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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

08    Ανακατανομές στον ελαιοκομικό χάρτη της λεκάνης της 
Μεσογείου, αλλά και παγκοσμίως, από την απόφαση της 
Τουρκίας να προχωρήσει σε εκριζώσεις ελαιόδεντρων

12    Με οφέλη στην ανθρώπινη υγεία και την αποφυγή  
καρδιοπαθειών συνδέεται η κατανάλωση μαύρης 
σοκολάτας, που έχει εμπλουτιστεί με έξτρα παρθένο

15    Τον πόλεμο στις ισπανικές ελιές έχει κηρύξει τελευταία 
ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ, που διέταξε έρευνα σε 
σχέση με τις εξαγωγικές πρακτικές των Ισπανών

16    Για το έλλειμμα εκπαίδευσης στο ελαιόλαδο στην 
Ελλάδα, αναφέρεται σε άρθρο του ο Βασίλης Φραντζολάς, 
ενώ ο Τάκης Ντανάκας, κάνει προβλέψεις για τη νέα σεζόν

19    Ανοδικό τέμπο διαμορφώνεται στην αγορά του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου, με το περσινό προϊόν να πιάνει 
τιμή 4,28 ευρώ στη δημοπρασία των Μολάων

24    Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πράσινη ελιά 
επικρατεί στην βόρεια Ελλάδα, αφού οι έμποροι έχουν 
δεσμευτεί για καλύτερες τιμές από πέρσι
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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27    Ισχνά τα αποθέματα  
για τις Καλαμών, πριν την αρχή

29    Το Νοέμβριο τα Σχέδια  
Βελτίωσης, μετά Leader για λιοτρίβια

32    Όλα τα απαραίτητα εργαλεία 
που χρειάζεται ο ελαιοπαραγωγός 
για την συγκομιδή ελαιοκάρπου 
της νέας σεζόν που ξεκινά στο 
προσεχές χρονικό διάστημα

37    Οι απαραίτητοι ψεκασμοί  
για την ελιά, τόσο την επιτραπέζια 
που απειλείται από το 
γλοιοσπόριο, όσο και την λαδολιά

42    Ελαιόλαδο από ελιές χωρίς  
πυρήνα η νέα μόδα στην Ιταλία

44    Η εταιρεία Terra Creta 
συνεργάζεται με ξενοδοχεία

46    Οι νέοι κανόνες διακίνησης 
και εμπορίας ελαιολάδου, που 
θα τεθούν σε ισχύ από τον 
Ιανουάριο του 2018, ευνοούν  
το τυποποιημένο προϊόν

48    Τι χρειάζεται να κάνει ο 
παραγωγός επιτραπέζιας ελιάς, 
για να εμπορεύεται νόμιμα και 
χωρίς προβλημα το προϊόν

52    Γνωστοί οινοποιοί αποφάσισαν 
να στραφούν στο ελαιόλαδο

54    Τέσσερις προτάσεις  
γευστικών ελαιολάδων

56    Το ελαιόλαδο Cretathos είναι 
ένα έξτρα παρθένο βιολογικό 
προϊόν υψηλής ποιότητας, με 
φορέα πιστοποίησης την ΔΗΩ.

60    Ο Βασίλης Μαρλαντής που 
έφτιαξε ντοκυμαντέρ για το 
ελαιόλαδο Μεσσηνίας, μας 
μιλάει για την πρωτοβουλία 
του αυτή

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

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Αλέξανδρος Μπίκας  
 
ΣΥΝΤΑΞΗ 
Ελένη ∆ούσκα 
Γιώργος Κοντονής
Φανή Γιαννακοπούλου
Λεωνίδας Λιάµης 
Μαρίνα Σκοπελίτου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αθηνά Βέη, Βασιλική Κονόµου

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μωρίς Σιακκής
Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
Sykaris graph

Ειδικό ένθετο  
για την επιχειρηµατική 

ελαιοκοµία  
και τις αγορές
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X
ρειάσθηκε να περάσουν 
15 άγονα, επί της ουσίας, 
χρόνια από την πρώτη 
ίδρυση της Εθνικής Διε-
παγγελματικής Οργάνω-

σης Ελιάς και Ελαιολάδου, προκειμένου 
το όλο ζήτημα να επανεκτιμηθεί. 
Την τελευταία 5ετία μάλιστα η οργάνω-
ση βρέθηκε στα όρια της αυτοκατάργη-
σης, ενώ μπήκαν στο μεταξύ τα πρώτα 
θεμέλια για ξεχωριστή διεπαγγελματική 
στον κλάδο της ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ).
Τώρα, αρχίζουν ξανά οι συζητήσεις για 
την αναβίωση και επαναλειτουργία 
αυτής σε υγιείς, όπως λέγεται, βάσεις.

Η εξέλιξη είναι θετική. Το γεγονός ότι, 
έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, δεί-
χνουν να έχουν ωριμάσει οι συνθήκες 
για μια γνήσια διεπαγγελματική οργά-
νωση σε έναν κλάδο αιχμής, όπως είναι 
αυτός του ελαιολάδου, αναμφίβολα εί-
ναι στοιχείο ενθαρρυντικό. Είναι γνωστό 
τοις πάσι ότι η λειτουργία των θεσμών 
και των νόμων μιας πολιτείας, καθορίζει 
σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. 

Ειδικά ο τομέας του ελαιολάδου έχει 
ζωντανό μπροστά του το παράδειγμα της 
Ισπανίας, η παγκόσμια ηγεμονία της οποί-
ας στο συγκεκριμένο προϊόν, αποδίδεται 
στο υψηλό επίπεδο οργάνωσης σε όλα τα 
επίπεδα, δηλαδή τους συνεταιρισμούς, την 
ιδιωτική βιομηχανία, τις εξαγωγικές επι-
χειρήσεις και φυσικά την αντίστοιχη Διε-
παγγελματική Οργάνωση της χώρας (ξε-
χωριστή από την αντίστοιχη της ελιάς).

Σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες 
τις δομές οργάνωσης στη χώρα της Ιβη-
ρικής στο συγκεκριμένο τομέα, οι πα-
ραπάνω κλάδοι έχουν την υποστήριξη 
αλλά και την σιδερένια πειθαρχία που 
προέρχεται από την κεντρική κυβέρνη-
ση και τις αυτόνομες περιφέρειες, χωρίς 
να αποσιωπά κανείς το σημαντικό ρόλο 
των τραπεζών, όπως και των λοιπών συ-
ντελεστών (εισροές – μηχανήματα κ.α) 
της εν λόγω αγοράς. 

Στην Ελλάδα, ακόμα και η πρόσφα-
τη ιστορία δείχνει ότι αυτά που χωρίζουν 
τους ελαιοκαλλιεργητές από τις μεταποι-
ητικές μονάδες και τις εξαγωγικές επι-
χειρήσεις είναι θεαματικά λιγότερα από 

αυτά που τους ενώνουν. Η αργοκίνητη 
πρόοδος ή και οπισθοδρόμηση κάποιες 
περιόδους στην Ελλάδα, σε σχέση με την 
εικόνα ταχύτατης ανάπτυξης σε άλλες 
χώρες της Μεσογείου και ιδιαίτερα στην 
Ισπανία και την Ιταλία, αποδίδεται ακρι-
βώς σ’ αυτή την έλλειψη συνεννόησης 
και συνεργασίας. Σήμερα, όλοι αντιλαμ-
βάνονται, ότι η συνεργασία δεν μπορεί 
να υπαγορεύεται στενά από την ανάγκη 
υλοποίησης κάποιων κοινοτικών προ-
γραμμάτων (κατά βάση προβολής).

Η συνεργασία οφείλει να υπηρετεί 
την βιώσιμη ανάπτυξη όλων των κρί-
κων της παραγωγικής αλυσίδας  γι’ αυ-
τό, όσοι υψώνουν εμπόδια σ’ αυτή την 
προσπάθεια, έχουν μεγάλη ευθύνη απέ-
ναντι στις επόμενες γενιές.     

Γιάννης Πανάγος
Εκδότης Διευθυντής

Κύριοι, Πέρασαν 15 Άγονα Χρόνια
του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

EDITORIAL
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Τεκτονικές αλλαγές στον 
ελαιοκομικό χάρτη της 
λεκάνης της Μεσογείου, 

κυρίως όσον αφορά στον τελικό όγκο 
παραγωγής κομίζει η απόφαση της 
Τουρκίας, από τη μια να σταματήσει 
την επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας, 
που άρχισε την προηγούμενη 
δεκαετία, μέσω στοχευμένων 
προγραμμάτων φυτεύσεων κι από 
την άλλη να προχωρήσει σε μαζικές 
εκριζώσεις ελαιόδεντρων.

Αυτό αναφέρουν αποκλειστικές 
πληροφορίες που περιήλθαν σε 
γνώση του el και κάνουν λόγο για τον 
«κορεσμό» που επήλθε στην γείτονα, 
όσον αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια, 
«δένουν» δε και με όψιμο ενδιαφέρον 
(είχε γράψει το el σε προηγούμενο 
φύλλο), Τούρκων να αγοράσουν 
εκτάσεις και λιοτρίβια στην Ελλάδα, 
επενδύοντας στην ελληνική υπεραξία.

Η απόφαση αυτή των Τούρκων 
μοιάζει αιφνιδιαστική, ειδικά σε ένα 
έτος, όπως το 2017, όπου οι εξαγωγείς 
τους επέτυχαν το 42% των εξαγωγών 
ελαιόλαδου που πραγματοποίησαν 
τους πρώτους δυο μήνες, να είναι στην 
Ισπανία και την Ιταλία που θεωρούνται 
πρώτοι στο κόσμο στην παραγωγή και 

το εμπόριο του προϊόντος. Σημειωτέον 
ότι σχεδόν δέκα χρόνια πριν η Τουρκία 
ξεκίνησε μια σοβαρή προσπάθεια 
επέκτασης της ελαιοκαλλιέργειας, 
με τη φύτευση στο χρονικό διάστημα 
από το 2008-2015 παραπάνω 
από 1.290.000 νέων στρεμμάτων. 
Δυναμικά σκέπτεται να μπει η 
Αίγυπτος στο ελαιόλαδο, μετά το Ιράν

Στον αντίποδα, σε νέες φυτεύσεις 
λαδολιάς σκέπτεται να επενδύσει το 
επόμενο διάστημα η Αίγυπτος, που 
αυτή την ώρα αποτελεί μετρήσιμο 
μέγεθος, μόνον σε παραγωγή 
επιτραπέζιας ελιάς. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, 
Αιγύπτιοι επισκέφτηκαν πρόσφατα 
επιτυχημένο ελαιοκομικό συνεταιρισμό 
στο νομό Λακωνίας, με σκοπό να 
ανταλλάξουν απόψεις και  να ρωτήσουν 
να μάθουν για την καλλιέργεια, από 
τους πρωτοπόρους του είδους.

Την ίδια ώρα, επέκταση της 
ελαιοκαλλιέργειας σε 60.000.000 
στρέμματα που εκτείνονται σε 24 
επαρχίες της χώρας μέχρι το 2026 από 
τα 1.600.000 στρέμματα που ήταν το 
2016, επιχειρεί η κυβέρνηση του Ιράν, 
παρά τις κλιματολογικές δυσκολίες. 

Μερικοί από τους νέους  ελαιώνες 

έχουν μέγεθος από 3.000 – 20.000 
στρέμματα.  Οι επαρχίες που 
καλλιεργείται η ελιά είναι το Kerman 
και το Siraz στα νότια, το Golestan, 
Tarom, North khorasan στο βορρά και 
το Ilam στα ανατολικά. 

Ωστόσο, λόγω οριακών συνθηκών 
(άγονα εδάφη, υψηλές θερμοκρασίες, 
έλλειψη νερού και τεχνογνωσίας) η 
παραγωγικότητα είναι χαμηλή. Για 
την επίτευξη του στόχου η ιρανική 
κυβέρνηση έχει προσκαλέσει 
εμπειρογνώμονες από τις 
ελαιοκομικές χώρες.

Η Τουρκία ξεχώνει λαδολιές,  
η Αίγυπτος σκέφτεται φυτεύσεις

Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ
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Μεταξύ αυτών και ο Δρ Κωνσταντίνος 
Χαρτζουλάκης, που επισκέφθηκε το Ιράν 
συμμετείχε σε ομάδα εργασίας για την 
αξιολόγηση περιοχών για ανάπτυξη της 
ελαιοκαλλιέργειας αλλά και βελτίωσης της 
παραγωγικότητας με εφαρμογή προγραμμάτων 
άρδευσης.  Σύμφωνα με το Διευθυντή του 
προγράμματος ελαιοκομίας του Ιράν M. 
Ramezani οι κύριοι στόχοι της επέκτασης της 
ελαιοκαλλιέργειας είναι η αξιοποίηση και η 
διατήρηση των φυσικών πόρων (έδαφος και 
νερό) και η μείωση της εξάρτησης από την 
εισαγωγή φυτικών ελαίων, που αντιπροσωπεύει 
το 90% των εγχώριων αναγκών. Στο 
Ιράν καλλιεργούνται κυρίως οι ντόπιες 
ποικιλίες Zard, Roghani και Mari και για τις 
υπερεντατικές φυτείες η ισπανική Αrbequi-
na και η δική μας Κορωνέϊκη. Μετά το 2000 
έχουν εισάγει ποικιλίες από την Ιταλία, Ελλάδα, 
Συρία και Ισπανία. Κάποιες έχουν αναπτυχθεί 
με επιτυχία, ιδιαίτερα η δική μας Κονσερβολιά. 
Η φύτευση ελαιοδέντρων συνεχίζει να είναι 
ανοδική, αφού επιδοτείται από την κυβέρνηση, 
αλλά και λόγω της πολύ υψηλής τιμής του 
ελαιολάδου 8-10 € (ανάλογα με την περιοχή 
παραγωγής), που παίρνει ο Ιρανός αγρότης σε 
σχέση με το μέσο εισόδημα στη χώρα. 

Η σημερινή παραγωγή ελαιολάδου στο Ιράν 
φτάνει τους 6.500 τόνους ενώ η κατανάλωση 
ξεπερνά τους 18.000 τόνους ετησίως.

Οι Αιγύπτιοι παραγωγοί αναζητούν τεχνογνωσία στην 
Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα σε συνεταιρισµούς.
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Κόλλησε η πώληση του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων, καθώς 

ο Αμερικανός επενδυτής που είχε συμ-
φωνήσει να κάνει την εξαγορά διεμήνυσε 
στην διοίκηση της οργάνωσης, ότι επιθυ-
μεί να αλλάξει την αρχική συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος των Αμερικανών αγο-
ραστών, δικηγόρος κ. Ε. Μαργαρίτης, εξή-
γησε πως η αλλαγή στην πρόταση οφεί-
λεται στο γεγονός πως το επιχειρηματικό 
ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον 
επενδυτή. Μιλώντας για τη νέα πρόταση 
τόνισε ότι «υποβάλλεται, από τη στιγμή 
που δεν ολοκληρώθηκε το μνημόνιο συ-
νεργασίας. Δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος 
εντός 40 ημερών και μάλιστα δόθηκαν 
και 31.000 ευρώ εκτός προσυμφώνου. 
Η ισοτιμία δολαρίου δεν βοήθησε, καθώς 

από το 1 προς 1 πήγε στο 1.2, που σημαίνει 
πως από τα 2.800.000 δολάρια που ήταν 
το αρχικό ποσό αγοράς το ποσό εκτοξεύ-
τηκε στα 3.600.000 δολάρια».

Ο ίδιος ζήτησε να ληφθεί ομόφωνη 
απόφαση στην γενική συνέλευση της 
Δευτέρας 4 Σεπτεμβρίου,  προκειμένου 
να καταβληθούν τα 1.000.000 ευρώ, να 
δοθούν τα χρήματα για τα λειτουργικά 
έξοδα για να ξεκινήσει η μονάδα και εντός 
6μηνου να δοθούν τα υπόλοιπα 669.000 
ευρώ με εξασφάλιση.

Η εξασφάλιση σημαίνει πως σε περί-
πτωση που δεν δοθούν τα χρήματα από 
τον επενδυτή, τότε ο συνεταιρισμός παίρ-
νει πίσω το κτήριο χωρίς να επιστρέψει το 
1.331.000 ευρώ που θα έχει καταβληθεί, 
ενώ θα αναλάβει και την πληρωμή του 
δανείου στην τράπεζα. 

Στη διάρκεια της συνέλευσης οι πα-
ραγωγοί απηύθυναν πολλές ερωτήσεις 
στο προεδρείο και τους νομικούς συμ-
βούλους των δύο πλευρών, ωστόσο 
αυτό που φάνηκε είναι πως ο χρόνος 
πιέζει. Στο σημείο εκείνο έγινε πρότα-
ση από το προεδρείο να γίνει μια νέα 
ψηφοφορία για το αν δέχονται τα μέλη 
τη νέα συμφωνία. 

AΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 

Στον αέρα  
η πώληση του 

σε Αμερικανούς

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ παρευρισκόμενων

Ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις από τους παρευρι-
σκόµενους, καθώς θεώρησαν ότι η συνέλευση είχε 
σαν µοναδικό θέµα την ενηµέρωση και όχι τη λήψη 
απόφασης. Μάλιστα, ακούστηκε πως σε περίπτωση 
που προχωρήσει η ψηφοφορία θα προσβάλουν την 
οποιαδήποτε απόφαση πάρει η γενική συνέλευση. 

Επανεκλογή του Βαγγέλη Δι-
βάρη στην προεδρία της λέ-

σχης Φίλαιος έδειξαν οι αρχαιρε-
σίες της 11ης Ιουλίου. Μεταξύ των 
νεοεκλεγέντων Μελών του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι η 
Αντωνία Τριχοπούλου, καθηγή-
τρια και Πρόεδρος του Ελληνικού 
Ιδρύματος Υγείας, ο Νικόλαος Κα-
ρατζάς, καρδιολόγος, και ο Λευτέ-
ρης Λαζάρου, σεφ. Ο επανεκλεγής 
πρόεδρος επεσήμανε ότι «στο νέο 
∆ιοικητικό Συμβούλιο συμμετέ-
χουν σημαντικές προσωπικότητες 
που όλοι μαζί θα εργαστούμε για 
την προβολή και προώθηση του 
ελληνικού ελαιολάδου και όσων 
το υπηρετούν - παραγωγούς, ελαι-
οτριβείς, τυποποιητές, εξαγωγείς». 

ΦΙΛΑΙΟΣ 

 Επανεκλογή 
για Διβάρη

Νέα
Ειδήσεις

Επιµέλεια:
Μαρίνα Σκοπελίτου,
Φανή Γιαννακοπούλου
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Τ ην ανάπτυξη ελαιώνων σε δασικές περιοχές ως 
ένα εναλλακτικό μέσο προστασίας από τις πυρ-

καγιές εξετάζουν οι χώρες της Μεσογείου μετά το 
ισχυρό πύρινο πλήγμα που δέχθηκαν φέτος το καλο-
καίρι. Μετά την απογραφή των απωλειών, που στην 
Πορτογαλία έφτασε τα 141.000 εκτάρια και στην 
Ελλάδα στα 15.000, αναζητήθηκαν λύσεις αντιμε-
τώπισης των πυρκαγιών που κυρίως προκαλούνται 
από αστραπές, εμπρησμούς, ανθρώπινη αμέλεια ή 
ανεπαρκή διαχείριση των δασών. Στην περιοχή Var 
της επαρχίας Alpes-Côte d’Azur της νοτιοανατολικής 
Γαλλίας, όπου φέτος έχουν σημειωθεί 398 πυρκαγιές 
και χάθηκαν 3.562 εκτάρια, οι αγρότες μαζί με την πο-
λιτική ηγεσία συζητούν ήδη τη δυνατότητα φύτευσης 
περισσότερων ελαιώνων και αμπελώνων για την προ-
στασία των γεωργικών εκτάσεων από τη ξηρασία και 
τις δασικές πυρκαγιές. Επιπλέον, η δημιουργία στρω-
μάτων εκκαθαρισμένων εκτάσεων μεταξύ δασών και 
γεωργικών εκτάσεων είναι ένας τρόπος για την απο-
τροπή της εξάπλωσης των πυρκαγιών. 

Αντιπυρική ζώνη 
από ελαιόδεντρα

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Προστασία με φυτεύσεις

Φυλλάδιο που δηµοσιεύθηκε από το κράτος 
της Βικτώρια, στην Αυστραλία, περιελάµβανε 
το ελαιόδενδρο στον κατάλογο των προτεινό-
µενων µέτρων αντιµετώπισης πυρκαγιάς, ενώ 
στην ίδια περιοχή φυτεύτηκαν πολλά ελαιόδε-
ντρα. Το ελαιόδεντρο είναι ένα ανθεκτικό φυ-
τό και θεωρείται ότι έχει ιδιότητες επιβράδυν-
σης της πυρκαγιάς.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ

εκτάρια
141.000 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Περιοχή Var
της επαρχίας

Alpes-Côte d’Azur
της N.A. Γαλλίας

398 ΕΛΛΑ∆Α

εκτάρια
15.000

εκτάρια
3.562

Απώλειες αγροτικών εκτάσεων 
λόγω πυρκαγιών (2017)

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
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Από το Summer Fancy Food Show, την 
μεγαλύτερη εμπορική έκθεση τροφί-

μων και ποτών στη Β. Αμερική, που φέτος 
πραγματοποιήθηκε από τις 25-27 Ιουνί-
ου στη Νέα Υόρκη, ξεκίνησε η καμπάνια 
OLIVE YOU, European Table Olives. Πρό-
κειται για το 3ετές προωθητικό πρόγραμμα 
της Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυ-
ποποιητών –Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελι-
ών (ΠΕΜΕΤΕ) με τη  συχρηματοδότηση της 
ΕΕ που στόχο έχει την αύξηση της ζήτησης 
της ευρωπαϊκής επιτραπέζιας ελιάς και την 
ανάπτυξη των εξαγωγών στις αγορές - στό-
χους των ΗΠΑ και του Καναδά.

 Κάτω από την «ομπρέλα» της καμπάνιας, 
η ΠΕΜΕΤΕ και 7 εταιρίες-μέλη της συμ-
μετείχαν στο Summer Fancy Food Show 
με μία σειρά από σύγχρονα περίπτερα, με 
κομψή ενιαία οπτική ταυτότητα που ανα-
δείκνυε το σύγχρονο προφίλ του προϊόντος.

Περισσότεροι από 2.000 εισαγωγείς 
και επαγγελματίες των κλάδων διανομής 
και HoReCa επισκέφθηκαν τα περίπτερα 
«OLIVE YOU, European Table Olives» 
γνωρίζοντας τις ποικιλίες των ευρωπαϊκών 
επιτραπέζιων ελιών, ενώ παράλληλα πλη-
ροφορήθηκαν για τα ποιοτικά και γευστικά 
χαρακτηριστικά τους δοκιμάζοντας νέους 
εμπορικούς τύπους από τις δημοφιλέστε-
ρες ποικιλίες. Αντίστοιχα μεγάλος αριθμός 
επισκεπτών ανταποκρίθηκε απαντώντας 
στο ερωτηματολόγιο της καμπάνιας, με 
αποτέλεσμα την συλλογή χρήσιμων πλη-
ροφοριών για τις γνώσεις και την τάση της 
αγοράς των ΗΠΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Summer 
Fancy Food Show”, συγκέντωσε φέτς πε-
ρισσότερους από 40.000 επισκέπτες και 
συμμετέχοντες». Σε σχετική ανακοίνωσή 
της η ΠΕΜΕΤΕ ανέφερε «Η παρουσίαση 
της καμπάνιας «OLIVE YOU, European 
Table Olives” στη «Summer Fancy Food 
Show» 2017 στέφθηκε με επιτυχία, καθώς 
επιτεύχθηκαν οι στόχοι της ενημέρωσης 
των επισκεπτών και της πραγματοποίησης 
επαγγελματικών συναντήσεων με σκοπό 
στην εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των 
εμπορικών συμφωνιών. 

