτική Μαρώνεια
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αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό κοµµάτι της αγοράς, η σκέψη της 
διοίκησης είναι να πάει φέτος σε µια περιορισµένη, δοκιµαστική, 
σειρά των νέων εµπορικών της προτάσεων και εφόσον κριθεί 
επιτυχηµένη κίνηση, τότε να υπάρξει µαζικότερη παραγωγή. 
Για το λόγο αυτό, έχουν εµφιαλωθεί από µόλις 250 φιάλες, στη κάθε 
µια από τις δύο νέες προτάσεις, οι οποίες συσκευάζονται σε χειροποίη-
τα κουτιά κατασκευασµένα από παλαιωµένο ξύλο οξιάς, καθένα εκ των 
οποίων έχει τη δική του «ατέλεια». Οι τιµές µε τις οποίες λανσάρεται η 
κάθε συσκευασία, κινούνται για τα µεν 200 ml στα 9 ευρώ (χονδρική) 
και στα 500 ml στα 15 ευρώ. Στο επόµενο διάστηµα θα κυκλοφορήσει 
µια ακόµη συσκευασία, σε δοχείο inox 3 λίτρων.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

«Ουσιαστικά, ανοίγεται 
ένα καινούργιο κανάλι 
διανοµής στη B2B αγορά 
για το ελληνικό ελαιόλαδο. 
∆ίνεται η δυνατότητα να 
µπει το προϊόν στα ξηρά 
µείγµατα (έτοιµα γεύµατα, 
πχ. σούπες, έτοιµες ζύµες 
για πίτσα). Και µιας και 
Οργανισµός Ελέγχου 
Φαρµάκων και Τροφίµων 
(FDA) των ΗΠΑ έχει δώσει 
περιθώριο µέχρι το 2019 
στις βιοµηχανίες τροφίµων 
για να καταργήσουν ή να 
αντικαταστήσουν τα trans 
λιπαρά, απόφαση που 
εξετάζεται και σε επίπεδο 
ΕΕ, δηµιουργείται µιας 
πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για το ελληνικό ελαιόλαδο 
σε σκόνη», τονίζει ο κ. 
Σιώρος.
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Το E-LA-WON δεν είναι µόνο 
παρθένο ελαιόλαδο 
είναι και φάρµακο

Από τις χώρες

του µαύρου χρυσού,

το Ντουµπάι και

το Άµπου Ντάµπι,

το καινοτόµο χρυσό

 ελληνικό ελαιόλαδο,

 E-LA-WON GOLD,

 της OLIVELAWON,

το οποίο απευθύνεται

 σε ένα παγκόσµιο

κοινό υψηλών

 καταναλωτικών

 απαιτήσεων, τώρα 

βάζει πλώρη 

για Ρωσία 

Της Φανής Γιαννακοπούλου
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Η µεγάλη αγάπη για την αγροτική ζωή, οι παι-

δικές αναµνήσεις από την Ίµβρο, οι εµπειρίες 

του λιοµαζώµατος και η επιµονή στην παρά-

δοση ήταν οι  λόγοι που οδήγησαν στη δη-

µιουργία της εταιρείας OLIVELAWON και του 

εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου E-LA-WON, 

αναφέρει στο el ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

OLIVELAWON, Ιωάννης Καµπούρης, και προ-

σθέτει: «καλλιεργούµε περί τα 10.000 λιόδε-

ντρα και η παραγωγή µας ξεπερνά τους 90 

τόνους µε συνεργαζόµενους παραγωγούς». 

Ακόµα ένας λόγος που κάνει το E-LA-WON 

να ξεχωρίζει είναι ότι ανταποκρίνεται στις 

νέες απαιτήσεις των καταναλωτών που ανα-

ζητούν ελαιόλαδα µε υψηλές φαινόλες, όπως 

η ελαιοκανθάλη.  

Με αφορµή τις ιδιότητές του αυτές το E-LA-

WON βραβεύεται στις 2 και 3 Ιουνίου στην 

Αρχαία Ολυµπία στο παγκόσµιο συνέδριο 

ελαιολάδου από τη διεθνή επιστηµονική επι-

τροπή ελαιοκανθάλης  ως ένα από τα ελαιό-

λαδα µε υψηλές φαινολικές ουσίες.

Όσον αφορά την ιδιαίτερη ονοµασία του 

ελαιολάδου του αποκαλύπτει ότι προκύπτει 

από τη συλλαβογραφική απόδοση της ελλη-

νικότατης λέξης ΕΛΑΙΟΝ στη Γραµµική Γραφή 

Β΄ εδώ και 3.500 χρόνια. «Κοιτάξαµε πίσω για 

να πάµε µπροστά. Θελήσαµε να αναδείξουµε 

αυτά τα προϊόντα έχοντας ως σηµείο αναφοράς 

την ιστορία µας, την παράδοσή µας-τη µονά-

κριβη. Γι’ αυτό και η επιλογή», τονίζει ο ίδιος.  

«Το ελληνικό ελαιόλαδο υπερέχει ποιοτικά 

γι’ αυτό και έχει εξαιρετικές προοπτικές στο 

χώρο της παγκόσµιας αγοράς ελαιολάδου 

και µπορεί να ξεχωρίσει από τη µαζική πα-

ραγωγή της Ισπανίας και το µάρκετινγκ της 

Ιταλίας µε σύµµαχο την ποιότητα και το ντι-

ζάιν του», λέει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

OLIVELAWON. 

Βέβαια, το όλο εγχείρηµα δεν είναι εύκο-

λο. «Είναι δύσκολο να οργανώσει κανείς ένα 

σταθερό δίκτυο διακίνησης προσανατολισµέ-

νο στο εξωτερικό επειδή η αγορά των τροφί-

µων µοιάζει µε κινούµενη άµµο την ώρα που 

οι διανοµείς απαιτούν σταθερή ποιότητα και 

επάρκεια», σηµειώνει ο κ. Καµπούρης.

Για την ώρα η OLIVELAWON παράγει απο-

κλειστικά το ελαιόλαδο E-LA-WON  από κορω-

νέικη ποικιλία, αλλά στα άµεσα σχέδιά τους 

είναι να συµπεριλάβουν επιτραπέζιες ελιές 

και χειροποίητο σαπούνι από ελαιόλαδο.  

Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί ότι αν 

και η εταιρεία µετρά ήδη πάνω από 2 χρόνια 

ζωής κερδίζει συνεχώς βραβεία σε διεθνείς 

και ελληνικούς διαγωνισµούς και συµµετέχει 

ενεργά σε εκθέσεις, όπου ο κ. Καµπούρης 

διαπιστώνει το αυξανόµενο ενδιαφέρον των 

ξένων για το ελληνικό ελαιόλαδο. 

Τα προϊόντα E-LA-WON διατίθενται σε επι-

λεγµένα ντελικατέσεν και ξενοδοχεία, τόσο 

στην εγχώρια αγορά, όσο και σε χώρες της 

ΕΕ. Κυρίως Αγγλία, Γερµανία, και ακολούθως 

Βέλγιο, Ελβετία και Ολλανδία αλλά και στη 

δυναµική αγορά των Ηνωµένων Αραβικών 

Εµιράτων. Να σηµειωθεί, τέλος, πως όλη η 

δραστηριότητα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά 

µέσω της ιστοσελίδας τους, ενώ επόµενοι 

σταθµοί τους είναι η Αµερική και η Ιαπωνία.

Το ελαιόλαδό E-LA-WON
κατέκτησε το Χρυσό
Μετάλλιο τον Ιούνιο 2015 
στον Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό 
«Terra Olivo» του Ισραήλ
και το Αργυρό Μετάλλιο τον 
Απρίλιο 2015 στον ∆ιεθνή
 ∆ιαγωνισµό «Olive
Japan» στο Τόκυο

«Είµαι παρών σε όλα τα 
στάδια παραγωγής, από την 

συγκοµιδή, την ελαιοποίηση, 
µέχρι και την αποθήκευση και 

τη διακίνηση», λέει στο Εl  
o κ. Καµπούρης.
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Η ΕΛΛΑ∆Α έχει µακρά παράδοση 
στην παραγωγή ελαιολάδου. Πάνω 
από το 70% της παραγωγής είναι 
«εξαιρετικά παρθένο». Κι αυτό γιατί οι 
Ελληνες ελαιοπαραγωγοί δεν κάνουν 
σκόντο στην ποιότητα. Παραµένουν 
πιστοί στην παράδοση και συνεχίζουν 
να «ραβδίζουν» τις ελιές µαζεύοντάς 
τες µε τα χέρια, για να διατηρούν την 
οξύτητα σε χαµηλά επίπεδα. 
Τη διατήρηση της παράδοσης, την 
υψηλή ποιότητα των προϊόντων και 
την απόκτηση ενός ισχυρού brand 
name στη διεθνή αγορά συνεπικουρεί 

η Τράπεζα Πειραιώς µέσω του Προ-
γράµµατος Συµβολαιακής Γεωργίας. 
Μια κοινή συµφωνία µεταξύ παρα-
γωγών και επιχειρήσεων, συνεταιρι-
σµών, οµάδων παραγωγών εµπορίας 
- µεταποίησης. Ο ελαιοπαραγωγός 
µέσω της ειδικής κάρτας, την οποία 
παραλαµβάνει χωρίς χρέωση, έχει 
ρευστό, µε το χαµηλότερο επιτόκιο 
της αγοράς για να καλύψει το κόστος 
παραγωγής, από την αγορά των εφο-
δίων µέχρι την ενέργεια και τα εργατι-
κά.  Η κάρτα, που λειτουργεί ως ρευ-
στό, δίνει το πλεονέκτηµα στον αγρότη 

να πετύχει καλύτερες τιµές κατά την 
αγορά των αγροεφοδίων.
Οι επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί, οµά-
δες παραγωγών έχουν επίσης δυνα-
τότητα πρόσβασης σε ρευστότητα για 
την έγκαιρη πληρωµή του προϊόντος 
που αγοράζουν από τους παραγω-
γούς, προσαρµόζονται ευκολότερα 
στις αυστηρές προδιαγραφές των 
αγορών και διασφαλίζουν την ποιότη-
τα σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι 
ως το ράφι, που πλέον έχει ξεπερά-
σει τα εθνικά σύνορα, όπως µαρτυρά 
η εµπειρία «6» ελληνικών εταιρειών 

που έχουν ενταχθεί στη Συµβολαιακή 
Γεωργία και Κτηνοτροφία.

ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ
Αρωµα έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
φιγουράρει για δεύτερη χρονιά στα 
ράφια των αµερικανικών καταστη-
µάτων. Γύρω στους 300 τόνους της 
κρητικής εταιρείας Μποτζάκη τοπο-
θετήθηκαν πέρυσι στα ράφια των πιο 
φηµισµένων ντελικατέσεν της Αµε-
ρικής. Η συµφωνία της εταιρείας µε 
την τρίτη -παγκοσµίως- µεγαλύτερη 
εταιρεία εισαγωγών, την αµερικανι-

ΜΠΛΑΟΥΕΛ
Το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο 
κέρδισε τον Αυστριακό Φρίντριχ 
Μπλάουελ στα τέλη του '70, όταν 
ως φοιτητής ήρθε διακοπές στην 
Ελλάδα. Σήµερα τα προϊόντα της 
εταιρείας βρίσκονται στα ράφια 
µεγάλων βιολογικών αλυσίδων 
σε Γερµανία, Alnatura, Dennere 
σε Γερµανία και Αυστρία, σούπερ 

µάρκετ Spar στην Αυστρία ενώ 
οι 300 παραγωγοί της περιοχής 
την προµηθεύουν µε περισ-
σότερους από 700 τόνους.  «Η 
άνοδος των τιµών της α' ύλης, µε 
όλα τα οφέλη για τον παραγωγό, 
δηµιουργεί µια δυσκολία για τον 
εξαγωγέα, ο οποίος δεν έχει τη 
δυνατότητα να µεταφέρει τα 

αυξηµένα κόστη στις απαιτη-
τικές αγορές του εξωτερικού» 
τονίζει ο Φέλιξ Μπλάουελ, 
δεύτερη γενιά. Η δραστηριοποίη-
ση της επιχείρησης από το 1980 
συνοδεύθηκε από την υιοθέτηση 
του σήµατος "Mani®" και λίγο 
αργότερα από την είσοδο στη 
βιολογική καλλιέργεια. 

Στα ράφια των γκουρµέ, ευρωπαϊκών και αµερικανικών, 
καταστηµάτων φιγουράρει κερδίζοντας συνεχώς 
καταναλωτές το έξτρα παρθένο ελληνικό λάδι, το οποίο 
άρχισε να κάνει έντονη την παρουσία του στη διεθνή αγορά 
τη δεκαετία του '80. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ

Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΑΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Η εξαγωγική δραστηριότητα της 
οικογενειακής επιχείρησης «Κολυ-
µπάρι ΑΕ» ξεκίνησε από την Ιταλία. 
«Το προϊόν άρχισε να εξάγεται χύµα 
στη γείτονα. Αλλά τα τελευταία 
χρόνια στέλνουµε όσο πιο πολύ 
µπορούµε τυποποιηµένο» τονίζει ο 
Ν. Μιχελάκης. Η ελληνική εταιρεία 
εµφιαλώνει το λάδι µε το χρυσο-
πράσινο χρώµα και το φρουτώδες 
άρωµα σε µικρά γυάλινα µπουκάλια 
πριν φθάσει στα ράφια των µεγαλύ-

τερων σούπερ µάρκετ και ντελικατέ-
σεν της Ευρώπης, της Αµερικής, της 
Ασίας και της Αυστραλίας. Από τους 
800 τόνους που προµηθεύτηκε πέ-
ρυσι από τους 800 παραγωγούς το 
90% εξάγεται. Η εταιρεία παράγει το 
ΠΟΠ Κολυµβάρι Χανίων Κρήτης και 
ΠΓΕ Χανίων, καθώς και βιολογικό. 
Πρόσφατα λάνσαρε και δύο πρωτο-
ποριακά προϊόντα της σειράς «Fresh 
& Fruity»: Το ΠΟΠ Κολυµβάρι και το 
βαλσάµικο ξίδι Κρήτης, σε σπρέι. 

κή Costco και τον εκπρόσωπο της δι-
ανοµέα Τάσο Χρονόπουλο, «τρέχει» 
από τις αρχές του 2015. Το ΠΟΠ Πεζά 
έξτρα παρθένο, µε άλλη επωνυµία, 
βρίσκεται στα ράφια των Fortnum & 
Mason του Λονδίνου από το Νοέµ-
βριο του 2013. 

AΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ
Η οικογενειακή επιχείρηση Cretan 
Olive Mill των αδελφών Αλµπαντάκη 
ξεκίνησε το 1966 στο χωριό Καλέσα 
του Ηρακλείου και οι επίγονοί τους 
συνεχίζουν το έργο των ιδρυτών.
Από το 2009 η CretanOliveMill έχει 
παρουσιάσει εµπορικά brands στην 
αγορά (Αγρελιά, Κρητικοί Ελαιώνες 
κ.ά.) τα οποία έχουν βραβευτεί σε 
πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνι-
σµούς, αυξάνοντας της εµπορική πα-
ρουσία της εταιρείας. 

Περίπου 1.600 τόνοι λαδιού τυποποι-
ήθηκαν την τελευταία ελαιοκοµική 
χρονιά. «Οι 1.000 τόνοι τυποποιη-
µένου ελαιολάδου µε τα οκτώ brand 
name», όπως διευκρινίζει ο κ. Μι-
χάλης Αλµπαντάκης, «εξάγονται σε 
περίπου 30 χώρες».  

ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σχεδόν 150 τόνους ελαιολάδου 
έδωσαν οι 680 ελαιοπαραγωγοί του 
νοµού την τελευταία χρονιά στην 
ΕΑΣ Κορινθίας, που λειτουργεί από 
το έτος 1919. 
Το σύνολο της παραγωγής συσκευ-
άζεται στο υπερσύγχρονο τυποποι-
ητήριο που δηµιουργήθηκε το 2007.  
Περίπου το 70%, µε την επωνυµία 
«Κορινθία Χώρα» και «Λαΐς», εξά-
γεται σε 15 χώρες. 
«Το τελευταίο προϊόν που λανσά-
ρει η Ενωση Κορινθίας», όπως 
επισηµαίνει ο υπεύθυνος στον 
τοµέα του ελαιολάδου ∆ηµήτρης 
Καλλαράς, «είναι µια κασετίνα 
δώρου µε δυο φιάλες των 500 
γρ. από το Κορινθία Χώρα, 100% 
ποικιλία Μανάκι, και το Λαΐς από 
Μανάκι και Κορωνέικη».

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΑΕ
Τα πελώρια ελαιόδεντρα στις βόρειες 

υπώρειες των Αστερουσίων της 
Κρήτης δίνουν το εξαιρετικά παρθένο 

λάδι της εταιρείας Ευριπίδης, το 
οποίο απολαµβάνουν καταναλωτές 

από Ευρώπη, Ασία, Αµερική και 
Ωκεανία. Σήµερα εξάγει πάνω από το 

85% της παραγωγής. Μεγαλύτεροι 
πελάτες είναι η Αυστραλία και ο 
Καναδάς, µε την κάθε χώρα να 

απορροφά κάπου 200 τόνους. «Η 
αγορά του λαδιού έχει προοπτικές 

υπό προϋποθέσεις. Το προϊόν πρέπει 
να είναι τυποποιηµένο και όχι χύµα 

για να έχει υψηλή προστιθέµενη 
αξία» επισηµαίνει ο Μανώλης 

Μελαµπιανάκης. Η «Ευριπίδης» 
δραστηριοποιείται στην Πλώρα του 

Ηρακλείου Κρήτης από το 1969. 

