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Editorial

Ο εχθρός είναι το καλύτερο

Λέγονται πολλά, γίνονται κάποια πράγµατα, ωστόσο οι εξελίξεις γύρω από το ελληνικό 
ελαιόλαδο µάλλον υστερούν σε σχέση µε τον ανταγωνισµό, κάτι που σηµαίνει ότι η όλη 
κατάσταση να δυσκολεύει έτι περαιτέρω.

Το γεγονός ότι οι τιµές παραγωγού είναι καλές τα τελευταία τρία χρόνια δεν 
συνιστά λόγο εφησυχασµού, αντίθετα καθίσταται µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
επαναπροσδιορισµό της όλης πολιτικής και ανάπτυξη µιας νέας, πιο ελπιδοφόρας, 
στρατηγικής για τον κλάδο.

Είναι άλλωστε φανερό και διά γυµνού οφθαλµού ότι υπάρχουν µεγάλα κενά, εποµένως 
περιθώρια βελτιώσεων και στον τοµέα της καλλιέργειας της ελιάς και στον τοµέα 
της ελαιοποίησης και στον τοµέα της τυποποίησης, του branding και γενικότερα 
της διακίνησης του προϊόντος. Το ότι ξετυλίγονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες 
πρωτοβουλίες στον τοµέα του branding ή ότι έχουν γίνει κάποια αξιόλογα, µεµονωµένα 
ωστόσο, βήµατα στον τοµέα της παραγωγής άριστης ποιότητας ελαιολάδου, τα οποία 
µάλιστα συνοδεύονται και από ανάλογα βραβεία και σε διεθνείς διαγωνισµούς, είναι 
στοιχεία που απλά δείχνουν απλά το δρόµο.

Στον τοµέα της καλλιέργειας, για παράδειγµα, έχει να γίνει ακόµα πολλή δουλειά µε την 
πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού, έτσι ώστε αφενός ο ελληνικός ελαιώνας 
να τροφοδοτείται µε εγγυηµένα από κάθε άποψη φυτά, αφετέρου να περιφρουρούνται τα 
δικαιώµατα των ντόπιων και διεθνώς αναγνωρισµένων ποικιλιών ελιάς. Στο πεδίο της 
ελαιοποίησης, θα µπορούσε να πει κανείς ότι το πρόβληµα παραµένει µεγάλο. Τα λίγα 
σύγχρονα ελαιοτριβεία ανά την Ελλάδα δεν µπορούν να κρύψουν το χάος που υπάρχει 
µε τα χιλιάδες διάσπαρτα παρωχηµένης τεχνολογίας, ελλιπών υποδοµών και παντελούς 
απουσίας οργάνωσης στα βήµατα παραγωγής και αποθήκευσης του ελαιολάδου.

Ίσως από δω ξεκινούν και οι µεγάλες δυσκολίες που καλείται να αντιµετωπίσει στη 
συνέχεια και η τυποποίηση του προϊόντος. Πώς να προκύψουν άριστες ποιότητες σε 
σταθερούς όγκους, πώς να γίνουν πράξη στην αγορά τα µονοποικιλιακά ελαιόλαδα, 
πώς να ξεχωρίσουν και να πληρωθούν ανάλογα οι προσπάθειες των καλλιεργητών, 
πώς να υπάρξει δυναµική ανάπτυξη του ελληνικού ελαιώνα; Οι προκλήσεις είναι 
µπροστά, σχεδιασµός και επιµονή χρειάζεται. 

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης ∆ιευθυντής
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ΕΝΩ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΨΗΛΑ
ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΛΟΓΩ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ
Προϋποθέσεις να διατηρηθούν στα υψηλά επίπεδα της τελευταίας εµπορικής περιόδου, µετά 
από τρία χρόνια σταθερής ανόδου, δείχνουν οι τιµές του ελαιολάδου. Η ξηρασία προεξοφλεί 
αναιµικές σοδειές στις βασικές ελαιοπαραγωγικές ζώνες και η ζήτηση παγκοσµίως 
διευρύνεται. Αν µάλιστα επαληθευτούν οι φήµες που θέλουν τους ηγέτες της παγκόσµιας 
αγοράς, Ισπανούς, να πριµοδοτούν πλέον την ποιότητα, παρά την ποσότητα, έχοντας εν τω 
µεταξύ κατακτήσει µεγάλα µερίδια στην παγκόσµια αγορά, τότε πρέπει να θεωρείται πολύ 
πιθανή η διατήρηση των τιµών παραγωγού, για πολύ καιρό ακόµη, σε υψηλά επίπεδα

Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΣΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΠΙΟ που διαµορφώνεται στην αγορά του έξτρα παρθέ-
νου ελαιολάδου, τον δικό του ρόλο παίζει µεταξύ άλλων και ο καιρός. Θέλετε η 
κλιµατική αλλαγή για την οποία γίνεται πολύς λόγος, θέλετε οι πολυετείς κύκλοι 
στους οποίους αναφέρονται συχνά οι µετεωρολόγοι, οι µεσογειακοί ελαιώνες 
δείχνουν να υποκλίνονται όλο και συχνότερα στα κελεύσµατα του καιρού. 
Η πρωτοφανής ξηρασία άλλωστε που επικρατεί στις ελαιοπαραγωγικές χώρες 
της Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) αλλά και τις αφρικανικές (Τυνησία κ.λπ.) 
είναι χαρακτηριστικό δείγµα και ήδη κάνει τους διεθνείς αναλυτές να προεξο-
φλούν κουρεµένες σοδειές και την ερχόµενη ελαιοκοµική περίοδο (2017-2018). 
Στην χώρα µας, εκτιµούν οι Financial Times, µε ανάλυσή τους, προβλέπεται 
ελλειµµατική σοδειά, µε απλά λόγια δηλαδή µια παραγωγή που δεν θα ξεπε-
ράσει τους 200.000 τόνους ελαιολάδου, επιβεβαιώνοντας τα πρώτα παράπονα 
εκ µέρους των καλλιεργητών για µειωµένα ποσοστά καρπόδεσης, κατά τόπους.
Υπενθυµίζεται ότι η παγκόσµια παραγωγή της σεζόν 2016-2017 προβλέπεται να 
«κλείσει» µειωµένη κατά 14%, µε την ιταλική να περιορίζεται σχεδόν στο µισό 
στο 12µηνο µέχρι τον Σεπτέµβριο, ήτοι από τους 475.600 τόνους πέρσι στους 
243.000 τόνους φέτος, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου (IOC). 
Η Ελλάδα είναι πιθανό την ίδια ώρα να σηµειώσει πτώση 20%, η Τυνησία 17%, 
ενώ η Ισπανία -γνωστή στη βιοµηχανία ως η «Σαουδική Αραβία του ελαιόλα-
δου» λόγω του µεγέθους της παραγωγής της- προβλέπεται να εµφανίσει κάµ-
ψη πάνω από 6% από τους 1,402 εκατ. τόνους στους 1,311 εκατ. τόνους.
Από την πλευρά του, ο Βίτο Μαρτιέλλι, αναλυτής στην ολλανδική επενδυτική 
τράπεζα Rabobank, εκτιµά ότι συνολικά η διεθνής παραγωγή ελαιολάδου θα 
µειωθεί κατά 600.000 τόνους τη σεζόν 2017/2018.

Από την άλλη, η διεθνής κατανάλωση ελαιολάδου θα ξεπεράσει την πα-
ραγωγή κατά 13%, κάτι που οφείλεται και στο γεγονός ότι όλο και περισ-
σότερες χώρες αποκτούν κουλτούρα ελαιολάδου, δίνοντας έτσι εκ των 
πραγµάτων, τη σχετική ώθηση στις τιµές. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι θα 
συνεχίσει να αυξάνεται η ζήτηση για ελαιόλαδο. Σύµφωνα µε τον IOC την 
περίοδο 2006/2007-2010/2011 η διεθνής ζήτηση ξεπερνά την προσφορά 
ελαιολάδου την τελευταία δεκαετία, γεγονός που αποδίδεται στα θρεπτικά 
συστατικά του ελαιολάδου αλλά και τα οφέλη που έχει για την υγεία, οπότε 
κερδίζει συνεχώς έδαφος στα νοικοκυριά ανά τον κόσµο.

>>

ΜΕΡΙ∆ΙΟ �%� ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΕ
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(Πηγή: Eurostat/Comext, European Commission, May 2017)
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Η ανάλυση των 
Financial Times 
για το ελαιόλαδο
Απότοµη υποχώρηση της παρα-
γωγής ελαιολάδου, αυξηµένες 
τιµές ήδη σε ποσοστό 25% µέχρι 
στιγµής, αλλά και µια πτώση 20% 
της ελληνικής παραγωγής για το 
2017, καταγράφουν σε ανάλυσή 
τους οι Financial Times, ενόψει της 
νέας σεζόν. Όπως σηµειώνουν, η 
τιµή έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 1/4 
φέτος, καθώς η ξηρασία πλήττει 
τους µεγάλους ελαιοπαραγωγούς 
σε όλη τη Μεσόγειο.
Η παραγωγή σε Ελλάδα, Ιταλία, 
Τυνησία και, σε µικρότερο βαθµό, 
στην Ισπανία, προβλέπεται να υπο-
χωρήσει απότοµα φέτος, εκτιµούν 
οι Financial Times.
«Η Ιταλία, η Ελλάδα και η Τυνησία 
είναι χάλια. Μπορείτε να φαντα-
στείτε, αν είχε υποχωρήσει και η 
Ισπανία αιφνίδια», διερωτάται ο 
Παναγιώτης Καραντώνης, διευθυ-
ντής της Ένωσης Βιοτεχνών Τυπο-
ποιητών Ελαιολάδου.
Η παγκόσµια παραγωγή προβλέ-
πεται να υποχωρήσει κατά 14%, µε 
την ιταλική να αναµένεται να περι-
οριστεί σχεδόν στο µισό κατά τους 
12 µήνες, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο Ελαιολάδου. Η Ελλά-
δα από την άλλη, είναι πιθανό να 

σηµειώσει πτώση 20%, η Τυνησία 
17%, ενώ η Ισπανία προβλέπεται 
να εµφανίσει κάµψη 7%.
Η πίεση στην προσφορά και η άνο-
δος στις τιµές έχουν µετριάσει την 
ευρωπαϊκή ζήτηση για ελαιόλαδο, 
ωστόσο αυτή στον υπόλοιπο κόσµο 
παραµένει εύρωστη. Αυστραλία, 
Βραζιλία και Κίνα είναι µεταξύ 
των αγορών, όπου οι εισαγωγές 
ενισχύονται ραγδαία, σύµφωνα 
µε το IOC. «∆υσµενείς καιρικές 
συνθήκες πλήττουν πιο συχνά την 
παραγωγή σε χώρες της Μεσογεί-
ου, όπως έχουν σηµειώσει ειδικοί 
επάνω στις καλλιέργειες και στον 
καιρό», σηµειώνουν οι Times. «Ο 
καιρός έχει επηρεάσει την παρα-
γωγή τα τρία από τα πέντε τελευ-
ταία χρόνια», τόνισε τέλος ο Vito 
Martielli, αναλυτής στη Rabobank.

Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Τη λήψη µέτρων µέσω της νέας ΚΑΠ ώστε να γίνουν πιο 
αειφόρα τα λιοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν 
παραγωγοί, περιβαλλοντικές οργανώσεις και έµποροι 
στα πλαίσια της συνεδρίασης της Συµβουλευτικής Επι-
τροπής Ελαιολάδου της Κοµισιόν στις Βρυξέλλες στις 11 
Μαΐου 2017. Ήδη η Κοµισιόν έχει εκφράσει τη βούληση 
να εξετάσει την εξέλιξη του αποκαλούµενου «greening» 
στον ελαιώνα. Σηµειώνεται ότι «τρέχει» στην Ισπανία το 
πρόγραµµα Life «Olivares Vivos» («Ζωντανοί Ελαιώνες»), 
όπου τονίζεται η προσφορά του ελαιώνα στην κοινωνία, οι οικονοµικές δυ-
σκολίες, η συνέργεια µε την οικολογική ανάπτυξη κ.λπ. Στόχος του Olivares 
Vivos είναι η σύνδεση παραγωγών και καταναλωτών. Η στρατηγική του 

Olivares Vivos έγκειται στο σχεδιασµό και την επιστηµονική 
πιστοποίηση ενός επικερδούς παραγωγικού-επιχειρηµατι-
κού µοντέλου ελαιοκαλλιέργειας συµβατού µε τη διατήρη-
ση της βιοποικιλότητας.  Όπως ανέφεραν στη συνάντηση οι 
Ισπανοί παραγωγοί η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον 
αποτελεί ένα σηµαντικό έργο και αξίζει η προσπάθεια να 
υποστηριχθεί διατοµεακά. Από την πλευρά τους οι Ιταλοί 
έµποροι έχουν δείξει ενδιαφέρον για το project και θέλουν 
να επαναληφθεί και σε ελαιώνες άλλων ελαιοπαραγω-

γικών χωρών. Στην Πορτογαλία οι παραγωγοί εφαρµόζουν ήδη βέλτιστες 
πρακτικές χωρίς κίνητρα και µε δικά τους έξοδα. Να σηµειωθεί, τέλος, ότι 
εξετάζεται αν θα υπάρξει και σήµα πιστοποίησης βιοποικιλότητας.

Ο κ. Καραντώ-
νης υπογράµµι-
σε πως αν και η 
παραγωγή στην 
Ισπανία είναι 
χαµηλότερη 
απ’ ό,τι αρχικά 
αναµενόταν, 
και πάλι 
είναι σηµαντικά 
υψηλότερη από 
την περίοδο 
2012-2013.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 

(Πηγή: MS declarations; IOC; European Commission, May 2017)

�9% 
ΙΣΠΑΝΙΑ

�44% 
ΕΛΛΑ∆Α

�30% 
ΠΟΡΤΟ� 
ΓΑΛΙΑ

�13% 
ΑΛΛΑ 

Κ�Μ ΕΕ �25% 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΕ

�61% 
ΙΤΑΛΙΑ

2016/2017 έναντι 
2015/2016
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΟΙ

∆ΟΥΛΕΙΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΕ ΑΣΙΑ, 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΤΑ ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ ΕΛΙΑΣ 
Το καλό όνοµα που έχουν χτίσει το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και οι 
επιτραπέζιες ελιές στις αγορές του εξωτερικού, αυξάνουν την ζήτηση για το εγχωρίως 
παραγόµενο και ταυτοποιηµένο φυτωριακό υλικό. Η ζήτηση, λένε παράγοντες που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, προέρχεται κυρίως από χώρες Βαλκανικές, 
της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ασίας, που επιχειρούν να στήσουν ελαιοκοµικές 
εκµεταλλεύσεις, είτε µεµονωµένα, είτε βάσει εθνικών τους πολιτικών και σχεδίου

Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣel
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Η ΖΗΤΗΣΗ αφορά κυρίως  την Κο-
ρωνέικη, αλλά και ποικιλίες επιτρα-
πέζιας ελιάς, προέρχεται δε είτε από 
µεµονωµένους παραγωγούς, είτε 
από τις αρµόδιες Αρχές ενός κρά-
τους. Για παράδειγµα το Πακιστάν  
«τελευταία απευθύνεται σε εµάς για 
την προµήθεια τεράστιων ποσοτή-
των δενδρυλλίων στο πλαίσιο εθνι-
κών προγραµµάτων προώθησης της 
ελαιοκαλλιέργειας», αναφέρουν στο 
El από τα «Φυτώρια Αναστασόπου-
λου», µια επιχείρηση που δέχτηκε 
πρόσφατα κρούσεις για εξαγωγές 
στην Κύπρο, αλλά και για πώληση 
µεγάλων ποσοτήτων δενδρυλλίων 
σε Τούρκο επενδυτή, που θέλει να 
επενδύσει στην Ελλάδα και να κατα-
σκευάσει καθετοποιηµένη µονάδα. 
«Ωστόσο», όπως προσθέτουν «πολ-
λές φορές δεν είµαστε σε θέση να 
ανταποκριθούµε αφού µας τα ζητάνε 
τελευταία στιγµή». 
Τη διεθνή ζήτηση επιβεβαιώνει µι-
λώντας στο El και ο Χρήστος Τσιπάς, 
που διαθέτει επιχείρηση µε φυτώρια 
στην Κόρινθο. «Μας τηλεφωνούν 
από Τουρκία, Αλβανία, Συρία, Λίβα-
νο, Πακιστάν», τονίζει ο ίδιος, ζητώ-
ντας από την πολιτεία να «θεσπίσει 
επιτέλους ένα καθεστώς πιστοποί-
ησης φυτωριακού υλικού», αφού 
όπως λέει «πολλές φορές η εξαγω-
γή κολλά στην έλλειψη δικαιολογη-
τικών εκ µέρους µας, υπ’ ευθύνη 
της πολιτείας, που δεν έχει θεσπίσει 
κανόνες πιστοποίησης».
Ο κ. Τσιπάς ζητά παράλληλα ν’ αυ-
ξηθούν οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις 
φυτωριακού υλικού, καθώς όπως 
καταγγέλλει «πολλές στερούνται 
άδειας, µε ό, τι κίνδυνο αυτό συνε-
πάγεται για την ποιότητα των προ-
ϊόντων που εµπορεύονται, αφού ο 
καλλιεργητής µερικές φορές δεν 

ξέρει τι αγοράζει».

ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
Οι εξαγωγές σε συνδυασµό µε τη 
ζήτηση εντός Ελλάδας, οδηγεί πολ-
λές φορές σε φαινόµενα έλλειψης, 
τα οποία όµως, κατά τον κ. Τσιπά 
«»αφορούν µικρές µονάδες».
Για τα προβλήµατα και τις δυνατότη-
τες που σχετίζονται µε την ελληνική 
φυτωριακή παραγωγή µίλησε στο 
συνέδριο του 7ου Φεστιβάλ Ελαι-
ολάδου ο Γ. Κωστελένος, Φυτωρι-
ούχος-Γεωπόνος. Σύµφωνα µε τον 
ίδιο, παρότι η Ελλάδα είναι τρίτη 
σηµαντικότερη ελαιοπαραγωγός 
χώρα, µε εξαιρετικές ποικιλίες, ούτε 
τα ελαιόλαδά της έχουν βρει τη θέση 
που τους αξίζει στις διεθνείς αγορές, 
ούτε η ελληνική φυτωριακή παρα-
γωγή δενδρυλλίων θα µπορούσε 
να χαρακτηριστεί σύγχρονη και διε-
θνώς ανταγωνιστική. 
«Σε µία ιδιαίτερα θετική διεθνή 
συγκυρία όπου η ελαιοκοµία εξα-
πλώνεται ραγδαία και υπάρχει 
µεγάλη ζήτηση δεντρων, όχι µόνο 
στις παραδοσιακά ελαιοπαραγωγι-
κές χώρες, αλλά και σ’ ολόκληρο 
τον κόσµο, η ελληνική φυτωριακή 
παραγωγή αδυνατεί να ανταποκρι-
θεί, δίνοντας πρόσφορο έδαφος σε 
φυτώρια του εξωτερικού, κυρίως 
ιταλικά και ισπανικά, να εξάγουν 
δενδρύλλια ελιάς στην Ελλάδα», 
σηµείωσε. Τέλος, εξήγησε τους λό-
γους που έχουν φέρει την κατάσταση 
αυτή, µε σηµαντικότερο το γεγονός 
«ότι δεν υπάρχει καταγραφή του εγ-
χώριου γενετικού υλικού ελιάς, των 
ποικιλιών και των κλώνων, µε απο-
τέλεσµα να είναι εξαιρετικά εύκολο, 
για όσους θέλουν, να σφετερίζονται 
τις ελληνικές ποικιλίες ελιάς».

Ιδιοκτήτες ντόπιων 
φυτωρίων ελιάς 
βλέπουν µεγάλες 
προοπτικές 
εξαγωγών

Οι µεγάλες 
µονάδες εµπορίας 
φυτωριακού υλικού 
δεν έχουν πρόβληµα 
έλλειψης
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
& ΠΡΟΪΟΝel

ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ οι Έλληνες φυτωριού-
χοι µπορούν να παράγουν µόνο πολλαπλα-
σιαστικό υλικό κατηγορίας C.A.C. (µειωµέ-
νων κοινοτικών προδιαγραφών) το οποίο 
φέρει τη σχετική σήµανση µε το κίτρινο 
καρτελάκι. Το υλικό αυτό, αν και ποιοτικά 
κατώτερο, είναι εµπορεύσιµο και µπορεί να 
εξαχθεί στο εξωτερικό. Ωστόσο, η κατηγο-
ρία C.A.C. δεν µπορεί να επιβεβαιώσει την 
πιστότητα της ποικιλίας, γεγονός που ρίχνει 
τη χώρα µας στην κλίµακα της ανταγωνι-
στικότητας, καθώς όπως αναφέρει χαρα-
κτηριστικά στο el ο φυτωριούχος Γιώργος 
Κωστενέλος «οι σύγχρονες µάχες δίνονται 
µε όπλο το γενετικό υλικό».   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Από τις 100 ελληνικές ποικιλίες ελιάς οι 
κρατικοί φορείς αναγνωρίζουν µόνο τις 30, 
συγχέοντας διαφορετικά είδη στην ίδια κα-
τηγορία, σύµφωνα µε τον κ. Κωστενέλο.  

∆εδοµένου µάλιστα ότι η πιστοποίηση δεν 
περιλαµβάνει  µόνο το σκέλος της καθαρό-
τητας του πολλαπλασιαστικού υλικού από 
ασθένειες αλλά και τη γενετική πιστότητα της 
ποικιλίας γίνεται αντιληπτό ότι η πιστοποίηση 
των ελληνικών ποικιλιών σκοντάφτει πρώτα 
και κύρια σε αυτό το ερευνητικό κενό. Πε-
ραιτέρω, για την παραγωγή πιστοποιηµένου 
υλικού χρειάζεται ο ελεγχόµενος πολλαπλα-
σιασµός του µέσα σε εντοµοστεγείς κλωβούς 
(θερµοκήπια ή δικτυοκήπια) που θα προστα-
τεύσουν το προβασικό υλικό από τις ασθέ-
νειες που µεταφέρουν τα έντοµα. Σύµφωνα 
µε τον κ. Κωστενέλο οι αρµόδιοι κρατικοί 
φορείς έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση 
δικτυοκηπίου  και «δηλώνουν την πρόθεσή 
τους να ξεκινήσουν τη διαδικασία».
Η απουσία των ερευνητικών ινστιτούτων 
στη χώρα µας είναι ιδιαιτέρως σηµαντική 
στην περίπτωση της ελιάς, καθώς όπως 
ανέφερε ο φυτωριούχος Χρήστος Τσιπάς 

στο el τα ινστιτούτα του εξωτερικού στα 
οποία µπορούν να απευθυνθούν οι φυτω-
ριούχοι για πιστοποιηµένο υλικό, διαθέτουν 
τις δικές τους διεθνείς ποικιλίες.  Έτσι ενώ 
σε άλλα φυτικά είδη, όπως τα εσπεριδοειδή 
είναι ευκολότερο να βρεθεί υλικό στην ελιά 
το πρόβληµα είναι εντονότερο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απουσία κρατικής 
και φυτωριακής υποδοµής πέρα από το γε-
γονός ότι στερεί από την ελληνική αγροτική 
παραγωγή έναν από τους δύο βασικούς µο-
χλούς εκσυγχρονισµού της, παράλληλα την 
αφήνει απροστάτευτη από ασθένειες όπως η 
Xylella fastidiosa, η οποία έχει ήδη χτυπή-
σει τη γειτονική Ιταλία.  Αν το πρόβληµα δεν 
αντιµετωπιστεί άµεσα οι αυξηµένες ανάγκες 
θα καλυφθούν µοιραία από µεγαλύτερες ει-
σαγωγές φυτωριακού υλικού, ίσως και από 
κάποιες επενδύσεις ξένων φυτωρίων που 
όµως είναι εξαιρετικά αµφίβολο ότι θα επεν-
δύσουν στην ελληνική έρευνα.  

ΝΤΙΛΕΡ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ, 
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  
ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ενώ η ζήτηση πιστοποιηµένων ελαιοδένδρων από χώρες και 
πέρα των παραδοσιακών ελαιοπαραγωγών αυξάνεται, η ελληνική 
φυτωριακή παραγωγή αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόµη και στις 
εγχώριες ανάγκες. Από την άλλη, ξένα ιδρύµατα έχουν ήδη εδραιώσει 
τη θέση τους στην αγορά προχωρώντας στο πατεντάρισµα και την 
εµπορία ακόµη και ελληνικών ποικιλιών, όπως η «Κορωνέικη»

ΕΝΩ Η ΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΑΥΞΑΝΕΙ  

Χωρίς το όπλο 
γενετικού υλικού
 Η αδυναµία πιστοποίησης 
ρίχνει τη χώρα µας 
στην κλίµακα της 
ανταγωνιστικότητας, καθώς 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
στο el ο φυτωριούχος Γιώργος 
Κωστενέλος «οι σύγχρονες 
µάχες δίνονται µε όπλο το 
γενετικό υλικό». 

Της Μαρίνας Σκοπελίτου
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�Τέσσερις κατηγορίες  
βραβείων και 256 δείγµατα

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

�Τα χαρακτηριστικά  
που δίνουν τη νίκη

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

�Ποια ελαιόλαδα  
µπορούν να συµµετάσχουν

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

αποτελεί πρωτοβουλία της Vinetum και πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία 
του Ιδρύµατος Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντοπούλου. 
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΦΙΛΕΤΑ ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
ΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ 
BRANDS ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Υπεραξίες ετών που κυριάρχησαν στο ράφι εγχώριων αλλά 
και ξένων σούπερ µάρκετ δίνοντας έσοδα και φήµη σε 
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, περνούν η µία µετά 
την άλλη σε συµφέροντα καθαρά ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ εξαιρέσεις 
που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, 
µε χαρακτηριστική την περίπτωση 
της ΕΑΣ Λακωνίας που δουλεύει 
ακόµα επιτυχηµένα το «∆ωρικό», 
η πλειοψηφία των οργανώσεων 
µε παρουσία στην τυποποίηση του 
ελαιολάδου, φάνηκαν ανέτοιµες 
να διαχειριστούν τους κραδασµούς 
που επέφερε στην εγχώρια αγορά, 
κατά κύριο λόγο η υπερ-χρέωση. 
Έτσι, είτε ενοικίασαν τα brands τους 
σε ιδιώτες, είτε συνέστησαν εται-
ρείες µε ιδιωτικά συµφέροντα, για 
να µη χάσουν εντελώς τις ετικέτες 
τους, είτε συζητούν το ενδεχόµενο 
πώλησης, όπως ο συνεταιρισµός 
Γαργαλιάνων.

ΣΕ ΑΛΛΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ �ΠΙΘΑΡΙ�
Στην τελική ευθεία για υπογραφή 
συµβολαίων µε ιδιώτη για την 
πώλησή του βρίσκεται σύµφωνα 
µε πληροφορίες ο Αγροτικός Συ-
νεταιρισµός Γαργαλιάνων, όπερ 
σηµαίνει ότι ένα ακόµα συνεταιρι-
στικό brand, το «Πιθάρι» αλλάζει 
χέρια. Υπενθυµίζεται πως µε συ-

ντριπτική πλειοψηφία (82 µέλη), 
η γενική συνέλευση του ΑΣ είπε 
«ναι» στην πρόταση πώλησης του 
συνεταιρισµού. Η πρόταση που 
πήρε προβάδισµα και κατατέθηκε 
µέσω του νοµικού εκπροσώπου 
των ενδιαφεροµένων επενδυτών 
είναι για εξαγορά του συνόλου του 
συνεταιρισµού, µε αντίτιµο που 
ανέρχεται στα 2,8 εκατ. ευρώ.