Με τη μείωση του κινδύνου καρ-
διαγγειακών παθήσεων συν-

δέεται η μαύρη σοκολάτα, η οποία 
έχει εμπλουτιστεί με έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα ιταλικής έρευνας που πα-
ρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευ-
ρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας 
(ESC) από τον επικεφαλής της έρευ-
νας, Δρ. Ροσέλα Ντι Στέφανο, καρδι-
ολόγο στο Πανεπιστήμιο της Πίζας,.  
Μετά από δοκιμές 28 ημερών, οι ερευ-
νητές διαπίστωσαν ότι η σοκολάτα με 
ελαιόλαδο συνδέεται σημαντικά με 
την αύξηση της καλής χοληστερόλης 
και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης 
σε σύγκριση με την αρχική τιμή.

OLIVE YOU 

Η ΠΕΜΕΤΕ  
στις ΗΠΑ

ΑΣΠΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Σοκολάτα 

ελαιολάδου

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ καμπάνιας

Στη συνέχεια, το «OLIVE YOU, European Table Olives»θα 
προσεγγίσει δηµοσιογράφους, chefs, foodies, έµπορους 
λιανικής και καταναλωτές όλων των ηλικιών σε ΗΠΑ και 
Καναδά, µέσα από διαφηµιστικές και προωθητικές ενέργει-
ες µε στόχο την περαιτέρω εξοικείωση του κοινού µε τις δι-
ατροφικές αξίες και την φυσικη ωρίµανση του προϊόντος.

ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ 
Εξαιρετικό πρόσθετο

Ο ∆ρ. Ντι Στέφανο, επικεφαλής της 
έρευνας: «Μικρές ηµερήσιες µερί-
δες µαύρης σοκολάτας µε πρό-
σθετες φυσικές πολυφαινόλες 
από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
συνδέονται µε βελτιωµένο προφίλ 
καρδιαγγειακού κινδύνου». 

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

α
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Παρθενική… εμφάνιση Καναδά

Τ  ο όνειρο της δημιουργίας ενός 
ελαιώνα στον Καναδά απαιτεί 
πάνω απ’ όλα δύο πράγματα: 

Πάθος και Υπομονή. Αυτό αναφέρουν 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας τους με την 
επωνυμία «The Olive Farm», ο Τζορτζ 
και Σέρι Μπράουν. Οι Μπράουν είναι οι 
άνθρωποι που παρήγαγαν το πρώτο 100% 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στον Καναδά. 
Στα 73 εύφορα εκτάρια του κτήματός τους 
στην κοιλάδα Φούλφορντ στη Bρετανική 
Κολομβία έχουν δημιουργήσει έναν 
ελαιώνα 3000 περίπου δέντρων που τον 
Δεκέμβριο 2016 έδωσε την πρώτη σοδειά. 
Η πρώτη αυτή σοδειά απαίτησε 
δουλειά 4,5 ετών. Οι ποικιλίες ελιάς 

THE OLIVE FARM

είχαν αγοραστεί από την Τοσκάνη 
και την Καλιφόρνια και σταλθεί 
με πλοίο στον Καναδά. Βεβαίως 
τίποτα δεν ήρθε εύκολα γι ‘αυτό το 
πρωτοποριακό ζευγάρι. Ακόμη και 
οι ίδιοι δεν πίστευαν αρχικά ότι θα τα 
καταφέρουν. Οι συζητήσεις επί του 
θέματος κράτησαν 10 χρόνια μέχρι τη 
στιγμή που ανακάλυψαν την κοιλάδα 
Φούλφορντ. 
«Σε όποιον κι αν απευθυνθήκαμε, είτε 
μας έκλεισε το τηλέφωνο είτε γέλαγε, 
λέγοντας: “Δεν μπορείς να το κάνεις 
εκεί!”», περιγράφει ο κ. Μπράουν 
στην ιστοσελίδα oliveoiltimes.com. 
Δυσκολεύτηκε πολύ μέχρι να βρει 
κάποιον να απαντήσει στα e-mails του 
σχετικά με την αγορά ελαιόδεντρων και 
τη μεταφορά τους στον Καναδά. 
«Είναι σκληρό, μερικές φορές, να είσαι 
ένας Καναδός καλλιεργητής ελιάς», 
συμπληρώνει ο ίδιος. 

Ο Τζορτζ και Σέρι 
Μπράουν ιδρυτές της 

«The Olive Farm».

Η πρώτη σοδειά του 
κτήµατος παρήχθη τον 

∆εκέµβριο του 2016 

Το αγρόκτηµα 
βρίσκεται στην κοιλάδα 

Φούλφορντ 

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

α
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

ΠΑΓΩΤΟ
Με άρωμα απ’ 
την Απουλία
Ο Αλεσσάντρο Λεό από 
την Απουλία, ένας από 
τους 36 φιναλίστ του 
Παγκόσµιου ∆ιαγωνι-
σµού Παγωτού στο Ρί-
µινι, δηµιούργησε µια 
συνταγή µε βάση το έξ-
τρα παρθένο ελαιόλαδο 
της ποικιλίας Coratina. 
«Το παγωτό µου αντι-
προσωπεύει µία ολό-
κληρη περιοχή», παρα-
τηρεί ο κ. Λεό. «Μέσα 
από την «τέχνη του πα-
γωτού» θέλω να µι-
λήσω για την Απουλία 
και την περιοχή µου το 
Corato».

Π αγωτό με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αυτή 
είναι η νέα τάση που προωθούν οι Ιταλοί, 

το έθνος που ξέρει όσο λίγα από καλό παγωτό. 
Επανειλημμένες προσπάθειες αντικατάστασης 
των παραδοσιακά χρησιμοποιούμενων λιπαρών 
ουσιών με το ελαιόλαδο εντοπίζει η  ιστοσελίδα 
oliveoiltimes.com στη γειτονική χώρα. Το πρώ-

το παράδειγμα έρχεται  από το προάστιο και της 
Ρώμης, Σεντροτσέλε, και το κατάστημα πώλησης 
παγωτού, Gelato Giulivo, το όνομα του οποίου 
παίζει με τις ιταλικές λέξεις giulivo και ulivo, που 
σημαίνει αντίστοιχα χαρούμενος και ελαιόδεντρο.

«Οι γεύσεις των παγωτών μας είναι φρέσκες και 
μεστές, ενώ αφήνουν μία ανάλαφρη αίσθηση στο 
στόμα», αναφέρει ο Αντρέα Καστιλιόνε, εκ των 
ιδιοκτητών του καταστήματος. «Με υλικά το ελαι-
όλαδο από ένα αγρόκτημα στην περιοχή Σαμπίνα 
του Λάτσιο, το κόμμι χαρουπιού, που χρησιμο-
ποιείται ως πητκικό μέσο και τη φρουκτόζη που 
αντικαθιστά τη σακχαρόζη, μειώσαμε κατά 30% 
τις θερμίδες και να δημιουργήσαμε ένα προϊόν 
“ευεξίας”», λέει ο κ. Καστιλιόνε.

ΙΤΑΛΙΑ

Το ελαιόλαδο γίνεται 
παγωμένη απόλαυση
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Ισπανικές ελιές στο μάτι του Τραμπ

Σ
το στόχαστρο τις ισπανικές 
ελιές φαίνεται να βάζει 
ο Αμερικανός πρόεδρος 
Ντόναλτ Τραμπ, 
δρομολογώντας έρευνα για 

το αν η Ισπανία εφαρμόζει πρακτικές 
ντάμπινγκ στις ελιές που εξάγονται στην 
αμερικανική αγορά. Μάλιστα, η έρευνα 
πιθανότατα να οδηγήσει σε δασμολογικές 
ποινές, εγείροντας κίνδυνο να πληγούν 
και οι ελληνικές εξαγωγές, καθώς η 
χώρα μας είναι δεύτερη στις εξαγωγές 
επιτραπέζιων ελιών στις ΗΠΑ, όπως 
μεταδίδει το Bloomberg. 
Τον Ιούνιο, το υπουργείο Εμπορίου 
(DOC) των ΗΠΑ διενήργησε έρευνα 
αναφορικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
από Ισπανούς παραγωγούς, ύστερα 
από σχετική αναφορά που υπέβαλαν 
καλλιεργητές στην Καλιφόρνια.
Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι 
οι ισπανικές ελιές πωλούνταν σε 
χαμηλότερες τιμές στις ΗΠΑ εν 
συγκρίσει με την εγχώρια αγορά.
Η απόφαση του υπουργείου θα εξαρτηθεί 

με κριτήριο το αν οι επιδοτήσεις στο 
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) της ΕΕ διαστρεβλώνουν το 
εμπόριο. Από την πλευρά τους, οι 
ευρωπαϊκές αρχές και οι αγροτικοί 
συνεταιρισμοί αναφέρουν ότι η πρακτική 
αυτή είναι σύμφωνη με τους κανόνες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Από τη μερία της η Κομισιόν 
παρακολουθεί στενά τις αμερικανικές 
διαδικασίες αντιντάμπινγκ. «Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ως 
ενδιαφερόμενο μέρος στις έρευνες, 
παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη.  
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Ό
σο κι αν φαίνεται σαν 
απίθανο, είναι πέρα 
για πέρα αληθινό: σε 
μία χώρα, την Ελλάδα, 
όπου φοιτούν 500.000 

φοιτητές και παράγονται 300.000 τόνοι 
ελαιολάδου, δεν παρέχεται καμία απολύ-
τως εκπαίδευση για το προϊόν, σε καμία 
από τις εκατοντάδες σχολές ΑΕΙ ή τα 
ΤΕΙ. Το ελαιόλαδο είναι το μοναδικό,  ση-
μαντικό, αγροτικό προϊόν το οποίο έχει 
αφεθεί στην τύχη του. Για όσους τομείς 
η βιομηχανία τροφίμων ενδιαφέρθηκε 
για την δημιουργία στελεχών, το Κράτος 
όμως φρόντισε και δημιούργησε σχολές 
πολυετούς φοίτησης: γάλα, τυρί, κρασιά, 
ψάρια. Δημιούργησε ακόμη και κρατικές 
σχολές κρεοπωλών, όχι όμως ελαιο-
λάδου... Για τις ελιές και το ελαιόλαδο, 
υπάρχουν  120.000.000 λιόδεντρα και 
800.000 άτομα που ασχολούνται με αυτά. 
Για τα ελαιόδεντρα παρέχονται στους 
γεωπόνους γενικευμένες γνώσεις που 
βρίσκονται διάσπαρτες στα πλαίσια των 
σπουδών για τις δενδρώδεις καλλιέργειες 
και τα φυτά. Πέρσι στο πρόγραμμα των 
Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων στο 
ΓΠΑ, δεν υπήρχε κανένα μάθημα για το 
ελαιόλαδο ή τις βρώσιμες ελιές, σε αντίθε-
ση με άφθονη λαχανοκομία, κτηνοτροφία, 
οινολογία και μηρυκαστικά. Η λέξη ελαιο-
τριβείο, αντικείμενο σήμερα τεχνολογικής 
έρευνας και ανάπτυξης, δεν διδάσκεται 
σε κανένα μάθημα στους γεωπόνους, 
χημικούς, κ.λπ. Αρχικά, η εγχώρια ζήτηση 
δεν είχε ποτέ απαιτήσεις για ελαιόλαδα με 
υψηλές γευσιγνωστικές  προδιαγραφές. 
Η έννοια της αίσθησης του πικρού και 
του πικάντικου που αντιλαμβανόμαστε 

στα φρέσκα ελαιόλαδα, τα αγουρέλαια, 
ήταν και παραμένει ένα μάλλον αρνητικό 
στοιχείο για την επιλογή ελαιολάδου. Με 
τη νέα αρχή στις εξαγωγές τυποποιημένων 
ελαιολάδων από το 2010, όπου πλέον έγι-
νε αντιληπτό τι σημαίνει ανταγωνισμός, 
και με την μόδα των διαγωνισμών, υπήρξε 
αναγκαστική γνωριμία μας με ελαιόλαδα 
του ισπανικού και ιταλικού ελαιώνα, 
οπότε τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. 
Οι παραγωγοί επιζητούν πλέον καλύτερα 
ελαιόλαδα, πλουσιότερα σε φρουτώδεις 
γεύσεις, με μεγαλύτερη ένταση σε πικρό 
και πικάντικο, δηλαδή σε πολυφαινόλες. 

Αυτό όμως απαιτεί γνώσεις τεχνολογίας 
παραγωγής ελαιολάδου, πειραματισμό, 
έρευνα. Αυτά όμως  για να επιτευχθούν σε 
μόνιμη κι όχι ευκαιριακή βάση, απαιτούν 
γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου. Δεν 
υπάρχει δυστυχώς, ούτε ένα επιστημονικό 
άρθρο π.χ. για το πότε ολοκληρώνεται η 
συγκέντρωση ελαιολάδου στον καρπό στις 
ελληνικές ποικιλίες ή για το είδος των φαι-
νολών κάθε ποικιλίας. Ποιος γνωρίζει με 
επιστημονικό τρόπο, την βέλτιστη εποχή 
για να δώσουν εξαιρετικά ελαιόλαδα, π.χ. η 
Μαυρολιά Μεσσηνίας, ή η Μεγαρείτικη ή 
το Μανάκι; Πότε η Κορωνέικη της Μάνης, 
των Χανίων η της Σητείας; Πρόκειται 
για τις ίδιες ποικιλίες, αλλά με διαφορε-

τικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων 
τους.  Αξιόπιστες απαντήσεις μπορούν να 
δοθούν μόνον μέσα από τα πανεπιστήμια, 
την έρευνα και την συστηματική μελέτη 
των ποικιλιών. Η ανάπτυξη τεχνολογίας 
παραγωγής ελαιολάδου απαιτεί γνώσεις 
από διαφορετικά γνωστικά πεδία, γι’ αυτό 
η εξέλιξη των συστημάτων ελαιοποίη-
σης στο εξωτερικό γίνεται με την ενεργό 
συμμετοχή των πανεπιστημίων,  που 
αμείβονται αδρά για την στοχευμένη 
έρευνα. Παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας 
είναι η ανάθεση από την σουηδική Alfa 
Laval στο πανεπιστήμιο της Perugia, όπου 

η ομάδα του Maurizio Servili, μελέτη-
σε  και ανέπτυξε το νέο σύστημα ταχείας 
θέρμανσης ελαιοζύμης, το οποίο καταργεί 
την χρονοβόρο και ενεργοβόρο μάλαξη. 
Η κατάσταση αυτή δεν δικαιολογεί άλλη 
καθυστέρηση. Πρέπει  να γίνει μία πανεπι-
στημιακού επιπέδου διετής μεταπτυχιακή 
Σχολή Ελιάς και Ελαιολάδου, με την συμ-
μετοχή και ξένων καθηγητών,  στο κέντρο 
μιας ελαιοπαραγωγικής περιοχής, όπως η 
Καλαμάτα,  η οποία διαθέτει ήδη ίσως ένα 
τμήμα του επιστημονικού δυναμικού το 
οποίο απαιτείται (ΤΕΙ Καλαμάτας), καθώς 
και πολλά και καλά ελαιοτριβεία.

*∆οκιµαστής και Σύµβουλος 
Ποιότητος Ελαιολάδου

Παιδεία & Ελαιόλαδο: ώρα αποφάσεων
του ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ*

ΑΠΟΨΗ

Η Ισπανική Jaen αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα 
ίδρυσης πανεπιστημίου με κινητήριο δύναμη το 
ελαιόλαδο, για να το ακολουθήσουμε και εμείς.
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Γ 
ια την περιοχή του νομού 
Λακωνίας και ειδικά για 
τους Μολάους η περσι-
νή υπήρξε για το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο και κατ’ 

επέκταση τους ελαιοπαραγωγούς, μια 
μέτρια χρονιά. 
Παρ’ όλα αυτά, λόγω της υψηλής 
εμπορικής τιμής αποδείχθηκε εν τέλει 
κερδοφόρα για τον παραγωγό. 
Αυτό μαρτυρά και το γεγονός, ότι τα 
αποθέματα έξτρα παρθένου κατά το 
μήνα Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους 
είναι, από άποψη ποσότητας, τα λιγότε-
ρα από κάθε άλλη χρονιά.
Η σεζόν που διανύσαμε πάλι, οφείλω 
να παρατηρήσω, ότι παρά τα προβλή-
ματα που παρατηρήθηκαν στην αρχή 
της, έδωσε από τον Ιανουάριο του 2017 
ποιοτικά άριστο προϊόν και χαμηλές 
οξύτητες, στοιχεία που συνετέλεσαν, 
ώστε το αγοραστικό ενδιαφέρον από 
ξένες χώρες (Ιταλία), να παραμένει 
ζωηρό.
Όσον αφορά τώρα στην επερχόμενη 
ελαιοκομική περίοδο, εκτιμώ  ότι δεν 
θα είναι η αναμενόμενη από άποψη 
όγκου, με βάση τα πρώτα στοιχεία της 
ανθοφορίας, ωστόσο σε γενικές γραμ-
μές εκτιμάται ότι θα είναι ικανοποιη-
τική.
Στα θετικά της περιόδου που διανύ-
ουμε συμπεριλαμβάνεται και το θέμα 
του δάκου. Γιατί λόγω των υψηλών 
θερμοκρασιών που επικράτησαν το 
περασμένο διάστημα και ιδίως το 
καλοκαίρι, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι οι δολωματικοί ψεκασμοί πραγ-

ματοποιήθηκαν στο νομό Λακωνίας, 
για πρώτη φορά, στο χρονικό σημείο 
που έπρεπε, δεν φαίνεται ως ώρας να 
υπάρχει προσβολή.
Ο μόνος αρνητικός παράγοντας, την 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έχει 
να κάνει με το πρόβλημα της έλλειψης 
βροχοπτώσεων σε ένα μεγάλο κομμάτι 
του νομού Λακωνίας (και σε καμιά 
περίπτωση σε όλη), με αποτέλεσμα οι 
παραγωγοί να αναγκάζονται να ποτί-
ζουν ακόμα και τώρα.
Όσον αφορά στις πρώτες συζητήσεις 

για τις τιμές παραγωγού στο φρέσκο 
ελαιόλαδο, φαίνεται τούτη την στιγμή 
να υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον 
από την γειτονική Ιταλία, με αποτέ-
λεσμα να θεωρείται πιθανό οι τιμές 
στο ξεκίνημα να είναι πάνω από τα 4 
ευρώ το κιλό.
Τα πρώτα βέβαια δείγματα για το εύρος 
τιμών παραγωγού στο φρέσκο ελαιόλα-
δο, το Αγουρέλαιο ποικιλίας Αθηνοε-
λιάς Λακωνίας, θα τα έχουμε τις πρώτες 
δέκα ημέρες του ερχόμενου Οκτωβρί-
ου, δηλαδή σε ένα περίπου μήνα, από 
σήμερα, από την περιοχή των Αγίων 
Αποστόλων Λακωνίας.
Θετικοί διαφαίνονται πάντως οι πρώτοι 

οιωνοί και από το εξωτερικό για το 
ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 
αφού υπάρχουν προβλήματα στην 
λεκάνη της Μεσογείου και στις βασικές 
ελαιοπαραγωγικές χώρες, λόγω της 
ξηρασίας, αλλά όχι μόνον. Για παρά-
δειγμα, η Ιταλία αντιμετωπίζει μεγάλα 
προβλήματα λόγω της ξηρασίας, αλλά 
και της Xylella, που έχει καταστρέψει 
ένα μεγάλο μέρος του ελαιώνα στην 
περιοχή της Απουλίας.
Η Ισπανία πάλι, θέλει προσοχή, γιατί 
είναι η χώρα με την μεγαλύτερη πα-

ραγωγή και συνηθίζει να μην σταματά 
ποτέ να δίνει ανακριβή στοιχεία για 
το ύψος της σοδειάς της, τουλάχιστον 
μέχρι τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο 
κάθε έτους.
Από την άλλη, τέλος, ερωτηματικό 
παραμένει τί θα συμβεί με τις παραγω-
γές στην Τυνησία και το Μαρόκο, που 
παραμένουν «άγνωστοι Χ» ως ώρας 
τουλάχιστον, ενώ την ίδια ώρα ακούγε-
ται έντονα ότι η Τουρκία προχωρά σε 
εκριζώσεις ελαιόδεντρων, γεγονός που 
θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον όγκο της 
παραγωγής της.

*Υπεύθυνος Εµπορίας ΑΣ Μολάων

Πάνω από τα 4 ευρώ στο ξεκίνημα 
οι τιμές φρέσκου ελαιολάδου

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΤΑΝΑΚΑ*

ΑΠΟΨΗ

Ο μόνος αρνητικός παράγοντας σήμερα έχει να 
κάνει με την έλλειψη βροχοπτώσεων, σε 
ένα μεγάλο κομμάτι του νομού Λακωνίας.
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Επιμένει ανοδικά

Τιµή 4,28 ευρώ το κιλό έπιασαν 70 τόνοι περσινού λακωνικού έξτρα παρθένου σε δηµοπρασία του ΑΣ Μολάων την Τρίτη.

Λ 
ίγο ακόμα ψηλότερα 
βλέπουν προς το παρόν οι 
τιμές παραγωγού στο έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο.  
Η πρώτη εικόνα πριν 

ανοίξει η νέα ελαιοκομική περίοδος 
2017-18 αφήνει περιθώρια για 
διατήρηση των τιμών παραγωγού σε 
ένα επίπεδο ανάλογο αυτών που έδωσε 
η προηγούμενη χρονιά. Η κατάσταση 
στις ελαιοπαραγωγικές ζώνες, η 
αδύναμη καρποφορία σε Ισπανία και 
Ιταλία, είτε λόγω ξηρασίας είτε λόγω 
ασθενειών (Xylella) και οι μέχρι στιγμής 
κρατούσες τιμές αγοράς, καλλιεργούν 
ένα κλίμα εφησυχασμού για τη συνέχεια. 
Στο εσωτερικό, κανείς δεν μπορεί 
να παραβλέψει τις φθορές από τον 
καύσωνα, τις απότοµες εναλλαγές της 
θερµοκρασίας, τον δάκο (αν και πιο λίγες 
απ’ ότι πέρσι), το χαλάζι σε αρκετές ζώνες, 

τις φωτιές, αλλά κυρίως το γεγονός ότι 
τα αποθέµατα είναι λιγότερα από κάθε 
άλλη χρονιά, λόγω της ιδιαίτερα χαµηλής 
περσινής  παραγωγής. Τα στοιχεία 
αυτά, σε συνδυασμό µε το γεγονός 
ότι παραμένει άσβεστο το ενδιαφέρον 
των Ιταλών για ποιοτικό προϊόν και η 
Τουρκία, όπως αποκαλύπτει σήμερα 
το el, προχωρά σε μαζικές εκριζώσεις 
ελαιόδεντρων, επιδιώκοντας σταδιακή 
απεμπλοκή, συνηγορούν, ότι το ελληνικό 
ελαιόλαδο θα διατηρήσει το περσινό 
κεκτημένο. Ερωτηματικό, την ίδια ώρα, 
παραμένει ο όγκος παραγωγής μας, αφού 
η θεαματική εικόνα στην ανθοφορία, δεν 
φαίνεται να μεταφράζεται σε αντίστοιχη 
παραγωγή. Βέβαια, ικανοποιητική 
παραγωγικά χρονιά περιμένει η 
Πελοπόννησος, μέτρια η Κρήτη, η 
Στερεά και η ∆υτική Ελλάδα και σαφώς 
ελλειμματική ο ελαιώνας της Λέσβου.

20    Ελλάδα  
Αναμένεται ικανοποιητική 
σοδειά, αλλά όχι αυτή που 
προμήνυε η ανθοφορία.

22    Ιταλία 
Μεγάλες οι ζημιές στον ιταλικό 
ελαιώνα από την κακοκαιρία 
και τις ασθένειες.

21    Ισπανία 
Θεωρείται βέβαιη,  
με βάση την μέρχρι τώρα εικόνα 
μια σημαντική πτώση της 
ετήσιας παραγωγής

.