Η εταιρεία Μποτζάκης 
προµηθεύεται κάθε χρόνο πάνω 

από 1.500 τόνους από 1.000 
παραγωγούς του Ηρακλείου. Το 

50% της παραγωγής εξάγεται σε 
πάνω από 25 χώρες.

36-37_peiraiws.indd   37 5/25/16   6:08 PM



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΒΡΟΧΕΣ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΛΕΣ 
ΟΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  

ΛΙΓΟΤΕΡΟ  
ΚΑΡΠΟ ΒΛΕΠΕΙ  
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Για µια µειωµένη ή µέτρια παραγωγή το ’16-’17 κάνουν λόγο οι πρώτες 
ενδείξεις, της ανθοφορίας, σε Αχαΐα, Αιγιαλεία, Μεσσηνία, Κορινθία, σύµφωνα 
µε τα λεγόµενα ελαιοπαραγωγών στο «El», αν και σαφέστερη εικόνα θα έχει 
διαµορφωθεί στα µέσα Ιουνίου. Την ίδια στιγµή, τα δηµοσιεύµατα του ιταλικού 
Τύπου αναφέρουν ότι οι ενδείξεις της ανθοφορίας είναι καλές στη γείτονα 
χώρα έως τώρα, πρόβλεψη στην οποία αποδίδεται από αρκετούς Έλληνες 
συνεταιριστές το µειωµένο αγοραστικό ενδιαφέρον των Ιταλών εµπόρων 
για το ελληνικό ελαιόλαδο. Επίσης, στην ελληνική αγορά έχει διαρρεύσει 
η πληροφορία ότι η ανθοφορία στην Ισπανία εξελίσσεται καλά χάρη στις 
τελευταίες βροχοπτώσεις. Από την άλλη, όµως, συντελεστές του κλάδου της 
Ισπανίας δηλώνουν σε αντίστοιχα ρεπορτάζ στη χώρα τους ότι οι βροχές 
υπολείπονται του µέσου όρου µίας νορµάλ χρονιάς 

Της Μαρίας Κρόκου

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑel
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ΣΥΜΦΩΝΑ µε τις δηλώσεις των 
Ισπανών, παρά τις βροχοπτώσεις, 
που σηµειώθηκαν το Μάιο, ακόµα 
παρατηρείται σηµαντική ανοµ-
βρία, που υπολογίζεται στα 100 
λίτρα βροχής σε σχέση µε τις βρο-
χοπτώσεις µίας κανονικής σεζόν. 
Όπως τονίζει ο υπεύθυνος του 
τοµέα στην Ένωση Νέων Αγροτών 
(UPA), David Erice, οι βροχές την 
άνοιξη βελτίωσαν κατά πολύ την 
κατάσταση στους ελαιώνες, αλλά 
αυτές είναι ακόµα λιγότερες σε 
σύγκριση µε το µέσο όρο µίας 
κανονικής χρονιάς. Γι’ αυτό, εκτός 
από τον Μάιο, και «ο Ιούνιος, εί-
ναι πολύ κρίσιµος για να υπάρξει 
έγκυρη εκτίµηση για την εξέλιξη 
της καρπόδεσης και την επόµενη 
παραγωγή», προσθέτει ο κ. Erice. 
Σύµφωνα µε τον γενικό γραµµα-
τέα της Ένωσης των Αγροτικών 
και Κτηνοτροφικών Οργανώσεων 
της Jaén, Juan Luis Ávila, «δεν 
είναι πιθανό η επόµενη σεζόν να 
δώσει µία παραγωγή παραπάνω 
από «µέτρια». 
Σε αυτό συνηγορούν και άλλοι συ-
ντελεστές της ισπανικής αγοράς, 
στηρίζοντας την εκτίµησή τους 
στις χαµηλές θερµοκρασίες αρχές 
Μαΐου που διέκοψαν τον βλαστικό 
κύκλο και οδήγησαν στην καθυ-
στέρηση της ανθοφορίας. 
Την ίδια ώρα, στη Μεσσηνία λόγω 
της αυξηµένης φετινής παρα-

γωγής σε σχέση µε µία κανονική 
χρονιά, είναι πολύ πιθανό η επό-
µενη παραγωγή, του ’16-’17, να 
είναι µειωµένη, καθώς, «εκτός 
απροόπτου οι ελιές µία χρονιά δί-
νουν παραγωγή και µία όχι», επι-
σηµαίνουν οι καλλιεργητές. 
Ωστόσο, στην Κορινθία «αν και η 
παραγωγή του ’15-’16 ήταν µει-
ωµένη, αυτή του ’16-’17 φαίνεται 
ότι θα είναι «µέτρια», σύµφωνα 
µε τις πρώτες ενδείξεις», υπο-
γραµµίζει ο πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συνεταιρισµού Αγ. Βασιλεί-
ου, Μιχάλης Βαρδάκας. 
Επίσης, στην Αχαΐα η µέχρι τώρα 
εικόνα δείχνει ότι η σοδειά του 
’16-’17 θα είναι µέτρια, περίπου 

10-15% µειωµένη σε σχέση µε τη 
φετινή, που ήταν σε καλά επίπεδα.  
«Μειωµένη από µία κανονική σε-
ζόν λόγω κυρίως της ανοµβρίας 
φαίνεται ότι θα είναι η επόµενη 
ελαιοπαραγωγή και στην Αιγια-
λεία, όπου φέτος η σοδειά ήταν 
µεγαλύτερη σε σχέση µε τα 2 τε-
λευταία έτη», αναφέρουν παρα-
γωγοί απ’ την περιοχή. 

ΑΝΑΚΑΜΨΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΕ ΠΗΛΙΟ 
ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Από την άλλη, αυξηµένη σε σχέ-
ση µε τις 2 προηγούµενες χρονιές 
αναµένεται η επικείµενη σοδειά στο 
Πήλιο, όπου η ανθοφορία εξελίσσε-
ται ικανοποιητικά, καθώς οι βροχές 
την άνοιξη και η υγρασία ευνόησαν 
τα δέντρα. Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι 
τα 2 προηγούµενα χρόνια παρουσι-
άστηκε ακαρπία στην περιοχή και 
ελάχιστη παραγωγή. 
Τέλος, στο Ηράκλειο η επόµενη πα-
ραγωγή φαίνεται ότι θα είναι ελα-
φρώς υψηλότερη από µία κανονική 
σεζόν, σε αντίθεση µε τη φετινή που 
ήταν µειωµένη κατά 30-40%. Έτσι, 
και «η ποιότητα αναµένεται καλή, 
καθώς όταν έχει ποσότητα δεν έχει 
πολλές προσβολές από δάκο», λέει 
ο Μιχάλης Καµπιτάκης, απ’ την Οµο-
σπονδία Αγροτικών Συνεταιρισµών 
του νοµού. 

«Η καλή βεντέµα ανθεί 
και δένει το Μάη, λέµε 
στην Κρήτη», µας µε-
ταφέρει ο παραγωγός 
απ’ τα Χανιά, Ανδρέας 
Κουλετάκης, ο οποίος 
επισήµανε ότι η φετινή 
ανθοφορία έχει διαρκέ-
σει 2-3 µήνες, διπλάσιο 
σχεδόν διάστηµα από 
άλλες χρονιές 

ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΑΡΠΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών 
και Αµπέλου Χανίων ολοκλήρωσε την 
«Μελέτη της επίδρασης του σκευάσµατος 
Amino 16 της ΕΒΥΠ Ε.Ε. στην ανθοφορία, 
θρέψη και ποιότητα των παραγόµενων 
καρπών και ελαιολάδου». Οι αποδόσεις στις οποίες 
κατέληξε είναι έως 10% µεγαλύτερες για τον καρπό και 
έως 18% µεγαλύτερες για το ελαιόλαδο λόγω αύξησης 
και της ελαιοπεριεκτικότητας. Τα πιο πάνω αποτελέσµατα 
επιτυγχάνονται, σύµφωνα µε την εταιρεία, µε τρεις 
εφαρµογές εύκολες και οικονοµικές που συνδυάζονται 
µε όλα τα φυτοπροστατευτικά και προϊόντα θρέψης 

που χρησιµοποιούνται στην ελιά. Η 
πρώτη εφαρµογή γίνεται µε 50 ml/δέντρο 
Amino16 από το τέλος Ιανουαρίου µέχρι τα 
µέσα Φεβρουαρίου για αποτελεσµατικότε-
ρη διαφοροποίηση των οφθαλµών. Η δεύ-

τερη µε 50 ml/δέντρο Amino16 µε Β & Zn, την άνοιξη 
πριν την άνθηση για καλύτερη καρπόδεση και συγκρά-
τηση των καρπών προσθέτοντας και τα απαραίτητα στην 
ελιά ιχνοστοιχεία Βόρειο και Ψευδάργυρο. Η τρίτη 50 
ml/δέντρο Amino16 το καλοκαίρι κατά την σκλήρυνση 
του πυρήνα της ελιάς, για καλύτερες αποδόσεις τόσο σε 
καρπό όσο και σε ελαιόλαδο.
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ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 
ΣΤΑ 100 ΜΕΤΡΑ 
Η ΑΚΤΙΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ XYLELLA  

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ, πιο αυστηρά µέτρα προστα-
σίας των ελαιόδεντρων από το καταστροφικό 
βακτήριο καραντίνας, τη γνωστή πλέον σε όλους 
Xylella fastidiosa, υιοθέτησαν πρόσφατα τα κράτη 
µέλη. Με αφορµή τις τελευταίες εξελίξεις µε την 
«επέλαση» της Xylella στην περιοχή της Απουλί-
ας καθώς και το γεγονός ότι έχουν υπάρξει νέα 
κρούσµατα περιµετρικά της µολυσµένης περιο-
χής του Λέτσε, από τη λήψη των προηγούµενων 
έκτακτων µέτρων, αποφασίστηκε να αυξηθεί η 
ακτίνα της περιοχής που βρίσκεται σε καραντίνα 
έτσι ώστε να αποφευχθεί αποτελεσµατικότερα η 
περαιτέρω εξάπλωση του βακτηρίου.
Τα µέτρα, µάλιστα, κρίθηκαν απαραίτητα, αν 
υπολογιστεί το γεγονός ότι η εξάπλωση του 
παθογόνου είναι ιδιαίτερα εύκολη καθώς 
πραγµατοποιείται µε αφίδες και ακρίδες, µε 
αποτέλεσµα να απειλεί άµεσα και τις κοντινές 
ελαιοπαραγωγούς περιοχές.
Ειδικότερα, στις 12 Μαΐου, ο γενικός εισαγγε-
λέας αξιολόγησε ως έγκυρη την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εκρίζωση όλων 
των φυτών σε ακτίνα 100 m από τα µολυ-
σµένα ελαιόδενδρα. Μάλιστα, τα νέα µέτρα 
αφορούν τα εξής:  
■ Στην µολυσµένη περιοχή, τα φυτά που 
έχουν πληγεί αποµακρύνονται µόνο εάν είναι 
κοντά σε εγκεκριµµένα φυτώρια ή καλλιέργειες 
πολιτιστικού, κοινωνικού ή επιστηµονικού 
ενδιαφέροντος.
■ Στη νεκρή ζώνη (µε ακτίνα 10 χλµ) αποµα-

κρύνονται σε ακτίνα 100 µέτρων τα µολυσµένα 
φυτά (αν υπάρχουν) και όλα τα φυτά ξενιστές.
Το φαινόµενο µε την ονοµασία «σύνδροµο 
ταχείας παρακµής της ελιάς» είναι ασθένεια η 
οποία πλήττει από το 2013 τους ελαιώνες της 
νότιας Ιταλίας. Ο οργανισµός Xylella fastidiosa, 
στον οποίο πιθανολογείται ότι οφείλεται το συ-
γκεκριµένο φαινόµενο, είναι βακτήριο το οποίο 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο των επιβλαβών 
οργανισµών καραντίνας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος εξαπλώ-
σεως λόγω της επικινδυνότητάς του για πολλά 
φυτά, καλλιεργούµενα και αυτοφυή. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 
2015/789 επιβάλλοντας την υλοτόµηση των 
ελιών που έχουν προσβληθεί από τον οργα-
νισµό Xylella fastidiosa, καθώς και όλων των 
φυτών-ξενιστών που βρίσκονται σε ακτίνα 100 
µέτρων γύρω από το προσβληθέν φυτό.
Ωστόσο, υπενθυµίζεται ότι πολλοί Ιταλοί 
αγρότες, προσέφυγαν στα ιταλικά δικαστήρια τα 
οποία υπέβαλαν στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ερωτήµατα σχετικά µε τη νοµιµότη-
τα της αποφάσεως της Επιτροπής. 
Στις 12 Μαΐου 2016 ο γενικός εισαγγελέας 
προτείνει στο ∆ικαστήριο να απαντήσει ότι 
η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
απαιτήσει από τα κράτη µέλη να καταστρέψουν 
όλα τα φυτά σε ακτίνα 100 µέτρων από τα φυτά 
που έχουν µολυνθεί από το βακτήριο fastidiosa 
Xylella είναι έγκυρη.
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 698 ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΦΕΤΟΣ

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 
ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ

ΧΤΥΠΑ Ο ∆ΑΚΟΣ
Ο δάκος είναι αναµφισβήτητα ο µεγαλύτερος εχθρός 
της ελιάς, για την αντιµετώπιση του οποίου κινητοποιείται 
ολόκληρος κρατικός µηχανισµός από τα τέλη της 
άνοιξης µέχρι και το τέλος του φθινοπώρου, µέσω 
των προγραµµάτων δακοκτονίας

Της Ελένης ∆ούσκα

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΟΝ∆ΥΛΙ για το πρό-
γραµµα ανέρχεται µεν στο περσινό 
µπάτζετ των 18.363.755,70 ευρώ, 
αλλά µε τελείως διαφορετικά ποσά 
ανά περιφέρεια και «δικαιολογεί» 
προσλήψεις 689 εποχικών για την 
αντιµετώπιση των αναγκών στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες, αρµόδιες κατά 
τόπους ∆ιευθύνσεις. Το προσωπικό 
αυτό θα απασχοληθεί ως εξής: Οι το-
µεάρχες δακοκτονίας µέχρι 5,5 µήνες, 
το δε εργατοτεχνικό προσωπικό δια-
φόρων ειδικοτήτων τα 190 άτοµα για 
1,38 µήνες (έως 34 ηµεροµίσθια ανά 
άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µη-
νών) και τα 349 για 2,43 µήνες (έως 
60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονι-
κό διάστηµα 6,5 µηνών) η δε απασχό-
ληση τους θα γίνει εντός του χρονικού 
διαστήµατος από την ηµεροµηνία 
πρόσληψης µέχρι 30-11-2016.
Ως γνωστό πρόκειται για ένα είδος 
µονόφαγο, µε 3 ως 4 γενεές το έτος, 
ενώ σε περιοχές µε ήπιους χειµώνες 
ενδεχοµένως να παρουσιαστούν πε-
ρισσότερες από µία µορφές ταυτό-
χρονα. Οι ζηµιές που προκαλούνται 
στον καρπό της ελιάς, οφείλονται στα 
νύγµατα τα οποία ανοίγουν τα θηλυκά 
άτοµα πάνω στον καρπό προκειµένου 
να εναποθέσουν τα αυγά τους. Από τα 
αυγά αυτά θα προκύψουν οι νεαρές 

προνύµφες οι οποίες ανοίγουν στοές 
εντός του µεσοκαρπίου και τρέφονται 
από αυτό.
Η συνηθέστερη µέθοδος καταπολέµη-
σής του είναι η χηµική, ενώ δοκιµά-
στηκαν επίσης και βιολογικοί µέθοδοι 
όπως είναι η εξαπόλυση φυσικών 
εχθρών και οι µαζικές εξαπολύσεις 
στειρωµένων µε ακτινοβολία δάκων.
 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ 
20 ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΠΑΓΙ∆Α 
Στην καταπολέµηση του δάκου, συνί-
σταται να γίνεται παρακολούθηση της 
πορείας του ενήλικου πληθυσµού µε 
τις γνωστές γυάλινες δακοπαγίδες, 
όπου τοποθετείται ως ελκυστικό, 
υδατικό διάλυµα φωσφορικού ή θει-
ικού αµµωνίου 2% και σε ορισµένες 
περιπτώσεις και διάλυµα υδρολυµέ-
νης πρωτείνης 4%. Συνήθως τοπο-
θετούνται γύρω στις 50 παγίδες ανά 
1.000 δέντρα, προκειµένου να γίνει 
ασφαλής καταµέτρηση των θηλυκών 
και των αρσενικών ατόµων που πα-
γιδεύονται.
Εάν ο αριθµός των ενήλικων ατόµων 
κυµαίνεται από 5 ως 20 άτοµα ανά 
παγίδα και για διάστηµα 5 ηµερών, 
συνίσταται να γίνει ψεκασµός. Εκτός 
όµως από την καταµέτρηση των ενή-
λικων ατόµων στις γυάλινες παγίδες, 

συνίσταται να γίνεται και εκτίµηση του 
ποσοστού προσβολής του ελαιοκάρ-
που. Αυτό γίνεται µε δειγµατοληψίες 
καρπών που µαζεύονται περιφερεια-
κά από τυχαία δέντρα και εύρεση των 
γόνιµων νυγµάτων. Όταν το ποσοστό 
γόνιµης προσβολής είναι 5% για τις 
ελαιοποιήσιµες ποικιλίες ή 2-4% για 
τις επιτραπέζιες, συστήνετε να διενερ-
γείται ψεκασµός. 
Τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται 
για τους ψεκασµούς είναι κυρίως ορ-
γανοφωσφορικά σε αναλογία 0,3%, 
και διενεργούνται από κάθε ελαιοπα-
ραγωγό χωριστά, ιδιαίτερα σε περιο-
χές που δεν εφαρµόζεται πρόγραµµα 
δακοκτονίας.