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ �ΣΠΙΤΙΚΟ� 
Σε ένα διάδοχο σχήµα, την Ελαι-
ουργική ΑΕ, έχει περάσει η εκµε-
τάλλευση της ετικέτας «Σπιτικό», 
που αποτέλεσε επί δεκαετίες το 
βαρύ πυροβολικό του συνεταιρι-
στικού κινήµατος στο ράφι.
Στη νέα εταιρεία, που έγινε γι’ αυ-
τόν ακριβώς το λόγο και µε δεδο-
µένο ότι η παλιά Ελαιουργική βου-
λιάζει στα χρέη ακόµα και σήµερα, 
παραµένοντας επί της ουσίας ανε-
νεργή, πρόεδρος είναι ο ∆ηµήτρης 
Σπανός και µέτοχοι συνεταιρισµοί. 
Το 2016 η νέα εταιρεία υπέγραψε 
συµφωνία στις ΗΠΑ µε την Optima 
Foods για διάθεση του «Σπιτικό».

el
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Την φηµισµένη 
ετικέτα Σπιτικό 
διαχειρίζεται 
πλέον η εταιρεία 
Ελαιουργική ΑΕ

ΣΕ Ι∆ΙΩΤΗ ΓΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟ �ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ�
Υπό την πίεση οικονοµικών προ-
βληµάτων που αντιµετώπιζε εγκατέ-
λειψε, από το 2014, η ΕΑΣ Μεσσηνίας, 
την τυποποίηση και εµπορία ελαιολά-
δου και ελιάς (Καλαµών). Οι δραστη-
ριότητές της  αυτές επελέγη τότε να 
παραχωρηθούν, έναντι ενοικίου, για 
µια εικοσαετία σε ιδιωτική εταιρεία. 
Πρόκειται για την Κωνσταντόπουλος 
Α.Ε. από την Πιερία η οποία, σύµφω-
να µε τους όρους της συµφωνίας που 
ανακοινώθηκαν τότε, τυποποιεί τα 
ελαιοκοµικά προϊόντα έναντι προµή-
θειας προς το συνεταιρισµό η οποία  
ορίστηκε στο 0,10 ευρώ το κιλό για τις 
ελιές και στο 0, 08 ευρώ το κιλό για το 
ελαιόλαδο.

ΣΤΗ GAEA ΑΠΟ ΤΟ 2015 
ΤΟ �ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ�
Σε ιδιωτικά χέρια πέρασε το εµπόριο 
του «ΠΟΠ Σητεία» από το 2015. Αν και 
τον πρώτο χρόνο, την σεζόν 2015-
2016, το σχήµα που προέκυψε από 
την συνεργασία της ΕΑΣ Σητείας µε 
την εταιρεία Γαία Τρόφιµα ΑΒΕΕ του 
Άρη Κεφαλογιάννη και την διακριτική 
επωνυµία Sitia Olive Roots S.A., δού-
λεψε, βγάζοντας στην αγορά κάποιες 

Στον «αέρα» το ΠΟΠ της Μεσσαράς 
Σε συζητήσεις µε την πιστώτρια τράπεζα για σχέδιο εξυγίαν-
σης βρίσκεται, σύµφωνα µε πληροφορίες του El, ο ιστορικός 
Συνεταιρισµός Μεσαράς. Η οργάνωση έχει µπει σε περιπέτειες, 
καθώς εξαιτίας των χρεών της, δεν µπορεί να παρέµβει στην 
αγορά ελαιολάδου, ούτε τυποποίησε προϊόν φέτος, µένοντας 
έτσι στον «αέρα» το ΠΟΠ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο µε την 
επωνυµία «Μεσσαρά» (Messara). Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, 
ο συνεταιρισµός πραγµατοποίησε εκλογές για την ανάδειξη νέας 
διοίκησης. Το συµβούλιο αποτελείται από νέους ανθρώπους, οι 
οποίοι δεσµεύονται να «παλέψουν µε τα µέσα που διαθέτουν και 
όπλο την περιουσία της οργάνωσης, η οποία δεν είναι µικρή».

Με συντριπτική πλειοψηφία (82 µέλη), η 
γενική συνέλευση του ΑΣ Γαργαλιάνων 
είπε «ναι» στην πρόταση πώλησης του 
συνεταιρισµού.

εµπορεύεται και το «ΠΟΠ Βιάννος» 
έχει έδρα στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ενώ 
ιδρύθηκε, όπως αναφέρεται και στο 
site της «για να συνεχίσει την µακρό-
χρονη παράδοση της ΕΑΣ», τυποποίη-
σε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 
περί τους 300 τόνους ελαιόλαδο, ενώ 
φέτος, οι ιθύνοντές της προβλέπουν 
να ξεπεράσει τους 1.000.
Υπενθυµίζεται πως την πλειοψηφία 
των µετοχών του νεοσύστατου αυτού 
cluster, όπως το αποκαλούν οι συνε-
ταιριστές από το Ηράκλειο, που απο-
τελεί µια σύµπραξη δυο ιδιωτών και 
της βυθισµένης στα χρέη από χρόνια 
Αγροτικής Εταιρικής Σύµπραξης βάσει 
νόµου 4015/2011, διατηρεί η Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηρακλείου 
µε 51%.
Το υπόλοιπο 49% της εταιρείας που 
ιδρύθηκε κάπως… αθόρυβα είναι η 
αλήθεια, πριν από δυο χρόνια περί-
που κατέχουν δυο γνωστοί στο νησί 
και επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες. Ο 
Αντώνης Βασιλάκης, εισαγωγέας ξυ-
λείας και ο Νίκος Γωνιανάκης, επιχει-
ρηµατίας από το χώρο του µαρµάρου. 
Σηµειώνεται πως ο πρόεδρος της δι-
αδόχου Ένωσης Ηρακλείου ΑΒΕΕ, 
Αντώνης Βασιλάκης είναι ταυτόχρονα 
και µέλος στο ∆Σ της Παγκρήτιας Τρά-
πεζας, ενώ ο Νίκος Γωνιανάκης έχει 
θέση ∆ιεθύνοντα Συµβούλου στο κατά 
τα άλλα, µικτό Συµβούλιο της Ένω-
σης Ηρακλείου ΑΒΕΕ. Η νεοσύστατη 
εταιρεία δίνει, λέγεται, έµφαση στη 
δηµιουργία συνεργειών, µε σκοπό 
την καθετοποίηση, τον έλεγχο και την 
εποπτεία όλης της παραγωγής.

ποσότητες του ιστορικού «ΠΟΠ Ση-
τεία», το ίδιο δεν συνέβη την περίο-
δο 2016-2017.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΑΣ 
Μανόλη Μαυροµατάκη αυτό οφεί-
λεται στην αλλαγή διοίκησης της 
υπό εκκαθάριση Αγροτικής, τον Ιού-
νιο του 2016. Παρ’ όλα αυτά, δηλώ-
νει ο ίδιος στο El, η νέα εταιρεία που 
θα διαχειρίζεται το ιστορικό brand 
name είναι έτοιµη «να λειτουργήσει 
αµέσως µετά την ολοκλήρωση των 
διαδικαστικών που εκκρεµούν». 

ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΧΗΜΑ  
ΤΗΣ �ΚΑΛΗΣ� ΕΝΩΣΗΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ �ΚΝΩΣΣΟΣ�
Τη διαχείριση του φηµισµένου brand 
«Κνωσσός» σε κοινοπρακτικό 
σχήµα µε επώνυµους επιχειρηµα-
τίες του νησιού έχει παραδώσει η 
πάλαι ποτέ κραταιά ΕΑΣ Ηρακλείου. 
Η νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία που 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
& ΠΡΟΪΟΝel

ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΜΟΝΟ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΕΣ 
ΦΙΑΛΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΥΤΟ ΕΚΤΙΜΟΥΝ παράγοντες από τον κλάδο 
του ελαιολάδου, ότι θα γίνει προοδευτικά, κα-
θώς όπως τονίζουν στο El, «όσο πιο διάφανη 
είναι µια φιάλη ελαιολάδου, αν αφεθεί στο πε-
ριβάλλον για ένα διάστηµα µόλις κάποιων ηµε-
ρών, το περιεχόµενο οξειδώνεται, χάνοντας έτσι 
σε ποιότητα και γεύση».
Γι’ αυτόν ακριβώς  το λόγο πληθαίνουν οι εται-
ρείες που «σκουραίνουν» τα µπουκάλια που 
χρησιµοποιούν τελευταία για το ελαιόλαδό τους. 
Παρ’ όλα αυτά, σε αντίθετο πνεύµα κινούµενες  
αρκετές εταιρείες επιµένουν στις ανοιχτόχρω-
µες φιάλες, µε το σκεπτικό  ότι, αυτές τοποθε-
τούνται πρώτα σε σκούρα κουτιά, τα οποία τα 
προστατεύουν από το φως.
Ως προς τούτο, ο αντίλογος, λέει ότι ναι µεν τα 
κουτιά που µπαίνουν τα µπουκάλια παρέχουν 
προστασία από το φως του περιβάλλοντος, 
ωστόσο είναι δεδοµένο, πως από την στιγµή 
που ο καταναλωτής ανοίξει την συσκευασία και 
χρησιµοποιήσει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 

στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν την 
χρησιµοποιεί ξανά.
Αξίζει να σηµειωθεί πως εταιρείες από το χώρο 
του ελαιολάδου που επιµένουν στα ανοιχτό-
χρωµα µπουκάλια, εκτιµάται ότι το κάνουν, 
κατά πρώτον για λόγους αισθητικής και κατά 
δεύτερον, γιατί πιστεύουν ότι το ωραίο χρώµα 
του έξτρα παρθένου προϊόντος, µπορεί να προ-
σελκύσει τους πελάτες, ώστε να το αγοράσουν 
από το ράφι.
Στην χώρα µας, πάντως, µπορεί εύκολα να πα-
ρατηρήσει κανείς πως αρκετά µεγάλο ποσοστό 
από τις καινούργιες µπράντες που µπαίνουν 
στην αγορά, προτιµούν σκουρόχρωµες συσκευ-
ασίες (για παράδειγµα µαύρο), ή ανοιχτόχρωµες 
(π.χ. άσπρο), από τις οποίες όµως δεν δύναται 
να περάσει το φως του ήλιου.
Οι αλλαγές αυτές, αν και σταδιακές, πολλοί πι-
στεύουν ότι σχετίζονται µε τις τροποποιήσεις στα 
ποτήρια γευσιγνωσίας, που από µπλε, µετατρέ-
πονται σε κόκκινα.

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες 
τυποποίησης έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου εκτιµάται ότι θα 
«σκουρύνουν» το χρώµα του 
µπουκαλιού, µέσα στο οποίο 
τοποθετούν το προϊόν τους, τα 
επόµενα χρόνια, όχι τόσο για 
λόγους καλαισθησίας, αλλά 
περισσότερο ποιότητας

Του Αλέξανδρου Μπίκα
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Η εταιρεία Elaia Zait και 
το Πανεπιστήµιο της Χαέν 
θεωρούν ότι µια «θάλασσα» 
από κόκκινα ποτήρια 
γευσιγνωσίας µπορούν 
να κάνουν τη διαφορά στο 
ελαιόλαδο.

Σύµφωνα µε τον José Juan 
Gaforio, διευθυντή του 
Κέντρου Προκεχωρηµένων 
Μελετών Ελαιοκοµίας και 
καθηγητή στο Πανεπιστήµιο 
της Χαέν, οι κόκκινες 
αποχρώσεις του ποτηριού 
γευσιγνωσίας καλύπτουν το 
χρώµα του ελαιολάδου, µε 
αποτέλεσµα να αποφεύγεται η 
πιθανότητα µεροληψίας.

Τo θέµα της οργανοληπτικής αξιολόγησης, 
γνωστό και ως panel test, από τις οµάδες 
γευσιγνωσίας ελαιολάδου, όπως έχουν 
θεσπιστεί από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαι-
ολάδου (IOC) τέθηκαν επί τάπητος στη συ-
νεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Ελαιολάδου της Κοµισιόν στις Βρυξέλλες.
Εκεί διαπιστώθηκε ότι όπως έχει οριστεί ο 
θεσµός αυτός όπου συµµετέχουν στις οµά-
δες αυτές 8-13 άτοµα ως δοκιµαστές εν εί-
δει αναλυτικού εργαστηρίου δέχεται αρνη-
τική κριτική, καθώς είναι έντονο το στοιχείο 
της υποκειµενικότητας. Σηµειώνεται ότι οι 
συµµετέχοντες στα Panel test αποφασίζουν 
το µικρότερο και µεγαλύτερο βαθµό για 3 
χαρακτηριστικά του ελαιολάδου: φρουτώ-
δες, πικρό και πικάντικο. Όµως, η κρίση 
των γευσιγνωστών επηρεάζεται συχνά από 
το τόπο καταγωγής τους και τα ελαιόλαδα 
που έχουν συνηθίσει να γεύονται. Για το 
λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η µελέτη και η 
λήψη µέτρων από την Κοµισιόν και τον IOC 
για καλύτερα πιο αξιόπιστα και αντικειµενι-
κά αποτελέσµατα. Όπως και η κατάρτιση και 
εκπαίδευση όσων συµµετέχουν στις γευσι-
γνωστικές οµάδες. Φανή Γιαννακοπούλου

Κόκκινου χρώµατος 
τα νέα ποτήρια 
γευσιγνωσίας 
ελαιολάδου
Για την αξιολόγηση ενός δείγµατος ελαιολά-
δου, ένας αναλυτής θα το µυρίσει και µετά 
θα το γευτεί, αλλά κανένας δεν σκέφτεται 
το χρώµα του, το οποίο δεν επηρεάζει την 
ποιότητα και δεν καθορίζει τα οργανολη-
πτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Για το 
λόγο αυτό το 2007 το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιολάδου (IOC) όρισε διεθνώς τα ποτήρια 
γευσιγνωσίας ελαιολάδου να έχουν το 
µπλε χρώµα του κοβαλτίου. Ωστόσο, τώρα 
η εταιρεία Elaia Zait και το Πανεπιστήµιο 
της Χαέν θεωρούν ότι µια «θάλασσα» από 
κόκκινα ποτήρια γευσιγνωσίας µπορούν 
να κάνουν τη διαφορά. Όπως διευκρίνισε ο 
José Juan Gaforio, διευθυντής του Κέντρου 
Προκεχωρηµένων Μελετών Ελαιοκοµίας 
και καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Χαέν, 
κατά τη διάρκεια της επίσηµης παρουσίασης 
οι κόκκινες αποχρώσεις του ποτηριού που 
προτείνουν καλύπτουν πλήρως το χρώµα του 
ελαιολάδου, µε αποτέλεσµα να αποφεύγεται 
η πιθανότητα µεροληψίας. Το νέο ποτήρι 
γευσιγνωσίας, πληροί τις παραµέτρους των 
διεθνών κανονισµών και στοχεύει να γίνει το 
νέο εργαλείο στην επαγγελµατική οργανολη-
πτική αξιολόγηση. «Είµαστε µπροστά σε µια 
ιστορική στιγµή, είπε ο Daniel Millán της εται-
ρείας κατασκευής ποτηριών Elaia Zait. «Έχει 
έρθει ο καιρός να παρουσιάσουµε τα νέα 
εργαλεία, όπως ένα νέο ποτήρι επαγγελµα-
τικής γευσιγνωσίας που ανταποκρίνεται στον 
21ο αιώνα», ανέφερε ο ίδιος στα πλαίσια της 
έκθεσης  Expoliva 2017. 

Φανή Γιαννακοπούλου

Ο «πόλεµος»  
των panel test
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LONDON IOOC 2017

Όχι ένα ούτε δύο αλλά  
4 βραβεία για το Rhizoma 
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά το βιολογικό 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π. Κρανίδι 
Αργολίδας Rhizoma λαµβάνει τέσσερα µε-
τάλλια στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Ελαιολάδου, 
London IOOC, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε 
από τις 7 έως τις 10 Απριλίου 2017.

BEST PREMIUM EVOO

Το GAEA Fresh 
στην Times 
Square της  
Νέας Υόρκης

Το πολυβραβευµένο και 
καινοτόµο Εξαιρετικό 
Παρθένο Ελαιόλαδο 
GAEA Fresh προβάλλε-
ται καθηµερινά στο πιο 
πολυσύχναστο σηµείο 
της Νέας Υόρκης, στην 
Times Square. 
Περίπου 90.000.000 
Νεοϋορκέζοι και 
επισκέπτες θα το δουν 
µέσα σε τρεις µήνες. 
Τα προϊόντα της GAEA 
διανέµονται ήδη σε 
20.000 σηµεία πώλησης 
στις ΗΠΑ, ενώ η 
βίβλος των αµερικά-
νων foodies, Cooks 
Illustrated, µετά από 
έρευνα που κράτησε ένα 
χρόνο και περιέλαβε 
1.000 δείγµατα ελαιολά-
δων, ανέδειξε το GAEA 
Fresh, σαν «America’s 
best premium EVOO».

ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ

ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ  
ΤΑ ΚΟΚΤΕΪΛ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Σαρώνουν τις προτιµήσεις των νέων τελευταία τα κοκτέιλ 
µε ελαιόλαδο. Η νέα τάση µπορεί να ξεκίνησε από χώρες 
του εξωτερικού, όπως γίνεται συνήθως, έχει όµως επεκτα-
θεί τελευταία αρκετά στην χώρα µας, στην πρωτεύουσα, 
αλλά και στην επαρχία.
Αρκετά βήµατα στο συγκεκριµένο πεδίο έχει κάνει ο γνω-
στός bartender Μιχάλης Μποτωνάκης που χρησιµοποιεί βι-
ολογικό ελαιόλαδο από το ορεινό Σέλινο και µια σειρά από 
πρωτότυπα υλικά. 
Τα κοκτέιλ παρουσιάστηκαν πρόσφατα και επίσηµα σε εκδή-

λωση του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου Χανίων, ενώ 
είναι πιθανό να αποτελέσουν τα «ισχυρά όπλα» του Μιχάλη 
Μποτωνάκη σε κάποιον από τους πολλούς διαγωνισµούς 
για bartender που συµµετέχει ανά την Ελλάδα και τον κό-
σµο. Τα πρώτα σχόλια για τα δύο κοκτέιλ µε ελαιόλαδο είναι 
πολύ θετικά. Πλέον για τους bartenders υπάρχει µια ισχυρή 
τάση αξιοποίησης νέων υλικών για τα κοκτέιλ καθώς «στο 
σύγχρονο bartending χρησιµοποιούµε υλικά και προσθέ-
τουµε στοιχεία που πριν από 5 χρόνια ούτε εµείς οι ίδιοι δεν 
φανταζόµασταν», λέει χαρακτηριστικά ο Έλληνας bartender.

Τα κοκτέιλ 
παρουσιάστηκαν 
πρόσφατα και επίσηµα 
σε εκδήλωση του 
Εµποροβιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Χανίων, 
ενώ είναι πιθανό να 
αποτελέσουν τα «ισχυρά 
όπλα» του Μιχάλη 
Μποτωνάκη.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΕΠΠΥ
Μικρή επώνυµη µη επαναγεµιζόµενη φιάλη 
στη µαζική εστίαση ζητούν ΣΕΒΙΤΕΛ και ΣΕ∆ΗΚ
Η χρήση µικρών µη επαναχρησιµοποιού-
µενων συσκευασιών στους χώρους µα-
ζικής εστίασης καθώς και η υποχρεωτική 
αναγραφή του είδους των ελαίων στους 
καταλόγους εστίασης ήταν τα δύο βασικά 
αιτήµατα των προτάσεων που υπέβαλαν 
ΣΕΒΙΤΕΛ και ΣΕ∆ΗΚ στο πλαίσιο της πρό-
σφατης (Απρίλιος 2017) δηµόσιας διαβού-
λευσης σχετικά µε τους νέους Κανόνες 
∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ). 
Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση της 
ποιότητας του εθνικού µας προϊόντος και 
η προστασία των καταναλωτών. Έτσι, ο 
ΣΕΒΙΤΕΛ πρότεινε τη συµπλήρωση του 
άρθρου 55 του Κεφαλαίου 4 ως εξής: «Το 
ελαιόλαδο που προορίζεται για χρήση από 
τον τελικό καταναλωτή στους χώρους 
µαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, 
νοσοκοµεία, καντίνες και άλλες παρόµοιες 

εγκαταστάσεις), µπορεί να διακινείται µόνο 
σε µη επαναγεµιζόµενες συσκευασίες ή σε 
συσκευασίες µιας χρήσης».
Από τη µεριά του ο ΣΕ∆ΗΚ πρόσθεσε την 
υποχρεωτική αναγραφή του είδους των 
ελαίων στους καταλόγους εστίασης, επανυ-
ποβάλοντας  ουσιαστικά αντίστοιχο παλαι-
ότερο υπόµνηµά του. Συγκεκριµένα, στην 
πρόταση του ΣΕ∆ΗΚ αναφέρεται: «Η  υπο-
χρεωτική αναγραφή του είδους των ελαίων 
στους καταλόγους εστίασης, ρυθµίστηκε 
νοµοθετικά µε την Υπουργική απόφαση αρ. 
A2-861/22-8-2013.  Ωστόσο, καίτοι έχουν 
παρέλθει ήδη 3 χρόνια από την έκδοση της 
απόφασης αυτής, το µέτρο, δεν φαίνεται να 
έχει εφαρµοστεί στην πράξη. Η εφαρµογή 
αυτή πρέπει να γίνει µε σύσταση στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες έλεγχου και να αρχίσει 
µε την έκδοση προειδοποιητικής εγκυκλίου 
στις επιχειρήσεις εστίασης [...]». 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΡΡΑΙΚΗ “ΕΥ ΓΑΙΑ”

Χαβιάρι από χαρµάνι 
ελαιολάδου «µαγειρεύει»
η µοριακή γαστρονοµία

Στην παραγωγή του πρώτου ελληνικού… χαβι-
αριού µε πρώτη ύλη έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 
προχώρησε η βορειοελλαδική επιχείρηση «ΕΥ 
ΓΑΙΑ» από τις Σέρρες. Το νέο προϊόν, που περιέ-
χει πέρλες ελαιόλαδου, σφαιροποιηµένες µέσω 
µιας τεχνολογίας, η οποία βασίζεται στη µοριακή 
γαστρονοµία, παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο 
ελληνικό κοινό, στη διάρκεια της 2η Gourmet 
Olive Exhibition, που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 
5 και 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
«Το ελαιόλαδο µετατρέπεται σε χαβιάρι χάρη στη 
φυτική ζελατίνη “αγάρ-αγάρ” που προέρχεται από 

εκχύλιση φυκιών», εξήγησε στo Εl ο επικεφαλής 
της ΕΥ ΓΑΙΑ, Νεκτάριος Ταφλανίδης, σηµειώνο-
ντας πως «χρησιµοποιήσαµε µια νέα τεχνολογία 
που µας επιτρέπει να παράξουµε γρήγορα και οι-
κονοµικά τις πέρλες, µε αποτέλεσµα το προϊόν να 
µπορεί να γίνει εµπορικό και να βγει στην αγορά».
Η πρώτη ύλη για το… χαβιάρι ελαιολάδου προ-
έρχεται από τον ιδιόκτητο ελαιώνα των 1.400 
ελαιόδεντρων του κ. Τεφλανίδη στην περιοχή 
των Σερρών κι αποτελεί «χαρµάνι» από τις 
ποικιλίες Κορωνέικη, Πετροελιά, Μεγαρίτικη 
και Χαλκιδικής. Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η FEDOLIVE, ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο ΣΕΒΙΤΕΛ

Ξεχωριστή επισήµανση για 
µονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά 
στις ετικέτες των ελαιολάδων
Με την πρόταση για αναγραφή στις ετικέτες ελαιολάδων περίπτω-
ση του ελαιολάδου πέραν του ποσοστού των κορεσµένων αλλά 
και της διάκρισης µεταξύ µονοακόρεστων και πολυακόρεστων λι-
παρών οξέων τάσσεται η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Βιοµηχάνων 
Ελαιολάδου (FEDOLIVE), στην οποία µέλος είναι και ο ΣΕΒΙΤΕΛ. 
Υπενθυµίζεται ότι από 13 ∆εκεµβρίου 2016 είναι υποχρεωτική η 
αναγραφή των κορεσµένων λιπαρών, γεγονός που δεν ευνοεί τη 
βιοµηχανία ελαιολάδου. Για το λόγο αυτό ζητά η FEDOLIVE να συ-
µπεριληφθούν στις ετικέτες µε τα διατροφικά στοιχεία και τα µο-
νοακόρεστα και τα πολυακόρεστα λιπαρά, βάση των διατροφικών 
πλεονεκτηµάτων που παρέχουν και που ξεχωρίζουν το ελαιόλαδο 
από τα άλλα φυτικά λίπη και τα λίπη.
Ως εκ τούτου, η FEDOLIVE ζητά από το Ίδρυµα Ερευνών της Ισπα-
νίας, Instituto De La Grasa, να εξετάσει την παραπάνω λύση και 
ενηµερώσει την Κοµισιόν για το θέµα αυτό.    
Με τη λύση αυτή δεν παραπλανούνται οι καταναλωτές, ενώ πα-
ράλληλα διευκολύνονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να συµµορ-
φώνονται µε τη νοµοθεσία. Με την εν λόγω πρόταση έχει συµφω-
νήσει και ο ΣΕΒΙΤΕΛ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνολική περιεκτικότητα σε λίπος 100 gr.
Κορεσµένα λιπαρά 15 gr / 100 gr.

Μονοακόρεστα λιπαρά 74 gr./ 100 gr.

Πολυακόρεστα λιπαρά 11 gr./ 100 gr.
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ΑΤΗΕΝΑ 2017

Ραντεβού 
για το 2018 
στους ∆ελφούς   
Με 295 δείγµατα, το 47% των 
οποίων από το εξωτερικό, 
και µε µία κριτική επιτρο-
πή αποτελούµενη κατά τα 
2/3 από αναγνωρισµένους 
ξένους κριτές, ο διαγωνισµός 
Athena International Olive 
Oil Competition oργανώθηκε 
για 2η φορά, φέτος στο Costa 
Navarino της Μεσσηνίας, µε 
την ευγενική χορηγία του 
Ιδρύµατος Καπετάν Βασίλη και 
Κάρµεν Κωνσταντακοπούλου. 
Η απονοµή των µεταλλίων και 
των ειδικών βραβείων στα 175 
βραβευµένα έξτρα παρθένα 
ελαιολάδα του διαγωνισµού 
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 
22 Απριλίου στο ξενοδοχείο 
King George II µαζί µε γευσι-
γνωσία των 175 βραβευµένων 
έξτρα παρθένων ελαιολάδων, 
µεταξύ αυτών και το TreFοrt 
του Ιταλού Πάολο Μπονοµέλλι.
Του χρόνου ο διαγωνισµός έχει 
προγραµµατιστεί να γίνει στις 19 
µε 21 Μαρτίου στους ∆ελφούς.

ΣΤΟ COSTA NAVARINO

Ολοκληρώθηκαν 
τα «Σεµινάρια Μεσσηνιακής 
Γαστρονοµίας»
Θεσµό αποτελούν πλέον τα «Σεµινάρια Μεσση-
νιακής Γαστρονοµίας» για τους επαγγελµατίες 
της εστίασης που διοργάνωσε δωρεάν και 
για 5η χρονιά το Ίδρυµα «Καπετάν Βασίλη και 
Κάρµεν Κωνσταντακόπουλου», σε συνεργασία 
µε το Επιµελητήριο Μεσσηνίας και το Ινστι-
τούτο Ελληνικού ∆ιατροφικού Πολιτισµού. Η 
τριήµερη εκδήλωση έλαβε χώρα στο Navarino 
Dunes, από 29 ως 31 Μαΐου.