Α Γ Ο Ρ Α
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Με 4,60 το πρώτο Αγουρέλαιο

ΕΛΛΑ∆Α

Μ
ε τιμές άνω 
των 4 ευρώ σε 
όλες σχεδόν τις 
ελαιοκοµικές 

ζώνες «βγήκε» το καλοκαίρι, 
ενώ πληροφορίες του el θέλουν 
τον ΑΣ Αγίων Αποστόλων 
Λακωνίας να έχει συνάψει 
ήδη συμφωνία για πώληση 
Αγουρέλαιου που θα παραχθεί 
από 26 Σεπτεμβρίου έως 10 
Οκτωβρίου, στην τιμή των 
4,60 ευρώ. Το δικό τους 
ρόλο στην διαµόρφωση των 
τιµών φαίνεται πως παίζουν 
για μια ακόμα χρονιά και οι 
ζηµιές από τις χαλαζοπτώσεις 
και τις ανεµοθύελλες 
που έπληξαν πρόσφατα 
ελαιοπαραγωγικές περιοχές 
της δυτικής Ελλάδας, όπως η 
Αιτωλοακαρνανία, η Ηλεία και 
η Αχαΐα, της Πελοποννήσου, 
της Μακεδονίας, των Ιόνιων 
Νήσων και της Θεσσαλίας.

Πελοπόννησος
Πιο συγκεκριµένα τώρα 

και µε βάση το ρεπορτάζ, από 
τις κύριες ελαιοπαραγωγικές 
ζώνες της χώρας, ακόµα και 
σε περιοχές, όπως ο νοµός 
Μεσσηνίας, όπου κινούνταν 
σαφώς χαµηλότερα όλους τους 
προηγούµενους µήνες απαρχής 
σεζόν, οι τιµές για το ποιοτικό 
ελαιόλαδο (0,3 βαθµούς) 
ξεπέρασαν το καλοκαίρι τα 4 
ευρώ το κιλό, τάση που διατηρείται και 
στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Στην περιοχή των Γαργαλιάνων, 
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
«Ελαιώνας», που παρεµβαίνει στην 
αγορά, συγκεντρώνοντας ελαιόλαδο, 
εξασφαλίζε τον Ιούλιο, µια τιµή 
στα 4,10 ευρώ το κιλό. Σε χορό 
αυξήσεων µπήκε καθυστερηµένα 
εξάλλου και η Λέσβος, µε τις τιµές να 
«σκαρφαλώνουν» στα 3,75 ευρώ το 
κιλό, για πρώτη φορά, από την έναρξη 
της εφετινής περιόδου, τον Ιούλιο, 
ενώ στη Λακωνία, που διατηρεί την 

«πρωτοκαθεδρία» σε επίπεδο 
προσόδων του παραγωγού, 
οι τιμές αγγίζουν σήμερα τα 
4,22 ευρώ το κιλό. Ιδιαίτερη 
δυναµική διατηρεί το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο και στην 
περιοχή της Κρήτης, µε 
ανώτερη τιµή παραγωγού, 
αυτή την στιγμή, τα 4,20 ευρώ 
ανά κιλό.

Κρήτη
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος 

της ΕΑΣ Ηρακλείου Ανδρέας 
Στρατάκης «οι ποσότητες που 
έχουν αποµείνει είναι 
ελάχιστες», έκανε παράλληλα 
λόγο για «ικανοποιητική 
νέα παραγωγή», ενώ 
προέβλεψε  πως η τιµή 
εκκίνησης του ελαιολάδου «θα 
είναι πάνω από 3,50 ευρώ».

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 
µέσες τιµές στην συγκεκριµένη 
ζώνη αφορούν τιµές από 
3,60 έως 3,90 ευρώ το κιλό, 
σύµφωνα µε στοιχεία που 
επικαλείται στην ιστοσελίδα 
του ο Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών 
∆ήµων Κρήτης, ενώ αναμένεται 
μια παραγωγή της τάξης των 
80.000 τόνων, μέτρια δηλαδή, 
αν αναλογιστεί κανείς ότι η 
Κρήτη μπορεί να δώσει και 
120.000 τόνους.

Εν τω μεταξύ, κάθε 
προηγούμενη τιμή ξεπέρασε, 
το παρθένο ελαιόλαδο «Θεϊκό 

Όλυμπος», φτάνοντας τα 5,43 ευρώ το 
κιλό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
της ομάδας ελαιοπαραγωγών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της ένωσης 
παραγωγών του συνεταιρισμού Κάτω 
Αγιάννη Πιερίας. Να σημειωθεί ότι 
η τιμή διάθεσης του έξτρα παρθένου 
ελαιόλαδου «Θεϊκό Όλυμπος» είχε 
ξεκινήσει στα 4,56 ευρώ το κιλό, 
για πολύ λίγη ποσότητα. Όμως, η 
περισσότερη ποσότητα (90%) του 
ελαιόλαδου της ομάδας πουλήθηκε στις 
5,43 ευρώ το κιλό, όπως καταλήγει η 
ανακοίνωση της οργάνωσης.

Μόνο αύξηση σηµείωσε η τιµή του 
έξτρα παρθένου µέσα στο καλοκαίρι.

Κουρεµένη 
σοδειά

Λόγω δάκου 
στην Κρήτη

∆εν ξεπέρα-
σε τους 55.000 
τόνους η πα-
ραγωγή ελαι-
ολάδου στην 
Κρήτη, κατά 

την προηγού-
µενη ελαιο-

κοµική περίο-
δο 2016-2017, 
λόγω καύσω-
να και δάκου. 

Μέτρια 
παραγωγή
Αναµένεται 

φέτος

Η ερχόµενη 
ελαιoπαραγω-
γή στην Κρή-
τη, σύµφωνα 
µε φρέσκι-

ες εκτιµήσεις 
των ∆ΑΟΚ αλ-
λά και άλλων 

πηγών του ΣΕ-
∆ΗΚ, δεν θα 

ξεπεράσει τους 
85.000 τόνους.

Γενική 
βεντέµα 

Στο 70% και 
αν το 2018

Ο ΣΕ∆ΗΚ ανα-
µένει τη φε-

τινή παραγω-
γή υψηλότερη 
µεν από πέρ-
σι, αλλά κα-
θόλου κοντά 

στο ύψος των 
120.000 τόνων 

µίας γενικής 
βεντέµας στο 

νησί.

55.000
τόνοι το 
2016-17

85.0000
τόνοι το 
2017-18

120.000
τόνοι 

η µέγιστη 
δυναµική

Α Γ Ο Ρ Α

ΚΡΗΤΗ
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Συν 8% φέτος η διεθνής σοδειά 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ GEA

Σ
τους 2.937.631 τόνους αναμένεται 
να φτάσει η παγκόσμια 
παραγωγή ελαιολάδου τη σεζόν 
2017/2018, σημειώνοντας μια 
μέτρια αύξηση κατά 8,2% από 

την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα 
με στοιχεία του Τμήματος Μελετών 
Ελαιολάδου του Κέντρου Αριστείας 
Ελαιολάδου της GEA Westfalia που 
παρουσίασε ο επικεφαλής του Ραφαέλ 
Καρδένας στις 11 Σεπτεμβρίου 2017.  

Ισπανία
Μόλις1,2 εκατ. τόνους

Οριακή μόνο 
αύξηση κατά 1,3% 
σε σχέση με πέρσι 

θα σημειώσει 
η παραγωγή 
της Ισπανίας, 

φθάνοντας τους 
1.298.700 τόνους. 

Ωστόσο, η Ισπανία μ’ αυτόν τον 
όγκο θα  διατηρήσει την 1η θέση στη 
διεθνή παραγωγή ελαιολάδου, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της GEA. Στην Ισπανία, 
σύµφωνα µε το έγκυρο PoolRed, η 
τρέχουσα µέση τιµή για το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο βρίσκεται σταθερά  από τις 
αρχές Σεπτεμβρίου στα 3,80 ευρώ το κιλό.

Τυνησία
Στρέφεται σε νέες αγορές

Η Τυνησία, τη σεζόν 
2017/2018 θα φτάσει στην 4η 
θέση διεθνώς με μια πρωτοφανή 
αύξηση παραγωγής καθώς θα 
αγγίξει τους 202.900 τόνους, 
με βάση τις προβλέψεις της 
GEA. Στο ίδιο μήκος κύματος 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

του Εθνικού Συμβουλίου 
Ελαιολάδου (ONH) της χώρας, 

Τσόκρι Μπειχούτ, ο οποίος 
ανακοίνωσε στις 6 Σεπτεμβρίου ότι φέτος 
θα ξεπεράσουν το μέσο όρο της τελευταίας 
5ετίας, ήτοι τους 190.000 τόνους και θα 
κινηθούν κοντά στους 200.000 τόνους. 
Επιπλέον, ο ίδιος τόνισε ότι θα στραφούν 
σε νέες αγορές, όπως ο Καναδάς, οι 

ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία και θα 
αφήσουν τις παραδοσιακές αγορές όπως 
Ισπανία και Ιταλία.  

Πορτογαλία
Νέες φυτεύσεις

Η Πορτογαλία θα 
καταλάβει την 6η θέση 
σημειώνοντας άνοδο 

20% τη σεζόν 2017/2018. 
Η GEA σημειώνει ότι οι 
νέες φυτεύσεις ελαιώνων 

τα τελευταία 5 χρόνια στην 
Πορτογαλία θα οδηγήσουν 
σε σταθερή παραγωγή 

άνω των 100.000 τόνων 
και φέτος αναμένεται να 

υπερβεί το ιστορικό ρεκόρ 
των 109.100 τόνων της σεζόν 2015/20 
16 και θα φτάσει τους 112.800 τόνους. 
Σύμφωνα με τον Ραφαέλ Καρδένας της 
GEA, οι υποδομές και οι επενδύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή 
Αλεντέζου είναι το κλειδί για τη σταθερή 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην 
ελαιοπαραγωγή της Πορτογαλίας.

Τουρκία
Με σύµµαχο τη φτηνή λίρα

Στην 5η 
θέση για 
τη σεζόν 
2017/2018 
θα βρεθεί 

η Τουρκία με παραγωγή 200.400 
τόνους, σύμφωνα με τη GEA. Πρόκειται 
για αύξηση 13,2% από πέρσι. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι σύμφωνα με μελέτη του 
τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu 
Agency που αξιοποιεί στοιχεία του κέντρου 
ελαιολάδου και εξαγωγέων της Τουρκίας 
(EZZIB) οι συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου 
της γείτονας χώρας το διάστημα Νοέμβριος 
2016-Ιούλιος 2017 αυξήθηκαν κατά 288% 
σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρσι και 
έφτασαν σε αξία τα 136 εκατ. δολάρια. 

«Το γεγονός ότι οι κύριοι ανταγωνιστές 
μας εξάγουν σε ευρώ που είναι πιο ισχυρό 
από το δολάριο ευνόησε τις τουρκικές 
εξαγωγές ελαιολάδου», υποστηρίζει 
ο Χακάν Οζντόλγκουν, πρόεδρος του  
τουρκικού συνδέσμου εξαγωγέων 
ελαιολάδων στις ΗΠΑ.  

Η τουρκική λίρα βοηθά τις εξαγωγές. 

Σε νέες αγορές επεκτείνεται η Τυνησία. Ραφαέλ Καρδένας, Gea Westfalia.

Α Γ Ο Ρ Α
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Σχεδόν στο μισό η παραγωγή 
σε Ούμπρια και Καλαβρία

ΙΤΑΛΙΑ

Τ 
ις πρώτες επίσημες εκτιμήσεις 
για άνοδο της παραγωγής 
ελαιολάδου της Ιταλίας 
για τη σεζόν 2017/2018 
–που θα σηματοδοτήσει 

την αντιστροφή του κλίματος που είχε 
διαμορφωθεί το 2016/2017 μιας και η 
ιταλική σοδειά δεν είχε ξεπέρασε τους 
200.000 τόνους– παρουσίασε στις 
6 Σεπτεμβρίου  στη Ρώμη ο Εθνικός 
Οργανισμός γευσιγνωσίας ελαιολάδου 
της Ιταλίας, Assaggiatori Onaoo, που 
όμως δεν ανήκει στους παραγωγικούς 
φορείς της χώρας. Από την άλλη πλευρά, 
η ιταλική αγροτική ένωση Coldiretti 
εκτιμά ότι ως αποτέλεσμα των ακραίων 
καιρικών συνθηκών θα είναι μειωμένη η 
παραγωγή, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη 
να προσδιορίσει το ακριβές ύψος της. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων ANSA, 
ο Assaggiatori Onaoo υποστηρίζει ότι η 
ιταλική παραγωγή ελαιολάδου το 2017/2018 
θα φτάσει τους 280.000 τόνους.  Επιπλέον, 

εκτιμά ότι η αύξηση αυτή των 80.000 
τόνων θα προέλθει από την περιοχή της 
Απουλίας, η οποία αντιπροσωπεύει το 
40%-50% της συνολικής παραγωγής της 
χώρας. Ωστόσο, στην κεντρική Ιταλία η 
ξηρασία σε συνδυασμό με τον καύσωνα 
και τις βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τόπους 
τον όγκο παραγωγής των εξής περιοχών: 
Τοσκάνη, Μάρκε, Ούμπρια και Λάτσιο. 

Πτώση 40% στην Καλαβρία 
και 50% στην Ούµπρια

Μείωση της παραγωγής ελαιολάδου φέτος 

στο 35-40% αναµένουν οι ελαιοπαραγωγοί 
από την περιοχή της Καλαβρίας µε τις 
απώλειες -λόγω της ξηρασίας και των 
υψηλών θερµοκρασιών - σε αξία να αγγίζουν 
τα 310 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει η ιταλική 
εφηµερίδα La Stampa. Την ίδια ώρα, οι 
βροχοπτώσεις μείωσαν περίπου κατά 50% 
την παραγωγή ελαιολάδου στην Ούμπρια, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Coldiretti. 
Συνολικά, στα 2 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι 
ζηµιές που υπέστησαν τα 2/3 του αγροτικού 
κλάδου της χώρας από την πρωτοφανή 
ξηρασία, με βάση την Coldiretti.  Πιο 

αναλυτικά, η Coldiretti υποστηρίζει ότι η 
παραγωγή της Ιταλίας θα είναι ακόμη πιο 
χαμηλά φέτος, σε σύγκριση με πέρσι, λόγω 
του «τρελού» καιρού που σημειώθηκε κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαιτέρως 
τον Αύγουστο.  Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 
σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε 
αγροτεμάχια που είχαν πληγεί πρωτίστως 
από τη ξηρασία. Οι θερμοκρασίες ήταν 
υψηλότερες από τους 39 βαθμούς Κελσίου, 
ενώ η μέση βροχόπτωση ήταν κάτω από το 
62,3% οδηγώντας σε με μια κρίση νερού 
ιστορικών διαστάσεων σε εθνικό επίπεδο, 
όπως παρατηρεί η Coldiretti. Ο πρόεδρος 
της Coldiretti, Ροµπέρτο Μονκάλβο 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «πρέπει να 
αναπτύξουµε µια νέα κουλτούρα πρόληψης, 
αν θέλουµε να διατηρήσουµε την ποιοτική 
γεωργία. Πρέπει να αναδιοργανωθούµε και 
να συλλέγουµε το βρόχινο νερό».

Ανοδικά οι τιµές στο Μπάρι
Όσον αφορά τη μέση τιμή του έξτρα 

παρθένου ελαιολάδου στις 5 Αυγούστου 
στην Ιταλία ανέβηκε στα 5,56 ευρώ το κιλό, 
σημειώνοντας μια άνοδο κατά 46,8% σε 
σχέση με πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ιταλικού ινστιτούτου 
Ismea. Τέλος, όπως σημειώνει η Coldiretti, 
η αγορά εμπορευμάτων στο Μπάρι, η οποία 
είναι η πιο αντιπροσωπευτική σε εθνικό 
επίπεδο, δείχνει ανοδικές τάσεις για την 
τιμή του ελαιολάδου.  

«Πρέπει να συλλέγουµε 
το βρόχινο νερό», 
ανέφερε ως µέτρο 
πρόληψης της ξηρασίας 
ο πρόεδρος της Coldiret-
ti, Ροµπέρτο Μονκάλβο 
(ο εικονιζόµενος).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, εκτός από 
τα θερµικά κύµατα που επηρέασαν 
τη νότια Ευρώπη µέσα στο καλο-
καίρι, δασικές πυρκαγιές που προ-
κλήθηκαν από τον ξηρό και τον 
ζεστό καιρό κατέκαψαν τις ιτα-
λικές περιφέρειες της Καµπανί-
ας, της Καλαβρίας, της Απουλίας 
και της Τοσκάνης αλλά και τµήµα-
τα της Ελλάδας, της Ισπανίας, της 
Πορτογαλίας και της Κροατίας.

ΣΕ ΠΥΡΙΝΟ ΚΛΟΙΟ

Α Γ Ο Ρ Α

5,43
01/9/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
01/9/2016 + 43,3% + 48,6%

5,545,54

+ 45,1% + 48,6% +44,5%

5,20 5,57 5,20

ΜΠΑΡΙ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ ΦΟΤΖΙΑ ΛΕΤΣΕ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΗΓΗ: ISMEA.IT

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
�ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ�
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Α Γ Ο Ρ Α

Το ελαιόλαδο 
ανά τον κόσμο

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ

Α 
πό τα 115 εκατ. στρέμματα 
ελαιώνων που 
διασκορπίζονται σε 5 
ηπείρους θα προκύψει 
ελαιοπαραγωγή περίπου 

20,3 εκατ. τόνων την επόμενη σεζόν, 
σύμφωνα με τη μελέτη Τμήματος Μελετών 
Ελαιολάδου του Κέντρου Αριστείας 
Ελαιολάδου της GEA. Επιπλέον, οι 6 από 
τους 7 μεγάλους παραγωγούς (Ισπανία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία, Τουρκία και 
Πορτογαλία), θα αντιπροσωπεύουν φέτος 
το 85,27% της παγκόσμιας παραγωγής 
ελαιολάδου, έναντι του 83,49% πέρσι. 
Όσον αφορά τις τιμές κατά μέσο όρο, 
σύμφωνα με τη GEA, θα κινηθούν γύρω 
από τα 4 ευρώ το κιλό με ανοδικές τάσεις 
που θα οφείλονται στις μεταβαλλόμενες 
καιρικές συνθήκες που κατά τόπους 
μείωσαν την παραγωγή.
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ΠΗΓΗ: IOC

Καλιφόρνια (ΗΠΑ)
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 
ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΠΑΝΟΥΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

Υπολογίζεται ότι προστίθενται 1.400 στρέµµατα 
µε ελιές κάθε χρόνο ως το 2020.

ελαιοπαραγωγοί 
στην Καλιφόρνια

400 ποικιλίες
ελιάς

75

ελαιοτριβεία

40

στρέµµατα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

160.000 

ΠΗΓΗ: WWW.COOC.COM

Σε µια µόνο γενιά, 
η παγκόσµια κατανάλωση 
ελαιολάδου σχεδόν 
διπλασιάστηκε

καθώς άλλαξε 
η διατροφή των πολιτών 
 σε πολλές χώρες 
(Ιαπωνία, Βραζιλία, Ρωσία, 
ΗΠΑ, Βρετανία, Γερµανία).

Κατανάλωση

τελευταία 25 χρόνια

73%

ΠΗΓΗ: COLDIRETTI.IT

Παραγωγή 
ελαιολάδου 
στη Μεσόγειο*
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ, 
ΣΕΖΟΝ 2017/2018

*ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ GEA, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Η Ισπανία κυριαρχεί 
στη ρωσική αγορά 

ελαιολάδου µε µερίδιο 
56%, ακολουθεί η Ιταλία 

µε µερίδιο 30%.

ΙΣΠΑΝΙΑ
56%

ΛΟΙΠΟΙ
14%

ΙΤΑΛΙΑ
30%

Αγορά Ρωσίας

ΠΗΓΗ: ICEX ESPAÑA
EXPORTACIÓN Y INVERSIONES
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Θετικοί οιωνοί 

διαμορφώνονται στην 
αγορά βρώσιμης ελιάς 
από το εμπορικό μπά-
σιμο τρίτων χωρών

Κρούσεις από μεγαλέμπορους γειτονικών 
και όχι μόνον τρίτων χωρών δέχονται τις 
τελευταίες ημέρες παραγωγοί και μεσίτες 
επιτραπέζιας ελιάς (Χαλκιδικής, τοπικές 
ποικιλίες, αλλά και Καλαμών που έπεται), 
για πρώτη φορά στα χρονικά.
Με την συγκομιδή να έχει ήδη ξεκινήσει 
σε ορισμένες ποικιλίες βρώσιμης ελιάς 
(π.χ. στο Πήλιο) και σε Χαλκιδική- Καβά-
λα να αναμένεται σύντομα (για της Χαλ-
κιδικής), ενώ ακολουθεί η Καλαμών τέλη 
Οκτωβρίου σε Πελοπόννησο, Στερεά και 
Δυτική Ελλάδα, οι πληροφορίες λένε ότι 
τα δεδομένα στην αγορά όσον αφορά στις 
τιμές παραγωγού, θα είναι, την τρέχουσα 
εμπορική περίοδο, διαφορετικά σε σχέση 
με πέρσι. Κι αυτό γιατί στην ζήτηση για 
τυποποιημένο προϊόν από χώρες της ΕΕ, 
των ΗΠΑ κ.λπ. έρχεται τώρα να προστεθεί 
το ενδιαφέρον των συγκεκριμένων εμπό-
ρων από τρίτες χώρες για νωπό προϊόν.
Ήδη, λέει το ρεπορτάζ, μεγαλέμποροι από 
την γειτονική Αλβανία με «ζεστό χρήμα» 
απευθύνθηκαν σε μεμονωμένους παρα-

γωγούς και μεσίτες της βόρειας Ελλάδας, 
για να αγοράσουν επιτραπέζια ελιά, ωστό-
σο καλό είναι οι παραγωγοί να το σκε-
φτούν καλύτερα αν θα πουλήσουν χύμα, 
αφού μπορεί μεν πρόσκαιρα να έχουν 
έσοδα από την συναλλαγή, αλλά μετέπει-
τα θα χάσουν σε υπεραξία.
Εξίσου μεγάλο καταγράφεται το ενδιαφέ-
ρον από εμπόρους ευρωπαϊκών χωρών 
και του Ισραήλ για τις πράσινες ελιές, 
αφού ήδη οι παραγγελίες, για παράδειγμα 
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πηλίου – 
Βόρειων Σποράδων αγγίζουν τους 500 τό-
νους. Η συγκομιδή από τους παραγωγούς 
ξεκίνησε και ο συνεταιρισμός παραλαμ-
βάνει προϊόν, ενώ εκτιμάται ότι η τελική 
τιμή πώλησης θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά επίπεδα. 

Ιδιαίτερα ποιοτική  
αναµένεται η παραγωγή
Η φετινή παραγωγή πράσινης ελιάς στην 
περιοχή του Πηλίου αναμένεται πως θα 
είναι ιδιαίτερα ποιοτική, καθώς σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Πηλίου Γ. Διανελλάκη «σε αυτό συ-
νετέλεσαν οι ευεργετικές βροχοπτώσεις 
του τελευταίου διαστήματος, καθώς και 
το γεγονός ότι δεν υπάρχει προσβολή του 
καρπού από δάκο και πυρηνοτρήτη».
Η οργάνωση έχει ήδη προχωρήσει σε συμ-
φωνίες με εμπόρους από Ιταλία, Αυστρία, 
βαλκανικές χώρες και Ισραήλ για την παρά-
δοση 350 τόνων πράσινων ελαιών, καθώς 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

ΚΕΦΑΤΗ  
ΦΕΤΟΣ 
Η ΒΡΩΣΙΜΗ

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α
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Ο εκδότης της Agrenda Γιάννης 
Πανάγος συζητά τις τρέχουσες 

εξελίξεις στον κλάδο της επιτραπέζιας 
ελιάς µε στελέχη εταιρειών του χώρου
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νται κάποιες π

∆εν έχει αντοχή η Χαλκιδικής

και 150 τόνων βιολογικής καλλιέργειας.
«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συγκομι-
στούν αυτές οι ποσότητες στην περιοχή 
του Πηλίου και για την κάλυψη των πα-
ραγγελιών, θα προχωρήσουμε σε συμφω-
νίες για την προμήθεια πράσινων ελαιών 
από τις περιοχές της Καβάλας και Χαλκι-
δικής» επισήμανε ο κ. Διανελλάκης.
Επίσης, προσέθεσε ότι «οι τιμές για τους 
παραγωγούς πράσινης ελιάς θα είναι ιδιαί-
τερα ικανοποιητικές και θα καταβάλλεται 
προκαταβολή έως 50% περίπου», ενώ τις 
επόμενες ημέρες κλιμάκια του Α.Σ. Πη-
λίου- Β. Σποράδων θα τους ενημερώσουν 
για τις ευνοϊκές συνθήκες που διαμορφώ-
νονται φέτος στην εμπορία του προϊόντος.