Από αρχές Ιουνίου 
συνιστάται ένας 
προληπτικός 
δολωµατικός 
ψεκασµός, 
µε σκοπό την 
προσέλκυση 
και θανάτωση 
των ενήλικων 
ατόµων πριν αυτά 
ωοτοκήσουν στον 
ελαιόκαρπο
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του 
ελαιολάδου δίνει στο προϊόν συγκρι-
τικά πλεονεκτήµατα που το διαφορο-
ποιήσουν από τον ανταγωνισµό και 
αυξάνουν την προστιθέµενη αξία του.
Φυσικά αυτό προϋποθέτει αρχικά 
την κατάρτιση και εκπαίδευση των 
παραγωγών από εξειδικευµένους 
συµβούλους, ώστε να αποκτήσουν 
τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιό-
τητες που είναι απαραίτητες για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων 
ορθής γεωργικής πρακτικής για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των καλ-
λιεργειών τους. 
Στη συνέχεια, η ανάπτυξη και εγκατά-
σταση συστηµάτων για την ασφάλεια 
των τροφίµων, καθώς και για την 
πλήρη ιχνηλασιµότητα του τελικού 
προϊόντος, προσδίδουν στις επιχει-
ρήσεις που τα εφαρµόζουν (ελαι-
ουργεία και τυποποιητήρια) αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήµατα, ώστε να 
στοχεύσουν σε νέες αγορές τόσο του 
εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.
Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία  

«Proactive A.E. - Σύµβουλοι Επιχειρή-
σεων», σε συνεργασία µε Ελαιοκοµι-
κούς Φορείς και Αγροτικούς Συνεται-
ρισµούς της Κρήτης, υλοποιεί µεγάλο 
αριθµό ποικίλων δράσεων που έχουν 
ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
του ελαιολάδου σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας, από το χω-
ράφι έως και τον τελικό καταναλωτή.
Ενδεικτικά, για την καλλιεργητική πε-
ρίοδο 2015-2016 η «Proactive A.E. - 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων» έχει υλο-
ποιήσει τις παρακάτω δράσεις που 
αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας 
του ελαιολάδου:
■ ∆ιεξαγωγή σεµιναρίων κατάρτι-
σης παραγωγών στον αγρό. 
■ Πρακτική εκπαιδευτική επίδειξη 
για την εγκατάσταση ελαιώνα και τον 
εµβολιασµό ελαιοδέντρων µε τη µέ-
θοδο του ενοφθαλµισµού. 
■ Επίδειξη τεχνικής ενσωµάτωσης 
χορτοδoτικών φυτών σε ελαιώνες
■ Επίδειξη θρυµµατισµού των υπο-
λειµµάτων κλαδέµατος. 
■ Πρακτική Επίδειξη Εναλλακτικών 

Επίδειξη θρυµµατισµού 
των υπολειµµάτων 
κλαδέµατος.

Επίδειξη τεχνικής 
ενσωµάτωσης 
χορτοδoτικών 
φυτών σε 
ελαιώνες.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του «Proactive A.E. - Σύµβουλοι Επιχειρή-

∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Εγκατάσταση ελαιώνα - 
Εµβολιασµός ελαιοδέντρων µε τη 

µέθοδο του ενοφθαλµισµού.
Τεχνικών Καταπολέµησης του ∆άκου.
■ Σχεδιασµός, ανάπτυξη και εγκατά-
σταση συστηµάτων ορθής γεωργικής 
πρακτικής, σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις του προτύπου Agro 2.1-2.2.
■ Εγκατάσταση λογισµικού ολοκλη-
ρωµένης ψηφιακής οργάνωσης και 
διοίκησης συστηµάτων παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων και τροφίµων 
(Proactive e-farming).
■ Σχεδιασµός, ανάπτυξη, εγκατά-

σταση και πιστοποίηση συστηµάτων 
Ασφάλειας Τροφίµων σε ελαιουργεία 
και τυποποιητήρια ελαιολάδου (ISO 
22000:2005, FSSC 22000).
■ Σχεδιασµός, ανάπτυξη, εγκατά-
σταση και πιστοποίηση συστηµάτων 
Ιχνηλασιµότητας (ISO 22005:2007).
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ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ 
Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ 
ΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΘΑ ΠΕΙΣΕΙ ΟΛΟ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον Γιάννη Πανάγο

Η αναβάθµιση της εικόνας της επιτραπέζιας ελιάς 
στο εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό αποτελεί 
σύµφωνα µε τον πρόεδρό της Γιώργο Ντούτσια, 
τον βασικό στόχο της αντίστοιχης ∆ιεπαγγελµατι-
κής, που κλείνει µόλις ένα έτος από την αναγνώ-
ρισή της, µια εποχή που χρονικά συµπίπτει µε τη 
διαχείριση του φλέγοντος για τον κλάδο θέµα του 
ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας». Σύµφωνα µε ίδιο, «τα βα-
σικά που πρέπει να φροντίσουµε σαν χώρα είναι η 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής και η καλύτερη 
διάρθρωσή της που θα έχει σαν αποτέλεσµα αυξη-
µένο αγροτικό εισόδηµα, και η άρση των αντικινή-
τρων στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ διατηρεί 
επίκαιρο το αίτηµα για τη δηµιουργία Μητρώου 
Μεταποιητικών Μονάδων προσαρµοσµένου στις 
ιδιαιτερότητες του προϊόντος. 

Ποιοι λόγοι επέβαλαν τη δηµιουργία της 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας 
Ελιάς και ποιοι είναι οι κεντρικοί της στόχοι;
Η έλλειψη κεντρικού φορέα που να διαθέτει την 
τεχνογνωσία ώστε να συσπειρώνει και να εκπρο-
σωπεί αναλογικά και αποτελεσµατικά τους απα-
σχολούµενους µε τον κλάδο των επιτραπέζιων 
ελιών (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 
τοµέα) για την προάσπιση των συµφερόντων ενός 
στρατηγικού για την εθνική οικονοµία εξαγωγι-
κού προϊόντος και ισχυροποίησης της θέσης του 
στις αγορές. Ο εθνικός φορέας µε διευρυµένες 
αρµοδιότητες που εκπροσωπεί αποτελεσµατι-
κά τον κλάδο αποτελούσε όραµα ετών για τους 
απασχολούµενους ελαιοπαραγωγούς και επιχει-
ρήσεις, ενώ η δηµιουργία του προβλέπεται να 
αποτελέσει εφαλτήριο για:

• Την ισχυροποίηση της θέσης της επιτραπέζιας 
ελιάς στις αγορές,
• Τον καλύτερο συντονισµό και προάσπιση των 
συµφερόντων των φορέων και επιχειρήσεων που 
απασχολούνται σε όλο το φάσµα της παραγωγής, 
τυποποίησης και εξαγωγής του προϊόντος και
• Την αναβάθµιση της εικόνας της επιτραπέζιας 
ελιάς στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
Στις βασικές προτεραιότητες της ∆ΟΕΠΕΛ εντάσ-
σονται η ανταπόκριση στις διεθνείς προκλήσεις 
και τον ανταγωνισµό, µε ενδυνάµωση της θέσης 
της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς και όχηµα τη 
φυσικότητα, η αξιοποίηση του ελληνικού σήµα-
τος, η διασύνδεση µε τον τουρισµό και την εστίαση 
αλλά και η καλλιέργεια σχέσεων µε τα ευρωπαϊκά 
κέντρα λήψης αποφάσεων.

Υπάρχουν κάποια οργανωτικά ζητήµατα τα 
οποία θα πρέπει να διευθετηθούν ή είσαστε 
ήδη έτοιµοι να αναλάβετε δράση;
Η ∆ιεπαγγελµατική κλείνει ένα χρόνο από την 
αναγνώρισή της και έχει σχετική οργανωτική 
επάρκεια, η οποία θα συµπληρώνεται µε την ανά-
πτυξή της. 

Λέγεται ότι η διάταξη του Άρθρου 34 στο νόµο 
4384/2016 που αφορά στις ∆ιεπαγγελµατικές 
Οργανώσεις δεν διευκολύνει και πολύ την 
κατάσταση. Ποια είναι η γνώµη σας;
To Άρθρο 34 του νόµου είναι πολύ γενικό και 
δεν µπορεί να καταλήξει κανείς αν διευκολύνει 

ή όχι τη δηµιουργία ∆ιεπαγγελµατικών. Θα ανα-
µένουµε την Υπουργική Απόφαση για την εξειδί-
κευση του Άρθρου ώστε να κρίνουµε. 

∆ώστε µας ένα περίγραµµα της δραστη-
ριότητας που αναπτύσσεται γύρω από την 
επιτραπέζια ελιά αυτά τα χρόνια. Κατ’ αρχήν 
ποια είναι η καλλιεργήσιµη έκταση και πώς 
µοιράζεται µεταξύ των διαφόρων ποικιλιών;
Οι επιτραπέζιες ποικιλίες αντιπροσωπεύουν (πε-
ρίπου) το 25% του ελληνικού ελαιώνα (40 εκατ. 
ελαιόδενδρα). Το σύνολο της έκτασης επιτραπέζιων 
ανέρχεται σε 2.450.000 στρέµµατα , εκ των οποίων 
η «Χαλκιδική» καταλαµβάνει 500.000 στρέµµα-
τα, η «Καλαµάτα» 625.000 και η «Κονσερβολιά» 
1.325.000 στρέµµατα. Με τις επιτραπέζιες ποικιλίες 
ασχολούνται 62.000 ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις 
και 100 επιχειρήσεις επεξεργασίας, µεταποίησης, 
τυποποίησης, συσκευασίας και εµπορίας. 

Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η ποικιλία 
που δίνει τη µεγαλύτερη υπεραξία και το 
ανάλογο πέρασµα της εγχώριας επιτραπέ-
ζιας στις αγορές;
Η «Καλαµάτα» (Κalamata Οlives), η οποία σταδι-
ακά τα τελευταία χρόνια αντικατέστησε τον ιστο-
ρικό ελληνικό εµπορικό τύπο Greek black olives 
και αποτελεί την κορωνίδα των φυσικών µαύρων 
εµπορικών τύπων όπου η χώρα µας έχει την 
πρωτοκαθεδρία και τη φήµη. Εξάγονται 50.000 
τόνοι κατ’ έτος, αλλά και η «Χαλκιδική», η οποία 
σε ποσότητα υπερέχει στις εξαγωγές (διπλάσια, 
90.000 τόνοι) και διαθέτει παγκόσµιο συγκριτικό 
πλεονέκτηµα το µέγεθος του καρπού. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗel
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Γίνεται πολλή συζήτηση για την ελιά Κα-
λαµών. Τονίζεται µάλιστα από ορισµένες 
πλευρές πως αυτό στάθηκε και η αφορµή 
για την επίσπευση των διαδικασιών 
δηµιουργίας της ∆ιεπαγγελµατικής. Πώς 
έχει η υπόθεση;
Ευχής έργον που σήµερα υπάρχει ένας φορέας 
που κάνει σοβαρές προτάσεις και για την επίλυ-
ση του προβλήµατος. Όπως είναι γνωστό, υπάρ-
χει σύγχυση στην ονοµατολογία των εµπορικών 
τύπων επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας «Καλα-
µάτα» (Kalamata olives) που αντιπροσωπεύουν 
ετησίως 50.000 τόνους  εξαγωγής, αξίας 200 
εκατ. ευρώ, και του ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας» / 

PDO «Elia Kalamatas» που αντιπροσωπεύει τις 
επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας «Καλαµάτα» 
µόνο του Ν. Μεσσηνίας, ήτοι 200 τόνοι. 
Οι συζητήσεις για τη δηµιουργία - ίδρυση ∆ιε-
παγγελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς 
ξεκίνησαν το 2006 µεταξύ εκπροσώπων των 
παραγωγών και των µεταποιητικών - εµπορικών 
επιχειρήσεων, οι οποίες κατέληξαν στην ίδρυση 
της ∆ΟΕΠΕΛ το Μάιο του 2015. Ο µακρύς χρόνος 
των συζητήσεων προέκυψε από το γεγονός ότι 
οι άνθρωποι που συµµετείχαµε στις συζητήσεις 
για την ίδρυση της ∆ιεπαγγελµατικής επιδιώ-
καµε την εκπροσώπηση των διαφόρων τοµέων 
από εκπροσώπους πρωτοβάθµιων φορέων από 
τις µεγαλύτερες περιφέρειες καλλιέργειας επι-
τραπέζιων ποικιλιών ελιάς της χώρας, ώστε η 
∆ιεπαγγελµατική να έχει αµεσότερη σχέση µε τα 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΤΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 

∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΕΛΙΑΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

φυσικά µέλη (ελαιοπαραγωγούς και επι-
χειρηµατίες).

Σαν άνθρωπος που έχει αφιερώσει 
τη ζωή του στην ελιά, αλλά και σαν 
πρόεδρος της οργάνωσης θα έχετε 
κάποια πρόταση για την επίλυση 
του θέµατος. Μπορείτε να µας την 
περιγράψετε;
Οι ελαιοπαραγωγοί της επιτραπέ-
ζιας ποικιλίας «Καλαµών/Καλαµάτα» 
και οι εξαγωγείς, από τη δεκαετία 
του ’30 καθιέρωσαν το brand name 
«Kalamata olives» το οποίο υιοθέ-
τησε η ελληνική πολιτεία µε το Π.∆. 
221/1979 «περί τυποποιήσεως, συ-
σκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των 
προς εξαγωγήν προοριζόµενων επι-
τραπεζίων ελαιών». Στο εν λόγω Π.∆. 
η Πολιτεία υποχρεώνει τους Έλληνες 
εξαγωγείς από το 1979, να εξάγουν 
τις ελιές ποικιλίας «Καλαµών» µε την 
ονοµασία «Calamata olives», δηλαδή 
το όνοµα της ποικιλίας στην εξωτερι-
κή αγορά καθορίστηκε από την ίδια 
την Πολιτεία. 
Έχουµε δυο έννοιες:
α) το τοπωνύµιο που έγινε ΠΟΠ «Ελιά 
Καλαµάτας» / PDO «Elia Kalamatas» 
(που σηµαίνει ελιά από την περιοχή της 
Καλαµάτας) και αντιπροσωπεύει σήµε-
ρα 200 τόνους ετησίως και
β) το όνοµα της ποικιλίας «Kalamata 
olives» (brand name) που αντιπροσω-
πεύει 50.000 τόνους εξαγωγή και που θα 
πρέπει να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για 
τον εµπορικό τύπο της ποικιλίας. ∆ηλαδή 
να προστεθεί η λέξη «variety» και το brand 
name να γίνει «Kalamata olives variety».
Έτσι ακριβώς συνέβη και πρόσφατα 
(2012) µε το ίδιο πρόβληµα που προ-
έκυψε µε τους εµπορικούς τύπους της 
ποικιλίας «Χαλκιδική» και επελύθη 
συµβιβαστικά.

Πείτε µας κάποια πράγµατα για τη 
δοµή του κλάδου στον τοµέα της 
µεταποίησης. 
Η µεταποίηση (δευτερογενής τοµέας) 

συγκεντρώνει επιχειρήσεις που διαθέ-
τουν µονάδες επεξεργασίας και παρα-
σκευής επιτραπέζιων ελιών.
Οι υφιστάµενες µονάδες διαθέτουν ικα-
νοποιητική υλικοτεχνική υποδοµή, η 
οποία καλύπτει οπωσδήποτε την πρώ-
τη µεταποίηση του προϊόντος. ∆ηλαδή:  
• Υποδοχή πρώτης ύλης (ελαιόκαρπου)  
• Ξεπίκρισµα • Ζύµωση • Ωρίµανση 
- Συντήρηση, δηλαδή την παρασκευή 
των ονοµαστών ελληνικών εµπορικών 
τύπων επιτραπέζιας ελιάς.
Σηµαντικό µέρος των παραπάνω 
µονάδων, διαθέτουν εξειδικευµένη 
υλικοτεχνική υποδοµή και στελεχια-
κό δυναµικό και για τη δευτερογενή 
µεταποίηση του προϊόντος, δηλαδή 
την παρασκευή: Τσακιστών, Χαρα-

κτών, Εκπυρηνωµένων, Γεµιστών µε 
διάφορα γεµίσµατα, Ροδελών κ.λπ.
Οι µονάδες αυτές επίσης διαθέτουν σύγ-
χρονες γραµµές συσκευασίας, σε συσκευ-
ασίες καταναλωτή µε παστερίωση ή/και 
αποστείρωση, υπό κενό ή τροποποιηµένη 
ατµόσφαιρα κ.λπ. και διαθέτουν στην αγο-
ρά µεγάλη γκάµα κωδικών του προϊόντος. 