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ

ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙ ΠΑΝΤΡΕΥΕΙ  
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΤΣΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Τον ελαιώνα µε το αµπέλι έχουν «παντρέψει» στην 
οικογένεια του Γιώργου Έρτσου και παράγουν µο-
ναδικά ελαιοκοµικά προϊόντα αλλά και κρασί στο 
χωριό Μαντζαβινάτα, νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς. 
Όπως αναφέρει στο Εl ο ίδιος ο Γιώργος Έρτσος: 
«Προέρχοµαι από καθαρά αγροτική οικογένεια, 
µέσα στην οποία µπολιάστηκα την αγάπη  προς την 

µάνα γη και µέσω αυτής στην παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων όπως το ελαιόλαδο µας». Η ποικιλία που 
καλλιεργεί η οικογένεια του είναι η Κορωνέικη, µε 
το χαρακτηριστικό χρυσοπράσινο χρώµα, το φρου-
τώδες άρωµα και την ισορροπηµένη γεύση της.
«Στόχος µου πάντα είναι η ποιοτική καλλιέργεια, 
η παραγωγή και η ανάδειξη των φυσικών καρ-
πών που γεννάει η γη µας µέσω της ελιάς. Κάπως 
έτσι µας προέκυψε και η ονοµασία που δώσαµε 
στο ελαιόλαδο µας Γέννηµα Γης. Το κίνητρο για 
να ασχοληθώ µε την τυποποίηση ήταν βασικά που 
έβλεπα πολλούς παραγωγούς να αντιµετωπίζουν 
αυτόν το θησαυρό µε προχειρότητα και φυσικά να 
πωλούν το ελαιόλαδο χύµα σε διάφορες συσκευ-
ασίες και πολλές φορές µη υγιεινές. Παράλληλα 
έβλεπα τους τουρίστες στον τόπο µας να αντιµε-
τωπίζουν το ελαιόλαδο µας σαν κάτι το ανεκτίµη-
το» σηµειώνει ο ίδιος. 
Τέλος, όπως αναφέρει, από αυτή τη χρονιά άρχι-
σε να βγάζει και το ελαιόλαδο του δειλά-δειλά και 
εκτός Κεφαλονιάς. «∆εν θέλω να βάζω µεγάλους 
στόχους για το ελαιόλαδο µου στο µέλλον. Θα αρκε-
στώ µόνο σε µία φράση του µεγάλου Καζαντζάκη:, 
Φτάσε όπου δεν µπορείς», καταλήγει.
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Σκέτη «αµαρτία» το καπνιστό ελαιόλαδο
Το όνειρό του πραγµατικότητα έχει κάνει ο 
Ευθύµης Χρηστάκης, κατοχυρώνοντας µετά 
από πολλά χρόνια πειραµατισµών τη µέθοδο 
του καπνιστού ελαιολάδου. Καπνιστό είναι το 
ελαιόλαδο που έχει εκτεθεί σε καπνό ξύλων 
που σιγoκαίνε. Η πρωτοτυπία στη µέθοδο 
είναι το ψυχρό κάπνισµα σε θαλάµους 
ελεγχόµενης θερµοκρασίας που διατηρούν 
την ποιότητα αλλά και τα θρεπτικά στοιχεία 
του ελαιολάδου αναλλοίωτα. Επιπλέον, η 

µέθοδος αυτή είναι οικονοµική και φιλική 
προς το περιβάλλον, καθώς η καύση δεν 
γίνεται µε την κλασική µέθοδο και ο λέβητας 
του καυστήρα λειτουργεί αυτόνοµα µε µόνο 
ένα ηλιακό πάνελ. Η µονάδα µεταποίησης 
ελαιολάδου βρίσκεται στο Αγρίνιο. Επόµενος 
στόχος του Ευθύµη Χρηστάκη και της οµάδας 
του είναι να προάγουν και άλλα ελληνικά 
προϊόντα, όπως η ελιά µαριναρισµένη σε 
καπνιστό ελαιόλαδο.

ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Ασηµένιο το «Χάρισµα» 
στον διεθνή διαγωνισµό 
DOMINA 2017 της Ιταλίας
Το ασηµένιο βραβείο στο 2ο 
Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό της 
Ιταλίας DOMINA 2017, 
απέσπασε το Χάρισµα 
(Charisma) από το Κτήµα 
Βασιλάκη.Πρόκειται για 
ένα εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο από Κορωνέικη, 
πολύ ισορροπηµένο και ιδανικό για 
κάθε χρήση, κάτι που το κάνει ολοένα και πιο δη-
µοφιλές, µε φανατικούς καταναλωτές σε όλο τον 
κόσµο και 8 βραβεία ποιότητας στη συλλογή του. 
Ο διαγωνισµός έλαβε χώρα στο Παλέρµο στις 7 
Μαΐου, συµµετείχαν 19 χώρες και 347 ετικέτες.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣΤΑ ΠΣΕΑ 
ΜΠΗΚΕ	 Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΚΑΡΠΟ∆ΕΣΗ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑ  
Για το θέµα της σηµαντικής µείωσης της καρ-
πόδεσης της ελιάς λόγω κλιµατικών συνθη-
κών (υψηλές, θερµοκρασίες, ξηροί άνεµοι) στο 
Αστρος Κυνουρίας όπου βρέθηκε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, 
συµφωνήθηκε ότι η πτώση της παραγωγής και 
η απώλεια του εισοδήµατος των παραγωγών 
θα ενταχθούν στις καλυπτόµενες ζηµιές των 
ΠΣΕΑ. Πιο αναλυτικά, το θέµα τέθηκε µεταξύ 
άλλων στη συνάντηση του υπουργού Βαγγέλη 

Αποστόλου µε τον ∆ήµαρχο Βόρειας Κυνουρί-
ας Παναγιώτη Μαντά, τον βουλευτή Αρκαδίας 
του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Παπαηλιού και τον Γιώργο Περ-
δικάρη από τον Αγροτικό-Ελαιουργικό Συνε-
ταιρισµό Κυνουρίας «Η Ένωση» και άλλους 
παραγωγικούς φορείς.  
Σηµειώνεται ότι στις επισκέψεις του υπουργού 
στην περιοχή εντάχθηκαν και οι εγκαταστάσεις 
του Αγροτικού και Ελαιουργικού συνεταιρι-
σµού Κυνουρίας «Η Ένωση».

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ 

Ξεκίνησε η κοινή πορεία ΣΕΒΙΤΕΛ και ΕΣΒΙΤΕ

Μετά τις οµόφωνες 
αποφάσεις των Γενι-
κών Συνελεύσεων των 
µελών του ΣΕΒΙΤΕΛ 
(Σύνδεσµος Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου) και 
του ΕΣΒΙΤΕ (Σύνδεσµος Βιοτεχνών Τυποποίη-
σης Ελαιολάδου) ξεκίνησε η κοινή πορεία όλων 
των τυποποιητικών επιχειρήσεων ελαιολάδου 
της χώρας, κάτω από την οµπρέλα του ΣΕΒΙ-
ΤΕΛ. Μάλιστα την Τετάρτη 7 Ιουνίου πραγµα-
τοποιήθηκε συνάντηση γνωριµίας  µεταξύ των 
µελών των δύο συνδέσµων στα γραφεία του 
ΣΕΒΙΤΕΛ, µε σκοπό και στόχο την ανταλλαγή 
ιδεών, προτάσεων και σκέψεων που θα επιτρέ-
ψουν στο νέο µεταβατικό ∆Σ του διευρυµένου 
Συνδέσµου να σχεδιάσει και να οργανώσει  όσο 
γίνεται καλύτερα την κοινή πλέον πορεία των 
επιχειρήσεων του κλάδου τυποποίησης και 
εξαγωγής ελαιολάδου.

Όπως δηλώνουν οι 
Πρόεδροι ΣΕΒΙΤΕΛ  
Γρηγόρης Αντωνιάδης 
και ΕΣΒΙΤΕ Βασίλης 
Κρανιάς «είµαστε από-

λυτα πεπεισµένοι ότι µέσα από την ενιαία θεσµι-
κή οργάνωση και εκπροσώπηση και έκφραση 
των τυποποιητικών επιχειρήσεων ελαιολάδου 
της χώρας θα µπορέσουµε να προβάλουµε, να 
προωθήσουµε και να προασπίσουµε µε µεγα-
λύτερη αποτελεσµατικότητα, τόσο εντός όσο και 
εκτός Ελλάδος, τα συµφέροντα του ελληνικού 
ελαιολάδου και των επιχειρήσεων-µελών µας» 
Σηµιεώνεται ότι οι δύο Σύνδεσµοι λειτουργούν 
πλέον σαν ένας και απλά αναµένουν να ολο-
κληρωθούν ορισµένα διαδικαστικού χαρακτή-
ρα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την έγκρι-
ση από το Ειρηνοδικείο του τροποποιηµένου 
Καταστατικού λειτουργίας του ΣΕΒΙΤΕΛ, για να 
κλείσει και τυπικά το θέµα της συγχώνευσης.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Με προϋπολογισµό 
ύψους 4,8 εκατ. ευρώ 
«τρέχει» για 4 έτη 
το πρόγραµµα OLEUM

Η πορεία του αρκετά φιλόδοξου ερευνητικού 
προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ιχνηλασιµότητα στο ελαιόλαδο µε την 
επωνυµία OLEUM παρουσιάστηκε πρόσφατα 
στη Συµβουλευτική Επιτροπή Ελαιολάδου 
της Κοµισιόν στις Βρυξέλλες. Το εν λόγω 
πρόγραµµα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας 
και ανθεκτικότητας του ελαιολάδου, της προ-
στασίας της γνησιότητας και της ανάδειξης της 
διατροφικής αξίας του. Το πρόγραµµα ξεκίνησε 
την 1η Σεπτεµβρίου 2016 και έχει διάρκεια 4 
χρόνια, ενταγµένο στο HORIZON 2020. Συντο-
νίστρια είναι η καθηγήτρια Tullia Gallina Toschi 
του Πανεπιστηµίου της Μπολόνια. Αποτελεί 
κοινοπραξία 20 εταίρων από 15 ευρωπαϊκές 
χώρες µεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (καθηγήτρια Μαρία 
Τσιµίδου). Με δειγµατοληψίες από περιοχές, 
όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στ. Ελλάδα, 
η Λέσβος, η Χαλκιδική και η Κέρκυρα, το 
πρόγραµµα έχει σκοπό να αναπτύξει νέες και 
να βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες µεθόδους 
για την ανίχνευση περιπτώσεων νοθείας. 
Να σηµειωθεί ότι η επόµενη συνάντηση των 
εταίρων του έργου έχει οριστεί στη Θεσσαλονί-
κη από 4-5 Οκτωβρίου 2017. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.
oleumproject.eu/ 

Στιγµιότυπο από τη συνάντηση του Βαγγέλη Αποστόλου 
µε τον ∆ήµαρχο Β. Κυνουρίας Παναγιώτη Μαντά.
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΛΥΣΙ∆Α	 ∆ΙΑ 
ΧΕΙΡΟΣ BAYER ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Σε συζητήσεις µε µεγάλη 
εταιρεία στο χώρο του 
ελαιολάδου βρίσκε-
ται αυτό τον καιρό η 
Bayer Hellas, προ-
σπαθώντας να χτί-
σει ένα πρόγραµµα 
πιστοποίησης σε πα-
ρόµοιες βάσεις, όπως 
είναι το FiberMax στο 
βαµβάκι. Η πρωτοβουλία αυτή 
σχεδιάζεται να γίνει σε συνερ-
γασία µε εταιρείες εξελιγµένων 
λιπασµάτων, ώστε οι παραγωγοί 
να µπορούν να ακολουθούν τις 
σωστές καλλιεργητικές πρακτι-
κές και να παραδίδουν προϊόν σε 
µία συγκεκριµένη ποιότητα και 
όγκο, λαµβάνοντας παράλληλα το 

premium από τη βιοµηχανία 
για την παραγωγή τους. 

Στόχος είναι να κα-
λυφθούν οι ανάγκες 
που προκύπτουν 
από χώρες όπως 
η Αµερική, όπου 

ζητούµενο είναι η 
ιχνηλασιµότητα του 

προϊόντος. 
Ο Απόστολος Κλοντζάρης, Country 
Head του Τοµέα Γεωργίας της 
Bayer σε Ελλάδα και Κύπρο, µίλη-
σε για την παραπάνω πρωτοβου-
λία, στα πλαίσια της εκδήλωσης 
µε θέµα το πρόγραµµα Bee Care, 
της Bayer Hellas στις 23 Μαρτίου 
στο Μουσείο Μπενάκη, την οποία 
παρακολούθησε το El.

Η πρωτοβουλία σχεδιάζεται να γίνει σε συνεργασία µε εταιρείες 
εξελιγµένων λιπασµάτων ώστε οι παραγωγοί να µπορούν να 
ακολουθούν τις σωστές καλλιεργητικές πρακτικές
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ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
Υποχρεωµένοι να καταχωρούν σε ειδική online βάση δεδοµένων στοιχεία για το 
είδος, την ποσότητα αποβλήτων που παράγουν, καθώς και για τη µέθοδο διαχείρισης 
που εφαρµόζουν, είναι οι ελαιοτριβείς της χώρας. Μάλιστα, έπειτα από σχετικά 
αιτήµατα των επιχειρήσεων του χώρου, ειδικά για τα έτη 2015 και 2016, δόθηκε 
παράταση έως τις 20 Ιουλίου 2017 στην σχετική προθεσµία

Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΣΚΟΠΟΣ του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) 
είναι η πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνη-
σης των αποβλήτων και ο έλεγχός της.
Ειδικότερα, το εργαλείο αυτό αποσκοπεί στην τήρηση 
µητρώου όλων των εµπλεκόµενων στην παραγωγή και 
διαχείριση των αποβλήτων, καθώς επίσης στην ποιοτική 
και ποσοτική τους καταγραφή και ιχνηλασιµότητα. Επί-
σης, την διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων, την 
δυνατότητα αποτελεσµατικότερων επιθεωρήσεων για 
αντιµετώπιση παραβάσεων, τη βελτίωση της δυνατό-
τητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς και 
του επιστηµονικού και ερευνητικού έργου. Τέλος, έχει 
σκοπό να συµβάλλει στην έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρω-
ση µέσω διαδικτύου των εµπλεκόµενων και την διασύν-
δεση µε ηλεκτρονικά µητρώα άλλων δηµοσίων αρχών.
Σε όσους επιχειρηµατίες δεν συµµορφωθούν, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του 
Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αστική 
ή ποινική ευθύνη, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, 
οριστική διακοπή λειτουργίας και πρόστιµο από 500 ως 
2.000 ευρώ, ανάλογα µε την παράβαση.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει στο El o Παναγιώτης Κα-
ραγιάννης, ∆ιευθυντής του Πανελλήνιου Συνδέσµου 
Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ) «τα απόβλητα των ελαιοτριβεί-
ων αποτελούν ένα σηµαντικό παράγοντα ρύπανσης στις 
ελαιοκοµικές περιοχές αλλά κι ένα σηµαντικό πρόβληµα 

προς επίλυση για τη γεωργική βιοµηχανία».
Ο κυριότεροι, σύµφωνα µε τον ίδιο, λόγοι είναι δύο: 
«Πρώτον, η µεγάλη παραγωγή αποβλήτων µέσα σε 
σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, τα οποία θα πρέπει, 
ιδανικά, να κατεργαστούν ή να διατεθούν µε ασφάλεια 
για το περιβάλλον πριν αρχίσει η επόµενη παραγωγι-
κή περίοδος. Αν και οι παραγόµενοι όγκοι αποβλήτων 
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως την ποικι-
λία του ελαιόκαρπου, το στάδιο ωριµότητας, το χρόνο 
αποθήκευσης πριν την ελαιοποίηση, το χρόνο διαχωρι-
σµού του ελαιόλαδου από την ελαιοζύµη, το διαθέσιµο 
νερό στο ελαιοτριβείο καθώς και τον τρόπο λειτουργίας 
του (διφασικό ή τριφασικό). ∆εύτερον, το ιδιαίτερα υψη-
λό οργανικό φορτίο των αποβλήτων, το οποίο αποτελεί-
ται από ενώσεις άµεσα διασπώµενες (σάκχαρα, οργα-
νικά οξέα, αµινοξέα, πρωτεΐνες), από ενώσεις δύσκολα 
διασπώµενες (λιπαρές ουσίες, πολυφαινόλες)».
Υπενθυµίζεται πως από τον Οκτώβριο του 2016 έχει κα-
θοριστεί ένα νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των ελαι-
οτριβείων, ώστε µε µικρό κόστος να µπορούν να διαχει-
ριστούν τον κατσίγαρο εξασφαλίζοντας µόνιµες άδειες. 
«Με την τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά µέτρα εναλ-
λακτικής διαχείρισης αποβλήτων των ελαιοτριβείων 
(ΦΕΚ 3924/Β/7-12-2016) αντιµετωπίζεται ένα χρόνιο 
νοµοθετικό πρόβληµα, καταλήγει εκ µέρους του ΠΑΣΕΛ 
ο κ. Καραγιάννης.
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Τέλη Ιουνίου η πρόσκληση για όσους θέλουν να 
ακολουθήσουν πρακτικές χλωράς λίπανσης στον 
ελαιώνα τους για µία πενταετία. Η προκήρυξη θα  
γίνει στα πλαίσια του Μέτρου «Απονιτροποίηση»  
των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

Του Γιώργου Κοντονή

Σε Πελοπόννησο, ∆υτική Ελλάδα, 
Ήπειρο και Ιόνια Νησιά θα ισχύσει το 
πριµ 45,2 ευρώ ανά στρέµµα ελαι-
ώνα για όσους εφαρµόζουν χλωρά 
λίπανση στις εκµεταλλεύσεις τους. 
Η ενίσχυση αυτή αποτελεί Ειδική 
∆ράση του Μέτρου 10.1.4 «Μείωση 
της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» ή όπως είναι καλύ-
τερα γνωστό «Απονιτροποίηση» και 
θα ανοίξει για αιτήσεις, σύµφωνα µε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
τέλη Ιουνίου.
Την ενίσχυση θα λάβουν ενεργοί 
αγρότες και οµάδες παραγωγών που 
δήλωσαν κτήµατα µε ελιές στο ΟΣ∆Ε 
του 2017 (θα χρησιµοποιηθεί ως αί-
τηση αναφοράς για την ενίσχυση), µε 
ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των 
υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων να πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 8 ελαιόδεντρα 
ανά στρέµµα προκειµένου να εξασφα-
λίζεται ότι πρόκειται για συστηµατικό 
ελαιώνα.
Για να είναι δικαιούχοι του πριµ οι εν-
διαφερόµενοι θα πρέπει να ακολου-
θήσουν ορισµένες δεσµεύσεις 5ετούς 
διάρκειας, σύµφωνα µε την προδηµο-
σίευση της πρόσκληση που έχει γίνει 
από τον περασµένο Απρίλιο. 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν 
όσοι ελαιοπαραγωγοί ενταχθούν στο 
Μέτρο είναι οι εξής: 
■ Εφαρµόζουν χλωρά λίπανση µε 
φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόρο-
φο των δενδρώνων, σε έκταση που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της 
ενταγµένης έκτασης. Επιλέξιµα ως 

φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα χειµερι-
νά ψυχανθή και τα µείγµατα χειµερι-
νών ψυχανθών µε σιτηρά. Στο τµήµα 
της έκτασης, στο οποίο εφαρµόζεται 
χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η 

χρήση αζωτούχων λιπασµάτων και 
κοπριάς.
■ Πραγµατοποιούν εργαστηριακές 
αναλύσεις στην ενταγµένη στη δέ-
σµευση εκµετάλλευση (εδαφολογική 
ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυ-
ση αρδευτικού νερού). Οι εργαστηρι-
ακές αναλύσεις πραγµατοποιούνται 
από τα Τµήµατα Γεωργικών Εφαρµο-
γών καιΑνάλυσης Λιπασµάτων του 
ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευµένα ιδιωτικά 
εργαστήρια.
■∆ιαθέτουν «Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
Εισροών» (Σ∆Ε) για το σύνολο της 
ενταγµένης εκµετάλλευσης, µέσω του 
οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική 
και αποτελεσµατική διαχείριση των 
χρησιµοποιούµενων εισροών (λιπά-
σµατα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
αρδευτικό νερό).

Η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 
των υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων 
να πρέπει να είναι τουλάχιστον 

8 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα 
προκειµένου να εξασφαλίζεται 

ότι πρόκειται για συστηµατικό 
ελαιώνα.

Για την ένταξη 
στο Μέτρο 
«∆ιαχείριση φυτικών 
υπολειµµάτων στην 
ελαιοκαλλιέργεια», 
θα ενεργοποιηθεί 
νέα δράση µε σκοπό 
την απόκτηση του 
θρυµµατιστή

∆ΡΑΣΗ ΧΛΩΡΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΡΙΜ 45,2 ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΓΙΑ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 

ΜΕΤΡΟ 
10.1.4
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Του Γιώργου Κοντονή

Με την προϋπόθεση ότι θα επανα-
λειτουργήσουν µε την ίδια δραστη-
ριότητα και δυναµικότητα, µπορεί 
κατ’ εξαίρεση να ενισχυθεί η επα-
ναλειτουργία ελαιοτριβείων από το 
Μέτρο 4.2.1 της Μεταποίησης, που 
θα παραµείνει ανοιχτό για αιτήσεις 
µέχρι 18 Αυγούστου. 
Όπως είναι γνωστό, από το Μέτρο 
αποκλείεται η ίδρυση ελαιοτριβείων 
ωστόσο δίνονται άλλες δυνατότητες, 
σαν την παραπάνω, όπως είναι ο 
εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονά-
δων (πχ από τριφασικό σε διφασικό), 
η µετεγκατάστασή τους, η ίδρυση 
τυποποιητηρίων - συσκευαστηρί-
ων ελαιολάδου και ραφιναρίων. Να 
σηµειωθεί εδώ και µία νέα δυνατό-
τητα, όπως είναι η ενίσχυση για την 
αγορά βυτιοφόρων αυτοκίνητων 
µεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών 
αποβλήτων ελαιοτριβείων και δια-
σποράς τους σε γεωργική γη.
Αναφορικά, µε τις επιτραπέζιες ελιές 
όλες οι ενέργειες όπως είναι η ίδρυ-
ση, ο εκσυγχρονισµός και η µετε-
γκατάσταση µονάδων επεξεργασίας 
βρωσίµων ελαιών, γραµµών συσκευ-
ασίας και παραγωγής, είναι επιλέ-
ξιµες προς ενίσχυση χωρίς κάποιον 

ιδιαίτερο περιορισµό. 
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Μέ-
τρου 4.2.1 ««Μεταποίηση, εµπορία ή /
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» 
ενισχύονται πολύ µικρές, µικρές, 
µεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και µε-
γάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιµη 
κάθε µορφή επιχείρησης που έχει 
υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ 
κατηγορίας, µε εξαίρεση τις επιχειρή-
σεις που λειτουργούν υπό τη µορφή 
της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού 
δικαίου και της κοινοπραξίας.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αιτηθεί 
στήριξη για έργα προϋπολογισµού 

600.000 έως 5 εκατ. ευρώ. Η έντα-
ση ενίσχυσης για το Μέτρο 4.2.1 
ανέρχεται έως 75% του αιτούµενου 
προϋπολογισµού ανάλογα µε την 
κατηγοριοποίηση των Περιφερειών 
ορίζεται ως εξής:
■ Στο 50% σε: ∆υτική Ελλάδα, Θεσ-
σαλία, Ήπειρος, Κ. Μακεδονία, Α. 
Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πε-
λοπόννησος, Κρήτη.
■ Στο 40% σε: Αττική, ∆υτ. Μακεδο-
νία, Στερεά Ελλάδα.
■ Στο 75% σε: Νησιά του Αιγαίου.
Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι οι εξής:
α) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών 
υποδοµών, απόκτηση ή βελτίωση της 
ακίνητης περιουσίας.
β) ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου.
γ) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση 
εξοπλισµού. 
δ) Αγορά καινούργιων οχηµάτων: 
Ενδεικτικά αναφέρονται βυτιοφόρα 
αυτοκίνητα µεταφοράς ελαιοπυρήνα 
και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων 
και διασποράς τους σε γεωργική γη, 
ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεµπο-
ρία προϊόντων κ.λπ., περονοφόρα, 
ανυψωτικά.
ε) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφά-
λισης ποιότητας από αρµόδιους οργα-
νισµούς (όπως ISO, HACCP).

Η ένταση ενίσχυσης για 
το Μέτρο 4.2.1 ανέρχεται 
έως 75% του αιτούµενου 

προϋπολογισµού ανάλογα 
µε την κατηγοριοποίηση 

των Περιφερειών.

∆ίνεται η δυνατότητα 
ενίσχυσης για την 
αγορά βυτιοφόρων 
µεταφοράς ελαιοπυρήνα 
και υγρών αποβλήτων 
ελαιοτριβείων και 
διασποράς τους σε γη

Κατ’ εξαίρεση η επαναλειτουργία
ελαιοτριβείων στο Μέτρο Μεταποίησης 

ΜΕΤΡΟ 4.2.1

50%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Α. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ
∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

40%

75%ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

∆. ΕΛΛΑ∆Α
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Παύλου Βαρδινογιάννη

el ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΡ�ΜΟΝΑ∆Α ΧΤΙΖΕΙ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ Ο ΣΤΗΒ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΣΤΡΟΦΗ ΚΡΟΙΣΩΝ 
ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

«Ζεστά» έχει µπει στην τυποποίηση έξτρα παρθένου ελαι-
ολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, διαβλέποντας ευκαιρίες ο 
Παύλος Ν. Βαρδινογιάννης, από το 2011 συνεταιρικά, κι 
από τον Σεπτέµβριο του 2013, αποκλειστικά µε δική του 
εταιρεία, την Olix Oil.
Μεταξύ άλλων, η εταιρεία του τυποποιεί έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο µε το brand Aphea αλλά και επιτραπέζιες Καλα-
µών, Χαλκιδικής και Κονσερβολιές. Πραγµατοποιεί µάλιστα 
εξαγωγές σε Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Κα-
ναδά και Αυστραλία. Μέσω θυγατρικών της εµπορεύεται, 
ταυτόχρονα, χύµα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, µειονεκτικά 

παρθένα (βιοµηχανικά-Lampante), ακατέργαστα πυρηνέ-
λαια, ηµι-εξευγενισµένα πυρηνέλαια και ολεΐνες από ακα-
τέργαστα πυρηνέλαια.
Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Μαρού-
σι, ενώ από το 2014 λειτουργεί και αντίστοιχο γραφείο στη 
Νέα Υόρκη, µε στόχο, ξεκάθαρο, την περαιτέρω ανάπτυξη 
της εταιρείας στην αχανή και µε µεγάλες προοπτικές αγορά 
των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από το 2015 η Olix Oil, µε 
εντολή του ιδιοκτήτη της και διευθύνοντος συµβούλου της 
Παύλου Ν. Βαρδινογιάννη, µπήκε σε φάση αναδιοργάνω-

∆υναµικά στην τυποποίηση του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και της βρώσιµης 
ελιάς µπαίνουν σταδιακά Έλληνες κροίσοι, καθώς διαβλέπουν ευκαιρίες σε διεθνές 
επίπεδο. Ο Λάκων Ευστάθιος Βαλιώτης χτίζει ήδη υπερ-µονάδα στην Σπάρτη, µε 
σκοπό να κάνει εξαγωγές στις ΗΠΑ, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά

Tου Αλέξανδρου Μπίκα

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ µε 
µονάδα τυποποίησης ελαιολάδου 
και βρώσιµης ελιάς σε µια έκταση 
που ξεπερνά τα 7.000 τετραγωνι-
κά µέτρα χτίζει ήδη στην πατρίδα 
του, την Σπάρτη, ένας greek rich 
των ΗΠΑ, ο Ευστάθιος Βαλιώτης. 
Στόχος του Στηβ Βαλιώτη, που 
γεννήθηκε το 1946 στον Όραχο 
της Βορδονίας και συγκαταλέγε-
ται στη λίστα µε τους 48 πλουσι-
ότερους Έλληνες των ΗΠΑ, είναι 
να δηµιουργήσει brand, να κάνει 
εξαγωγές, στον τόπο διαµονής 
του, τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά 
και να δηµιουργήσει θέσεις εργα-
σίας στην γενέτειρά του.
Σε πρώτη φάση έχει προχωρήσει 
σε στελέχωση του επιτελείου του 
και οργανώνει την υπό δηµιουρ-
γία µονάδα, µε προµήθειες εξο-

πλισµού. Η εταιρεία που σύστησε 
ο Έλληνας µεγιστάνας ονοµάζεται 
«Σπάρτα Γκουρµέ Αβεγετ», ενώ 
υπενθυµίζεται πως διαθέτοντας 
ένα ελάχιστο µέρος των χρηµά-
των (570.000 ευρώ) που έχει, 
εξαγόρασε τον περασµένο Ιού-
λιο το συνεταιριστικό εργοστάσιο 
«Ηλιοφρούτ», στη Φάριδα, 9 χλµ. 
έξω από την Σπάρτη.

ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Η απόφαση του πάµπλουτου 
Σπαρτιάτη δηµιουργεί νέα δε-
δοµένα στην αγορά, αφού πολλοί 
είναι εκείνοι που πιστεύουν πως 
µπορεί να δώσει υπεραξία στα 
ελαιοκοµικά προϊόντα, αρκεί βέ-
βαια να αποφασίσει να ασχολη-
θεί σοβαρά, όπως φαίνεται µέχρι 

ώρας. Συµβαδίζει δε απόλυτα 
µε το δόγµα των οµογενών για 
επενδύσεις στην αγροδιατροφή. 
Κριτής του εγχειρήµατος κι αν 
εν τέλει αυτό θα ωφελήσει τους 
παραγωγούς, θα είναι ο χρόνος, 
αφού η Λακωνία είναι περιοχή µε 
εξαιρετική παράδοση στην ελαι-
οκοµία και αν µη τι άλλο δυνατές 
επιχειρήσεις (συνεταιριστικές και 
ιδιωτικές). 
Ο Στηβ Βαλιώτης έχει εργαστεί στη 
βιοµηχανία τροφίµων. Το 1976 
επιχείρησε στο χώρο των επί-
πλων. Το 1978 ήταν η απαρχή της 
καριέρας του στο real estate, ενώ 
το 1983 ίδρυσε την Alma Realty 
Corporation, που κατέχει και δι-
αχειρίζεται πάνω από 15.000 
διαµερίσµατα, όπως επίσης και 
εµπορικά ακίνητα.