Ξεκάθαρο πλαίσιο 
για εξαγωγές νωπού προϊόντος 
ζητά η ∆ιεπαγγελµατική
«Το ενδιαφέρον τρίτων χωρών για νωπό 
ελληνικό επιτραπέζιο προϊόν είναι σε γνώ-
ση της Διεπαγγελματικής Επιτραπέζιας 
Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ)», όπως δήλωσε στο el ο 
πρόεδρός της Γιώργος Ντούτσιας. Ο ίδιος 
ζητά από την ελληνική πολιτεία και τις 
αρμόδιες Αρχές «αυστηρότερους ελέγχους 
στις εξαγωγές νωπού προϊόντος στα σύνο-
ρα, αλλά και ξεκάθαρο πλαίσιο στον κώδι-

κα που διέπει τις εξαγωγές τέτοιου είδους 
προϊόντων», ώστε να αποφευχθούν φαινό-
μενα «παραοικονομίας», όπως κατέληξε.

Τιµές από τους εµπόρους 
περιµένει η Χαλκιδικής
Συγκρατηµένα αισιόδοξα ετοιµάζονται να 
µπουν στο µάζεµα της πράσινης ελιάς Χαλ-
κιδικής οι αγρότες της βόρειας Ελλάδας, 
που περιµένουν να δουν στην πράξη τις 
υποσχέσεις των εµπόρων στην συνάντηση 
της Νέας Ποτίδαιας, για στήριξη των τιµών, 
κατά τη νέα εµπορική περίοδο 2017-2018.
Η αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι 
αγρότες, για 1,10–1,20 ευρώ το κιλό, στα 
110 τεµάχια, γνωρίζοντας πως τα αποθέµα-
τα είναι λίγα και η ζήτηση ζωηρή, µοιάζει 
περισσότερο από ποτέ ρεαλιστικός στόχος. 
Σε κάθε περίπτωση, ασφαλή συµπερά-
σµατα θα εξαχθούν σε νέα σύσκεψη που 
θα γίνει µε τους εκπροσώπους των µετα-
ποιητών, εντός των ημερών, λέει στο el ο 
πρόεδρος του Α.Σ. Αγίου Μάµα, Ελπιδο-
φόρος Καραθανάσης.

Οι επόµενες ηµέρες  
θα είναι καθοριστικές
Eκ των βασικών πρωταγωνιστών της προ-
σπάθειας για τη συσπείρωση των αγροτών 

-κάτι που έλειψε όλα τα προηγούµενα 
χρόνια- αλλά και για τη διάνοιξη διαύλου 
συνεννόησης µε τη µεταποίηση, ο συνοµι-
λητής µας στάθηκε στο πολύ καλό κλίµα, 
στο οποίο διεξήχθη η πρώτη σύσκεψη των 
δύο πλευρών στις 25 Αυγούστου. 
«∆εν περιµέναµε να πάει τόσο καλά. Τους 
εξηγήσαµε ότι αν ισχύσουν πάλι οι περσι-
νές τιµές πολλοί παραγωγοί δεν θα µπορέ-
σουν να καλλιεργήσουν σωστά. Θα αποφύ-
γουν τη φυτοπροστασία, τη λίπανση, την 
άρδευση και τα κλαδέµατα και ότι αυτό θα 
είναι σε βάρος και της µεταποίησης, γιατί 
έτσι δε θα βρίσκει ποιοτικό προϊόν. Το θε-
τικό είναι ότι παραδέχθηκαν πως τα 0,80 
ευρώ το κιλό, που πήραµε πέρυσι στα 110 
τεµάχια, ήταν χαµηλή τιµή και ότι η φετινή 
θα είναι καλύτερη», είπε χαρακτηριστικά ο 
κ. Καραθανάσης, ενώ ικανοποίηση εξέφρα-
σε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Σηµάντρων Βαγγέλης Μισαηλίδης.

Τα «θέλω» των παραγωγών
Η τιµή της ελιάς δεν ήταν το µόνο θέµα 
που µπήκε στο τραπέζι. Όπως λέει ο πρό-
εδρος του ΑΣ Νέων Φλογητών Παύλος 
Γιαλαγκολίδης «ζητήσαµε η διαφορά ανά 
σκάλα να µειωθεί στα 5 λεπτά το κιλό, από 
10 σήµερα, να γίνεται ταχύτερα και µε κα-
λύτερο τρόπο η εξόφλησή µας και να αναρ-
τάται τιµοκατάλογος πριν τη συγκοµιδή». 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι µεταποιητές και 
οι έµποροι έθιξαν θέµατα, όπως η ύπαρξη 
υπολειµµατικότητας στο προϊόν από τη 
χρήση παράνοµων φυτοπροστατευτικών, 
που αποτελεί αιτία να επιστρέφονται πα-
ραγγελίες, η δράση των παραµάγαζων που 
µεταποιούν ελιά και την πουλάνε «µαύ-
ρα», αλλά και η ανάγκη να βρεθεί τρόπος 
να προσδιορίζεται κάθε φορά ποιό είναι το 
ύψος της παραγωγής, ώστε να µπορούν κι 
εκείνοι να καθορίζουν τη στάση τους µε 
βάση πραγµατικά δεδοµένα και να οργα-
νώνουν την εµπορική τους πολιτική.

Οι τσουχτεροί φόροι  
θα φέρουν ψηλή τιµή
«Ανεξάρτητα από το πού θα πάει η παγκό-
σµια αγορά, φέτος η τιµή της πρώτης ύλης 
στην πράσινη ελιά Χαλκιδικής, πρέπει να 
είναι καλύτερη από πέρυσι, όχι όµως στα 
νούµερα που διακινούν διάφοροι κοµή-
τες», τονίζει ο Στέργιος Τσαγκούλης, 
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της 
Intercomm Foods, µιας από τις µεγαλύτε-
ρες εταιρείες του κλάδου µεταποίησης και 
εµπορίας επιτραπέζιας ελιάς.
Μιλώντας στo el ο ισχυρός άνδρας της 
Intercomm Foods, δεν έκρυψε πως 
πρέπει να υπάρξει στήριξη της παρα-
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γωγή στην πράσινη ελιά Χαλκιδικής, 
αλλά, όπως εξήγησε «αυτό θα πρέπει να 
αποφασιστεί σε συνάρτηση αφενός µε 
την ποιότητα και τις ποσότητες που θα 
παραχθούν φέτος, καθώς φαίνεται πως 
θα πάµε σε πάνω από 100.000 τόνους 
ίσως κι 120.000 τόνους κι αφετέρου µε 
τις συνθήκες στη διεθνή αγορά, διότι η 
ελληνική ελιά κατά κόρον πωλείται στο 
εξωτερικό». Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Τσα-
γκούλης  ξεκαθάρισε πως στη σύσκεψη 
που πραγµατοποιήθηκε µε τους παρα-
γωγούς προ ημερών, «έγινε µια καλή 
κουβέντα, ακούσαµε τις προτάσεις τους, 
αλλά τιµές δεν ορίσαµε. ∆εν είναι τόσο 
απλά τα πράγµατα, ιδίως αν δεν έχουµε 
εικόνα από την συγκοµιδή. Οι τιµές ξέ-
ρετε δεν βγαίνουν γύρω από ένα τραπέ-
ζι. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως όλα είναι 
θέµα προσφοράς και ζήτησης. Παρόλα 
αυτά η Intercomm Foods, όπως δήλωσα 
και ενώπιων των εκπροσώπων των ελαι-
οπαραγωγών, έχει την πρόθεση να δώσει 
φέτος καλύτερη τιµή. Πόσο θα είναι αυτή, 
δεν µπορώ να πω ακόµη».

Για βελτίωση, λένε όλοι
Ανάλογη θέση διατύπωσε κι ο Γιώργος 
Κωνσταντόπουλος αντιπρόεδρος της ΠΕ-
ΜΕΤΕ και ανώτατο στέλεχος της «Κων-
σταντόπουλος ΑΕ», επίσης µια από τις µε-
γαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. 
«Σίγουρα θα υπάρξει µια µικρή βελτίωση στην 
τιµή. Αναγνωρίζουµε ότι έχει προκύψει ένα 
θέµα µε τη φορολογία και θέλουµε να τους 
στηρίξουµε γιατί είναι οι συνεργάτες µας. Μά-
λιστα αυτή θα είναι και η εισήγησή µου στη 
συνεδρίαση του συµβουλίου της ΠΕΜΕΤΕ», 
δήλωσε στο el ο κ. Κωνσταντόπουλος. 
Ωστόσο κι ο αντιπρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ 
κατέστησε σαφές πως υπάρχουν και κά-
ποιες παράµετροι που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη, πριν ανακοινωθεί η όποια τιµή. 
«∆εν λειτουργούµε αυτοτελώς. Πριν πά-
ρουµε την οποιαδήποτε απόφαση θα πρέ-
πει να δούµε τί κάνει κι ο ανταγωνισµός. Η 
Ισπανία διαθέτει ένα οµοειδές προϊόν, όχι 
τόσο ποιοτικό όπως η πράσινη ελιά Χαλ-
κιδικής, αλλά επειδή έχουµε τους ίδιους 
πελάτες, θα πρέπει να µπορούµε να δι-
καιολογήσουµε την όποια αύξηση επιχει-
ρήσουµε να βάλουµε στο προϊόν. Αλλιώς 
κινδυνεύουµε να προτιµήσουν το ισπανι-
κό και τελικά να χάσουµε αγορές που µε 
κόπο έχουµε κερδίσει», σημείωσε. 

Ελάχιστα τα αποθέµατα
για την ελιά Καλαµών
Ιδανικές συνθήκες για µια ακόµη σεζόν 
αρχίζουν να διαµορφώνονται, την ίδια 
ώρα, στην αγορά της ελιάς ποικιλίας Κα-
λαµών, µετά την εντυπωσιακή περσινή 
χρονιά, όπου οι τιµές παραγωγού ξεπέρα-
σαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα 3 ευρώ 
το κιλό, ανεξαρτήτως µεγέθους στο «τελεί-
ωµα» για τα «µαύρα» και 1,80 για τα «πρά-
σινα», με το μεγαλύτερο μέρος των αποθε-
μάτων να «εξαφανίζεται».
Αυτή την στιγµή, το ρεπορτάζ από τις βα-

σικές ζώνες (Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόν-
νησος, Φθιώτιδα), λέει ότι οι πράξεις είναι 
εξαιρετικά περιορισµένες και αφορούν 
πωλήσεις µεγάλων αποθηκευµένων πο-
σοτήτων συστηµατικών καλλιεργητών, οι 
οποίοι ποντάρουν πολλά στην πώληση του 
προϊόντος, στο τέλος κάθε σεζόν.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ενώ η ζήτηση από 
το εξωτερικό µένεται, µικρότερες φθορές 
αναµένουν οι παραγωγοί από το γλοιοσπό-
ριο, λόγω της ζέστης και των λιγότερων 
βροχοπτώσεων, σε σύγκριση µε πέρσι.
Ωστόσο, δεν λείπουν οι ζηµιές στα λιοστά-
σια πολλών περιοχών από τον καύσωνα, 
την εναλλαγή της θερµοκρασίας το καλο-
καίρι, τις χαλαζοπτώσεις, αλλά και τις φω-
τιές (Ηλεία και Μεσσηνία).
Οξύτερα προβλήµατα αντιµετωπίζουν, 
αναφέρουν πληροφορίες του el, για παρά-
δειγµα ελαιοπαραγωγοί στο νοµό Φθιώτι-
δας, αφού η εναλλαγή των καιρικών συν-
θηκών και ιδίως οι απότοµες µεταβολές 
της θερµοκρασίας τον Ιούνιο, τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο «έρεψαν» τον καρπό, 
που αυτή την στιγµή έχει πάρει ικανό µέ-
γεθος και «αναµένει» το µάζεµα τον ερ-
χόµενο Νοέµβριο.

  
  

Υψηλή ζήτηση για ψιλή ελιά

Υποσχέσεις για καλή τιµή

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α

24-27_epitrapezia_elia.indd   27 12/09/2017   23:38



Το νέο τεύχος
έρχεται τον Οκτώβριο

µε την Agrenda 
B & B

M A G A Z I N E

ο κοσμοσ τησ μπιρασ και τησ απολαυσησ

28-31_Ependuseis.indd   28 12/09/2017   23:35



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017  29  

ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ και µετά 
τα Leader για επενδύσεις σε ελαιοτριβεία, 

τυποποιητήρια, πυρηνελαιουργεία κόστους έως 
300.000 ευρώ µε δικαιούχους αγρότες, δείχνει 
ο προγραµµατισµός των διαχειριστικών αρχών

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ  ΚΟΝΤΟΝΗ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ● ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ
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Σ  ε προτεραιότητα παρά τη μεγάλη 
καθυστέρηση, βρίσκονται τα 
Σχέδια Βελτίωσης, με τα υπόλοιπα 

προγράμματα να πηγαίνουν παραπίσω, 
μέχρι να πραγματοποιηθεί η προκήρυξη 
για το σημαντικότερο επενδυτικό 
Μέτρο των αγροτών μέχρι το 2020. Οι 
τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο 
για έτοιμη υπουργική απόφαση που 
πρέπει όμως να περάσει πρώτα από το 
στάδιο της διαβούλευσης, κάτι που θα 
πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Ως 
εκ τούτου, το πρόγραμμα Μεταποίησης για 
αγρότες που έχει ενσωματωθεί στα Leader, 
βλέπει τέλη του 2017, παρά το γεγονός 
ότι είναι σχεδόν όλα έτοιμα ώστε να 
προκηρυχθεί από τις διαχειριστικές αρχές. 
Μάλιστα, η Μεταποίηση, σύμφωνα με 
πληροφορίες του «ΕL» ίσως να είναι και το 
μόνο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις 
από τα Leader που θα προλάβει να 
προκηρυχθεί μέσα στο έτος καθώς έχει ήδη 
δημοσιευθεί το κανονιστικό του πλαίσιο. 

Σχέδια Βελτίωσης
Για τους ελαιοπαραγωγούς και 

τις Ομάδες Παραγωγών ελιάς και 
ελαιολάδου, τα καινούργια Σχέδια 
Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1) θα επιδοτούν 
νέες φυτεύσεις ελαιοδέντρων, αγορά 
μηχανημάτων και κατασκευή αποθηκών. 
Δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες 
αγρότες  και τα συλλογικά σχήματα 
που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με 
το θεσμικό πλαίσιο που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 601/Β’/2017. Το ύψος της 
ενίσχυσης ορίζεται στο 50% για όλες 
τις Περιφέρειες (εκτός μικρών Νησιών 
και Αττικής). Ωστόσο για τις παρακάτω 
κατηγορίες δικαιούχων το ποσοστό αυτό 
διαμορφώνεται προς τα πάνω ως εξής:

● Γεωργοί σε ορεινές περιοχές και σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα: 60%.

● Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο 
των περιοχών: 60%

● Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν 
υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και 
διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα ή β) είναι δικαιούχοι μέτρων 
Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία: 
60% γενικά και 70% σε Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη και Ήπειρο.

   Το σύνολο της γεωργικής 
εκμετάλλευσης πρέπει να έχει 
περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης κατά το προηγούμενο 
(2016) και κατά το τρέχον (2017) 
έτος υποβολής της αίτησης στήριξης 
προς ένταξη στη Δράση 4.1.1. από 
τον υποψήφιο δικαιούχο. Επίσης, η 
γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να 
έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής 
δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 
τυπική απόδοση) τα 8.000 ευρώ, 
σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης. Ενδεικτικά 
για ελαιώνα που έχει δηλωθεί στο 
ΟΣΔΕ του 2017 για την παραγωγή 
επιτραπέζιων ελιών αυτό μεταφράζεται 

σε 27 στρέμματα. Για ελαιώνα με 
κατεύθυνση την παραγωγή ελαιολάδου, 
απαιτούνται περίπου 42 στρέμματα 
συστηματικού ελαιώνα. Για τις 
εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών 
προσώπων ο προϋπολογισμός του 
Σχεδίου Βελτίωσης, μπορεί να ανέλθει 
έως τις 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω 
προϋπολογισμός μπορεί να ανέβει στις 
300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι 
η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, 
σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου 
προϋπολογισμού. Οι ενδιαφερόμενοι 
πάντως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
μεγάλη σημασία φέτος θα έχουν τα 
κριτήρια βαθμολογίας, πριν γίνει 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ  έχει την υπομονή 
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οποιαδήποτε αίτηση δεκτή. Πρώτον γιατί 
υπάρχει ένα όριο των 45 βαθμών που θα 
πρέπει να «πιάσουν» οι αιτούντες, και 
δεύτερον γιατί αναμένεται οι αιτήσεις 
να ξεπεράσουν κατά πολύ τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό (περί των 250 εκατ. 
ευρώ), οπότε εδώ όποιος συγκεντρώνει 
τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα 
εγκρίνεται, όπως έγινε για παράδειγμα 
στους Νέους Αγρότες στην προκήρυξη 
του 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο, 
σύμφωνα με τον αναθεωρημένο 
πίνακα βαθμολογίας, είναι τομείς 
προτεραιότητας και λαμβάνουν 
απευθείας 12 μόρια. Επιπλέον 8 μόρια 
εξασφαλίζονται επίσης, αν κάποιος 
επενδύσει στη φύτευση νέων δέντρων 
και άλλα 5 μόρια, αν χτίσει και έναν 
αποθηκευτικό χώρο για το προϊόν 
του. Περισσότερες λεπτομέρειες και η 
οριστικοποίηση των παραπάνω, θα γίνει 
κατά την πρόσκληση του Μέτρου.

Μεταποίηση και εµπορία
 Αυτή την περίοδο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 
είναι ανοιχτή για αιτήσεις η Μεταποίηση. 
Η δράση (4.2.1) αφορά  πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά 
την έννοια της σύστασης 2003/361/

ΕΚ της Επιτροπής. Είναι επιλέξιμη 
κάθε μορφή επιχείρησης που έχει 
υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ 
κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις 
που λειτουργούν υπό τη μορφή της 
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου 
και της κοινοπραξίας. Ενισχύονται μόνο 
έργα άνω των 600.000 ευρώ, ενώ τα 
ελαιοτριβεία είναι επιλέξιμα, με εξαίρεση 
δράσεις ίδρυσής τους. 
Μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να 
εκδοθεί στα πλαίσια των προγραμμάτων 
Leader, η ενίσχυση για την Μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων με δικαιούχους 
τους αγρότες. Μάλιστα αν το έργο 

των ενδιαφερόμενων δεν ξεπερνά 
τα 200.000 ευρώ, τότε το ποσοστό 
ενίσχυσης ορίζεται στο 65%. 

Θρυµµατιστές για ελαιόκλαδα
Μέσα στο φθινόπωρο του 2018 
προγραμματίζεται να προκηρυχθούν 
οι δράσεις 4.4.4 «Αγορά θρυμματιστή 
ελαιοκλάδων» και η δράση 10.1.6 
««Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων 
των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια». 
Η πρώτη δράση, επιδοτεί 100% την 
αγορά θρυμματιστή και η δεύτερη δίνει 
ενίσχυση 14 ευρώ ανά στρέμμα για τα έξτρα 
μεροκάματα που χρειάζεται ο θρυμματισμός.

Ελιές και ελαιόλαδο, σύµφωνα µε τον 
αναθεωρηµένο πίνακα βαθµολογίας, είναι 
τοµείς προτεραιότητας και λαµβάνουν 
απευθείας 12 µόρια στα Σχέδια Βελτίωσης.
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Olivion 
Συγκοµιδή του 100% των ελιών 
ανεξαρτήτου ποικιλίας ή ωρίµανσης 
υπόσχεται το ελαιοραβδιστικό της Pellenc
TOY ΓIΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ο Olivion είναι η νέα ηλεκτρο-
νική χτένα δόνησης για τη συ-
γκομιδή ελιάς. Λειτουργεί με 
μπαταρία ιόντων-λιθίου, πολ-

λαπλών χρήσεων, της σειράς Pellenc ή με 
μετατροπέα για μπαταρία 12V (τύπου αυτο-
κινήτου). Η σειρά περιλαμβάνει ένα μοντέ-
λο με σταθερή ράβδο 2,3 μέτρων (Olivion 
P230) και ένα μοντέλο με τηλεσκοπική ρά-
βδο (Olivion T220/300). 
Επιπλέον, το Olivion έγινε ακόμα πιο απλό 
στη χρήση. Διαθέτει ένα μόνο διακόπτη που 
του παρέχει συνεχόμενη λειτουργία, ενώ η 
συντήρησή του έχει επίσης απλοποιηθεί. Η 
χτένα είναι κεκλιμένη σε δύο θέσεις. Ο δα-
κτύλιος σύσφιξης είναι από αλουμίνιο, ενώ 
η τηλεσκοπική ράβδος διαθέτει ένα νέο σύ-
στημα σύσφιξης. Όπως υποστηρίζει η κατα-
σκευάστρια εταιρεία, το Olivion είναι το πιο 
γρήγορο εργαλείο της κατηγορίας του, με τα-
χύτητα 4 έως και 8 φορές μεγαλύτερη από 
τη χειρωνακτική συγκομιδή, διατηρώντας 
το δέντρο σε καλή κατάσταση. Επιπλέον, εί-
ναι το πιο ελαφρύ (2,5 κιλά με σταθερή ράβδο 
και 3,2 κιλά με τηλεσκοπική) και το πιο ισχυ-
ρό εργαλείο (380W). Σημειώνεται εδώ, ότι το 
Olivion επιτρέπει τη συγκομιδή 100% των 
ελιών, ανεξαρτήτου ποικιλίας ή ωρίμανσης.

Τα εργαλεία της Pellenc, διαθέτει στην 
ελληνική αγορά, η εταιρεία 

Agrotech S.A

T

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
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GEOTECO Το δεξί χέρι του παραγωγού στην ελαιοσυλλογή

Ε να ελαιοραβδιστικό που ξεχωρίζει 
από την γκάμα προϊόντων της Stihl, 
είναι το επαναφορτιζόμενο SPA 65. 

Το μηχάνημα αυτό  διαθέτει 2 χτένια με 4 
ακτίνες από ανθρακονήματα έκαστο με με-
γάλο ανοιχτό χώρο ενδιάμεσα για την κα-
λύτερη απόδοση συγκομιδής. Επιπλέον οι 

ακτίνες από ανθρακονήματα αλλάζουν πο-
λύ εύκολα, σύμφωνα με τη Stihl. Επιπλέ-
ον, η ταχύτητα κίνησης στο ελαιοραβδιστι-
κό ελέγχεται πλήρως από το γκάζι και είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για άνετη εργασία. Αξί-
ζει να σημειωθεί εδώ, ότι το μηχάνημα είναι 
συμβατό με όλες τις επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες και φορτιστές Stihl. Στο βασικό 
εξοπλισμό περιλαμβάνεται η ισχυρή μπα-
ταρία ιόντων λιθίου με 76 Wh AP 100. 
Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντά-
δες φορές χωρίς καμία επίδραση μνήμης, 
σταθερή δύναμη σε ολόκληρη τη διάρκεια 
λειτουργίας. 
O ηλεκτροκινητήρας Stihl (EC) δεν διαθέ-
τει ψήκτρες και δεν απαιτεί συντηρήση, 
σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία,  
επιτρέποντας την αδιαβάθμητη ρύθμιση 
της ταχύτητας κοπής και το σταθερός αριθ-
μός στροφών, ακόμα και υπό φορτίο, χά-
ρη στη ρύθμιση της ηλεκτρονικής μονάδας 
Stihl EC.

