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ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ

ΦΤΩΧΟ ΜΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟ, ΑΚΡΙΒΑ 
ΜΟΥ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
Προδοµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι και νεόκοποι κεφαλαιούχοι 
µεταφέρουν «αποταµιεύσεις» στην ελαιοκαλλιέργεια  ΣΕΛ. 6-9

Με 4 ευρώ 
ξεκίνησε 

η Αθηνολιά 
στη Λακωνία 

ΣΕΛ. 30-32

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Λιγότερο
 το ελαιόλαδο

 στη λεκάνη 
της Μεσογείου 

που γράφει 
παρακαταθήκη 

 ΣΕΛ. 34-39
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46           Μέσα σε 24 ώρες από τη 
συλλογή η έκθλιψη του καρπού

40   Ο Βασίλης Καµβύσης  
εφ΄όλης της ύλης

62   Οι έµποροι παίρνουν σκούπα ό,τι 
έχει µείνει από την Καλαµών

 Φιλέτα τα λιοστάσια
6  «Πρώτη επιλογή» για όσους θέ-

λουν να ασχοληθούν µε την αγροτική 
παραγωγή τα περιποιηµένα λιοστάσια

 Κώδικας ∆εοντολογίας
10   Κανόνες από το χωράφι ως το ράφι 

µε άµεση εφαρµογή ετοιµάζουν οι 
φορείς του ελαιοκοµικού τοµέα

 
     Noodles µε ελαιόλαδο
14  Εγκαταλείπουν το σογιέλαιο  

στο µαγείρεµα των noodles οι Κινέζοι 
ανοίγοντας το δρόµο για τη χρήση του 
ελαιολάδου

 Αγορά
16  Ευνοεί τις τιµές παραγωγού η 

αύξηση του ποσοστού του τυποποιη-
µένου ελαιολάδου επί της συνολικής 
παραγωγής

30 Βάσεις για καλή τιµή παραγωγού 
        θέτει και η µειωµένη παραγωγή σε    
        Ελλάδα και Ιταλία

34  Στα 6,35 ευρώ το κιλό οι πρώτες 
ελαιοποιήσιµες ελιές στην Ιταλία που 
στέγνωσε από την ξηρασία

 Καλλιεργητικά
44  Σε επαγρύπνηση οι καλλιεργητές 

ελιάς για να προλάβουν πιθανές 
προσβολές των δέντρων τους από το 
κυκλοκόνιο και το γλοιοσπόριο

47  Μόνο σε διάτρητο σάκο  
από δίχτυ ή φυτικές ίνες η µεταφορά 
του ελαιοκάρπου από το χωράφι

 
Ποιότητα
54   Ερευνητικά προγράµµατα για πιο 

υγιεινά τρόφιµα αναπτύσσουν τα 
ισπανικά πανεπιστήµια

 Εκδηλώσεις
64  Στο Παρίσι και τη Sial 2016 όλος 

ο κόσµος των τροφίµων από τις 16 
έως τις 20 Οκτωβρίου

Θεσµικά
∆ιχάζει η φερτάρδευση
24   Κακή αντιγραφή του ιταλικού 

νόµου είναι για τους ελαιοτριβείς 
το νέο πλαίσιο για τα ελαιουργεία

Οι όµηροι της τηλεπισκόπησης
26   Σε εξέλιξη ακόµη ο έλεγχος από 

τον Οργανισµό Πληρωµών των 
λαθών από την τηλεπισκόπηση

Από τον καύσωνα του Μάη
27   ∆εν συζητά για αποζηµιώσεις και 

ΠΣΕΑ ελαιοπαραγωγών ο ΕΛΓΑ
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ΕΛΙΑ και ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Ειδικό ένθετο  
για την επιχειρηµατική 
ελαιοκοµία και τις αγορές

48 Βάζουν τις χήνες να ξεριζώσουν τα 
αγριόχορτα στον ελαιώνα οι Ισπανοί
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Editorial

Πέρασε η εποχή της «µοιρασµένης τράπουλας» 

Η νέα ελαιοκοµική περίοδος, που τυπικά αρχίζει την 1η Νοεµβρίου κάθε έτους, αναµένεται 
να αναδείξει σηµαντικές πτυχές των δυνατοτήτων αλλά και των αδυναµιών που 
συνοδεύουν τις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό ελαιόλαδο.

Η αλήθεια είναι ότι τα πράγµατα έχουν πάρει το δρόµο τους και το καράβι δεν γυρίζει πίσω. Από 
την εποχή της «µοιρασµένης τράπουλας», όπου η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου, είτε πήγαινε 
στις δύο µεγάλες µεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου, είτε έφευγε µε βυτία για την Ιταλία, είτε 
µοιράζονταν µε τον τενεκέ στον κουµπάρο και στον µπατζανάκη, έχουµε µπει σε µια νέα φάση.

Γεννώνται καθηµερινά καινούργιες, µικρές ή µεγάλες, πρωτοβουλίες, που σκοπό έχουν να 
νοικοκυρέψουν κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση γύρω από την υπόθεση του ελαιολάδου. 
Όλα άλλαξαν από τη στιγµή που η όλο και ευκολότερη πρόσβαση στα απαιτούµενα νέα 
τεχνολογικά µέσα, δίνει τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους να διαχειριστούν την 
κατάσταση από το χωράφι µέχρι το ράφι.

Καλό είναι να ξέρουµε ότι δεν πρόκειται για µια εύκολη προσπάθεια. Ακόµα κι αν τεχνολογικά 
προσφέρεται η δυνατότητα, δεν αρκεί µια καλή συσκευασία και ένα ταυτοποιηµένο προϊόν 
για να βρει το ελαιόλαδο το δρόµο προς τις αγορές. Με δεδοµένο ότι στις περιπτώσεις του 
συµβατικού ελαιολάδου (π.χ. extra παρθένο) ακόµη κι αυτό είναι προϊόν ολοκληρωµένης 
διαχείρισης, οι υπεραξίες δεν είναι τεράστιες και τα περιθώρια κέρδους παραµένουν µικρά, 
η δουλειά είναι δύσκολη. Παρατηρείται λοιπόν συχνά το φαινόµενο, εταιρικά σχήµατα που 
ξεκινούν την προσπάθεια µε τις καλύτερες των προθέσεων να υποχρεώνονται πολύ γρήγορα 
σε άτσαλες κινήσεις µεταφοράς του κόστους στην τιµή παραγωγού. Λέµε ότι η χρονιά θα 
είναι ενδιαφέρουσα, γιατί η νέα περίοδος αρχίζει µε αρκετά οµαλή την εικόνα παραγωγής 
στις περισσότερες ελαιοπαραγωγές χώρες, ενώ και στην Ελλάδα η χρονιά θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί µέτρια από πλευράς αποδόσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ιδιωτικά σχήµατα που αναπτύσσονται µε στόχο να επωφεληθούν των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων στον τοµέα της τυποποίησης και διακίνησης του ελαιολάδου, 
δεν εξασφαλίζουν εκ προοιµίου µια καλύτερη τύχη για τους παραγωγούς, από τη στιγµή 
που οι τελευταίοι δεν συµµετέχουν ενεργά στα υπόλοιπα στάδια της αλυσίδας αξίας. Κι 
αυτό επιτυγχάνεται είτε µε καθετοποίηση της παραγωγής, είτε µε συµµετοχή σε συλλογικά 
σχήµατα έτοιµα να διαχειριστούν και τα επόµενα στάδια.      