        Σε φάση αναδιοργάνωσης η Olix Oil του
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      Παύλου Βαρδινογιάννη
σης, ενώ ακολούθησαν αλλαγές υψηλόβαθµων στελεχών.

ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
Γενικός ∆ιευθυντής στην εταιρεία είναι ο Μανώλης Τριανταφύλλου, µε 
πάνω από 25 χρόνια εµπειρίας σε πολύ γνώστες ιδιωτικές εταιρίες και 
εταιρείες του δηµοσίου. Ο Πρόδροµος Σαλιάγκας έχει αναλάβει ∆ιευ-
θυντής Προµηθειών, κατέχοντας στο παρελθόν θέσεις ∆ιευθυντή Πω-
λήσεων και Προµηθειών σε γνωστές εταιρείες, όπως η Ελαιουργική, η 
Σκλάβος, κατασκευαστής µηχανηµάτων βαφής υφασµάτων, κ.λπ., ενώ 
εχουν αποχωρήσει στελέχη, όπως η Isabelle Cros, η Ελένη Καραπάνου 
και ο Βασίλης Πολυζωγόπουλος. 

Το 2007 ο Στηβ 
Βαλιώτης ίδρυσε 
την Alma Bank, µια 
αναπτυσσόµενη 
τράπεζα µε 1 δις 
δολάρια ακαθάριστα 
στοιχεία ενεργητικού, 
στην οποία κατέχει το 
60% των µετοχών.

        Σε φάση αναδιοργάνωσης η Olix Oil του

Σύµφωνα µε τον 
Ηλία Ξηρό, σκοπός 

της Ένωσης είναι 
να βοηθήσει, ώστε 

να ενταχθούν 
οι περισσότεροι 

καλλιεργητές-µέλη 
της στη βιολογική 

γεωργία.

ΜΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
Η ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ύστερα από περιπέτειες σχεδόν µιας εξαετίας 
πήραν µπροστά τα µηχανήµατα στο ολοκαίνουργιο 
εργοστάσιο µεταποίησης της ΕΑΣ Άµφισσας.
Στις ίδιες εγκαταστάσεις µεταφέρθηκαν και τα γρα-
φεία της οργάνωσης, από τα τέλη του 2016, ενώ τον 
περασµένο Μάρτιο ολοκληρώθηκε η παραγωγή 
των δύο πρώτων παραγγελιών που αφορούσαν 
ελιές σε µικρή συσκευασία.
Η συγκεκριµένη επένδυση, ύψους περίπου 
τεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ, αποτελεί 
«σταθµό» για την ιστορία της Ένωσης, η 
οποία ιδρύθηκε το 1936, καθώς της παρέχει 
καινούργιες δυνατότητες, όσον αφορά στις 
διατιθέµενες συσκευασίες.
«Οι εξαιρετικές ελιές της περιοχής µας συ-
σκευάζονται πλέον σε βάζα, σε σακούλες, και 
θα φθάνουν στα ράφια των καταστηµάτων όχι 
µόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού» 
επισηµαίνει επί τούτου ο πρόεδρός της Ηλίας 
Ξηρός. Στόχος των ελαιοπαραγωγών του 
παραδοσιακού ελαιώνα της Αµφισσας, είναι οι 
ελιές που παράγουν να αποκτήσουν µεγαλύ-
τερη προστιθέµενη αξία και να αυξήσουν το 
µερίδιό τους στη διεθνή αγορά. 
Οπως αναφέρει ο κ. Ξηρός, έως σήµερα 
«πουλούσαµε τις ελιές -χύµα, σε τενεκέ ή 
βαρέλι- γύρω στα 2,50 ευρώ το κιλό στους 
εµπόρους της Γερµανίας. Το προϊόν συσκευα-
σµένο (σε βάζα και σακούλες µε χωρητικότητα 
µικρότερη των 200 γραµµαρίων) πωλείται 
ακόµη και 20 ευρώ σε γκουρµέ κατάστηµα του 
Βερολίνου και του Μονάχου».
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ

∆ΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΣΟ 
ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥΣ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗel
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ

∆ΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΣΟ 
ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥΣ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Οι παραγωγοί της είναι το «µυστικό» της 
επιτυχίας της Cretan Olive Mill, σύµφωνα 
µε τον ιδιοκτήτη της, Μιχάλη Αλµπαντάκη, ο 
οποίος τονίζει ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα 
στην εγχώρια αγορά ελαιόλαδου είναι ότι οι 
Έλληνες παραγωγοί δεν ξέρουν πόσο τελι-
κά τους κοστίζει το προϊόν τους. «Όταν δεν 
ξέρεις πόσο κοστίζει η παραγωγή σου, δεν 
ξέρεις πόσο να το πουλήσεις» σηµειώνει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Αλµπαντάκης και συµπλη-
ρώνει:  «Οι Έλληνες παραγωγοί, ειδικά στην 
περιοχή µας, δεν σέβονται την ελιά, τη θεω-
ρούν δεδοµένη και θεωρούν ότι το δέντρο το 
αφήνεις, το παρατάς και θα σου βγάλει λάδι. 
Αυτό δεν µπορεί να ισχύει εσαεί, πρέπει να 
την περιποιηθείς και να τη δεις σαν παιδί 
σου, να την ποτίσεις, να τη λιπάνεις, να την 
κλαδέψεις», σηµειώνει ο κρητικός παραγω-
γός και επιχειρηµατίας.
 
Η εταιρεία Cretan Olive Mill είναι συλ-
λέκτης βραβείων και πιστοποιήσεων. 
Ποιο είναι το µυστικό της επιτυχίας σας;
Η εταιρεία ξεκίνησε πριν από πέντε περί-
που γενεές στα Καλέσσα. Έχει περάσει όλα 
τα στάδια της παραγωγής, από τα ζωήλατα, 
στα πιεστήρια, στη φυγοκέντρηση. Τη διοίκη-
ση της εταιρείας την ανέλαβα το 2006, από 
τότε την εκσυγχρόνισα. Το 2012 φτιάξαµε 
τη µονάδα εµφιάλωσης. Μάλιστα ο πρώτος 
κωδικός που εµφιαλώσαµε ήταν η «Αγρι-
ελιά», στις 12 Μαΐου 2012. Η εταιρεία από 
τότε µέχρι και σήµερα είναι στο top ten των 
εξαγωγών στην Ελλάδα σε ποσότητες ελαιό-
λαδου, βρίσκεται στην τρίτη µε τέταρτη θέση 
στην ελληνική αγορά και έχει καταφέρει να 
αγοράσει άλλα δύο ελαιοτριβεία στην περι-
οχή της Ροδιάς, που βγάζει πολύ ποιοτικό 
ελαιόλαδο, και την περιοχή του Αγ. Μύρω-
να. Έχουµε ελαιόλαδο  ορεινό, ηµιορεινό και 
πεδινό. Έχουµε την άµεση σύνδεση του πα-
ραγωγού µε το ράφι, χωρίς προσµείξεις και 
νοθείες. Συνδέουµε τον παραγωγό µε τον 
καταναλωτή. Παίρνουµε το λάδι από τους 
παραγωγούς µας. Οι παραγωγοί µας είναι η 
δύναµή µας αυτή τη στιγµή.
Σε µία συζήτηση που έκανα πρόσφατα 
µε  κάποιον τραπεζίτη και έναν υπουργό, 
είπα πως την επιχείρησή µου τη στηρίζουν 
το µυαλό µου, οι άνθρωποι της εταιρείας 
και οι παραγωγοί, τα υπόλοιπα µπορούν να 
αντικατασταθούν. Οι άνθρωποι της εταιρείας 
και οι παραγωγοί είναι αυτοί που δεν µπο-
ρούν να αντικατασταθούν, αυτό είναι λοιπόν 
το µυστικό της επιτυχίας µας.

Η εταιρεία µετρά 151 χρόνια ζωής. Σε 
όλη την πορεία της ποια ήταν η πιο δύ-
σκολη περίοδος;
Η επιχείρηση πέρασε µια κρίση. Ήταν στην 
ιδιοκτησία των αδελφών Αλµπαντάκη, του 
Χαράλαµπου και του Ιωάννη. Την περίοδο 
2007- µε 2010 υπήρχε µια οικογενειακή 
κρίση, που ανήκει στο παρελθόν, και για ένα 
χρόνο δεν λειτούργησε.
 
Πέρα, όµως, από τα οικογενειακά θέ-
µατα, η οικονοµία της χώρας πώς έχει 
επηρεάσει την πορεία της εταιρείας;
Σίγουρα την περίοδο του πολέµου και επί 
χούντας είχε πρόβληµα. Από ιστορίες του θεί-
ου µου, που ήταν και η κεφαλή της εταιρείας 
πριν από µένα, έχω µάθει ότι είχαν κατασχέ-
σει το λάδι στη χούντα. Προβλήµατα είχαµε, 
από όσο γνωρίζω, και στους πολέµους που 
έχει περάσει η χώρα µας, ακόµα και πριν η 
Κρήτη ενωθεί µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο 
παππούς µου ήταν πρόεδρος της κοινότητας, 
είχε δεσµούς οικογενειακούς µε το Βενιζέλο 
και το Μητσοτάκη. Η οικογένειά µας πάντα 
ήταν στις εξελίξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
στα δρώµενα της χώρας και του νησιού.
 
Ποια είναι σήµερα η µεγαλύτερη απειλή 
για την εταιρεία σας;
Αυτή τη στιγµή την εταιρεία και το ελαιόλαδό 
της, την απειλεί η ελληνική κυβέρνηση. Με 
το σύµβουλο της εταιρείας είχαµε µία συ-
νάντηση και συζητάµε να παρακάµψουµε τη 
διαδικασία της δακοκτονίας και να προβούµε 
στο να ραντίσουµε εµείς µε δικά µας έξοδα.

Υπάρχουν χώρες που απειλούν να βγά-
λουν το κρητικό και γενικά το ελληνικό 
ελαιόλαδο από τα ράφια και χώρες που 
το στηρίζουν;
Το κρητικό ελαιόλαδο µε ένα κοµµάτι της Πε-
λοποννήσου είναι τα καλύτερα στον κόσµο. Η 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στην Κατερίνα Μυλωνά
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µόνη απειλή των ελαιολάδων αυ-
τών είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί τους 
και εµείς. ∆εν µπορεί ούτε η Ιταλία, 
η Ισπανία, η Τυνησία, το Μαρόκο να 
χτυπήσει το ελληνικό ελαιόλαδο. 
Αυτοί που δηµιουργούν πρόβληµα 
είµαστε εµείς οι Έλληνες. Όσο αφο-
ρά στις χώρες µας στηρίζουν, είναι 
αυτές που προωθούµε τα προϊόντα 
µας. Και για µας είναι η Αµερική 
και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
Η εταιρεία µας βέβαια κάνει εξα-
γωγές σε 40 χώρες αλλά τα δυνατά 
της σηµεία είναι αυτά τα δύο.
 
Γιατί το λέτε αυτό;
Οι Έλληνες παραγωγοί έχουν ένα 
πρόβληµα, δεν ξέρουν πόσο τους 
κοστίζει η παραγωγή ελαιόλα-
δου. Ενώ οι Ιταλοί και οι Ισπανοί 
ξέρουν. ∆εν ξέρουν πόσο κακό 
κάνει στην αγορά του ελαιόλαδου 
η υψηλή τιµή.  Όταν δεν ξέρεις 
πόσο κοστίζει η παραγωγή του, 
δεν ξέρεις πόσο να το πουλήσεις. 
Οι Έλληνες παραγωγοί, ειδικά 
στην περιοχή µας, δεν σέβονται 
την ελιά, τη θεωρούν δεδοµένη 
και θεωρούν ότι την αφήνεις, την 
παρατάς και θα σου βγάλει λάδι. 
Αυτό δεν µπορεί να ισχύει εσαεί, 
πρέπει την ελιά να την περιποιη-
θείς και να τη δεις σαν ένα παιδί 
σου, να την ποτίσεις, να τη λιπά-
νεις, να την κλαδέψεις.
Εµείς προσφέρουµε αυτή τη δυ-
νατότητα στους παραγωγούς µας 
µε την Οµάδα Παραγωγών αλλά 
δυστυχώς δε βλέπουµε την αντα-
πόκριση που θα έπρεπε να είχε. 
Η βάση µας στα τρία ελαιοτριβεία 
είναι 3.000 µε 3.500 παραγωγοί, 
µπορούµε να θεωρηθούµε σαν 

µία µικρή ένωση, το πελατολόγιο 
είναι πάρα πολύ µεγάλο. Αυτοί που 
έχουν κλήρο για να καλλιεργήσουν 
είναι περίπου 500, που βγάζουν 
το 70% της παραγωγής µας, είναι 
περίπου 2.500 τόνοι λάδι. Το πρό-
βληµα είναι αυτό: Εµείς οι ίδιοι δεν 
σεβόµαστε το δέντρο. Αυτή η διαδι-
κασία δηµιουργεί το πρόβληµα στο 
ελληνικό ελαιόλαδο.
 
Η επιχείρησή σας καλύπτει 
έχετε όλα τα στάδια παραγω-
γής ως την τοποθέτηση στα 
ράφια των προϊόντων σας.
Ασχολούµαστε µε υποπροϊ-

όντα, τον πυρήνα, το πυρη-
νέλαιο. Η εταιρεία θα προβεί 
σύντοµα σε εξαγορά ενός πυ-
ρηνελαιουργείου. 
Θα είµαστε η πρώτη εταιρεία στην 
Ελλάδα που θα έχουµε καθετο-
ποιηθεί και θα έχουµε εφαρµόσει 
το ισπανικό σύστηµα. Έχουµε ένα 
κτήµα µε 5.000 ελαιόδεντρα και 
όλα τα στάδια της παραγωγής. 
Έχουµε βάλει ένα πρόγραµµα, 
αν υλοποιηθεί θα έχουµε µηδέν 
λύµατα θα είναι πράσινη η παρα-
γωγή µας. Θεωρώ ότι είµαστε η 
πρώτη πλήρως καθετοποιηµένη 
µονάδα στην Ελλάδα.

Η εταιρεία του, 
σύµφωνα µε τον 

κ. Αλµπαντάκη, 
κάνει εξαγωγές 

σε 40 χώρες 
αλλά τα δυνατά 

της σηµεία είναι  
οι ΗΠΑ και τα 

Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα.

Το οξυγόνο είναι εχθρός του ελαιόλαδου, όταν 
έρθει σε επαφή µε την ελιά µέσα από το δάκο 
αµέσως χάνουµε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα. 
Ο δάκος δε δηµιουργεί µόνο πρόβληµα 
στην οξύτητα, δηµιουργεί και στα κάπα, στις 
πολυθαινόλες, δηλαδή ένα τεράστιο θέµα

WHO IS WHO
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ

Ο Μιχάλης Αλµπαντάκης 
γεννήθηκε, µεγάλωσε και 
αναθράφηκε στα Καλέσσα του 
δήµου Μαλεβιζίου. Σπούδασε 
στο τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, ακολούθησε 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
στην Ελεγκτική Λογιστική, που 
αποτέλεσε συνεργασία του ΤΕΙ 
Κρήτης, του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και του Σώµατος 
Ορκωτών Λογιστών.
Είναι παντρεµένος µε την 
Κατερίνα Ανδρουλιδάκη 
και έχει δύο κόρες, έξι και 
δυόµισι ετών.
Ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας 
Cretan Olive Mill το 2006 και 
µέχρι σήµερα προχωρά στον 
εκσυγχρονισµό της.
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∆εν µπορεί ούτε η Ιταλία, η Ισπανία, 
η Τυνησία, το Μαρόκο να χτυπήσει 
το ελληνικό ελαιόλαδο. Αυτοί που 

δηµιουργούν πρόβληµα είµαστε 
εµείς οι Έλληνες, επισηµαίνει ο 

επικεφαλής της Cretan Olive Mill.

Τι πιστεύετε πως πρέπει να 
αλλάξει όσο αφορά στην αντι-
µετώπιση από την κυβέρνηση;
Το έχω πει σε συναντήσεις µε φορείς 
και πολιτικά πρόσωπα: την ελιά, το 
ελαιόλαδο, πρέπει να το δούµε σαν 
εθνικό προϊόν, να το αντιµετωπίσο-
µε µε την ίδια ευαισθησία που αντι-
µετωπίζουµε τον τουρισµό.
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να το βο-
ηθήσει η πολιτεία µε δύο τρόπους 
,το θέµα της δακοπρόληψης είτε 
να την αφήσει στους άµεσα ενδι-

αφερόµενους, τους ελαιοτριβείς 
και εµφιαλωτές, είτε να σταµατή-
σει τις περικοπές στο κοµµάτι της 
δακοκτονίας και τα χρήµατα που 
εισπράττουν να τα επιστρέψουν 
εκεί που πρέπει, µε αποτέλεσµα να 
έχουµε ένα πιο ποιοτικό προϊόν.
Παρατηρώ από τις εκθέσεις και 
τις γευσιγνωσίες που κάνω σε 
προϊόντα ιταλικά, ισπανικά και τυ-
νησιακά ότι έχουν ανεβάσει πάρα 
πολύ το επίπεδό τους και σε λίγο 
καιρό θα χάσουµε το συγκριτικό 

µας πλεονέκτηµα, την ποιότητα. 
Θα είναι και άλλοι ποιοτικοί, τώρα 
είµαστε µόνο εµείς. Παρατηρώ σε 
διεθνείς διαγωνισµούς ότι τα ελ-
ληνικά λάδια δεν παίρνουν χρυσά 
βραβεία, παίρνουν δεύτερες και 
τρίτες θέσεις. Για αυτό φταίει κατά 
90% η δακοπρόληψη. Ο δάκος δε 
δηµιουργεί µόνο πρόβληµα στην 
οξύτητα, δηµιουργεί και στα κάπα, 
στις πολυθαινόλες, δηλαδή ένα 
τεράστιο πρόβληµα και στην ποι-
ότητα , τη γεύση.

Πώς γίνεται αυτό;
Το οξυγόνο είναι ένας εχθρός του 
ελαιόλαδου, όταν έρθει σε επα-
φή µε την ελιά µέσα από το δάκο 
αµέσως χάνουµε ένα µεγάλο συ-
γκριτικό πλεονέκτηµα.  Η Ελλάδα 
είναι η τρίτη παραγωγός χώρα σε 
ελαιόλαδο στον κόσµο, έχουµε 
τις ποσότητες, είναι η πρώτη σε 
παραγωγή εξαιρετικού παρθένου 
ελαιόλαδου και αν χάσουµε αυτό 
το πλεονέκτηµα έχουµε χάσει 
αυτό που µας κάνει δυνατούς. Θα 
παρακαλούσα την πολιτεία είτε να 
αποκόψει την κεντρική διοίκηση 
και τους opinion makers από την 
Αθήνα και να δώσει τη διαχείριση 
αποκλειστικά στους ενδιαφερόµε-
νους, είτε να αυξήσει τα κονδύλια 
για την δακοπρόληψη.
 
Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 
άµεσο και το απώτερο µέλλον;
Όραµα µου είναι να µπορέσω να 
σταµατήσει η εξαγωγή ελαιόλα-
δου σε φορτηγά και να εµφιαλώ-
νεται εξ ολοκλήρου το κρητικό 
λάδι και αν µπορούµε κάποιο 
ελληνικό. Κατάφερα, στα πέντε 
χρόνια που είµαι στο κοµµάτι της 
εµφιάλωσης, το λάδι που παράγω 
από τα ελαιοτριβεία µου να µην µε 
φτάνει και να φεύγει όλο εµφια-
λωµένο , να παίρνω ακόµα και 
από συνεργαζόµενα.
Ελπίζω στα επόµενα χρόνια να το 
κάνω και µε το κρητικό λάδι και µε 
ένα µέρος του ελληνικού.
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Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες του προϊόντος

To Surround® WP αποτελεί ένα καινοτόμο προϊόν από ειδικά επεξεργασμένο καολίνη 
[φρυγμένος (calcined)] για αποκλειστική χρήση στην γεωργία ως προϊόν προστασίας 
από την θερμική καταπόνηση και την ηλιακή ακτινοβολία και ως φυτοπροστατευτι-
κό προϊόν. Είναι προϊόν πολυετούς έρευνας του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας 
(USDA) και της εταιρείας Engelhard που αναζητούσαν μία διαφορετική, εναλλακτική 
προσέγγιση στην αντιμετώπιση προβλημάτων προστασίας των καλλιεργειών. Λόγω 
των ειδικών του χαρακτηριστικών και της αποτελεσματικότητάς του ο συγκεκριμένος 
επεξεργασμένος καολίνης καταχωρήθηκε το 2008 στο Παράρτημα I (Annex I) της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/414, ως απωθητικό εντόμων. Στη χώρα μας το σκεύασμα 
Surround® WP της Tessenderlo Chemie, Βελγίου, περιεκτικότητας 95% β/β στον ως 
άνω ειδικό καολίνη, είχε μέχρι πρόσφατα έγκριση κυκλοφορίας σαν φυτοπροστατευτι-
κό προϊόν για την αντιμετώπιση της ψύλλας της Αχλαδιάς. Στις 16-5-2016 το ίδιο προ-
ϊόν επανεγκρίθη-κε υπό την ονομασία Surround WP Crop Protectant και διεύρυνση 
του φάσματος δράσης στο Δάκο της ελιάς και στο αμπέλι κατά του θρίπα. Ο καολίνης 
που είναι καταχωρημένος στο Παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ως φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (Surround) χαρακτηρίζεται από εξαιρετική καθαρότητα (99,98%), απου-
σία ανεπιθύμητων προσμίξεων και μέγεθος και σχήμα κόκκων που να εξασφαλίζουν 
καλή αιωρηματικότητα του σκευάσματος που θα παραχθεί.

Surround®WP και προστασία των φυτών 
από υψηλές θερµοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία

Με τον ψεκασμό του Surround® WP το φυτό καλύπτεται από ένα άσπρο φιλμ το οποίο 
αποτρέπει τα ηλιοεγκαύματα. Παρόλο που θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η 
ύπαρξη του φιλμ επί της φυλλικής επιφάνειας θα εμποδίζει την λειτουργία της φω-
τοσύνθεσης, ερευνητικές εργασίες απέδειξαν ότι όχι μόνο την επιτρέπει αλλά και την 
αυξάνει αφού αντανακλά τις βλαβερές υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτινοβολίες αυξά-
νοντας έτσι τη δέσμευση του άνθρακα. Το ηλιακό φως, λόγω του λευκού χρώματος 
του φιλμ, αντανακλάται ακόμα και στα σημεία που καλύπτονται από την σκιά άλλων 
φύλλων και το φυτό παίρνει την απαραίτητη ηλιακή ακτινοβολία για να πραγματοποι-
ήσει την διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Έχει βρεθεί μάλιστα ότι, με την εφαρμογή 
του Surround® WP αυξάνεται η συγκέντρωση των σακχάρων στο φυτό (προϊόντα 
φωτοσύνθεσης). Με τον ψεκασμό Surround® WP στην κόμη του δέντρου οι θερμο-
κρασίες γίνονται χαμηλότερες το φυτό δεν καταπονείται και δεν εμφανίζει υπερβολικές 
απώλειες νερού. Για τον ίδιο λόγο τα στομάτια αργούν να κλείσουν το απόγευμα, με 
αποτέλεσμα να παρατείνεται η διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Αντιµετώπιση της θερµικής και υδατικής καταπόνησης στην ελιά

Είναι γνωστό ότι η έλλειψη νερού και το στρες από υψηλές θερμοκρασίες μπορούν 
να μειώσουν την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου. Η 
ελιά θεωρείται και είναι ένα δένδρο που μέσα από μια μακρά περίοδο έχει προσαρ-
μοστεί σημαντικά σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες, ηλιακή ακτινοβολία και 
συνθήκες έλλειψης νερού όπως της χώρα μας. Κατά τους Chartzoulakis et al. (1999) 
και Connor (2005) τα φυτά της ελιάς στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν το μη-
χανισμό της φωτοσύνθεσης, έχουν αναπτύξει ένα σύνολο "αμυντικών" προσαρμοστι-
κών μηχανισμών που τους επιτρέπουν να διατηρούν μέχρι κάποιο βαθμό τη σπαργή 
των κυττάρων τους και να ελέγχουν το μηχανισμό της διαπνοής. Σύμφωνα με μελέτη 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την επίδραση «ανακουφιστικών» 
παραγόντων στην ανάπτυξη και φωτοσυνθετική δραστηριότητα ποικιλιών ελιάς υπό 
υδατική καταπόνηση διαπιστώθηκε ότι το Surround® WP κατά την περίοδο υψηλών 
θερμοκρασιών και υδατικής καταπόνησης βοήθησε τα δένδρα να διατηρήσουν το φω-
τοσυνθετικό τους ρυθμό, προστάτευσε τις χλωροφύλλες και βοήθησε στη διατήρηση 
της περιεκτικότητας των φύλλων σε νερό. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της 
Cordoba παύει η φωτοσύνθεση του ελαιοδένδρου όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει 
τους 36°C. Αυτό σε συνδυασμό και με έλλειψη επάρκειας αρδευτικού νερού μπορεί 

να επιφέρει δραματική μείωση των αποδόσεων αλλά και των ποιοτικών παραμέτρων 
της ελιάς (σταθερότητα άρωμα, συντήρηση, μαλακώματα κ.λπ.). Το Surround® WP 
χρησιμοποιείται εμπορικά στην χώρα μας για την διαχείριση του θερμικού στρες και 
της υδατικής καταπόνησης στην ελιά. Σε μετρήσεις αλλά και σε μια σειρά δοκιμαστι-
κών εφαρμογών το Surround® WPαύξnσε το μέσο βάρος των καρπών καθώς και την 
ελαιοπεριεκτικότητα. Τέλος μείωσε σημαντικά φυσιολογικές ασθένειες της ελιάς όπως 
τα μαλακώματα (soft nouse κ.λπ.).

Παρεµπόδιση των εντοµολογικών προσβολών από το ∆άκο της ελιάς

To Surround® WP πέραν της χρήσης για προστασία από την θερμική καταπόνηση 
και την ηλιακή ακτινοβολία έχει μελετηθεί και έχουν δημοσιευτεί πολλές εργασίες σε 
έγκυρα επιστημονικά περιοδικά για την προστασία που προσφέρει από σοβαρούς 
εντομολογικούς εχθρούς και ιδιαίτερα του Δάκου. Συγκεκριμένα όταν τα έντομα ακου-
μπήσουν το λευκό φιλμ που σκεπάζει την ψεκασμένη επιφάνεια των φυτών μαζεύουν 
στα εξωτερικά τους όργανα (κεραίες, πόδια, πτέρυγες) κόκκους Surround® WP, οι 
οποίοι τους δημιουργούν αναστάτωση και τα ωθούν να απομακρυνθούν από την επι-
φάνεια αυτή. Με τον τρόπο αυτό το Surround® WP δρα απωθητικά και ερεθιστικά στα 
έντομα με αποτέλεσμα να:
● Εμποδίζει την πρόσληψη τροφής και την ωοθεσία.
● Αλλάζει την εικόνα του ξενιστή (Camoufl aging). Με την αλλαγή του χρωματισμού 
του χάνεται από τους εχθρούς το πλεονέκτημα της αναγνώρισης του φυτού ξενιστή.
● Περιορίζει την περιοχή κίνησης και δραστηριότητας των εντόμων.
● Για την πρόσφατη επανέγκριση του Surround WP κατά του Δάκου της ελιάς στη 
Νότια Ευρωπαϊκή ζώνη πραγματοποιήθηκαν 12 πειράματα σε ελαιώνες της Ισπανίας, 
Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας με αποτελεσματικότητα που έφτασε μέχρις 100%.
Η πρόταση χρήσης του Surround® WP στnv ελιά είναι να ψεκάζεται καθολικά με την 
έναρξη εναπόθεσης των αυγών του Δάκου στους καρπούς. Δόση: 3 κιλά / 100 λίτρα 
νερό, και με μέγιστη δόση ανά εφαρμογή τα 3 κιλά Surround® WP ανά ψεκαζόμενο 
στρέμμα ελαιώνα. Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Τέσ-
σερις (4). Ημέρες πριν την συγκομιδή: Δεν απαιτείται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
στην Βιολογική Γεωργία. Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα στο καρπό και στο ελαιόλαδο.