Τι αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγµή 
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τι οι 
συνεταιρισµοί; 
Στη επεξεργασία, µεταποίηση, τυπο-
ποίηση, συσκευασία και εµπορία του 
προϊόντος, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις του 
κλάδου αντιπροσωπεύουν  περίπου το 
84% της αγοράς και οι συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις το υπόλοιπο 16%.

Πρωτογενή, 
δευτερογενή και 
τριτογενή τοµείς 

του προϊόντος 
σε αγαστή 

συνεργασία 
απαιτεί η 

ανάπτυξη του 
κλάδου της 

επιτραπέζιας 
ελιάς.

Το όνοµα της ποικιλίας «Kalamata olives» 
θα πρέπει να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για 
τον εµπορικό τύπο της ποικιλίας. ∆ηλαδή να 
προστεθεί η λέξη «variety» και το brand να 
γίνει «Kalamata olives variety»

�ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ 
ΚΑΤΩ ΑΠ’ 
ΤΟ ∆ΕΝ∆ΡΟ�
Σαν τεχνοκράτης και παραγωγός 
αφιερώσατε και συνεχίζετε 
να αφιερώνετε χρόνο στην 
επιτραπέζια ελιά. Πώς 
εξελίσσεται αυτή η σχέση και τι 
θα θεωρούσε ως δικαίωση των 
προσπαθειών του ο Γιώργος 
Ντούτσιας;

Γεννήθηκα «κάτω από το δένδρο». 
Η οικογένεια µου κλείνει 100 
χρόνια (από το 1917) την παραγωγή 
ελαιόκαρπου επιτραπέζιας ποικιλίας 
στη Στυλίδα και στον Αγ .Κωνσταντίνο 
Φθιώτιδας, που αγοραζόταν για 
την εξαγωγή. Σπούδασα γεωπόνος 
στο ΑΠΘ και πραγµατοποίησα 
διδακτορικές σπουδές πάνω στη 
µεταποίηση του προϊόντος στη Γαλλία. 
Έγινα στέλεχος της Ελαιουργικής 
(εµπειρογνώµονας στην επιτραπέζια) 
από το 1978 και από το 1986 
ανέλαβα και την οικογενειακή - 
ελαιοκοµική εκµετάλλευση. 
Από το 2005 µετά την αφυπηρέτηση 
µου ξεκίνησα τη βιολογική 
διαχείριση της οικογενειακής-
ελαιοκοµικής εκµετάλλευσης και 
ως σήµερα παράγω βιολογικές 
επιτραπέζιες ελιές.
Θα ήθελα τους πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή 
(τοµείς) του προϊόντος να τους 
δω σε αγαστή συνεργασία για 
την περαιτέρω προώθησή του σε 
αγορές υψηλού εισοδήµατος, ώστε 
ο ελαιοπαραγωγός να µπορεί µε 
οικονοµική άνεση να επενδύει στο 
προϊόν εφαρµόζοντας καλλιεργητικές 
µεθόδους ακριβείας, φιλικές προς 
το περιβάλλον που θα αυξήσουν 
περαιτέρω τις εξαγωγές της χώρας 
και το εισόδηµά του.
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Η καθετοποίηση µικρών µονάδων 
µέχρι τον τελικό καταναλωτή 
συνήθως είναι θνησιγενής. Οι 
οµαδοποιηµένοι παραγωγοί 
µε σοβαρά κρίσιµα µεγέθη θα 
µπορούσαν ενδεχοµένως να 
φθάσουν και µέχρι τον τελικό 
καταναλωτή, σύµφωνα µε  
τον κ. Ντούτσια.

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι στην 
επιτραπέζια ελιά αναπτύσσονται 
και εξειδικευµένες επιχειρήσεις 
κυρίως delicatessen προϊόντων 
για πολύ απαιτητικούς πελάτες; 
Υπάρχουν περιθώρια σ’ αυτή την 
κατηγορία;
Πράγµατι στο χώρο της επιτραπέζιας 
ελιάς αναπτύσσονται µεταποιητικές επι-
χειρήσεις που παράγουν και εµπορεύο-
νται κυρίως προϊόντα delicatessen για 
πολύ απαιτητικούς πελάτες. Υπάρχουν 
ωστόσο και περιθώρια ανάπτυξης σ΄ 
αυτή την κατηγορία, υπό προϋποθέσεις 
κατά την άποψη µου:
I. Κατ΄ αρχήν ότι όταν ξεκινά σε οποιο-
δήποτε αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει 
να διαθέτει κρίσιµο µέγεθος,
II. οι µικρές καθετοποιηµένες µονάδες 

στον κλάδο των επιτραπέζιων ελιών 
πρέπει να φθάνουν µέχρι την πρώτη 
µεταποίηση. ∆ηλαδή παραγωγή ελαιό-
καρπου εξαιρετικής ποιότητας και στη 
συνέχεια επεξεργασία µέχρι την πρώτη 
µεταποίηση, δηλαδή ξεπίκρισµα, ζύ-
µωση, ωρίµανση, συντήρηση, ώστε το 
προϊόν να λάβει τα άριστα οργανοληπτι-
κά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν 
τον εµπορικό του τύπο και
III. η καθετοποίηση µικρών µονάδων 
µέχρι τον τελικό καταναλωτή συνήθως 
είναι θνησιγενής. Οι οµαδοποιηµένοι 
παραγωγοί µε σοβαρά κρίσιµα µεγέθη 
θα µπορούσαν ενδεχοµένως να φθά-
σουν και µέχρι τον τελικό καταναλωτή. 

Να µιλήσουµε πιο διεξοδικά για 
τον εξαγωγικό προσανατολισµό του 
κλάδου; Πού φθάνει η ελληνι-
κή επιτραπέζια και ποια είναι 
τα οικονοµικά µεγέθη αυτής της 
προσπάθειας;
Το (περίπου) 85% του παρασκευασµέ-
νου - έτοιµου προϊόντος εξάγεται σε 
περισσότερες από 100 χώρες, µε αξία 
περίπου 450 εκατ. ευρώ ετησίως. Το 
πρώτο αγροτικό - εξαγωγικό προϊόν 
της χώρας.  Με ανοδική τάση, οι εξα-
γωγές διπλασιάστηκαν τα τελευταία 
δέκα χρόνια (από 85.000 το 2005, σε 
170.000 το 2014).

Ποια θα βλέπατε σαν τα µεγα-
λύτερα εµπόδια στην περαιτέρω 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
και της εξαγωγικής προσπάθειας 
στον κλάδο;
Οι συµφωνίες που περιορίζουν τις αγο-
ρές, ενώ παραπέµπουν στο µακρινό πα-
ρελθόν. Οι αγορές πρέπει να είναι ανοι-
χτές ώστε να «καλπάζουν» οι εξαγωγές 
της χώρας. Οι ελληνικές ποικιλίες επι-
τραπέζιων ελιών εξάγονται σε περισσό-
τερες από 100 χώρες, µε -περίπου- 450 
εκατ.ευρώ ετησίως. Ποιο άλλο προϊόν 
εξάγεται σε τόσες χώρες; Ο κλάδος της 
επιτραπέζιας ελιάς έχει -σχεδόν απο-
κλειστικά- εξαγωγικό χαρακτήρα. 
Τα βασικά που πρέπει να φροντίσουµε 
σαν χώρα είναι η αύξηση της εγχώριας 
παραγωγής και η καλύτερη διάρθρωσή 
της που θα έχει σαν αποτέλεσµα αυξη-
µένο αγροτικό εισόδηµα, η βελτίωση 
της ποιότητας του προϊόντος και η άρση 
των αντικινήτρων στις εξαγωγικές επι-
χειρήσεις. Οι εξαγωγές δεν επηρεάζο-
νται µόνο από την κρίση αλλά και από 
άλλους εξωγενείς παράγοντες όπως :
• Οι µειωµένες εσοδείες λόγω ακαρπί-

ας (τρεις φορές στο τελευταίο διάστηµα 
των έξι ετών, 2009, 2013, 2015),
• Ο αρνητικός αντίκτυπος στις διεθνείς 
αγορές από τις προσφορές για το ίδιο 
προϊόν σε υψηλές ή χαµηλές τιµές,
• Η έλλειψη ρευστότητας καθώς οι 
τράπεζες έχουν περιορίσει τις χρηµα-
τοδοτήσεις,
• Το υψηλό κόστος ενέργειας,
• Η σφικτή κατάσταση που δηµιουργή-
θηκε στις εξαγωγές, καθώς «πάγωσαν» 
οι µεταφορές µε την εφαρµογή των 
capital controls και φυσικά 
• Οι υψηλές και συνεχώς µεταβαλλόµε-
νες φορολογικές και άλλες επιβαρύν-
σεις παραγωγών και επιχειρήσεων, το 
«πάγωµα» της επιστροφής ΦΠΑ στους 
παραγωγούς και στις εξαγωγικές επι-
χειρήσεις και η υπερβολική ελληνική 
γραφειοκρατία.

Θεωρείτε ότι χρειάζεται ένας 
ολοκληρωµένος σχεδιασµός για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της καλλιέρ-
γειας στην επιτραπέζια ελιά και 
πώς θα οριοθετούσατε εσείς µια 
τέτοια πρωτοβουλία;
Χρειάζεται οπωσδήποτε ολοκληρωµέ-
νος σχεδιασµός και εθνική στρατηγική 
για το προϊόν και το κενό αυτό έρχεται 
να το καλύψει η ∆ΟΕΠΕΛ. Όσον αφορά 
στον πρωτογενή τοµέα, απαιτείται η 
συνδροµή της Πολιτείας µε όλα τα µέσα 
και εργαλεία που διαθέτει:
• Στην οµαδοποίηση των παραγωγών,
• Στη δηµιουργία πραγµατικών και όχι 
πλασµατικών Οµάδων Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης που θα παράγουν και θα 
µπορούν να διαθέσουν πιστοποιηµένο 
προϊόν,
• Στην αύξηση των εκτάσεων βιολογι-
κής διαχείρισης,
• Στη δηµιουργία υποδοµών των οµά-
δων για την οµαλοποίηση της σχέσης 
προσφοράς - ζήτησης και
• Στην επίλυση δυσλειτουργιών στην 
πληρωµή µε εργόσηµο ΟΓΑ από τους 
παραγωγούς.
Όσον αφορά στον δευτερογενή τοµέα, 
παραµένει συνεχώς επίκαιρο το αίτηµα 
του κλάδου για τη δηµιουργία Μητρώου 
Μεταποιητικών Μονάδων επιτραπέζιων 
ελιών προσαρµοσµένου στις ιδιαιτερό-
τητες του προϊόντος. 
Όσον αφορά στον τριτογενή τοµέα 
άρση όλων των γραφειοκρατικών 
εµποδίων στις εξαγωγές και προικο-
δότηση του τοµέα µε φτερά ώστε απε-
ρίσπαστος να προωθεί το προϊόν στην 
παγκόσµια αγορά. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
* έτοιμο προϊόν

200.000

100+
ΧΩΡΕΣ

62.000+
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

O κλάδος της επιτραπέζιας       ελιάς µε αριθµούς

{Kαλλιέργεια, συλλογή, 
επεξεργασία, διακίνηση, 
μεταποίηση, τυποποίηση,

εμπορία (διακίνηση και εξαγωγή)}

100+
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

€ 450+ 
εκατ.  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

10ετία

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

85%+ 9,2%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8%
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

2η

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΧΩΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΜΙΣΟ ∆ΙΣ 
ΑΝΟΙΞΕ ΦΤΕΡΑ ΤΟ 
FOODCLUSTER ∆ΟΕΠΕΛ

Συνολικό τζίρο πάνω από 
400 εκατ. ευρώ, παραγωγή 

ανώτερη των 170.000 
τόνων σε ετήσια βάση 

αντιπροσωπεύουν οι 46 
επιχειρήσεις – µέλη 

της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης 

Επιτραπέζιας Ελιάς 
(∆ΟΕΠΕΛ), εξάγοντας 
προϊόν σε Ηνωµένες 

Πολιτείες (33%), 
Γερµανία (20%) και 

Ηνωµένο Βασίλειο (10%)

12 13
Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 
Επιτραπέζιας Ελιάς

Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 

Επιτραπέζιας Ελιάς

ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.

Η ΔΟΕΠΕΛ σαν foodcluster

ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Α.Σ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

INTER 
EXPO Α.Ε.

Α.Ε.Σ. 
Αγ. 

Κωνσταντίνου 
Φθιώτιδας

Α.Γ.Σ. 
“ΟΜΟΝΟΙΑ” 
Γραμμενίτσα

Α.Ε.Σ. 
Λιβανάτων 
Φθιώτιδας

Α.Σ. Γερακίου 
Λακωνίας

Α.Σ.Ν. 
Τένεδου 

Χαλκιδικής

ΡΟΥΣΣΗΣ  
Κ.& ΥΙΟΙ 

ΑΒΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡ.ΑΒΕΕ

Α.Σ. Γούβων 
Λακωνίας

   

παραγωγή (τόνοι), έτοιμο προϊόν 170.000 + 

μέγεθος αγοράς (εκατ. €) 400 +

portfolio (ποικιλίες) Χαλκιδική (75.000 τόνοι) 

* έτοιμο προϊόν προς διάθεση Καλαμάτα (Καλαμών) (45.000 τόνοι)

 Κονσερβολιά (45.000 τόνοι) 

 Άλλες (5.000 τόνοι)

γεωγραφικές ενδείξεις 11

εξαγωγές 81% +

αριθμός επιχειρήσεων 46 

branding green olives, kalamata olives,  

 greek black olives

χώρες προορισμού (100+) ΗΠΑ (33%), Γερμανία (20%), UK(10%)

ανταγωνισμός Τουρκία, Αίγυπτος, Ισπανία 

τουρισμός / HORECA ★ ★ ★ ★ ★

δείκτης ανάπτυξης ★ ★ ★ ★ ★

άμεσες κινήσεις Αναγνώριση ΔΟΕΠΕΛ ως Εθνική

 Μarketing “φυσικής ελιάς”

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατι-
κής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς αντιπρο-
σωπεύει έναν από τους ισχυρότερους κλά-
δους της εξαγωγικής οικονοµίας στην Ελλάδα 
σήµερα, ενισχύοντας έτσι την εκπροσώπησή 
του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ο εθνικός φορέας µε διευρυµένες αρµοδιό-
τητες που εκπροσωπεί τον κλάδο αποτελούσε 
όραµα ετών για τους απασχολούµενους ελαι-
οπαραγωγούς και επιχειρήσεις της επιτραπέ-
ζιας ελιάς, ενώ η δηµιουργία του προβλέπεται 

να αποτελέσει εφαλτήριο για:
■  Την ισχυροποίηση της θέσης της επιτραπέ-

ζιας ελιάς στις διεθνείς αγορές
■  Τον καλύτερο συντονισµό και προάσπιση 

των συµφερόντων των φορέων και επι-
χειρήσεων που απασχολούνται σε όλο το 
φάσµα της παραγωγής, τυποποίησης και 
εξαγωγής του προϊόντος

■  Την αναβάθµιση της εικόνας της επιτραπέ-
ζιας ελιάς στο εξωτερικό και το εσωτερικό
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Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, ο κλάδος 
της επιτραπέζιας ελιάς:
■  Εξάγει το 85% της εγχώριας παραγωγής 

στις διεθνείς αγορές 
■  Αποτελεί την 2η εξαγωγική χώρα παγκο-

σµίως
■  Αθροίζει περισσότερους από 60.000 ελαι-

οπαραγωγούς και αντιστοίχως περισσότε-
ρες από 100 επιχειρήσεις

■  Έχει τζίρο 450 εκατ. ευρώ

Σηµειωτέον πως στην ∆ΟΕΠΕΛ, που ήδη υπέ-
βαλε τον φάκελο αναγνώρισής της ως Εθνική 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, την εποπτεύουσα αρχή, συµµετέ-
χουν τόσο ο τοµέας της παραγωγής µε οµά-
δες παραγωγών και συνεταιρισµούς, όσο 
και η µεταποίηση η οποία συµπεριλαµβάνει 
τις οργανωµένες µονάδες της επεξεργασίας, 
µεταποίησης, τυποποίησης, συσκευασίας και 
εµπορίας του έτοιµου προϊόντος. 
Στις βασικές προτεραιότητες της ∆ιεπαγγελ-
µατικής εντάσσεται η ανταπόκριση στις δι-
εθνείς προκλήσεις και τον ανταγωνισµό µε 
ενδυνάµωση της θέσης της ελληνικής επι-
τραπέζιας ελιάς και όχηµα τη φυσικότητα, η 
αξιοποίηση του ελληνικού σήµατος, η διασύν-
δεση µε τον τουρισµό και την εστίαση, αλλά 
και η καλλιέργεια σχέσεων µε τα ευρωπαϊκά 
κέντρα λήψης αποφάσεων.
Όπως τόνισε σχετικά σε γεύµα εργασίας 
παρουσία δηµοσιογράφων ο Πρόεδρος της 
∆ΟΕΠΕΛ ∆ρ. Γιώργος Ντούτσιας: «∆ραστη-
ριοποιούµαστε σε έναν κλάδο που κάνει τη 
χώρα µας υπερήφανη στον κόσµο. Όσοι ασχο-

λούµαστε µε την επιτραπέζια ελιά, από τους 
παραγωγούς µέχρι τους συνεταιρισµούς και 
τις επιχειρήσεις είχαµε ένα κοινό όραµα: να 
τοποθετήσουµε το προϊόν µας στη θέση που 
του αξίζει και να εργαστούµε προς µια κοι-

νή κατεύθυνση: την ισχυροποίηση της θέσης 
ενός προϊόντος που δικαίως θεωρείται ως ο 
εθνικός µας θησαυρός».

ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
Η ∆ΟΕΠΕΛ) συστάθηκε στις 5 Μαΐου 2015, 
ανταποκρινόµενη στην επιτακτική ανάγκη 
δηµιουργίας εξειδικευµένου θεσµικού φορέα 
επιτραπέζιας ελιάς, που θα διαθέτει τεχνο-
γνωσία και θα συσπειρώνει τον κλάδο.
Σκοπός είναι η αποτελεσµατική και αντιπρο-
σωπευτική εκπροσώπησή του για την προά-
σπιση των συµφερόντων ενός στρατηγικού 
για την εθνική οικονοµία, εξαγωγικού προϊό-
ντος και την ισχυροποίηση της θέσης του στις 
διεθνείς αγορές. H ∆ΟΕΠΕΛ είναι νοµικό ΝΠΙ∆ 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι συµµετέχοντες 
στην ∆ΟΕΠΕΛ 
αντιπροσωπεύουν 
παραγωγή 75.000 
τόνων ελιάς 
Χαλκιδικής, 45.000 
τόνων Καλαµών, 
45.000 τόνων 
Κονσερβολιάς και 
5.000 επιπλέον 
τόνους επιτραπέζιου 
προϊόντος άλλων 
ποικιλιών.

Έντεκα προϊόντα 
µε Προστασία 
Γεωγραφικών 
Ενδείξεων έχει υπό 
τη σκέπη της 
η ∆ιεπαγγελµατική

14 15
Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 
Επιτραπέζιας Ελιάς

Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 

Επιτραπέζιας Ελιάς

Καλαμάτα (Καλαμών)

Κονσερβολιά

Περιφέρειες 
παραγωγής 
επιτραπέζιων 
ποικιλιών ελιάς

τάση  

τόνοι 70.000

παραγωγοί 13.500+

δέντρα 10.000.000 

τάση  

τόνοι 77   .000

παραγωγοί 34.500+

δέντρα 20.000.000 

Άλλες
τάση  

τόνοι 6.000

παραγωγοί 1000+

δέντρα 1.000.000 

Χαλκιδική 
τάση  

τόνοι 123.000

παραγωγοί 13.000+

δέντρα 10.000.000 

 

Καλαμάτα (Καλαμών)

Πράσινες (Χαλκιδική, Κονσερβολιά)

Μαύρες (Κονσερβολιά)
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Η∆Η ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του χώρου µε-
τρούν απώλειες πελατών σε χώρες όπως 
η Ιταλία, η Γαλλία, η Σκανδιναβία αλλά και 
γραφειοκρατικά προβλήµατα από συγκε-
κριµένους υπαλλήλους ελληνικών τελωνεί-
ων, που υλοποιούν κατά γράµµα το νόµο, 
απαγορεύοντας έτσι σε πολλές περιπτώσεις 
τις εξαγωγές µεγάλων φορτίων.
Το οξύµωρο είναι πως το συγκεκριµένο 
ΠΟΠ προϊόν αντιπροσωπεύει παραγωγή 
µόλις 200-300 τόνων ετησίως, την ώρα που 
σε άλλες περιοχές (π.χ. Στερεά και ∆υτική 
Ελλάδα κ.λπ.) παράγονται πάνω από 50.000 
τόνοι ελιάς ίδιας ποικιλίας.
Οι δυσχέρειες που δηµιουργεί στις εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση σε χιλιάδες 
ελαιοπαραγωγούς µε έδρα άλλες, πλην της 
Μεσσηνίας περιοχές, ο κανονισµός που διέπει 
από το 1993 το ΠΟΠ προϊόν ελιάς «Καλαµά-
τας», κυριάρχησαν στο «µενού» συνάντησης 
γνωριµίας που οργάνωσε η ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (∆ΟΕΠΕΛ), την 
Τετάρτη, στο ξενοδοχείο Χίλτον.
Χαρακτηριστική ως προς το κλίµα ήταν η 
τοποθέτηση του Γιώργου Ντούτσια, προέ-
δρου της οργάνωσης, ο οποίος σηµείωσε 
πως λόγω του κανονισµού που δεν αλλάζει 
και µικροσυµφερόντων, «πάνε χαµένοι» 
ουσιαστικά πάνω από 50.000 τόνοι επιτρα-
πέζιες ελιές.
«Το ΠΟΠ στη Μεσσηνία µε το όνοµα «Ελιές 

Το «στενό» ΠΟΠ Καλαµάτας κατεβάζει από το ράφι αρκετών χωρών του εξωτερικού 
ελληνικές επιτραπέζιες ελιάς άριστης ποιότητας και ίδιας ουσιαστικά ποικιλίας. Από την 
πλευρά τους, οι µεταποιητές ζητούν είτε κατάργηση στο καθεστώς ΠΟΠ, είτε ρύθµιση 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε οι ελιές ίδιας ποικιλίας που παράγονται 
εκτός Μεσσηνίας, να µην αντιµετωπίζονται ως προϊόντα κατώτερα των ΠΟΠ 

Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΜΙΑ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ 50.000 ΤΟΝΟΥΣ ΚΑΛΑΜΩΝ

ΧΑΝΕΙ ΡΑΦΙΑ  
Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΛΟΓΩ  
ΤΟΥ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Υπάρχουν ντόπιες εταιρείες που 
λόγω εξοπλισµού δεν µπήκαν στον 
πειρασµό να στείλουν έξω καρπό. 

∆ιεξόδους σε γειτονικές χώρες, 
µε σκοπό τη µείωση του κόστους 
παραγωγής που έχει εκτοξευτεί 
σε δυσθεώρητα ύψη εξαιτίας 
των απανωτών φορολογικών 
επιβαρύνσεων αναζητούν και οι 
µεταποιητών επιτραπέζιας ελιάς. 
Πληροφορίες του El αναφέρουν 
πως εκτός των εταιρειών τροφί-
µων και όχι µόνο που ιδρύουν 
παραρτήµατα σε γειτονικά κράτη, 
µε σκοπό την εµπορία, αρκετοί 
µεταποιητές στέλνουν µεγάλες 
ποσότητες βρώσιµης ελιάς για 
γέµισµα µε κάποιο υλικό (π.χ. 

αµύγδαλο, λεµόνι κ.λπ.) στην Αλ-
βανία ή τη Βουλγαρία, καθώς εκεί 
τα εργατικά κόστη δεν έχουν κα-
µιά σχέση µε αυτά της Ελλάδας, 
όπως επίσης και οι φορολογικοί 
συντελεστές.
Μετέπειτα, αν οι ελιές δεν φύγουν 
από εκεί για κάποια ευρωπαϊκή 
ή µη χώρα, επανεισάγονται στην 
χώρα µας από τις ίδιες εταιρείες, 
µπαίνουν σε συσκευασίες και 
επαναπροωθούνται στις αγορές 
του εξωτερικού, όπου συνήθως 
γίνονται ανάρπαστες.
Αξίζει να σηµειωθεί πως ανα-

φορικά µε τους παράγοντες που 
συµβάλλουν στη δραστηριοποίη-
ση ελληνικών επιχειρήσεων στην 
Αλβανία, η κα Π. Λάρδα, επικε-
φαλής του Γραφείου Οικονοµικών 
και Εµπορικών Υποθέσεων στα 
Τίρανα,  επισηµαίνει ότι οι στενές 
εµπορικές σχέσεις οφείλονται 
στη γεωγραφική εγγύτητα των 
δύο χωρών και το µεταναστευ-
τικό ρεύµα Αλβανών προς την 
Ελλάδα όπως και η εξοικείωση 
των κατοίκων της χώρας µε 
τα ελληνικά προϊόντα και τον 
ελληνικό τρόπο ζωής.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΙΑ 
ΓΕΜΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ

Καλαµάτας» έγινε το 1993. Όµως οι ελιές 
της ποικιλίας Καλαµάτας εξάγονταν εδώ και 
πολλά χρόνια στο εξωτερικό µε το όνοµα 
«Kalamata olives». Οι ξένοι καταναλωτές 
έµαθαν εδώ και 80 χρόνια τις ελιές µε την 
ονοµασία Καλαµάτα και σήµερα έχει µεγάλη 
δυναµική στις εξαγωγές. Η παραγωγή ΠΟΠ 
όµως δε µπορεί να ξεπεράσει τους 2.000 
τόνους και οι εξαγωγές είναι περίπου 200 – 
300 τόνοι µε την ξένη ονοµασία «PDO Elies 
Kalamatas», δήλωσε ο ίδιος, για να προσθέ-
σει, ότι «αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρ-
χουν προβλήµατα µε αυτές τις ονοµασίες, 
αφού δεν επιτρεπόταν να δοθεί ένα όνοµα 
που να δηµιουργεί πρόβληµα στο ΠΟΠ».
Τι προβλέπει ο κανονισµός του 1993
Σηµειωτέον ότι όπως αναφέρεται στον σχετι-
κό κανονισµό, «η ένδειξη ελιά «ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης Π.Ο.Π. 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις επιτραπέζιες 
ελιές της ποικιλίας Καλαµών που καλλιεργεί-
ται στο Νοµό Μεσσηνίας και εφ’ όσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται µε 
την απόφαση αυτή και µε τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν. 2040/92 και του Π .∆. 81/93.
Η ελιά Καλαµών καλλιεργείται σε περιοχές 
του Νοµού Μεσσηνίας που έχουν ήπιο χει-
µώνα και δροσερό Καλοκαίρι. Η ελιά Καλα-
µών καλλιεργείται σε εδάφη αργιλοαµµώ-
δη έως πετρώδη, σε πεδινές ή επικλινείς 
περιοχές».

Πρόσθετο χαράτσι πάνω από 100 ευρώ 
ανά κοντέινερ µε επιτραπέζιες ελιές που 
στέλνουν στο εξωτερικό υποχρεούνται να 
πληρώνουν οι εξαγωγικές εταιρείες του 
κλάδου, λόγω του µειωµένου ωραρίου 
βάσει του οποίου δουλεύουν εδώ και λίγες 
µέρες τα τελωνεία σε όλη τη χώρα. 
Παράγοντες  της εγχώριας αγοράς επιτρα-
πέζιας ελιάς χαρακτηρίζουν «αχρείαστο» 
και χωρίς λογική το µέτρο, που υιοθέτησε 
η κυβέρνηση µε αιφνιδιαστική απόφαση 
του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσα-
καλώτου, ο οποίος επέβαλε στα τελωνεία, 
ακόµη και σε αυτό του Πειραιά, µειωµένο 
ωράριο κατά  τέσσερις ώρες (την τελευταία 
τριετία έκλειναν 21.00 το βράδυ, τώρα 
κλείνουν στις 17.00 το απόγευµα).

Μπορεί η επιβάρυνση να φαντάζει µικρή 
ανά κοντέινερ, όπως εξηγούν στο El εξα-
γωγείς, ωστόσο αυτό δεν είναι το µοναδικό 
πλήγµα που επιφέρει το µέτρο στον κλάδο. 
Καθώς πλέον υφίστανται ταλαιπωρία κυ-
ρίως οι εξαγωγικές εταιρείες µε έδρα στην 
περιφέρεια, µιας και είθισται τα φορτηγά 
τους να φορτώνονται πρωί για να φτάσουν 
απόγευµα στα τελωνεία.
Το θέµα αποκτά κρίσιµες διαστάσεις, καθώς 
η απόφαση, που δηµοσιεύθηκε ήδη στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αφορά και 
το µεγαλύτερο τελωνείο της χώρας και ένα 
από τα µεγαλύτερα της Μεσογείου, το Ε΄ 
Πειραιά. Από αυτό περνούν όλα τα εµπορευ-
µατοκιβώτια που εξάγονται διά θαλάσσης 
από τους προβλήτες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του ΟΛΠ.

ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
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Επανάσταση στον ελαιοκοµικό τοµέα µε άµεσα και µακροπρόθεσµα 
οφέλη για τον παραγωγό και τις επιχειρήσεις του χώρου φέρνει η 
πρώτη κλινική µελέτη µε επιτραπέζιες ελιές Καλαµών που έγινε 
στην Ελλάδα από τη Φαρµακευτική Σχολή ως προς την προστασία 
του καρδιαγγειακού συστήµατος. Τα στοιχεία της µελέτης, µερικά 
από τα οποία αποκαλύπτει κατ΄ αποκλειστικότητα το El, είναι 
εξόχως εντυπωσιακά, αποδεικνύοντας ότι εκτός του ελαιολάδου 
και οι βρώσιµες ελιές µπορούν να πάρουν πόντους υπεραξίας και 
συνεπώς τιµής µέσω των ισχυρισµών υγείας

Των Λεωνίδα Λιάµη 
& Αλέξανδρου Μπίκα

�ΒΟΜΒΑ� 
ΜΕ ΑΝΤΙ  
ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ
ΟΙ ΕΛΙΕΣ  
ΚΑΛΑΜΩΝ

Σύµφωνα µε πληροφορίες µετά 
τη δηµοσιοποίηση, πριν µερι-
κούς µήνες, σε ξενοδοχείο της 
Αθήνας µελέτης που έγινε στις 
ΗΠΑ, σχετικά µε τις ευεργετικές 
επιδράσεις του ελαιολάδου στην 
υγεία των καταναλωτών, µια νέα 
-αυτή τη φορά για τις επιτραπέζι-
ες ελιές-πιστοποιεί τα οφέλη στην 
υγεία των ανθρώπων που τις κα-
ταναλώνουν. 
Κατά τις ίδιες πληροφορίες σε 
δείγµατα ελιάς από διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας (µέσα σε αυ-
τές σίγουρα της  Πελοποννήσου) 
ανιχνεύθηκαν υψηλότατα ποσοστά 
τυροσόλης και υδροξυτυροσόλης, 
δυο αντιοξειδωτικών  ουσιών, 
που έχει αποδειχθεί επιστηµονικά 
ότι έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότη-
τες, προστατεύοντας το καρδιαγ-

γειακό σύστηµα.
Σε αρκετά από τα δείγµατα που 
ελήφθησαν  από ελαιώνες της 
Πελοποννήσου µάλιστα, τα ποσο-
στά των δυο αυτών ουσιών που 
βρέθηκαν ήταν πολύ πάνω από το 
µέσο όρο εµπορικών δειγµάτων 
ελιών που συµπεριελήφθησαν 
στη µελέτη που πραγµατοποιήθη-
κε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
δηµοσιεύθηκε στο J. Agric. Food 
Chem.
Σηµειωτέον πως την ευθύνη της 
έρευνας έχουν ο επίκουρος καθη-
γητής τµήµατος Φαρµακογνωσίας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Προ-

ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
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ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

κόπης Μαγιάτης, και η ερευνήτρια 
του τµήµατος Φαρµακογνωσίας 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ελένη 
Μέλιου.
Τα ευρήµατα της µελέτης θ’ ανα-
κοινωθούν, εκτός απροόπτου στη 
διάρκεια του τρίτου ∆ιεθνούς Συ-
νεδρίου Ελαιοκανθάλης, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 2-3 Ιουνίου 
2016, στην πόλη της Αρχαίας Ολυ-
µπίας, µε ευθύνη της ∆ιεθνούς 
Εταιρείας Ελαιοκανθάλης (OIS).