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης ∆ιευθυντής
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ΡΕΥΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΕΙ Η ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΟΥ ΞΑΝΑΒΡΙΣΚΕΙ ΦΙΛΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΞΙΕΣ 
ΣΤΑ ΕΥΦΟΡΑ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
Κινητικότητα στο χρηµατιστήριο αξιών της αγροτικής γης και ειδικά σε περιοχές που προσφέρονται για ελαιοκαλλιέργεια,
καθώς οι καλές χρονιές που καταγράφει το ελαιόλαδο, προσθέτουν στο παιχνίδι παλιούς και νέους ενδιαφερόµενους παραγωγούς

Του Αλέξανδρου Μπίκα

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣel

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ  2016 �τιµή ανά 4 στρέµµατα)
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ΕΤΣΙ, ΟΣΟ Η ΚΡΙΣΗ στα δηµοσι-
ονοµικά της χώρας δεν αντιστρέ-
φεται και η πρόσβαση στο δηµόσιο 
«φράζει», σε αντίθεση µε τις δε-
καετίες του ’80 και του ’90, τόσο 
περισσότεροι είναι εκείνοι που 
στρέφονται στο χωράφι.  
Σ’ αυτό φαίνεται πως συµβάλλει η 
γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας των 
νέων αλλά και όχι µόνο ανθρώπων 
που θέλουν ν’ ασχοληθούν µε την 
πρωτογενή παραγωγή και όχι να γί-
νουν δηµόσιοι υπάλληλοι, είτε αυτή 
γίνεται αναγκαστικά λόγω κρίσης, 
είτε συνειδητά λόγω επιλογής. 
Η στροφή αυτή µέχρι ώρας φαί-
νεται ότι γίνεται αργά, πλην όµως 

σταθερά. Αλλά τροφοδοτείται σε 
µεγάλο βαθµό από τις… δεντρο-
καλλιέργειες, οι οποίες έχουν την 
δυνατότητα εξ ορισµού να δώσουν 
δυναµικά αγροτικά προϊόντα, αν 
αξιοποιηθούν σωστά. 
Ναυαρχίδα των δεντροκαλλιεργει-
ών αποτελεί αυτή της ελιάς, είτε 
πρόκειται για τις βρώσιµες, είτε τις 
ελαιοποιήσιµες ποικιλίες

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΕΛΕΑΡ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Το γεγονός ότι οι τιµές που καρ-
πώνεται ο παραγωγός για το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο «κρατάνε» την 
τελευταία τριετία σε επίπεδα άνω 

των 3 ευρώ το κιλό ενισχύει σα-
φώς την τάση επιστροφής στους 
ελαιώνες, η οποία παρέχει προο-
πτική, για µια σειρά από λόγους, 
αντικειµενικούς. 
Όπως, το ότι σταδιακά οι κατανα-
λωτές παγκοσµίως αναγνωρίζουν 
την αξία του ποιοτικού προϊόντος, 
τάση που αποτυπώνεται στην αύ-
ξηση του ποσοστού του παρθένου 
έναντι του ραφιναρισµένου στις δι-
εθνείς αγορές (από 70% το 1990 σε 
80% το 2014).
Η ποιοτική υπεροχή του ελληνι-
κού ελαιόλαδου είναι ξεκάθαρη, 
σύµφωνα και µε πρόσφατη µελέτη 
της Εθνικής Τράπεζας, αφού το 

>>
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ 

Είδος αγρο-
τεµαχίου

Τιµή ανά 4 στρέµ.

2008 2016

Ελιές και άλλα 
οπωροφόρα 

1.000-7.000 500-4.500

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

Είδος αγρο-
τεµαχίου

Τιµή ανά 4 στρέµ.

2008 2016

Ελιές και άλλα 
οπωροφόρα 

1.500-7.000 650-5.000

Παγκοσµίως 
οι καταναλωτές 
σταδιακά 
αναγνωρίζουν 
και εκτιµούν την 
αξία του ποιοτικού 
προϊόντος  

ΠΗΓΗ: E-REAL ESTATES
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80% της ντόπιας παραγωγής είναι 
εξαιρετικά παρθένο, έναντι 65% 
της ιταλικής και 30% της ισπανι-
κής και συνεπώς µε συνεκτικές 
ενέργειες προώθησης µπορεί να 
αναχθεί στο ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτηµα.
Οι προοπτικές του ελληνικού ελαι-
ολάδου, άρα και οι τιµές για τον έλ-
ληνα παραγωγό φαίνεται ότι έχουν 
περιθώρια ενίσχυσης. Αρκεί να 
σκεφτεί κανείς ότι οι επανεξαγω-
γές καλύπτουν περίπου το 1/3 της 
διεθνούς αγοράς τυποποιηµένου 
ελαιόλαδου, αποφέροντας στην 
Ιταλία υπεραξία της τάξης του 1,3 
ευρώ/κιλό. Την ίδια ώρα, Ελλάδα 
και Ισπανία εξάγουν στην Ιταλία σε 
τιµές κοντά στα 2,2 ευρώ/κιλό, η 
οποία στη συνέχεια εξάγει σε τιµές 
της τάξης των 3,5 ευρώ/κιλό.
«Αν η σχέση αυτή αντιστραφεί, 
είναι δεδοµένο πως οι τιµές θ’ αυ-
ξηθούν για τον αγρότη», σηµειώνει 
µε νόηµα γνώστης της αγοράς.
Σηµειωτέον πως την περίοδο 
2014-2015, οι εξαγωγές ελαιολά-
δου και επιτραπέζιας ελιάς ξεπέ-
ρασαν σε αξία το 1 δις ευρώ, σπά-
ζοντας κάθε προηγούµενο ρεκόρ.

ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
Οι λόγοι που περιγράψαµε παραπά-
νω συντελούν, ώστε να καταγράφε-
ται ακόµη και σήµερα πραγµατικό 
και ζεστό το ενδιαφέρον των κατά 

κύριο επάγγελµα αγροτών, των ετε-
ρο-επαγγελµατιών, αλλά και επεν-
δυτών που τοποθετούν κεφάλαια 
για λιοστάσια (κυρίως Καλαµών). 
Μάλιστα οι τιµές, σύµφωνα µε 
στοιχεία της εταιρείας E-Real 
Estates, που διαθέτει 67 υποκατα-
στήµατα πανελλαδικά, σε ορισµέ-
νες περιοχές, όπως η Κρήτη, δια-
τηρούνται στα επίπεδα των 10.000 
ευρώ το στρέµµα.
«Η ζήτηση σε αυτήν την περί-
πτωση», σύµφωνα µε τους κτη-
µατοµεσίτες, «σχετίζεται µε το ότι 
µιλάµε για προϊόντα µε δυναµική 
εξαγωγών, όπως το ελαιόλαδο 
και οι ελιές», τάση που επιβεβαι-
ώνει µιλώντας στο El και ο ιδιο-
κτήτης του µεσιτικού γραφείου 
Delta Ktima, Αναστάσιος Γκου-
γκούδης, τουλάχιστον για την 

TO AΓΡΟΤΙΚΟ REAL ESTATE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆εν λείπουν περιπτώσεις αγοραπωλησιών σε περιοχές µε 
παράδοση στην ελαιοκαλλιέργεια, όπως η Μεσσηνία, όπου λόγω 
µικρού κλήρου γίνονται πράξεις µε τη ρίζα. ∆ηλαδή αγρότες, 
πουλάνε σε ενδιαφερόµενους ανά δέντρο, σε τιµές ακόµη και 
200 ευρώ έκαστο. Αναλυτικά, τώρα, η κατάσταση στο αγροτικό 
real estate, σύµφωνα µε έρευνα του µεσιτικού δικτύου E-Real 
Estates, παρουσιάζεται ως εξής:

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Στην Αιτωλοακαρνανία η µεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από 
µεγαλοαγρότες για ποτιστικά και καλλιεργήσιµα χωράφια.  Ελά-

χιστοι είναι οι µικροκαταθέτες που ενδιαφέρονται για διασφάλιση 
των αποταµιεύσεων τους.  Όσον αφορά τους µη αγρότες, το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε λιοστάσια και περιβόλια µε σκοπό 
το έξτρα εισόδηµα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Στο νοµό Λακωνίας  οι κατηγορίες των ποτιστικών καθώς και 
των καλλιεργήσιµων εκτάσεων δεν έχουν παρουσιάσει ιδιαίτε-
ρη µεταβολή στις τιµές.  Όπως π.χ. εκτάσεις ποτιστικές µε ελιές 
Καλαµών, οι οποίες είναι περιζήτητες ακόµα και σήµερα, λόγω 
της µεγάλης άνθισης που γνωρίζει το προϊόν του ελαιολάδου σε 