Surround και επίδραση στο παραγόµενο ελαιόλαδο

Το 2016 διοργανώθηκε πειραματισμός για την εκτίμηση της επίδρασης του 
Surround στην ποιότητα του ελαιολάδου όπου τα δεδομένα στη διεθνή βιβλι-
ογραφία είναι σχετικά περιορισμένα. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η 
επίδραση στα καρπολογικά  χαρακτηριστικά  και στα χημικά  και οργανοληπτι-
κά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.
Από τις μετρήσεις του πειράματος  δεν παρατηρήθηκε καμιά διαφοροποίηση με-
ταξύ Μάρτυρα και Surround σε κανένα από τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν 
είτε αφορούσε μόνο τους καρπούς ή το παραγόμενο από αυτούς ελαιόλαδο . Για 
τις δυο μεταχειρίσεις (Μάρτυρας, Surround) τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου 
πληρούσαν τις προδιαγραφές για κατάταξη στην κατηγορία ‘Εξαιρετικό Παρθένο 
Ελαιόλαδο’ τόσο σε επίπεδο μέσων όρων  όσο και σε επίπεδο δείγματος . Ωστόσο 
τα δείγματα ελαιολάδου του Surround παρουσίασαν μικρότερες τιμές ΔΚ και PV με 
οριακά μη στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (ΔΚ: P= 0.0572, PV: P= 0.0742) 
και επομένως πιθανά καλύτερη σταθερότητα έναντι οξειδωτικών αντιδράσε-
ων που υποβαθμίζουν την ποιότητα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 
αυτοκαταλυτική δράση των υπεροξειδίων πιθανά να οδηγήσει σε καλύτερη 
συντήρηση του ελαιολάδου που προήλθε από τα δέντρα που είχαν ψεκαστεί 
με Surround. Με βάση τις ιδιότητες του Surround το οποίο προστατεύει τους καρ-
πούς από καταπονήσεις (θερμοκρασίας, ακτινοβολίας και υδατική) περιορίζεται 
σε αυτούς η παραγωγή ελευθέρων ριζών και είναι λογικό το ελαιόλαδο να έχει 
καλύτερη σταθερότητα έναντι οξειδωτικών αντιδράσεων.

ADVERTORIAL
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ΑΓΟΡΑel

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Στις αρχές Ιουνίου η ζήτηση από το 
εξωτερικό για το εναποµείναν ελαιό-
λαδο περσινής εσοδείας δείχνει πως 
µαίνεται, δεδοµένο που αναµφισβή-
τητα «κρατά» τις τιµές παραγωγού 
σε υψηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγµα του πρωτοπό-
ρου στον τοµέα, νοµού Λακωνίας, 
όπου οι όποιες πράξεις γίνονται, 
αφορούν τιµές που κυµαίνονται 
µεταξύ 4,00 και 4,30 ευρώ το κιλό.
«Η µέση τιµή στις περισσότερες 
εµπορικές πράξεις αγγίζει τα 
4,10-4,20 ευρώ», εξηγεί στο El, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Λακωνίας Νίκος 
Προκοβάκης, σηµειώνοντας ότι 
«υπάρχει ενδιαφέρον από το εξω-
τερικό, µε απτό το παράδειγµα των 
Ιταλών, οι οποίοι όποτε έχουν ανά-

γκη πραγµατοποιούν αγορές έξτρα 
παρθένου, για να τις καλύψουν».
Σε επίπεδο Λακωνίας, τα αποθέ-
µατα, την συγκεκριµένη χρονι-
κή περίοδο δεν ξεπερνούν τους 
3.000-4.000 τόνους, «κυµαινόµενα 
σαφώς χαµηλότερα απ’ ότι πέρσι 
τέτοια εποχή», προσθέτει ο κ. Προ-
κοβάκης.
Το καλό κλίµα στις τιµές όµως 
«περνά» και στον όµορο νοµό της 
Μεσσηνίας, µε τις πληροφορίες να 
αναφέρουν τιµές που φλερτάρουν 
µε τα 4 ευρώ (3,90 ευρώ το κιλό).

ΕΠΙΑΣΕ 4 ΕΥΡΩ Η ΚΡΗΤΗ, 
ΑΝΟ∆ΙΚΑ Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Ανέβασε τελευταία στροφές και η 
αγορά της Κρήτης, µε την έναρξη 
του καλοκαιριού. Σύµφωνα µε όσα 

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΥΨΗΛΩΝ 
ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ 
ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Για εξαιρετικά δυναµικό ξεκίνηµα στις τιµές έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου της επικείµενης ελαιοκοµικής σεζόν 2017-
2018 προοιωνίζει το κλίµα που επικρατεί στην αγορά. 
Πρόκειται για σερί 4ετίας, όπου οι τιµές παραγωγού 
κινούνται ανοδικά. Έτσι, οι ελαιοπαραγωγοί εκτιµούν ότι 
µπορεί και φέτος να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό µε πέρσι, 
οπότε οι τιµές κυµάνθηκαν από 3,50 έως 4,60 ευρώ το 
κιλό. Οι συνθήκες ξηρασίας που επικρατούν γενικότερα 
στη λεκάνη της Μεσογείου, εκεί όπου εντοπίζεται ο 
µεγαλύτερος όγκος παραγωγής, όπως έχει ήδη καταγραφεί 
από διεθνείς αναλυτές, προδιαγράφει σοδειές λειψές, 
τόσο στην Ιταλία και την Ισπανία, όσο και στις βορειο-
αφρικανικές ελαιοπαραγωγικές χώρες

Του Αλέξανδρου Μπίκα

Σχεδόν 1 ευρώ πάνω από 
πέρσι κυµαίνονται οι τιµές 
παραγωγού στο νοµό 
Λακωνίας, ενώ και στην 
Κρήτη έγιναν πράξεις, 
τον Ιούνιο µε την τιµή 
παραγωγού στα 4 
ευρώ το κιλό. 

Πηγή: ΕL

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ ΜΕ ΟΞΥΤΗΤΑ <0,3 �ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ�                            Αρχές Ιουνίου

2017 4,00-4,30

3,45

3,80-3,90

3-3,05

-

-

3,80-3,90

3,20-3,302016

ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΪΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

3,60-3,80

2,90

3,50-4,00

3,10

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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αναφέρει στο El o αντιπρόεδρος 
της ΕΑΣ Ηρακλείου Μύρων Χιλε-
τζάκης «έγιναν πράξεις, αν και πε-
ριορισµένες, ακόµα και στα 4 ευρώ 
το κιλό». Το βασικό χαρακτηριστικό 
στην συγκεκριµένη ελαιοπαραγω-
γική ζώνη, είναι ότι οι παραγωγοί 
επιµένουν να µην «κόβουν λάδι» 
ευελπιστώντας σε υψηλότερες 
τιµές εντός του καλοκαιριού.
Την ίδια ώρα, οι τυποποιητές του 
νησιού που ετησίως εµφιαλώνουν 
20 µε 30 χιλ. τόνους έξτρα παρθέ-
νου έχουν στραφεί για να καλύψουν 
τις ανάγκες τους σε άλλες περιοχές, 
όπως η Λακωνία, η Λέσβος, αλλά 
και σε γειτονικές χώρες του εξωτε-
ρικού, κατά κάποιες πληροφορίες.
«Αυτή και την προηγούµενη εβδοµά-
δα οι τιµές κυµαίνονταν µεταξύ 3,80 

και 3,90 ευρώ το κιλό», αναφέρει 
από την πλευρά του µιλώντας στο El 
ο Μιχάλης Βαρδάκας, πρόεδρος του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγίου Βα-
σιλείου, στην Κόρινθο.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η ανθοφο-
ρία εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά, 
ωστόσο οι πρόσφατες βροχές 
προκάλεσαν ζηµία, η έκταση της 
οποίας θα φανεί αργότερα». Ως εκ 
τούτων, πρόσθεσε ο κ. Βαρδάκας 
«η αρχή κατά τη νέα ελαιοκοµική 
περίοδο, για την τιµή, θα µπορούσε 
να γίνει από τα 4 ευρώ και γιατί όχι 
να πάει ψηλότερα περαιτέρω».

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΟ∆ΕΣΗ
Καλή εικόνα όσον αφορά την δια-
δικασία της καρπόδεσης έδειχναν 

στις αρχές Ιουνίου οι περισσότεροι 
ελαιώνες στην Πελοπόννησο, όπου 
δεν έπεσαν ικανές βροχές, τις τε-
λευταίες ηµέρες. 
Στην ∆υτική Ελλάδα (Αιτωλοακαρ-
νανία, Αχαΐα και Ηλεία), αρκετοί 
ήταν οι παραγωγοί, που αναγκά-
στηκαν να ποτίσουν, στις αρχές 
Ιουνίου, εξαιτίας της παρατεταµέ-
νης περιόδου ανοµβρίας και των 
«ξερών» χωµάτων.
Αντίθετα, στην Ανατολική Ελλάδα, 
ιδίως στο νοµό Φθιώτιδας, αλλά 
και στην Βοιωτία, έπεσαν αρκετές 
βροχές, τόσο µέσα στο Μάιο, όσο 
και στις αρχές Ιουνίου.
Βροχοπτώσεις σηµειώθηκαν και 
στην Κρήτη, όπου δεν έλειψαν ζη-
µιές από έντονα φαινόµενα χαλα-
ζόπτωσης.

Ακόµα και στις αρχές 
Ιουνίου, υπάρχουν 
παραγωγοί στην 
Κρήτη που επιµένουν 
να µην κόβουν λάδι, 
ευελπιστώντας σε 
υψηλότερες τιµές, 
αργότερα, όσο 
προχωράει 
το καλοκαίρι 

Ε Λ Λ Α ∆ Α
Μέση τιµή παραγωγού
2016-2017

3,76 ευρώ
τέλη Νοεµβρίου έως 

τον Μάιο

30%
πάνω από

πέρυσι

Πηγή: IOC
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Ι Σ Π Α Ν Ι Α

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ του υδρο-
φόρου ορίζοντα στις κύριες ελαιο-
κοµικές περιοχές της Ισπανίας και 
καθώς η παραγωγή είναι συνάρτηση 
του µέσου όρου των βροχοπτώσε-
ων από ότι φαίνεται οδεύουν στη 
νέα σεζόν κρατώντας και πάλι µικρό 
καλάθι. Να σηµειωθεί ότι µε βάση 
Ισπανούς παραγωγούς τον περα-
σµένο Οκτώβριο είχαν 300-350l/m2   
βρόχινου νερού, ωστόσο δεν διακιν-
δυνεύουν να κάνουν ακριβείς προ-
βλέψεις καθώς συχνά διαψεύδονται.
«Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε σε 
κρίσιµο σηµείο, όπως και πέρσι 
και όλα είναι στον αέρα. Τον Μάιο 
του 2016 είχαµε πληµµύρες, στα-
θεροποιήθηκε η παραγωγή αλλά 
ο καρπός έµεινε µικρός. Έπειτα 
ήρθαν κάποιες λίγες βροχές και 
έτσι παράγαµε και άλλη ποσότητα 
ελαιολάδου. Σε κάθε περίπτωση δεν 
ξεπεράσαµε τους 1,2 εκατ. τόνους», 
αναφέρει Ισπανός ελαιοκαλλιεργη-
τής στην πρόσφατη συνάντηση της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής Ελαιο-
λάδου της Κοµισιόν στις Βρυξέλλες.

Όσον αφορά τις τιµές παραγωγού, µε 
βάση τα στοιχεία του IOC, στην Ισπανία 
αξίζει να σηµειωθεί ότι στα τέλη του 
Μαΐου 2017 κατά µέσο όρο βρίσκο-
νταν στο επίπεδο των 3,98 ευρώ το 
κιλό. Πρόκειται για µια αύξηση κατά 
36% από την ίδια περίοδο πριν από 
ένα χρόνο. Παρόλα αυτά, σε σύγκριση 
µε την υψηλότερη τιµή την 3η εβδο-
µάδα του Αυγούστου 2015, ήτοι 4,23 
ευρώ/κιλό είναι µειωµένη κατά 6%. 
Σηµειώνεται ότι υπήρξαν και µερι-
κά ανοδικά ξεσπάσµατα των τιµών 
στην ισπανική αγορά, δηλαδή από 
4-4,10 ευρώ το κιλό, αλλά ήταν για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµ-
βουλο της Luque Ecológico, Juan 
Manuel Luque, η χρονιά 2016/2017 
µπορεί να καταγραφεί ως ιστορική 
καθώς σηµειώθηκαν πολύ υψηλές 
πωλήσεις ισπανικού ελαιολάδου, οι 
τιµές ήταν υψηλές και η σοδειά αν 
και µικρότερη από ότι αναµενόταν 
συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των 10 

καλύτερων στην ελαιοκοµική ιστο-
ρία της Ισπανίας. «Στην παρούσα 
φάση είναι ευθύνη µας να διατηρή-
σουµε υψηλά αλλά σταθερά επίπεδα 
τιµών», αναφέρει ο ίδιος στην ιστο-
σελίδα Olive Oil Market. 

ΜΕ ΜΕΡΙ∆ΙΟ 56% ΣΤΗ 
ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Για την αναδυόµενη αγορά της 
Ρωσίας, όπου αυξάνονται τόσο οι 
όγκοι όσο και η αξία εισαγωγής 
ελαιολάδου, κονταροχτυπιούνται 
Ισπανία και Ιταλία. Για την ώρα, η 
Ισπανία κυριαρχεί στη ρωσική αγο-
ρά µε µερίδιο 56%, αν και το ιταλικό 
ελαιόλαδο γνώρισε µια εκρηκτική 
άνοδο τα τελευταία χρόνο φτάνο-
ντας το µερίδιό του στο 30%, σύµ-
φωνα µε µελέτης της ICEX España 
Exportación y Inversiones.
Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι η Μόσχα 
βασίζεται 100% στις εισαγωγές 
ελαιολάδου καθώς δεν έχει ντόπια 
παραγωγή, ωστόσο οι Ρώσοι κα-
ταναλωτές γνωρίζουν πολύ καλά τα 
οφέλη από την κατανάλωσή του.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 1,3 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΥΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΙΣΠΑΝΙΑ, 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ IOC

ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΒΡΟΧΕΣ �ΚΟΒΟΥΝ� 
ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ 
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αφού έπιασαν για λίγο τα 4 ευρώ το κιλό οι Ισπανοί παραγωγοί, 
που κατέχουν το πιο ισχυρό µερίδιο στη ρωσική αγορά, βάζουν 
ρότα για τη νέα σεζόν µε συγκρατηµένες για την ώρα εκτιµήσεις 
για τη σοδειά τους που ίσως δεν θα ξεπεράσει τους 1,3 εκ. τόνους 
 
Της Φανής Γιαννακοπούλου

574.500

28.000

99.400

Αποθέµατα 
(τόνοι) 

Τιµή παραγωγού 
6 Ιουνίου 2017 (ευρώ το κιλό) 

Έξτρα παρθένο ................................ 3,93 

Παρθένο .......................................... 3,85 

Λαµπάντε ........................................ 3,81 

Πηγή:Agroinformacion.com
* Fundación Patrimonio Comunal Olivarero 

Πηγή:poolred.com

Έξτρα παρθένο

Λαµπάντε

FPCO*
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ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 61% ήταν η 
ιταλική παραγωγή ελαιολάδου 
τη σεζόν 2015/2016, φτάνοντας 
περίπου τους 475.000 τόνους, µε 
βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιο-
λάδου (IOC). Ωστόσο, και για τη νέα 
χρονιά δεν υπάρχουν ελπίδες ση-
µαντικής ανάκαµψης των όγκων 
παραγωγής, καθώς αφενός η ξη-
ρασία αφετέρου το βακτήριο της 
Xylella έχουν επιδράσει αρνητικά 
στα ελαιόδεντρα. 
Ως εκ τούτου η παραγωγή ελαιο-
λάδου στην Ιταλία για τη νέα σεζόν, 
δηλαδή το 2107/2018 µε βάση τις 
πρώτες εκτιµήσεις δεν θα ξεπερά-
σει τους 243.000 τόνους. Με άλλα 
λόγια θα είναι µειωµένη στο µισό 

ή κατά 51% από την προηγούµενη 
χρονιά. 
Όσον αφορά τις τιµές για τους Ιτα-
λούς ελαιοπαραγωγούς, τον περα-
σµένο Φεβρουάριο δεν κατάφεραν 
να κρατήσουν το  ανοδικό τους τέ-
µπο και έπεσαν από τα 6 ευρώ το 
κιλό. Στα τέλη Μαΐου βρίσκονταν 
κατά µέσο όρο γύρω από τα 5,91 
ευρώ το κιλό για το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο. Τιµή που είναι ανεβα-
σµένη κατά 66% σε σύγκριση µε 
πριν από ένα χρόνο. 

ΣΕ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΒΙΕΤΝΑΜ 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Με 94 εκατ. ανθρώπους και την 
ταχύτατα αύξηση του ρυθµού του 

ΑΕΠ του, το Βιετνάµ αποτελεί µια 
σηµαντική αγορά για κάθε επιχεί-
ρηση τροφίµων. Μάλιστα, η Ιταλία 
θεωρείται ηγέτης στη βιετναµέ-
ζικη αγορά, αφού καταλαµβάνει 
µερίδιο της τάξης του 53,5%. Οι 
εισαγωγές ιταλικού ελαιολάδου 
από το Βιετνάµ έχουν ξεκινήσει 
από το 2000. Την ίδια ώρα, η Κίνα 
θέλει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
για τους πλούσιους κατοίκους της 
και φαίνεται να αγοράζει από την 
Ιταλία. Μετά από µια περίοδο στα-
θεροποίησης της κινεζικής αγοράς 
µεταξύ 2011 και 2015, το 2016 οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 12%. 
Η αυξητική τάση συνεχίζεται και 
τους πρώτους µήνες του 2017 
έφτασε το 42%. 

ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΖΟΝ 
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΛΕΝΕ ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ
Η ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΥΛΙΑ 
Πτώση της τάξης του 51% αναµένεται στην παραγωγή ελαιολάδου της Ιταλίας, 
σύµφωνα µε στοιχεία του IOC , καθώς από τους 475.000 τόνους το 2015/2016, 
θα πέσει στους 243.000 τόνους. Οι τιµές παραγωγού στη γειτονική Ιταλία αφού 
έσπασαν προς τα κάτω το φράγµα των 6 ευρώ το κιλό, τώρα πλέον κινούνται  
κατά µέσο όρο για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα 5,88 ευρώ το κιλό

Της Φανής Γιαννακοπούλου

Ι ΤΑ Λ Ι Α

Πηγή: ISMEA

Τιµή παραγωγού για 
ελαιοποιήσιµες ελιές 
(ευρώ το κιλό) 

Chieti

6,10

Catanzaro

5,68

Fogia

5,87

Bari
5,91

Lecce

6,10 
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ΒΕΒΑΙΑ, την ίδια ώρα, το ελαιόδεντρο πα-
ρουσιάζει µεγάλη ευαισθησία στην υπερ-
βολική υγρασία και δεν συµπεριφέρεται 
καλά σε πολύ υγρά εδάφη, τα οποία δεν 
επιτρέπουν το σωστό αερισµό και έτσι οι 
ρίζες ασφυκτιούν και το δένδρο οδηγείται 
στο θάνατο. Να σηµειωθεί ότι οι ελιές που 
καλλιεργούνται σε κορεσµένα µε υγρασία 
εδάφη είναι περισσότερο ευπαθείς στις 
µεταβαλλόµενες καιρικές συνθήκες και σε 
ασθένειες του εδάφους, όπως φυτόφθορα 
και βερτισιλλίωση.
Οι γεωπόνοι, λοιπόν, συνιστούν στους ελαι-
οκαλλιεργητές να ποτίζουν τα δέντρα, αλλά 
να µην πληµµυρίζουν το έδαφος, καθώς 
έτσι θα επέλθει το αντίθετο αποτέλεσµα 
λόγω έκπλυσης του αζώτου, το οποίο όµως 
είναι απαραίτητο για την καλή καρπόδεση.
Η περίοδος επικονίασης στην ελιά, που δι-
αρκεί περίπου 4-8 ηµέρες, είναι η πιο κρί-
σιµη για την καρπόδεση και επηρεάζεται, 
µεταξύ άλλων, από τη θερµοκρασία, την 
υγρασία του εδάφους και της ατµόσφαιρας, 
τη θρεπτική κατάσταση και ποιότητα των 
ανθέων, όπως αναφέρει ο επιστηµονικός 

συνεργάτης του ΕΛΓΟ στο Ινστιτούτο Ελιάς 
και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Κωνστα-
ντίνος Χαρτζουλάκης.
Φέτος, λόγω των ευνοϊκών συνθηκών του 
χειµώνα (χαµηλές θερµοκρασίες και επαρ-
κείς βροχοπτώσεις) η ανθοφορία τόσο στην 
Κορωνέϊκη και στην Τσουνάτη είναι πολύ 
καλή. Ήδη στις πρώιµες περιοχές έχουµε 
καλή καρπόδεση (ευνοϊκές θερµοκρασίες 
και επάρκεια υγρασίας).
Ωστόσο, από τον Ιούνιο και µετά, µέσα στο 
καλοκαίρι, επικρατούν υψηλές θερµοκρα-
σίες (>32οC) και νότιοι ξηροί και θερµοί 
άνεµοι, που δεν ευνοούν την καρπόδεση. 
Γι’ αυτό στις περιοχές που συνεχίζεται ή 
δεν έχει αρχίσει η καρπόδεση για να µετρι-
ασθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην άν-
θηση και την καρπόδεση θα πρέπει να γίνει 
άµεσα µια άρδευση µε 250-300 λίτρα νερό 
για κάθε δένδρο σε µία ή δύο δόσεις, ανά-
λογα µε τη σύσταση του εδάφους. Η άρδευ-
ση αυτή, εκτός του ότι θα διατηρήσει την 
υγρασία του εδάφους και θα τροφοδοτεί 
τα φύλλα και τα άνθη µε νερό, µειώνοντας 
τον κίνδυνο αφυδάτωσης, θα συµβάλει και 

ΕΝΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΟΤΙΣΜΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ 
ΕΚΠΛΥΣΗΣ 
Η ελιά διαθέτει πολύ καλό µηχανισµό άµυνας στην ξηρασία, ωστόσο 
τώρα το καλοκαίρι µε την άνοδο της θερµοκρασίας η άµυνα αυτή βαίνει 
εις βάρος της ανάπτυξης και της απόδοσης των δέντρων. Αυτό σηµαίνει 
ότι µε κάθε βελτίωση των συνθηκών υγρασίας του εδάφους µέσα από 
ένα ορθολογικό πρόγραµµα άρδευσης, βελτιώνεται θεαµατικά και η 
παραγωγικότητα της ελιάς, η οποία έχει την ικανότητα να αξιοποιεί τέλεια 
κάθε ποσότητα εδαφικού νερού που της προσφέρεται

Της Ελένης ∆ούσκα

Όψιµες αρδεύσεις επίσης 
µπορεί να δώσουν νέα 
βλάστηση που είναι 
ευαίσθητη στους παγετούς  
του χειµώνα
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στην αύξηση της ετήσιας βλάστησης 
που θα φέρει την παραγωγή της επό-
µενης χρονιάς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
Συρρικνωµένοι καρποί αποκτούν τη 
σπαργή τους µετά από πότισµα ή βρο-
χή, γι’ αυτό, στις επιτραπέζιες ποικιλίες 
συνιστώνται αρδεύσεις κατά την τελευ-
ταία περίοδο, για αύξηση τους βάρους 
και βελτίωση της ποιότητας του ελαιό-

καρπου. Θα πρέπει όµως να γίνονται µε 
σύνεση, αν οι καρποί χρησιµοποιούνται 
ώριµοι (µαύρες ελιές), γιατί µπορεί να 
προκληθεί οψίµιση της ωρίµανσης. 
Όψιµες αρδεύσεις επίσης µπορεί να 
δώσουν νέα βλάστηση που είναι ευαί-
σθητη στους παγετούς του χειµώνα. Να 
σηµειωθεί ότι η συχνότητα της άρδευ-
σης καθορίζεται ανάλογα µε τη διαθε-
σιµότητα του νερού, κατά τρόπο ώστε 
να υπάρχει επάρκεια υγρασίας στο 
έδαφος στις πιο κρίσιµες περιόδους 
για την καλλιέργεια. 
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Εξειδικευµένους τύπους κρυσταλλικών λι-
πασµάτων για κάθε στάδιο της καλλιέργειας 
της ελιάς, µε αποτέλεσµα την ισορροπηµένη 
ανάπτυξη των δεντρων, διαθέτει αποκλειστικά 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία Teofert µέσω 
της σειράς Speedfol Olivο. Τα λιπάσµατα αυτά, 
τα οποία προσφέρονται σε δύο τύπους, παρου-
σιάζουν εξαιρετική διαλυτότητα για  διαφυλλι-
κή εφαρµογή,  µε  άριστες πρώτες ύλες και 
βέλτιστη καθαρότητα, επιτρέποντας τη µέγιστη 
χρήση από το δέντρο της ελιάς. Τα Speedfol 
Olive SP είναι προϊόντα της πολυεθνικής εται-
ρείας SQM, η οποία ηγείται στο χώρο των 
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων. 

ΟLIVO PRIMAVERA 
25.10.17+1B+TE
Το Οlivo Primavera  συµβάλλει στη µείωση 
της ανθόρροιας, βελτιώνει σηµαντικά την πο-
σότητα και την ποιότητα της γύρης και οδηγεί 
σε καλύτερη καρπόδεση. 
  
ΟLIVO Κ+Β 12.0.42+2B+TE
Το Οlivo Κ+Β αυξάνει σηµαντικά την περιεκτικότη-
τα σε λάδι και το ποσοστό της σάρκας στον καρπό. 

Χάρη στη σύνθεσή του η παραγωγή µεγιστο-
ποιείται και ιδιαίτερα τη 

χρονιά της παρενιαυ-
τοφορίας.  
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Κάθε χρόνο και µεγαλύτερες είναι οι ζηµιές από το δάκο στην 
ελαιοπαραγωγή ανά τη χώρα, µε τους καλλιεργητές να οφείλουν  να 
βρίσκονται σε επαγρύπνηση προκειµένου να «σώσουν» τη σοδειά 
αλλά και τα δέντρα τους. Μάλιστα, ο δάκος είναι το σοβαρότερο 
πρόβληµα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι ελαιοπαραγωγοί, αρχής 
γενοµένης από τον Ιούνιο, οπότε και ξεκινά συνήθως η ωοτοκία, 
όταν οι καρποί βρίσκονται στο στάδιο σκλήρυνσης κουκουτσιού

Της Ελένης ∆ούσκα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ προσβάλλονται επι-
τραπέζιες ποικιλίες που αρδεύονται 
καλά και ύστερα οι ελαιοποιήσιµες 
και οι ξηρικές και εκτός από τις ση-
µαντικές απώλειες που προκαλού-
νται από την πρόωρη καρπόπτωση 
και την υποβάθµιση της ποιότητας 
των καρπών, χαµηλότερης ποιότη-
τας είναι και το παραγόµενο ελαιό-
λαδο γιατί αυξάνεται η οξύτητά του 
και αλλοιώνονται τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του, αφού το έντοµο 
τρέφεται από τη σάρκα του καρπού.
H καταπολέµηση του δάκου γίνεται 
µε δολωµατικούς και καθολικούς 
ψεκασµούς, οι οποίοι όµως, για να 
είναι αποτελεσµατικοί, πρέπει να 
γίνονται στον κατάλληλο χρόνο και, 
όπου είναι δυνατό, σε οµαδική βάση. 

