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EDITORIAL

IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box

Τ

α τελευταία επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC) για την τιμή που απολαμβάνει το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, όταν αυτό διατίθεται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι αντιπροσωπευτικά της υπεραξίας που επιδέχεται το
εγχώριως παραγόμενο προϊόν και την οποία στερείται η χώρα, όπως
και οι καλλιεργητές, όταν η προσέγγιση ακολουθεί την πεπατημένη.
Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, η τιμή εξαγωγής με την οποία φεύγει το
ελληνικό ελαιόλαδο για τις εξωκοινοτικές αγορές προσεγγίζει τα 442 ευρώ ανά
100 κιλά και αφήνει πίσω χώρες με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Βεβαίως, το τονάζ που εξάγει η χώρα μας δεν είναι αρκετά μεγάλο, για να καρπωθεί η εγχώρια παραγωγή το πριμ το οποίο είναι
διατεθειμένες, καθώς φαίνεται, να πληρώσουν οι Τρίτες χώρες.
Πιο συγκεκριμένα, το μέσο τονάζ προς εξαγωγή για την Ελλάδα αδυνατεί να
υπερβεί τους 2.000 τόνους το μήΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΥΓΕΙ
να και μένει κοντά στους 1.800
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΙΑ
τόνους, τη στιγμή που Ιταλία
ΤΙΣ ΕΞΩΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
και Ισπανία εξάγουν 21.000 και
ΦΘΑΝΕΙ ΤΑ 4,43 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ
39.000 τόνους το μήνα αντίστοιχα. Μάλιστα ακόμα και η Πορτογαλία με μια μέση τιμή εξαγωγής στα 3,84 ευρώ, καταφέρνει να εξασφαλίσει
πωλήσεις πλέον των 5.000 τόνων το μήνα σε αγορές εκτός μπλοκ.
Γενικά, οι τέσσερις χώρες μαζί ελέγχουν το 70% των παγκόσμιων εξαγωγών
ελαιολάδου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνει σε Τρίτες χώρες 820.663 τόνους με αξία κοντά στα 2,7 δισ. ευρώ κατά την εμπορική περίοδο 2019/20 από
την οποία αντλούνται και τα στοιχεία του IOC. Τα αντίστοιχα νούμερα για το
ενδοκοινοτικό εμπόριο διαμορφώνονται σε 1.056.941 τόνους με αξία 2.66 δισ.
ευρώ. Επομένως συνολικά η αξία εξαγωγών ευρωπαϊκού ελαιολάδου ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ περίπου, με το ήμισυ περίπου του ποσού αυτού να το καρπώνεται η Ισπανία (2,79 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα ανά χώρα, οι ισπανικές εξαγωγές ελαιολάδου έφτασαν τους 1.118.074
τόνους την εμπορική περίοδο 2019/20 με εκτιμώμενη αξία 2,7962 δισεκατομμυρίων ευρώ, τοποθετώντας την στην πρώτη θέση και ακολουθεί η Ιταλία με 355.358
τόνους και 1,3574 δισεκατομμύρια ευρώ. Έπεται η Πορτογαλία με 208.919 τόνους
και 588,9 εκατομμύρια ευρώ και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα με
160.856 τόνους και 450,7 εκατομμύρια ευρώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Εκδότης Διευθυντής

Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24,
Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905,
Fax: 2103232967
E-mail: info@agronews.gr

EΚΔΟΤΗΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΓΡΑΦΟΥΝ
Πέτρος Γκόγκος
Μαρία Γιουρουκέλη
Σοφία Σπύρου
Γιώργος Κοντονής
Λεωνίδας Λιάμης
Στέλα Προβελέγγιου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
Φανή Παπαπετροπούλου
Σπύρος Αλεξίου

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χαρά Οικονόμου

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βενετία Τρελλοπούλου

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/
Ειδική έκδοση για την ελαιοκοµία
και τις αγορές ελιάς και ελαιολάδου

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
NONSTOP
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ΑΠΟΨΗ
Το κατάλληλο
ελαιολάδο για κάθε
γευστική αρμονία
Μια επιλογή που θα εκτόξευε την εικόνα
του ποιοτικού ελληνικού ελαιολάδου
στα µάτια των χιλιάδων επισκεπτών

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΑΤΣΕΛΟΥ

Β

ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ένα βήμα πριν την
έναρξη της φετινής συγκομιδής
και ταυτόχρονα ένα βήμα πριν την
αυλαία της φετινής άκρως σημαντικής,
ιδιαίτερης και διακεκομμένης τουριστικής
περιόδου. Υπάρχουν σημαντικά τουριστικά
σημεία στη χώρα που διαθέτουν συνάφεια με
την ελαιοπαραγωγή , όπως οι Δελφοί, ενώ
ταυτόχρονα υπάρχουν εξίσου σημαντικά
τουριστικά μέρη , όπως τα περισσότερα
Κυκλαδονήσια, που στην πλειοψηφία τους

Οι οργανοληπτικές δοκιμές είναι
ο πιο άμεσος τρόπος για να αποκτήσει
συνάφεια με το ελαιόλαδο ο μέσος
καταναλωτής του προϊόντος
δεν διαθέτουν αντίστοιχη συνάφεια με την
ελαιοπαραγωγή και την ελαιουργία. Μέσα από
το καλειδοσκόπιο του ποιοτικού ελαιολάδου
φαίνεται ένα σημείο αναφοράς και για τις
δύο κατηγορίες προορισμών. Αυτό δεν
είναι άλλο από την ελληνικότητά τους. Και
οι δύο κατηγορίες προορισμών βρίσκονται
σε μία χώρα που τυγχάνει παγκόσμιας
αναγνώρισης όχι τόσο για τη συμβολή της
στα παγκόσμια αποθέματα ελαιολάδου, όσο

κυρίως για το υψηλότατο ποιοτικό επίπεδο,
αναλυτικό και οργανοληπτικό, αυτών των
αποθεμάτων. Η φύση των περισσότερων
δραστηριοτήτων μου συμπεριλαμβάνει
πολλά, μα πάρα πολλά ταξίδια τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η συχνότητα
των ταξιδιών είναι τέτοια που σε κανονικές
συνθήκες δεν υπάρχει εβδομάδα του
χρόνου δίχως έστω κι ένα διήμερο ταξίδι.
Οι συγκρίσεις λοιπόν συνθηκών, εικόνων
και καταστάσεων είναι κάτι που λειτουργεί
πλέον τόσο αυθόρμητα όσο και αυτόματα.
Είναι κάτι που έχει ξεπεράσει κατά πολύ την
απλή επαγγελματική διαστροφή. Έτσι έχω
να καταθέσω μια σημαντική λεπτομέρεια
σχετικά με τους τουριστικούς χειρισμούς
γύρω από το ελαιόλαδο. Μια λεπτομέρεια
που θα εκτόξευε την εικόνα του ποιοτικού
ελληνικού ελαιολάδου στα μάτια των χιλιάδων
επισκεπτών που δέχεται η χώρα. Αυτό δεν
είναι άλλο από τις πολλαπλές επιλογές
διαφορετικών ελληνικών ελαιολάδων υψηλής
ποιότητας μέσα στην κάρτα φαγητού. Υπάρχει
κάποιος που θα αρνιόταν να δοκιμάσει
διαφορετικά πιάτα με τη γευστική αρωγή
των σωστών και προσεκτικά επιλεγμένων
ποιοτικών ελαιολάδων;

145

+25

85%

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΧΩΡΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

08_09_Lazaros_SPYROS_ΝΕΟ.indd 8

14/09/2021 20:30

08_09_Lazaros_SPYROS_ΝΕΟ.indd 9

14/09/2021 20:30

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

10_13_mikroi paragogoiiii.indd 10

14/09/2021 22:03

Συστράτευση

Πολλοί μικροί
ένας στόχος
Η συστράτευση των καλά οργανωµένων αλλά µικρών Ελλήνων
παραγωγών ελαιολάδου σε ένα φορέα προώθησης των
συµφερόντων των ανερχόµενων brands γίνεται το επόµενο βήµα
ανάδειξης του εγχώριου ελαιώνα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Μ

ε σημείο αναφοράς τη
γειτνίαση, είτε στο χώρο είτε στη φιλοσοφία
παραγωγής, φαίνεται
πως η ελληνική κοινότητα premium έξτρα παρθένου ελαιολάδου
είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα, που
αφορά στη συστράτευση των μικρών αλλά
καλά οργανωμένων παραγωγών. Έχοντας
καταγράψει τεράστια πρόοδο την τελευταία
δεκαετία οι παραγωγοί που έχουν χαρακτηριστεί ως «μοντέρνα σπίτια» από το Ελαίας Καρπός, διατηρούν έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας ιδέες,
εμπειρίες και προβληματισμούς. «Ίσως ήρθε η ώρα, αυτή η διαπροσωπική συνεργασία να αποκτήσει έναν πιο θεσμικό ρόλο,
αφού λίγοι από εμάς διαθέτουμε το μέγεθος και σχεδόν κανείς μας την προσέγγιση
παραγωγής που έχουν τα μέλη του ΣΕΒΙΤΕΛ» λέει ο Σπύρος Δαφνής, εκ του ελαιολάδου Governor από την Κέρκυρα.
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Όλοι μαζί στην Κρήτη
Η κουλτούρα της συστράτευσης
έχει ήδη μετουσιωθεί σε συνέργειες, με πιο χτυπητό παράδειγμα την
Κρητών Ένωση, τον φορέα κάτω
από την σημαία του οποίου ενώθηκαν οι παλιοί Συνεταιρισμοί της
Κρήτης, αφού πρώτα πέτυχαν από
κοινού να εξασφαλίσουν ότι το
ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτη θα εμφιαλώνεται αποκλειστικά μέσα στα
όρια του νησιού. Ήδη από φέτος
η Κρητών Ένωση θα ανακοινώσει
τιμές και θα παραλάβει ποσότητες
από παραγωγούς για την συσκευασία 500 φιαλών (βλ. σελ. 31).
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∆εν εκφράζει ο ΣΕΒΙΤΕΛ
την premium παραγωγή
Αφορμή γι’ αυτήν την τοποθέτηση οι κινήσεις διαμόρφωσης ενός κοινού μετώπου
μικρών και μεσαίων παραγωγών ελαιολάδου που έχουν ήδη ξεκινήσει σε παραγωγικά
κέντρα της Μεσογείου, με στόχευση σε
πρώτη φάση την προώθηση και προστασία
της ταυτότητας παραδοσιακών ελαιώνων και
την οικονομική εξασφάλιση αυτών, μέσω
της ενίσχυσης των τιμών.

Μικρού και μεσαίου μεγέθους παραγωγοί
έξτρα παρθένου ενώθηκαν στην Ιταλία
για να σχηματίσουν μια νέα ομοσπονδία

«Εκτιμώ ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει περάσει από το μυαλό των περισσότερων συναδέλφων μου» αναφέρει ο ίδιος, λέγοντας πως
ίσως θα ήταν το επόμενο βήμα μιας γενιάς
ελαιοπαραγωγών που δεν έμεινε στάσιμη
την προηγούμενη δεκαετία, διεκδίκησε

Η νεοσύστατη Ιταλική Ομοσπονδία Ανεξάρτη-

αγορές, έχει στο νου της την εξωστρέφεια και

των Ελαιουργών είναι ήδη μια ομάδα παραγω-

δεν εκφράζεται από τον ΣΕΒΙΤΕΛ.

γών που δουλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση

Ζητούμενο γίνεται η αντιπροσώπευση του

και επιδιώκει να προωθήσει την κουλτούρα

παραδοσιακού ελαιώνα στην αλυσίδα αξίας και

των μικρών και μεσαίων καλλιεργητών και των

η διεκδίκηση καλύτερων τιμών αλλά και μιας

γηγενών ποικιλιών. Συγκεκριμένα, οι μικρού

περίοπτης θέσης στα ράφια των σούπερ μάρ-

και μεσαίου μεγέθους αγρότες και παραγωγοί

κετ, όσο οι ίδιοι οι παραγωγοί αναλαμβάνουν

έξτρα παρθένου ελαιολάδου ενώθηκαν στην

επικουρικά τον ρόλο του ελεγκτή, επιτηρώντας

Ιταλία για να σχηματίσουν μια νέα ομοσπονδία

την πιάτσα για τυχόν φαινόμενα απάτης.

που επικεντρώνεται στη διατήρηση της κουλ-

Περισσότερο επιφυλακτικός ως προς τις προ-

τούρας του παραδοσιακού ελαιώνα.

θέσεις του «συνδικάτου» αυτού, ο Ευτύχης

Μια ανάλογη κίνηση θα είχε ενδιαφέρον και

Ανδρουλάκης του Pamako. «Έχουν φοβερά

ενδεχομένως να βοηθούσε και την ελληνική

ελαιόλαδα οι Ιταλοί, όμως έχουν και ακόμα

πραγματικότητα στον χώρο της παραγω-

καλύτερο μάρκετινγκ» σχολιάζει ο συνομιλη-

γής και εμπορίας ελαιολάδου, αποτιμούν

τής μας, λέγοντας πως ναι μεν μια τέτοια εξέ-

από την πλευρά τους Έλληνες παραγωγοί

λιξη θα ήταν ευχής έργο και για την ελληνική

σχολιάζοντας στο Ελαίας Καρπός την εξέλιξη

πραγματικότητα, ωστόσο η ανάμνηση του

αυτή. Ιδιαίτερα υποστηρικτικός προς την

συνεταιριστικού κινήματος των προηγούμε-

κίνηση αυτή, στάθηκε ο Σπύρος Δαφνής.

νων δεκαετιών επιδρά αποθαρρυντικά.

Τα αδέλφια Σπύρος
και Γιώργος ∆αφνής
εκτιµούν ότι η
συστράτευση των
µικρών είναι λογικά
το επόµενο βήµα
στην εγχώρια αγορά.

Σπάνια στο ράφι τα ελαιόλαδα των μικρών
Τα ελαιόλαδα μικρών παραγωγών σπάνια φτάνουν στα σούπερ μάρκετ και οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι υποεκπροσωπούνται σε τομέα που πιστεύουν ότι κυριαρχούν μεγαλύτερες εταιρείες και παραγωγοί. Η υφιστάμενη δυναμική της αγοράς ελαιολάδου είναι δύσκολη για τους
μικρούς επιμένουν οι ιδρυτές της Ομοσπονδίας. «Είμαστε ανεξάρτητη
ομοσπονδία που διοικείται από τους ελαιοπαραγωγούς, από ελαιουργεία που δεν έχουν να μοιραστούν κάτι με τον κόσμο της βιομηχανίας» δήλωσε ο Paolo Di Gaetano, παραγωγός του Fonte di Foiano.