Πρόγραµµα απόσυρσης
Μέχρι τις 30 Νοέμβριο «τρέχει» το φθινό-
πωρο πρόγραμμα απόσυρσης σε αλυσο-
πρίονα και μηχανήματα ελαιοκομίας από 
τη Stihl. Η εταιρεία καλεί τους ενδιαφερό-
μενους να φέρουν το παλιό τους μηχάνη-
μα οποιασδήποτε μάρκας και σε οποιαδή-
ποτε κατάσταση ώστε να πάρουν ένα από 
τα επιλεγμένα αλυσοπρίονα και μηχανή-
ματα ελαιοκομίας Stihl με όφελος απόσυρ-
σης 20% και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη 
μεγαλύτερο. Στο νέο 20σέλιδο φθινοπωρι-
νό φυλλάδιο Stihl βρίσκονται αναλυτικές 
πληροφορίες για τα μηχανήματα που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα απόσυρσης. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας: www.stihl.gr. Όποιος το επι-
θυμεί πάντως μπορεί να κάνει τις αγορές 
του και ηλεκτρονικά στα 100 online κατα-
στήματα στο www.stihl-shop.gr .

Συγκομιδή με τεχνογνωσία Stihl
του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

Τα ραβδιστικά Stihl αυξάνουν την αποδοτικότητα της εργασίας και είναι χρήσιμα για την ελαιοκομία αλλά 
και στη συγκομιδή καρυδιών, αμυγδάλων, φιστικιών, κλπ.Τα μηχανήματα αυτά χωρίζονται σε δύο κατη-
γορίες, σε αυτά που η μηχανική ενέργεια του κινητήρα μετατρέπεται σε δόνηση και σε αυτά που η ενέργεια 
κινεί δύο χτένια. Τα βασικά τους πλεονεκτηματά σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η σημαντική μείωση του 
κόστους χρήσης, υψηλή παραγωγικότητα και υποδειγματική συγκομιδή, χωρίς τραυματισμό των κλαδιών 
και των καρπών. Δίνονται επιλογές ανάμεσα σε βενζινοκίνητα, επαναφορτιζόμενα ή σύστημα ΚΟΜΒΙ. 

Τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυ-
ασµό µε πολύ ξεκούραστη χρήση µε απο-
τέλεσµα τη διευκόλυνση της συγκοµιδής 
προσφέρει η βέργα παλµικής κίνησης σύµ-
φωνα µε όλες τις σχετικές µελέτες. Ιδιαί-
τερα σε ό,τι αφορά το µοντέλο Debla της 
Geoteco, είναι, σύµφωνα µε τον κατα-
σκευαστή του, κατάλληλο για όλες τις ποι-
κιλίες ελαιόδεντρων, ενώ έχει υψηλά επί-
πεδα παραγωγικότητας της τάξης των 
110-150 κιλών ανά ώρα.
Ο σωλήνας είναι κατασκευασµένος από 
αλουµίνιο, µε άξονα ευρωπαϊκού αλουµι-
νίου, που περιστρέφεται πάνω σε ρουλ-
µάν ενώ πρόκειται για την ελαφρύτερη 
βέργα της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλή, έχει 2 σφαίρες 
µε 14 ραβδιά, ενώ η κάθε µια σφαίρα κινεί-
ται ανεξάρτητα. 
Η κεφαλή εισέρχεται στα πιο πυκνά τµή-
µατα του δέντρου, χωρίς να µπλέκει µε 
τα κλαδιά. Χάρη στην παλµική κίνηση και 
στο µαλακό υλικό των ελαστικών ρα-
βδιών δεν προκαλεί ζηµιά στα κλαδιά, τα 
φύλλα, τους ανθοφόρους οφθαλµούς και 
στους καρπούς. 
Το µοτέρ των 12 volt κατασκευάζεται µε 
υλικά υψηλής ποιότητας. Έχει εύκαµπτο 
καλώδιο σιλικόνης 15 µ.

Τα µηχανήµατα Debla 
διαθέτει στην Ελλάδα η Geoteco

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
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Ανθεκτικά υλικά 
ελαιοσυλλογής
Προϊόντα υψηλής ποιότητας και ενι-
σχυµένα µε παρθένο µονόινο νήµα, 
βάσει διεθνών προδιαγραφών, ταε-
λαιοδίχτυα της Σ. Φανουράκης & ΣΙΑ 
ΟΒΕΕ-Olivenet αποτρέπουν το ξή-
λωµα, το σκίσιµο και τη συρρίκνω-
ση. Kατασκευασµένα σε όλα τους τα 
στάδια στο εργοστάσιο της Olivenet 
στην Ελλάδα, «αποτελούν τα πιο αξι-
όπιστα ελαιοδίχτυα στα χέρια του κα-
ταναλωτή», όπως αναφέρει η εται-
ρεία. στα χέρια του καταναλωτή.
Από την άλλη, το διχτυωτό σακί της 
εταιρείας που βρίσκεται στο χώρο 
από το 1990 είναι ένα νέο, πρωτο-
ποριακό προϊόν και απευθύνετε κατά 
κύριο λόγο στη παραγωγή συλλογής 
ελαιόκαρπου, διότι παρέχει µεγάλη 
αντοχή στη χρήση, 100% αερισµό για 
τη µη οξείδωση του ελαιόκαρπου και 
τη µη επιβάρυνση του ελαιόλαδου. 
Επιπλέον έχει αντοχή στο χρόνο ενώ 
είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Γ ια διαφυλλικές εφαρμογές ξε-
χωρίζουν τα SPEEDFOL OLIVE 
SP που αποτελούν εξειδικευμέ-

να κρυσταλλικά λιπάσματα για την καλ-
λιέργεια της ελιάς της πολυεθνικής εται-
ρείας SQM, η οποία ηγείται στο χώρο 
των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων. Η σει-
ρά SPEEDFOL OLIVE SP διαθέτει 2 τύ-
πους (25.10.17+1Β+ΤΕ και 
12.0.42+2Β+ΤΕ) για δια-
φορετικά στάδια της καλ-
λιέργειας της ελιάς με 
αποτέλεσμα την ισορρο-
πημένη ανάπτυξη των 
ελαιοδέντρων. Σύμφωνα 
με την εταιρεία Teofert, 
τα SPEEDFOL OLIVE 
SP μειώνουν την ανθόρ-
ροια, συμβάλλουν στην 
καλύτερη καρπόδε-
ση, αυξάνουν σημαντι-
κά την περιεκτικότητα 
σε λάδι και το ποσοστό 
της σάρκας στον καρ-
πό. Αυξάνουν την πα-
ραγωγή και ιδιαίτερα 
την χρονιά της παρε-
νιαυτοφορίας. 

Σύνθετα πλήρη λιπάσµατα
Όσον αφορά τα σύνθετα πλήρη λιπάσμα-
τα που προφέρει η Teofert, το ALZABOR  
20.6.16 + 0,3B είναι ένα εξειδικευμένο λί-
πασμα για τις ανάγκες της ελιάς με ιδανική 
αναλογία Ν-P-K και προσθήκη βορίου για 
αυξημένη και ποιοτική παραγωγή. Περιέχει 
σταθεροποιημένο N του ΑLZON 46, καθώς 
και αμμωνιακής & ουρικής μορφής, επιτυγ-

χάνοντας τη μέγιστη διαθεσιμότη-
τα αζώτου από την 1η μέρα εφαρ-
μογής του και εξασφαλίζοντας 
την για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα. Το PIAMAX EΛΑΙΑ 18.5.12 
+ 0,3Β είναι σταθεροποιημένο 
λίπασμα Ν-P-K με προσθήκη 
βορίου. Περιέχει παρεμποδι-
στές νιτροποίησης της SKW 
Piesteritz που εξασφαλίζουν 
τη μέγιστη διαθεσιμότητα N 
σε όλη τη διάρκεια της καλ-
λιέργειας της ελιάς και την 
άριστη αξιοποίηση του. 

Λίπανση ελιάς 
με προτάσεις 
της Teofert 
της ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Μία ολοκληρωμένη σειρά λίπανσης για την καλ-
λιέργεια της ελιάς προσφέρει η Teofert.  Οι προ-
τάσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν μεταξύ άλ-
λων τα σύνθετα πλήρη λιπάσματα ALZABOR 
20.6.16+0,3B και PIAMAX ΕΛΑΙΑ 
18.5.12+0,3B, τα αζωτούχα λιπάσματα DIAMON 
33.0.0(12S)+0,3B και S-AS 20,6.0.0+0,2B και 
τα διαφυλλικά σκευάσματα. Την γκάμα των δια-
φυλλικών αποτελούν μεταξύ άλλων η σειρά εξει-
δικευμένων κρυσταλλικών σκευασμάτων για την 
καλλιέργεια της ελιάς SPEEDFOLL OLIVE SP 
και το ΜΟLIBORO.
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Ο
ι κλιματολογικές συνθήκες που επικρά-
τησαν το καλοκαίρι, με υψηλές θερμο-
κρασίες και χαμηλή σχετική υγρασία δεν 
ευνόησαν την ανάπτυξη προσβολών στις 

ελιές, ωστόσο οι γεωπόνοι συστήνουν μια σειρά 
από καλλιεργητικά μέτρα που θα μειώνουν την 
υγρασία και θα ευνοούν στον καλύτερο φωτισμό 
και αερισμό των δέντρων και του ελαιώνα γενι-
κότερα. Σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δι-
ευθύνσεις, οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης 
όσον αφορά τους εντομολογικούς εχθρούς όπως 
δάκος, πυρηνοτρήτης, ρυγχίτης κ.λπ. κυμαίνο-
νται σε μέτρια επίπεδα, ενώ τα πρώτα σημάδια από 
κυκλοκόνιο και γλοιοσπόριο δείχνουν μειωμέ-
νη έκταση εμφάνισης. Στις αρχές φθινοπώρου, σε 
κάθε περίπτωση, προτείνονται προληπτικές επεμ-
βάσεις με χαλκούχα σκευάσματα που θα εμποδί-
σουν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών 
και επανάληψη μετά από 20-25 ημέρες ή αναλό-
γως των συνθηκών (μετά από βροχή). 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 
ΕΝΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΤΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ
      ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Α
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Ειδικότερα, όσον αφορά τα κυκλοκόνιο, οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας αναφέρουν ότι η καταπολέμη-
σή του είναι προληπτική και ξεκινάει όταν επι-
κρατήσουν ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες για 
την εμφάνισή του, με φθινοπωρινό ψεκασμό, 
ο οποίος είναι πολύ σημαντικός δεδομένου ότι 
αυτή η εποχή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη περί-
οδος μόλυνσης. 
Σημειωτέον ότι πρόκειται για μυκοτολογική 
ασθένεια, η οποία δημιουργεί σημαντική μείω-
ση της ελαιοπαραγωγής έως και ακαρπία, λόγω 
φυλλόπτωσης, ανθόρροιας, καρπόπτωσης και 
εξασθένισης των δέντρων.
Αναφορικά με τα συμπτώματα, ο μύκητας προ-
σβάλλει φύλλα και ποδίσκους των ταξιανθιών 
και σπανιότερα τους καρπούς της ελιάς. Τα πε-
ρισσότερα συχνά και εμφανή συμπτώματα εκ-
δηλώνονται στα φύλλα, όπου και προκαλού-
νται οι μεγαλύτερες ζημιές. Η ασθένεια στα 
φύλλα εμφανίζει γκριζοκά-
στανες κηλίδες που στη συ-
νέχεια γίνονται κυκλικές με 
χλώρωση (κιτρίνισμα). Ο μύ-
κητας επιβιώνει κυρίως πάνω 
στα προσβεβλημένα φύλλα 
που παραμένουν στο δένδρο.
Οι μολύνσεις λαμβάνουν χώ-
ρα όλο το χρόνο εφόσον επι-
κρατούν συνθήκες υψη-
λής ατμοσφαιρικής υγρασίας 
(σχηματισμός δρόσου ή βρο-
χή) σε συνδυασμό με χαμηλές 
θερμοκρασίες, με άριστη τους 
10-20oC. Για την πραγματο-
ποίηση των μολύνσεων είναι 
απαραίτητη η βροχή ή η πολύ 

υψηλή υγρασία και σχετικά χαμηλές θερμοκρα-
σίες  (6-12oC).
Οι μολύνσεις γίνονται κυρίως το φθινόπωρο, 
αλλά και τον χειμώνα εφόσον είναι ήπιος  επί-
σης και την άνοιξη εφόσον επικρατεί βροχερός 
και υγρός καιρός.

Απαραίτητοι οι θεραπευτικοί  
ψεκασµοί για το κυκλοκόνιο
Όσον αφορά την αντιμετώπιση του κυκλοκό-
νιου στην ελιά, σύμφωνα με τους γεωπόνους, 
αυτή βασίζεται σε προληπτικούς και θεραπευτι-
κούς ψεκασμούς των δέντρων, με τα κατάλλη-
λα σκευάσματα (χαλκούχα, βορδιγάλιο πολτό 
κ.α.). Συνήθως αρκούν δυο ψεκασμοί, ο πρώ-
τος πρέπει να γίνεται αρχές φθινοπώρου πριν 
τις βροχές και ο δεύτερος αρχές της άνοιξης. Ο 
φθινοπωρινός ψεκασμός είναι καθοριστικός 
για την εξέλιξη της ασθένειας. Ιδιαίτερη προ-
σοχή πρέπει να δίνεται κατά τον ψεκασμό στην 

καλή διαβροχή του φυλλώματος από το ψεκα-
στικό υγρό και στις υγρές – ανήλιες περιοχές 
που υπάρχει παρατεταμένη διαβροχή των φύλ-
λων το πρωί (πρωινή δροσιά) και οι φυτείες δεν 
αερίζονται (πυκνοφυτεμένοι και ακλάδευτοι 
ελαιώνες). Επομένως, συνιστάται στους παρα-
γωγούς που οι ελαιοκαλλιέργειές τους έχει δι-
απιστωθεί ότι έχουν προσβληθεί  από κυκλο-
κόνιο, να πραγματοποιήσουν φθινοπωρινούς 
ψεκασμούς για την αντιμετώπιση της ασθένει-
ας λόγω των βροχοπτώσεων και της αυξημέ-
νης σχετικής υγρασίας που επικρατούν αυτή 
την περίοδο. Ψεκαστικά μέσα με μεγάλη πίεση 
για καλή διαβροχή της πυκνής φυλλωσιάς είναι 
αποτελεσματικότερα. Σε κάθε περίπτωση οι πα-
ραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγί-
ες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
έτσι όπως ενημερώνονται από τους κατά τόπους 
γεωπόνους και αναγράφονται στην ετικέτα του 
σκευάσματος.

Η υψηλή υγρασία φέρνει  
γλοιοσπόριο και πρόωρη  
πτώση του ελαιοκάρπου
Μείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον 
των δέντρων της ελιάς με κατάλληλο κλάδεμα 
για αερισμό της κόμης και προληπτικούς ψεκα-
σμούς με χαλκούχα μυκητοκτόνα συστήνουν οι 
γεωπόνοι για την αντιμετώπιση του γλοιοσπό-
ριου, τώρα το φθινόπωρο που ο καρπός αρχίζει 
να ωριμάζει. Αν, μάλιστα, οι καιρικές συνθήκες 
που θα επικρατήσουν (βροχές, υψηλή υγρασία) 
είναι ευνοϊκές για το μύκητα, οι γεωπόνοι των 
κατά τόπους Περιφερειακών Κέντρων τονίζουν 
στους καλλιεργητές ότι θα χρειαστεί και δεύ-
τερος ψεκασμός μετά από 25 περίπου ημέρες. 
Προτείνεται επίσης η συλλογή-απομάκρυνση 
του πεσμένου στο έδαφος καρπού, διότι αποτε-
λεί πηγή μόλυνσης για το επόμενο έτος. 
Το γλοιοσπόριο οφείλεται στο μύκητα 
Gloeosporium olivarum, ο οποίος προσβάλλει 
κυρίως τους καρπούς όταν πλησιάζουν στην 
ωρίμανση ή όταν είναι ώριμοι και αποτελεί ένα 
σοβαρό πρόβλημα για την παραγωγή, προκα-

λώντας χαρακτηριστική σήψη 
(συρρίκνωση).
Η ασθένεια εμφανίζεται όταν ο 
καρπός αλλάζει χρώμα, αποκτά 
σκούρες κηλίδες που με ευνοϊκές 
συνθήκες υγρασίας επεκτείνο-
νται, καλύπτοντας ολόκληρο τον 
καρπό. Τότε οι καρποί πέφτουν 
στο έδαφος ή αν παραμείνουν στο 
δέντρο, αποσαθρώνονται και συρ-
ρικνώνονται. 
Η βασική αιτία εκδήλωσης της νό-
σου είναι η αυξημένη υγρασία.
Οι ελιές που προσβάλλονται πέ-
φτουν πρόωρα μειώνοντας την 
απόδοση της συγκομιδής και στο 
στάδιο της ελαιοπαραγωγής παρά-

Ο φθινοπωρινός ψεκασµός για το κυκλοκόνιο απαιτεί καλή διαβροχή του φυλλώµατος.
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γουν ένα κοκκινωπό λάδι χαμηλής ποιότητας, 
πολύ θολό και με υψηλό βαθμό οξύτητας. Επι-
βάλλεται η συλλογή-απομάκρυνση του πεσμέ-
νου στο έδαφος καρπού, γιατί αποτελεί πολύ 
σημαντική πηγή μόλυνσης για το επόμενο έτος.

Τα µέτρα αντιµετώπισης  
του παθογόνου είναι:
●  Μείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλ-

λον των δένδρων με κατάλληλο κλάδεμα για 
αερισμό της κόμης 

●  Προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα μυκη-
τοκτόνα, ιδιαίτερα τις βροχερές περιόδους 

●  Ψεκασμός μέχρι απορροής με χαλκούχο μυ-
κητοκτόνο αμέσως μετά τη συγκομιδή με ρά-
βδισμα

Να σημειωθεί ότι τα χαλκούχα σκευάσματα για 
το γλοιοσπόριο της ελιάς έχουν μορφή βρέξι-
μης σκόνης ή βρέξιμων κόκκων (Βορδιγάλει-
ος Πολτός, Οξυχλωριούχος χαλκός, Υδροξείδιο 
του Χαλκού, Θειικός Τριβασικός Χαλκός κλπ).
Στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα συνιστώ-
νται 3-4 ψεκασμοί με χαλκούχο σκεύασμα, 2 
στις αρχές του φθινοπώρου πριν την έναρξη 
των βροχών και 1-2 στις αρχές της άνοιξης όταν 
τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ.
Όσον αφορά τις διάφορες ποικιλίες ελιάς, η 

Χονδρολιά Αγρινίου είναι ιδιαίτερα ευπαθής 
ενώ η Κορωνέικη παρουσιάζει σχετική αντοχή.

Συνδυασµένη αντιµετώπιση 
πυρηνοτρήτη µε ρυγχίτη 
Συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνο-
τρήτη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρ-
πόδεσης με εγκεκριμένο για την καλλιέργεια 
εντομοκτόνο συστήνουν οι γεωπόνοι για τους 
ελαιώνες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβο-
λές από ρυγχίτη το προηγούμενο έτος
Σε περιπτώσεις, ειδικότερα, που δεν έχουν γί-
νει εφαρμογές συστήνεται εντατική επιθεώρη-
ση των ελαιώνων για την έγκαιρη αντιμετώπι-
ση των εντόμων κυρίως στην επόμενη χρονιά.
Ο ρυγχίτης (Rhynchites cribripennis) είναι ένα 
μικρό κολεόπτερο μήκους 5-6 εκ.με χαρακτη-
ριστικό ρύγχος. Ολοκληρώνει μια γενεά σε 2 
χρόνια, διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη προνύμ-
φη στο έδαφος τον πρώτο χειμώνα και ως τέ-
λειο στο έδαφος το δεύτερο χρόνο. Τα τέλεια αυ-
τά βγαίνουν από το έδαφος Απρίλιο-Μάιο και 
φτάνουν στο φύλλωμα όπου τρέφονται για λί-
γες εβδομάδες από τα τρυφερά φύλλα και τις 
κορυφές των νεαρών βλαστών. Όταν δημιουρ-
γηθούν οι καρποί τρέφονται απ’ αυτούς, τρυ-
πώντας με το ρύγχος τη σάρκα και προκαλούν 

πρώιμη καρπόπτωση.
 Τον Ιούλιο-Αύγουστο, αφού ανοίγει μία οπή 
μέχρι το ενδοκάρπιο (πυρήνα) τοποθετεί με τον 
ωοθέτη ένα αυγό, το οποίο σε 10 ημέρες εκκο-
λάπτεται και η νεαρή προνύμφη ορύσσει στοά 
που φτάνει στο σπέρμα το οποίο τρώει. Οκτώ-
βριο-Νοέμβριο οι προνύμφες έχουν ολοκληρώ-
σει την ανάπτυξή τους, εγκαταλείπουν τον καρ-
πό και μπαίνουν στο έδαφος όπου παραμένουν 
ως το τέλος του επόμενου θέρους ή αρχές φθινο-
πώρου οπότε νυμφώνεται. Την επόμενη άνοιξη 
βγαίνουν τα τέλεια.

Καταπολέµηση της κερκόσπορας  
µαζί µε το κυκλοκόνιο 
Η κερκόσπορα είναι ένας μύκητας που προ-
σβάλλει φύλλα, μίσχους, άνθη και ανθικά στε-
λέχη προσβάλλοντας ώριμους και μη καρπούς. 
Ειδικότερα, στους πράσινους καρπούς προκα-
λεί καστανές κηλίδες ενώ στις ώριμες ελιές κη-
λίδες ανοιχτότερου χρώματος. Την ίδια ώρα, στα 
φύλλα παρατηρείται χλώρωση κατά τόπους, 
όπου αργότερα οι περιοχές αυτές θα νεκρωθούν. 
Η καταπολέμηση του εν λόγω μύκητα γίνεται 
με μυκητοκτόνα, τα οποία συνήθως έχουν ταυ-
τόχρονη δράση και κατά του κυκλοκόνιου.
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, η κερκόσπορα 
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εμφανίζει περιοχές με σκούρο μεταχρωματι-
σμό μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιό-
τερων φύλλων, ενώ αντίστοιχα στην επάνω 
επιφάνεια των προσβεβλημένων φύλλων, 
κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες εξελίσσονται 
σε ξηράνσεις και τα φύλλα πέφτουν.
Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι σοβαρό-
τερα όταν ο καιρός είναι υγρός, ενώ τονίζεται 
ότι η υψηλή σχετική υγρασία του φθινοπώ-
ρου και οι βροχές ευνοούν νέες μολύνσεις.
Τέλος, να σημειωθεί ότι αν και μέχρι σήμε-
ρα η ποικιλία Κορωνέικη (ψιλολιά) θεωρού-
νταν σχετικά ανθεκτική στην κερκόσπορα, 
πλέον αποδεικνύεται ευαίσθητη. Ευπαθείς 
ποικιλίες είναι η Θρουμπολιά, Άμφισσας, 
Τσουνάτη, Καλαμών.

Με τις βροχές ξεκινά η περίοδος 
µολύνσεων από την καρκίνωση 
Με την έναρξη της περιόδου των βροχών 
που συνοδεύονται από ανέμους, οι οποί-
οι προκαλούν ελαφρές πληγές στους κλαδί-
σκους της ελιάς αρχίζουν και οι μολύνσεις 
από το βακτήριο Pseudomonas savastanoi 
που προκαλεί καρκινώματα στους βλαστούς 
και κλάδους της ελιάς, πληγές από όπου 
μπορεί να εισέλθει το παθογόνο. 
Η μόλυνση από την καρκίνωση γίνεται μέ-
σω πρόσφατων πληγών που προκαλούνται 

κατά τη συλλογή του ελαιόκαρπου, με το 
κλάδεμα, με καλλιεργητικά εργαλεία, από 
χαλάζι και παγετό καθώς και από μη καλά 
επουλωμένες ουλές που δημιουργούνται με 
την πτώση των φύλλων. Η ασθένεια ευνοεί-
ται από βροχερό καιρό και η ποικιλία Κορω-
νέϊκη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη.
Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημέ-

νων τμημάτων των δένδρων. Όταν η προ-
σβολή εντοπίζεται στον κορμό και σε μεγά-
λους βραχίονες, συνιστάται αφαίρεση των 
όγκων με κοφτερό μαχαίρι και επάλειψη της 
πληγής με πυκνό βορδιγάλειο πολτό. Οι ερ-
γασίες αυτές να  γίνονται το καλοκαίρι και 
οπωσδήποτε με ξηρό καιρό.