Η ΩΟΤΟΚΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 
Ο δάκος έχει 3-5 γενεές το έτος, οι 
οποίες είναι αλληλοκαλυπτόµενες 
και διαχειµάζει κυρίως ως νύµφη 
στο έδαφος ή ως ενήλικο σε προ-
φυλαγµένες θέσεις. Τα ενήλικα πα-

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
και από µέσα τρώει 
ο δάκος την ελιά
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ρατηρούνται συνήθως Φεβρουάριο, 
ενώ η ωοτοκία ξεκινά Ιούνιο-Ιούλιο, 
όταν οι καρποί έχουν ωριµάσει αρκε-
τά (στάδιο σκλήρυνσης κουκουτσιού). 
Σε κάθε καρπό, το θηλυκό δηµιουργεί 
µία οπή (τριγωνικό άνοιγµα) και τοπο-
θετεί ένα µόνο αυγό και κάθε θηλυκό 
αποθέτει 12 αυγά την ηµέρα, ενώ συ-
νολικά αποθέτει 150-400 αυγά. 
Η νεαρή προνύµφη εκκολάπτεται 
3-7 µέρες αργότερα, ορύσσει στοά 
στο µεσοκάρπιο και τρέφεται από τη 
σάρκα του καρπού. Μετά την ολοκλή-
ρωση της νύµφωσης εµφανίζονται 
τα ενήλικα της επόµενης γενιάς που 
εξέρχονται από το περίβληµα της νύµ-
φης ανοίγοντας κυκλική οπή στο ένα 
άκρο. Ακολουθούν 2-4 γενιές ακόµη 
ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες. 

∆ΥΟ ΘΕΡΙΝΟΙ ∆ΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΨΕΚΑΣΜΟΙ 
Η παρακολούθηση του πληθυσµού 
του εντόµου είναι απαραίτητη για τον 
προσδιορισµό του χρόνου εµφάνισης 
του δάκου και για τις διακυµάνσεις 

του πληθυσµού του, ως τη συγκοµιδή. 
Στον ελαιώνα τοποθετούνται διάφοροι 
τύποι παγίδων µε µία ή περισσότερες 
ελκυστικές πηγές (φεροµονικές, χρω-
µατικές). Συνήθως τοποθετείται µία 
παγίδα ανά 30 δέντρα. Κάθε 5 ηµέρες 
συνίσταται αλλαγή διαλύµατος και 
καταµέτρηση των εντόµων που έχουν 
συλληφθεί. Ο αριθµός συλλήψεων στις 
παγίδες δεν συσχετίζεται µε το µέγε-
θος του πληθυσµού ούτε µε το βαθµό 
προσβολής του καρπού. Εµπειρικά, 
συνίσταται επέµβαση όταν ανά πεν-
θήµερο οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 5.
Με βάσει τις συλλήψεις στις παγίδες 
γίνονται δολωµατικοί ψεκασµοί, από 
το έδαφος, που σκοτώνουν τα ενήλι-
κα πριν προλάβουν να ωοτοκήσουν 
στους καρπούς. Ο δολωµατικός ψε-
κασµός ξεκινά όταν η ελιά αποκτήσει 
µέγεθος που ο δάκος µπορεί να ενα-
ποθέσει αυγό και όταν αρχίζει η σκλή-
ρυνση του πυρήνα της ελιάς. Συνήθως 
εφαρµόζονται 1-2 θερινοί ψεκασµοί 
και 2-3 φθινοπωρινοί ανάλογα µε την 
ένταση της προσβολής.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 
ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΓΙ∆ΕΥΣΗΣ
Εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες η εταιρεία ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. έχει 
αναπτύξει ένα πρωτοποριακό σύστηµα για την καταπολέµηση του 
δάκου της ελιάς που στηρίζεται µαζική παγίδευση του δάκου.
Πρόκειται για ένα σύστηµα παγίδευσης (ECO-TRAP) που η βασική 
αρχή του είναι ο διπλός τρόπος προσέλκυσης του δάκου και 
συγκεκριµένα ο βιοχηµικός τρόπος προσέλκυσης αφενός (µε την 
χρήση της φεροµόνης του δάκου) και ο τροφικός αφετέρου (µε τη 
χρήση του όξινου ανθρακικού αµµωνίου). Με την δράση της φερο-
µόνης ελκύονται τα αρσενικά ακµαία ακόµη και από µεγαλύτερες 
αποστάσεις ενώ µε την χρήση του  τροφικού  ελκυστικού  έλκονται  
από πιο κοντινές αποστάσεις και αρσενικά και θηλυκά. Επί  της ου-
σίας  «αναγκάζονται»  τα ακµαία (αρσενικά και θηλυκά) να έρθουν 
σε επαφή µε την επιφάνεια της παγίδας. Η επιφάνεια της παγίδας 
είναι εµποτισµένη µε deltamethrin (πυρεθρεινοειδές εντοµοκτόνο 
που η χρήση του επιτρέπεται σε παγίδες στην βιολογική γεωργία) 
µε αποτέλεσµα τελικά να θανατωθούν. Το παραπάνω εντοµοκτόνο 
είναι προσαρτηµένο µε τέτοιο τρόπο στην επιφάνεια της παγίδας 
ώστε να παραµένει δραστικό για 6-8µήνες µετά την ανάρτηση της 
στο δένδρο ακόµα και αν υπάρχουν αντίξοες καιρικές συνθήκες 
(ισχυρές βροχοπτώσεις κ.λ.π.). Εποµένως η ECO-TRAP καλύπτει 
επί της ουσίας όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην πλειονότητα των επιστηµονικών ανακοινώσεων που έχουν 
γίνει γι’ αυτό το θέµα  από ανεξάρτητους ερευνητές ή ερευνητι-
κά ιδρύµατα έχει αποδειχθεί ότι ο συνδυασµός φεροµόνης και 
τροφικού ελκυστικού έχει πάντα καλύτερα αποτελέσµατα στην 
καταπολέµηση του δάκου από ότι η χρήση µόνο φεροµόνης ή µόνο  
τροφικού ελκυστικού.
Το σύστηµα αυτό καταπολέµησης έχει χρησιµοποιηθεί για 30 περί-
που χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές 
χώρες (Ιταλία, Ισπανία κ.λπ.) µε εξαιρετικά αποτελέσµατα.  
Η παγίδα θα πρέπει να χρησιµοποιείται πάντα σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που την συνοδεύουν καθώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες 
των γεωπόνων της εταιρείας ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ και των γεωπόνων των 
τοπικών γεωπονικών καταστηµάτων.   

Σε περιοχές που δεν 
εφαρµόζονται δολωµατικοί 
ψεκασµοί ή σε περίπτωση που 
η ένταση του πληθυσµού του 
εντόµου το απαιτεί, γίνονται 
θεραπευτικοί ψεκασµοί το 
Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 
µε πλήρη κάλυψη όλης της 
κόµης του δέντρου.

Το σύστηµα αυτό 
καταπολέµησης 
έχει χρησιµοποιηθεί 
για 30 περίπου 
χρόνια στην Ελλάδα 
και σε άλλες 
ελαιοπαραγωγικές 
χώρες, όπως Ιταλία 
και Ισπανία.
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΓΛΟΙΣΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εµφάνισή της στη χώρα µας, 
µια πολύ επιζήµια ασθένεια της ελιάς, το γλοιοσπόριο. Κι αν για 
τους Έλληνες καλλιεργητές και γεωπόνους το παθογόνο είναι 
νέο, η ύπαρξή του στη Μεσόγειο αφορά τουλάχιστον µια δεκαετία 

Του Νότη Αριστείδη 
Crop Manager ∆ενδροκοµίας 
& Αµπελιού, BASF Hellas

ΣΗΜΑ∆ΕΥΕΙ 
τον καρπό πριν  
την ωρίµανσή του
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Το γλοιοσπόριο εντοπίζεται κυ-
ρίως στις περιοχές της Ιταλίας 
και της Ελλάδας, που βρέχονται 
από το Ιόνιο πέλαγος. Το παθο-
γόνο αίτιο είναι τρία είδη του 
γένους Colletotrichum, τα C. 
gloeosporioides, C. acutatum και 
C. clavatum.
Αν και η ασθένεια αποτελεί σο-
βαρό εχθρό στην γειτονική Ιταλία 
για πάνω από µια δεκαετία, στην 
Ελλάδα προκάλεσε ιδιαίτερα προ-
βλήµατα τα τελευταία δύο χρόνια. 
Ειδικά οι δύο τοπικές ποικιλίες 
Κορωνέικη και Καλαµών εµφα-
νίζουν αυξηµένη ευαισθησία, σε 
σχέση µε άλλες βρώσιµες ή ελαι-
οποιήσιµες ποικιλίες.  
Tα φυτικά µέρη που προσβάλλει 
το γλοιοσπόριο είναι:
1. Φύλλα: Μεταχρωµατισµός 
και φυλλόπτωση. Τα µολυσµένα 
φύλλα γίνονται χλωρωτικά, κα-
ρουλιάζουν προς τα επάνω και 
σταδιακά πέφτουν στο έδαφος
2. Άνθη: H ανθοφορία είναι το 
πιο κρίσιµο στάδιο για την εγκα-
τάσταση και εξάπλωση του µύκη-
τα, καθώς κατά την περίοδο αυτή 
το δυναµικό ανάπτυξής του εµ-
φανίζει έξαρση. Προσβαλλόµενα 
φυτικά µέρη κατά το στάδιο αυτό 
αποτελούν την βάση για την πε-
ραιτέρω εξάπλωση της ασθένειας
3. Καρποί: Από τα µολυσµένα 
φύλλα και τους κλάδους, ο µύ-
κητας εξαπλώνεται στους ανα-
πτυσσόµενους καρπούς µέσω 
του ποδίσκου Σε ποικιλίες µε 
επιµήκεις καρπούς (Καλαµών), 
η σήψη ξεκινά συνήθως από το 
κορυφαίο άκρο και επεκτείνεται 
στην υπόλοιπη επιφάνεια. Στις 
ποικιλίες µε µεγάλους καρπούς, 
τα πρώτα συµπτώµατα εµφανί-
ζονται ως κυκλικές βυθισµένες 

κηλίδες ή υπό τη µορφή οµό-
κεντρων δακτυλίων ξεκινώντας 
από το κέντρο της προσβολής. Σε 
ώριµους καρπούς, παρατηρείται 
µια εσωτερική φαιά σήψη της 
σάρκας γύρω από την κηλίδα. 
4. Τελικό προϊόν:  Το λάδι που 
παράγεται από µολυσµένους καρ-
πούς είναι υποβαθµισµένης ποι-
ότητας, έχει κοκκινωπό χρώµα 
και παρουσιάζονται χηµικές µε-
ταβολές στη σύσταση του, όπως η 
υψηλή οξύτητα και η µείωση της 
β-σιτοστερόλης, των πολυφαινο-
λών και της α-τοκοφερόλης.

Η ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ  
INSIGNIA 20 WG
Το Insignia® 20 WG (Pyraclos-
trobin) είναι το νέο µυκητοκτόνο 
της BASF για την καλλιέργεια της 
ελιάς.
Ανήκει στη χηµική οµάδα των 
στροµπιλουρινών, εµφανίζοντας:
■ Άριστη προστατευτική και θε-
ραπευτική δράση, παρεµποδίζο-
ντας την κυτταρική αναπνοή των 
µυκήτων.
■ ∆ραστική και γρήγορη απο-
πλαστική και διελασµατική κίνηση 
εντός των φυτικών ιστών.
■ Υψηλή αντοχή στην έκπλυση 
από τη βροχή.
■ Υψηλή δράση εναντίον του 
γλοιοσπορίου και του κυκλοκο-
νίου.

Προσβολή καρπών ποικιλίας Κορωνέικης. Προσβεβληµένα άνθη. .Αριστερά λάδι που έχει παραχθεί από 
µολυσµένους καρπούς.

Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 ΧΕΙΜΩΝΑΣ: Το παθογόνο 
διαχειµάζει στους 
προσβεβληµένους 
καρπούς που είναι 
πεσµένοι στο έδαφος 
και αποτελούν 
εστία µόλυνσης, 
καθώς και στους 
µουµιοποιηµένους 
καρπούς που έχουν 

παραµείνει στο 
δένδρο. Μεταφορά 

του µολύσµατος στα 
φύλλα άµεσα µέσω της 

επιδερµίδας ή έµµεσα µέσω 
του µίσχου.
ΑΝΟΙΞΗ: Η µεταφορά 
του µολύσµατος στα άνθη 
γίνεται µέσω της υψηλής 
σχετικής υγρασίας και του 
αέρα. Ακόµη και χωρίς 
ισχυρή βροχόπτωση, το 
µόλυσµα διαδίδεται πολύ 
εύκολα. Κατά το στάδιο 
αυτό, η πυκνότητα του 
επιφυτικού πληθυσµού 
εµφανίζει σηµαντική 
αύξηση. Μεταφορά στα 
φύλλα. Προσβολή και 
φυλλόπτωση. Εγκατάσταση 
του παθογόνου.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: Λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών 
ο µύκητας βρίσκεται σε 
λανθάνουσα µορφή και δεν 
προκαλεί συµπτώµατα. Παρόλα 
αυτά το παθογόνο υπάρχει 
στα προσβεβληµένα µέρη του 
φυτού από την άνοιξη.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ: Με το 
συνδυασµό των πρώτων 
βροχοπτώσεων, της 
πτώσης της θερµοκρασίας 
και της ωρίµανσης των 
καρπών, γίνεται η µεταφορά 
του µολύσµατος στους 
καρπούς. Όσο ωριµότερος 
είναι ο καρπός, τόσο πιο 
ευαίσθητος.
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Η SYNGENTA ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ 
παραγωγή σε όλους 
τους ελαιώνες 
Η ελιά είναι µια από τις πιο σηµαντικές καλλιέργειες στην Ελλάδα, µε 
ελαιώνες παραδοσιακής ή πιο εντατικής καλλιέργειας να κατανέµονται 
σχεδόν σε όλη την επικράτεια της χώρας, δηµιουργώντας µια σύνθετη 
εικόνα, που απαιτεί ιδιαίτερη αντιµετώπιση

Η ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ του τρόπου καλλιέργειας 
της ελιάς σε διαφορετικά µικροκλίµατα αλλά και 
είδη παραγωγής (βρώσιµη ή ελαιοποιήσιµη) κα-
θιστά απαραίτητη τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που µπορούν να καταπολεµήσουν µια 
ευρεία γκάµα εχθρών και ασθενειών, µε αποτελε-
σµατικό τρόπο και επιπρόσθετα να δώσουν λύσεις, 
σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και στις ανά-
γκες του µέσου Έλληνα ελαιοκαλλιεργητή.
Η Syngenta ως κυρίαρχη εταιρεία στο χώρο της 
φυτοπροστασίας παγκοσµίως και µε µεγάλη εξειδι-
κευµένη έρευνα στην καλλιέργεια της ελιάς, έρχεται 
να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις για µεγιστο-
ποίηση αλλά και αριστοποίηση της παραγωγής σε 
όλα τα επίπεδα. Το χαρτοφυλάκιο της Syngenta 
στην ελιά, καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες σε 
φυτοπροστασία στην καλλιέργεια, είτε αυτή προο-
ρίζεται για βρώσιµη, είτε για ελαιοποιήσιµη. 
Η καµπάνια της Syngenta, που είναι εν εξελίξει 
αυτή την περίοδο, ονοµάζεται «Ελιά, Προστασία 5 
Αστέρων» και έχει ως άξονα 5 προϊόντα της εται-
ρείας, που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της 
φυτοπροστασίας της καλλιέργειας, δίνοντας δυνα-
µικές λύσεις σε κάθε εµπόδιο που θα αντιµετωπί-
σει ο  Έλληνας ελαιοκαλλιεργητής.
Η Syngenta επενδύει στην καλλιέργεια της ελιάς, 
προσφέροντας σηµαντικούς πόρους από την έρευ-
νά της για την εξεύρεση λύσεων προσαρµοσµένων 
στις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού. Η εταιρεία, 
σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και γε-
ωπόνους και µε επίκεντρο της πάντα τον Έλληνα 
αγρότη, στέκεται αρωγός ώστε η καλλιέργεια της 
ελιάς εκτός από βιώσιµη να είναι και προσοδοφό-
ρα, εκµεταλλευόµενη πάντα το µεγάλο δυναµικό 
που έχει ως µια ιδιαίτερη «ελληνική» καλλιέργεια.
Στόχος για τα επόµενα χρόνια, το τρίπτυχο ΕΛ-
λιά-Ελλάδα-Syngenta, που θα δώσει την απαραί-
τητη προστιθέµενη αξία στο εξαιρετικό αυτό προϊόν 
που «ζει» στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια.

Του Γιάννη Αβραµίδη
Campaign Manager 
SPEC MEDA South
Syngenta Hellas
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Ξεκινώντας από το καινοτόµο 
προϊόν Eforia 0,45 ZC µείγµα 
δύο δραστικών (thiamethoxam, 
lambda-cyhalothrin) το οποίο 

έρχεται να προστατεύσει την ελιά από δύο βασικούς εχθρούς, την µαρ-
γαρόνια και την καρπόβια γενιά του πυρηνοτρήτη. Ένα µοντέρνα σχεδι-
ασµένο προϊόν υψηλής αποτελεσµατικότητας, µε ευρύ φάσµα δράσης 
και µε δύο δραστικές, που δρούν συνεργιστικά εναντίον πολλών εντό-
µων έχοντας µικρό διάστηµα εφαρµογής πριν τη συγκοµιδή. 

Το Eforia 0,45 ZC ήρθε να 
πλαισιώσει δύο προϊόντα 
µε µεγάλη ιστορία στην 
καλλιέργεια της ελιάς, 
αναγνωρισµένα στη Ελ-
λάδα και εφαρµοζόµενα 
από άκρη σε άκρη σε όλη 

την επικράτεια, ως βασικές λύσεις για την καταπολέµηση του πυρηνο-
τρύτη και του δάκου. Το Karate Zeon 10 CS (lambda-cyhalothrin) και 
το Karate Zeon 1,5 CS (lambda-cyhalothrin) είναι πυρεθρίνες που µε 
την καινοτόµα τεχνολογία Zeon στο φορµουλάρισµα τους, αποτελούν τον 
καλύτερο σύντροφο του Έλληνα ελαιοπαραγωγού στην καταπολέµηση 
των δύο αυτών εχθρών, προσφέροντας υψηλή και σταθερή αποτελεσµα-
τικότητα καθώς και αξιοπιστία σε κάθε περιβάλλον. 

Το Insegar 25 WG (fenoxy-
carb) συµπληρώνει την γκάµα 
των εντοµοκτόνων της εται-

ρείας στην καλλιέργεια, προσφέροντας ιδανική προστασία εναντίον 
του λεκανίου της ελιάς, ολοκληρώνοντας σε µεγάλο βαθµό τη φυτο-
προστασία της καλλιέργειας εναντίον όλων των πιθανών εντοµολο-
γικών εχθρών µέσα στην καλλιεργητική χρονιά.

Όσον αφορά τα µυκητο-
κτόνα, η Syngenta προ-
σφέρει ένα προϊόν µε 
µεγάλη ιστορία σε πολλές 

καλλιέργειες, πραγµατικά καινοτόµο. Το Score 25 SC (difenoconazole) 
από την κατηγορία δραστικών των τριαζολών, έρχεται να δώσει νέα πνοή 
στην καταπολέµηση του κυκλοκονίου, προσφέροντας µια διαφορετική 
λύση σε σχέση µε τους χαλκούς που κατά κύριο λόγω χρησιµοποιούνταν 
για πολλά χρόνια. Με διελασµατική, τοπικά διασυστηµατική αλλά και αντι-
σπορογόνο δράση γίνεται ο πιο αξιόπιστος φίλος του παραγωγού ελιάς, 
προσφέροντας προληπτική δράση (πριν την προσβολή) για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, εµποδίζοντας την εξάπλωση της ασθένειας (κατά την προσβολή) 
και θεραπευτικά (µετά την προσβολή) εµποδίζοντας τα σπόρια του µύκητα 
να βλαστήσουν. Η ικανότητα του προϊόντος να λειτουργεί και σε χαµηλές 
θερµοκρασίες, χωρίς να εκπλένεται εύκολα και χωρίς να λερώνει τους 
καρπούς, συνδυάζοντας άριστη αποτελεσµατικότητα αλλά και πολύ καλή 
συνδυαστικότητα µε µεγάλο αριθµό προϊόντων, το καθιστά αναπόσπαστο 
κοµµάτι µιας σωστής φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της ελιάς. Η εφαρ-
µογή του Score 25 EC τα τελευταία χρόνια στην ελιά αλλά και η εµπιστοσύ-
νη µε την οποία το περιέλαβαν οι Έλληνες ελαιοκαλλιεργητές, αποδεικνύει 
ότι προσφέρει την πιο αξιόπιστη λύση για το κυκλοκόνιο για παραγωγούς οι 
οποίοι στοχεύουν στην αριστοποίηση της παραγωγής τους.
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NEW HOLLAND TD4F

Ι∆ΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 
ΑΛΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

Η ΣΕΙΡΑ TD4F αποτελείται από τρία 
µοντέλα, τα 4.80F (75 ίππων/55kW), 
4.90F (85 ίππων/63kW) και 4.100F 
(99 ίππων/73kW) και είναι εξοπλι-
σµένη µε αναβαθµισµένο τετρακύ-
λινδρος κινητήρα 3,4 λίτρων FPT 
Industrial.  Η τήρηση των προδια-
γραφών ρύπων Stage IIIB εκτός από 
οικονοµία στα καυσίµα, κοµίζει και 
µακρά  διαστήµατα µεταξύ των σέρ-
βις, µέχρι και 600 ώρες, διατηρώ-
ντας το κόστος λειτουργίας χαµηλά.
Η µεγαλύτερη ισχύς των τριών µο-
ντέλων δεν έχει επηρεάσει καθόλου 
τις συµπαγές διαστάσεις της Σειράς. 
Το καπό βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε 
τον προκάτοχό της, ενώ το συνολι-
κό µήκος και το µεταξόνιο του νέου 
τρακτέρ παραµένει επίσης το ίδιο. Τα 
νέα εµπρόσθια έρµα δίνουν ως απο-
τέλεσµα ένα επιθετικό και φρέσκο 

Με νέους κινητήρες Stage IIIB και ανανεωµένη εµφάνιση, 
κυκλοφορεί η νέα Σειρά δενδροκοµικών TD4F της New Holland, 
που διατηρεί την ευελιξία και τη συµπαγή φύση των προκατόχων της 
παρά την αύξηση της ιπποδύναµης στα τρία της µοντέλα

Eπιµέλεια: Γιώργος Κοντονής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑel
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σχέδιο παρέχοντας έως 270 κιλά 
αντίβαρο, µε στόχο τη λειτουργία 
βαρύτερων παρελκόµενων. 
Η θέση του χειριστή διαθέτει το νέο 
πίσω ταµπλό της New Holland, νέ-
ους διακόπτες και συγκρότηµα ορ-
γάνων, που βελτιώνουν περαιτέρω 
τη χρήση και την αναγνωσιµότητα.
Το αποδοτικό υδραυλικό σύστηµα 
είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρα-
κτηριστικά της Σειράς. Η πλήρης 
υδραυλική δύναµη είναι πάντοτε 
διαθέσιµη και διανέµεται από ξεχω-
ριστές αντλίες για τα υδραυλικά και 
το τιµόνι. Τα τρακτέρ επίσης µπο-
ρούν να εξοπλιστούν µε την αντλία 
MegaFlow™, απόδοσης 64 λίτρων 
ανά λεπτό για πιο τις ανάγκες πιο 
απαιτητικών εργασιών. Επιπλέον, 
δύο µεσαίας τοποθέτησης βαλβίδες 
είναι επίσης διαθέσιµες ως προαι-

ρετική επιλογή. Παράλληλα, το σύ-
στηµα ελέγχου της οπίσθιας ζεύξης 
Li» -O-Matic™ της New Holland, 
δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να 
υψώσει και να χαµηλώσει τα πα-
ρελκόµενα σε µία φιξ θέση, µε τη 
χρήση ενός κουµπιού. 
Το σύστηµα µετάδοσης αποτελεί επί-
σης ένα δυνατό σηµείο της TD4F, 
όποιο και από τα τρία διαθέσιµα κιβώ-
τια διαλέξει ο χειριστής. Στην κορυφή 
της σειράς κιβωτίων, είναι το Power 
Shuttle™, που εξασφαλίζει οµαλές 
αλλαγές, ενώ το δοκιµασµένο 20x12 
creep (έρπουσα) προσφέρεται µε µη-
χανική ρύθµιση Syncro Shuttle™ µαζί 
µε τη στάνταρ έκδοση 12x12. ■

Τα µηχανήµατα της New Holland 
διαθέτει στην ελληνική αγορά 

η Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ 

ΧΤΥΠΑ 840 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ 
Η ΧΤΕΝΑ ∆ΟΝΗΣΗΣ OLIVION 
Τη νέα ηλεκτρονική χτένα δόνησης για τη 
συγκοµιδή ελιάς, Olivion διαθέτει στην αγορά 
η εταιρεία Pellenc που περιλαµβάνει 
µοντέλο µε σταθερή ράβδο 2,3 µέτρων 
(Olivion P230) και ένα µοντέλο 
µε τηλεσκοπική ράβδο (Olivion 
T220/300). Η χτένα λειτουργεί 
µε µπαταρία ιόντων-λιθίου, 
πολλαπλών χρήσεων, της σειράς 
Pellenc ή µε µετατροπέα για 
µπαταρία 12V (τύπου αυτοκινήτου). 
∆ιαθέτει την ίδια χτένα άνθρακα µε 
το προηγούµενο µοντέλο, καθώς και 
την ίδια κίνηση, αυξάνοντας όµως την 
απόδοση στα 840 χτυπήµατα το λεπτό. 
Το µοτέρ 380W βρίσκεται στο πάνω 
µέρος της ράβδου για µεγαλύτερη σταθερότητα. 
Επιπλέον το Olivion έγινε ακόµα πιο απλό στη χρήση. ∆ιαθέτει 
ένα µόνο διακόπτη που του παρέχει συνεχόµενη λειτουργία, ενώ 
η συντήρησή του έχει επίσης απλοοποιηθεί. Η χτένα είναι κεκλι-
µένη σε δύο θέσεις. Ο δακτύλιος σύσφιξης είναι από αλουµίνιο, 
ενώ η τηλεσκοπική ράβδος διαθέτει ένα νέο σύστηµα σύσφιξης.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ
Σύµφωνα µε την Pellenc, το Olivion είναι το πιο γρήγορο 
εργαλείο της κατηγορίας του, µε ταχύτητα 4 έως και 8 φορές 
µεγαλύτερη από τη χειρωνακτική συγκοµιδή. Επιπλέον, είναι 
το πιο ελαφρύ (2,5 κιλά µε σταθερή ράβδο και 3,2 κιλά µε 
τηλεσκοπική) και το πιο ισχυρό εργαλείο (380W). Σηµειώνεται, 
ότι η χτένα δεν αρπάζει τα κλαδιά και έτσι, το δέντρο και τα 
σηµεία όπου φυτρώνουν οι καρποί της επόµενης συγκοµιδής 
διατηρούνται καλύτερα από τη χειρωνακτική συγκοµιδή. Επίσης, 
τα δάχτυλα από ανθρακοΐνες του Olivion εισχωρούν εύκολα στο 
φύλλωµα του δέντρου, χωρίς να το τραυµατίζουν.