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

10_13_mikroi paragogoiiii.indd 12

14/09/2021 22:04

10_13_mikroi paragogoiiii.indd 13

14/09/2021 22:04

EΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Υπάρχουν
Υπάρχουν

Ελαιώνες
στην Ήπειρο;
Ελαιώνες
µε τοπικές
ποικιλίες
πουπου
δίνουν
υψηλής
ποιότητας
καικαι
ξεχωριστής
Ελαιώνες
µε τοπικές
ποικιλίες
δίνουν
υψηλής
ποιότητας
ξεχωριστής
γεύσης
ελαιόλαδο
αλλά
και
ικανοί
παραγωγοί
που
τους
αναδεικνύουν
γεύσης ελαιόλαδο αλλά και ικανοί παραγωγοί που τους αναδεικνύουν
βάζουν
για για
τα καλά
τηντην
Ήπειρο
στον
εγχώριο
ελαιοκοµικό
χάρτη
βάζουν
τα καλά
Ήπειρο
στον
εγχώριο
ελαιοκοµικό
χάρτη
TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Η
Η
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MEDITERRE EUROFOOD AE

απλά
απλά
η κορύφωση
η κορύφωση
μιαςμιας
δεκαετούς
δεκαετούς
και και
ευκολία
ευκολία
με με
την την
οποία
οποίακαι και
πλέον
τάσης
τάσης
γύρω
γύρω
απόαπό
το premium
το premium
ελαιόελαιόέσπασαν
έσπασαν
τις μετρήσεις
τις μετρήσεις
συ- συ-πλέον
λαδο
στηνστην
Ελλάδα,
Ελλάδα,
η οποία
η οποία
παρέσυρε
παρέσυρε
στο στο
γκέντρωσης
γκέντρωσης
πολυφαινοπολυφαινο-λαδο
και και
τουςτους
Ηπειρώτες
Ηπειρώτες
παραγωγούς.
παραγωγούς.
λώνλών
ορισμένοι
ορισμένοι
σχετικά
σχετικάχορόχορό
Σε κάθε
περίπτωση,
περίπτωση,
η Ήπειρος
η Ήπειρος
έδειξε
έδειξε
ότι διότι διπαραμελημένοι
παραμελημένοι
επί επί
δεκαδεκα-Σε κάθε
αθέτει
τόσοτόσο
ελαιώνες
ελαιώνες
ικανούς
ικανούς
όσο όσο
και και
αν- ανετίεςετίες
ελαιώνες
ελαιώνες
απόαπό
την την
Ήπειρο,
Ήπειρο,
οι όλο
οι όλο
και καιαθέτει
θρώπους
με τον
με τον
απαιτούμενο
απαιτούμενο
επαγγελμαεπαγγελμαπερισσότεροι
περισσότεροι
φανατικοί
φανατικοί
καταναλωτές
καταναλωτές
του τουθρώπους
τισμό
πουπου
μπορούν
μπορούν
να διοχετεύσουν
να διοχετεύσουν
ένα ένα
Πρεβεζάνικου
Πρεβεζάνικου
ελαιολάδου
ελαιολάδου
στιςστις
χώρες
χώρες
της τηςτισμό
προϊόν
με λόγο
με λόγο
ύπαρξης
ύπαρξης
στη στη
διεθνή
διεθνή
αγορά.
αγορά.
Ευρώπης
Ευρώπης
και και
μια μια
ώριμη
ώριμη
προσέγγιση
προσέγγιση
της τηςπροϊόν
Η νόστιμη
JuliaJulia
με Χονδρολιά
με Χονδρολιά
απόαπό
την την
Άρτα
Άρτα
παραγωγής
παραγωγής
απόαπό
καλλιεργητές
καλλιεργητές
και και
ελαιοελαιο-Η νόστιμη
και
εκφράσεις
οι εκφράσεις
της Πρεβεζάνας
της Πρεβεζάνας
Λιανολιάς
Λιανολιάς
τριβείς
τριβείς
έχουν
έχουν
τραβήξει
τραβήξει
τα φώτα
τα φώτα
στηνστην
πιο πιοκαι οι
τα παράλια,
τα παράλια,
βάζουν
βάζουν
την την
Ήπειρο
Ήπειρο
δυναμιδυναμιφτωχή
φτωχή
μέχρι
μέχρι
σήμερα
σήμερα
ελαιοκομική
ελαιοκομική
περιφέπεριφέ-απόαπό
κά στον
ελαιοκομικό
ελαιοκομικό
χάρτη
χάρτη
της Ελλάδας.
της Ελλάδας.
ρειαρεια
της της
Ελλάδας.
Ελλάδας.
Μπορεί
Μπορεί
βέβαια
βέβαια
να είναι
να είναικά στον

Ο Παναγιώτης Παπανίκος και η
σύζυγός του Ελένη Ανδρονικίδου
τρέχουν την εταιρεία Bio Green Olive
Oil στην Πρέβεζα.
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1

Π

ριν από 400 χρόνια, οι Βενετοί
φρόντισαν να φυτευτεί ολόκληρη
η χερσόνησος της Πρέβεζας με λαδολιές. Σήμερα «βαριά» να γλίτωσαν το μπόλιασμα με Κορωνέικη ή ακόμα χειρότερα το
πριόνι καμιά 200αριά στρέμματα από αυτόν τον παλιό ενετικό ελαιώνα. Ήταν αρκετά όμως ώστε εννιά χρόνια πίσω να δώσουν
έμπνευση για ένα προϊόν με αξιώσεις στην
αγορά στον 49χρονο τότε Παναγιώτη Παπανίκο και της ετικέτας του Ενετικό.
Μερικά χιλιόμετρα παραπέρα, στην περιοχή Μετόχι, δίπλα στη λίμνη Ζιρού, ο Νικόλαος Καραγιάννης βγήκε το 2014 πιστοποιημένος βιολογικός παραγωγός
Κορωνέικης για να ακούσει από τους εμπόρους το εξής αυθόρμητο στα μυαλά αρκετών: «Βγάζει η Ήπειρος λάδι;». Κι όμως, ο
25 στρεμμάτων ελαιώνας του υπό το σήμα Pelagros, κατάφερε το 2019 να μπει

3

2

στο Costa Navarino ως ένα από τα πέντε
καλύτερα ελαιόλαδα της Ελλάδας.
Μόλις πέρυσι, ο Θανάσης Χρήστου από την
Άρτα, ψημένος επαγγελματίας στο χώρο
της εστίασης, αποφάσισε να βάλει στη φιάλη με την επωνυμία Julia το σπιτικό ελαιόλαδο από της ξακουστές επιτραπέζιες Χονδρολιές της Άρτας, σε μια προσπάθεια να
γνωρίσει στην αγορά αυτό το «παχύ ελαι-

Κυνηγάνε τα αγουρέλαια πλέον οι
παραγωγοί στην Ήπειρο, βάζοντας στόχο
τις υψηλές φαινόλες και την πλούσια γεύση
όλαδο που μας αρέσει» όπως μεταφέρει ο
ίδιος στο Ελαίας Καρπός. Η συγκέντρωσή
του ελαιολάδου σε πολυφαινόλες ξεπερνά
τα 475 mg με το προϊόν να φεύγει από αυτόν με 26 ευρώ το λίτρο.
Και οι τρεις περιπτώσεις βρήκαν έναν άξιο
συνεργάτη στο πρόσωπο του ελαιοτριβέα
Αχιλλέα Κονάκη, ο οποίος έχει βαλθεί να
εκπαιδεύσει τους Ηπειρώτες στην κουλτούρα της ελαιοκαλλιέργειας, ώστε να αποφύγει η περιφέρεια τα σφάλματα που κράτησαν πίσω τις παραγωγές των βασικών
παραγωγικών κέντρων της Ελλάδας. «Την
τελευταία δεκαετία έχουμε αλλάξει τελείως τον τρόπο της ελαιοποίησης» σχολιάζει ο
ίδιος. Οι παραγωγοί στην Ήπειρο έχουν ξεκινήσει πλέον και συγκομίζουν από νωρίς
τον Οκτώβριο για να πιάσουν τα όρια που
υπαγορεύουν οι χημικές αναλύσεις που
τρέχει το Επιμελητήριο Πρέβεζας, και ας δίνουν ταβάνι οι αποδόσεις στο 10% με 12%
αναλογία καρπού προς ελαιόλαδο.

1
Ο Νίκος Καραγιάννης
µε τον καθηγητή
Προκόπη Μαγιάτη.

2
Το EVOO Pelagros
προέρχεται από
Κορωνέικη ποικιλία.

3
Στον ελαιώνα του
Παναγιώτη Παπανίκου
στην Πρέβεζα.
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Στόχος ένα
ακριβό ελαιόλαδο

Α

ν και πριν από λίγα χρόνια η Ήπειρος ήταν
γνωστή, για τα «βιομηχανικά της λάδια» όπως
εξηγεί ο κ. Κονάκης, στην ουσία ήταν άγνωστη, οπότε εδώ μπορεί να γίνει λόγος για μια φρέσκια
προσπάθεια που ήδη έχει καταφέρει να συλλέξει πολλά χρυσά σε διεθνείς διαγωνισμούς. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι τιμές παραγωγού βρίσκονταν σταθερά
50 λεπτά από τα επίπεδα της Καλαμάτας, η οποία με
τη σειρά της βρισκόταν 50 λεπτά κάτω από τα επίπεδα
της Λακωνίας. «Από φέτος έχουμε ισοφαρίσει τις τιμές
που πληρώνονται εκεί, στα 3,30 ευρώ το κιλό περίπου,
ωστόσο ο στόχος δεν είναι το χύμα. Καλούμαστε να
βγάλουμε ένα ακριβό ελαιόλαδο», καταλήγει ο ίδιος.

Ο αγώνας για το ΠΓΕ
Στην ομάδα των φιλόδοξων ελαιοπαραγωγών, και ο Αλέξης Σπύρου, ο άνθρωπος πίσω από το Εperion, ένα ελαιόλαδο από Λιανολιά, που βγήκε για να
δείξει πως αυτά τα πανύψηλα δέντρα
που κόβονταν για κούτσουρα μέχρι σήμερα, μπορούν να αφήσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους καλλιεργητές.
Μάλιστα, ο ίδιος έχει συνδέσει τη δράση του στο χώρο με τις προσπάθειες
επιστροφής του ΠΓΕ Πρέβεζα, κάτι που
απαιτεί τη συστράτευση και των υπόλοιπων παραγωγών της περιοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί προστιθέμενη αξία στο ελαιόλαδο.
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Οι γείτονες «σκανδαλίζονται» και
θα ακολουθήσουν νέες επενδύσεις
Τρία χρόνια χρειάστηκε ο Παναγιώτης Παπανίκος για να καθαρίσει τον ελαιώνα που νοίκιασε αρχικά από το δήμο Πρέβεζας, όσο στα
γύρω αγροτεμάχια το ξήλωμα δέντρων προχωρούσε με απειλητικούς ρυθμούς. Αν κάτι έβαλε φρένο στο μανιακό ξήλωμα της Λιανολιάς
από τον ελαιώνα της Πρέβεζας, ήταν η επιτυχημένη έως τώρα πορεία στις αγορές των προσπαθειών που καταβάλουν οι συνομιλητές του

Η σύσταση μιας ομάδας παραγωγών
μεταξύ της παρέας των Ηπειρωτών, είναι
κάτι που ίσως έρθει τα επόμενα χρόνια

γκομιδή, κοιτάζουν να βγάλουν αγουρέλαιο.
Θέλει λίγο χρόνο ακόμα αλλά έχουμε κάνει
ένα καλό ξεκίνημα» συνεχίζει.

Σηκώνει νέες επενδύσεις
Βλέποντας ωστόσο τη δυναμική που αποκτά η

Ελαίας Καρπός. «Λείπει ακόμα η κουλτούρα

ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή του, ο κ. Κονά-

της premium ελαιοποίησης από τους παραγω-

κης προετοιμάζεται για το μέλλον με επενδύσεις

γούς της περιοχής» παρατηρεί ο κ. Παπανίκος,

που εκτιμά ότι θα χρειαστούν. Για του χρόνου

που ωστόσο εκτιμά πως τα επόμενα χρόνια θα

ευελπιστεί πως θα έχει καταφέρει να εγκαταστή-

ενταθούν οι προσπάθειες και θα είναι προς τη

σει ένα δεύτερο πλυντήριο στη μονάδα του, ώστε

σωστή κατεύθυνση, δηλαδή εκείνην της ανα-

να πλένονται διπλά οι καρποί. «Όσο πιο καθαρές

ζήτησης προστιθέμενης αξίας για το ντόπιο

είναι οι ελιές, τόσο καλύτερο και το ελαιόλαδο

ελαιόλαδο της «Κορφολιάς» όπως ονομάζουν

στο τέλος. Εγώ αλλάζω 15 με 20 φορές το νερό

την Πρεβεζάνα Λιανολιά στην περιοχή.

μέσα στην ημέρα, για να εξασφαλίσω αυτήν την

«Σκανδαλίζονται οι γείτονες» αναφέρει χαρα-

καθαρή γεύση που αναζητώ στο ελαιόλαδο. Επί-

κτηριστικά ο Θανάσης Χρήστου, που βλέπει

σης θέλω να μετατρέψω σε ένα πρότυπο ελαιο-

πλέον τους Αρτινούς να δρομολογούν και αυ-

τριβείο την επιχείρησή μου, να γίνεται εδώ ολι-

τοί μια διαφορετική πλαισίωση της ελαιοκαλ-

στική προσέγγιση από την ελαιοποίηση μέχρι

λιέργειας. «Τα πάμε πολύ καλά» δηλώνει με

την εμφιάλωση και την τυποποίηση και να πη-

αισιοδοξία ο Αχιλλέας Κονάκης το ελαιοτρι-

γαίνουν τα υπολοίματα σε ζωοτροφές» αναφέ-

βείο του οποίου έχει καθιερωθεί πλέον ως το

ρει, πεπεισμένος ότι στις περισσότερες των πε-

βασικό σημείο υποδοχής των καρπών για μια

ριπτώσεων η πρόχειρη δουλειά που γίνεται στα

προσεγμένη διαδικασία ελαιοποίησης. «Όλο

ελαιοτριβεία ευθύνεται για την υποβάθμιση του

και περισσότεροι ξεκινούν από νωρίς την συ-

ελληνικού ελαιολάδου.