Αμέσως μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα ή 
καθάρισμα των δένδρων καθώς και μετά 
από  παγετό ή χαλάζι, να γίνεται ψεκασμός 
με χαλκούχο σκεύασμα. Να αποφεύγεται η 
συλλογή του καρπού με ραβδισμό.

∆ολωµατικοί ψεκασµοί  
για την αντιµετώπιση του δάκου 
Το σοβαρότερο πρόβλημα που έχουν να 
αντιμετωπίσουν κάθε χρόνο οι ελαιοπαρα-
γωγοί είναι ο δάκος, ο οποίος τους καλεί να 
βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση προκει-
μένου να «σώσουν» όχι μόνο τη σοδειά αλλά 
και τα δέντρα τους.
Περισσότερο προσβάλλονται επιτραπέζιες 
ποικιλίες που αρδεύονται καλά και ύστερα 
οι ελαιοποιήσιμες και οι ξηρικές και εκτός 
από τις σημαντικές απώλειες που προκα-
λούνται από την πρόωρη καρπόπτωση και 
την υποβάθμιση της ποιότητας των καρ-
πών, χαμηλότερης ποιότητας είναι και το 
παραγόμενο ελαιόλαδο γιατί αυξάνεται η 
οξύτητά του και αλλοιώνονται τα οργανο-
ληπτικά χαρακτηριστικά του, αφού το έντο-
μο τρέφεται από τη σάρκα του καρπού.
H καταπολέμηση του δάκου γίνεται µε δο-
λωματικούς και καθολικούς ψεκασμούς, οι 
οποίοι όμως για να είναι αποτελεσματικοί 
πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο 
και, όπου είναι δυνατό, σε ομαδική βάση.
Η παρακολούθηση του πληθυσμού του 
εντόμου είναι απαραίτητη για τον προσδιο-
ρισμό του χρόνου εμφάνισης του δάκου και 
για τις διακυμάνσεις του πληθυσμού του, μέ-
χρι την συγκομιδή. Είναι επίσης κρίσιμη και 
για την έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών. Στον 
ελαιώνα τοποθετούνται διάφοροι τύποι πα-
γίδων με μία ή περισσότερες ελκυστικές πη-
γές (φερομονικές, χρωματικές).
Συνήθως τοποθετείται μία παγίδα ανά 30 δέ-
ντρα. Κάθε 5 ημέρες συνίσταται αλλαγή του 
διαλύματος και καταμέτρηση των εντόμων 
που έχουν συλληφθεί. Ο αριθμός συλλήψε-
ων στις παγίδες δεν συσχετίζεται με το μέγε-
θος του πληθυσμού καθώς και με τον βαθμό 
προσβολής του καρπού. Εμπειρικά, συνίστα-
ται επέμβαση όταν ανά πενθήμερο οι συλλή-
ψεις ξεπερνούν τις 5.
Με βάσει τις συλλήψεις στις παγίδες γίνο-
νται δολωματικοί ψεκασμοί, από το έδαφος, 
(μεμονωμένα σε έναν ελαιώνα αλλά καλύ-
τερα και πιο αποτελεσματικά είναι να γίνο-
νται σε όλη την περιοχή) που σκοτώνουν τα 
ενήλικα πριν προλάβουν να ωοτοκήσουν 
στους καρπούς. Ο δολωματικός ψεκασμός 
ξεκινά όταν η ελιά αποκτήσει μέγεθος που ο 
δάκος μπορεί να εναποθέσει αυγό και όταν 
αρχίζει η σκλήρυνση του πυρήνα της ελιάς. 
Συνήθως εφαρμόζονται 1-2 θερινοί ψεκα-
σμοί και 2-3 φθινοπωρινοί ψεκασμοί ανά-
λογα με την ένταση της προσβολής.

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ  
ΜΙΑ ΠΑΓΙ∆Α ΓΙΑ  
ΤΟΝ ∆ΑΚΟ ΑΝΑ  
30 ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ  
ΟΙ ∆ΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Α

Ο αριθµός συλλήψεων του δάκου δεν συσχετίζεται µε το µέγεθος του πληθυσµού και το βαθµό 
προσβολής του καρπού. Εµπειρικά, συνίσταται επέµβαση όταν οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 5.
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ΑΝΕΥ 
ΠΥΡΗΝΑ 

Η ΝΕΑ ΜΟ∆Α

Ελαιόλαδο

Γ
ια την Αναλίσα Τορτσίλι του 
αγροκτήματος Il Molino στην 
Ούμπρια, η ενασχόλησή με 
το παραγόμενο από απύρηνες 
ελιές ελαιόλαδο ξεκίνησε μετά 

από κάποια μαθήματα γευσιγνωσίας που 
παρακολούθησε το 2002. «Εκτίμησα 
πραγματικά αυτό τον τύπο ελαιολάδου, με 
την αισθητά πιο φίνα γεύση. Το ελαιόλαδο 
DOP Tuscia από απύρηνες ελιές αποτελεί 
πλέον τη ναυαρχίδα των προϊόντων μας» 
αναφέρει η ίδια στο oliveoiltimes.com. 

Ο Αντονίνο Μενέλα από το Σαλέρνο, 
ένας ακόμη παραγωγός με μακρά ιστορία 
στο ελαιολάδο «denocciolati», πιστεύει 
ακράδαντα ότι αυτός ο τύπος υπερτερεί 
τόσο στη σύσταση όσο και στη γεύση από 
τα συμβατικά. Ωστοσό, αυτή δεν είναι μία 
άποψη καθολικά αποδεκτή. 

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Φότζια, 
απέδειξε ότι η αφαίρεση του πυρήνα 
δεν επηρεάζει τις τιμές οξύτητας και 
υπεροξειδίων, αλλά μόνο αυξάνει τη 
συγκέντρωση φαινολικών ενώσεων. 
Επιπλέον, βάσει των ευρυμάτων η 
συγκεκριμένη πρακτική αυξάνει τις C6 
ακόρεστες αλδεΰδες στη σύσταση του 
ελαίου ενισχύοντας το γευστικό προφίλ 
συγκριτικά με τα συμβατικά προϊόντα. 

Η ανάγκη επιπρόσθετου μηχανολογικού 
εξοπλισμού και η συνακόλουθη αύξηση του 
κόστους αλλά και η μείωση των αποδόσεων 
σε σχέση με τη παραδοσιακή διαδικασία 
είναι δύο σημεία στα οποία μειονεκτεί 
η νέα πρακτική. Στην παραδοσιακή 

διαδικασία τα θραύσματα του πυρήνα 
διασπούν τα κύτταρα του πολτού, κάνοντας 
τη διαδικασία του διαχωρισμού του ελαίου 
από το νερό ευκολότερη. Άλλο ένα εμπόδιο 
που έχει να αντιμετωπίσει το προϊόν είναι 
η μικρή αναγνωρισιμότητά του αλλά και η 
αυξημένη τιμή του. « Έχουμε βρει μία αγορά 
για το προϊόν μας» αναφέρει η κ. Τορτσίλι. 
«Αυτοί οι πελάτες θεωρούν τα “denocciolati” 
πιο εύεπεπτα και φρουτώδη. Ωστόσο, είναι 
πιθανόν αυτός ο τύπος να παραμείνει ένα 
εξειδικευμένο προϊόν για λίγους». 

Όποιο και αν είναι τελικά το εμπορικό 
μέλλον του ελαιολάδου από απύρηνες 
ελιές, από τεχνικής απόψεως σημειώνεται 
σημαντική πρόοδος στον τομέα. Ιδιαίτερα 
με τις μηχανές μερικής αφαίρεσης του 
πυρήνα. Μάλιστα καταγράφεται μια αύξηση 
στους παραγωγούς, ειδικά από την Απουλία 
της Ιταλίας, που υιοθετούν αυτή την 
τεχνολογία, καθώς η μερική αφαίρεση του 
πυρήνα (γύρω στο 60%) αφήνει το ποσοστό 
που χρειάζεται για να μην χαθούν τα 
πλεονεκτήματα της παραδοσιακής μεθόδου.
Έρευνα του Φότζια έδειξε ότι οι μύλοι που 
χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό δεν 
καταγράφουν μείωση στην απόδοση ενώ 
εκμεταλλεύονται τα υπολείμματα πυρήνων.

Ξεκίνησαν απ’ την Αρχαία 
Ρώµη, ενώ προσφάτως 
άρχισαν να χτίζουν 
καριέρα στην παραγωγή 
ελαιολάδου. Οι απύρηνες 
ελιές, «denocciolati» 
κατά το ιταλικότερον, 
θεωρούνται πολύτιµη 
πρώτη ύλη στην Ιταλία. 
Το ερώτηµα είναι αν 
µπορεί το ελαιόλαδο 
«denocciolati» να 
κατακτήσει το ευρύ κοινό 
ή αν είναι γραφτό να 
παραµείνει ένα προϊόν για 
λίγους; 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Έρευνα του Πανεπιστηµίου της 
Φότζια απέδειξε ότι το ελαιόλαδο 

από απύρηνες ελιές έχει πιο έντονη 
φρεσκάδα, γεύση και άρωµα από τα 

συµβατικά ελαιόλαδα. 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

42-43_elia_xwris_koiukoutsi.indd   42 12/09/2017   23:29



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017  43  

42-43_elia_xwris_koiukoutsi.indd   43 12/09/2017   23:29



44  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017  ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

 
  

Το Πρόγραµµα 
Συµβολαιακής Τραπεζικής 
Ξενοδοχείων της Τράπεζας 
Πειραιώς ενισχύει τον 
εξαγωγικό προσανατολισµό του 
αγροτικού τοµέα συµβάλλοντας 
στην αναγνωρισιµότητα των 
προϊόντων της ελληνικής γης.

Η κρητική εταιρεία
TerraCreta προωθεί 
από φέτος τις µη 
επαναγεµιζόµενες φιάλες 
λαδιού στα εστιατόρια.

Η  
Terra Creta ιδρύθηκε το 2001 από 
δύο Κρητικούς με βαθιά γνώση και 
μακρά εμπειρία στο χώρο του ελαιο-
λάδου. Φιλοσοφία των ιδρυτών είναι 

εξαρχής να κάνει γνωστό το επώνυμο ελλη-
νικό ελαιόλαδο. 
Ο εξαγωγικός προσανατολισμός της ελληνι-
κής εταιρείας, η οποία έγινε γνωστή για το 
ελαιόλαδο της σε περισσότερες από 40 χώ-
ρες ως TheTreacableOliveOilCompany”, πα-
ραμένει σταθερός. Οι εξαγωγές της σε Γερ-
μανία, Βέλγιο, Γαλλία, Φινλανδία και άλλες 
χώρες αντιπροσωπεύουν το 95% της ετήσιας 
παραγωγής της. 
«Η περσινή χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη. Τα 
τερτίπια του καιρού επέφεραν απώλειες ακό-
μα και της τάξης του 70% κατά τόπους» το-
νίζει ο γενικός διευθυντής της TerraCreta, 
κ. Φώτης Σουσαλής προβλέποντας ότι «Τη 
νέα σεζόν 2017 -2018 επιστρέφουμε σε σχε-
δόν φυσιολογικά επίπεδα. Ποιοτικά το λάδι 
θα είναι έως και πολύ καλό». 
Ακρογωνιαίος λίθος της ποιότητας της Terra 
Creta είναι οι τέσσερις αρχές της: εργαστηρι-
ακές αναλύσεις, οργανοληπτική αξιολόγηση 
για τη διαπίστωση των φυσικών αρωμάτων 
και της πλούσιας γεύσης, αυστηρή διαδικα-
σία ελέγχου με ανάλυση κάθε σταγόνας για 
να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας για τον καταναλωτή, καθώς και 
θρεπτικά στοιχεία, όπως βιταμίνη Ε και ισχυ-

ρά αντιοξειδωτικά σε υψηλό επίπεδο. 
Με το έξτρα παρθένο και το βιολογικό ελαιό-
λαδο της η TerraCreta «επικοινωνεί» το χαρα-
κτήρα της κρητικής γης. Μέσα από την υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων της το λάδι της  Μεγα-
λονήσου ξεχωρίζει στα πέρατα της γης.
Οι πλέον των 1.200 παραγωγών της ευρύ-
τερης περιοχής του Κολυμβαρίου προμη-
θεύουν κάθε χρόνο την εταιρεία με την κο-
ρωνέικη ποικιλία. Μια μονοποικιλιακή 

καλλιέργεια σε υψόμετρο από 5 έως 300 μέ-
τρα. Στο Κολυμβάρι τα λιόδεντρα, που σήμε-
ρα συμπληρώνουν από μισό αιώνα και μέ-
χρι πολλές εκατοντάδες έτη ζωής, βρήκαν το 
ιδανικό μικροκλίμα για να δώσουν τους εξαι-
ρετικούς καρπούς τους. Το 20% της παραγω-
γής είναι προϊόν βιολογικής καλλιέργειας.

Τουρίστες 
µαθαίνουν 
το έξτρα 
παρθένο
Κρήτης
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Στρώνοντας το 
ελληνικό τραπέζι
Μοναδική γευστική εµπειρία έχουν οι 
τουρίστες που επισκέπτονται την Κρήτη. Το 
ελαιόλαδο της κρητικής εταιρίας TerraCreta-
σερβίρεται στις µονάδες DomesofElounda, 
EloundaBlueHotel και PleiadesLuxurius-
Villas της Κρήτης του ξενοδοχειακού οµί-
λου “LedraHotelsandVillas” της οικογένει-
ας Σπανού. 

Ο όµιλος “LedraHotelsandVillas” χρησιµο-
ποιεί το πιστοποιηµένο ελαιόλαδο της χανι-
ώτικης TerraCreta, που αξιοποιώντας τη 
χρήση και την προβολή αυτή, γίνεται γνωστό 
σε πελάτες των τριών µονάδων.

Μια συµφωνία εµπνευσµένη από την Τρά-
πεζα Πειραιώς µέσω του Προγράµµατος 
Συµβολαιακής Τραπεζικής Ξενοδοχείων. Το 
πρόγραµµα ενισχύει τον εξαγωγικό προσα-
νατολισµό του αγροτικού τοµέα, υποστηρί-
ζοντας και χρηµατοδοτώντας τις εξωστρε-
φείς επιχειρήσεις µε σκοπό την ενίσχυση της 
αναγνωρισιµότητας των προϊόντων. 

Η Τράπεζα παρέχει δυνατότητα χρηµα-
τοδότησης σε ξενοδοχειακές µονάδες για 
να προµηθευτούν επώνυµα πιστοποιηµέ-
να προϊόντα από επιχειρήσεις και συνεταιρι-
σµούς ενταγµένους στο Πρόγραµµα Συµβο-
λαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Τα ελληνικά 
προϊόντα 
γίνονται γνωστά 
στους καταναλωτές 
της υφηλίου.

Πάνω από 1.200 
παραγωγοί 
της ευρύτερης περιοχής του 
Κολυµβαρίου προµηθεύουν 
κάθε χρόνο την ΤerraCreta µε 
την κορωνέικη ποικιλία. Μια 
µονοποικιλιακή καλλιέργεια σε 
υψόµετρο από 5 έως 300 µέτρα.

Το κυριότερο προϊόν της TerraCreta ήταν 
εξαρχής το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ 
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης, το οποίο έχει 
αποσπάσει περισσότερα από 11 βραβεία στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
«Φέτος προωθήσαμε πολύ τις μη επαναγεμι-
ζόμενες φιάλες λαδιού στα εστιατόρια. Ημα-
σταν έτοιμοι από πέρυσι και τη φετινή τουριστι-
κή σεζόν πήγε καλά» σημειώνει ο κ. Σουσαλής 
αναφερόμενος στην υποχρεωτική χρήση επώ-

νυμων συσκευασιών μιας χρήσης από 1.1.2018. 
Την τρέχουσα χρονιά η εταιρεία κυκλοφόρησε 
τη βιολογική κρέμα βαλσαμικό, ενώ προωθεί 
δυναμικά και τη σειρά συσκευασμένων ελιών.
Ο καταναλωτής που αγοράζει ένα μπουκά-
λι λαδιού της TerraCreta μπορεί να δει δο-
ρυφορικά τον ελαιώνα από τον οποίο μαζεύ-
τηκαν οι ελιές. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα 
www.terracreta.gr και εισάγοντας τον «Lot» 
αριθμό της συσκευασίας, ο καταναλωτής  

βρίσκει τις λεπτομέρειες παραγωγής. Από 
τον ελαιώνα μέχρι το ράφι. 
Ο καταναλωτής επιλέγει μεταξύ των προϊ-
όντων της εταιρείας, από το εξαιρετικό παρ-
θένο ελαιόλαδο, το εξαιρετικό παρθένο ΠΟΠ 
Κολυμβάρι, το βιολογικό εξαιρετικό παρθένο 
μέχρι τα ανώτερης ποιοτικής κατηγορίας 0,2 
Platinumlowacidity και EarlyHarvest, κα-
θώς και βαλσάμικο ξύδι, κρέμα βαλσάμικου 
ξυδιού και ελιές.αναφερόμενος στην υποχρεωτική χρήση επώ- αριθμό της συσκευασίας, ο καταναλωτής  
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ΜΟΝΟ 
ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΤΑ 

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 2018

ΤΟΥ ΑΛ. ΜΠΙΚΑ

Κανόνες 
    εστίασης

Τους καινούργιους 
κανόνες διακίνησης-
εµπορίας ελαιολάδου 
και επιτραπέζιας 
ελιάς παρουσιάζει 
σήµερα το el.
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Α
πό την 1η Ιανουαρίου 
του 2018 κάθε είδους 
έλαιο που προορίζεται 
στον τελικό καταναλω-
τή για επιτραπέζια χρή-
ση θα διατίθεται απο-
κλειστικά και μόνο μέσω 
σφραγισμένων μη επα-

ναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευα-
σιών μιας χρήσης και σε καμιά περίπτωση 
μέσω ασφράγιστων μπουκαλιών. 
Μάλιστα, οι συσκευασίες θα διατίθενται 
από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαι-
τούμενες επισημάνσεις, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.
Αυτή είναι η πιο βασική αλλαγή της νο-
μοθεσίας που διέπει την «Διάθεση ελαιο-
λάδων και σπορέλαιων» και αποτυπώθηκε 
στην «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνη-
σης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», μέσω απόφαση 

του υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσι-
εύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
πριν από λίγες ημέρες.

Πιο αναλυτικά, οι ανανεωµένοι 
κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ έχουν ως εξής:
ENOTHTA 4.8
EΛΑΙΑ – ΕΛΙΕΣ - ΛΙΠΗ
Άρθρο 39
Εμπορία ελαιολάδου προς τελικό καταναλωτή
A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος (ΕΛΑΙΟ-
ΛΑΔΟ) εμπίπτει η εμπορία σε επίπεδο λιανικού 
εμπορίου του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, 
του παρθένου ελαιολάδου, του ελαιολάδου–αποτε-
λούμενου από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρ-
θένα ελαιόλαδα� και του πυρηνελαίου, όπως αυ-
τά ορίζονται με βάση τον Kανονισμό ΕΕ 29/2012 
και στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) και στα σημεία 3 
και 6 του παραρτήματος VIII του Κανονισμού (ΕE) 
1308/2013 όπως ισχύει και της εκάστοτε ισχύουσας 

εθνικής νομοθεσίας.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζο-
νται επίσης και στις απευθείας πωλήσεις ελαίων της 
παραγράφου 1 από τους παραγωγούς και ελαιοτρι-
βείς προς τον τελικό καταναλωτή.
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
1. Για τη συσκευασία και επισήμανση των προϊό-
ντων της περίπτωσης (Α) και τον τρόπο παρουσί-
ασής τους στον τελικό καταναλωτή, εφαρμόζεται η 
εκάστοτε ενωσιακή ( Καν ΕΕ 1169/11 όπως ισχύει )
και εθνική νομοθεσίας ( κοινή υπουργική απόφαση 
323902/09 όπως ισχύει ).
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο ως κάτωθι:
Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ 
(1.000€) ανά κωδικό προϊόντος
Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευ-
ρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος
Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδεί-
ξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό 
προϊόντος.
Γ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙ-
ΝΗΣΗΣ
1. Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακί-
νησης των προϊόντων που εμπίπτουν στην ως άνω 
περίπτωση (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), προοριζομένων για 
τον τελικό καταναλωτή, εκτός από τα άλλα υπο-
χρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 
4177/2013, αναγράφεται
και η ονομασία του είδους του ελαιολάδου, όπως αυ-
τή ορίζεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο ως κάτωθι:
Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορί-
ας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), 
χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.
Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπο-
ρίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και 
άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά 
παράβαση.
Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδεί-
ξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.
Δ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα 
εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης 
τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€ ), ανά παραστατικό.

Άρθρο 40
Εµπορία βρώσιµων σπορέλαιων  
προς τελικό καταναλωτή
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πολλαπλά τα οφέλη από το νέο κώδικα, τόσο στην καταπολέµηση της νοθείας, όσο και στην ανάπτυξη. 

Πάταξη της νοθείας
Η πιο βασική αλλαγή στους κανόνες ∆ιακίνησης και 
Εµπορίου (∆ΙΕΠΠΥ), θα συµβάλλει στον περιορισµό 
της χύµα κατανάλωσης ελαιολάδου στην Ελλάδα 
και στην προσπάθεια για πάταξη της νοθείας στο 
ελαιόλαδο, δήλωσε µε αφορµή την θεσµοθέτηση 
του µέτρου που ζήταγε η αγορά, ο Γενικός 
Γραµµατέας Εµπορίου, Αντώνης Παπαδεράκης.

Γνώση καταναλωτή
Η χρήση τυποποιηµένου 
ελαιολάδου στα τραπέζια 
των εστιατορίων, µε την 
επωνυµία και τις απαραίτητες 
επισηµάνσεις, επιβάλλεται, 
ούτως ώστε ο καταναλωτής 
να γνωρίζει τι προϊόν του 
σερβίρουν, αν πρόκειται 
για ένα ή άλλο τύπο ελαίου.

Επιπλέον τυποποίηση
Σύµφωνα µε τον Γενικό 
Γραµµατέα Εµπορίου 
Αντώνη Παπαδεράκη, µε την 
εφαρµογή του συγκεκριµένου 
µέτρου περίπου 10.000 τόνοι 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
θα µπουν στην διαδικασία της 
τυποποίησης και δεν 
θα διατίθενται χύµα.
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1. Τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα σπορέλαια 
προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή (μεμονω-
μένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσο-
κομεία και άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης) 
μόνο προσυσκευασμένα σε καινούργιο κλειστό 
περιέκτη.
2. Οι περιέκτες που αναφέρονται στην προηγούμε-
νη παράγραφο 1, πρέπει να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της σχετικής ενω-
σιακής νομοθεσίας, ( Καν ΕΕ 1935/2004 ) και να 
είναι ερμητικά κλεισμένοι με τρόπο που η εξαγωγή 
του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά 
μόνο με διάρρηξη του πώματος.
3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο, ως κάτωθι:
Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες 
ευρώ (2.000 ευρώ) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000 
ευρώ) ανά κωδικό προϊόντος.
Γ. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευ-
ρώ (500 ευρώ) ανά κωδικό προϊόντος.
Δ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδεί-
ξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 ευρώ) ανά κωδι-
κό προϊόντος.
Β. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙ-

ΝΗΣΗΣ
1. Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και δια-
κίνησης των βρώσιμων σπορέλαιων, αναγράφονται 
όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 
13 του ν. 4177/2013.
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρό-
στιμο ως κάτωθι: Α. Για μη έκδοση / κατοχή πα-
ραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέ-

Πολλά τα οφέλη 
από την ρύθµιση
Η ρύθµιση που βάζει τέλος από 
1.1.2018 στην κατανάλωση χύµα 
ελαιολάδου στα εστιατόρια εκτιµάται 
ότι θα ενισχύσει τους αγρότες και τις 
εταιρείες τυποποίησης ελαιολάδου.

Κλάδος εστίασης
Ωφεληµένος µπορεί να εξέλθει και 
ο κλάδος της εστίασης (εστιατόρια 
κ.λπ.) από το εν λόγω µέτρο, καθώς 
είναι βέβαιο πως θα ενισχυθεί το κύ-
ρος κάθε επιχείρησης.