Τα µηχανήµατα της Pellenc διαθέτει 
στην ελληνική αγορά 

η Agrotech SA
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
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Με την εξαιρετικά υψηλή τιµή των 3 ευρώ το κιλό 
φλερτάρει η εναποµείνασα ποσότητα ελιάς ποικιλίας 
Καλαµών. Μάλιστα το απόλυτο «σκούπισµα» της αγοράς 
εκ µέρους των εµπόρων, πιστεύεται, ότι δηµιουργεί τις 
συνθήκες, ώστε η τιµή να κυµανθεί και την ερχόµενη σεζόν 
2017-2018, γιατί όχι στα ίδια επίπεδα µε τα φετινά

Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ EL από την 
∆ιεπαγγελµατική Ελιάς (∆ΟΕΠΕΛ) 
αναφέρουν ότι σε πρόσφατη δη-
µοπρασία στο νοµό Λακωνίας, 
από συνεταιρισµό προσφέρθηκαν 
µέχρι και 2,91 ευρώ το κιλό για 
ποσότητα του συγκεκριµένου εί-
δους ελιάς, άσχετα αν στο τέλος η 
συµφωνία δεν «έκλεισε».
Οι περισσότερες εµπορικές πρά-
ξεις τόσο στην Λακωνία, όσο και 
στην Φθιώτιδα ή την Αιτωλοακαρ-
νανία γίνονται µε τιµές παραγω-
γού στα 2,70 - 2,80 ευρώ το κιλό, 
ενώ η τιµή της βιολογικής ελιάς 
Καλαµών έπιασε και τα 4 ευρώ.
Όπως έχει γράψει επανειληµµέ-

νως το El oι τιµές φέτος βλέπουν, 
από την έναρξη της συγκοµιδής 
τον Οκτώβριο του 2016 κι έπειτα, 
µόνο προς τα πάνω, ενώ κέρδη 
για «δυο χρονιές», θα βγάλουν 
φέτος όσοι µπορέσουν να κρα-
τήσουν στην αποθήκη το προϊόν, 
έως το καλοκαίρι ή το Σεπτέµβριο.
Υπενθυµίζεται πως στις αρχές 
Μαΐου οι τιµές «σκαρφάλωσαν» 
στα 2,70 ευρώ το κιλό για την βα-
σική κατηγορία τεµαχισµού των 
200 κοµµατιών, όταν το 2014 µό-
λις που έπιαναν το 1 ευρώ.
Ενδεικτικά, στην περιοχή της Αι-
τωλοακαρνανίας, οι εµπορικές 
πράξεις συνεχίζονταν µέχρι τις 
αρχές Μαΐου, αν και µειωµένες, 
µε την Ένωση Αγρινίου να αγο-
ράζει τότε προϊόν προς 2,50-2,60 
ευρώ το κιλό. Στο νοµό Φθιώ-
τιδας, η τιµή παραγωγού για 
«σκούπα», την ίδια περίοδο άγγι-
ζε τα 2,70 ευρώ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ιδιαίτερη 
δυναµική διατηρούν και τα «πρά-
σινα» της Καλαµών, η άγουρη 
ελιά δηλαδή, που ανεξαρτήτως 
µεγέθους πωλείται από τον πα-
ραγωγό αυτήν την περίοδο ακόµη 

Από την αρχή της 
συγκοµιδής, τον 
Οκτώβριο του 
2016, έως σήµερα, 
µόνο ανοδικές 
καταγράφονται 
οι τάσεις στην αγορά

ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ 
ΑΠΟ ΤΑ 3 ΕΥΡΩ 
Η ΚΑΛΑΜΩΝ
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και 1,50 ευρώ το κιλό, όταν τα προ-
ηγούµενα χρόνια δεν έπιανε πάνω 
από 50-60 λεπτά.

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
Βασική αιτία για την «έκρηξη» των 
τιµών στην ελιά Καλαµών είναι η 
διατηρούµενη σε πολύ υψηλά επί-
πεδα ζήτηση από τις αγορές του 
εξωτερικού, για την συγκεκριµένη 
ποικιλία, που επιβεβαιώνει την 
φήµη της, ως «βασίλισσα» των 
επιτραπέζιων ελιών.  Αλλά και ορι-
σµένοι συγκυριακοί παράγοντες, 
όπως η δραστική περικοπή της 
παραγωγής, στις βασικές ζώνες 
παραγωγής, λόγω ενός µύκητα, 

του γλοιοσπόριου, του οποίου την 
ανάπτυξη ευνόησαν τα υψηλά επί-
πεδα βροχοπτώσεων και υγρασίας 
της περασµένης τετραετίας. 

ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΜΑΖΕΥΤΕΣ
Σηµαντικό ρόλο, παρ’ ελπίδα, ευ-
νοϊκό για τους οργανωµένους πα-
ραγωγούς έπαιξε και ο πρόσφατος 
ασφαλιστικός νόµος 4387/2016. 
Οι µεγάλες επιβαρύνσεις σε φόρο 
και ασφαλιστικό, σε συνδυασµό µε 
το φόβο περικοπής των συντάξε-
ων ώθησε αρκετό κόσµο, να µην 
περιποιηθεί την εκµετάλλευσή του, 
όπως έπρεπε, µε αποτέλεσµα αρ-
κετές ποσότητες ελιάς, να µείνουν 
αµάζευτες.
Πλέον, οι συνθήκες που έχουν δη-
µιουργηθεί στην εγχώρια αγορά 
ελιάς Καλαµών, µε τα ανύπαρκτα 
πλέον αποθέµατα και τις ζηµιές στα 
δέντρα αρκετών περιοχών από την 
ανοιξιάτικη ξηρασία, προιωνίζουν 
αρχή… από τα ψηλά και την επόµε-
νη σεζόν, έστω κι αν είναι αρκετά 
νωρίς για προβλέψεις. Ζηµιές από 
την ξηρασία, λέει το ρεπορτάζ, ότι 
υπέστη περισσότερο η ∆υτική Ελ-
λάδα και λιγότερο η Ανατολική.

Μεγάλες ποσότητες 
βρώσιµης ελιάς 
Καλαµών κατέληξαν 
στο... ελαιοτριβείο, 
λόγω των υπέρογκων 
φόρων ή έµειναν 
στο δέντρο αµάζευτες

ΜΕ 1,30 
ΕΥΡΩ ΟΙ 
ΑΜΦΙΣΣΗΣ

Παγωµάρα 
επικρατούσε ως τις 
αρχές Ιουνίου, οπότε 
γράφονταν αυτές οι 
γραµµές στην αγορά 
της ελιάς Χαλκιδικής, 
που στο κλείσιµο 
έφυγε σε τιµές αρκετά 
πάνω από το 1 ευρώ 
το κιλό. Από την 
άλλη, η ονοµαστή 
Κονσερβολιά 
Αµφίσσσης έπιασε στη 
βασική κατηγορία των 
110 τεµαχίων, 1,30 
ευρώ το κιλό. Για τη 
νέα χρονιά από την 
Ένωση, λένε πως η 
ανθοφορία πήγε καλά, 
αλλά υπάρχουν τώρα 
παράπονα αγροτών 
για την καρπόδεση, 
που φαίνεται να 
επλήγη από τις ζέστες.

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

2012 | 13 2013 | 14 2014 | 15
(τελικά)

2015 | 16
(προσωρινά)

ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. Ε.Ε. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Μ. ΟΡΟΣ

2015 | 16
(εκτιµήσεις)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ �ΤΟΝΟΙ�

 ΧΩΡΑ 01|16 01 |17 02 |16 02 |17 03 |16 03 |17
Αυστραλία 1355.0 1196.0 1116.0 1144.0 1875.0 1426.9

Βραζιλία 6034.8 9330.4 7737.9 8466.5 8273.8 10043.1

Καναδάς 1494.0 1790.0 1843.0 1943.0 2738.0 nd

ΗΠΑ 8133.0 10139.0 11348.0 9256.0 15441.0 12894.0

Εκτός ΕΕ / 27 7633.0 8325.0 7568.4 7249.3 8731.2 nd

Εντός ΕΕ / 27 21716.1 20904.1 22609.5 23783.9 26037.7 nd

ΣΥΝΟΛΟ 46365.9 51684.5 52222.8 51842.7 63096.7      
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ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ

ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
ΒΟΛΤΑΡΕΙ Η ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ 
Στασιµότητα εµφάνισε τις τελευταίες ηµέρες το ζήτηµα επανένταξης της Ελιάς 
Καλαµάτας στον Εθνικό Κατάλογο, καθώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Βαγγέλης Αποστόλου, δεν έχει προς ώρας υπογράψει την σχετική απόφαση

Του Αλέξανδρου Μπίκα

Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ της Ελιάς Καλα-
µάτας στον Εθνικό Κατάλογο κερδί-
ζει έδαφος πάλι στους κόλπους του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Το θέµα ανακίνησε ο γενικός γραµµα-
τέας Νίκος Αντώνογλου, µε ενέργει-
ες του οποίου «ξεκλείδωσε» η έντα-
ξη της Ελιάς Καλαµάτας στον Εθνικό 
Κατάλογο, τον περασµένο ∆εκέµ-
βριο, έπειτα από πιέσεις επιχειρηµα-
τικών κύκλων του κλάδου της βρώ-
σιµης ελιάς, οι οποίοι διαµαρτύρονται 
για περιστατικά απόσυρσης ελιάς 
ποικιλίας Καλαµών από ξένα ράφια, 
λόγω της σύγχυσης που δηµιουργεί 
η νοµοθεσία του ΠΟΠ.
Υπενθυµίζεται, ότι η απόφαση που 
δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως στις 16 ∆εκεµβρίου 
2016, φέροντας την υπογραφή του 
υφυπουργού Βασίλη Κόκκαλη, ακυ-
ρώθηκε λίγες ηµέρες µετά και πιο 
συγκεκριµένα στις 21 ∆εκεµβρίου 
2016, µε απόφαση του υπουργού 
Βαγγέλη Αποστόλου, η οποία γνω-
στοποιήθηκε µε µια λιτή ανακοίνωση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βαγ-
γέλης Αποστόλου επέλεξε τότε να 
ακυρώσει επί της ουσίας τις ενέρ-
γειες Αντώνογλου και την υπογρα-
φή του πολιτικού του υφιστάµενου 
Βασίλη Κόκκαλη, γιατί θεώρησε ότι 
ενήργησαν κατά κάποιο τρόπο «µο-
νοµερώς», παρακάµπτοντας τον ίδιο, 
αλλά το κυριότερο, χωρίς να έχει 
ολοκληρωθεί ο διάλογος που είχε 
ξεκινήσει το υπουργείο µε τους φο-

ρείς της επιτραπέζιας ελιάς, µεταξύ 
αυτών και εκπροσώπων του κλάδου 
από το νοµό Μεσσηνίας.
Πλέον, θεωρείται ότι οι πολλές αντι-
στάσεις έχουν αµβλυνθεί, οι αντι-
δράσεις από τη µεσσηνιακή πρωτε-
ούσα καµφθεί έως ένα βαθµό και οι 
συνθήκες ωριµάσει για µια εκ νέου 
εγγραφή της Ελιάς Καλαµάτας στον 
Εθνικό Κατάλογο, κάτι που διεφάνη 
ξεκάθαρα σε σύσκεψη που έγινε στη 
Βάθη, προ λίγων εβδοµάδων.
Σ’ αυτήν συµµετείχαν υπό το Νίκο 
Αντώνογλου, εκπρόσωποι από την 
ΠΕΜΕΤΕ, την ∆ιεπαγγελµατική Ελιάς, 
τη ∆ιεπαγγελµατική Ελαιολάδου, 
Συνεταιρισµών από Αγρίνιο, Μεσο-
λόγγι, Λιβανάτες, Μεσσηνία, Λακω-
νία, χωρίς όµως το παρόν να δίνει 
ο Σύλλογος Υπέρ των Μεσσηνιακών 
Προϊόντων ΠΟΠ, ο οποίος διαφωνεί 
µε τους σχεδιασµούς Αντώνογλου. 
Στη σύσκεψη κυριάρχησε η άποψη 
ότι πρέπει να προχωρήσει η εγγρα-

φή της Ελιάς Καλαµάτας στον Εθνικό 
Κατάλογο, µε τον πρόεδρο της ΕΑΣ 
Λακωνίας Νίκο Προκοβάκη, να στέ-
κεται ίσως στο «σηµείο-κλειδί» της 
υπόθεσης. Που δεν είναι άλλο, από 
την ανάγκη αυστηρής εφαρµογής 
της ινχηλασιµότητας και επιβολής της 
µε νόµο, στην περίπτωση που τελικά 
µπει και πάλι η Ελιά Καλαµάτας στον 
Εθνικό Κατάλογο.
Αξίζει πάντως να σηµειωθεί πως η 
βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ 
Παναγιώτα Κοζοµπόλη διαφωνεί 
κάθετα µε το ενδεχόµενο επανεγ-
γραφής της Ελιάς Καλαµάτας, καθώς 
θεωρεί ότι «θα αποβεί µελλοντικά εις 
βάρος των ελλήνων παραγωγών».

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
«Είναι επιβεβληµένο, να θεσπιστούν 
ξεκάθαροι κανόνες, µε ξεχωριστό 
νόµο και όχι µια απλή υπουργική 
απόφαση, ώστε το προϊόν που θα 
µπορεί να πωλείται στις ξένες αγορές 
ως Ελιά Καλαµάτας, να είναι πιστο-
ποιηµένο και ξεκάθαρο, ότι προ-
έρχεται από το ελληνικό λιοστάσι», 
τονίζει από την πλευρά του στo El ο 
πρόεδρος της ΕΑΣ Λακωνίας Νίκος 
Προκοβάκης. Καθώς, όπως είναι 
δεδοµένο, παραµονεύει ο κίνδυνος 
αθρόων εισαγωγών ελιάς τύπου 
Καλαµών στην Ελλάδα από τρίτες 
χώρες (Τυνησία, Αίγυπτος, Τουρκία 
κ.λπ.), η ελληνοποίησή τους και η 
µεταπώλησή τους εν συνεχεία στο 
εξωτερικό, µε ελληνική υπεραξία.

Η απόφαση 
επανεγγραφής 
θα σταµατήσει 
τυχόν κρούσµατα 
απόσυρσης από ξένα 
ράφια, λένε 
οι εξαγωγείς 

Επιβάλλεται 
να θεσπιστούν 
ξεκάθαροι 
κανόνες, ώστε 
το προϊόν που 
διακινείται να 
είναι σίγουρο 
πως προέρχεται 
από ελληνικούς 
ελαιώνες, λένε 
οι παραγωγοί
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Ο Κατάλογος που 
απέστειλαν οι 
ελληνικές Αρχές 
στο τέλος του 2016 
περιλαµβάνει την 
Ελιά Καλαµάτας, 
σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΜΑΖΕΥΟΥΝ 
ΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ
∆ιαδικτυακή συλλογή υπογραφών 
έχει ξεκινήσει ο Σύλλογος υπέρ των 
Μεσσηνιακών προϊόντων Προστα-
τευόµενης Ονοµασίας Προέλευ-
σης (ΣΥΜΕΠΟΠ).
Με αφορµή την κινητικότητα που 
παρατηρείται στο θέµα της Ελιάς 
Καλαµάτας και τις διεργασίες στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ο Σύλλογος κινειτοποιείται «για την 
διασφάλιση της προστασίας της ονο-
µασίας της ΠΟΠ Ελιά Καλαµάτας», 
όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά στη 
σχετική ανακοίνωσή του.
«Έφτασε η στιγµή που πρέπει όλοι 
µας να συµβάλουµε για την διασφά-
λιση της προστασίας της ονοµασίας 
της Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ) Ελιά Καλαµάτας. 
Είναι περισσότερο εθνικό συµφέρον, 
παρά µεσσηνιακό», σηµειώνει στην 
ίδια ανακοίνωση, που εξέδωσε ο 
Σύλλογος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
στην πρόσφατη σύσκεψη για το θέµα 
στην Βάθη, δεν έδωσαν τελικά 
το παρόν εκπρόσωποί του.
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ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΩΣ 10% ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΘΕΛΕΙ Η ΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑ∆Ο
Μόνον απλή υπόθεση 
δεν είναι η αποθήκευ-
ση της ελιάς Καλαµών, 
καθώς απαιτεί συνεχή 
παρακολούθηση από τον 
παραγωγό, µετρήσεις πε-
ριεκτικότητας και συνεχή 
προσθήκη άλατος στο νερό 
που είναι τοποθετηµένες. 
∆ιαφορετικά, υπάρχει 
περίπτωση να αχρηστευθεί 
ο καρπός της ελιάς

Του Aλέξανδρου Μπίκα

ΤΗ ΣΕΖΟΝ που διανύουµε 
αποδείχτηκε περίτρανα, ότι και 
στην ελιά ποικιλίας Καλαµών, 
οι υποδοµές και η δυνατότητα 
αποθήκευσης του προϊόντος για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα αντά-
µειψαν τον παραγωγό, µε διπλή 
τιµή απ' ότι στο ξεκίνηµα.
Η όλη διαδικασία όσο εύκολη κι 
αν ακούγεται όµως, τόσο δύσκο-
λη και απαιτητική αποδεικνύε-
ται στην πράξη, καθώς απαιτεί 
συνεχή παρακολούθηση, ειδική 
γνώση και παρεµβάσεις από τον 
παραγωγό, για να διατηρηρείται 
ο καρπός σε καλή κατάσταση.
Βασικό µέληµα του αγρότη σε 

µια τέτοια περίπτωση παραµέ-
νει η διατήρηση των επιπέδων 
αλατότητας στους πλαστικούς 
κάδους µε νερό που αποθηκεύ-
ονται οι βρώσιµες ελιές Καλα-
µών, προς αποφυγή ποιοτικής 
υποβάθµισης των καρπών, σε 
σταθερά επίπεδα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Αυτό βέβαια απαιτεί συγκεκρι-
µένες προδιαγραφές από άπο-
ψη εξοπλισµού, υγιεινής και 
ασφάλειας, οι οποίες συνοψίζο-
νται στα εξής:
■ Οι ελιές θα πρέπει να τοποθε-
τούνται σε πλαστικές δεξαµενές ή 
βαρέλια κατάλληλα για τρόφιµα, 

ενώ δεν συνίσταται η χρήση µε-
ταλλικών δοχείων.
■ Οι δεξαµενές θα πρέπει να 
κλείνουν καλά, ώστε οι ελιές 
να µην έρχονται σε επαφή µε το 
περιβάλλον.
■ Ο χώρος της αποθήκης πρέπει 
να είναι καθαρός, στεγασµένος, 
να γίνεται µυοκτονία και γενικά 
να πληρούνται οι βασικές προ-
διαγραφές χώρου συντήρησης 
τροφίµων.
■ Οι ελιές πρέπει να διατηρού-
νται σε νερό µε άλµη.
■ Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος 
για την πορεία της ζύµωσης, µε 
ειδικά αλατόµετρα.

Τα ποσοστά περιεκτικότητας του 
νερού που είναι αποθηκευµένες 

οι ελιές σε αλάτι, πρέπει 
να µετρώνται µια φορά την 

εβδοµάδα από τον παραγωγό, 
ώστε αν προκύψει έλλεψη , να 

γίνεται προσθήκη.  
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ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ 7%
Οι ελιές καλό είναι να δέχονται 
ένα πλύσιµο µε νερό, πριν το-
ποθετηθούν στα βαρέλια ή τις 
δεξαµενές (κάδους). Στη συνέ-
χεια απογεµίζονται τα δοχεία ή οι 
δεξαµενές µε 3-4% άλµη. 
Επειδή, όµως το επίπεδο αλατιού 
στην άλµη θα πέσει λόγω εισόδου 
στη σάρκα της ελιάς ο παραγω-
γός πρέπει να ενισχύσει την άλµη 

µε προσθήκες στερεού αλατιού 
στην επιφάνεια των δοχείων, αυ-
ξάνοντας διαδοχικά την ποσότητα 
αλατιού, ώστε σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα ενός έως δύο µηνών να 
επιτευχθεί ένα επίπεδο ισορρο-
πίας το οποίο έκτοτε διατηρείται 
σταθερό γύρω στο 7-8%.
Κατά τη διάρκεια της ζύµωσης τα 
καπάκια των δοχείων συνίσταται 
να είναι τοποθετηµένα χαλαρά 
για να διαφεύγουν τα αέρια και 
θα πρέπει οι ελιές να είναι εµβα-
πτισµένες µέσα στην άλµη µε τη 
βοήθεια των ειδικών πλεγµάτων 
που διαθέτουν τα δοχεία. 
Παράλληλα, απαιτείται περιο-
δικός έλεγχος των δοχείων για 
τυχόν διορθώσεις ή συµπληρώ-
σεις της άλµης και επιφανειακού 
καθαρισµού, εφόσον παρατηρη-
θούν επιφανειακές επιµολύνσεις 
από µύκητες και µούχλες. Σε 
περίπτωση που οι ελιές πρόκει-
ται να µείνουν στις εγκαταστάσεις 
εκεί το καλοκαίρι, µπορεί το επί-
πεδο του αλατιού στην άλµη να 
φτάσει στο 10%.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
∆ιοικητικό πρόστιµο θα 
επιβάλλεται σε παραβάτες 
επιχειρηµατίες, ύψους 3.000 
ευρώ σε περίπτωση µη 
αναγραφής των ενδείξεων 
και 1.000 ευρώ σε περίπτωση 
ελλιπούς αναγραφής.
Το άρθρο 59 αναφέρει:
1. Στα τιµολόγια 
αγοραπωλησίας των ελιών 
αναγράφονται, πέραν των 
άλλων προβλεποµένων 
στοιχείων και οι εξής 
ενδείξεις: α. Η κατηγορία 
του εµπορικού τύπου 
των ελιών (π.χ. φυσικές, 
επεξεργασµένες) . β. Η 
ποικιλία του είδους (π.χ. 
ποικιλία   Κονσερβολιά, 
ποικιλία Καλαµών, ποικιλία 
Χαλκιδικής κ.λπ.)
γ. Ελιές Προστατευόµενης 
Ονοµασίας Προέλευσης 
(ПОП)/ Προστατευόµενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) 
ή Βιολογικά Παραγόµενες 
Ελιές, κατά περίπτωση. δ. 
Η κατηγορία µεγέθους των 
ελιών, σύµφωνα µε το άρ. 7 
του Π.∆. 221/79 όπως ισχύει.
2.Στους παραβάτες 
επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιµο ως εξής: α) Μη 
αναγραφή ενδείξεων στα 
τιµολόγια τρεις χιλιάδες 
ευρώ.
β) Ελλιπής αναγραφή 
ενδείξεων στα τιµολόγια χίλια 
ευρώ.

Τα ποσοστά 
περιεκτικότητας 
του νερού σε 
αλάτι µετρώνται 
µε ειδικές 
συσκευές που 
κυκλοφορούν 
στο εµπόριο, τα 
αλατόµετρα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΛΜΗΣ ΣΤΑ 
∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ

3-4%

7-8%

στην αρχή

στη συνέχεια
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΙΛel

Γεύση από την 
επιτραπέζια ΠΟΠ 
Κονσερβολιά Στυλίδας 
Σε αυτές τις δύσκολες 
οικονοµικά συνθήκες, 
ο Αγροτικός 
Ελαιουργικός 
Συνεταιρισµός 
Στυλίδας βασίζεται 
στη στήριξη των 
ελαιοπαραγωγών µέσω 
του προγράµµατος 
Συµβολαιακής Γεωργίας 
της Τράπεζας Πειραιώς

Του Γιώργου Κοντονή

Μικρές οικογενειακές ελαιοκαλλι-
έργειες. Ελιές που στο βάθος των 
χρόνων µεγαλώνουν µε την ιδιαίτερη 
φροντίδα του αγρότη της Στυλίδας και 
µε την επιστηµονική καθοδήγηση των 
ανθρώπων, που φροντίζουν για την  
παραγωγή ενός καθαρού και άριστης 
ποιότητας προϊόντος.
Η Προστατευόµενης Ονοµασίας Προ-
έλευσης Κονσερβολιά Στυλίδας είναι 
το αποτέλεσµα της συγκοµιδής της 
µε την παραδοσιακή µέθοδο: Τις µα-
ζεύουν µε τα χέρια. Γι’ αυτόν το λόγο 
και η ποιότητα του καρπού της είναι 

εξαιρετική. ∆εν είναι τυχαίο ότι την 
προτιµούν οι καταναλωτές σε πολλές 
χώρες. Αλλωστε το 85% των πωλή-
σεων του Αγροτικού Ελαιουργικού 
Συνεταιρισµού Στυλίδας εξάγεται σε 
περισσότερες από 15 χώρες, µε κύ-
ριες αγορές στην Ευρώπη, την Ιταλία, 
τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και 
τη Γερµανία.
«Στην εγχώρια αγορά διακινείται το 
15% των πωλήσεων και είναι ως επί 
το πλείστον πράσινες ολόκληρες και 
εκπυρηνωµένες ελιές» επισηµαίνει 
ο Χρήστος Καραδήµος, ∆ιευθυντής 

του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνε-
ταιρισµού Στυλίδας. Ο Συνεταιρισµός 
έχει δηµιουργήσει και τη µεγαλύτερη 
οµάδα βιολογικών παραγωγών στην 
επιτραπέζια ελιά κάνοντας την περιο-
χή σηµαντικό σηµείο αναφοράς στην 
πράσινη βιολογική ελιά.

ΕΩΣ 8.000 ΤΟΝΟΥΣ
Η ποσότητα, την οποία σε µια καλή 
χρονιά µαζεύουν τα 1.600 µέλη του 
Συνεταιρισµού, µπορεί να ξεπερνάει 
τις 7.000 µε 8.000 τόνους ελιές -αν 
και η χρονιά που έφυγε δεν ήταν από 

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός 
Συνεταιρισµός Στυλίδας έχει 
δηµιουργήσει τη µεγαλύτερη 

οµάδα βιολογικών παραγωγών 
στην επιτραπέζια ελιά κάνοντας 

την περιοχή σηµαντικό σηµείο 
αναφοράς στην πράσινη 

βιολογική ελιά.
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τις καλές, καθώς η παραγωγή έπεσε 
στους 4.000 τόνους. «Μπορεί η φε-
τινή χρονιά να ήταν ανέλπιστα µικρή 
από άποψη εσοδείας και να µας δη-
µιούργησε πρόβληµα διαθεσιµότητας, 
ωστόσο από εµπορικής πλευράς εξε-
λίχθηκε ικανοποιητικά µε αυξηµένες 
εξαγωγές και ανάπτυξη του πελατο-
λογίου» διευκρινίζει ο κ. Καραδήµος.
Οι ελαιώνες που απλώνονται στο πα-
ραλιακό µέτωπο του Μαλιακού Κόλ-
που, από τα Καµµένα Βούρλα έως την 
περιοχή της Γλύφας, καθώς και από 
την ανατολική Φθιώτιδα και τις πε-
ριοχές του ∆ήµου Στυλίδας δίνουν τη 
µαύρη και την πράσινη ελιά. 

Ι∆ΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1949
Ο Συνεταιρισµός, ο οποίος δηµιουρ-
γήθηκε το 1949 µε µοναδικό αντικεί-
µενο την επεξεργασία επιτραπέζιας 
ελιάς, υποστηρίζει τους ελαιοπαρα-
γωγούς της περιοχής. «Και σε αυτές 
τις δύσκολες οικονοµικά συνθήκες, ο 
Συνεταιρισµός βρήκε τη λύση στήρι-
ξης των ελαιοπαραγωγών µέσω του 
προγράµµατος Συµβολαιακής Γεωρ-

γίας της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς», 
όπως λέει ο κ. Καραδήµος «θα δώσει 
την απαραίτητη ρευστότητα στον πα-
ραγωγό να καλλιεργήσει πιο αποτελε-
σµατικά τα κτήµατα του». 
Ο Συνεταιρισµός παραλαµβάνει και 
επεξεργάζεται το προϊόν των ελαιο-
παραγωγών. Τα προϊόντα  που πω-
λούνται στις αγορές του εξωτερικού 
µε την φίρµα ELISTI είναι µεταξύ άλ-
λων η πράσινη ολόκληρη ελιά, εκπυ-
ρηνωµένη, γεµιστή (πάστα πιπεριάς, 
πορτοκαλιού, λεµονιού, χαλαπένιο, 
τυρί, αµύγδαλο, σκόρδο, piripiri, ελιά 
ροδέλλα, τσακιστές, χαρακτές), αλλά 
και η µαύρη φυσική ελιά, Καλαµών 
ολόκληρες και εκπυρηνωµένες και 
πάστα πράσινης, µαύρης και καλα-
µών ελιάς.
Τα µέλη του Συνεταιρισµού ετοι-
µάζονται για τον εµπλουτισµό των 
γραµµών παραγωγής µε νέες δυνα-
τότητες στις συσκευασίες, ενώ φέτος 
ολοκληρώνεται το επενδυτικό πρό-
γραµµα που αφορούσε στη συντή-
ρηση και αποκατάσταση κυρίως των 
κτιριακών υποδοµών.

Ο καταναλωτής γνωρίζει 
το χωράφι στο οποίο έχει 
καλλιεργηθεί κάθε προϊόν.

ΠΡΩΤΙΣΤΟ ΜΕΛΗΜΑ 
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τρία είναι τα εχέγγυα για την άριστη και 
εγγυηµένη ποιότητα των προϊόντων του  
Συνεταιρισµού Στυλίδας: Η πολύχρονη 
παρουσία του στην αγορά της βρώσιµης 
ελιάς και η µακρόχρονη εµπειρία του σε 
συνδυασµό µε το µεράκι των παραγωγών 
-µελών της.
Στόχος του είναι η διαφύλαξη και προαγωγή 
των συµφερόντων των ελαιοπαραγωγών, 
καθώς και η προστασία της υψηλής ποιότητας 
του προϊόντος που παράγεται στην περιοχή. 
Άλλωστε, η ποιότητα των προϊόντων του 
αποτελεί βασικό στοιχείο της µακρόχρονης 
πορείας του Συνεταιρισµού. Τα προϊόντα 
του είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005,FSSC 
22000,BRCκαι EN ISO 9001:2008 πληρώντας 
σε κάθε περίπτωση τις υψηλές απαιτήσεις 
που θέτουν οι διεθνείς κανονισµοί σε θέµατα 
ασφάλειας και ποιότητας τροφίµων.
∆εν είναι τυχαίο ότι η παραγωγική διαδικασία 
ελέγχεται µέσω συστήµατος ιχνηλασιµότητας, 
προκειµένου ο καταναλωτής να γνωρίζει 
την πορεία του προϊόντος που έχει πάνω στο 
τραπέζι του –από τη γη που φυτεύτηκε µέχρι 
το ράφι.
Την πολιτική αυτή εξυπηρετεί και το πλήρως 
εξοπλισµένο πρότυπο χηµείο που έχει στις 
εγκαταστάσεις του.