Βασικό σηµείο
υποδοχής των
καρπών για µια
προσεγµένη
διαδικασία
ελαιοποίησης
θεωρείται το
ελαιοτριβείο του
Αχιλλέα Κονάκη.

Δεν θα βρεις ελαιώνα πάνω από 20 στρέμματα
«Στην Ήπειρο δεν θα βρεις ελαιώνα μεγαλύτερο από 20 στρέμματα»
λέει ο Νικόλαος Καραγιάννης, που παρακολουθούσε με την ιδιότητα του χημικού από τα φοιτητικά του χρόνια τις επιδόσεις των ελαιοποιήσεων της περιοχής που πήγαιναν για ιδιοκατανάλωση κατά κύριο
λόγο. «Θυμάμαι τις αναλύσεις που έκανα, όπου διαπίστωνα πως οι μικρές οι εκμεταλλεύσεις στην Ήπειρο βγάζουν πολύ αξιόλογα ελαιόλαδα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, πολλές ετικέτες κατάφεραν να πάρουν πιστοποίηση για ισχυρισμό υγείας», λέει.
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ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΑ 2021

ΑΝΟΙΓΕΙ
Η ΑΓΟΡΑ
ΜΕ
4,5 ΕΥΡΩ

Χαµηλή παραγωγή λόγω ακαρπίας, άδειες δεξαµενές και
µε τα σπορέλαια στα ύψη, η φετινή εµπορική περίοδος
χαρακτηρίζεται κυρίως από έλλειψη πρώτης ύλης. Ήδη
οι προαγορές ελαιολάδου έφτασαν τα 4 ευρώ το κιλό

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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ΟΡΑ

Νίκος Προκοβάκης, πρόεδρος ΕΑΣ Λακωνίας

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Τ

ο γέμισμα στους ελαιώνες της χώρας
ΑΓ
προϊδεάζει για μια χρονιά χαμηλών παραγωγικών επιδόσεων σε όρους ποσότητας, με τα υφιστάμενα αποθέματα
λιγοστά. Αυτά, σε μια παγκόσμια συγκυρία ενισχυμένης ζήτησης κατά την οποία ούτε τα
ανταγωνιστικά σπορέλαια μπορούν να δώσουν τελικά
τόσο ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά.
Για τους παραγωγούς που ακολουθούν το δρόμο της
πρώιμης συγκομιδής, ήδη γίνεται η επιλογή των διχτυών και των ραβδιστικών με το μάζεμα να προγραμματίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
Αυθημερόν και η ελαιοποίηση των καρπών, με τα
πρώτα αγουρέλαια της νέας εμπορικής περιόδου να
βγαίνουν φέτος στην αγορά με αξιώσεις. «Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Τα 4 ευρώ είναι πολύ λίγα φέτος»
αναφέρει εκ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θερμασία
Δήμητρα στην Ερμιόνη Αργολίδας, ο Κωνσταντίνος
Στάικος, αντιπρόεδρος αυτού του νέου και ευέλικτου
σχήματος ελαιοκαλλιεργητών.

Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η δυναμική ανόδου της αγοράς
θα κορυφωθεί στην επόμενη εμπορική περίοδο του 2022/23,
αφού η φετινή παραγωγή θα εξαντληθεί ως το καλοκαίρι
Άλλωστε εκεί οι παραγωγοί μετρούν μείωση της παραγωγής που μπορεί να αγγίξει το 50%, εξαιτίας των ζημιών από
τον παγετό και στη συνέχεια τον καύσωνα και την ανομβρία. Όμως και νοτιότερα, στους Αγ. Αποστόλους της Λακωνίας τα λιόδεντρα δεν έχουν αγγίξει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους όπως περίμεναν φέτος τα μέλη του δυναμικού
συνεταιρισμού που ανοίγει κάθε χρόνο τη νέα εμπορική περίοδο με τις υψηλότερες κατά κανόνα τιμές της αγοράς.
Άλλωστε, με τις τιμές στον ηλίανθο και το καλαμπόκι στα
ύψη, εξασφαλίζεται για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο
ένας ακόμα παράγοντας ανόδου που έλειπε από την εξίσωση των τελευταίων δύο ετών.
Τα σπορέλαια ακολουθούν ανοδική πορεία, κάτι που παραδοσιακά παρασέρνει την τιμή των πυρηνέλαιων, τα
οποία με τη σειρά τους αφήνουν περισσότερα περιθώρια
στις τιμές παραγωγού έξτρα παρθένου ελαιολάδου ώστε
να διαμορφώσουν υψηλότερα επίπεδα.
Ήδη από τον περασμένο Αύγουστο οι οργανωμένοι παραγωγοί αναμένουν πως η χρονιά θα ξεκινήσει με τιμές υψηλότερες από τις αντίστοιχες περσινές των 3,80 ευρώ το
κιλό, τα οποία πληρώθηκαν τα αγουρέλαια του 2020. Άνθρωποι της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι τιμές σε ένα εύρος πέριξ των 4,50 ευρώ το κιλό με το εκρηκτικό μείγμα χαμηλής παραγωγής, υψηλής
ζήτησης και ανατιμήσεων να ωθεί το εμπόριο στη διαμόρφωση νέων υψηλότερων κορυφών αντί της διόρθωσης.
Υπό αυτή την έννοια, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η δυναμική ανόδου της αγοράς θα κορυφωθεί στην επόμενη εμπορική περίοδο του 2022/23, αφού η φετινή παραγωγή θα
εξαντληθεί με ορίζοντα το επόμενο καλοκαίρι.
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ΑΓΟΡΑ
ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑ

3,30

Ελλάδα

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

200.000
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΝΟΙ

4,50
ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΑ

3,25

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΛΑΚΩΝΙΑ

3,50

ΚΡΗΤΗ

3,20

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΖΗΤΗΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αλλάζουν οι προτεραιότητες της εγχώριας παραγωγής που όσο κατευθύνεται σε
ολοκληρωμένες προσπάθειες, διαπιστωμένα πλέον εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία
Οι τελευταίες πράξεις για ελαιόλαδα της περσινής παραγωγής
καθιέρωσαν ξανά την τιμή παραγωγού στη Λακωνία στα 3,50 ευρώ το κιλό, με τα διαθέσιμα αποθέματα να εξαντλούνται, όσο παράλληλα οι εκτιμήσεις για την επερχόμενη παραγωγή θέλουν
μια καταλυτική μείωση της δυναμικής. Αντίστοιχη είναι η πραγματικότητα και στα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα της Μεσογείου, με τις πληροφορίες να θέλουν τις προπωλήσεις πορτογαλικού ελαιολάδου σε Ιταλούς μεσίτες να κλείνονται με συμβόλαια
των 4 ευρώ το κιλό. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την κατακόρυφη αύξηση της τιμής στα σπορέλαια (ενδεικτικά +43% για
ηλιέλαιο), οι προσδοκίες των παραγωγών για τη νέα εμπορική
περίοδο είναι μεγάλες, ενώ ήδη ακούγονται συζητήσεις για 4,50

ευρώ το κιλό στα αγουρέλαια. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι το
ελληνικό ελαιόλαδο αποκτά πέρα από μια προοπτική για καλύτερες τιμές χύμα πρώτης ύλης στον παραγωγό και μια καλύτερη τιμολόγηση ως προς την αξία των εξαγωγών τυποποιημένου ελαιολάδου. Τα τελευταία στοιχεία του IOC υπολογίζουν στα 4,42
ευρώ το κιλό την τιμή εξαγωγής σε Τρίτες χώρες και στα 3,60 ευρώ το κιλό την τιμή εξαγωγής στις ευρωπαϊκές αγορές. Μάλιστα
η Ελλάδα διαμορφώνει την υψηλότερη τιμή εξαγωγής σε Τρίτες
χώρες, έναντι των 4,30 ευρώ το κιλό που εξάγουν οι Ιταλοί και
των 3,18 ευρώ το κιλό που εξάγουν οι Ισπανοί. Βασικό ζητούμενο
πλέον είναι η αύξηση του τονάζ, το οποίο περιορίζεται σε κάτι λιγότερο από 2.000 τόνους το μήνα εκτός μπλοκ.
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ΑΓΟΡΑ

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Ήδη εξαντλούνται τα αποθέματα ισπανικού ελαιολάδου, με τις
εκτιμήσεις της αγοράς να θέλουν κατοχύρωση τιμών αρκετά
πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας σεζόν
ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

-52,7%

+65,5%

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

-14,8%

ΙΑΠΩΝΙΑ

-40,8%

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Μείον 150.000 τόνους γράφει ήδη το ισοζύγιο παραγωγής και πωλήσεων της
Ισπανίας για το 2021, με τη χώρα να έχει ρίξει στην αγορά μέχρι τα τέλη Αυγούστου
1.507.000 τόνους ελαιολάδου, τη στιγμή που η παραγωγή περιορίστηκε στους
1.387.8000 τόνους. Με δεδομένο ότι η εμπορική περίοδος διανύει τον τελευταίο
της μήνα και κατά κανόνα δραστήριο Σεπτέμβριο, όλοι αναμένουν ότι το κλείσιμο της χρονιάς θα δει τις πωλήσεις του ισπανικού ελαιολάδου να ξεπερνούν άνετα τους 1.520.300 τόνους της χρονιάς ρεκόρ για την Ιβηρική 2013/14. Άλλωστε
ένα μέσο μηνιαίο τονάζ πωλήσεων για την Ισπανία υπερβαίνει τους 100.000 τόνων και όλα δείχνουν ότι το φετινό φθινόπωρο οι παραγγελίες θα αυξηθούν. Ήδη
η μέση τιμή παραγωγού κέρδισε 10 λεπτά τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου,
υπερβαίνοντας τα 3,30 ευρώ το κιλό και όλα δείχνουν ότι το νέο επίπεδο τιμών διαμορφώνει ισχυρό στήριγμα για τις διακυμάνσεις της νέας σεζόν. Να σημειωθεί ότι
οι ισπανικοί συνεταιρισμοί ελαιολάδου υπολογίζουν τη νέα παραγωγή της χώρας
για την περίοδο 2021/22 μειωμένη κατά 3%, κάτι που σημαίνει πως 1.345.000 τόνοι φρέσκου ελαιολάδου θα μπουν στις μισοάδειες δεξαμενές.

SEVILLA

Ισπανία

3,50

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

CATALUÑA

3,40

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

CÓRDOBA

1,3

3,35

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

JAÉN

3,25

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2021/22
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

3,30
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 23

20_27_agora_sosti_B.indd 23

14/09/2021 22:10

ΑΓΟΡΑ

BARI

4,30

Ιταλία

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

250.000
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΝΟΙ

FOGGIA

4,05

511.000

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΟΝΟΙ

CALABRIA

3,95

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ
Με μειώσεις παραγωγής σε μεγάλα παραγωγικά κέντρα και αποθέματα κάτω από
το κρίσιμο όριο των 100.000 τόνων, η ιταλική αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο
εσωστρέφειας που την αποξενώνει από τις διακυμάνσεις τιμών στη Μεσόγειο
Μια επικύρωση των αναχρονιστικών και κυρίως προβληματικών
ισορροπιών που επικρατούν στην αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου έρχεται από τη γειτονική Ιταλία, με τη χώρα τους τελευταίους μήνες
να δείχνει ότι κινείται στους δικούς της ρυθμούς, αποκομμένη από
τους θεμελιώδεις κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Παρά το
γεγονός ότι η αναμενόμενη παραγωγή της χώρας μετά βίας θα προσεγγίσει τους 250.000 τόνους και τα αποθέματα να εξαντλούνται με
ρυθμό κοντά στο 9% κάθε μήνα, οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν
από τα 4,90 ευρώ σε μια διόρθωση που άγγιξε ακόμα και τα 50 λεπτά
το κιλό σε ορισμένα εμπορικά κέντρα. Μια διαπίστωση που έρχεται

να ταρακουνήσει και την ελληνική αγορά η οποία είναι με παθητικό τρόπο προσδεμένη στο άρμα των μάλλον κουρασμένων ιταλικών
βιομηχανιών. Ως βασική αγωνία των Ιταλών παραγωγών πάντως
παραμένει η Τυνησία, η οποία δε αναμένει μια μεγάλη παραγωγή
κοντά στους 240.000 τόνους, δηλαδή 100.000 τόνους πάνω από
την παραγωγή της απερχόμενης χρονιάς. Ο λόγος έχει να κάνει με
τις «ιταλοποιήσεις» ελαιολάδου από τη χώρα της Β. Αφρικής, με την
Coldiretti ήδη να καλεί σε συστράτευση τους Ιταλούς καταναλωτές,
ώστε να απορρίπτουν ελαιόλαδα η ετικέτα των οποίων αναγράφει
«blend ευρωπαϊκών ελαιολάδων και ελαιολάδων Τρίτων χωρών».
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ΑΓΟΡΑ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΣΤΑ ΕΞΤΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
Με 4,42 ευρώ το κιλό η τιμή εξαγωγής του
ελληνικού ελαιολάδου σε Τρίτες Χώρες

EYΡΩΠΑΪΚΗ
ΑΓΟΡΑ

Μ

ε την πιο υψηλή τιμή εξαγωγής αναχωρεί το
ελληνικό ελαιόλαδο για τις εξωκοινοτικές αγορές,
στα 442 ευρώ ανά 100 κιλά, αφήνοντας πίσω
Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, τη στιγμή όμως
που το τονάζ των ελληνικών εξαγωγών έξτρα

παρθένου, δεν είναι αρκετό για να καρπωθεί η εγχώρια παραγωγή το
πριμ που διατίθενται να πληρώσουν οι Τρίτες Χώρες. Συνολικά δηλαδή
η αξία εξαγωγών ευρωπαϊκού ελαιολάδου ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

περίπου, με τα ήμισυ του ποσού αυτού να το καρπώνεται η Ισπανία,
όπως μαρτυρούν τα στοιχεία του IOC. Ανά χώρα, οι ισπανικές εξαγωγές

4,42

4,33

3,18

3,84

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ελαιολάδου έφτασαν τους 1.118.074 τόνους την περίοδο 2019/20 με
εκτιμώμενη αξία 2,7962 δισ. ευρώ, τοποθετώντας την στην πρώτη θέση
και ακολουθεί η Ιταλία με 355.358 τόνους και 1,3574 δισ.ευρώ. Έπεται η
Πορτογαλία με 208.919 τόνους και 588,9 εκατ. ευρώ και στην τελευταία
θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 160.856 τόνους και 450,7 εκατ.ευρώ.