Όσο θα υπάρχουν 
εξαγωγές 
ελαιολάδου και 
επιτραπέζιας 
ελιάς, η 
καλλιέργεια 
θα ανθεί εντός 
Ελλάδας, γεγονός 
που θα επιδρά 
καταλυτικά στις 
εµπορικές τιµές 
των ελαιώνων.
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περιοχή του θεσσαλικού κάµπου.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΘΕΛΟΥΝ 
ΤΑ FUNDS
Πόλο έλξης για µεγάλους επενδυ-
τές και ιδιωτικά funds εξακολουθεί 
να αποτελεί την ίδια ώρα η αγρο-
τική γη στην Ελλάδα, µε σκοπό τη 
δηµιουργία καθετοποιηµένων µο-
νάδων παραγωγής, µε εγκαταστά-
σεις ελαιοτριβείων.
Όπως λέει µιλώντας στο El η Άρ-
τεµις Μαυράκη, ιδιοκτήτρια του 
µεσιτικού γραφείου Kretaland, το 
οποίο λειτουργεί από το 1993 στην 
πόλη του Ηρακλείου, «δεν έχει 
ατονήσει το ενδιαφέρον ξένων να 
επενδύσουν σε αγροτική γη.
Κυρίως ψάχνουν για µεγάλα κοµµά-
τια γης έκτασης 500 ή 1.000 στρεµ-
µάτων, είτε µε ελιές ή αµπέλια, τα 
οποία δυστυχώς τουλάχιστον όσον 
αφορά στην Κρήτη, δεν υπάρχουν».
Για «χορό δισεκατοµµυρίων ευρώ 
που έχουν στήσει γύρω από τις καλ-
λιεργούµενες εκτάσεις του πλανήτη, 
καθώς ο ακήρυκτος παγκόσµιος πό-
λεµος για τον έλεγχο της τροφής έχει 
µεταφερθεί πλέον στο πιο βασικό 
από τα µέσα παραγωγής, την αγρο-
τική γη», κάνει λόγο από την πλευ-
ρά του και ο πρόεδρος της E-Real 
Estates, Θεµιστοκλής Μπάκας.
Ο προβληµατισµός του κ. Μπάκα, 
έχει όµως να κάνει µε το ότι, εκ-
δηλώνεται ενδιαφέρον από επεν-

δυτές για αγροτική γη, αλλά δεν 
γίνονται πράξεις.
«Το πρόβληµα είναι ότι στη χώρα 
µας δεν συναντάµε πολύ µεγάλες 
εκτάσεις. ∆εν αποκλείεται, ωστόσο, 
το ενδιαφέρον και για την Ελλάδα 
να ενταθεί το επόµενο διάστηµα. Τα 
funds ζητούν αγροτεµάχια για µα-
κροχρόνια µίσθωση άνω των 20-25 
ετών µε προσυµφωνηµένη τιµή.
Συνήθως όµως οι Έλληνες ιδιο-
κτήτες προτιµούν την πώληση κι 
όχι τη µακροχρόνια µίσθωση, ενώ 
πρόβληµα συνιστά και το ότι τα πε-
ρισσότερα µεγάλα καλλιεργήσιµα 
κοµµάτια γης δεν έχουν καθαρούς 
τίτλους ή έχουν εκκρεµότητες µε το 
δασαρχείο ή άλλες διεκδικήσεις», 
καταλήγει ο κ. Μπάκας.

αγορές του εξωτερικού. Οι σηµερινές ζητήσεις σήµερα, ουσια-
στικά κινούνται από νέους αγρότες και από µικροκαταθέτες που 
επιθυµούν τη διασφάλιση των αποταµιεύσεών τους.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
∆εν είναι λίγες οι φορές που funds ξένων συµφερόντων ενδιαφέ-
ρονται γα µακροχρόνιες µισθώσεις εκτάσεων στην περιοχή, όπου 
κυριαρχεί η ελαιοκαλλιέργεια.

ΗΛΕΙΑ
Οι περιποιηµένοι ελαιώνες προσελκύουν κυρίως επενδυτές που 
επιθυµούν να ασχοληθούν µε τις εξαγωγές, αλλά και νέους που 
µπήκαν στο πρόγραµµα Νέων Γεωργών.

ΚΡΗΤΗ
Σταθερότητα παρουσιάζουν οι τιµές στη νήσο, διότι η Κρή-
τη παράγει τα πάντα και έχει πολύ καλά µικροκλίµατα. Είναι 
αυτόνοµη οικονοµία και συνάµα από τις λίγες περιοχές που 
εξάγουν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια το µεγαλύτερο ποσοστό 
των παραγόµενων προϊόντων.

ΘΡΑΚΗ
Οι τιµές στα περιβόλια διατηρούν τις τιµές τους, πτώση κατα-
γράφεται σε ποτιστικά και καλλιεργήσιµα χωράφια. Την ίδια 
ώρα, οι ελαιώνες πωλούνται έως και 20% φθηνότερα.

Ο πρόεδρος του 
µεσιτικού δικτύου 

E-Real Estates, 
Θεµιστοκλής 

ΜπάκαςΤο πρόβληµα στην 
Ελλάδα είναι ότι 
δεν υπάρχουν 
λόγω αναγλύφου 
οι τεράστιες ενιαίες 
εκτάσεις µε λιοστάσια 
που ψάχνουν οι ξένοι 
µεγαλοεπενδυτές 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΩΣ ΤΟ ΡΑΦΙ 

ΜΙΑ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ 
ΨΗΛΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ 
ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Ο χρόνος µάλαξης της λαδολιάς δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µισή ώρα, 
η δε διαδικασία πρέπει να γίνεται σε κλειστού τύπου δοχεία, για να 
αποφεύγονται οξειδώσεις και υποβάθµιση του ελαιολάδου. Αυτά ορίζει, 
µεταξύ πολλών άλλων, το υπό διαµόρφωση σχέδιο που, σύµφωνα µε 
αποκλειστικές πληροφορίες του El, επεξεργάζονται φορείς του χώρου κι 
έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιοτικής στάθµης του ελαιολάδου και τη 
σταθεροποίησή της στο πέρασµα του χρόνου

Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ του κειµένου περιλαµ-
βάνει ορθές πρακτικές που πρέπει να τηρούν 
ο παραγωγός από το χωράφι, ο ελαιοτριβέας 
που παράγει το ελαιόλαδο, ο έµπορος που το 
αποθηκεύει, ο τυποποιητής και ο διακινητής  
που το ρίχνει στην κατανάλωση.
Στην τήρηση του υπό διαµόρφωση αυτού 
Κώδικα ∆εοντολογίας, θα υποχρεωθούν 
σύντοµα οι επιχειρήσεις που ασχολούνται 
µε τον ελαιοκοµικό τοµέα σε θέµατα που 
αφορούν την επιλογή και επεξεργασία 
του ελαιοκάρπου, την ελαιοποίηση, τυπο-
ποίηση και διακίνηση υψηλής ποιότητας 
ελαιολάδου, εντός και εκτός Ελλάδος, 

έχοντας ως στόχο την περαιτέρω βελτίω-
ση του ελληνικού προϊοντος.
Για το λόγο αυτό, λένε οι τελευταίες πλη-
ροφορίες του El, ότι διαµορφώνεται ένα 
πλαίσιο οδηγιών, το οποίο θα πρέπει να 
αποτελεί προϋπόθεση διακίνησης του 
ελαιολάδου στον κάθε κρίκο της εµπορικής  
αλυσίδας του προϊόντος από τον αµέσως 
προηγούµενο.
Το πιο κάτω υπό διαµόρφωση σχέδιο που 
ξεκινά µε την παραδοχή ότι «Έχουµε το κα-
λύτερο ελαιόλαδο στον κόσµο, κρατάµε την 
ποιότητα στα χέρια µας, ας τη διαφυλάξου-
µε», έχει ως εξής: 

>>

Της Φανής Γιαννακοπούλου

06-17_prwta-themata.indd   10 10/12/16   7:21 PM



   11ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
www.agronews.gr/el

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΩΡΑΦΙ ΕΩΣ ΤΟ ΡΑΦΙ, 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑΣ

Τι πρέπει 
να προσέχουµε 
στο χωράφι

Τι πρέπει να 
προσέχουµε 
στο ελαιουργείο

Τι πρέπει 
να προσέχουµε
στην αποθήκευση

Τι πρέπει να 
προσέχουµε στην 
τυποποίηση και το εµπόριο
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Τι πρέπει 
να προσέχουµε 
στο χωράφι
 
■  Καλλιεργούµε, λιπαίνουµε, 

ποτίζουµε, κλαδεύουµε και 
καταπολεµάµε τους εχθρούς και τις 
ασθένειες της ελιάς εφαρµόζοντας 
σε όλες τις διαδικασίες τις Ορθές  
Γεωργικές Πρακτικές. 

■  Περιορίζουµε τους ψεκασµούς. 
Ψεκάζουµε µόνο όταν είναι 
απαραίτητο, την κατάλληλη 
εποχή και συµβουλευόµαστε τον 
γεωπόνο, ώστε να µην υπάρχουν 
υπολείµµατα στον καρπό της ελιάς.

■  Συγκοµίζουµε  κάθε χρόνο, 
παρακολουθώντας  τους δείκτες 
ωριµότητας. 

■  Αποφεύγουµε τον τραυµατισµό 
του καρπού κατά τη συλλογή, το 
ταυτόχρονο κλάδεµα (ιδίως µε 
αλυσοπρίονα) και το κάψιµο των 
κλαδιών στον ελαιώνα.

■  Συλλέγουµε τον καρπό σε 
κατάλληλα καφάσια αποφεύγοντας  
πλαστικούς και λινούς σάκους 
όπου ο καρπός συµπιέζεται, ανάβει 
ή και επιµολύνεται. 