Ποσοστά τυροσόλης και υδροξυτυροσόλης σε ελιές Καλαµών

Παλιά 
µελέτη

Νέα 
µελέτη

134 mg/g Πάνω από 800 mg/g

 244µg/g Πάνω από 1.500 µg/g

Τυροσόλη

Υδροξυτυροσόλη

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, πλούσιο σε φαι-
νόλες, σε µορφή κάψουλας, που θα παραπέµπει 
ευθέως σε ισχυρισµούς υγείας, οι οποίοι θα στη-
ρίζονται και σε ιατρικές µελέτες, θα λανσάρουν 
σύντοµα ελληνικές φαρµοκοβιοµηχανίες.
Σχετική αναφορά έκανε, στην ίδια εκδήλωση, ο 
Προκόπης Μαγιάτης, τονίζοντας χαρακτηριστικά 
πως «το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που κινείται 
µεταξύ του τρόφιµου και του φαρµάκου. Υπάρ-
χουν ουσίες του, οι οποίες είναι ευεργετικές για 

την υγεία των ανθρώπων, τις οποίες δεν βρί-
σκουµε πουθενά αλλού». Όπως εξήγησε, τέτοιες 
είναι οι ελαιοκανθάλη, ελαιασίνη, ελευρωπαϊνη 
και λιγκοστροσίδη οι οποίες έχουν αντιφλεγµο-
νώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πρόσφατα, 
πρόσθεσε, το Φαρµακευτικό Τµήµα του ΕΚΠΑ 
ανακάλυψε και µία νέα ουσία που ονοµάστηκε 
ελαιοκορωνάλη, προς τιµήν της πιο διαδεδοµένης 
ελληνικής ποικιλίας, της Κορωνέικης. Σύµφωνα 
µε επιστηµονικές έρευνες η ελαιοκανθάλη, έχει 

αντιφλεγµονώδη δράση ανάλογη της ιβουπροφαί-
νης, ενώ έχει αξιοποιηθεί για την καταπολέµηση 
ασθενειών όπως είναι η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, 
αλλά και η οστεοαρθρίτιδα. Σε έρευνες που έχουν 
γίνει σε πειραµατόζωα διαπιστώθηκε ότι δρα ανα-
σταλτικά στο Alzheimer, τον καρκίνο και εµποδίζει 
και τη δηµιουργία θρόµβων. Η ελαιοκανθάλη είναι 
υπεύθυνη για την αίσθηση καψίµατος στο λαιµό 
που είναι χαρακτηριστική του αγουρέλαιου, ενώ η 
ελαιασίνη είναι η πιο ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία.
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Του Αλέξανδρου Μπίκα

Μ΄ ΕΝΑΝ ΣΜΠΑΡΟ δυο τρυγόνια 
έπιασαν στον Αγροτικό Ελαιουργικό 
Συνεταιρισµό Στυλίδας, καθώς και 
διατήρησαν τις προδιαγραφές που 
επιτάσσει το ΠΟΠ, αλλά και έβαλαν 
νέο προϊόν εκπυρηνωµένης «Κον-
σερβολιάς Στυλίδας» στο ράφι, για 
να ικανοποιήσουν το καταναλωτικό 
κοινό που τις ζητά.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις επικαι-
ροποιηµένες προδιαγραφές, πρόκει-
ται για το πρώτο ΠΟΠ εκπυρηνωµέ-
νης επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα, 
το οποίο µπορεί να είναι συσκευα-
σµένες ελιές ολόκληρες ή εκπυρη-
νωµένες, διατηρώντας παράλληλα 
τις προδιαγραφές του ΠΟΠ.
Σύµφωνα µε τον Χρήστο Καραδήµο, 
∆ιευθυντή της Οργάνωσης Παραγω-
γών: «Το βήµα για την τροποποίηση 
ήταν αναγκαίο να γίνει, καθώς η ζήτη-
ση για την εκπυρηνωµένη ελιά αυξά-
νει συνεχώς και έχει ξεπεράσει το 70% 

της συνολικής επιτραπέζιας ελιάς. Ο 
Συνεταιρισµός Στυλίδας εξάγει ολό-
κληρες και εκπυρηνωµένες ελιές σε 
χώρες όπως:  ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, 
Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Γερµανία, Βουλγαρία κ.ά.».
Σηµειωτέον πως η παραλαβή, επε-
ξεργασία και τυποποίηση των ελιών 
γίνεται στη υπερσύγχρονη µονάδα 
παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ Λαµίας, και εί-
ναι πιστοποιηµένη µε διεθνή συστή-
µατα ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας, 
ιχνηλασιµότητας προϊόντων και περι-
βαλλοντικής διαχείρισης, σύµφωνα 
µε τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2000, 
ISO 22000:2005, FSSC, ISO 14001.
Επιπλέον η οργάνωση διαθέτει από 
το 2008 µέχρι σήµερα πιστοποιηµένο 
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρι-
σης ελαιοκαλλιέργειας κατά AGRO 
2.1 & 2.2. 
Όπως εξηγεί από την πλευρά του ο 
Γιάννης Καλτσής, ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της εταιρείας συµβούλων 
PROTYPON, η οποία έχει αναλάβει 

τον πλήρη σχεδιασµό και ανάπτυξη 
των συστηµάτων ποιότητας: 
«Ο Συνεταιρισµός διαθέτει µια άρτια 
οργάνωση πλήρως προσαρµοσµέ-
νη στις απαιτήσεις των σύγχρονων 
προτύπων πιστοποίησης, ξεκινώντας 
από την εφαρµογή του συστήµατος 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στον 
ελαιώνα και φθάνοντας σε όλα τα 
στάδια µεταποίησης και συσκευασί-
ας του τελικού προϊόντος. Η πλήρης 
καθετοποίηση της παραγωγής µέσω 
του συστήµατος ιχνηλασιµότητας, η 
ελεγχόµενη παραγωγή του προϊόντος 
από την οµάδα Ολοκληρωµένης ∆ια-
χείρισης και ο τεκµηριωµένος έλεγ-
χος του προϊόντος σε όλα τα στάδια 
επεξεργασίας µέχρι και την τελική τυ-
ποποίησή του, αποτελούν το διαβατή-
ριο για την είσοδο του προϊόντος στις 
απαιτητικές αγορές του εξωτερικού».

ΜΕ ΤΟ BRAND ELISTI 
ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Οι τελικές συσκευασίες του συνε-

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός 
Συνεταιρισµός Στυλίδας 
ιδρύθηκε το 1949.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΠΟΠ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΕΚΠΥΡΗΝΩΜΕΝΕΣ 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΕΣ Η ΣΤΥΛΙ∆Α
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Ελιά 200 - 400 kg/στρέμμα Χειμώνας
Αμπέλι 150 - 250 kg/στρέμμα Χειμώνας
Πατάτα 200 - 300 kg/στρέμμα Κατά το όργωμα
Κηπευτικά Θερμοκηπίου 200 - 400 kg/στρέμμα Πρίν τη σπορά
Υπαίθρια κηπευτικά 200 - 300 kg/στρέμμα Κατά το όργωμα

lipasmata@pindos-apsi.gr

ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
5-5-5 +70% ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Χρήστος 
Καραδήµος, 
∆ιευθυντής 
της Οργάνωσης 
Παραγωγών

ταιρισµού φέρουν την εµπορική ονοµασία 
«ELISTI» και είναι ελιές πράσινες ολό-
κληρες και εκπυρηνωµένες ΠΟΠ σε συ-
σκευασίες των 250 γρ., 350 γρ., 500 γρ., 
1 κιλού, 5 κιλών και 10 κιλών σε γυάλι-
νες και πλαστικές συσκευασίες καθώς και 
λευκοσιδηρά δοχεία.

ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΗΣ
Με την επώνυµη επιτραπέζια ελιά «ΠΟΠ Κον-

σερβολιά Στυλίδας» ο Αγροτικός Ελαιουργικός 
Συνεταιρισµός Στυλίδας πρωτοπορεί στις αγο-
ρές, αφού η «Κονσερβολιά Στυλίδας» (τύπου 
Αµφίσσης) γνωστή για τις άριστες φυσικοχη-
µικές και οργανοληπτικές ιδιότητες, αποτελεί 
κατ’ αποκλειστικότητα το µοναδικό προϊόν που 
παράγει, εµπορεύεται και µεταποιεί ο Αγροτικός 
Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Στυλίδας, από το 
1949, έτος ίδρυσής του, ως και σήµερα. 
Η Οργάνωση Παραγωγών εδρεύει στο 
Νοµό Φθιώτιδας και αποτελεί σηµείο ανα-
φοράς στην αγορά των επιτραπέζιων ελιών 
καθώς είναι η µοναδική συνεταιριστική ορ-
γάνωση που τυποποιεί και εµπορεύεται την 
επιτραπέζια ελιά ΠΟΠ (Προϊόν Ονοµασίας 
Προέλευσης) µε την ονοµασία «Κονσερβο-
λιά Στυλίδας ΠΟΠ». 

WHO IS WHO
Ο Συνεταιρισµός απασχολεί συνολικά 18 άτοµα 
µόνιµο προσωπικό και 30 εποχιακό. Επιπλέον 
υλοποιεί προγράµµατα εργασίας των ΟΕΦ µε 
την Άξιον Αγροτική µέσα από τα οποία προχωρά 
συνεχώς στην τεχνολογική αναβάθµιση των 
εγκαταστάσεών του, αλλά και στη συνεχή 
βελτίωση των ποιοτικών µεθόδων παραγωγής 
του προϊόντος µε µοναδικό σκοπό την καλύτερη 
αξιοποίηση των προϊόντων των µελών του. 
∆ιαθέτει υπερσύγχρονη µεταποιητική µονάδα 
δυναµικότητας 5.000 τόνων, ενώ σε ετήσια βάση 
µεταποιεί κατά µέσο όρο 4.000 τόνους ελαιοκάρ-
που που παραλαµβάνεται από τους παραγωγούς 
της.  Η συνολική έκταση της µονάδας ανέρχεται 
σε 26.000 τ.µ. ενώ διαθέτει υπερσύγχρονα 
µηχανήµατα συσκευασίας, αποτελώντας έτσι τη 
µεγαλύτερη συνεταιριστική µονάδα στον τοµέα 
της επιτραπέζιας ελιάς, ενώ είναι ο µεγαλύτερος 

από άποψη µελών 
- παραγωγών µε 
πλέον των 1.600 
µελών.

46-61_epitrapezies_elies.indd   59 5/25/16   6:28 PM



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
ΕΛΙΕΣel

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Σε υψηλές τιµές παραγωγού 
τόσο για την ελιά Καλαµών 
όσο και για την Άµφισσας 
έχει οδηγήσει το έντονο 
ενδιαφέρον φέτος λόγω της 
µειωµένης παραγωγής τους, 
η οποία για την Άµφισσας 
παρατηρήθηκε 2η συνεχόµενη 
σεζόν. Στον αντίποδα, για 
την επεξεργασµένη ελιά 
Χαλκιδικής η ζήτηση δεν είναι 
ζωηρή

Της Μαρίας Κρόκου

�ΕΩΣ ΚΑΙ τις 24 Μαΐου οι τιµές 
στους παραγωγούς για τις Καλαµών 
ήταν 1,65 ευρώ το κιλό σκούπα µέ-
χρι τα 320 κοµµάτια», επισηµαίνει ο 
παραγωγός από το Γεράκι Λακωνί-
ας, ∆ηµήτρης Κόντος, χαρακτηρί-
ζοντας τις τιµές «αρκετά καλές» και 
τη ζήτηση αισθητή εδώ και τουλάχι-
στον ενάµιση µήνα. Βέβαια, γίνονται 
πράξεις και στα 1,70 ευρώ το κιλό 
αλλά αφορούν λίγες ποσότητες. 
«Φέτος όποιος ήθελε να πουλήσει, 
το έκανε άµεσα, χωρίς να χρειάζεται 
να περιµένει, σε αντίθεση µε πέρυσι 
που για ένα 20ήµερο είχε παρατη-

ρηθεί µηδενική ζήτηση και διακοπή 
των πράξεων», λέει χαρακτηριστικά 
ο κ. Κόντος. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, την ίδια 
περίοδο πέρυσι οι τιµές στους πα-
ραγωγούς ήταν 1,30-1,40 ευρώ 
το κιλό. Η ζήτηση για την ελιά 
Καλαµών αυξάνεται συνεχώς στο 
εξωτερικό και ειδικά στις ΗΠΑ, 
ενώ σε λίγα χρόνια αναµένεται να 
µπουν στην παραγωγή ελιές από 
νέες καλλιέργειες που έχουν φυ-
τευτεί τα τελευταία χρόνια και από 
αναδιαρθρώσεις λαδοελιών που 
έχουν γίνει υπέρ των επιτραπέζι-

ων Καλαµών στους πρόποδες του 
Πάρνωνα. 

ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΦΕΡΕ 
Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
Καλή εµπορική σεζόν ήταν έως 
τώρα η φετινή και για την ελιά Άµ-
φισσας, µε τη ζήτηση γι’ αυτή να 
είναι έντονη, ειδικά από την Ιταλία. 
Ως εκ τούτου, η τιµή που έδωσε η 
ΕΑΣ Άµφισσας στους παραγωγούς 
είναι 1,60 ευρώ το κιλό για τα 110 
τεµάχια, πάνω από 30% αυξηµένη 
σε σχέση µε πέρυσι που η αντίστοι-

Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 
Επιτραπέζιας Ελιάς 19

Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 

Επιτραπέζιας Ελιάς

Ποικιλία 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

ΣύνολοΣύνολο
παραγωγή
αριθµός εκµεταλλεύσεων
χχχχχ

 ∆. Μακεδονία
15.980

76

2.173.280

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος Κρήτη

Κ. Μακεδονία
65.470

270

8.903.920

Αν. Μακεδονία
και Θράκη

58.904

143

8.010.944

Βόρειο Αιγαίο
6

1

816

104.861

έτοιµο προϊόν

63

14.261.096

Ν. Ιονίου
0

0

0

∆υτική Ελλάδα

69.956

161

9.514.016

49.624

35

6.748.864

47.208

56

6.420.288

Αττική

5.745

21

781.320

237.268

94

32.268.448

Νότιο Αιγαίο

722

14

98.192

Θεσσαλία
136.619

271

18.580.184

792.363

1.205

107.761.368

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

46

100χιλ.
τόνοι

92%

13.000 +
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Ο
ι πράσινες επιτραπέζιες ελιές “Χαλκιδική” προέρχονται από ελαιόδενδρα της ποικιλίας 

“Χαλκιδική” (Olea Europea sp.) η οποία καλλιεργείται κυρίως στο νομό Χαλκιδικής, αλλά 

και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, ενώ μικρότερος αριθμός ελαιόδενδρων της 

ποικιλίας καλλιεργούνται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για τον γνωστό διεθνώς εμπορικό τύπο “green olives Halkidiki variety” με το χαρακτηριστικό 

μεγάλο μέγεθος καρπού, το κυλινδροκωνικό σχήμα με τη θηλή στο κάτω μέρος του καρπού, το 

λαμπερό πράσινο - πρασινοκίτρινο χρώμα, τη μεγάλη αναλογία σάρκας προς πυρήνα, τα άριστα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τον εύκολο αποχωρισμό του πυρήνα από τη σάρκα κατά την 

εκπυρήνωση. 

Η συγκομιδή του καρπού γίνεται με τα χέρια κατ΄ευθείαν από το δένδρο από τα μέσα Σεπτεμβρίου 

μέχρι τέλους Οκτωβρίου, όταν ο καρπός βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης. Μετά τη 

συγκομιδή, η επεξεργασία - μεταποίηση - τυποποίηση του ελαιόκαρπου γίνεται σε οργανωμένες 

μονάδες επεξεργασίας που διαθέτουν κατάλληλους δεξαμενικούς χώρους όπου το προϊόν υφίσταται 

ξεπίκρισμα και φυσική ζύμωση μέσα σε άλμη και στη συνέχεια ωριμάζει μέσα στην ίδια μητρική 

άλμη υπό συνεχή επιστημονική παρακολούθηση μέχρι να αποκτήσει τα επιθυμητά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά.

Η διάρκεια του ξεπικρίσματος, ζύμωσης και ωρίμανσης του μεταποιημένου προϊόντος διαρκεί από 2 - 6 

μήνες, ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης του νωπού καρπού και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, οι πράσινες επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας “Χαλκιδική” εξέρχονται από τις δεξαμενές, 

διαλέγονται ποιοτικά και ταξινομούνται κατά μέγεθος σε εμπορικές κατηγορίες μεγέθους. 

Στη συνέχεια, το 30% περίπου του ποιοτικά διαλεγμένου και ταξινομημένου κατά μέγεθος προϊόντος 

οδηγείται στις γραμμές συσκευασίας και στην κατανάλωση ως “ολόκληρες ελιές”, σε διάφορες 

συσκευασίες και πάρα πολλούς κωδικούς με διάφορα αρτύματα και καρυκεύματα. Αντίστοιχα,  το 

70% περίπου εκπυρηνώνεται και διατίθεται στη κατανάλωση σε πάρα πολλούς κωδικούς, επίσης 

ως “εκπυρηνωμένες ελιές” και “γεμιστές ελιές” με διάφορα γεμίσματα (πιπεριά, αμύγδαλο, καρότο, 

αντζούγια, σκόρδο, κρεμμύδι, κ.α.), σε διάφορες συσκευασίες και με διάφορα αρτύματα και 

καρυκεύματα.

Ο ελληνικός αυτός εμπορικός τύπος (green olives Halkididki variety) παρουσιάζει μεγάλη εξαγωγική 

δυναμική και αντίστοιχα μεγάλη ζήτηση, αποτέλεσμα της οποίας είναι οι φυτεύσεις χιλιάδων 

ελαιοδενδρυλλίων της ποικιλίας “Χαλκιδική" κατ΄ έτος, στις περιοχές παραγωγής.
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Ποικιλία 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
(ΚΑΛΑΜΩΝ)

20

Ο
ι φυσικές μαύρες επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας “Καλαμάτα” (Kalamata olives) 

προέρχονται από ελαιόδενδρα της ποικιλίας “Καλαμάτα” ή “Καλαμών” ή “Αετονυχολιά”, 

ή “Χονδρολιά”, ή “Τσιγκέλι”, ή “Αετονύχι” ή “Νυχάτη”, ή “Κορακολιά” (Olea europea 

var.ceraticarpa) καλλιεργούνται σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ελλάδας. 

Σπουδαιότεροι νομοί παραγωγής είναι κατά σειρά: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, κ.α.