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΤΟΝΟΙ

39.286

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

21.010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
5.357

1.869

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ

1.056.941

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΤΟΝΟΙ

ΑΞΙΑ

2.66

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΚΙΛΑ

ΕΞΩΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ

820.663

11,5

ΤΟΝΟΙ

10,6
7,5

ΑΞΙΑ

2,7

6,7
2,4

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

1,2

1,1
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΗΠΑ

5,3

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
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ΑΓΟΡΑ

ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΚΙ ΑΣ ΠΟΥΛΗΣΕ
ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΠΕΡΣΙ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Υψηλότερη τιμή από τα 1,40 τα 110 τεμάχια περίμενε η Χαλκιδική
ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ & ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ

Σ

ημάδια ανάκαμψης των τιμών κατα- ρές και σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της
γράφει η εγχώρια αγορά για όλες τις βα- ΕΛΣΤΑΤ, εμφανίζουν άνοδο αξίας των εξαγωγών
σικές ποικιλίας επιτραπέζιας ελιάς, σε κατά 2% περίπου σε σύγκριση με την προηγούμεμια χρονιά ωστόσο που οι προοπτικές νη χρονιά ρεκόρ, φθάνοντας τα 529 εκατ. ευρώ, με
της παραγωγής ειδικά από τους ελαι- περίπου 210.000 τόνους προϊόντος.
ώνες της Kεντρικής και Bόρειας Ελλάδας είναι αρνητικές. Πέρα από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Σε αναµονή οι παραγωγοί
επιστροφή υψηλότερων επιπέδων
της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής
ΤΑ
0,80
ΛΕΠΤΑ
τιμών, «σκανδαλίζει» υπό μια έννοια
Με την τιμή στα 1,40 ευρώ το κιλό,
η πρόσφατη ανακοίνωση των μετα- ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΙΛΕΣ
για την κατηγορία των 110 τεμαχίων
ποιητών και εξαγωγέων (ΠΕΜΕΤΕ) ΠΡΑΣΙΝΕΣ
«άνοιξε» η φετινή συγκομιστική σεγια αύξηση της αξίας των εξαγωγών
ζόν για την επιτραπέζια πράσινη ελιά
ΕΛΙΕΣ
μέσα στο 2020, σε μια χρονιά δηλαδή
Χαλκιδικής, προκαλώντας «μούδιαπου οι τιμές παραγωγού στην Ελλάδα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,
σμα» στους παραγωγούς του νομού,
βρέθηκαν στο ζενίθ. Σε πλήρη αντίθε- Η ΠΡΩΤΗ ΤΙΜΗ
οι οποίοι ανέμεναν κάτι παραπάνω, με
ση με το πνεύμα παλαιότερων δηλώδεδομένη τη σημαντική μείωση που
σεων της ΠΕΜΕΤΕ περί εμπορικής
καταγράφεται στην παραγωγή φέτος.
νηνεμίας, μείωσης της ζήτησης και των εξαγωγών, Τον σχετικό τιμοκατάλογο, που έχει αφετηρία τα
τελικά οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές το 2020, 0,80 λεπτά για τα 180 – 200 τεμάχια, ανακοίνωσε
παρά το κλείσιμο της HORECA στις διεθνείς αγο- η εταιρεία Olymp – Κωνσταντόπουλος, ενώ μέχρι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΠΟΠ & ΠΓΕ
2015

ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΙΑΣ

2016

2017

2018

2019

Ελιά Καλαµάτας ΠΟΠ

267,209

238,442

276,978

247,460

136,559

123,512

180,772

164,266

181,525

164,620

Θρούµπα Αµπαδιάς Ρεθύµνης
Κρήτης ΠΟΠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Θρούµπα Θάσου ΠΟΠ

178,226

2.371

334,234

15,880

534,069

33,009

460,295

24,920

203,884

13,089

Κονσερβοελιά Αµφίσσης ΠΟΠ

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

Κονσερβοελιά Άρτας ΠΓΕ

0

0

0

0

249

230

1,201

1,141

1,992

1,906

Κονσερβοελιά Αταλάντης ΠΟΠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κονσερβοελιά Πηλίου Βόλου ΠΟΠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κονσερβοελιά Ροβιών ΠΟΠ

1,326

1,164

1,503

1,409

1,679

1,601

2,093

2,002

2,727

2,654

0

168,188

0

47,000

0

Κονσερβοελιά Στυλίδας ΠΟΠ

67,250

0

139,256

0

150,125

Πράσινες ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ

14,527,559

3,080,750

6,384,776

3,203,697

6,857,147

3,984,361 10,228,513 6,605,818

3,420,957 2,050,428

Στοιχεία ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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ΑΓΟΡΑ

τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε
ακολουθήσει το παράδειγμά της κανείς άλλος μεταποιητής. Οι παραγωγοί ανέμεναν ότι το μικρό τονάζ
θα ενίσχυε φέτος τις τιμές, αφού διαφαινόταν έντονος
ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεταποιητών.
«Η χρονιά φέτος είναι χάλια. Η παραγωγή, όπως δείχνουν

ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 2% ΤΟ
2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
τα κτήµατα θα είναι ελάχιστη. Αλλά και γενικότερα στο
νοµό δεν διαφοροποιείται η εικόνα που σηµαίνει ότι το
συνολικό τονάζ µπορεί να περιοριστεί σε πολύ χαµηλά»,
ανέφερε στο Ελαίας Καρπός, ο Ευάγγελος Μισαηλίδης,
ελαιοπαραγωγός και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σηµάντρων. Την ίδια ώρα χωρίς κέφι συνεχίζουν τη
συγκοµιδή ελιάς και οι παραγωγοί της Ορµύλιας, ενός
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κατεξοχήν ελαιοκαλλιεργητικού οικισµού. «Η απώλεια
υπολογίζεται στο 70-80% στα κτήµατά µας, αλλά θα είµαστε σίγουροι σε περίπου δύο εβδοµάδες, όταν οι εργάτες θα µπουν µε τα τελάρα και θα αρχίσουν να µαζεύουν.
Όπως και να έχει, όµως, είναι µια δύσκολη χρονιά», λέει
ο παραγωγός Γιώργος Βασιλάς. Εν τω µεταξύ και το εργατικό κόστος θα είναι υψηλότερο φέτος από τα 2,5 ευρώ
ανά κλούβα που έπαιρναν πέρυσι οι εργάτες, διότι «για να
γεµίσουν µια κλούβα θα κάνουν πολύ περισσότερη ώρα,
καθώς τα δέντρα δεν έχουν καρπό».
Στην Όλυνθο και τον Άγιο Μάμα η εικόνα είναι ελαφρώς
καλύτερη, αλλά και πάλι οι παραγωγοί δεν είναι ικανοποιηµένοι. «Σε σύγκριση µε αυτά που ακούµε στις άλλες
περιοχές, το χωριό µας φαίνεται να είναι σε λίγο πιο καλή
µοίρα. Αλλά µιλάµε απλώς για µια απώλεια που πιθανώς
θα κυµανθεί στο 50% µιας κανονικής χρονιάς, όταν φέτος περιµέναµε υπερπαραγωγή, καθώς πέρυσι τα δέντρα
δεν είχαν λόγω της ταλαιπωρίας από τη θεοµηνία του
2019», µας εξηγεί ο Ελπιδοφόρος Καραθανασόπουλος
από τον ΑΣ Αγ. Μάµα Χαλκιδικής.
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NΕΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΚΟΡ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΛΑΙΑΣ

Χρονιά ρεκόρ για την ελαιοπαραγωγή της Αυστραλίας, με τη συγκομιδή να
ολοκληρώνεται μέσα στους καλοκαιρινούς για το βόρειο ημισφαίριο μήνες, αποδίδοντας περίπου 21.000 τόνους ελαιολάδου, το περισσότερο μέχρι στιγμής για τη νεοφώτιστη βιομηχανία ελαιολάδου της χώρας. Βέβαια, μπορεί οι
ενθουσιασμένοι Αυστραλοί να μιλούν
για ιστορικά υψηλά δεδομένα παραγωγής, ωστόσο τα στοιχεία του Διεθνούς
Συμβουλίου Ελαιολάδου, καταγράφουν
αντίστοιχο τονάζ και για τις περιόδους
2018 και 2017. Σε κάθε περίπτωση, η
φετινή χρονιά θα αφήσει στους παραγωγούς ελαιολάδου της περιοχής κάτι
ανάμεσα σε 75 και 87 εκατ. ευρώ.
Η φετινή παραγωγή ήταν όψιμη κατά
τουλάχιστον δύο εβδομάδες, λόγω ενός
μάλλον ψυχρού καλοκαιριού που διαδέχθηκε έναν αρκετά βροχερό χειμώνα. «Πέραν των αλεπούδων που μάσησαν τους πλαστικούς σωλήνες άρδευσης και των καγκουρό που έτρεχαν ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, σπάζοντας μια
στο τόσο κάνα κλαδί, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα απολύτως πρόβλημα με
τη φετινή καλλιεργητική περίοδο» ανακαλεί Sui Tham, η οποία διαχειρίζεται μαζί με τον σύζυγό της Stephen το
κτήμα Cape Schanck Olive Estate στην
Χερσόνησο Mornington.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Luis Planas,
υπουργός
Γεωργίας
Ισπανίας

ΝΕΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤHN ΕΛΑΙΟKOMIA ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1983
Το αγαπημένο των Ισπανών refrescado, το φρεσκάρισμα δηλαδή παλιών ελαιολάδων που ξέμειναν στη δεξαμενή με νέα για τη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου
έρχεται να μπλοκάρει ένα νέο πλαίσιο κανονισμός
της ελαιοκαλλιέργειας, με τον κλάδο στην Ιβηρική να δέχεται το πρώτο νομοθετικό ρετουσάρισμα
έπειτα από 40 χρόνια. Οι νέοι νόμοι για την εξασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου περιλαμβάνονται στο γνωστό δεκάλογο που έφερε το καλοκαίρι του 2020 ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας,
Luis Planas και έρχονται να αντικαταστήσουν το
απαρχαιωμένο πλέον βασιλικό διάταγμα του 1983.

Στόχος είναι η εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας
για το ισπανικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, με ταυτόχρονο άνοιγμα της απεύθυνσης στους τελικούς
καταναλωτές. Οι νέοι κανονισμοί εισάγουν ένα
πλέγμα κριτηρίων που αφορούν στην ιχνηλασιμότητα, την επεξεργασία, την τυποποίηση και την
προώθηση των ελαιολάδων.
Για την καταπολέμηση περιπτώσεων νοθείας, οι
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου θα έχουν στη
διάθεσή τους μια ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφών που θα επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα, ενώ
εδραιώνεται και η χρήση μη επαναχρησιμοποιήσιμων φιαλών στην εστίαση.

EΓΕΝΕΤΟ ΠΓΕ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΡΩΜΗΣ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 10.550 ΤΟΝΩΝ

Το πράσινο φως από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβαν λίγες
εβδοµάδες πριν την έναρξη της ελαιοσυγκοµιδής οι παραγωγοί γύρω από τη Ρώµη, ώστε
να µπορούν να κατευθύνουν στην αγορά το ελαιόλαδο µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη: Ρώµη. Το σηµατάκι του ΠΓΕ θα αφορά σε 10.550 τόνους ελαιολάδου από τα
τέσσερα κεντρικά γεωγραφικά διαµερίσµατα που απαρτίζουν την διοικητική περιφέρεια
του Lazio. Μέχρι σήµερα οι περιοχές αυτές φορούσαν το σήµα ΠΟΠ, χωρίς όµως κάποια
αναφορά στην µε παγκόσµια απήχηση πρωτεύουσα, Ρώµη.
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ΑΒΕΒΑΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
ΙΣΧΥΡΗ AΠΕΙΛΗ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ
Η Καλιφόρνια βρίσκεται εν μέσω της πιο επίμονης στα χρονικά της περιοχής λειψυδρίας, η οποία κρατεί από το 2016, με τους
ελαιοπαραγωγούς της πολιτείας που δίνει τις περισσότερες ποσότητες ελαιολάδου στις ΗΠΑ, να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο εγκατάλειψης της καλλιέργειας. Βάσει μετρήσεων, το 47%
των εκτάσεων της πολιτείας βρίσκεται σε συνθήκες εξαιρετικής
ξηρασίας, με σχεδόν τις υπόλοιπες εκτάσεις να αντιμετωπίζουν
συνθήκες σοβαρής ξηρασίας. Από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία, το 1895, η Καλιφόρνια βρέθηκε αντιμέτωπη ακόμα τέσσερεις φορές με τέτοιες ακραίες συνθήκες έλλειψης νερού. Μεταξύ των περιοχών που χτυπήθηκαν ανελέητα από τη ξηρασία και
οι κοιλάδες San Joaquin καιSacramento, στις οποίες βρίσκονται
με μερικά από τα πιο γόνιμα αγροτεμάχια ολόκληρης της Βορείου Αμερικής. Ελάχιστες είναι οι καλλιέργειες που θα μπορέσουν
να σταθούν σε τέτοιες συνθήκες τα επόμενα χρόνια, με τις ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες και την έλλειψη νερού ελιές,
να διαθέτουν μεν ένα προβάδισμα έναντι των περισσότερων εναλλακτικών. Ωστόσο ακόμα και εδώ μπαίνουν προϋποθέσεις,
με τους πιο αισιόδοξους ελαιοπαραγωγούς να εναποθέτουν τις
ελπίδες τους στην πρόοδο της τεχνολογίας. Ήδη οι τεχνικές κλαδέματος και συνολικής διαχείρισης του ελαιώνα αποκτούν έναν
πιο τεχνοκρατικό προσανατολισμό, με τους ερασιτεχνισμούς που
χαρακτήριζαν παλιότερα την προσέγγιση των εκεί παραγωγών
να αποκτούν βαρύτητα κρίσιμου λάθους.