Άγνωστο το κόστος
Κάθε επιχείρηση εστίασης θα µπο-
ρεί να χρεώνει τη φιάλη µιας χρήσης. 
Σηµειωτέον πως παρόµοια µέτρα 
εφαρµόζονται ήδη σε όλα τα άλ-
λα ελαιοπαραγωγά ευρωπαϊκή κρά-
τη και συγκεκριµένα στην Ισπανία και 
στην Πορτογαλία από το 2013, στην 
Ιταλία από το 2014 και στην Κύπρο.

Τυποποίηση και ποιότητα
Το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης πέρασε 
το συγκεκριµένο µέτρο, σε µια προσπάθεια να 
υποστηρίξει την τυποποίηση του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου και να διασφαλίσει την ποιότητα.

Υπεραξία
Σύµφωνα µε τον ΓΓ 
Εµπορίου, η ρύθµιση 
θα ευνοήσει τους 
παραγωγούς, οι οποίοι θα 
κερδίσουν την υπεραξία 
του προϊόντος κι εάν το 
θελήσουν θα µπορέσουν 
να το τυποποιήσουν και 
µόνοι τους.

Απασχόληση
Μεταξύ όλων των άλλων 
από το µέτρο, εκτιµάται 
ότι θα ωφεληθεί και η 
απασχόληση, αφού θα 
προκύψουν νέες θέσεις 
εργασίας σε τυποποιητήρια.
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χρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ 
(1.500€) ανά παράβαση.
Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών 
εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευ-
ρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ 
(3.000€) ανά παράβαση.
Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων εν-
δείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.
Δ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα 
εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης 
τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€ ), ανά παραστατικό.

Άρθρο 41
∆ιακίνηση και Εµπορία Ελαίων µεταξύ 
παραγωγών – τυποποιητών και 
χονδρεµπόρων
1. Όλα τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα έλαια (ελαι-
όλαδα, πυρηνέλαια και σπορέλαια) επιτρέπεται να δι-
ατίθενται στην αγορά, πλην του τελικού καταναλωτή 
όπως ορίζεται στα άρθρα 39 και 40, σε μορφή χύμα, 
από τις επιχειρήσεις παραγωγής τους και χονδρικής 
διακίνησής τους υπό τις προϋποθέσεις των παραγρά-
φων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η χύμα εμπορία και διακίνηση των προϊόντων της 
παραγράφου 1 του παρόντος, γίνεται υποχρεωτικά με:
Α. περιέκτες από υλικό που προορίζεται να έρθει σε 
επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με την ισχύουσα ενω-
σιακή (Καν. ΕΚ. 1935/2004) και εθνική νομοθε-
σία (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) όπως εκάστοτε 
ισχύουν και Β. βυτιοφόρα οχήματα κατάλληλα για 
τη διακίνηση τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της εθνικής νομοθεσίας τροφίμων και με τον Κανο-
νισμό (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για την υγιεινή των τροφίμων, συνοδευμέ-
να με τα προβλεπόμενα παραστατικά που πιστοποι-
ούν την ποιότητα των σε ρευστή κατάσταση βρώσι-
μων ελαίων (όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος) και διασφαλίζουν την ιχνηλασιμό-
τητα του προϊόντος, καθώς και την ασφάλεια των 
καταναλωτών.
3. Οι περιέκτες με τους οποίους διατίθενται τα έλαια 
της παραγράφου 1, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι με 
διακριτική σφραγίδα ή σφραγιζόμενο πώμα του συ-
σκευαστή, κατά τρόπο ώστε η εξαγωγή του περιεχομέ-
νου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη 
τους ή με καταστροφή της ασφαλιστικής σφραγίδας ή 
του πώματός τους.
4. Και στις δύο βάσεις των περιεκτών, πρέπει να ανα-
γράφεται με ισομεγέθη κεφαλαία ευδιάκριτα και ανε-
ξίτηλα γράμματα ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατο-
στών του μέτρου, η ονομασία του περιεχομένου ελαίου 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών και με όμοια γράμματα ύψους του-
λάχιστον 2 εκατοστών του μέτρου, η επωνυμία και 
η ακριβής διεύθυνση του προμηθευτή (παραγωγός, 
ελαιοτριβείο, εργοστάσιο).
5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 42
∆ιάθεση ελαιολάδων 
και σπορέλαιων
1. Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων σπο-
ρέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευασία και 
η πώληση τους χύμα από οποιονδήποτε βιομήχανο, βι-
οτέχνη, χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή.
2. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παρα-
βίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους 
ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέ-
χουν ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προ-
σφορά του περιεχομένου στην κατανάλωση. 
Στις περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω πα-
ραγράφων εφαρμόζονται οι περί δεσμεύσεων δι-

Σε συσκευαστήρια ελαιολάδου και ελιάς 
απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας 
µε ενδείξεις τρίτων επιχειρήσεων συσκευασίας 
οποιουδήποτε ελαίου, εφόσον αυτές δεν 
συσκευάζουν για λογαριασµό εκείνων.
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ατάξεις του άρθρου 49.
3. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την παρασκευή 
γευμάτων σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλ-
λες παρόμοιες εγκαταστάσεις, μπορεί να διακινείται 
για το σκοπό αυτό εκτός από τη συσκευασία χωρητικό-
τητας έως 5 λίτρων, για το σκοπό αυτό και σε συσκευα-
σίες των 10, 20, 25 έως και 50 λίτρων. 
4. Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προ-
ορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια 
χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του 
γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρ-
θρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται απο-
κλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επα-
ναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας 
χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και 
θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφω-
να με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο ως κάτωθι:
Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευ-
ρώ (2.000€) ανά παράβαση
Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, δύο χιλιάδες ευ-
ρώ (2.000€) ανά παράβαση.
Γ. Για παραβάσεις των παραγράφων3 και 4, πεντακό-
σια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

Άρθρο 43
Ειδικότερες Υποχρεώσεις
1. Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, ελαι-
ών, σπορελαίων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η 
κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις τρίτων επι-
χειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου εφό-
σον αυτές δεν συσκευάζουν για λογαριασμό εκείνων 
(εργασίες φασόν).
2. Οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται όπως, σε εμφανές 

μέρος του ελαιοτριβείου, να έχουν αναρτημένο τι-
μοκατάλογο, στον οποίο θα αναγράφονται τα ει-
σπραττόμενα εκθλιπτικά δικαιώματα. Τα δικαιώμα-
τα αυτά μπορούν να είναι σε αξία ανά χιλιόγραμμο 
εκθλιβόμενου ελαιοκάρπου, είτε σε ποσοστό επί του 
παραγόμενου ελαιολάδου.
3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο ως κάτωθι: 
Α. Για παραβάσεις της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευ-
ρώ (2.000€) ανά παράβαση.
Β. Για παραβάσεις της παραγράφου 2, χίλια ευρώ 
(1.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 44
∆ιακίνηση και εµπορία  
επιτραπέζιων ελιών
1. Στα προβλεπόμενα παραστατικά εμπορίας και δι-
ακίνησης των ελιών αναγράφονται, πέραν των άλ-
λων προβλεπομένων στοιχείων και οι εξής ενδείξεις:
Α. Η κατηγορία του εμπορικού τύπου των ελιών 
(π.χ. φυσικές, επεξεργασμένες κ.λπ.) σύμφωνα με 

το άρθρο 3 του π.δ. 221/1979 όπως ισχύει.
Β. Η ποικιλία του είδους (π.χ. ποικιλία Κονσερβο-
λιά, ποικιλία Καλαμών, ποικιλία Χαλκιδικής κ.λπ.)
Γ. Ελιές Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης (ΠΟΠ) / Προστατευόμενης Γεωγραφικής Έν-
δειξης (ΠΓΕ) ή Βιολογικά Παραγόμενες Ελιές, κα-
τά περίπτωση.
Δ. Η κατηγορία μεγέθους των ελιών, σύμφωνα με το 
άρ. 7 του π.δ. 221/1979 όπως ισχύει.
Ε. Οι ελιές μαυρισμένες με οξείδωση ονομάζονται:
Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση σε άλμη όταν προορί-
ζονται για κατανάλωση εντός της Ελλάδας ή Μαύρες 
ελιές σε άλμη όταν προορίζονται να διατεθούν σε αγο-
ρές εκτός της Ελλάδας. Οποιαδήποτε άλλη ονομασία 
οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή. 
Συντηρούνται, διακινούνται και παρουσιάζονται 
στον τελικό καταναλωτή σε ερμητικά σφραγισμένα 
μέσα συσκευασίας με θερμική αποστείρωση.
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο ως κάτωθι:
Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας 
και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000 ευρώ), 
χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 ευρώ) ανά παράβαση.
Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορί-
ας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω 
(1001 ευρώ), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 ευρώ) 
ανά παράβαση.
Γ. Για μη αναγραφή ενδείξεων στα προβλεπόμε-
να παραστατικά, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 ευρώ) 
ανά παραστατικό.
Δ. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων στα προβλεπό-
μενα παραστατικά , χίλια ευρώ (1.000 ευρώ) ανά 
παραστατικό.
Ε. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδεί-
ξεων στα προβλεπόμενα παραστατικά, τρεις χιλιά-
δες (3.000 ευρώ) ευρώ ανά παραστατικό.

O Aντώνης Παπαδεράκης, Γενικός 
Γραµµατέας Εµπορίου, Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού.
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5Οινοποιεία
Ξέρουν από λάδι

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχει πολλά κοινά µε το εξαιρετικό κρασί. 
Και τα δύο είναι περίπλοκα, συνδυάζονται µε τα φαγητά δηµιουργώντας 
µοναδικούς γευστικούς συνδυασµούς και παράγονται εδώ και αιώνες.  

Επιπλέον, πολλές φορές µοιράζονται και κάτι ακόµα: την ίδια έδρα 
παραγωγής. Αυτό συµβαίνει κυρίως σε Ιταλία, Πορτογαλία και Κορσική. 

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α φενός οι εδαφοκλιματικές 
συνθήκες  (ζεστές και ξηρές μέρες 
και δροσερές νύχτες, πετρώδη, 

λιγότερο εύφορα εδάφη που κάνουν τα 
αμπέλια και τα ελαιόδεντρα ισχυρότερα, 
καθώς προσπαθούν να προσεγγίσουν τα 
θρεπτικά συστατικά και το νερό που απορ-
ροφάται από το υπέδαφος) και αφετέρου η 
κουλτούρα της Μεσογειακής διατροφής, 
όπου στη βάση της βρίσκονται το ελαιόλαδο 
και το κρασί εξηγούν γιατί τα οινοποιεία 
«παντρεύουν» την παραγωγή οίνου και 
ελαιολάδου. Αυτό σημειώνει ο Νίκολας 
Κόλμαν, έμπειρος γευσιγνώστης και κριτής 
στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου της 
Νέας Υόρκης (NYIOOC) στην ιστοσελίδα 
Vinepair. Μάλιστα, ο ίδιος παρουσιάζει 5 
οινοποιεία που ξεχωρίζουν και στην παρα-
γωγή τυποποιημένου ελαιολάδου.

 VALENTINI
Σπάνιο όπως το κρασί του
Αµπρούτσο, νότια Ιταλία

Ο κορυφαίος Ιταλός οινοπαραγωγός που 
παράγει κρασιά από τις φημισμένες ιτα-
λικές ποικιλίες Trebbiano (λευκό) και 
Montepulciano (κόκκινο) στο Αμπρού-
τσο έχει και ελαιώνες και όλα τα καλά 
εστιατόρια της περιοχής σερβίρουν μό-
νο το ελαιόλαδο Valentini στα τραπέζια 
τους. Όμως, αν και το ελαιόλαδο του δεν 
είναι τόσο ακριβό όσο τα κρασιά του, θε-
ωρείται όμως εξίσου σπάνιο και γι’ αυτό 
όσοι θέλουν να το γευτούν θα πρέπει να 
ταξιδέψουν στο Αμπρούτσο. 

ESPORÃO
Αποκλειστικά µονοποικιλιακό 
Αλεντέχου και Ντουέρο, Πορτογαλία

Ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 
ξηρού πορτογαλικού κρασιού είναι το οινο-
ποιείο Esporão, το οποίο έχει κτήματα και 
εγκαταστάσεις νότια στην περιοχή Αλεντέ-
ζου και βόρεια στο Ντουέρο της Πορτογα-
λίας. Εκτός από την ευρεία γκάμα των κρα-
σιών του, εδώ και 40 χρόνια το Esporão 
παράγει και μια γνωστή σειρά ελαιολάδων. 
Τα περισσότερα παράγονται στις εγκατα-
στάσεις τους στο Αλεντέζου, στο Herdade do 
Esporão, αλλά μερικά φτιάχνονται και στο 
Ντουέρο. Αυτό που κάνει ξεχωριστά τα ελαι-
όλαδο του Esporão είναι ότι παράγονται από 
μόνο από τοπικές ποικιλίες. 

CASTELLO DI ALBOLA
Γεµάτη και φρουτώδη γεύση
Κιάντι, Ιταλία

Το γραφικό οινοποιείο Castello di Albola 
είναι κτισμένο στους λόφους Κιάντι που 
βρίσκονται ανάμεσα από Τοσκάνη, Φλω-
ρεντία, Σιένα και Αρέτσο. Είναι περιτρι-
γυρισμένο τόσο από αμπελώνες όσο και 
από ελαιώνες. Τα κτήματα βρίσκονται στο 
πιο ψηλό σημείο στο Κιάντι και από εκεί 
απορρέει η φρεσκάδα και η οξύτητα των 
κρασιών του αλλά και η ιδανική ωρίμαν-
ση των ελιών του. Το ελαιόλαδό του φτιά-
χνεται από τις εξής ποικιλίες: Frantoio, 
Moraiolo, και Leccino που του προσδί-
δουν γεμάτη και φρουτώδη γεύση. 

DOMAINE DE MARQUILIANI
Η 2η γενιά έκανε τη διαφορά
Aghione, Κορσική

Το οινοποιείο, Domaine de Marquiliani, 
βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Κορ-
σικής στο χωριό Aghione και είναι γνωστό 
στον κόσμο του κρασιού για τις φυσικές με-
θόδους οινοποίησης τοπικών και διεθνών 
ποικιλιών. Όμως, όταν η οινοποιός Άννα 
Άλμαρικ αποφάσισε να ασχοληθεί με το οι-
νοποιείο του πατέρα της τη δεκαετία του ‘90, 
αποφάσισε να εστιάσει στην αναβίωση των 
κτημάτων που είχαν ελιές και αμυγδαλιές. 
Το ελαιόλαδο του Domaine de Marquiliani 
φτιάχνεται από την ποικιλία Ghjermana 
και είναι ευρέως γνωστό ως το καλύτερο της 
Κορσικής και παράγεται με την ίδια φιλοσο-
φία όπως τα κρασιά του κτήματος.

PLANETA
Πιπεράτα από την Αίτνα 
Σικελία, Ιταλία

Τα κρασιά του οινοποιείου Planeta είναι από 
τα πιο γνωστά που έχει να επιδείξει η Σικελία. 
Έχει 6 κτήματα σ’ όλες τις αμπελοοινικές πε-
ριοχές της Σικελίας (όπως γύρω από το ενερ-
γό ηφαίστειο Αίτνα). Το ελαιόλαδό του παρά-
γεται από ελαιώνες στην περιοχή Menfi, όπου 
είχε αρχικά ξεκινήσει το οινοποιείο. Συνο-
λικά το Planeta παράγει 3 ελαιόλαδα από τις 
κλασσικές ποικιλίες της Σικελίας Cerasuola, 
Biancolilla, και Nocellara del Belice. Σύμφω-
να με τον Νίκολας Κόλμαν τα ελαιόλαδα του 
Planeta είναι φρουτώδη και πιπεράτα.
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Elαιόλαδο

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ST.OLIVE
Το St.olive είναι ένα 
premium έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο που οι δηµιουργοί 
του ήθελαν να τονίσουν την 
ιδιαιτερότητα του προϊόντος τους 
και το οποίο απευθύνεται σε ένα 
κοινό, επιλεκτικό.Η συσκευασία 
των 500 ml κοστίζει 19 ευρώ. 

Προτάσεις γευστικών εµπειριών 

Τέσσερις προτάσεις για επιλεκτικούς, ψαγµένους 
καταναλωτές έξτρα παρθένου ελαιολάδου φιλοξενεί 
σήµερα στις σελίδες του το El. Πρόκειται για προϊόντα 
απαράµιλλης αισθητικής όσον αφορά στην συσκευασία 
τους, που απευθύνονται τόσο στους ντόπιους 
καταναλωτές, όσο και σε εκείνους του εξωτερικού.

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ
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Κ/KAPPA 
ΤΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ
Εκ των πιο ιδιαίτερων 
συσκευασιών ελαιολάδου 
µε τιµή... ακριβού αρώµατος 
το K/Kappa. Πρόκειται για 
δύο µέρη που ενώνονται 
στη µέση και αποτελούν 
καινοτοµία που έρχεται 
από τον Ωρωπό. Η απλή 
συσκευασία των 500ml 
κοστίζει 85 ευρώ.

Η ΝΕΑ VERSIOΝ 
ΤΟΥ ΠΑΛΛΑ∆Α
Η γκάµα του Κρητικού 

ελαιολάδου που µπήκε 
πρώτα σε ατοµικά 

φιαλίδια, εµπλουτίστηκε 
και διατίθεται πλέον σε 

συσκευασίες των 250, 500 
και 750 ml.

ΛΑΚΩΝΙΚΗ 
EULOGIA
Οι µαύρες συσκευασίες για 
τα ελαιόλαδα της Eulogia 
of Sparta παραπέµπουν 
είτε σε ακριβά ποτά, είτε σε 
παλαιωµένα αποστάγµατα.
Τα προϊόντα της Eulogia 
ξεκινούν την διαδροµή 
τους στην αγορά µόλις το 
2012, αλλά µαγνητίζουν 
ήδη τους καταναλωτές.
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Π Ρ Ο Φ Ι Λ
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Π Ρ Ο Φ Ι Λ

  ΆνθοςΚρητικό

Το ελαιόλαδο της εταιρείας Cretanthos είναι έξτρα 
παρθένο βιολογικό υψηλής ποιότητας, µε φορέα 
πιστοποίησης την ∆ΗΩ. Γεννιέται σε ελαιώνες 
που βρίσκονται σε περιοχή χαρακτηρισµένη ΠΟΠ, 
από άνυδρες ελιές, ποικιλίας Κορωνέικης που 
συλλέγονται άγουρες, την στιγµή που πρέπει.
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Σ
την παραγωγή τυποποιημένων 
ελαιολάδων με «ψαγμένη» 
συσκευασία που «ευωδιάζουν 
Κρήτη» στις αγορές του 
κόσμου και απευθύνονται 

σε καταναλωτές με άποψη, γνώση 
και γούστο εστιάζει την γενικότερη 
φιλοσοφία της η Cretanthos, που 
ξεκίνησε να δραστηριοποιείται 
εμπορικά το 2013. Αντικείμενο της 
εταιρείας που διευθύνει ο Γιώργος  Λ. 
Τζιανουδάκης είναι η  τυποποίηση 
και εμπορία ντόπιων προϊόντων 
υψηλής ποιότητας. Ως αρχιτέκτων 
εσωτερικών χώρων, ο νεαρός μάνατζερ 
επιμελείται προσωπικά το «προφίλ» των 

συσκευασιών. Η τυποποίηση γίνεται 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα 
Αγγελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου. ενώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει 
ιδιόκτητους ελαιώνες που δίνουν ένα 
μέρος από το τυποποιημένο ελαιόλαδο, 
ενώ το «υπόλοιπο προμηθευόμαστε 
από επιλεγμένους πιστοποιημένους 
παραγωγούς». Όπως τονίζει στο El 
ο Γιώργος Τζιανουδάκης «τα δέντρα  
λιπαίνονται με κοπριά και  ποτέ δεν 
ψεκάστηκαν με εντομοκτόνα, ο δε καρπός 
αλέθεται σε πιστοποιημένα ελαιουργεία 
σε 27 oC και το προϊόν αποθηκεύεται 
σε ανοξείδωτα δοχεία με αδρανοποίηση 
Αζώτου». Ως εκ τούτου, το ελαιόλαδο 

Cretanthos κυκλοφορεί με χημικούς 
δείκτες πολύ αυστηρότερους από τους 
προβλεπόμενους από την νομοθεσία, 
(πχ. η μέγιστη οξύτητά του είναι 0,4 
“). Οι πολλαπλές του δε πιστοποιήσεις 
αποτελούν εγγύηση (ΔΗΩ-Βιολογικό 
προϊόν, Αγροδιατροφική-Κρητικό 
Προϊόν, ISO 22000, ISO 14001, AGRO-
CERT-ΠΟΠ, λέει ο ίδιος, καθώς «έχει 
αποσπάσει πολλαπλές διακρίσεις μέσα 
σε τρία μόλις χρόνια (Χάλκινο Αριστείο 
Eleotecnia 2015, Χάλκινο Βραβείο 
LONDON IOOC 2016, ασημένιο 
βραβείο Taste Awards Athens 2016, 
Ασημένια διάκριση πολυφαινολικού 
ελαιόλαδου ARISTOLEO AWARDS 
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2017, Ασημένιο βραβείο LONDON IOCC 
2017 )». Συνολικά η εταιρεία παράγει 
έξι διαφορετικούς κωδικούς έξτρα 
παρθένου και ανανεώνεται διαρκώς. 
«Ξεκινήσαμε με το ελαιόλαδο και στο 
άμεσο μέλλον θα ακολουθήσουν κι 
άλλα «ιδιαίτερα» κρητικά προϊόντα», 
τονίζει ο υπεύθυνος της εταιρείας. Να 
σημειωθεί ότι τo πρώιμης συγκομιδής 
ελαιόλαδο, κυκλοφορεί με ισχυρισμό 
υγείας (432/2012 Eur. regulation) λόγω 
της υψηλής περιεκτικότητάς του σε 
αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες. Δεν είναι 
τυχαίο μάλιστα ότι η Περιφέρεια Κρήτης 
και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ρεθύμνου 
το  προσφέρουν στους καλεσμένους τους 

σαν πολύτιμο δείγμα Κρητικής γεύσης.
Το Cretanthos διατίθεται σε 110 σημεία, 

ήτοι σε επιλεγμένα delicatessen, σε 
ξενοδοχεία και εστιατόρια πολυτελείας 
Κρήτης, Μυκόνου, Σαντορίνης, 
Χαλκιδικής, Κέρκυρας κλπ,  σε μαγαζιά 
τουριστικού ενδιαφέροντος, ενώ πωλείται 
και ως εταιρικό δώρο. Παράλληλα, 
γίνονται εξαγωγές σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, 
Εμιράτα, Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο, 
ενώ γίνονται συζητήσεις για εξαγωγές σε  
Γαλλία, Κύπρο  και Αγγλία. Στο πλαίσιο 
της εξωστρέφειας, η εταιρεία συμμετέχει 
τρία χρόνια τώρα στην FOOD EXPO, στην 
Έκθεση Κρητικών προϊόντων, σε Forum 
Κρητικών Προϊόντων σε Ηράκλειο και 

Χανιά και σε μεγάλες εκθέσεις εξωτερικού 
όπως ANUGA, SIAL κ.λπ. μέσω της 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της οποίας 
είναι μέλος. Σχετικά με την φιλοσοφία 
της εταιρείας, όπως εξηγεί ο Γιώργος 
Τζιανουδάκης «χρησιμοποιούμε όλα τα so-
cial media, αξιοποιώντας το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμη 
η αναβαθμισμένη πλατφόρμα πωλήσεων». 
Παράλληλα, όπως λέει: «δίνουμε μεγάλη 
σημασία σε νέα καινοτόμα προϊόντα στα 
οποία εργαζόμαστε αυτό το διάστημα. 
Ερχόμαστε σε συνεργασία με επιστήμονες 
και επαγγελματίες που είναι κορυφαίοι 
στην ειδικότητά τους και «κάνουμε 
σχολείο» κοντά τους».
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  Βασίλης
Μαρλαντής

Η καταγραφή και προβολή του τρόπου παραγωγής 
του µεσσηνιακού ελαιολάδου αλλά και της ιστορίας 
των ανθρώπων που το παράγουν είναι ένας από 
τους στόχους που κατέκτησε...