 1.600 
παραγωγοί 
καλλιεργούν 
κατ’ αποκλει  
στικότητα 
τη βρώσιµη 
ελιά, γνωστή 
ως «Π.Ο.Π. 
Κονσερβολιά 
Στυλίδας»   
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΙΛel

Έτσι το βρήκα από τους 
γονείς µου και  
έτσι το συνεχίζω
«Κουβαλώντας» στις πλάτες του τη µακρόχρονη οικογενειακή

παράδοση, ο Γιάννης Σταυρόπουλος αποφάσισε να «ντύσει» 

το µεσσηνιακό ελαιόλαδο «Λιόριζα» µε τον θυρεό που περικλείει 

τα αρχικά των ονοµάτων των γονιών του ως φόρο τιµής

Της Μαρίνας Σκοπελίτου

Παραγωγοί της Μεσσηνίας µε αγάπη και µεράκι για τον 

πολύτιµο καρπό που παράγει ο τόπος τους κατάφεραν να 

προωθήσουν τη φήµη του σε όλον τον κόσµο. Εξ αυτών 

πανάξια εκπρόσωπος του µεσσηνιακού ελαιολάδου και 

της «Κορωνέικης Ποικιλίας» η «Λιόριζα».  Ψυχή της «Λιό-

ριζας», ο Γιάννης Σταυρόπουλος, που συνεχίζει για περισ-

σότερα από 45 χρόνια την παράδοση της οικογένειάς του, 

παράγοντας ελαιόλαδο από τους ιδιόκτητους ελαιώνες της 

στις πλαγιές του ιερού όρους Ιθώµη,  σε πολύ κοντινή από-

σταση από το σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της «Αρχαίας 

Μεσσήνης», στο χωριό Βουρνάζι.

Παρατηρώντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς ο κ. 

Σταυρόπουλος αποφάσισε το 2016 να δηµιουργήσει µια 

νέα µονάδα εµφιάλωσης. Σκοπός του εγχειρήµατος του 

είναι να διατηρεί ο ίδιος τον πλήρη έλεγχο σε κάθε στάδιο 

παραγωγής, από τη στιγµή της ανθοφορίας των δένδρων 
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µέχρι και την εµφιάλωση του ελαιολάδου.

Με έτος ίδρυσης το 1968, το Κτήµα της οικογένειας 

Σταυροπούλου διαθέτει στα 130 στρέµµατά του 3000 δέν-

δρα για ελαιοποιήσιµες ελιές αποκλειστικά της ποικιλίας 

Κορωνέικη. Για την παραγωγή του καλύτερου ποιοτικά 

ελαιολάδου η εταιρεία χρησιµοποιεί µόνο µηχανικά µέσα 

στη συγκοµιδή του ελαιολάδου ενώ φροντίζει για την 

άµεση µεταφορά του καρπού από το χωράφι στο ελαιουρ-

γείο µε άµεση εξαγωγή εν ψυχρώ. Πριν την αποθήκευ-

ση του προϊόντος, προηγείται φυσικό φιλτράρισµα που 

αποµακρύνει ξένες ύλες και υγρασία. Κατόπιν, το προϊόν 

αποθηκεύεται σε κλειστές ανοξείδωτες δεξαµενές µε όσον 

το δυνατόν ελάχιστη επαφή µε το οξυγόνο και σε θερ-

µοκρασία χαµηλότερη των 20 βαθµών Κελσίου. Για την 

τυποποίηση του χρησιµοποιούνται περιέκτες κατάλληλοι 

και ενδεδειγµένοι για ελαιόλαδο και κλειστό ανοξείδωτο 

δίκτυο µηχανηµάτων τυποποίησης  χωρίς να παρεµβάλ-

λεται καµία χηµική ή άλλη επεξεργασία, πληρώντας αυ-

στηρά τα πρότυπα ISO 22000:2005.

∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΟΡΙΖΑ
Αν και το εγχείρηµα της οικογένειαςµείναι σχετικά 

νέο, η «Λιόριζα», έχει καταφέρει να κάνει ήδη το πρώ-

το της  «ταξίδι» στο εξωτερικό. Από τον Απρίλιο του 2017 

θα βρίσκεται στα ράφια του καταστήµατος delicatessen 

ελληνικών προϊόντων, «Nonne & Zwerg», στο κέντρο του 

Βερολίνου. Παράλληλα, µετρώντας ήδη 9 κωδικούς, και 

αναµένοντας σύντοµα να προστεθούν σ’ αυτούς η επιτρα-

πέζια ελιά καλαµών και η πάστα ελιάς, η «Λιόριζα» θα 

βρίσκεται σε επιλεγµένα καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ
Εκτός από την προσπάθεια ανάδειξης του ελαιολά-

δου, σκοπός της «Λιόριζας» είναι η ανάδειξη του Βουρ-

ναζίου Μεσσηνίας. Ο χώρος της εµφιάλωσης είναι 

επισκέψιµος για κάθε ενδιαφερόµενο, ενώ παράλλη-

λα, η «Λιόριζα» στηρίζει δράσεις που βγάζουν τον πο-

λιτισµό της περιοχής µας από τα εθνικά µας σύνορα. 

Έτσι, στο πλαίσιο της πολιτιστικής προσφοράς, η εται-

ρεία αποτελεί βασικό υποστηρικτή του Έτους «Μαρίας 

Κάλλας» και στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου 

Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου 

Καλαµάτας, για δράσεις όλο το 2017, αναγνωρίζοντας 

τη θερµή αφοσίωσή τους στις Τέχνες και τη Μουσική.

Περισσότερα για τη «Λιόριζα» θα βρείτε τόσο στην 

ιστοσελίδα www.lioriza.gr.

Αριστερά:  Ο πατέρας ∆ηµήτριος Σταυρόπουλος µαζί µε τον άξιο συνεχιστή και γιο του Γιάννη και 
τη σύζυγό του τελευταίου, Ασηµίνα Ηλιακοπούλου, πιστή συνοδοιπόρο στο εγχείρηµά του. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΙΛel

Πολυτελές σαν ακριβό άρωµα 
το Columba Olivia κοµίζει    
νέες αξίες στις διεθνείς αγορές

Στη λίστα µε τα

παραδοσιακά 

premium ελαιόλαδα

έχει πλέον προστεθεί

 ακόµη ένα ιδιαίτερο

 προϊόν που έχει ως

 στόχο να κατακτήσει

 το καταναλωτικό

 κοινό στο εξωτερικό

Της Φανής Γιαννακοπούλου
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Ο λόγος για την νεότευκτη εταιρεία COLUMBA 

OLIVIA από τα Τρίκαλα, Θεσσαλίας. Το εξαι-

ρετικό παρθένο ελαιόλαδο Columba Olivia 

έχει ως σήµα ένα περιστέρι που κρατά ένα 

κλαδί ελιάς και τραβάει τα βλέµµατα τόσο 

για το ιδιαίτερο µπουκάλι του που θυµίζει 

άρωµα όσο και για το όνοµά του. Η αρχική 

ετυµολογία της λέξης «COLUMBA» προέρχε-

ται από την αρχαία ελληνική λέξη κόλυµβος 

(κολυµβητής)  (kolumbos),  εξαιτίας της κί-

νησης του περιστεριού στον αέρα που φαί-

νεται να κολυµπά, όπως έχει περιγράψει ο 

Αρχαίος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας 

Αριστοφάνης. Σηµειώνεται, επίσης, πως 

Columba Livia είναι η επιστηµονική ονοµα-

σία του περιστεριού. Έτσι, από την παράφρα-

ση του Livia µε Olivia προκύπτει το Columba 

Olivia. Παράλληλα, η συσκευασία του κάθε 

άλλο συνηθισµένη δεν θεωρείται. Πρόκειται 

για ένα γυάλινο µπουκάλι µε όµορφο πώµα 

που προσοµοιάζει µε άρωµα. 

ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Το Columba Olivia είναι ένα ελαιόλαδο 

ψυχρής έκθλιψης, µε πολύ χαµηλή οξύτητα 

και  µε φίνα, γεµάτη γεύση. Το χρώµα του εί-

ναι χρυσοπράσινο. Παράγεται, στη Λακωνία, 

από µικρούς ελαιοπαραγωγούς και χρησιµο-

ποιούνται αποκλειστικά µηχανικές µέθοδοι. 

Αξιοποιούνται ποικιλίες της Κορωνέικης (Βι-

ολογικής καλλιέργειας) και της Αθηνολιάς. 

Η υφή της γεύσης του συνδυάζει αρµονικά 

το πικρό µε το πικάντικο, το άρωµά του είναι 

δυνατό και φρουτώδες και το χρώµα του χρυ-

σοπράσινο.  


Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΑΞΗ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑ�

Σύµφωνα µε το ρητό του Αριστοτέλη, η 

COLUMBA OLIVIA αγγίζει την τελειότητα µε 

στόχο να προσφέρει ένα από τα πιο εκλεκτά 

παραδείγµατα έξτρα παρθένου ελαιολάδου 

παγκοσµίως. Όπως, σηµειώνει ο Βασίλης 

Τσεκούρας, εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας, 

«πραγµατοποιείται ενδελεχής έλεγχος σε 

κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, 

σύµφωνα πάντα µε τα διεθνή πρότυπα (Πρότυ-

πα ∆ιαχείρισης Τροφίµων EN ISO 22000:2005 

και HACCP)».

ΦΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΕΣ 
ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

Στα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα 

COLUMBA OLIVIA των 700ml και των 

250ml πρόσφατα προστέθηκαν δύο νέα 

προϊόντα. Το «COLUMBA OLIVIA GOLD 

PREMIUM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL» 

700ml µε βρώσιµα φύλλα χρυσού και οι 

πράσινες ελιές Χαλκιδικής γεµιστές µε 

γεύσεις «COLUMBA OLIVIA HALIKIDIKI 

GREEN OLIVES». Μάλιστα, οι πράσινες 

ελιές Χαλκιδικής έχουν δροσιστική γεύ-

ση που λαµβάνουν από το γέµισµά τους 

µε λεµόνι και πορτοκάλι και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στις σαλάτες αλλά και 

ως ορεκτικά, στο µαρτίνι και σε κοκτέιλ. 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΤΙΣ 
ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Η εταιρεία COLUMBA OLIVIA 
ιδρύθηκε µε σκοπό των 
παροχή µοναδικών προϊό-
ντων ανώτερης ποιότητας και 
απαράµιλλης αξίας καθώς 
επίσης και τη γνωστοποίηση 
των µοναδικών στοιχείων της 
ελληνικής κουλτούρας και της 
µεσογειακής διατροφής προς 
τον υπόλοιπο κόσµο. Σύµφωνα 
µε το ρητό του Αριστοτέλη, η 
COLUMBA OLIVIA αγγίζει την 
τελειότητα µε στόχο να προ-
σφέρει ένα από τα πιο εκλεκτά 
παραδείγµατα έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου παγκοσµίως. 
Επίσης, η εταιρεία συνεχίζει τις 
επαφές της µε Βρετανία, ΗΠΑ, 
Γαλλία, Ηνωµένα Αραβικά Εµι-
ράτα, Γερµανία, για τη διάθεση 
του ελαιόλαδου και σε αυτές 
τις χώρες.

Με καπάκι dop λάνσαρε στην αγορά το νέο 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο COLUMBA OLIVIA 

των 250ml µε τη λευκή συσκευασία η εταιρεία, 
ώστε να  µην ξαναγεµίσει η φιάλη και να 

προστατεύεται η αυθεντικότητα του προϊόντος, 
λέει στο el o ∆ηµήτρης Στεφόπουλος εκ των 

ιδιοκτητών της εταιρείας.
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Εκδηλώσεις

∆ιεθνές συνέδριο για 
τη γεωργία και την κλιµατική 
αλλαγή στο Ινστιτούτο Χανίων
Τριήµερο διεθνές συνέδριο µε θέµα «Climate 
Changing Agriculture» διοργανώνεται στα Χανιά από 
τις 30 Αυγούστου έως και την1η Σεπτεµβρίου στα 
πλαίσια του τελευταίου έτους υλοποίησης του έργου 
LIFE Oliveclima. Οι θεµατικές ενότητες του συνεδρίου 
αφορούν α) τη διαχείριση των καλλιεργειών για την 
προσαρµογή τους στην κλιµατική αλλαγή και των 
µετριασµό των επιπτώσεών της, β) τη διατήρηση φυ-
σικών πόρων, γ) τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφο-
ριών και τηλεπισκόπησης, και δ) την περιβαλλοντική 
πιστοποίηση.  Στους οµιλητές του συνεδρίου περιλαµ-
βάνονται ερευνητές και επιστήµονες διεθνούς κύρους, 
µεταξύ των οποίων ο καθηγητής Cristos Xyloyannis 
του University of Basilicata της Ιταλίας, ο καθηγητής 
Luuk Fleskens του τµήµατος Soil Physics and Land 
Management Group του Wageningen University, και ο 
καθηγητής Mauro Centritto του ενθικού ερευνητικού 
κέντρου της Ιταλίας.  Το πρόγραµµα του συνεδρίου 
θα δηµοσιοποιηθεί στις 31 Ιουλίου. Το συνέδριο θα 
πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού 
Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων στη περιοχή Αγροκή-
πιο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: http://www.climate2017.eu

Ξεκίνησαν οι προετοιµασίες 
για τον διαγωνισµό ΙΟΟC
Το Λονδίνο θα φιλοξενήσει για ακόµη µία χρονιά 
τους καλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου στον 
κόσµο µέσα από µια µοναδική διοργάνωση µε 
θέµα την ανάδειξη και προώθηση της πλέον 
εξαιρετικής ποιότητας του «υγρού χρυσού» στις 
διεθνείς αγορές. Ο διεθνής διαγωνισµός εξαιρε-
τικού παρθένου Ελαιόλαδου, London IOOC 2018 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 13-15 Απριλίου 2018 
και στο πλαίσιο του θα απονεµηθούν τα βραβεία 
Ποιότητας ελαιολάδου London IOOC 2018 και τα 
βραβεία Συσκευασίας ελαιολάδου London IOOC 
2018. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.
aristionawards.co.uk/el/diagonismi/ 

Έρχεται ξανά η κυρίαρχη στο 
ελαιόλαδο έκθεση SOL
Η SOL, η διεθνής έκθεση για την ελιά και το λάδι θα 
διεξαχθεί από τις 15-18 Απριλίου 2018 στη Βερόνα.Οι 
επισκέπτες της έκθεσης SOL θα έχουν τη δυνατότητα 
να δοκιµάσουν την καλύτερη ποιότητα εξαιρετικά 
παρθένου ελαιόλαδου. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα 
πραγµατοποιηθεί το «∆ιεθνές σηµείο συνάντησης»,  
«∆οκιµές Γεύσεων», συνέδρια και βεβαίως ο διεθνής 
διαγωνισµός για το ελαιόλαδο. Παράλληλα, θα λά-
βουν χώρα οι εκθέσεις VINITALY (κρασί), ENOLITECH 
(τεχνολογία παραγω-
γής), και AGRIFOOD 
(ποιοτικά αγροτικά 
προϊόντα). Περισσότε-
ρες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα: http://www.
solagrifood.com/en 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου 
θα αναλυθούν θεµατικές 
όπως η διαχείριση των 
καλλιεργειών για την προ-
σαρµογή τους στην κλιµατική 
αλλαγή, η διατήρηση των 
φυσικών πόρων και η περι-
βαλλοντική πιστοποίηση. 

30  8

  15  4

18  3
2017-2018
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  Αυτό που συµβαίνει µε το ΠΟΠ Καλαµάτα και το 
KALAMATA OLIVES είναι µια µικρογραφία του τρόπου µε τον 
οποίο λειτουργεί η κεντρική διοίκηση στη χώρα µας για τα πε-
ρισσότερα θέµατα. Βιάστηκα, είναι αλήθεια, να δώσω εύσηµα 
στον γενικό γραµµατέα Νίκο Αντώνογλου για τη συµβολή του 
στην επίλυση του παραπάνω θέµατος. 

  Εξ όσων πληροφορούµαι, το θέµα δεν έχει ακόµα 
λυθεί. Η ζύµωση, προς την κατεύθυνση που όλοι ξέρουµε, δη-
λαδή της ένταξης της «Ελιάς Καλαµών» στον Εθνικό Κατάλογο 
ποικιλιών, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν και οι εµπλοκές µε το 
KALAMATA OLIVES, έχει προχωρήσει, όλο και λιγότεροι είναι 
αυτοί που βάζουν προσκόµµατα, ωστόσο οι υπογραφές στο 
χαρτί δεν έχουν ακόµα πέσει. Άσε που υπάρχει και το πρόσφατο 
παράδειγµα να πέφτουν και σε λίγα 24ωρα να ανακαλούνται!

  Καλοί µου κύριοι, η πολιτική είναι η τέχνη του εφι-
κτού! Ποτέ δεν θα είναι όλοι ευχαριστηµένοι! Ο πολιτικός, µε τη 
βοήθεια της δηµόσιας διοίκησης, εννοείται, κάνει αυτό που επι-
βάλει το δηµόσιο συµφέρον, αφήνει τα «κουκιά» κατά µέρος, 
κινείται κάθε φορά µε βάση αυτό που του υπαγορεύει η λογική 
και η συνείδηση, φυσικά µετά από ανάλυση των δεδοµένων, 
και ο λογαριασµός γίνεται στο τέλος! Πιστέψτε µε, αν όλα έχουν 
ζυγιστεί σωστά, τότε και το αποτέλεσµα της λαϊκής ψήφου θα 
είναι ανάλογο! Κάθε άλλο µέτρηµα οδηγεί σε λάθη, υποτιµά τη 
νοηµοσύνη των πολιτών και υποβαθµίζει τον δηµόσιο βίο. 

  Καλοδεχούµενη η συγχώνευση, µετά από χρόνια, 
του ΣΕΒΙΤΕΛ µε τον ΕΣΒΙΤΕ, ενδιαφέρον το εγχείρηµα για κοινή 
πορεία όλων των τυποποιητικών επιχειρήσεων ελαιολάδου της 
χώρας, κάτω από την οµπρέλα του ΣΕΒΙΤΕΛ, µήπως όµως είναι 
καιρός να γίνει κάτι και µε την Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνω-
ση Ελαιολάδου; Αφήνω προς το παρόν στην άκρη τα της ελιάς, 
µιας και όλα δείχνουν πως διαχωρίζει τη θέση της, ακολουθώ-
ντας, εδώ και καιρό, αυτόνοµη… διεπαγγελµατική πορεία.

  Το ξέρω ότι είναι κάποιοι που βολεύονται µε τη µοι-
ρασιά που θέλει τα των ΟΕΦ στους ΟΕΦ και τα των µεταποιη-
τών στους µεταποιητές (βλέπε πλέον ΣΕΒΙΤΕΛ), όµως, ως τρίτο 
µάτι και µόνο, έχω την εντύπωση πως πάλι κάτι δεν κολλάει! 
Προγραµµατάκια τρέχουν, πραγµατάκια γίνονται, το χρήµα -σε 
έναν στενό κατά βάση κύκλο- κινείται, όµως η εθνική στρατηγι-
κή για την ελιά και το ελαιόλαδο δηλώνει απούσα, η γενικότερη 
αναβάθµιση του κλάδου, όπως και η διεθνής εµβέλεια του 
παραγόµενου προϊόντος, τελούν επ’ αµφιβόλω και γενικά όλα 
κρέµονται από µια κλωστή! Το έχουµε πει πολλές φορές, µην 
πάµε µακριά, οι Ισπανοί δείχνουν το δρόµο.

  Είπα Ισπανοί και θυµήθηκα! Αλήθεια, ποια είναι η 
εικόνα όσον αφορά στην παραγωγή ελαιολάδου των Ισπανών 
στη επικείµενη νέα ελαιοκοµική περίοδο; Η απάντηση είναι, 
όποια τους συµφέρει! Αν τους διευκολύνει να κρατήσουν 
τις τιµές ψηλά, επωφελούµενοι ενδεχοµένως και από τις 
«απώλειες» των άλλων µεσογειακών χωρών, θα «σφίξουν» 
και τα στοιχεία της δικής τους παραγωγής, αν όχι, τότε θ’ 
αλλάξουν το τροπάρι. Προς το παρόν, όλοι 
οι υπόλοιποι δείχνουν να έχουν 
αποκοιµηθεί! Όσο για µας, έχουµε 
τον ύπνο του δικαίου!     

ο γερολαδάς

Παρενιαυτοφορία

Η oils+fats 2017 
ενσωµατώνει φέτος 
τον τοµέα ελαιολάδου
Από τις 11 έως τις 15 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί στο 
Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου η έκθεση  oils+fats.  Για 
πρώτη φορά η oils+fats ενσωµατώνει στο δυναµικό της τον 
τοµέα του ελαιολάδου, προσφέροντας νέες προοπτικές και 
µεγαλύτερα οφέλη για τις επιχειρήσεις, που πλέον θα µπο-
ρούν να εκµεταλλευτούν συνέργειες µέσα από το τρίπτυχο 
drinktec, SIMEI και oils+fats. Η oils+fats διοργανώνεται 
κάθε δύο χρόνια στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου και 
αποτελεί µία µοναδική ∆ιεθνή Β2Β Έκθεση για τη Βιοµηχα-
νία, που επικεντρώνεται στα έλαια, λίπη και υγρά καύσιµα 
διαφόρων κατηγοριών, παρουσιάζοντας τις νέες τάσεις και 
τις πληροφορίες σχετικά µε τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές 
εξελίξεις του τοµέα. Εκθέτες και επισκέπτες της τελευταί-
ας oils+fats 2015 δήλωσαν πως η συµµετοχή τους στην 
έκθεση ήταν µια πολύ θετική εµπειρία. Οι 51 εκθέτες από 17 
διαφορετικές χώρες ήταν ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι µε την 
κατεύθυνση που παίρνει η έκθεση και δήλωσαν ικανοποι-
ηµένοι µε την ποιότητα των επαγγελµατικών επαφών που 
προσέλκυσε καθώς και µε το γεγονός ότι το µεγαλύτερο 
ποσοστό των επισκεπτών προερχόταν από χώρες εκτός 
Γερµανίας, επιβεβαιώνοντας την αύξηση του διεθνούς 
ενδιαφέροντος. Κάρτες εισόδου µε µειωµένη τιµή βρισκετε 
online στην ιστοσελίδα www.oils-and-fats.com. Πληρο-
φορίες στο Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο στα τηλέφωνα 210/ 6419037 για την Αθήνα 
και 2310/ 327733 για τη Θεσσαλονίκη.

Στη διεθνή αυτή πλατφόρµα 
καλύπτονται όλοι οι τοµείς 
από την παραγωγή, 
επεξεργασία πρώτων υλών 
έως την εξασφάλιση 
ποιότητας και τα logistics. 

  11 9
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ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ∆ΩΡΟ 
ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο καρπός της ήταν ευλογηµένος, 
σύµβολο γνώσης, σοφίας, αφθο-
νίας, υγείας, δύναµης και οµορ-
φιάς. Οι ελιές για τους αρχαίους 
Αθηναίους ήταν ιερά δέντρα τα 
οποία προέρχονταν από την ελιά 
που φύτεψε η ίδια η Αθηνά στον 
ιερό βράχο της Ακρόπολης. Για 
τον λόγο αυτό και οι κάτοικοι της, 
ως ένδειξη ευγνωµοσύνης προς 
την Θεά έδωσαν στην πόλη τους 
το όνοµά της. Προστάτης των 
ιερών ελαιοδέντρων ήταν ο ίδιος 
ο «Μόριος Ζεύς». Ο µύθος αυτός 
δηµιούργησε άρρηκτο δεσµό των 
κατοίκων της πόλης µε το πολύ-
τιµο δέντρο αλλά και τον θρύλο 
που έλεγε ότι πουθενά αλλού δε 
φυτρώνει η ελιά.

ΒΛΑΣΤΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ
ΣΤΑ ΧΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Όπως αναφέρει ο Σοφοκλής στο 
Οιδίπους επί Κολωνώ (695-705): 
«Υπάρχει εδώ ένας βλαστός, 
τέτοιος δεν άκουσα ποτέ να 
βλάστησε ή στης Ασίας το χώµα 
ή στο µεγάλο δωρικό νησί του 
Πέλοπα, βλαστός αυτόφυτος, 
αχειροποίητος, φόβητρο στων 
εχθρών τα βέλη, ευδοκιµεί και 
θάλλει σ’ αυτή τη χώρα πιο 
πολύ: η ελιά µε το γλαυκό της 
φύλλωµα, η παιδοτρόφος, κι αυτή 
κανείς, νέος ή γέρος, δεν µπορεί 
να τη χαλάσει, να την ξεριζώσει, 
γιατί την προστατεύει µε τ’ άγρυ-
πνό του µάτι ο Μόριος ∆ίας κι η 
γλαυκώπις Αθηνά». 

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ 
ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ 
ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την Κλασσική εποχή Έλληνες 
φιλόσοφοι, όπως ο ∆ιοσκουρίδης, ο 
∆ιοκλής, ο Αναξαγόρας και ο Εµπεδο-
κλής µελέτησαν τις φαρµακευτικές και 
θρεπτικές ιδιότητες του ελαιόλαδου. Ο 
Αριστοτέλης αποκάλυψε την επιστήµη 
της ελαιοπαραγωγής, ενώ ο Σόλων, 
ο µεγάλος νοµοθέτης της Αθήνας, 
εισήγαγε την πρώτη νοµοθεσία για 
την προστασία των ελαιοπαραγωγών 
αναγγέλλοντας ότι δεν επιτρέπεται να 
κόβονται πάνω από 2 ελαιόδεντρα το 
χρόνο από τους Αθηναϊκούς ελαιώνες. 
Τα κλαδιά της έγιναν στεφάνια για τους 
νικητές των Ολυµπιακών Αγώνων και 
το ελαιόλαδο βραβείο για τους νικητές 
των Παναθηναϊκών Αγώνων. 
Στις χριστιανικές παραδόσεις, η ελιά 
ήταν το πρώτο δένδρο που αναδύ-
θηκε από τα νερά µετά τον µεγάλο 
κατακλυσµό, δείχνοντας στον Νώε 
ότι ο άνθρωπος µπορούσε να κατοι-
κήσει πάλι στη γη. Έτσι, η ελιά έγινε 
κοµιστής της νέας ειρήνης ανάµεσα 
στο Θεό και τον άνθρωπο.

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆Ι 
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ
Μετά το 16ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι 
έφεραν την ελιά στο Νέο Κόσµο 
και άρχισε η καλλιέργειά της 
στην Καλιφόρνια, στο Μεξικό, στο 
Περού, στη Χιλή και στην Αργε-
ντινή. Υπολογίζεται ότι σήµερα 
υπάρχουν γύρω στα 800 εκατοµ-
µύρια ελαιόδενδρα στον κόσµο 
µε τη συντριπτική πλειοψηφία 
στις µεσογειακές χώρες. Στις 
αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, 
µία ελιά φυτεύεται όταν γεννιέται 
ένα νέο παιδί. Η ελιά και το παιδί 
θα µεγαλώσουν ταυτόχρονα. Όταν 
το παιδί ξεκινάει το σχολείο, στην 
ηλικία των 6 ετών, η ελιά είναι 
έτοιµη να καρποφορήσει. Η ελιά 
θα µεγαλώσει µε την οικογένεια, 
θα επιζήσει και θα βρίσκεται 
εκεί πολλές γενιές αργότερα για 
να θυµίζει την συνέχιση και την 
εξέλιξη της ζωής.

ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

Η ΣΤΑΧΤΟΧΡΩΜΗ ΕΛΙΑ,
Η ΠΑΙ∆ΟΤΡΟΦΑ
Η Αθήνα θεωρούνταν απ’ όλο τον αρχαίο κόσµο 
ως η «Μητρόπολις των καρπών». Σύµφωνα µε 
την ελληνική µυθολογία η ελιά φυτεύτηκε στην 
Ακρόπολη, από τη θεά Αθηνά

Επιµέλεια Φανή Γιαννακοπούλου
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