28_33_eidiseis_new_s.indd 29

14/09/2021 21:49

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Το Nutriscore
διαστρεβλώνει την
πραγµατική διατροφική
αξία σε παραδοσιακά
προϊόντα όπως οι
επιτραπέζιες ελιές,
τονίζουν οι µεταποιητές.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟ NUTRISCORE ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ
Α∆ΙΚΕΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Υπεραπλουστευτικό και άδικο για τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα που απαρτίζουν
και τον πυρήνα της Μεσογειακής Διατροφής,
είναι το σύστημα επισήμανσης Nutriscore, λένε οι μεταποιητές επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα (ΠΕΜΕΤΕ), που αντιτίθενται στην πρόθεση της Κομισιόν για μια οριζόντια υιοθέτησή
του από την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων.
Το συγκεκριμένο πρότυπο διατροφικής δήλωσης που βασίζεται σε κωδικοποιημένη κλίμακα χρωμάτων και χαρακτήρων, δεν λαμβάνει

υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, τη συχνότητα κατανάλωσής τους, αλλά ούτε και τον τρόπο επεξεργασίας τους διαστρεβλώνοντας έτσι την πραγματική διατροφική αξία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα
παραδοσιακά προϊόντα (επιτραπέζιες ελιές).
Αδικεί τα φυσικής προέλευσης μονοσυστατικά
προϊόντα (επιιτραπέζιες ελιές/ ελαιόλαδο), τα οποία μη επιδεχόμενα επεξεργασίας δεν λαμβάνουν υψηλότερη σήμανση (A αντί C), σε αντίθεση με τα επεξεργασμένα, πολυσυστατικά τρόφι-

μα, με «συνταγές» ευκολότερα παραμετροποιήσιμες. Η αξιολόγηση του Nutriscore για την ταξινόμηση των τροφίμων είναι υπεραπλουστευμένη δεδομένου ότι, παραβλέπει τα οφέλη από
την εφαρμογή διαδικασιών κατά την επεξεργασία τους (βιολογικά προϊόντα), όπως στην περίπτωση των επιτραπέζιων ελιών και δεν εξετάζει
τα οφέλη των θεωρούμενων υγιεινών λιπαρών,
όπως τα μονοακόρεστα, καθώς και άλλων στοιχείων όπως οι φυτοστερόλες ή οι πολυφαινόλες
με σαφή αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική δράση.

AΛΛΟ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΠΟΠ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΒΟΪΤΣΕΧΟΦΣΚΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

Άλλο Ελιά Καλαμάτα ΠΟΠ και άλλο Kalamata Olives
εξηγεί η Κομισιόν στους Μεσσήνιους, με επιστολή του επιτρόπου Γεωργίας, Janusz Wojciechowski, σε απάντηση σχετικής επιστολής του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση
Βασιλόπουλου. Συγκεριμένα η απάντηση των Βρυξελλών
αναφέρει ότι η εμπορική χρήση της ποικιλίας «Καλαμών»
και «Καλαμάτα» προϋπήρχε της θεσμοθέτησης του ΠΟΠ,
τη δεκαετία του 1950, υιοθετώντας εν πολλοίς την επιχειρηματολογία που αναπτύσσει επί του θέματος η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) και η Ένωση Μεταποιητών Εξαγωγέων Τυποποιητών Επιτραπέζιας Ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ).
Η επιστολή του Δημάρχου Καλαμάτας στάλθηκε τον περασμένο Μάιο με
αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης της πολυθρύλητης απόφασης Αποστόλου (331/20735/2018 – ΦΕΚ 648Β/26-2-2018) για την ελιά Καλαμών,

στην οποία ως γνωστόν οι προσφεύγοντες Μεσσήνιοι ζητούν την ακύρωση της. Συνοπτικά η εν λόγω υπουργική
απόφαση του 2018 διευκολύνει και τυπικά τη διακίνηση διεθνώς της συγκεκριμένης ποικιλίας με την ένδειξη
Kalamata Olives, κάτι που είναι διαφορετικό και τελείως
ανεξάρτητο από το ΠΟΠ και τη λειτουργία του. Το ίδιο αντιλαμβάνεται και η Κομισιόν, με τον Πολωνό Επίτροπο
να αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του: «Ήδη πριν
από την καταχώριση αυτού του ΠΟΠ, η ποικιλία της ελιάς ήταν γνωστή και
εμπορευόταν ως Καλαμών και το συνώνυμό της Καλαμάτα, καθώς και η ποικιλία φυτών που κοινοποιήθηκε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στο σύστημα FRUMATIS, είναι δε γνωστό ότι η παραγωγή της ποικιλίας φυτών
στην Ελλάδα, εκτός της γεωγραφικής περιοχής του ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας,
υπερβαίνει κατά πολύ την παραγωγή του ΠΟΠ». Π. ΓΚΟΓΚΟΣ
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ΚΡΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ 7.000 ΤΟΝΟΥΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΘΑ ΕΜΦΙΑΛΩΝΟΥΝ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΠΓΕ ΚΡΗΤΗ

Ζήτημα ημερών συνιστά πλέον
η ίδρυση της Κρητών Ένωσης, του
φορέα υπό τον οποίο οι συνεταιρισμοί της Κρήτης θα συλλέγουν και
θα εμφιαλώνουν το ελαιόλαδο του
νησιού με γεωγραφική ένδειξη ΠΓΕ. Οι πληροφορίες θέλουν το συνεργατικό σχήμα των Κρητικών να
ξεκινήσει τη συλλογή και τυποποίηση ελαιολάδου από την επερχόμενη κιόλας ελαιοκομική περίοδο, με
ένα εκτιμώμενο τονάζ περί των 500
τόνων και προοπτική να φτάσει αυτό μέσα στη πενταετία τους 7.000 τόνους.
Σε δημόσιες δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος
Γαβαλάς, ανακοίνωσε ότι η «Κρητών Ένωση» θα έχει ως έδρα μισθωμένα γραφεία στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου, ενώ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση και, σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, θα είναι σε θέση
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

AYΘΕΝΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2021
ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η LEVANTES FARM

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Gold Award από την Επιτροπή
της Greek Taste Beyond Borders στο
πλαίσιο της απονομής του βραβείου
Authentic Taste of Greece κατέκτησε
η οικογενειακή επιχείρηση Levantes
Family Farm, που ιδρύθηκε πριν από
έξι χρόνια στα Περιβόλια Ν. Ευβοίας και
σήμερα αποτελεί μια καθετοποιημένη
μονάδα παραγωγής και τυποποίησης
βιολογικού εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου. Το βραβείο παρέλαβε ο
ιδρυτής και διευθύνων της Levantes
Family Farm, Κυριάκος Εδιπίδης μαζί με
τη σύζυγό του Στελλίνα, κατά την τελετή
απονομής στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ
Με οδηγό τα 100 χρόνια οικογενειακής παράδοσης και εμπειρίας στην
ελαιοκαλλιέργεια, η εταιρεία Τζώρτζη δραστηριοποιείται από το 2006
στον τομέα της τυποποίησης, παραγωγής και εμπορίας βιολογικού και
συμβατικού ελαιολάδου. Μια οικογενειακή επιχείρηση, που στήθηκε μέσα από μια σειρά επενδύσεων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.000m2
για την τυποποίηση της παραγωγής των οικογενειακών ελαιώνων και όχι μόνο αυτής, το στήσιμο του δικτύου εμπορίας της παραγωγής και

τέλος την κατασκευή ενός σύγχρονου ελαιοτριβείου.
Ορμητήριο τα 350 στρέμματα ελαιώνα στα χωριά Πηγή και Κώμη της Λέσβου, από όπου παράγονται τα πολυβραβευμένα εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο Όλβια και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ελαιών καθώς και το παρθένο ελαιόλαδο Ελαιών από ποικιλίες Αδραμυτινή και
Κολοβή που καλλιεργούνται με σύγχρονες μεθόδους. Το 75% της παραγωγής του Όλβια και του
Ελαιών φτάνει στα ράφια 18 χωρών.

ΣΑΡΩΣΕ H HELLENIC FIELDS
Χρυσό Μετάλλιο στους διεθνείς διαγωνισµούς Biol 2021, Joop 2021, Berlin 2021 και MIOOA,
Grand Prestige Gold στον TerraOlivo 2021 και Ασηµένια Μετάλλια στον ΙOOC EVOO 2021, Olive
Japan 2021 και NYIOOC 2021 κατέκτησε µεταξύ άλλων το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ENA
ENA Organic PGI Olympia της Hellenic Fields µε έδρα την Ολυµπία. Παράλληλα το ΕNA ENA Ultra
Superior PGI Olympia κατέκτησε Χρυσό Μετάλλιο στους διαγωνισµούς IOOC EVOO 2021, ΝΥΙΟΟC2021 και Joop 2021 και Ασηµένιο Μετάλλιο στον Olive Japan 2021.
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

TO KAΛΥΤΕΡΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
TO ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΕΛΛΗΣ ΤΙΤΑΚΗ ΚΑΙ ΜΥΡΩΝΑ ΚΑΜΝΑΚΗ
Ως το Καλύτερο Ελαιόλαδο στην Κρήτη για το 2021, στα
πλαίσια το 7ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, διακρίθηκε το εξαιρετικό παρθένο ELIAMA D.V. PREMIUM
της ELLIS-FARM. Η σχετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, την Κυριακή 27 Ιουνίου, παρουσία του
Περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη. Το εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο ELIAMA D.V. PREMIUM απέσπασε την ανώτερη διάκριση της Χρυσής Ελαίας στην κατηγορία του
Συμβατικού Ελαιολάδου ως το Καλύτερο Ελαιόλαδο για
το 2021 στην Κρήτη. Η αξιολόγηση των δειγμάτων βασίζεται στα πρότυπα του Mario Solinas, του εγκυρότερου διαγωνισμού ελαιολάδου παγκοσμίως.

ΣΤΗΝ ANUGA ΜΕ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ Α.Ε. µε ιστορία 125 χρόνια στη µεταποίηση και εξαγωγή επιτραπέζιας ελιάς
θα συµµετάσχει στην έκθεση Αnuga (Booth # H031,
HALL 10.2), που θα διεξαχθεί στην Κολωνία της Γερµανίας, από 09-13 Οκτωβρίου. Στην έκθεση θα παρουσιάσει νέα καινοτόµα προϊόντα µε έµφαση σε νέες γεύσεις,
καθώς και πρακτικές συσκευασίες που ενισχύουν την
χρήση της επιτραπέζιας ελιάς σε επίπεδο καταναλωτή.
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Προκόπης Κωνσταντόπουλος

Πολυετή
συμβόλαια
στην επιτραπέζια ελιά
Με έναν νέο κύκλο επενδύσεων, rebranding του προϊόντος
και χτίσιµο σταθερών σχέσεων µε τους παραγωγούς,
η Olymp ενισχύει τη δυναµική της εγχώριας ελιάς διεθνώς
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Σ

ε μακροχρόνια συμβόλαια με λιανεμπορικές επιχειρήσεις, και
παραγωγούς, οδηγούν
την εγχώρια μεταποιητική βιομηχανία, οι τάσεις στην παγκόσμια αγορά της επιτραπέζιας ελιάς,
εκτιμά ο Προκόπης Κωνσταντόπουλος,
CEO της Olymp SA. Με παρουσία πάνω από 40 χρόνια στον δυναμικό κλάδο
της ελιάς, ο έμπειρος manager δηλώνει
στο «Ελαίας Καρπός» πως η μεταποίηση

«

βιώνει ένα ιδιότυπο «σάντουιτς» πιέσεων, καθώς από τη μια πλευρά οι μεγάλες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ, διεθνώς, απεχθάνονται τις μεγάλες διακυμάνσεις
στις τιμές και από την άλλη οι χιλιάδες
παραγωγοί θέλουν την τιμή στο προϊόν τους να αυξάνεται με κάθε ευκαιρία.
Σε χρονιές όπως η φετινή, πάντως, κατά
την οποία η παραγωγή είναι μικρότερη,
ο επιχειρηματίας δηλώνει βέβαιος πως
το προϊόν στις περισσότερες ποικιλίες
θα πληρωθεί υψηλότερα από πέρσι.
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Μια επιχείρηση πρέπει να μπορεί να βλέπει τις ανάγκες της αγοράς
και να μιλά με τους καταναλωτές, ιδίως με τη νέα γενιά γιατί αυτή
διαμορφώνει τις τάσεις. Η ελιά σε σνακ ήταν μια τάση
Η συγκοµιδή για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής έχει πλέον ξεκινήσει. Τελικά επιβεβαιώνονται οι φόβοι για την παραγωγή;
Είναι σίγουρο πλέον πως φέτος θα έχουμε μικρότερη παραγωγή. Αν και από πολλούς ειπώθηκε ότι
θα είμαστε στο 50%-60% της περσινής, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για μια μείωση της παραγωγής της τάξης του 30-40% Με βάση αυτή την
εκτίμηση, αν δεχθούμε ότι πέρσι είχαμε στη Χαλκιδική 150.000 τόνους ελιάς, όπως αναφέρει η
Διεπαγγελματική, φαίνεται πως φέτος πάμε από
90.000 έως 105.000 τόνους περίπου. Μειωμένη
θα είναι η παραγωγή και στην Καβάλα.

Και φέτος, πάντως, η συγκοµιδή ξεκίνησε
µε «ανοικτές τιµές», κάτι που στηλιτεύουν
οι παραγωγοί. ∆εν νοµίζετε και εσείς πως
πρόκειται για µια στρέβλωση της αγοράς;
Ήταν λύση ανάγκης. Δεν θα πω ότι μου αρέσει,
αλλά δεν υπάρχει άλλος τύπος μαθηματικός για
να προσδιορίσει μια τιμή. Να πούμε ότι η μείωση
στην παραγωγή είναι π.χ. 30% και επομένως η αύξηση στην τιμή θα πρέπει να είναι 30%.