Πρόκειται για τον γνωστό διεθνώς εμπορικό τύπο “Kalamata olives” ο οποίος έχει άριστη φήμη τόσο 

στην ελληνική, όσο και στη παγκόσμια αγορά, εξαιτίας των άριστων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

του έτοιμου προς διάθεση προϊόντος και ιδιαίτερα του μελανοϊώδους χρώματος, της τραγανής 

σάρκας και της άριστης γεύσης.

Η συγκομιδή του καρπού γίνεται με τα χέρια ή/και με δονητικά μηχανήματα από τις αρχές Νοεμβρίου 

μέχρι τις αρχές του χειμώνα, όταν το χρώμα του καρπού είναι κατάλληλο, πριν την πλήρη ωρίμανση 

του. Μετά τη συγκομιδή ο ελαιόκαρπος οδηγείται σε οργανωμένες μονάδες επεξεργασίας, όπου 

υφίσταται φυσική ζύμωση και συντήρηση μέσα σε άλμη και στη συνέχεια, ωρίμανση μέσα στην ίδια 

μητρική άλμη όπου αποκτά τα άριστα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά υπό συνεχή επιστημονική 

παρακολούθηση.

Στη συνέχεια, οδηγείται σε ποιοτική διαλογή και ταξινόμηση κατά μέγεθος σε εμπορικές κατηγορίες 

μεγέθους και είναι έτοιμο να οδηγηθεί σε συσκευασία και στην κατανάλωση ως έχει ή μετά από 

περαιτέρω μεταποίηση στη παρασκευή χαρακτών ελιών ή εκπυρηνωμένων ελιών (το 60% περίπου 

του έτοιμου προϊόντος διατίθεται εκπυρηνωμένο).

Το έτοιμο προϊόν οδηγείται στη κατανάλωση με πάρα πολλούς κωδικούς γιατί πέραν της παρουσίασης 

ως ολόκληρων χαρακτών ή εκπυρηνωμένων ελιών, προστίθενται στο συσκευασμένο προϊόν και 

πάρα πολλά αρτύματα και καρυκεύματα.

Ο φημισμένος διεθνώς αυτός ελληνικός εμπορικός τύπος επιτραπέζιων ελιών “Kalamata olives”, 

παρουσιάζει μεγάλη εξαγωγική δυναμική και αντίστοιχα μεγάλη ζήτηση, αποτέλεσμα της οποίας είναι 

οι φυτεύσεις κατ΄έτος χιλιάδων ελαιοδενδρυλλίων της ποικιλίας “Καλαμάτα" κυρίως στους Νομούς

Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας και Φθιώτιδας. Aναμένεται δε στα επόμενα 10 χρόνια, η παραγωγή 

του συγκεκριμένου εμπορικού τύπου να φθάσει τους 100.000 τον.

ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ 
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 
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χη ήταν 1,20 ευρώ το κιλό. Φέτος, 
εκτός του ότι η παραγωγή ήταν 
µειωµένη, όπως συνέβη και την 
περσινή σεζόν, οι µεγαλύτερες πο-
σότητες ήταν χοντρού µεγέθους (στη 
συντριπτική τους πλειονότητα, 110-
140 τεµάχια το κιλό), σε αντίθεση µε 
άλλες χρονιές που υπήρχε όλο το 
φάσµα των µεγεθών. 
Να σηµειωθεί ότι όσον αφορά 
την επόµενη σεζόν, αυτή φαίνε-
ται «καλύτερη σε σχέση µε τα δύο 
προηγούµενα χρόνια», σύµφωνα 

µε τους παραγωγούς. 
Αντιθέτως, «η παραγωγή της Κα-
λαµών το ’16-’17 µάλλον θα είναι 
µικρότερη από του ’15-’16, που ήταν 
σε ικανοποιητικά επίπεδα στη Φθιώ-
τιδα», λέει ο παραγωγός απ’ τις Λιβα-
νάτες, Νίκος Λάµπρου. 
Μειωµένη παραγωγή Καλαµών 
αναµένεται για το ’16-’17 και στη 
Λακωνία λόγω της πολύ µεγάλης 
φυλλόπτωσης από κυκλοκόνιο και 
της µεγάλης ζέστης το χειµώνα 
αναφέρουν οι παραγωγοί, προσθέ-

τοντας, ωστόσο, ότι σε 10-15 µέρες 
θα έχει διαµορφωθεί καλύτερη ει-
κόνα για την επόµενη χρονιά. 
Αντίστροφη είναι η εικόνα για την 
ελιά Χαλκιδικής, η οποία το ’15 είχε 
µειωµένη παραγωγή και φέτος φαί-
νεται ότι θα έχει περισσότερη. Να 
σηµειωθεί ότι η τιµή παραγωγού 
για αυτή την ελιά ήταν 1 ευρώ για τα 
110 τεµάχια το κιλό, ενώ για τις επε-
ξεργασµένες ελιές Χαλκιδικής είναι 
τώρα στα «1,20-1,25 ευρώ για τα 
110 τεµάχια το κιλό µε αποτέλεσµα 

µε το ζόρι να καλύπτεται το κόστος 
παραγωγής τους», υπογράµµισε 
ο πρόεδρος της ΕΑΣ Πολυγύρου, 
Ευάγγελος Ευαγγελινός. Να ανα-
φερθεί ότι πέρυσι την ίδια περίοδο 
οι αντίστοιχες τιµές ήταν 1,30-1,35 
ευρώ το κιλό. 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι σε έναν 
βαθµό στη Χαλκιδική ξεπατώνουν 
ελιές και βάζουν βερικοκιές λόγω 
και των µεγαλύτερων απαιτήσεων 
της ελιάς σε νερό σε σχέση µε την 
καλλιέργεια του βερίκοκου. 
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Π ρόκειται για την ιστορικότερη ποικιλία της χώρας. Οι φυσικές μαύρες επιτραπέζιες ελιές της 
ποικιλίας αυτής έγιναν το πρώτο αντικείμενο εμπορίου τον 19ο αιώνα και από τις αρχές του 
20ου αιώνα σ΄αυτόν τον εμπορικό τύπο στηρίχθηκε η εξαγωγική προσπάθεια της χώρας 

(greek black olives). Η ποικιλία “Κονσερβολιά” (Olea europaea media rotunda) καλλιεργείται 
κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, στους νομούς ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ. Πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη επιτραπέζια ποικιλία 
της χώρας, με τα περισσότερα ελαιόδενδρα.

Ο καρπός της ποικιλίας “Κονσερβολιά” έχει στρογγυλό έως ωοειδές σχήμα, ανήκει στις αδρόκαρπες 
(μεγαλόκαρπες) ποικιλίες και έχει μεγάλη αναλογία σάρκας προς πυρήνα και εύκολη απόσπαση του 
πυρήνα από τη σάρκα κατά τη μάσηση ή την εκπυρήνωση. Το χαρακτηριστικό που την διαφοροποιεί 
είναι ότι, από τον ελαιόκαρπο της ποικιλίας “Κονσερβολιά” μπορεί να παραχθούν οι περισσότεροι 
εμπορικοί τύποι των επιτραπέζιων ελιών, κυρίως όμως από τη ποικιλία “Κονσερβολιά” παράγονται
οι εμπορικοί τύποι:
• πράσινες ελιές σε άλμη (green olives) και
• φυσικές μαύρες ελιές σε άλμη (natural black olives)

Όλοι οι εμπορικοί τύποι επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας “Κονσερβολιά” είναι προϊόντα φυσικής 
ζύμωσης και τα τελικά προϊόντα παρουσιάζουν άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η συγκομιδή 
των καρπών ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο για την παρασκευή των πράσινων εμπορικών τύπων και 
συνεχίζεται μέχρι τις αρχές του χειμώνα για την παρασκευή των φυσικών μαύρων εμπορικών τύπων. Η 
συγκομιδή γίνεται με τα χέρια ή/και με δονητικά μηχανήματα. Μετά τη συγκομιδή ο καρπός οδηγείται 
σε οργανωμένες μονάδες επεξεργασίας - μεταποίησης -τυποποίησης - συσκευασίας που διαθέτουν 
κατάλληλους δεξαμενικούς χώρους, ανάλογα με τον εμπορικό τύπο που παρασκευάζουν, όπου το 
προϊόν υφίσταται ξεπίκρισμα και φυσική ζύμωση μέσα σε άλμη και ωριμάζει μέσα στην ίδια μητρική 
άλμη υπό συνεχή επιστημονική παρακολούθηση.
Η ζύμωση και ωρίμανση:
• των πράσινων ελιών (green olives) διαρκεί από 2,5 - 6 μήνες και
• των φυσικών μαύρων ελιών (natural black olives) διαρκεί από 3 - 9 μήνες

Μετά το πέρας της ζύμωσης και ωρίμανσης, οι ελιές του εμπορικού τύπου “φυσικές μαύρες ελιές” 
εξέρχονται από τις δεξαμενές προς τυποποίηση, διαλέγονται ποιοτικά και ταξινομούνται σε εμπορικά 
μεγέθη, συσκευάζονται ως έχουν σε διάφορους περιέκτες και οδηγούνται στην κατανάλωση (κυρίως
εξαγωγή) σε πάρα πολλούς κωδικούς, ανάλογα με τα αρτύματα και καρυκεύματα που περιέχουν στις 
συσκευασίες τους. Οι πράσινες επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας “Κονσερβολιά” μετά τη ζύμωση και
ωρίμανση διαλέγονται ποιοτικά και ταξινομούνται κατά μέγεθος σε εμπορικές κατηγορίες μεγέθους. Στη 
συνέχεια το 30% περίπου οδηγείται στη κατανάλωση ως “ολόκληρες ελιές” σε διάφορες συσκευασίες 
και σε πολλούς κωδικούς, ενώ το 70% περίπου εκπυρηνώνεται και διατίθεται στη κατανάλωση σε 
πολλούς κωδικούς ως εκπυρηνωμένες ελιές και γεμιστές ελιές σε διάφορες συσκευασίες και με 
διάφορα αρτύματα και καρυκεύματα.
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Από την Ελλάδα σε περισσότερες 
από 100 αγορες σε όλο τον κόσμο

ΧΩΡΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΤΖΙΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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τόνοι
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€140 
εκατ.
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΦΡΙΚΗ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΑΣΙΑ

€10 
εκατ.

€15 
εκατ.

€15 
εκατ.

€220 
εκατ.

€50 
εκατ.

1716

Παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς Έτοιµο µεταποιηµένο προϊόν

190.000
τόνοι

60.000
τόνοι

ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ

130.000
τόνοι

95% 100.000
τόνοι

Αξιοποίηση 
προϊόντος

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

100.00095%

55.000
τόνοι78.000

τόνοι
90%

40%

Αξιοποίηση 
προϊόντος

Αξιοποίηση 
προϊόντος

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
(ΚΑΛΑΜΩΝ)

55.00090%

123.000
τόνοι

70.000
τόνοι

77.000
τόνοι

Ηρτηµένη 
εσοδεία

Ελαιόκαρπος προς 
επιτραπέζια χρήση

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
Στο πικ της έφτασε η παγκόσµια κατανάλωση επιτραπέζιας ελιάς το ’15-’16 
σε σχέση µε την τελευταία 25ετία, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε 
το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου τον προηγούµενο µήνα. Ειδικότερα, τη 
φετινή σεζόν η αύξηση της παγκόσµιας κατανάλωσης επιτραπέζιας ελιάς 
είναι της τάξης του 173% από το 1990-1991, δηλαδή αυτή αυξήθηκε κατά 
2,8 φορές τα τελευταία 25 έτη.  Οι µεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν 
στα κράτη-µέλη του I.O.C., τα οποία είναι και κορυφαίες ελαιοπαραγωγικές 
χώρες. Συγκεκριµένα, οι πρώτες χώρες στην κατανάλωση επιτραπέζιας 
ελιάς ήταν οι: ΗΠΑ, Αίγυπτος, Τουρκία, Αλγερία, Ισπανία, Ιταλία, Συρία, 
Βραζιλία, Ιράν, Γαλλία και Ρωσία. Επίσης, αύξηση σχεδόν 70%, κατέγραψε 
το ’15-’16 η κατανάλωση επιτραπέζιας ελιάς στα κράτη-µέλη της Ε.Ε., που 
διαµορφώθηκε στους 591.000 τόνους. 

ΠΗ
ΓΗ

 ∆
ΟΕ

ΠΕ
Λ
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Έναν αιώνα η Σιούρας Α.Ε.
στηρίζει την ντόπια 
παραγωγή ελιάς
Ο βασιλιάς της επιτραπέζιας ελιάς από την Αγριά του Βόλου, 

µε τζίρο 22 εκατ. ευρώ, κλείνει 90 χρόνια δυναµικής

παρουσίας στέλνοντας προϊόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Της Φανής Γιαννακοπούλου

Με το 95% του τζίρου της να προέρχεται από την έντονη 

εξαγωγική της δραστηριότητα, καθώς έχει αδιάλειπτη πα-

ρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες σε όλο τον κόσµο 

(Ευρώπη, Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ασία και Αραβικές 

χώρες), η ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Γ.Β.Ε. είναι µια υγιής βιοµηχανία 

που όχι µόνο άντεξε στην κρίση, αλλά δυνάµωσε σηµειώ-

νοντας αυξηµένα κέρδη το 2015. 

Παράλληλα, συνεχίζει να στηρίζει τους παραγωγούς µε 

τους οποίους συνεργάζεται σταθερά εδώ και πολλά χρό-

νια και βοηθά τόσο στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη 

του τόπου, προσφέροντας εργασία σε πολλές ελληνικές 

οικογένειες όσο και στην προβολή και την προώθηση της 

ιδίας της Ελλάδας στο εξωτερικό µέσω της συµµετοχής σε 

κλαδικές εκθέσεις και µε την τοποθέτηση των προϊόντων 

τους σε σηµαντικές ξένες εταιρείες. Για την ακρίβεια, αγο-

ράζει ελιές από παραγωγούς από όλες τις ελαιοκοµικές 

περιοχές της Ελλάδος, (Χαλκιδική, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αιτ/

νία, Λακωνία, Μαγνησία, Άρτα, Αρκαδία κ.λπ).

Η βιοµηχανία που δραστηριοποιείται από το 1926 στη 

Μαγνησία στον κλάδο της επεξεργασίας ελαιών και τυπο-
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ποίησης προϊόντων της, έκλεισε φέτος τα 90 της χρόνια 

και πραγµατοποίησε µια λαµπερή εκδήλωση παρουσία 

του επιχειρηµατικού κόσµου της περιοχής και εκπροσώ-

πων φορέων. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Αντ. Σιούρας, παρουσιάζοντας 

µέσα από την οµιλία του µια επιχειρηµατική διαδροµή 

που αγγίζει έναν αιώνα, τόνισε ότι το όραµα της εταιρεί-

ας παραµένει αµετάβλητο, σταθερό, ίδιο µε εκείνο της 

πρώτης µέρας που ιδρύθηκε η εταιρεία ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Γ.Β.Ε.: 

«κορυφαία ποιότητα, εξυπηρέτηση υψηλής απόδοσης, 

γρήγορη παράδοση, ‘value for money’ και ένα φιλικό 

προς το περιβάλλον εργοστάσιο». Και πρόσθεσε ότι  τα 

στοιχεία εκείνα που τους οδηγούν στη συνεχή ανάπτυ-

ξη είναι τα εξής: «Μεράκι, σκληρή δουλειά, πατριαρχική 

φροντίδα, αγάπη για την ελιά, ειλικρίνεια στις εµπορικές 

σχέσεις και τις συναλλαγές, καθαρή και έντιµη συνεργα-

σία µε τους παραγωγούς, επένδυση σε σύγχρονο εξο-

πλισµό, εκπαιδευµένο προσωπικό και πάνω από όλα η 

συσσώρευση εµπειρίας».  

ΑΝΑΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συνέχισε την οµιλία του ο κ. Αντ. Σιούρας, τονίζοντας 

ότι: «ο αγροτικός τοµέας µπορεί να παράξει εκπληκτικής 

ποιότητας εµπορεύµατα. Με την άριστη τυποποίηση και 

τη σωστή προβολή, µπορεί να κατακτήσουν αγορές σε 

όλο τον κόσµο προσφέροντας έσοδα και ανάσες ρευστό-

τητας που τόσο έχουµε ανάγκη». 

�∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ� ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Από την πλευρά του, ο Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποι-

ότητας στην Σιούρας Α.Γ.Β.Ε., µέλος της οικογένειας, Χά-

ρης Σιούρας, Χηµικός Μηχανικός, τόνισε στο Εl την ανά-

γκη προσαρµογής της εταιρείας στις διεθνείς απαιτήσεις 

στον τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων και για 

το λόγο αυτό έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 

(ISO 22000 FSSC, BRC, IFS, ISO 9001), οι «οποίες αποτε-

λούν το “διαβατήριο”, πλέον, για τις απαιτητικές αγορές 

του εξωτερικού».   

ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΘΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 
Μαύρες ελιές, ελιές χωρίς κουκούτσι, ελιές Καλαµών 

κοµµένες σε φέτες, Ελιές Καλαµών χωρίς κουκούτσι, 

πράσινες ελιές µε µπαχάρι, σκόρδο και αµύγδαλο κοµµέ-

νες σε φέτες, ξηρές ελιές είναι µερικά µόνο από τα προϊ-

όντα της ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Γ.Β.Ε. Όλες οι ελιές είναι διαθέσιµες 

σε διάφορες συσκευασίες: µεταλλικά-πλαστικά δοχεία, 

γυάλινα βάζα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα προϊόντα αυτά 

εξάγονται µε private labels, υπό την επωνυµία SIOYRAS 

BRAND ή και Selia (προκύπτει από το Siouras και Ελιά).

Η εταιρεία που απασχολεί 
σήµερα 80 άτοµα παρουσίασε το 
2015 αυξηµένο κύκλο εργασιών 
που ξεπέρασε τα 22 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία έχει ήδη 
σε εξέλιξη επενδυτικό 

σχέδιο (Μέτρο 123Α 
Αλ. Μπαλτατζής) αξίας 
1.050.000 εκατ. ευρώ 

για µηχανολογικό 
εξοπλισµό και βελτίωση 

υποδοµών.
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Εκδηλώσεις

∆ιηµερίδα προώθησης 
µεσσηνιακών εξαγωγών 
από το Ίδρυµα 
Καπετάν Βασίλη
Στην προώθηση των αγροτικών εξαγωγών της 
Μεσσηνίας αποσκοπεί η διηµερίδα που διοργανώνει, 
για 3η χρονιά, το Ίδρυµα «Καπετάν Βασίλη» και το 
Ίδρυµα Γεωργία και Βικτωρίας Καρέλιας.  Η διηµερίδα 
πραγµατοποιείται από 27 έως 28 Μαΐου στο συνεδριακό 
χώρο του ξενοδοχείου Filoxenia, στην Καλαµάτα, µε την 
υποστήριξη του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων 
και του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.
Στόχος της διηµερίδας παράλληλα µε την υποστήριξη 
και την προώθηση των εξαγωγών, είναι η ενηµέρωση 
των παραγωγών και µεταποιητών της Μεσσηνίας σχε-
τικά µε τις δυνατότητες και τις προοπτικές εξαγωγών 
αγροτικών διατροφικών προϊόντων. Παράλληλα θα γίνει 
και δικτύωση µε µεγάλους ξένους αγοραστές.
Κατά το θεωρητικό µέρος της διηµερίδας θα γίνει ενη-
µέρωση µεταξύ άλλων για την ποιότητα των προϊόντων, 
τις εξαγωγικές προοπτικές, θέµατα marketing και για 
τις νέες τάσεις της αγοράς. Παράλληλα θα πραγµατο-
ποιηθούν τέσσερα workshops µε σκοπό την περαιτέρω 
ανάλυση βασικών θεµάτων σχετικά µε τις εξαγωγές. Τις 
ενηµερωτικές εργασίες της διηµερίδας θα πλαισιώνουν 
απευθείας επιχειρηµατικές συναντήσεις και επαφές 
(B2B meetings) των Ελλήνων συµµετεχόντων µε τους 
επιχειρηµατίες από το εξωτερικό.

Η Αρχαία Ολυµπία 
φιλοξενεί το 3ο ∆ιεθνές 
Συνέδριο OIS
Στην πόλη της Αρχαίας Ολυµπίας θα πραγµα-
τοποιηθεί το 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο της Εταιρείας 
Ελαιοκανθάλης (OIS) στις 2-3 Ιουνίου. Μερικά από 
τα λαµπρότερα µυαλά στην έρευνα του ελαιολάδου, 
στη διατροφή, τη γαστρονοµία και τη δηµοσιογρα-
φία θα βρίσκονται εκεί για να παρουσιάσουν τις 
τελευταίες ανακαλύψεις και ειδήσεις. Το συνέδριο 
θα λάβει χώρα στην αίθουσα της ∆ιεθνούς Ολυµπι-
ακής Επιτροπής, που χωρά 450 άτοµα. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη αλλά χρειάζεται προεγγραφή και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας προσέλευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Αθαν. Γκαδανίδη  – aristoleo.com@gmail.com

Στην Κίνα η ∆ιεθνής 
Έκθεση Βρώσιµων Ελαίων 
και η Ελαιοτεχνία 2016
Η 10η ∆ιεθνής Έκθεση Βρώσιµων Ελαίων και 
Ελαιολάδου (IOE 2016) θα πραγµατοποιηθεί στην 
πόλη Κουανγκτσόου νότια της Κίνας το διάστηµα 
από 29 Ιουνίου έως 1η Ιουλίου 2016, µαζί µε την 
Ελαιοτεχνία 2016.
Tο ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδο (IOC) στηρίζει 
από το 2014 την IOE µε σκοπό τη διοργάνωση 
συνεδρίων, παρουσιάσεων και λοιπών δραστηρι-
οτήτων για την τυποποίηση της αγοράς του ελαιο-
λάδου στην Κίνα αλλά και για να δηµιουργηθεί µια 
επαγγελµατική πλατφόρµα για παραγωγούς και 
εξαγωγείς ελαιολάδου υψηλών προτύπων στην 
αγορά της Κίνας. 

Πληροφορίες για την Έκθεση ΙΟΕ 2016: 
www.ioechina.org  

Περισσότερες πληρο-
φορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.cvf.gr/ και στο 
Επιµελητήριο Μεσσηνίας 
στο τηλ.:27210 62218, 
Email: kalamatacvb@
messinianchamber.gr ή ώρες 
εκτός γραφείου στο κινητό: 
6986689093.

28 05
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   Ένα από τα προβλήµατα που καλείται να 
αντιµετωπίσει σε ορατό µάλιστα χρόνο ο τοµέας της εγ-
χώριας παραγωγής ελαιολάδου έχει να κάνει µε τα 2.200 
ελαιοτριβεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη τη χώρα 
και διαµορφώνουν µε τον δικό τους τρόπο τα ποιοτικά 
στάνταρ του προϊόντος στη χώρα µας.

   Σηµειωτέον ότι στην Ισπανία που όχι µόνο είναι 
πολλαπλάσια σε έκταση χώρα αλλά θεωρείται πλέον 
και αδιαφιλονίκητη πρώτη δύναµη παγκοσµίως στο 
ελαιόλαδο,  τα ελαιοτριβεία δεν είναι περισσότερα από 
300 και φυσικά ακολουθούν αυστηρότατες προδιαγραφές 
στον τρόπο που λειτουργούν.

   Στην Ελλάδα, τα χιλιάδες πολύ µικρά και 
αµφιβόλου τεχνολογικής αξίας και οργάνωσης ελαιο-
τριβεία είναι κατάλοιπο µιας εποχής όπου οι ελαιώνες 
ήταν σχεδόν αυτοφυείς και οι δυνατότητες µεταφοράς 
του ελαιοκάρπου σχεδόν ανύπαρκτες. Οι περισσότερες 
µονάδες έχουν µάλιστα αναφορά στο πρώτο µισό του 
περασµένου αιώνα και µε µικρές βελτιώσεις συνεχίζουν 
να λειτουργούν µέχρι σήµερα.

   Όλο αυτό το δίκτυο ελαιουργείων δεν έχει καµιά 
απολύτως σχέση µε τις συνθήκες του σήµερα, µε την 
προσβασιµότητα των ελαιώνων από µεταφορικά µέσα, µε 
τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο στην 
περιφέρεια και µε τις τεράστιες δυνατότητες που εξασφαλί-
ζει η τεχνολογία και στον τοµέα της ελαιοποίησης.

   Άλλωστε, η παγκόσµια ζήτηση του προϊόντος 
είναι προσαρµοσµένη ακριβώς σ’ αυτές τις δυνατότητες 
και κάθε απόπειρα διάθεσης ελαιολάδου που δεν καλύ-
πτει επαρκώς τα νέα διεθνή στάνταρ είναι καταδικασµένη 
να αποτύχει. 

   Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, ο παραπάνω 
σχολιασµός δεν έχει σχέση µε το πνεύµα των προτάσεων 
του ΟΟΣΑ και τις ιδέες για τη δηµιουργία 2-3 µεγάλων, 
πολύ µεγάλων, µονάδων στις ελαιοπαραγωγές περιοχές 
που θα δραστηριοποιηθούν συστηµατικά και στην τεχνο-
λογική επεξεργασία του προϊόντος (ραφινάρισµα).  

   Αυτό είναι κάτι το διαφορετικό, δεν έχει να 
κάνει µε το exatra παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή τον 
πραγµατικό χυµό της ελιάς, και µπορεί να αντιµετωπιστεί 
υπό διαφορετικό πρίσµα για άλλου είδους δραστηριότητα. 
Αναφέροµαι στη µεγάλη ποιοτική κοιλιά που κάνει το 
ελαιόλαδο, µετά το χωράφι και πριν µπει στο µπουκάλι. 
Εδώ υπάρχει πρόβληµα, έχει να κάνει µε τη δοµή, 
οργάνωση και τεχνολογία των ελαιουργείων και είναι 
κάτι που δεν κρύβεται πίσω από κανένα 
καλαίσθητο µπουκάλι και πίσω 
από καµιά γεωγραφική ένδειξη.

ο γερολαδάς

Παρενιαυτοφορία

Στο Λονδίνο για 2η χρονιά  
διεθνής διαγωνισµός  
ποιότητας και συσκευασίας  
Ο διεθνής διαγωνισµός εξαιρετικού παρθένου Ελαιόλαδου, 
London IOOC 2017, θα πραγµατοποιηθεί στην πρωτεύουσα 
του Ηνωµένου Βασιλείου, το Λονδίνο, τον Απρίλιο του 
2017. Εκεί θα απονεµηθούν τα εξής βραβεία:
■London IOOC 2017, βραβεία Ποιότητας ελαιολάδου
■London IOOC 2017, βραβεία Συσκευασίας ελαιολάδου
Σκοπός του διαγωνισµού είναι:
α) Η προσπάθεια ενηµέρωσης των ελαιοκαλλιεργητών, 
ελαιοπαραγωγών, ελαιοτριβέων, τυποποιητών και λια-
νοπωλητών οι οποίοι διαθέτουν νοµίµως τυποποιηµένο 
το προϊόν τους, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την 
ποιότητα του επωνύµου προϊόντος τους προωθώντας την 
χρήση του ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας σε όλη την γκάµα 
των πεδίων χρήσης και κατανάλωσής του.
β) Η προώθηση της γνώσης της ιδιαίτερης αξίας και των 
υγιεινών / θρεπτικών ιδιοτήτων του ελαιολάδου της Ελλη-
νικής (και Μεσογειακής) διατροφής σε νέους καταναλωτές 
µικρής ηλικίας (σχολεία), σε επαγγελµατίες ζαχαροπλά-
στες, βιοτέχνες, ιδιαίτερα σε σχολές µαγειρικής γαστρονο-
µίας και σε εστιατόρια στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
γ) Η προώθηση της διαφορετικότητας των ποικιλιών και 
της υψηλής ποιότητας των ελαιολάδων που παράγονται µε 
σκοπό την αύξηση της γνώσης των γευστικών διαφορών 
τους.
Πρόεδρος της 8µελής επιτροπής αξιολόγησης ο Κος 
Μανώλης Σαλιβαράς µε εξειδικευµένη επιστηµονική 
κατάρτιση και µακρόχρονη εµπειρία στη γευσιγνωσία, τις 
συµβουλές και τον ποιοτικό έλεγχο του ελαιολάδου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.aristionawards.co.uk/el/diagonismi/ 

Στον διαγωνισµό συµµετέ-
χουν µόνο τυποποιηµένα 
ελαιόλαδα που κυκλοφορούν 
νόµιµα στα καταστήµατα 
λιανικής πώλησης.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΡΙΕΛΙΑ  
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ηλικίας 50-60.000 ετών φαίνεται 
πως είναι τα απολιθωµένα φύλλα 
ελιάς που έφεραν στο φως πρό-
σφατες αρχαιολογικές έρευνες 
στα νησιά Σαντορίνη και Νίσυρο, 
σύµφωνα µε τις σύγχρονες 
µεθόδους χρονολόγησης. Ωστόσο, 
τα πρώτα στάδια εκµετάλλευσης 
της ελιάς από τους κατοίκους του 
προϊστορικού Αιγαίου δεν έχουν 
ακόµα διερευνηθεί πλήρως. 
Πιστεύεται, όµως, ότι τουλάχιστον 
από τη Νεολιθική εποχή, µαζί 
µε τους βρώσιµους καρπούς 
διαφόρων δέντρων, πραγµατο-
ποιείτο ευκαιριακά η συλλογή 
των καρπών της αγριελιάς (Olea 
europaea oleaster). Από τους 
τελευταίους µάλιστα αιώνες της 
περιόδου αυτής διαθέτουµε και 
τα παλαιότερα έως τώρα δείγµατα 
γύρης ελιάς, από Κρήτη, Πελο-
πόννησο και Στερεά Ελλάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ανάπτυξη της ελαιοκοµίας είχε 
ως αποτέλεσµα τη µεγάλη οικο-
νοµική ανάπτυξη που γνώρισαν 
τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στα 
τέλη του 19ου αιώνα και στις αρ-
χές του 20ού αιώνα, καθώς από 
τη µία τα προϊόντα της ελιάς (λάδι, 
πυρήνας, σαπούνι) αποτελούσαν 
αγαθά ιδιαίτερης οικονοµικής 
αξίας και από την άλλη υπήρχε 
µία ιδιαίτερη εµπορική σχέση 
βασισµένη σ’ αυτά τα αγαθά µε 
τις ακτές της Μικράς Ασίας και 
την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, 
ακόµα και σήµερα ο ελαιοκοµικός 
κλάδος έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην οικονοµία των περισ-
σοτέρων νησιών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η Λέσβος που η 
συµβολή της ελαιοπαραγωγής 
στο ΑΕΠ της κυµαίνεται από 
3,6% µέχρι 15% ανάλογα µε την 
ελαιοκοµική περίοδο.

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ  
Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ  
ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Τα 11 εκατοµµύρια λιόδεντρα της 
Λέσβου (σε σύνολο 83,5 εκατ. σ’ 
όλη την Ελλάδα), απλωµένα σε 
450.000 στρέµµατα γης (29% της 
συνολικής έκτασης του νησιού και 
79% της καλλιεργήσιµης γεωρ-
γικής γης), που παράγουν κατά 
µέσο όρο 25.000 τόνους ελαιόλαδο 
το χρόνο επιβεβαιώνουν την 
κυριαρχία της ελαιοπαραγωγής σε 
αυτό το νησί του Βορείου Αιγαίου. 
Πιο αναλυτικά, σε κάθε κάτοικο 
της Λέσβου αναλογούν 113 δέντρα 
όταν στη Σάµο αναλογούν 40, στην 
Κρήτη 35, στην Πελοπόννησο 
12, στην Ελλάδα 9, στην Ιταλία 3, 
στην Ισπανία 5. Η Λέσβος µε το 
1% πληθυσµού δίνει το 7-8% της 
ελληνικής παραγωγής. Σ’ αυτό το 
νησί καλλιεργούνται κυρίως οι 
ποικιλίες Κολοβή που καλύπτει το 
65% των ελαιώνων, η µικρασιάτικη 
Αδραµυτιανή που καλύπτει το 30% 
και η Λαδολιά που καλύπτει το 5%. 

ΛΙΟΤΡΙΒΕΙΑ  
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ  
ΑΙΓΑΙΟ
Ο αριθµός των ελαιουργείων που 
λειτουργούν στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου ανέρχεται σε 
107. Από αυτά 71 βρίσκονται στη 
Λέσβο, 14 στη Χίο, 13 στη Σάµο 
και 9 στην Ικαρία. Τα περισσότερα 
από τα ελαιουργεία παρουσιά-
ζουν σχετικά µικρή δυναµικό-
τητα (µεταξύ 1,5 και 2,5 τόνων 
ελιάς ανά ώρα εργασίας), είναι 
διάσπαρτα στο χώρο, ενώ σε 
ποσοστό περίπου 75% βρίσκονται 
εντός οικισµών. Ο κυρίαρχος 
τύπος ελαιουργείου είναι ο φυ-
γοκεντρικός. Εξαίρεση αποτελούν 
4 µόνον ελαιουργεία σε Χίο και 
Ικαρία τα οποία χρησιµοποιούν 
τον κλασσικό τρόπο διαχωρισµού 
του ελαιολάδου µε πρέσα. Στη 
Λέσβο το 55% των ελαιουργείων 
είναι συνεταιριστικά, σε αντίθεση 
µε τα υπόλοιπα νησιά που σχεδόν 
όλα τα ελαιουργεία είναι ιδιωτικά.

ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΑΠ’ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Ο ΕΡΩΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Μεγάλη η κληρονοµιά των κατοίκων  
του προϊστορικού Αιγαίου στη σύγχρονη 
ελαιοκοµική παράδοση των νησιών µας

Της Φανής Γιαννακοπούλου
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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΟΟΣΑ 

ΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
Η ΑΓΟΡΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΣΕΛ. 6-9 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΝΤΟΥΤΣΙΑΣ 

ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 
ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η ΒΡΩΣΙΜΗ
ΕΛΙΑ 

ΣΕΛ. 46-49 

 ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   
ΠΑΓΩΣΑΝ ΤΑ 

ΧΑΜΟΓΕΛΑ 
ΣΕΛ. 22-31
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