■  Μεταφέρουµε άµεσα τον καρπό 
από το χωράφι στο ελαιουργείο.

Τι πρέπει 
να προσέχουµε
στην αποθήκευση
 
■  Αποθηκεύουµε το ελαιόλαδο 

σε κλειστές ανοξείδωτες 
δεξαµενές, ξεχωριστά για την 
κάθε ποιοτική κατηγορία. 

■   Γεµίζουµε καλά τις δεξαµενές, 
ώστε να αποφεύγεται η επαφή  
του ελαιολάδου µε τον αέρα.

■   Επιθυµητή είναι η προσθήκη 
αζώτου στις δεξαµενές 
κατά την πλήρωσή τους 
ώστε να αντικαθιστούµε και 
αποµακρύνουµε  τον αέρα που 
βρίσκεται διαλυµένος  µέσα 
στο ελαιόλαδο.

■   Οι θερµοκρασίες αποθήκευσης 
όπου είναι δυνατόν πρέπει να 
είναι κάτω από τους 20οC και 
πάντως σε δροσερό και σκιερό 
µέρος. 

■   Αποφεύγουµε τις  χωρίς λόγο 
µεταφορές και αντλήσεις του 
ελαιολάδου,  φροντίζοντας  
για την άµεση µετάγγισή του 
εάν παρουσιαστεί κατακάθι ή 
µούργα.

■   Για οικιακή αποθήκευση, 
συνιστάται  η χρήση  
ανοξείδωτων περιεκτών 
ή  γυάλινων φιαλών  ή  
λευκοσιδηρών δοχείων µίας 
χρήσης.

Τι πρέπει να προσέχουµε 
στο ελαιουργείο

 ■  Το ελαιουργείο πρέπει να διαθέτει και 
να εφαρµόζει απαραίτητα  συστήµατα 
διασφάλισης  ποιότητας (HACCP κ.λπ.) ώστε 
να εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος που 
επεξεργάζεται. 

■  Περιορίζουµε στο ελάχιστο τον χρόνο 
παραµονής του καρπού στο ελαιουργείο 
(max 12 ώρες), φροντίζοντας πάντα να 
βρίσκεται σε καθαρό, δροσερό και  καλά 
αεριζόµενο χώρο.

■   Αποµακρύνουµε κάθε ξένο σώµα από 
τους καρπούς όπως φύλλα, χώµα, πέτρες, 
κλαδίσκους κ.λπ.

■   Εξασφαλίζουµε  καλό πλύσιµο του 
ελαιόκαρπου µε κρύο νερό ποιότητας 
ποσίµου, αλλάζοντάς το όσο συχνά απαιτηθεί 
στην ηµέρα.

■   ∆ιατηρούµε χαµηλά τις θερµοκρασίες,  
κάτω από τους 30οC,  σε όλα τα στάδια 
επεξεργασίας.

■   ∆ιατηρούµε αντίστοιχα κάτω από τους 30οC, 
τη θερµοκρασία του νερού σε όλες τις φάσεις 
που προστίθεται ή χρησιµοποιείται.

■   Ο χρόνος µάλαξης  δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 30 λεπτά.

■   Η µάλαξη πρέπει να γίνεται σε κλειστού τύπου 
δοχεία για να αποφεύγονται οξειδώσεις και 
υποβάθµιση του ελαιολάδου.

■   Η ποσότητα  του νερού στον τελικό 
διαχωριστήρα πρέπει να είναι ελάχιστη και σε 
καµία περίπτωση  περισσότερη από  το µισό 
της ροής του λαδιού.

■   Το φιλτράρισµα του ελαιολάδου πρέπει να 
γίνεται αµέσως µετά την παραγωγή του, ώστε 
να αποµακρύνεται η υγρασία που επιφέρει 
ανεπιθύµητες  ενζυµατικές και υδρολυτικές 
αλλοιώσεις.  
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Τι πρέπει 
να προσέχουµε 
στην τυποποίηση 
και το εµπόριο
 ■  Χρησιµοποιούµε περιέκτες 

κατάλληλους και ενδεδειγµένους 
για ελαιόλαδο.

■  Αναγράφουµε όλες τις 
απαραίτητες ενδείξεις στη 
συσκευασία του ελαιολάδου, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις.

■  ∆ιατηρούµε το τυποποιηµένο 
ελαιόλαδο σε σκιερό και 
δροσερό µέρος

■  …και για ελεγµένη ποιότητα, 
τυποποιηµένο εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο.
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ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΣΕΦ ∆ΕΝ ΑΡΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 

ΤΑ NOODLES 
ME ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
BONUS ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ   

ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ το βασικό συµπέρασµα συνά-
ντησης των ασχολούµενων µε τον ελαιοκο-
µικό τοµέα της Κίνας, η οποία πραγµατοποι-
ήθηκε από τις 6 έως τις 8 Σεπτεµβρίου 2016 
στο Yongren της επαρχίας Yunnan της Κίνας 
και οργάνωσε η ∆ιεύθυνση  Ελαιοκοµίας της 
Chinese Academy of Forestry.
Στη συνάντηση συµµετείχαν πάνω από 400 
άτοµα (κυβερνητικά στελέχη, υπηρεσιακοί 
παράγοντες, τεχνικοί σύµβουλοι, ερευνητές, 
ιδιοκτήτες µεγάλων ελαιώνων και αγρότες). 
Όλοι συζήτησαν τα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζει ο ελαιοκοµικός τοµέας στην Κίνα 
αλλά κυρίως προτάσεις για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας των ελαιοδέντρων, µέσα 
στις υπάρχουσες οριακές συνθήκες εδάφους 
και κυρίως κλιµατικών συνθηκών.
Στο ραντεβού µετείχαν, επίσης, εµπειρογνώ-
µονες από την Ισπανία, Ιταλία, Ισραήλ και 
Ελλάδα, µεταξύ των οποίων και ο Κ. Χαρ-
τζουλάκης, που αναφέρθηκε στην καλλιέρ-
γεια της ελιάς στο κόσµο και τις προοπτικές 
της αλλά και σε θέµατα που αφορούν στην 
άρδευση του δέντρου ελιάς στην Κίνα.
Όπως έγινε γνωστό, παραµένει ο προβλη-
µατισµός τόσο των στελεχών όσο και των 
αγροτών από τα επιπλέον προβλήµατα που 
άρχισαν να εµφανίζονται, όπως εντοµολο-

γικές και φυτοπαθολογικές ασθένειες που 
µέχρι σήµερα δεν υπήρχαν.
Σηµειωτέον, πως η επαρχία Yunnan βρίσκε-
ται στο νοτιοδυτικό τµήµα της Κίνας µε έκτα-
ση 394.000 τ.χλµ. και πληθυσµό άνω των 
46.000.000. Μεταξύ των άλλων φυτικών 
ειδών, πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες 
αφορούν την ελιά.
Σήµερα στο Yunnan καλλιεργούνται περίπου 
50.000 στρέµµατα µε ελιές (10% της έκτα-
σης µε ελιές της Κίνας) διάφορων ποικιλιών, 
µεταξύ των οποίων και η Κορωνέικη, εκ των 
οποίων τα 30.000 στρέµµατα είναι σε παρα-
γωγή.

∆υναµική για εξαγωγές στην αγορά της 
Κίνας, που λόγω πληθυσµού «µέσα σε 
µια µόλις ηµέρα µπορεί να καταναλώσει 
ολόκληρη την ετήσια παραγωγή της 
Ελλάδας» δηµιουργούν οι νέες διατροφικές 
συνήθειες στην αχανή αυτή χώρα, µε πιο 
χαρακτηριστική την αντικατάσταση του 
σογιέλαιου στα noodles. Τα γνωστά στο 
ευρύ κοινό ρυζοµακάρονα, δεν είναι όποιο 
και όποιο φαγητό, αλλά το παραδοσιακό, η 
«σηµαία» της κινεζικής κουζίνας, κάτι σαν 
την πίτσα στην Ιταλία και το σουβλάκι στην 
Ελλάδα. Ως εκ τούτου, από µόνη της η τάση 
αυτή µπορεί να δώσει µια ακόµα προοπτική 
στο ελληνικό προϊόν, που ψάχνει νέες 
αγορές και καλή τιµή παραγωγού

Του Αλέξανδρου Μπίκα

06-17_prwta-themata.indd   14 10/12/16   7:21 PM



   15ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 
www.agronews.gr/el

   15
Το έδαφος είναι καλύτερο από την επαρχία 
Gansu, ωστόσο οι κλιµατικές συνθήκες είναι 
οριακές. ∆εν υπάρχουν βροχοπτώσεις από 
το Νοέµβριο µέχρι τον Απρίλιο (περίοδο δι-
αφοροποίησης των οφθαλµών) και υπάρχει 
υψηλή σχετική υγρασία το Μάιο, λόγω βρο-
χοπτώσεων (περίοδο άνθισης-καρπόδεσης). 
Η συνολική παραγωγή ελαιολάδου της 
επαρχίας δεν ξεπερνά τους 800 τόνους, που 
(όταν σε ολόκληρη την Κίνα είναι κάτω από 
5.000 τόνους), ενώ η κατανάλωση ξεπερνά 
τους 65.000 τόνους.
Το ενδιαφέρον για φύτευση νέων ελαιόδε-
ντρων καταγράφεται ανοδικό, αφενός γιατί 

επιδοτείται από την κυβέρνηση και αφετέρου 
λόγω της πολύ υψηλής τιµής των 5-6 ευρώ 
(45-50 Yuan), που εισπράττει ο Κινέζος 
αγρότης, σε σύγκριση µε το µέσο εισόδηµα 
που υπάρχει στην Κίνα.

�ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ�
Την ενδυνάµωση της συνεργασίας µε την 
Κίνα για την προσέλκυση όσο το δυνατόν 
περισσότερων τουριστών στην Κρήτη, την 
αύξηση εξαγωγών προϊόντων στη µεγάλη 
αγορά της Κίνας, τη συνεργασία µε τα επι-

στηµονικά-ερευνητικά ιδρύµατα αλλά και 
την προώθηση των επενδύσεων, ζήτησε ο 
Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης από 
το ηγετικό στέλεχος του Πολιτικού Συµβου-
λίου της Κίνας και γραµµατέα της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΚ Liu Yunshan, σε συνά-
ντησή τους στο «Creta Maris».
Ο κ. Liu Yunshan ανέφερε ότι στις προθέσεις 
της κινεζικής κυβέρνησης είναι η ενδυνά-
µωση της οικονοµικής συνεργασίας στον 
τουρισµό, στις επενδύσεις και στον αγροτικό 
τοµέα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «αν είναι 
δυνατόν κάθε οικογένεια της Κίνας να έχει 
ένα µπουκαλάκι ελαιόλαδο της Κρήτης». 

Ο Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη να πε-
ράσουµε από τη θεωρία στην πράξη µε όσο 
το δυνατόν περισσότερες εξαγωγές στην 
Κίνα και ιδιαίτερα του ελαιολάδου.
Το ηγετικό στέλεχος της Κίνας χαρακτήρισε 
«Παράδεισο» την Κρήτη και ευχαρίστησε 
τον Περιφερειάρχη για τη φιλία και τη συ-
νεργασία, λέγοντας παράλληλα ότι ο ίδιος, 
η κυβέρνηση της χώρας του και ο λαός της 
Κίνας είναι ευγνώµονες στον κ. Αρναουτά-
κη και στις ελληνικές αρχές για τη µεγάλη 
βοήθεια στη φιλοξενία και επαναπατρισµό 
χιλιάδων Κινέζων από τη φλεγόµενη Λιβύη 
πριν λίγα χρόνια.

Στις προθέσεις της 
κινεζικής κυβέρνησης 
είναι η ενδυνάµωση 
της οικονοµικής 
συνεργασίας σε 
τουρισµό, επενδύσεις 
και φυσικά τον 
αγροτικό τοµέα της 
παραγωγής
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ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΙ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
Λόγους για να αφήσει 
ικανοποιητική τιµή στον 
παραγωγό έχει τη φετινή 
χρονιά το ελαιόλαδο, ως 
αποτέλεσµα παραγόντων 
που σχετίζονται κατά κύ-
ριο λόγο µε την κατάσταση 
που διαµορφώνεται στην 
Ελλάδα και δευτερευό-
ντως µε τις συνθήκες που 
αφορούν αγορές ανταγω-
νιστριών χωρών

Του Aλέξανδρου Μπίκα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ και µάλιστα 
όχι ευκαιριακού χαρακτήρα για τη 
διαµόρφωση αποδοτικών και µε στα-
θερότητα τιµών παραγωγού αποτελεί 
η τυποποίηση. 
Μια φρέσκια εκτίµηση θέλει µόνο στην 
κατεξοχήν ελαιοπαραγωγική περιοχή 
της Κρήτης για παράδειγµα, να έχει 
αυξηθεί το ποσοστό του τυποποιη-
µένου προϊόντος που «φεύγει» στην 
αγορά, από το 5% επί του συνολικά 
παραγόµενου, στο 30% µε 40% µέσα 
στην τελευταία δεκαετία.
Η αύξηση αυτή που αφορά γενικά την 
χώρα µας φέρνει προστιθέµενη αξία 
και σαφώς ευνοεί τον παραγωγό, 
αφού την τιµή καθορίζει πλέον όχι 
τόσο το φθηνό χύµα, αλλά το ακριβό-
τερο τυποποιηµένο. 

Οι δε τυποποιητές στην προσπάθειά 
τους να ακολουθήσουν τις κατανα-
λωτικές τάσεις εµφανίζονται κατά κά-
ποιο τρόπο «παγιδευµένοι», έχοντας 
ανάγκη τον παραγωγό, γεγονός που 
συγκρατεί τις τιµές, µε αποτέλεσµα 
να «παρασύρουν» και τους εξαγωγείς 
χύµα ελαιολάδου.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
∆εύτερος λόγος που σίγουρα θα οδη-
γήσει σε υψηλότερη ζήτηση έξτρα 
παρθένου τουλάχιστον στην αρχή της 
ελαιοκοµικής περιόδου είναι η σαφώς 
µειωµένη εγχώρια παραγωγή, που δί-
νουν οι πρώτες εκτιµήσεις.
Σύµφωνα µε αυτές, η κάµψη θ’ αγγίξει 
τουλάχιστον το 15% σε σύγκριση µε 
την περσινή σεζόν,  ενώ φαίνεται ότι 

η τάση θ’ αφορά εκτός της Ελλάδας, 
την Ιταλία, την Ισπανία, το Μαρόκο και 
την Τυνησία, µε µοναδική εξαίρεση τη 
γειτονική Τουρκία.

ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΤΗΣ 
Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Στα συν της φετινής χρονιάς συγκα-
ταλέγεται και η αναµενόµενη από το 
∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου, ελα-
φρώς µεγαλύτερη -σε σύγκριση µε 
την παγκόσµια παραγωγή- κατανάλω-
ση, αν και τα αποθέµατα της Ισπανίας 
αγγίζουν τους 429.000 τόνους.
Αποκαλυπτική ως προς τούτο είναι η 
τελευταία έκθεση του IOC, σύµφωνα 
µε την οποία η παγκόσµια παρα-
γωγή του ’16-’17 αναµένεται στους 
2.918.000 τόνους, κατά 7% χαµηλότε-

Η αύξηση στο ποσοστό του 
τυποποιηµένου ελαιολάδου 

που αφορά γενικά τη χώρα µας 
φέρνει προστιθέµενη αξία και 
σαφώς ευνοεί τον παραγωγό, 

αφού την τιµή καθορίζει πλέον 
όχι τόσο το φθηνό χύµα, αλλά το 

ακριβότερο τυποποιηµένο. 
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ρη από την περσινή σεζόν, ενώ η πα-
γκόσµια κατανάλωση εκτιµάται στους 
2.948.000 τόνους, κατά 0,5% χαµηλό-
τερη από πέρυσι. 

∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΙΑΣΥΝΕΣ
Η λέξη αντοχή είναι εκείνη που αποτε-
λεί και εφέτος το ζητούµενο για τους 
παραγωγούς. Κι αυτό γιατί, όπως 
τονίζουν στο El έµπειροι παράγοντες, 
«οι κανονικές τιµές θα διαµορφωθούν 
περί τα τέλη Νοέµβρη, αρχές ∆εκέµ-

βρη», οπότε ελλοχεύει ο κίνδυνος 
έµποροι να αγοράσουν φθηνότερα, 
εκµεταλλευόµενοι την έλλειψη ρευ-
στότητας των αγροτών».
Παράλληλα, όπως προσθέτουν: «∆εν 
πρέπει από την άλλη να µας ξεγελά 
το άνοιγµα των 4,40 ευρώ το κιλό στο 
συνεταιριστικό πρωτόλαδο των Αγίων 
Αποστόλων Λακωνίας». 
Καθώς, όπως εξηγούν «εκτός του 
ότι πρόκειται για περιορισµένες πο-
σότητες, γίνονται ανάρπαστες και σε 
τόσο υψηλή τιµή, εξαιτίας πρόσκαι-
ρων κυρίως αναγκών της ιταλικής 
µεταποίησης, που χρησιµοποιεί το 
εν λόγω πιο έντονης γεύσης προϊόν, 
προκειµένου να επιτύχει ισορροπία 
στα µείγµατά της».
Βέβαια, αν και περιορισµένες, οι 
ποσότητες αυτές δίνουν ένα δυνατό 
στίγµα για το πού θα κινηθεί η αγο-
ρά, αν και δεν την σηµατοδοτούν 
και υπ’ αυτή την έννοια δεν πρέπει 
να παρασύρονται οι παραγωγοί να 
παράξουν Αγουρέλαιο ντε και καλά, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να παραχθεί 
προϊόν, υπέρ το δέον άγουρο, που 
θα είναι άχρηστο εν τέλει.

KΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
Σύµβουλος ∆ιεθνούς 
Μάρκετινγκ και ιδρυτής 
της εταιρείας DK 
Consultants

�ΣΚΟΝΤΑΦΤΟΥΝ 
ΣΤΟ ΡΑΦΙ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΤΟΥ BRANDING�
Την άλλη όψη των στοιχείων που δείχνουν 
αύξηση του ποσοστού του ελαιολάδου που 
φεύγει τυποποιηµένο από το 5% πριν από 
10 χρόνια στο 30-40% σήµερα, αποκαλύ-
πτουν τα στοιχεία έρευνας της εταιρείας DK 
Consultants που παρουσίασε κατ’ αποκλει-
στικότητα το El στα πρώτα του τεύχη, σύµ-
φωνα µε την οποία η πλειοψηφία των νέων 
εταιρειών που επενδύουν στο «branding» 
βλέπει τα προϊόντα της να «κατεβαίνουν» από 
το ράφι, πριν ακόµα προλάβει να εδραιωθεί 
στην αγορά. Συγκεκριµένα 6 στους 10 οραµα-
τιστές της συσκευασίας εγκαταλείπουν νωρίς 
τον επιχειρηµατικό στίβο, αφού µε βάση την 
έρευνα τον Μαΐο του 2011 καταµετρήθηκαν 
2.643 ετικέτες εξαιρετικά παρθένου ελαιολά-
δου, ενώ δύο χρόνια µετά είχε εξαφανιστεί 
από τα ράφια το 63,4% αυτών. 

∆εν έλειψαν 
και φέτος 
περιπτώσεις 
παραγωγών 
που στην 
προσπάθειά 
τους να 
παράξουν 
Αγουρέλαιο 
έκαψαν την 
παραγωγή

2.643
ετικέτες

Μάιος 2011 Μάιος 2013

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΝΕΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ

63,4%
το

είχε αποσυρθεί

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5%
από

30% - 40%

σε

(σε µια δεκαετία)
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ΣΤΟΥΣ 6.500 ΤΟΝΟΥΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΤΑ 6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΩΣ ΤΟ 2026  
Μετά την Κίνα, το Πακιστάν, την Ινδία στην καλ-
λιέργεια της ελιάς και κατ’ επέκταση στο ελαιό-
λαδο επενδύσει και το Ιράν. Στόχος της ιρανικής 
κυβέρνησης είναι η επέκταση της καλλιέργειας 
σε 6 εκατ. στρέµµατα σε 24 επαρχίες της χώρας 
µέχρι το 2026 από τα 1.600.000 που είναι σήµε-
ρα,  εκ των οποίων περίπου 800.000 στρέµµατα 
είναι παραγωγικά αλλά όχι υψηλών αποδόσεων. 
Για την επίτευξη του στόχου η ιρανική κυβέρνηση 
προσκαλεί εµπειρογνώµονες από τις ελαιοκοµι-
κές χώρες. Μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος 
Χαρτζουλάκης, πρώην διευθυντής του Ινστιτού-
του Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, που 

επισκέφθηκε το Ιράν από 12-21 Σεπτεµβρίου 
2016 και συµµετείχε σε οµάδα εργασίας για την 
αξιολόγηση περιοχών αλλά και βελτίωση της 
παραγωγικότητας µε προγράµµατα άρδευσης. 
Στο Ιράν καλλιεργούνται κυρίως οι ντόπιες ποικι-
λίες Zard, Roghani και Mari και για τις υπερεντα-
τικές φυτείες η ισπανική Αrbequina και η δική µας 
Κορωνέικη. Η φύτευση ελαιοδέντρων συνεχίζει 
να είναι ανοδική, αφού επιδοτείται από την κυ-
βέρνηση, αλλά και λόγω της πολύ υψηλής τιµής 
του ελαιολάδου (8-10 ευρώ ανάλογα µε την περι-
οχή παραγωγής), που παίρνει ο Ιρανός αγρότης σε 
σχέση µε το µέσο εισόδηµα στη χώρα.

ΚΡΟΑΤΙΑ 

ΠΟΠ το ελαιόλαδο 
από το νησί 
Κόρτσουλα
Στη λίστα της ΕΕ µε τις γεωγρα-
φικές ενδείξεις µπήκε το ελαιό-
λαδο από το κροατικό νησί Κόρ-
τσουλα, αφού ανακηρύχθηκε 
ως ΠΟΠ στις 5 Οκτωβρίου 2016 
υπό την ονοµασία «Korčulansko 
maslinovo ulje» (Korčulan olive 
oil) .  Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
νησί Κόρτσουλα αριθµεί 1.000 
ελαιώνες και 10 ελαιοτριβεία, 
µε την παραγωγή ελαιολάδου 
να αποτελεί βασική οικονοµική 
δραστηριότητα. Όλα τα στάδια 
παραγωγής, όπως και η απο-
θήκευση και η τυποποίηση σε 
µπουκάλια, γίνεται αποκλειστικά 
στο νησί.  Υπενθυµίζεται ότι 
ακόµα δύο κροατικά ελαιόλαδα 
έχουν επίσης λάβει χαρακτη-
ρισµό ως ΠΟΠ. Πρόκειται για 
το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
από το νησί Κρες (Cres) και από 
το νησί Κρκ, ενώ οι ελιές από 
τη χερσόνησο της Ίστρια και 
το νησί Σόλτα περιµένουν να 
αναγνωριστούν.

ΥΠΑΑΤ
Οµάδα εργασίας 
για την ποιότητα
Σε σύσταση και συγκρότηση οµάδας εργασίας 
προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, µε απόφαση του Βαγγέλη Αποστόλου. 
Σκοπός της οµάδας είναι ο καθορισµός 
οδηγιών για την ορθή πρακτική στην ελαι-
οκαλλιέργεια,. Την οµάδα απαρτίζουν οι Χρ. 
Παπαδηµητρίου, Κων/νος Σταυρόπουλος, 
Λ. Κιωκάκης, ∆. Βλάχος, Αι. Πετράκη, Μ. 
Σπέντζου, Αλ. Γαλή και Β. Τζαµτζή. 

Ολόκληρη η απόφαση στο Agronews.gr
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μια δεκάδα βραβεία 
για ελαιόλαδα της 
∆υτικής Ελλάδας
∆έκα διεθνή βραβεία και τιµητικές διακρί-
σεις απέσπασε φέτος το ελληνικό ελαιό-
λαδο σε διεθνείς διαγωνισµούς. Πρόκει-
ται για τα αποτελέσµατα µιας δεκαετούς 
συνεργασίας της ερευνητικής οµάδας 
του Πανεπιστηµίου Πατρών µε παραγω-
γούς στη ∆. Ελλάδα µε βάση το πρότυπο 
της «Αγροβιοδυναµικής ∆ιαχείρισης». Με 
τις ποικιλίες Κορωνέικη και Κουτσορελιά 
οι παραγωγοί που συµµετείχαν ήταν οι 
Παναγιώτα Νικολούλια στην  Ολυµπία, ο 
Μικέλης Μαρκίδης στην Αυλίδα, Θεόδω-
ρος Ζώρης  στη Γαβαλού Μακρυνείας, ο 
Στράτος Τσαρούχης στην  Τριχωνίδα, ο ∆η-
µήτρης Σιαδήµας και ο Χρήστος Κουµάσης 
επίσης στην Αιτωλοακαρνανία.