Ναι, αλλά δεν πρέπει να γνωρίζει και ο παραγωγός πόσο πουλάει το προϊόν του;
Το ότι μερικές μέρες μένει με την τιμή ανοικτή, αυτό συμβαίνει για να καταλάβουμε ποιες
θα είναι οι ποσότητες. Γιατί πας σε ένα χωράφι
10 στρέμματα για να κάνεις μια εκτίμηση, αλλά δεν ξέρεις αν θα σου δώσει τελικά 10 ή 6 τό-

νους. Πολλές φορές οι ελιές κρύβονται. Είναι
στους αετούς και άλλοτε μέσα στις ποδιές. Αυτό που λέω είναι ότι στην αρχή είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί κι ο καθένας θέλει να δώσει μια
δίκαιη, κατά την άποψή του, τιμή.

Είπατε για δίκαιη τιµή. Οι παραγωγοί θεωρούν πως σε µια χρονιά σαν τη φετινή,
δίκαιο είναι να πληρωθούν τουλάχιστον
1,50- 1,60 ευρώ τα 110 τεµάχια.
Σε κάθε περίπτωση η τιμή φέτος είναι υψηλότερη
από πέρσι. Αυτό δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση.
Αλλά όταν είναι χαμηλή η παραγωγή και διπλάσια να πάει η τιμή, δεν κάνει διαφορά. Και θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο μέσος τεμαχισμός, ο
οποίος πέρσι πλησίασε στα 0,90 ευρώ το κιλό.
Τον παραγωγό αυτό τον ενδιαφέρει και όχι μόνο η ανώτερη τιμή.

Για τις υπόλοιπες ποικιλίες;
Γενικά η μείωση παραγωγής ισχύει για όλη
την Ελλάδα. Μεγαλύτερη έχουμε στην Κονσερβολιά, μετά στη Χαλκιδικής και μετά στην
Καλαμών. Στην Κονσερβολιά μπορεί να πλησιάσουμε μόνο στο 1/3 της περσινής παραγωγής. Εξαίρεση εκεί αποτελεί η Άμφισσα, αλλά
δεν νομίζω ότι μπορεί να αντισταθμίσει την εικόνα. Οι νομοί Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας
και Άρτας, είναι πολύ κάτω. Η Καλαμών είναι
σε καλύτερη κατάσταση, γιατί έχει και μια διασπορά και ως ποικιλία είναι πιο ανθεκτική. Νο-
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μίζω εκεί τα πράγματα δεν θα είναι τόσο άσχημα, αρκεί να βοηθήσει ο καιρός.

Άρα πρέπει να αναµένουµε αυξηµένες τιµές;
Στην Κονσερβολιά σίγουρα. Και θα είναι και μεγάλη η αύξηση γιατί θα είναι πολύ λίγες οι ελιές.
Στις Καλαμών ήδη έχει γίνει, με αυτή την ας το
πούμε πληθωριστική τάση, για τους παραγωγούς, που έχουν ελιές αποθεματοποιημένες του
2020 και πιθανώς και στις νέας εσοδείας.

Επειδή στην επιτραπέζια µιλάµε για ένα σχεδόν 100% εξαγωγικό προϊόν, το κενό που δηµιουργείται µπορεί να οδηγήσει σε αρρυθµίες;
Νομίζω ότι θα υπάρξουν προβλήματα στην τροφοδοσία των πελατών μας. Καμία αγορά δεν δέ-

Είμαστε σε πάνω από 60 χώρες. Οι κυρίως
αγορές παραμένουν πάντα η Δ. Ευρώπη και η
Αμερική, όπου το μερίδιο συνεχώς μεγαλώνει
χεται αυξήσεις. Θέλει λίγο το χρόνο της. Σίγουρα
τα αποθέματα θα βοηθήσουν να βρεθεί μια μέση
λύση, καθώς είναι αν μη τι άλλο διπλάσια και παραπάνω από πέρυσι, όταν είχαμε καλή παραγωγή. Είχαμε μια αύξηση πωλήσεων σίγουρα, ειδικά τους τελευταίους 3-4 μήνες, αλλά αυτό ήταν
και επειδή άνοιξε η αγορά του HORECA, μετά
από πολύ καιρό και ίσως υπήρχε και η πρόβλεψη
για μείωση της παραγωγής, που δημιουργεί μια
τεχνητή, λέω εγώ, ζήτηση. Άλλωστε υπάρχει εδώ
ένα ακόμη δόγμα που λέει πως οι ελιές κι οι πέτρες
στην Ελλάδα δεν τελειώνουν ποτέ.

Η αίσθηση που υπάρχει στους παραγωγούς,

ωστόσο, είναι πως τα περί ύπαρξης αποθεµάτων και πληθωριστικών πιέσεων είναι κι ένας
τρόπος να διαµορφώσετε ως κλάδος κλίµα.
Βλέπετε το τελευταίο διάστημα στα μέσα ενημέρωσης τον κόσμο να διαμαρτύρεται ότι υπάρχουν
αυξητικές τάσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Εκεί τι θα απαντήσουμε; Ποιος είναι ο ισχυρός;
Είναι τα 100 εργοστάσια που μεταποιούν ελιά
στην Ελλάδα ή οι 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ; Κι
εμείς σε μειονεκτική θέση είμαστε. Όλες οι αλυσίδες λένε ότι δεν θέλουν να κάνουν αυξήσεις.
Υπάρχει πίεση. Οι παραγωγοί θέλουν να πουλήσουν ακριβά, οι αγοραστές να αγοράσουν φθηνά
και οι μεταποιητές χρειάζονται εμπόρευμα. Αν
πούμε ότι τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές ελιάς
κάθονται κάπου στις 200.000 τόνους ετησίως,
το 80% της παραγωγής απορροφάται από 50 μεγάλα λιανεμπορικά groups, από τα οποία εκδηλώνεται μια τάση για διετείς συμφωνίες.

Σταθερή η ανάπτυξη της επένδυσης στο ελαιόλαδο
Εκτός από τις επιτραπέζιες ελιές ο Όμιλος έχει επενδύσει πολλά και στο ελαιόλαδο. Όπως σημειώνει ο κ. Κωνσταντόπουλος, «έχουμε κάνει ένα υποκατάστημα
στην Καλαμάτα σε συνεργασία με την παλιά Ένωση Μεσσηνίας. Δεν πήγε τόσο
καλά όσο θα περιμέναμε, όμως το έχουμε βάλει σε σωστές βάσεις τα τελευταία 5
χρόνια. Επιμένουμε στο τυποποιημένο και κάθε έτος έχουμε μια μικρή, αλλά σταθερή ανάπτυξη». Σε ό,τι αφορά τις τάσεις, ο ίδιος συμπληρώνει: «Όλοι μιλάνε για
προϊόντα με πολυφαινόλες. Επομένως πάμε σε λάδια που προέρχονται από ελιές
άγουρες. Είναι πιο ακριβά, ζητούνται όμως από την αγορά. Έχουμε αρχίσει και
τυποποιούμε Αγουρέλαιο. Αν ακούς την αγορά, θα σου δείξει πού πάει. Εκτός αν
κλείσεις τα αυτιά σου, αλλά τότε θα κλείσεις και το μαγαζί».
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Το σχήµα των µακροχρόνιων σταθερών συµβολαίων, µπορεί να έχει εφαρµογή;
Αφού υπάρχει πίεση από τα σούπερ μάρκετ,
νομίζω πως εκεί πάει η δουλειά. Έχουμε όμως
δρόμο να διανύσουμε. Πέρυσι κάποιοι είπαν
πως το ένα ευρώ στη Χαλκιδικής ήταν χαμηλή
τιμή. Υπήρξαν κάποιες ομάδες παραγωγών,
που ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μου και είπαν
βάλε άλλα 10 λεπτά. Τους απάντησα πως θα
το κάνω αν κλείσουμε μια συμφωνία για δύο
ή τρία χρόνια. Το αρνήθηκαν. Δεν έχει ωριμάσει ακόμη. Καταφέραμε όμως ως επιχείρηση
ατομικά με 2-3 παραγωγούς να κλείσουμε ένα
τριετές συμβόλαιο, με ένα premium 15% πάνω
στο περσινό ένα ευρώ. Το δείγμα είναι μικρό,
όπως και το τονάζ. Αλλά είναι μια τάση και θα
προσπαθήσουμε και φέτος.

και πόσο κοντά είναι στην υλοποίηση;
Συμφωνώ 100% με την άποψή σας για το επιχειρείν. Θυμίζει την τροχιά ενός αεροπλάνου που είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει. Δεν μπορείς να διατηρηθείς για πολύ σε ένα επίπεδο. Εμείς πάντα
είμαστε σε έναν κύκλο νέων επενδύσεων.

Οι επενδύσεις που τρέχουν τι ύψους είναι
και πότε θα ολοκληρωθούν;
Είναι δύο επενδυτικά προγράμματα της τάξης των συνολικά 10 εκατ. ευρώ. Το ένα έχει
εγκριθεί και είναι στο στάδιο της υλοποίησης,
με βελτιώσεις σε γραμμές συσκευασίας και νέους αποθηκευτικούς χώρους για τα έτοιμα προϊόντα. Στο άλλο, που αφορά νέους χώρους αποθήκευσης για την α’ ύλη, της τάξης των 5.000
τόνων, έχει υποβληθεί ο φάκελος και είναι στο
στάδιο της έγκρισης.

Πρόσφατα προχωρήσατε σε rebranding.
Είναι κάτι σύνηθες και η αλήθεια είναι πως δεν
το έχουμε ολοκληρώσει κιόλας. Έγινε η μελέτη,
αλλά δεν το έχουμε δείξει ακόμη το προϊόν στην
αγορά. Ήταν η πανδημία, δεν έγιναν οι εκθέσεις
που θα μπορούσες να το παρουσιάσεις πιλοτικά,
έτσι κάποια πράγματα έμειναν πίσω.

Το επιχειρείν είναι µια αέναη προσπάθεια για
ανάπτυξη, ειδάλλως καταλήγει σε µαρασµό
και οπισθοδρόµηση. Τι σχέδια έχει ο όµιλος

Πώς εξελίσσεται η χρήση από άποψη κύκλου εργασιών και κερδοφορίας;
Κλείσαμε χρήση 30 Ιουνίου και είχαμε μια αύξηση λίγο πάνω από 10% σε σχέση με πέρυσι.
Ήμασταν στα 52 εκατ. ευρώ και τώρα πλησιάσαμε τα 60 εκατ. ευρώ, με την κερδοφορία να
κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Ήταν συγκυριακό φέτος, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Υπήρξαν κάποιες δουλειές που είχαν δουλευτεί από παλιά
και ενεργοποιήθηκαν τώρα.

Σαράντα χρόνια στον δυναμικό κόσμο της ελιάς
«Είναι πολλά τα χρόνια τι να πρωτοθυμηθείς, αλλά στο τέλος σου μένει μόνο το θετικό.
Ήταν πολλές οι δυσκολίες, αλλά πάντα τα καταφέρναμε. Θυμάμαι πριν χρόνια, ήταν πες
7 Σεπτεμβρίου και εμείς βάζαμε σήμερα τη δεξαμενή και την άλλη μέρα τη γεμίζαμε. Τόσο οριακά. Ήταν άλλα τα χρόνια. Παλαιότερα η ελιά είχε μικρότερη δυναμική, αλλά περισσότερο κέρδος, τώρα είναι μικρότερο το κέρδος, αλλά μεγαλύτερη η δυναμική...».
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Tο γλοιοσπόριο φωλιάζει και για του χρόνου

Υγρασία το τρέφει
Ψεκασµούς κάλυψης πριν τις βροχοπτώσεις συστήνουν οι γεωπόνοι
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑ

Κ

ρίσιμη αυτή η περίοδος
του φθινοπώρου για πιθανές μολύνσεις από το γλοιοσπόριο στα ελαιόδεντρα,
επειδή οι περιβαλλοντικές
συνθήκες που επικρατούν, η αυξημένη
υγρασία και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, είναι ευνοϊκές για την ταχεία
ανάπτυξη του μύκητα μέσα στον καρπό.
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
Αχαΐας, το γλοιοσπόριο ή παστέλλα προκαλείται από το παθογόνο Gloeosporium
olivarum syn. Colletotrichum clavatum
και ενδημεί αυτό το διάστημα στη δυτική
και νότια Ελλάδα και συγκεκριμένα στις
περιοχές που βρέχονται από το Ιόνιο πέλαγος, λόγω υψηλότερων βροχοπτώσεων,
ήπιων σχετικά θερμοκρασιών και υψηλής
σχετική υγρασίας της ατμόσφαιρας.

Το παθογόνο μολύνει κυρίως τις ελιές κατά την ωρίμανση, προκαλώντας σήψεις
(«σαπίλα»), μειώνοντας δραματικά τόσο την απόδοση όσο και την ποιότητα του
ελαιολάδου στα επιδημικά χρόνια. Από
τους προσβεβλημένους καρπούς, αυτοί
που παραμένουν στο δέντρο μεταβάλλονται σε μούμιες, ενώ στους καρπούς που
πέφτουν στο έδαφος παρουσιάζεται σήψη
και παρουσία ρόδινης γλοιώδους μάζας,
σε συνθήκες υψηλής υγρασία.
Η έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου με
την έλευση σποραδικών βροχοπτώσεων
προκαλεί σχετικά ευνοϊκό περιβάλλον για
μολύνσεις στους ελαιώνες από το γλοιοσπόριο, τονίζουν οι γεωπόνοι. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί συνιστούν ψεκασμούς
καλύψεως με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα
με προληπτική και κυρίως θεραπευτική
δράση, μετά την ωρίμανση των καρπών.

40 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

40-43_kaliergitika.indd 40

14/09/2021 21:52

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SEACTIV
Πρωταθλητής στις αυξημένες αποδόσεις στην ελιά
Η έναρξη της φθινοπωρι-

τισμένοι με κάλιο και τα

νής περιόδου σηματοδο-

σημαντικότερα θρεπτι-

τεί την τελική ευθεία για

κά στοιχεία αποτελούν

την καλλιέργεια της ελιάς,

την ιδανική λύση για την

καθώς επιτείνεται η δια-

μεγιστοποίηση των τε-

δικασία της ελαιογένεσης και της

λικών αποδόσεων στην καλλιέρ-

ανάπτυξης της σάρκας επηρεάζο-

γεια της ελιάς χάρη στη τεχνολογία

ντας σε μεγάλο βαθμό τις τελικές

SEACTIV, ένα σύμπλοκο 100% φυτι-

αποδόσεις. Σε αυτό το στάδιο της

κής προέλευσης.