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Ο  Βασίλης Μαρλαντής από την Κα-
λαµάτα είναι ένας νέος που αγα-
πά την τέχνη του video, ονει-

ρεύεται να δουλέψει στην Αµερική 
και βλέπει ξανά και ξανά τις ταινίες 
του Νόλαν αναλύοντας τα πλάνα του.  
Μέσα στο 2017 αυτός ο «µοντέρνος» νέος 
αναµένεται να ολοκληρώσει το πρώτο µε-
γάλο ντοκιµαντέρ του µε τίτλο «The Olive 
Oil of Messinia» καταφέρνοντας έτσι να κα-
τακτήσει τη θέση του καλύτερου πρεσβευ-
τή ενός τόσο παραδοσιακού προϊόντος, 
όπως το υγρό χρυσάφι της Μεσσηνίας,  
το ελαιόλαδο. 

Ας ξεκινήσουµε από το νέο 
µεγάλο εγχείρηµα, το ντοκιµαντέρ 
«The Olive Oil of Messinia». 
Πείτε µας λίγα πράγµατα γι’ αυτό;
Το ντοκιµαντέρ  ασχολείται µε το βασι-
κότερο προϊόν της αγροτικής οικονοµί-
ας της περιοχής µου, που δεν είναι άλλο 
από το ελαιόλαδο. Παρουσιάζει τόσο τον 
τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής του 
όσο και τη µεγάλη διατροφική του αξία. 
Θα διαθέτει αγγλικούς υπότιλους, κα-
θώς απευθύνεται και στο διεθνές κοινό 
και η διάρκειά του είναι 25 λεπτά. Για την 
υλοποίησή του µάλιστα αναζήτησα χρη-
µατοδότηση από την ιστοσελίδα συµ-

µετοχικής χρηµατοδότησης Kickstarter.
com. Το συγκεκριµένο project το δου-
λεύω εδώ και 2 χρόνια ταξιδεύοντας σε 
διάφορα σηµεία της Μεσσηνίας και τε-
λικά θεωρώ τον εαυτό µου τυχερό και 
ευγνώµων που κατάφερα να βρω σπόν-
σορες και να κάνω το όνειρό µου πραγ-
µατικότητα. Τώρα αναµένω κάποια επι-
πλέον χρηµατοδότηση για να προσθέσω 
τους αγγλικούς υπότιτλους. 

Τι µπορεί να ωθήσει ένα 
τόσο νέο παιδί να ασχοληθεί 
µε ένα κοµµάτι της αγροτικής 
παραγωγής και το ελαιόλαδο εν 
προκειµένω;
Ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να κάνω κά-
τι που θα βοηθήσει τη χώρα µου. Όταν 
οι άνθρωποι στο εξωτερικό ακούνε για 
την Ελλάδα, στο µυαλό τους έρχονται 
έννοιες όπως η οικονοµική κρίση, η δι-
αφθορά και οι δυσκολίες στη διαχεί-
ριση του προσφυγικού προβλήµατος. 
Ωστόσο, παράλληλα η γη µας µπορεί 
να προσφέρει πολλά. Η ταινία µου έχει 
ως στόχο να αναδείξει ακριβώς αυτή τη 
θετική πλευρά που συνήθως παραµε-
λούν τα ΜΜΕ. Για να γίνει αυτό το «The 
Olive Oil of Messinia» καταγράφει τη 
διαδικασία της παραγωγής ενός εκ των 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Ο 17χρονoς 
κινηματογραφιστής 
από την Καλαμάτα 
μιλά στο Ελαίας 
Καρπός για το 
ντοκιμαντέρ του «The 
Olive Oil of Messinia» 
και την ανάγκη του 
να προβάλλει σε όλο 
τον κόσμο τη θετική 
πλευρά της χώρας μας
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διασηµότερων συστατικών της µεσο-
γειακής κουζίνας, καθώς και την ιστο-
ρία και την καθηµερινότητα  των αν-
θρώπων που το παράγουν.  

Τι πιστεύετε ότι κάνει το 
ελαιόλαδο της Μεσσηνίας να 
ξεχωρίζει από τα άλλα;
 Το ελαιόλαδο της Μεσσηνίας είναι ευ-
ρέως γνωστό για την ποιότητά του, την 
οποία οφείλει στις εξαιρετικές ελιές 
της ποικιλίας Κορωνέικη που παράγο-
νται στην περιοχή. Στη Μεσσηνία, η τέ-
χνη της παραγωγής ελαιολάδου περνά 
από γενιά σε γενιά και έχει πλέον γίνει 
µέρος της ελληνικής κληρονοµιάς. Πα-
ρόλο που ο τόπος µας παράγει µόνο 45 
χιλιάδες τόνους ελαιολάδου ετησίως, 
ποσοστό που αντιπροσωπεύσει περίπου 

το 13% της εθνικής παραγωγής, µπο-
ρούµε να µιλάµε για ένα από  τα καλύ-
τερα ελαιόλαδα, που απολαµβάνει δι-
εθνή αναγνώριση. Εποµένως, θεωρώ 
ότι θα ήταν ντροπή, αν η ιστορία αυτού 
του εθνικού θησαυρού έµενε ανείπωτη. 

Που σχεδιάζεται να προωθήσετε 
και να προβάλλεται 
τη νέα σας αυτή δουλειά; 

Σκέφτοµαι να στείλω το «The Olive Oil 
of Messinia» σε διάφορα φεστιβάλ φα-
γητού σε όλο τον κόσµο για να µάθει 
ο κόσµος για την Ελλάδα και το µεσ-
σηνιακό ελαιόλαδο. ∆ηλαδή, να µά-
θει πόσο ευεργετικό µπορεί να είναι 
για την υγεία του ανθρώπου και πόσο 
ποιοτικά ανώτερο είναι σαν προϊόν. Και 
φυσικά µέσα από την προβολής της 

Ο Βασίλης Μαρλαντής είναι γεννήθηκε το 1999 και κατάγεται από την 
Καλαµάτα. Ασχολείται από τα 12 του χρόνια µε την τέχνη του video και 
έχει το δικό του κανάλι στο YouTube. Έχει γυρίσει ταινίες µικρού µήκους 
και έχει εξασκηθεί ως βοηθός της αδερφής του σε αρκετά µεγάλα 
διαφηµιστικά projects, όπως της Adidas. 
Έχει βραβευτεί, µαζί µε άλλους δύο µαθητές, µε το πρώτο βραβείο στον 
διαγωνισµό δηµιουργίας τηλεοπτικού σποτ του ∆ήµου Καλαµάτας. 
Έχει το δικό του blog, το «Minds Of Now», στο οποίο µπορεί να βρει 
κανείς στοιχεία για τη δουλειά του καθώς και το video «24 Hours In», 
όπου προβάλλεται µε τον καλύτερο και πιο νεανικό τρόπο η πόλη της 
Καλαµάτας. Το 2017 ολοκλήρωσε το πρώτου µεγάλο ντοκιµαντέρ για 
το µεσσηνιακό ελαιόλαδο µε τίτλο «The Olive Oil of Messinia». 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Του νεαρού κινηµατογραφιστή

παραγωγικής διαδικασίας να µάθει πως 
φτιάχνεται ένα καλό ελαιόλαδο. 

Μέτα από τόση έρευνα
και ενασχόληση δύο ετών µε 
το θέµα, ποιο είναι εκείνο 
το στοιχείο που σας 
εντυπωσίασε περισσότερο; 

Παρότι µεγάλωσα στην Καλαµάτα, οι 
γνώσεις µου για το ελαιόλαδο ήταν πε-
ριορισµένες. Τους τελευταίους µήνες, 
κάνοντας έρευνα για το ντοκιµαντέρ 
µου, έµαθα πάρα πολλά. Το µεσσηνια-
κό ελαιόλαδο ειδικότερα έχει µία τόσο 
µακρά ιστορία, ξεκινώντας από την Αρ-
χαία Ελλάδα και φτάνοντας στο σήµε-
ρα, γεγονός που είναι πράγµατι εκπλη-
κτικό. Ωστόσο, αυτό που προσωπικά µε 
εντυπωσίασε περισσότερο είναι η διαδι-
κασία παραγωγής του, την οποία αξίζει 
πραγµατικά να τη γνωρίσουν όλοι. Και 
µιλάω ιδιαίτερα για τον παραδοσιακό 
τρόπο. Όχι αυτόν µε τα νέα µηχανήµα-
τα που υπάρχουν τώρα, αλλά τον παλιό 
και λιγότερο γνωστό. Βασική που επι-
δίωξη ήταν να επικεντρωθώ σε αυτόν, 
να τον καταγράψω και να τον διασώσω. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
ντοκιµαντέρ για το µεσσηνιακό 
ελαιόλαδο δεν αποτελεί την 
πρώτη σας προσπάθεια να 
προβάλλετε τον τόπο σας. 

Το καλοκαίρι του 2016 τελείωσα ένα από τα 
µεγαλύτερα project µου. ∆ηµιούργησα το 
δικό blog µε το όνοµα «Minds Of Now» και 
µαζί µε τον φίλο µου Alex Muresan, από τη 
Γαλλία,    καταφέραµε να βρούµε σπόνσορες, 
υποστηρικτές και συνεργάτες για να δηµι-
ουργήσουµε το «24 Hours In», ένα video που 
προβάλλει το πόσο ενεργή είναι η πόλη της 
Καλαµάτας και πόσα πολλά πράγµατα µπο-
ρείς να κάνεις εκεί. Το τρίλεπτο αυτό video 
αναµένεται να προβληθεί το επόµενο  διά-
στηµα. Πριν από µερικά χρόνια επίσης, είχα 
κερδίσει την πρώτη θέση στον τοπικό διαγω-
νισµό δηµιουργίας τηλεοπτικού σποτ για την 
Καλαµάτα και είχα βραβευτεί από το ∆ήµο.

Άρα η τέχνη του video 
είναι ο δικός σας τρόπος 
για να προβάλλεται ότι 
πιστεύετε ότι έχει αξία;

Το βίντεο για ‘µένα είναι ο πιο εύκολος και 
άµεσος τρόπος να µοιραστείς κάτι µε τους 
άλλους, µία εµπειρία για παράδειγµα, ενώ 
παράλληλα είναι ένα άκρως ψυχαγωγικό µέ-
σο. Από µικρός µου άρεσε η τεχνική πλευρά 
οποιασδήποτε τέχνης. Όταν το καλοκαίρι του 

Από την απονοµή του πρώτου βραβείου στον Βασίλη Μαρλαντή, και άλλους δύο µαθητές,
στον διαγωνισµό δηµιουργίας τηλεοπτικού σποτ για τον ∆ήµο Καλαµάτας.
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2011 είδα την αδελφή µου να κάνει ένα βί-
ντεό της, είπα να αρχίσω και εγώ. Πήρα το κι-
νητό µου και κάποιους φίλους και άρχισα να 
φτιάχνω µικρού µήκους ταινίες για να προ-
βάλω συναισθήµατα τα οποία εγώ πίστευα 
ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον για το κοινό. 

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που 
στήριξαν την οµολογούµένως 
εντυπωσιακή για το νεαρό της  
ηλικίας σας πορεία; 

Οι γονείς µου φυσικά οι οποίοι έχουν µε-
γάλη κατανόηση, αλλά και οι αδελφές 
µου οι οποίες είναι αρκετά µεγαλύτερές 
µου, ζουν στο εξωτερικό και έχουν ανοί-
ξει νέους ορίζοντες για εµένα. 

Φαντάζοµαι ότι έφοσον έχετε 
ξεκινήσει τόσο δυναµικά, τα 
σχέδια σας για το µέλλον θα 
είναι εξίσου µεγάλα και δυνατά; 
Στην Ελλάδα η τέχνη του video δεν 

έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ γι’ αυτό 
µάλλον και εγώ θα αναγκαστώ να 
µεταναστεύσω. Στόχος µου είναι να 
φτάσω στην Αµερική και να κάνω τις 
δικές µου ταινίες και να επικοινωνήσω 
κάποιες από τις ιδέες µου στον κόσµο. 
Όνειρό µου είναι  γίνω διευθυντής 
φωτογραφίας και να µπορώ να ζω 
απ’ αυτό που αγαπάω, φτιάχνοντας 
και βοηθώντας σε µικρά και µεγάλα 
projects ή ακόµα και ταινίες.

Το ντοκιµαντέρ «The Olive Oil of Messinia» καταγράφει τη διαδικασία της παραγωγής ενός εκ των διασηµότερων συστατικών της 
µεσογειακής διατροφής, καθώς και την ιστορία και την καθηµερινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται µε την παραγωγή του.
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Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΛΟΝ∆ΙΝΟ 13/4

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΞΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α
Σκοπός των διαγωνισµών είναι η προσθήκη 
αξίας στα ελαιόλαδα, καθώς οι νικητές έχουν την 
δυνατότητα να επικολλήσουν το λογότυπο του 
βραβείου πάνω στην ετικέτα του προϊόντος τους 
και έτσι να τύχουν µεγαλύτερη αναγνωσιµότητας 
από εµπόρους και καταναλωτές. 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Στον διαγωνισµό 

συµµετέχουν µόνο 
τυποποιηµένα ελαιόλαδα 

που κυκλοφορούν νόµιµα 
στα καταστήµατα λιανικής 

πώλησης.

Το «London International 
Health Olive Oil Competitions 
2018» αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους διαγωνισμούς παγκοσμίως 
για την ποιότητα και τη συσκευασία του 
ελαιολάδου. Αντιπροσωπευτικά δείγματα 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου από όλες 
τις χώρες και ηπείρους ταξιδεύουν ως τη 
Βρετανία προκειμένου να συμμετάσχουν 
στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί από τις 
13  έως 15 Απριλίου 2018 στο Λονδίνο. 
Κριτές από διαφορετικές χώρες, με γνώση 
και εξειδίκευση θα κρίνουν το σύνολο 
του κάθε προϊόντος, δεν θα περιοριστούν 
μόνο στην ποιότητα ή στην εικόνα, αλλά 

θα συνυπολογίσουν και τα δύο. Στις 
επιτροπές αξιολόγησης συμμετέχουν 
και Έλληνες, με μεγάλη εμπειρία, 
όπως είναι ο Μανώλης Σαλιβαράς και ο 
Προκόπης Μαγιάτης.  Ο Διαγωνισμός θα 
απονείμει  τα βραβεία «London Health 
Olive Oil Awards» στους παραγωγούς 
ελαιολάδου που θα λάβουν μέρος στις 
εξής κατηγορίες:

Ποιότητα
Σκοπός είναι η πρωτοκαθεδρία ετικετών 
(brands). Η γρήγορη προσέγγιση 
της ανάπτυξης του προϊόντος και του 
εμπορικού σήματος είναι το κλειδί.

Iσχυρισμός υγείας   
Πρωτοβουλία που προσδοκεί να 
ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη για την 
ανάδειξη των ελαιόλαδων με ισχυρισμό 
υγείας σαν προϊόν υπερτροφής στις 
διεθνείς αγορές.

Συσκευασία
 Η ετικέτα είναι ισχυρό εργαλείο 
προώθησης για επικοινωνία για τα 
προϊόντα και για την επιτυχία της 
εταιρείας, εγχώρια και στο εξωτερικό. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.londonoliveoil.com/ 
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Ραντεβού με τον  επιχειρηματικό 
κόσμο της Πελοποννήσου 
δίνει από τις 27 Σεπτεμβρίου 

ως την 1η Οκτωβρίου η έκθεση 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO». 
Ως αποστολή έχει τη δημιουργία 
ενός αγροτικού τομέα που θα είναι 
ευνοϊκός και εκπαιδευτικός για κάθε 
επαγγελματία του χώρου.
 Η Έκθεση προβάλλει την 
καινοτομία, την εξωστρέφεια, την 
ενεργητικότητα της Ελληνικής 
Επιχείρησης και προάγει την εμπορική 
ανταγωνιστικότητα.
Ένας τομέας της έκθεσης θα αφορά 
το ελαιόλαδο και την ελιά και θα 
παρουσιαστούν ελαιουργικά, 
ελαιοραβδιστικά μηχανήματα, 
μηχανήματα τυποποίησης ελαιολάδου, 
είδη εμφιάλωσης, ελαιοδίχτυα 
συγκομιδής και φυτώρια. Περισσότερες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://
peloponnisosexpo.gr/ 

Όλη η Πελοπόννησος σε μια έκθεση

❶ 
∆ιεθνής 
Έκθεση

Eίναι η μεγαλύτερη 
επαγγελματική έκθεση 
τροφίμων και ποτών 
καθώς προσελκύει το 
μεγαλύτερο αριθμό εκθετών 
και επισκεπτών από όλο 
τον κόσμο, δίνοντας έτσι 
την ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να γευτούν 
και να γνωρίσουν χιλιάδες 
προϊόντα.

❷ 
Η 34η 
διοργάνωση 

Πραγματοποιείται κάθε 
δυο χρόνια στην Κολωνία 
της Γερμανίας . Φέτος η 
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων 
και Ποτών Anuga 2017, θα 
πραγματοποιηθεί από τις 7 
έως τις 11 Οκτωβρίου, όπου 
επαγγελματίες από όλο τον 
κόσμο θα την επισκεφθούν. 

❸ 
Προβολή & 
δοκιµή ελαιολάδου

Παρουσιάζονται πάνω από 
200 ελαιόλαδα από όλο 
τον κόσμο. Οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα 
να γνωρίσουν και να 
δοκιμάσουν ελαιόλαδα 
από διαφορετικά μέρη 
προέλευσης και οι ειδικοί 
να τους αποκαλύψουν τα 
μυστικά του ελαιολάδου.

❹ 
Ηχηρή ελληνική 
συµµετοχή

Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ 
και πολλά χρόνια μέσα 
στις δέκα μεγαλύτερες 
συμμετοχές στη Διεθνή 
Έκθεση Anuga. Το 
2015 συμμετείχαν 279 
ελληνικές επιχειρήσεις, 
ενώ φέτος αναμένεται η 
συμμετοχή της Ελλάδας να 
είναι ακόμη πιο ηχηρή.

❺ 
Οι 10 εµπορικές 
εκθέσεις

Αφορούν: τρόφιμα, 
κατεψυγμένα προϊόντα, 
κρέας, λαχανικά και 
φρούτα, γαλακτοκομικά, 
αρτοσκευάσματα, ποτά, 
κρασί, αφεψήματα, 
εξοπλισμό για μαζική 
εστίαση και βιολογικά 
προϊόντα.

❻ 
Περιφέρεια 
Κ. Μακεδονίας 

Στην έκθεσεη θα λάβει 
μέρος η Περιφέρεια 
Κ. Μακεδονίας, με 
σκοπό την ενίσχυση 
της αναγνωρισιμότητας, 
την ανάδειξη αγροτικών 
τοπικών προϊόντων  
και τη διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων του 
αγροδιατροφικού τομέα.

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ANUGA

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 27/9
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ΙΤΑΛΙΑ 15/4

Το γεγονός ότι οι υψηλές θερμοκρα-
σίες και η παρατεταμένη ξηρασία δεν 
άφησαν πολλά περιθώρια φέτος στο δάκο 
να κάνει τη ζημιά δεν σημαίνει ότι το σύ-
στημα δακοκτονίας που εφαρμόζεται εδώ 
και χρόνια στη χώρα μας δεν είναι βαριά 
άρρωστο, πράγμα που σημαίνει ότι απαι-
τεί γενναίες παρεμβάσεις στην κατεύθυν-
ση να επιτυγχάνεται ένα καλύτερο απο-
τέλεσμα, ει δυνατόν και με μικρότερο 
κόστος για την πολιτεία. 

Κατ’ αρχήν, καλό είναι να καταλάβου-
με ότι η δακοκτονία δεν είναι μια δου-
λειά για μικροκομματική εκμετάλ-
λευση και για προσλήψεις εποχικών 
υπαλλήλων. Είναι ένας τρόπος προστα-
σίας της ελαιοκαλλιέργειας, με στόχο την 
αύξηση των αποδόσεων και την βελτι-
στοποίηση της ποιότητας του ελληνικού 
ελαιολάδου. Αυτό με τη σειρά του θα φέ-
ρει υπεραξίες στο προϊόν, θα επιδράσει 
ενισχυτικά στην εθνική οικονομία και θα 
επί της ουσίας θα αποσβέσει το όποιο κό-
στος αυτής της παρέμβασης. 

Οι ιθύνοντες έχουν άλλον ένα χειμώνα 
μπροστά τους να βρουν τον τρόπο ώστε 
η δακοκτονία στη χώρα μας να καταστεί 
αποτελεσματική και τα χρήματα του Έλ-
ληνα φορολογούμενου να πιάνουν τόπο. 
Η αίσθησή μου είναι ότι η συζήτηση έχει 
ανοίξει, το θέμα είναι πόσο πολιτικό θάρ-
ρος υπάρχει και τι αντιστάσεις προβάλλο-
νται από τους έχοντες επ’ αυτού συμφέρον.

Για να βοηθήσουμε λίγο πάντως τους 
φέροντες την πολιτική ευθύνη των 
αποφάσεων, να αναφέρουμε ότι το ελαι-
όλαδο αντιστοιχεί στο 9% της αξίας της 
αγροτικής παραγωγής, η καλλιέργεια 
εκτείνεται σε 10 εκατομμύρια στρέμματα 
περίπου και το προϊόν προσφέρει εισόδη-
μα σε 600.000 οικογένειες. 

Σημειωτέον ότι τα τελευταία 25 χρό-
νια η παγκόσμια ελαιοπαραγωγή έχει 
διπλασιαστεί από 1,5 εκατομμύριο τόνους 
το 1990 σε 3 εκατομμύρια τόνους σήμερα. 
Το μεγάλο άλμα το πέτυχε η Ισπανία που 
καλύπτει σήμερα περίπου το 40% της πα-
γκόσμιας παραγωγής. Τουρκία, Τυνησία, 
Μαρόκο και Συρία αύξησαν επίσης το πο-
σοστό τους από 25% σε 35%, ενώ παραδο-
σιακές δυνάμεις παραμένουν η Ιταλία και 
η Ελλάδα με 14% και 11% αντίστοιχα. 

ο γερολαδάς

A πό τις 15 έως και τις 18 
Απριλίου 2018, η   διεθνής 
έκθεση SOL για την ελιά και 

το λάδι θα διεξαχθεί στην Βερόνα, η 
οποία αποτελεί πόλο έλξης για κάθε 
επαγγελματία που θέλει να βρίσκεται 
στο κέντρο των εξελίξεων αλλά και για 
τις εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν 
τις πωλήσεις τους καθώς και γι’ 
αυτούς που θέλουν να επιβεβαιώσουν 
την κυρίαρχη θέση τους στην αγορά.
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν 
τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την 
καλύτερη ποιότητα εξαιρετικά 
παρθένου ελαιολάδου. Παράλληλα 
την έκθεση SOL & AGRIFOOD, θα 
λάβουν χώρα και οι εκθέσεις:
 VINITALY, η οποία είναι η διεθνής 
έκθεση για το κρασί και τα ποτά 
γενικότερα
ENOLITECH, η οποία σχετίζεται 
με  την τεχνολογία στο 
κρασί και το λάδι 
και αποτελεί την 
κατάλληλη ευκαιρία 
για τις εταιρείες 
να προωθήσουν 
την παραγωγή 
τους αλλά και να 
παρουσιάσουν τα 
νέα προϊόντα και τις 
τεχνολογίες τους.
AGRIFOOD,  κατά 

την οποία γίνεται η προώθηση και 
η εξαγωγή ποιοτικών αγροτικών 
προϊόντων.  Στο πλαίσιο της 
έκθεσης θα πραγματοποιηθούν οι 
θεματικές ενότητες «Διεθνές σημείο 
συνάντησης» και «Δοκιμές Γεύσεων» 
αλλά και συνέδρια καθώς και ο 
διεθνής διαγωνισμός για το ελαιόλαδο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης SOL 
& AGRIFOOD: http://www.solagrifood.
com/en/index/home/

Γευσιγνωσία ελιάς στην 
έκθεση SOL & AGRIFOOD

Παρενιαυτοφορία
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ΣΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ  
Η ΕΛΛΑ∆Α ● ∆ΙΕΘΝΩΣ 
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              ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ

        ΤΗΝ 
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TΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ
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