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΤΗΝ DEOLEO
Η ΡΟΖΑΛΙΑ 
ΠΟΡΤΕΛΑ
Τη θέση του εκτελεστικού προέδρου 
στην ισπανική εταιρεία ελαιολάδου και 
τροφίµων Deoleo ανέλαβε η  Ροζαλία 
Πορτέλα και ο Πιερλουίτζι Τοσάτο θα εί-
ναι εντεταλµένος σύµβουλος. Σύµφωνα 
µε την ισπανική ιστοσελίδα elplural.com, 
η αλλαγή στο ∆Σ γίνεται παράλληλα µε 
τη διεκδίκηση µεγαλύτερων µεριδίων 
αγοράς σε Αµερική και Ασία. Η Ροζαλία 
Πορτέλα ήταν µέλος του ∆.Σ. της Deoleo 
από το 2014 και έχει διατελέσει σε 
υψηλόβαθµες θέσεις στις FMCG, Procter 
& Gamble και Kimberly-Clark. Από 
την πλευρά του ο Π. Τοσάτο έχει πάνω 
από 20 χρόνια εµπειρίας στη διοίκηση 
εταιρειών του αγροδιατροφικού τοµέα. 
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Χρυσά σε Βρετανία και Ισραήλ 
για την Olympian Green 
Βραβεία για τέσσερα προϊόντα της απέσπασε η Olympian Green στο δι-
εθνή διαγωνισµό τυφλής γευσιγνωσίας Great Taste 2016 στο Λονδίνο.  
Πιο αναλυτικά, ανάµεσα σε 10.000 συµµετοχές ξεχώρισαν τα:
■ Το βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο «GREEK ORGANIC EVOO 
KTIMA LOUIZA»: 2 αστέρια    
■ Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο OLY OIL EARLY HARVEST: 1 αστέρι 
■ Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο OLY OIL µε λεµόνι: 1 αστέρι 
■ Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο OLY OIL µε µαύρη τρούφα: 1 αστέρι. 
Επίσης, στο διεθνή διαγωνισµό ελαιολάδου στο Λονδίνο (IOOC 2016) τα 
εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα της Olympian Green απέσπασαν ακόµα 
ένα χρυσό βραβείο (Gold prestigious). 
Επίσης, δύο χρυσά βραβεία απέσπασαν το «GREEK ORGANIC EVOO 
KTIMA LOUIZA» και το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Oly Traditional στο 
Ισραήλ. 
«Τα βραβεία αυτά επαληθεύουν την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της 
Olympian Green, την αφοσίωση της εταιρείας στην ελληνική κληρονοµιά, 
καθώς και την αναµφισβήτητη εµπειρία και πρόοδό της σε επιχειρηµατικό 
και τεχνολογικό επίπεδο», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της εταιρείας. 

Τη σύνδεση του αγροτικού τοµέα µε την επιχει-
ρηµατικότητα επιδιώκει να πετύχει το Κέντρο 
Αγροδιατροφικής Επιχειρηµατικότητας Μεσση-
νίας (ΚΑΕΜ), το οποίο συστάθηκε από το Ίδρυµα 
Καπετάν Βασίλη.  Στόχος του Κέντρου, σύµφωνα 
µε όσα ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύ-
µατος Καπετάν Βασίλη, Ξενοφών Κάππας, κατά 

τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, τη ∆ευτέρα 10 
Οκτωβρίου, είναι να υποστηρίξει έµπρακτα άτοµα 
που προτίθενται να αναπτύξουν βιώσιµη επιχει-
ρηµατικότητα «µέσα από την ορθή διαχείριση των 
φυσικών πόρων για την ισόρροπη ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονοµίας της περιοχής». Το ΚΑΕΜ 
θα ξεκινήσει τη δραστηριότητά του προσφέρο-
ντας βιωµατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. 
Στις αρχές Νοεµβρίου ξεκινούν τα σεµινάρια 
αυτά, αρχικά πιλοτικά, µε 5 θεµατικές ενότητες: 
1. Ελιά και επεξεργασία ελαιολάδου και ελιάς.
2. Αρωµατικά φυτά. Όπως ειπώθηκε µάλιστα στην 
χθεσινή παρουσίαση, ο συγκεκριµένος τοµέας 
παραγωγής έχει µεγάλες προοπτικές. Ήδη υπάρ-
χει µια εταιρεία στην Αθήνα που κάνει εξαγωγές 
στη Νέα Υόρκη και διαθέτει 30 ευρώ για τα 100 γρ. 
3. Επεξεργασία - τυποποίηση τροφίµων. 
4. Ηλεκτρονικό εµπόριο. 
5. Έναρξη οικονοµικής διαχείρισης αγροτοδια-
τροφικής επιχείρησης. 
Τα σεµινάρια θα γίνονται τα απογεύµατα και θα 
διαρκέσουν για ένα εξάµηνο. Η τιµή συµµετο-
χής είναι συµβολική και θα κυµαίνεται για κάθε 
άτοµο από 70 ευρώ - 90 ευρώ, καθώς ένα µέ-
ρος θα αναλάβει να το χρηµατοδοτεί το Ίδρυµα 
Καπετάν Βασίλη. 

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ

Η ΕΠΙΤΟΜΗ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

Πολλαπλές ήταν φέτος 
οι βραβεύσεις για τα ελαιόλαδα 
της Olympian Green.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΚΑΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Περισσότερες οµάδες µι-
κρών παραγωγών φιλοδοξεί 
να εντάξει στα προγράµµατα 
προώθησής της η Επιτροπή 
Ελαιολάδου στην Καλιφόρ-
νια των ΗΠΑ (OOCC).  Έτσι, 
στα πλαίσια της 3ης σεζόν 
λειτουργίας, το διοικητικό 
συµβούλιο της OOCC ψήφισε 
υπέρ της έγκρισης ενός εθε-
λοντικού προγράµµατος για 
µικρούς παραγωγούς. «Απώ-
τερος στόχος της OOCC είναι 
να αποκτήσουν εµπιστοσύνη 
οι καταναλωτές στο ελαιόλαδο 
της Καλιφόρνια µέσω και της 
χρήσης του προγράµµατος 
γευσιγνωσίας που έχει καταρ-
τίσει η αµερικανική κυβέρνη-
ση», ανέφερε ο Τζεφ Κολο-

µπίνι, πρόεδρος της OOCC.
Έτσι στην Επιτροπή Ελαιολά-
δου της Καλιφόρνια µπορούν 
να συµµετάσχουν όσοι πα-
ράγουν 5.000 γαλόνια ή και 
περισσότερο (περίπου 18.927 
λίτρα) ελαιολάδου το χρόνο 
και να συµµετάσχουν στο σχε-
τικό πρόγραµµα δειγµατολη-
ψίας και γευσιγνωσίας.
Η OOCC πιστεύει ότι όσοι περισ-
σότεροι παραγωγοί συµµετά-
σχουν στο πρόγραµµα τόσο το 
καλύτερο θα είναι γιατί έτσι θα 
µετριέται σταθερά η ποιότητα 
του ελαιολάδου της Καλιφόρ-
νια. Επιπλέον, οι παραγωγοί 
θα µπορούν να βάζουν σχετικό 
σήµα ότι συµµετέχουν στο πρό-
γραµµα στις ετικέτες τους. 

Απώτερος στόχος της 
OOCC είναι να αποκτή-
σουν εµπιστοσύνη οι 
καταναλωτές στο ελαι-
όλαδο της Καλιφόρνια 
µέσω και της χρήσης 
του προγράµµατος 
γευσιγνωσίας της αµε-
ρικανικής κυβέρνησης.

18-23_eidiseis_NEW.indd   21 10/12/16   7:30 PM



Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥel

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

XYLELLA FASTIDIOSA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FAO ΓΙΑ ΤΗΝ XYLELLA 
ΣΕ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Ένα τεχνικό πρόγραµµα µε σκοπό την πρόσλη-
ψη και τη µείωση του κινδύνου εξάπλωσης του 
βακτηρίου Xylella fastidiosa (Xf) λάνσαρε στις 
15 Σεπτεµβρίου ο Οργανισµός Τροφίµων και 
Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ σε συνεργασία µε τη 
Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
Στόχος του προγράµµατος είναι να διευκολύνει 
τον έγκαιρο εντοπισµό, τη διάγνωση και την πα-
ρακολούθηση της Xf, του βακτηριδίου που προ-
κάλεσε εκτεταµένη καταστροφή στους ελαιώνες 