καλλιέργειας καθοριστικό ρόλο δια-

Σε αντίθεση με τα κοινά διαφυλ-

δραματίζουν οι διαφυλλικές λιπάν-

λικά λιπάσματα καλίου, τα προ-

σεις με πρωταγωνιστή το κάλιο, ένα

ϊόντα FERTILEADER KALEO και

στοιχείο με σπουδαία σημασία στην

FERTILEADER VITI με την εγγυημέ-

θρέψη της ελιάς και την παραγωγή.

νη σύνθεση του πατενταρισμένου

Σε επίπεδο φυσιολογίας, ο λειτουρ-

συμπλόκου SEACTIV όχι μόνο καλύ-

γικός ρόλος του καλίου σχετίζεται

πτουν τις θρεπτικές απαιτήσεις της

κατά κύριο λόγο με τη συσσώρευση

καλλιέργειας σε αναγκαία θρεπτι-

των προϊόντων της φωτοσύνθεσης,

κά συστατικά, όπως το κάλιο και τα

τη ρύθμιση της κίνησης των στομά-

ιχνοστοιχεία, αλλά συγχρόνως δια-

των διατηρώντας την υδατική ισορ-

σφαλίζουν αυξημένη παραγωγή βι-

ροπία στους ιστούς, ενώ προσδίδει

ομάζας συντελώντας στο αυξημέ-

αντοχή σε διάφορες καταπονήσεις.

νο κέρδος του παραγωγού.

Σε επίπεδο παραγωγής, η παρου-

Ειδικότερα, λόγω της περιεκτικό-

σία καλίου συμβάλλει θετικά στην

τητας του συμπλόκου σε αμινοξέα,

ωρίμανση και την επίτευξη υψηλό-

επιτυγχάνεται διασυστηματικότη-

τερου βάρους καρπού, καθώς και

τα του προϊόντος εξασφαλίζοντας

στην αύξηση των επιπέδων ελαιο-

βέλτιστη θρέψη και παραγωγή λα-

περιεκτικότητας. Επιπλέον, βελτι-

διού. Παράλληλα, η παρουσία της

στοποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

γλυκίνης μπεταΐνης προσδίδει αν-

του ελαιοκάρπου αλλά και του λα-

θεκτικότητα κατά των αβιοτικών κα-

διού, προσδίδοντας καλύτερη γεύ-

ταπονήσεων που εμποδίζουν την

ση και άρωμα. Ωστόσο, εκτός από το κάλιο είναι

ομαλή και έγκαιρη ανάπτυξη του καρπών και

απαραίτητη η διαθεσιμότητα και άλλων θρεπτι-

υποβαθμίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της

κών στοιχείων όπως είναι το άζωτο, το οποίο

τελικής παραγωγής. Ακόμα, ένα στοιχείο κλειδί

συνδράμει στο αυξημένο βάρος και μέγεθος

της τεχνολογίας SEACTIV είναι το ΙPA, ένα μόριο

καρπού, ενώ η επάρκεια φωσφόρου προάγει την

με το οποίο εξασφαλίζεται η ταχύτερη και απο-

πρωίμιση της παραγωγής.

τελεσματικότερη μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων στο εσωτερικό των φυτών, καθιστώντας τα

FERTILEADER ME ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SEACTIV

άμεσα διαθέσιμα. Τέλος, συμβάλλει στη διέγερση

Η Timac Agro|ΛΥΔΑ πρωτοπόρος στον το-

της φυσιολογίας και την ενισχυμένη λειτουργία

μέα της εξειδικευμένης θρέψης στέκεται σύμ-

των χλωροπλαστών για μεγαλύτερο χρονικό διά-

μαχος στον Έλληνα παραγωγό προσφέροντας

στημα, οδηγώντας σε υψηλότερο φωτοσυνθετι-

στην αγορά τους διαφυλλικούς βιοδιεγέρτες

κό ρυθμό και συνεπώς μεγαλύτερες αποδόσεις.

FERTILEADER KALEO και FERTILEADER VITI
της σειράς προϊόντων FERTILEADER. Εμπλου-

ΕΦΗ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
J. PRODUCT MANAGER
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Δωδεκάλογος για την ανασύσταση
των πυρόπληκτων ελαιώνων
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ*
Για την αντιμετώπιση των ζημιών που
υπέστησαν τα ελαιόδενδρα αλλά και για
την ανασύσταση των ολοκληρωτικά κατεστραμμένων ελαιώνων χρειάζεται γνώση. Οι σκέψεις που ακολουθούν έχουν
σκοπό να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να αποφευχθούν λάθη.
Οι ελιές όπως και πολλά άλλα αείφυλλα φυτά αναγεννιώνται με φυσικό τρόπο μετά από φωτιές, από ιστούς
οι οποίοι διασώθηκαν της καταστροφής.
Στα ελαιόδενδρα οι ιστοί αυτοί είναι λανθάνοντες οφθαλμοί που βρίσκονται συνήθως σε χοντρά μέρη των δέντρων.
Περισσότερο ευάλωτα σε ολοκληρωτική καταστροφή, είναι τα δέντρα κάτω των 4 χρόνων, επειδή οι κορμοί τους
δεν είναι ακόμα ισχυροί, καθώς και εκείνα με κορμούς κούφιους στο κέντρο τους.
Η έκταση και η σοβαρότητα της καταστροφής των ελαιόδεντρων από
πυρκαγιά εξαρτάται εκτός από την ηλικία των δέντρων και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών. Η έκταση
και η σοβαρότητα της καταστροφής εξαρτάται επίσης και από την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται τα κτήματα.
Ο τρόπος και η μέθοδος του πολλαπλασιασμού των ελαιόδεντρων είναι
καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση. Τα ελαιόδεντρα που είναι απευθείας
ήμερα από όποιο τμήμα τους και να αναβλαστήσουν δίνουν αμέσως ήμερα και
παραγωγικά δέντρα. Αντίθετα, στα ελαιόδεντρα από εμβολιασμό, όταν αναβλαστάνουν στη βάση τους βγάζουν αγριελιές, που πρέπει να εμβολιασθούν.

1

5

Λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή από τις πυρκαγιές, τα καμένα ελαιόδεντρα αρχίζουν να εκπτύσσουν
από λανθάνοντες οφθαλμούς που διασώθηκαν πολλούς νεαρούς βλαστούς.
Η νεαρή βλάστηση χρειάζεται συνήθως δύο βλαστικές περιόδους για να
εκδηλωθεί ικανοποιητικά. Στη συνέχεια
μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση ζημιάς.
Υπάρχει αναγκαιότητα διατήρησης
των διασωθέντων εκτεταμένων ριζικών συστημάτων των καμένων ελαιόδεντρων, όχι μόνον για την ανασύστασή
τους, αλλά και το περιβάλλον.
Δεν είναι φρόνιμο να γίνει προσπάθεια αποκατάστασης των πυρόπληκτων ελαιώνων πριν περάσουν τουλάχιστον δύο βλαστικές περίοδοι (6 - 7 μήνες)
Όταν κριθεί αναγκαίο να γίνουν επαναφυτεύσεις κατεστραμμένων ελαιόδεντρων, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη
προσοχή στο φυτωριακό υλικό και τις
ποικιλίες της ελιάς που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να μην υπάρξει υποβάθμιση
και / ή ποικιλιακή αλλοίωση στη συγκρότηση των ελαιώνων της κάθε περιοχής.
Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει άξιους
και ικανούς αγρότες και ικανό
επιστημονικό και φυτωριακό δυναμικό.
Χρειάζονται εκτός από πολιτική βούληση
σύγχρονες ιδέες και κατευθύνσεις.
Τα δέντρα που θα αναβλαστήσουν
απαιτούν ιδιαίτερες καλλιεργητικές
φροντίδες, λιπάνσεις, φυτοπροστασία κ.λπ.
Περισσότερη όμως προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην προστασία της
νέας ζωηρής βλάστησης από τους παγετούς του επόμενου χειμώνα. Για το λόγο
αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι αζωτούχες λιπάνσεις από τα μέσα του φθινοπώρου μέχρι και τις αρχές της επόμενης άνοιξης, κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και
του χειμώνα να γίνουν δύο καλιούχες λιπάνσεις, την περίοδο του χειμώνα τα δέντρα να ραντιστούν με χαλκούχα σκευάσματα, να αποφεύγεται κάθε κλάδεμα που
μπορεί να διεγείρει την έκπτυξη των λανθανόντων οφθαλμών εκτός εποχής.
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*Γεωπόνου Φυτικής
Παραγωγής του ΑΠΘ/
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΛΑΣΑΚΗ Τ.
Γεωπόνος (ΦΠ) ΑΤΕΙΘ
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Από την Agrotech SA

Στην αγορά
το πανίσχυρο
Οlivion Power 48
Το νέο ισχυρό ελαιοραβδιστικό Olivion
Power 48 των 480 W διαθέτει η Agrotech
S.A στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για
ένα εργαλείο το οποίο προσαρμόζεται στους
διαφορετικούς τύπους ελαιόδεντρων και
είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικό κινητήρα
της Pellenc χωρίς ψύκτρα. Συγκεκριμένα,
η κατασκευάστρια
εταιρεία κάνει λόγο
για 8 φορές πιο γρήγορη ταχύτητα συγκομιδής σε σχέση με τη
χειροκίνητη εργασία, με το ελαιοραβδιστικό να διαθέτει αυτονομία έως και 8 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας (με μπαταρία πλάτης Olivion plus).

Οικονοµική λειτουργία
Το Olivion Power 48 είναι παράλληλα οικονομικό δίνοντας λύσεις και για τις μικρές
εκμεταλλεύσεις καθώς μπορεί να συνδεθεί επίσης με μπαταρία 12V με μετατροπέα
12 / 44V χωρίς απώλεια και αυτονομία που
εξαρτάται από την χωρητικότητα της μπαταρίας ( 8 ώρες και πάνω).
Υπάρχουν διαθέσιμοι δύο τύποι κονταριού και δύο κεφαλές συγκομιδής για το
Olivion Power 48 ανάλογα με τις ανάγκες
του ελαιοπαραγωγού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται το σταθερό κοντάρι P230 2,6 κιλών και 2,3 μ. και το T220-300 τηλεσκοπικό (2,2 έως 3,0 μ.) των 3,1 κιλών, με το βάρος
να αφορά το κοντάρι μαζί με την κεφαλή
συγκομιδής. Στις κεφαλές τώρα, δίνονται οι
επιλογές Olivion Solo και Olivion Duo (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Pellenc).
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Elαιόλαδο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΥΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Σ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΑΤΣΕΛΟΣ

Σ

ΜΕΣΗ ΓΑΙΑ
Σ

Ένας συνδυασµός γεύσεων, της Κορωνέικης ποικιλίας, από
τρεις περιοχές τη Ελλάδας, Αττική, Μεσσηνία και Λακωνία,
εµπλουτισµένης κατά 20% περίπου µε την ποικιλία Κλωνάρα
είναι το ελαιόλαδο «Μέση Γαία». Το µικροκλίµα και τα
εδαφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής σε συνδυασµό
µε όλα τα στάδια, συλλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης,
διαµορφώνουν τον πολύπλοκο χαρακτήρα του. Η εταιρεία
«Μεσογειακοί Ελαιώνες» αποτελεί τη συνέχεια µιας
παραδοσιακής, οικογενειακής, µεταποιητικής επιχείρησης που
δραστηριοποιείτο ήδη, στον ελαιουργικό τοµέα από το 1870,
στην περιοχή των Μεσογείων Αττικής.
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ΜONAKRIVO ΒΙΟ PREMIUM

FRESH
Ισορροπία και εκρηκτικότητα.
Κορωνέικη και Νεµουτιάνα
συνδυάζονται και δηµιουργούν
ένα εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο που εκφράζει τα
χαρακτηριστικά και των δύο
ποικιλιών. Αρώµατα σε υψηλές
εντάσεις αλλά και γεµάτο
στόµα. Κυριαρχούν οι πράσινοι
καρποί µε φρέσκια έκφραση.

Όλα ξεκινούν στο Γεράκι Ήλιδας. Εκεί συλλέγεται χειρωνακτικά η πρώτη
ύλη Κορωνέικης, αφού έχει εφοδιαστεί µε τη δύναµη και τη δυναµική
που προσφέρουν οι ορεινοί και ηµιορεινοί ελαιώνες. Πλούτος δύναµη,
συµπύκνωση και υψηλές γευστικές εντάσεις.

LITTLE GYPSY FARMS
Η επιµονή στη λεπτοµέρεια σε κάθε στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας οδηγεί στην παραγωγή
του Little Gypsy Farms. Από τις καλλιεργητικές
φροντίδες στους ιδιόκτητους ελαιώνες
Κορωνέικης της οικογένειας του Γιώργου
Γυφτάκη ως και την εµφιάλωση ακολουθούνται
οι ίδιες φιλοσοφικές αρχές. Αφήνουν τη φύση
να λειτουργεί µε τους δικούς της σοφούς
κανόνες εστιάζοντας στην τελική ποιότητα κι όχι
στο όποιο ενδεχόµενο ποσοτικό κέρδος. Έτσι
προκύπτει ένα ισορροπηµένο κι έντονο γευστικό
αποτέλεσµα µε φυτικά και φρουτώδη στοιχεία σε
αρµονία θρούµπι και θυµάρι.
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ΠΡΟΦΙΛ

Η ΤΙΜΗ ΧΤΙΖΕΤΑΙ

ΜΕΤΑ
ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Αλλάζοντας ριζικά τη μετασυλλεκτική διαδικασία ο νεότευκτος
Συνεταιρισμός Αρχαία Ωλένεια Αιτωλοακαρνανίας ενισχύει
την ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς των μελών του
ΤHΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

E

να πρόβλημα που ροκανί-

αλλάξει ριζικά τη μετασυλλεκτική διαδικα-

ζει την αξία της επιτραπέζιας

σία. Συγκεκριμένα το σύνολο της παραγω-

ελιάς στη χώρα μας σήμερα

γής από τη στιγμή που θα πέσει το πρώτο

είναι η δομή της διαδικασίας

κιλό έως ότου φύγει η ελιά από τη δεξαμενή

επεξεργασίας του καρπού με-

υπόκειται σε παρακολούθηση από την εται-

τά τη συγκομιδή. Έτσι συχνά η μετασυλλε-

ρεία Κέντρο Ποιότητας της Ελιάς που εφαρ-

κτική διαχείριση γίνεται από τον παραγωγό

μόζει σύγχρονες ορθές πρακτικές. Ο Έλλη-

με εμπειρικό τρόπο και χωρίς την κατάλλη-

νας παραγωγός επιτραπέζιας μπορεί ήδη να

λη γνώση και υλικοτεχνική υποδομή. Ως

διαβάσει τα μηνύματα της αγοράς, η οποία

αποτέλεσμα η ζύμωση, που αποτελεί κρί-

αναζητά συστήματα διασφάλισης ποιότητας

σιμο στάδιο για την ποιότητα της ελιάς, ορι-

όπως αυτό που εφαρμόζει ο Συνεταιρισμός

σμένες φορές εκτρέπεται μειώνοντας σε

Αρχαία Ωλένεια. Το οποίο δεν επιτρέπει μό-

όρους ποιότητας το αποτέλεσμα της προ-

νο στον μεταποιητή να γνωρίζει τι προϊόν

σπάθειας. Το πρόβλημα έρχεται να αντι-

παραλαμβάνει αλλά επιτρέπει και στον πα-

μετωπίσει o νέος Συνεταιρισμός Αρχαία

ραγωγό να γνωρίζει και να απαιτεί καλύτερη

Ωλένεια Αιτωλοακαρνανίας ο οποίος έχει

τιμή για την αξία του προϊόντος του.

Ίδρυση

2017

Δ.Δ. Σταμνάς
του Δήμου
Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου

Μέλη

21

Παραγωγή

1.000
ΤΟΝΟΙ
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Από το πρώτο κιλό που θα πέσει έως
ότου φύγει η ελιά από τη δεξαμενή υπόκειται
σε συνεχή και στενή παρακολούθηση
Μέσο επιβίωσης ο Συνεταιρισµός

διαλογή ενώ γίνεται και τεμαχισμός πριν

Μέσα σε ένα περιβάλλον εξελισσόμενου

μπει ο καρπός σε δεξαμενές. Μετά τη ζύ-

ανταγωνισμού καθώς οι ποσότητες ελιάς

μωση στην άλμη που διαρκεί τρεις μήνες

Καλαμών που παράγονται αυξάνονται δι-

το προϊόν περνά ξανά από διαδικασία τε-

αρκώς, οι εικοσιένα καλλιεργητές μέλη

μαχισμού και συσκευάζεται σε βαρέλια»,

του Συνεταιρισμού Αρχαία Ωλένεια απο-

θα πει ο κ. Γατζούδης.

φάσισαν το 2017 να συνεργαστούν προκειμένου να διαφοροποιηθούν. Βασικό μέ-

Σύγχρονες πρακτικές, χωρίς αστοχίες

σο υπήρξε η απόκτηση της πιστοποίησης

Η σημαντικότερη διαφορά στον κύκλο ερ-

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά AGRO

γασιών όμως συνδέεται με τη μεταχείριση

2.1 και AGRO 2.2, κάτι που αποτέλεσε και

του καρπού στο στάδιο της ζύμωσης όπου

κίνητρο για να ενταχθούν οι ενδιαφερό-

με βοήθεια συμβουλευτικής ακολουθού-

μενοι στο εγχείρημα του Συνεταιρισμού.

νται ορθές πρακτικές που έχουν μειώσει

«Σήμερα πολύ μικρό ποσοστό των ελαιο-

εντυπωσιακά τις αστοχίες. Ως αποτέλεσμα

παραγωγών στην Αιτωλοακαρνανία ακο-

της επίβλεψής της ζύμωσης και συνεργα-

λουθεί Oλοκληρωμένη Διαχείριση. Πα-

σίας με το εξειδικευμένο Κέντρο Ποιότητας

ράλληλα αυτή η μέθοδος απαιτεί μεγάλη

της Ελιάς πλέον η ελιά προφυλάσσεται πο-

ακρίβεια και συνέπεια αλλά κατά τα άλλα

λύ περισσότερο από εκτροπές που οδηγούν

δεν απαιτεί μεγαλύτερες δαπάνες», εξη-

σε ελαττώματα. «Από την πρώτη μέρα του

γεί ο Στέφανος Γατζούδης, πρόεδρος του

Συνεταιρισμού και από το πρώτο κιλό ελιάς

Συνεταιρισμού Αρχαία Ωλένεια. Παράλ-

στη δεξαμενή οι υπεύθυνοι του Κέντρου

ληλα άλλαξε ριζικά ο τρόπος διαχείρισης

Ποιότητας παίρνουν δείγματα και κάνουν

του προϊόντος στο μετασυλλεκτικό στάδιο.

μετρήσεις για το pH καρπού και νερού. Οι

«Σε αντίθεση με το παρελθόν που κάθε πα-

μετρήσεις συνεχίζονται καθ’ όλη τη ζύμω-

ραγωγός διατηρούσε δικές του δεξαμενές,

ση ανά 15 ημέρες ενώ τα δείγματα λαμβά-

σήμερα όλο το προϊόν που ανέρχεται περί-

νονται από όλες τις δεξαμενές και αφορούν

που σε 1.000 τόνους αποθηκεύεται σε κοι-

τόσο στο νερό όσο και στον καρπό. Πλέον

νό χώρο και ακολουθούνται κοινές πρα-

ακολουθούμε απόλυτα τις οδηγίες για το

κτικές μεταχείρισης του καρπού ώστε να

πότε και πόσο αλάτι πρέπει να προσθέσου-

είναι ομοιογενές. Έτσι κατά την παραλαβή

με έως ότου φύγει η ελιά από τη δεξαμενή»,

από το χωράφι γίνεται κοινό πλύσιμο και

σημειώνει ο κ. Γατζούδης.
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Χωρίς αστοχίες το προϊόν
Η καλή ποιότητα προϊόντος που επιτυγχάνει ο Συνεταιρισµός προς
το παρόν δεν πληρώνεται από την αγορά, ωστόσο υπάρχει προοπτική
Σύμφωνα με τον Στέφανο Γατζούδη, πρόε-

τ.μ. καταλαμβάνουν στεγασμένοι χώροι. Ση-

δρο του Συνεταιρισμού Αρχαία Ωλένεια, «τα

μαντική ήταν η επένδυση σε κλειστές δεξαμε-

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊό-

νές προηγμένης τεχνολογίας τριστρωματικού

ντος έδειξαν σαφή βελτίωση, η ελιά είναι πιο

τύπου, οι οποίες κόστισαν περίπου 120.000

τραγανή, δεν έχει μαλακώματα, δεν αλλοιώ-

τις οποίες προμηθεύτηκε από τη Rotosal Σύρ-

νεται εύκολα, έχει μεγαλύτερη διάρκεια ενώ

μος – Λεβαντής ΑΒΕΕ. Χαρακτηριστικό γνώ-

η αλατότητα είναι σε επιθυμητά επίπεδα. Χά-

ρισμα των δεξαμενών είναι ότι αποτελούνται

ρη στη σωστή διαχείριση της ζύμωσης και σε

από τρεις στρώσεις από τις οποίες η εξωτερι-

αντίθεση με το παρελθόν όπου η παραγωγή

κή είναι λευκή, η μεσαία μαύρη ενώ η εσωτε-

μπορεί να είχε αστοχίες της τάξης του 8%, το

ρική διαθέτει επικάλυψη που διασφαλίζει ότι

προϊόν της συνεργασίας με το Κέντρο Ελιάς

δεν μεταναστεύουν χρωστικές ουσίες στο τρό-

δεν είχε αστοχίες». Η καλή ποιότητα προϊό-

φιμο. Επιπλέον έχει γίνει επένδυση σε χρω-

ντος που επιτυγχάνει ο Συνεταιρισμός προς

ματοδιαλογέα ενώ υπάρχει και γραμμή πα-

το παρόν δεν πληρώνεται από την αγορά,

ραγωγής εκπυρηνωμένης ελιάς. Αξίζει να

ωστόσο ο κ. Γατζούδης διαβλέπει περιθώρια

σημειωθεί ότι ο Συνεταιρισμός εντάχθηκε στο

βελτίωσης στο μέλλον. «Βλέπουμε ότι η φήμη

Μέτρο 9 του ΠΑΑ μες από το οποίο κάλυψε

του Κέντρου Ποιότητας της Ελιάς ενισχύεται δι-

τμήμα των λειτουργικών εσόδων του.

αρκώς και πλέον μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις όπως η Αμάλθεια, ενδιαφέρονται να γνωρίζουν εάν υπάρχει συνεργασία με το Κέντρο»,
θα πει ο κ. Γατζούδης. Βέβαια το ενδιαφέρον των

Τεχνολογία

μεταποιητών δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε αύ-

Ο Συνεταιρισμός έχει επενδύσει από το 2019 σε τεχνολογίες

Για να διαφυλάξουν την καλή ποιότητα του
προϊόντος τα μέλη του Συνεταιρισμού έκαναν
επενδύσεις σε υποδομές ιδία κεφάλαια

γεωργίας ακριβείας. Συγκεκριμένα διαθέτει σήμερα δύο μετεωρολογικούς σταθμούς που
δίνουν σε πραγματικό χρόνο
στοιχεία περιβάλλοντος και δι-

ξηση στις τιμές που λαμβάνει ο Συνεταιρισμός.

αμορφώνουν πλέον τις αποφά-

Για να υποστηρίξουν τη λειτουργία του και

σεις των καλλιεργητών για τη

να διαφυλάξει την καλή ποιότητα προϊόντος,

λίπανση και την άρδευση, επι-

τα μέλη του Συνεταιρισμού έκαναν σημαντι-

τυχχάνοντας εξοικονό-

κές επενδύσεις σε υποδομές με ιδία κεφάλαια.

μηση νερού έως 30%.

Έτσι ο Συνεταιρισμός σήμερα διαθέτει αποθήκη μεγέθους 9.000 τ.μ. από τα οποία 500
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΝΙΑΥΤΟΦΟΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη Διεθνή Πράσινη Εβδομάδα που διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο, καταλαμβάνει το ελαιόλαδο. H έκθεση επιβεβαιώνει κάθε χρόνο το ρόλο της ως η κορυφαία εμπορική έκθεση γεωργικών επιχειρήσεων
στην Ευρώπη. Πέραν του ικανοποιητικού όγκου πωλήσεων, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι εταιρείες πραγματοποιούν επαφές με εισαγωγείς, διανομείς, εστιατόρια και
αλυσίδες βιολογικών προϊόντων, ενώ επιλεγμένα προϊόντα τους παρουσιάζονται για
πέντε ημέρες στο Professional Center της έκθεσης, αποκλειστικά σε εμπορικούς αντιπροσώπους, με σκοπό την επίτευξη συνεργασιών και εμπορικών συμφωνιών.

Βλέπω κάτι «γεροντοκόρες» της
εγχώριας αγοράς ελαιολάδου να
ανησυχούν για τις βελτιωμένες
-κάπως- τιμές παραγωγού που
θα κληθούν να πληρώσουν
φέτος. Μην τις λυπάστε, θα τη
βρουν πάλι την άκρη.
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι η τιμή παραγωγού στο
ελαιόλαδο φέτος δείχνει να διαμορφώνεται κάπως πιο ψηλά σε σύγκριση με τα
τελευταία χρόνια δεν συνιστά επ’ ουδενί
λόγο εφησυχασμού. Ο τρόπος εμπορίας
του ελαιολάδου στη χώρα μας επιβάλλεται να αλλάξει και η σχέση μεταξύ χύμα
και τυποποιημένου να βαρύνει θεαματικά υπέρ του τελευταίου.
ΑΝ ΚΑΠΟΤΕ αυτό έμοιαζε δύσκολο,
για «τεχνικούς» κυρίως λόγους, σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Η
τεχνολογία το εξασφαλίζει, χωρίς τεράστια επενδυτική δαπάνη, η προσέγγιση των διεθνών αγορών είναι περισσότερο από ποτέ εφικτή (διαδικτυακή
επικοινωνία), η πρώτη ύλη προφανώς
και το υποστηρίζει.

ΣΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ 9-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μία ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική και επικοινωνιακή πλατφόρμα για τον κλάδο
των τροφίμων και ποτών αποτελεί η διεθνής έκθεση Anuga, που προγραμματίζεται να
λάβει χώρα από 9 έως 13 Οκτωβρίου 2021. Ας σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανέκαθεν στις μεγαλύτερες συμμετοχές της Anuga, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και το 2019 –
καταλαμβάνοντας τη 5η θέση- με 286 εκθέτες που κάλυψαν εκθεσιακή επιφάνεια πάνω
από 6.300 τ.μ. Συνολικά στην έκθεση συμμετείχαν 7.590 εκθέτες από 107 χώρες ενώ οι
εμπορικοί επισκέπτες ξεπέρασαν τους 170.000. Κάτω από τη στέγη της Anuga λαμβάνουν χώρα συνολικά 10 ειδικές εκθέσεις, ενώ και στην Anuga 2021 μια ολόκληρη σειρά
εκδηλώσεων και συνεδρίων θα συνοδεύει και πάλι το βασικό εκθεσιακό γεγονός. Η θεματολογία των διασκέψεων και των διαλέξεων καθορίζεται από τις υπάρχουσες τάσεις
του κλάδου και μεταξύ άλλων θα αφορά προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, όντα), Superfoods, Βιολογικά προϊόντα, Προϊόντα Vegan και Χορτοφαγίας κ.λπ.

ΒΕΒΑΙΩΣ και δεν πρόκειται για απλή
υπόθεση, ειδικά από τη στιγμή που οι λίγοι μεγάλοι διεθνείς παίκτες επιμένουν
να μεταφέρουν το πεδίο του ανταγωνισμού στο γήπεδό τους, δηλαδή στις
μεγάλες ποσότητες και στις χαμηλές ή
συγκρατημένες τιμές. Προς το παρόν
βρίσκουν τον τρόπο να οριοθετούν ακόμα και τη διαφορά τιμής μεταξύ χύμα και
τυποποιημένου extra παρθένου.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ τόσο απούσα στο
σχεδιασμό των θεμάτων που έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή, πάλι καλά
να λέμε. Εκτός κι αν η απουσία είναι συνειδητή. Να φθάσουν οι παραγωγοί στο
μη παρέκει και ν’ αρχίσουν πάλι να οργανώνονται. Ή έστω να… καθετοποιούνται!

γερολαδάς
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