της Απουλίας στην Ιταλία. Μέσω της τεχνικής 
συνεργασίας θα βελτιωθεί η ικανότητα τοπικών 
ινστιτούτων και παραγωγών σχετικά µε την 
ανίχνευση και την πρόληψη για αποφυγή εξά-
πλωσης της Xf µέσω της έγκαιρης ανίχνευσης, 
διάγνωσης, παρακολούθησης και εφαρµογής 
φυτοϋγειονοµικών µέτρων. Το πρόγραµµα του 
FAO ξεκίνησε ως απάντηση σε αιτήµατα των κυ-
βερνήσεων 7 χωρών (Αλγερία, Αίγυπτο, Λίβανο, 
Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη και Τυνησία). 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 10.000 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όσκαρ γεύσης για τα E-LA-WON στο Λονδίνο
Χρυσά Αστέρια απέσπασαν δύο προϊόντα 
της εταιρείας OLIVELAWON, κατά τη δι-
άρκεια της διοργάνωσης των Great Taste 
2016, που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα 
στο Λονδίνο. Ο λόγος για το E-LA-WON 
Premium και Τοw. 
Tα «Great Taste Awards» ή αλλιώς 
«Όσκαρ της γεύσης», είναι ευρέως ανα-
γνωρισµένα ως το πιο αξιόπιστο σύστη-
µα διαπίστευσης για τους παραγωγους 
χειροποίητων τροφίµων και προϊόντων 
delicatessen. Είναι διεθνούς φήµης και 
τυφλής γευσιγνωσίας βραβεία, µε τα 
οποία τιµώνται µόνο τα πιο αξιόλογα τρό-
φιµα και ποτά. Ενδεικτικό της αναγνωρισι-
µότητας των βραβείων είναι ότι τον θεσµό 

υποστηρίζει η «Μέκκα» της γαστρονοµίας, 
τα Harrods. Μάλιστα, πολλοί θεωρούν τη 
διάκριση αυτή ως το πρώτο βήµα για τη 
βρετανική παραγωγή.
Στο φετινό διαγωνισµό, περισσότεροι από 
400 εξειδικευµένοι δοκιµαστές, συµπερι-
λαµβανοµένων των πιο απαιτητικών γευ-
σιγνωστών, σεφ, ιδιοκτητών εστιατορίων 
και παραγωγών, καθώς επίσης συγγρα-
φέων και δηµοσιογράφων ειδικών στον 
τοµέα των τροφίµων και των γεύσεων, επί 
49 ηµέρες δοκίµασαν πάνω από 10.000 
προϊόντα από όλο τον κόσµο για να ανα-
δείξουν τα καλύτερα. Μόνο 1 στα 3 συµ-
µετέχοντα προϊόντα κατάφερε να κερδίσει 
µια διάκριση. 

∆ΕΥΤΕΡΗ Η ΙΤΑΛΙΑ

ΠΡΩΤΟΣ  
ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΙΣ 
ΗΠΑ Η ΙΣΠΑΝΙΑ
Ξεπέρασαν οι Ισπανοί εξαγωγείς ελαιολάδου 
τους Ιταλούς το α’ εξάµηνο του 2016, καθώς µε 
69.608 τόνους έγιναν πρώτοι προµηθευτές των 
ΗΠΑ για το προϊόν. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 

ισπανικής ιστοσελίδας El Economista ο στόχος 
των Ισπανών να γίνουν οι κύριοι τροφοδότες 
ελαιολάδου των Αµερικανών επετεύχθη τελικά το 
α’ τρίµηνο του έτους. Συγκεκριµένα, οι εισαγωγές 
των ΗΠΑ ισπανικού ελαιολάδου αυξήθηκαν κατά 
57% σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα πέρσι. Αντί-
στοιχα οι Ιταλοί εξαγωγείς ελαιολάδου έστειλαν 
το α’ εξάµηνο του 2016 στις ΗΠΑ 65.838 τόνους. 
Να σηµειωθεί ότι οι ΗΠΑ καταγράφουν µια 
συνεχή ανοδική πορεία στη ζήτηση ελαιολάδου. 
Μάλιστα, η κατανάλωση του προϊόντος στις ΗΠΑ 
έχει αυξηθεί κατά 250% τα τελευταία 25 χρόνια.
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ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ 

∆ΙΧΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΣ 
Η ΑΚΡΙΤΗ ΦΕΡΤΑΡ∆ΕΥΣΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ µε τη φερτάρδευση 
ή υδρολίπανση, όπως αποκαλεί-
ται η µέθοδος διεθνώς, δίνονται 
επιπρόσθετες δυνατότητες στα 
µικρής και µεσαίας δυναµικό-
τητας ελαιουργεία (µέχρι 200 
τόνων την ηµέρα) για τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων τους, µε 
τροποποίηση σχετικής ΚΥΑ, για 
τον καθορισµό Πρότυπων Περι-
βαλλοντικών ∆εσµεύσεων. 
Συγκεκριµένα, η µέθοδος παρέχει 
τη δυνατότητα, τα υγρά απόβλητα 
των ελαιοτριβείων, που ως τώρα 
προβλεπόταν ότι, έπειτα από 
προεπεξεργασία, οδηγούνται σε 
εδαφοδεξαµενές προς εξάτµιση, 
να µπορούν να διατίθενται και για 
υδρολίπανση ελαιώνων, µέσω 
ελεγχόµενης διασποράς υπό συ-
γκεκριµένους όρους.

ΚΑΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Βέβαια ήδη ακόµη και από τους 
ίδιους τους ελαιοτριβείς ακούγο-
νται κριτικές περί «κακής» αντι-
γραφής του αντίστοιχου ιταλικού 
νόµου από το υπουργείο. 
Μάλιστα σε ανακοίνωση που εξέ-
δωσαν οι ελαιοτριβείς της Λέσβου 
τονίζουν µεταξύ άλλων ότι: 
«Η εκστρατεία που ξεκίνησε την 
άνοιξη του 2014 για διόρθωση 
της νοµοθεσίας που διέπει τη δι-
αχείριση των Υγρών Αποβλήτων 
των Ελαιοτριβείων (ΥΑΕ), φαίνεται 
ότι βαίνει στο τέλος της. Ήδη πλη-
ροφορηθήκαµε, το τελευταίο και 
ίσως τελικό, σχέδιο ΚΥΑ που τρο-
ποποιεί την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Είναι το αποτέλεσµα εργασιών της 
επί τούτου συσταθείσης διυπουρ-
γικής επιτροπής το Σεπτέµβρη 
του 2014. ∆υστυχώς το περιε-
χόµενο του σχεδίου απέχει πολύ 

των προσδοκιών µας, τις οποίες 
µόλις την περασµένη εβδοµάδα 
η σύµβουλος του Υπουργού Περι-
βάλλοντος, κ. ∆. Λυµπεροπούλου, 
καλλιέργησε µε πληροφορίες δυ-
στυχώς ανεδαφικές.
Με το σχέδιο, στο βαθµό που αφο-
ρά στους ελαιοτριβείς, εισάγονται 
δύο καινοτοµίες:
● Η δυνατότητα επεξεργασίας του 
ελαιοπυρήνα και από άλλες µονάδες, 
πλην των πυρηνελαιουργείων και
● Η δυνατότητα διασκορπισµού 
των υγρών αποβλήτων στον ελαιώ-
να (φερτάρδευση ή υδρολίπανση).
Για λόγους ιστορίας, η φερτάρ-
δευση προτάθηκε από την Υπηρε-
σία Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Βόρειου Αιγαίου και συµπληρώ-
θηκε από εµάς µε την προσκό-
µιση στην επιτροπή του ιταλικού 
νόµου 574/1996 περί διασποράς 
ΥΑΕ, µεταφρασµένου στην ελλη-
νική, µια και στην Ιταλία η φερ-
τάρδευση εφαρµόζεται µε απλές 
διαδικασίες από 20ετίας. 
Μάλιστα, περιλήφθηκε ως µία από 
τις έξι προτάσεις που είχαµε κατα-
θέσει στην επιτροπή.
Επειδή γνωρίζουµε ότι για λόγους 

νησιωτικότητας, ορεινού ανα-
γλύφου, κακού αγροτικού οδικού 
δικτύου, µόνο η φερτάρδευση 
δεν θα λύσει το πρόβληµα και 
επειδή δεν πρέπει να κατασκευ-
αστεί ούτε µία εξατµισιοδεξαµενή 
στην αναπτυσσόµενη τουριστικά 
Λέσβο, αλλά και επειδή µε δι-
φασική λειτουργία µικρός µόνο 
αριθµός ελαιοτριβείων µπορεί να 
εξυπηρετηθεί, είχαµε ζητήσει να 
εγκριθούν εναλλακτικές επιλογές 
διαχείρισης ΥΑΕ. 
Εντούτοις η επιτροπή περιορίστη-
κε να εισηγηθεί µόνο τη φερτάρ-
δευση, ως καινοτοµία. Επιπλέον, 
έχει ενδιαφέρον το ότι, αν και 
χρησιµοποίησε την ιταλική νοµο-
θεσία ως πιλότο για τη σύνταξη 
του νοµοθετήµατος, δεν απέφυγε 
τον πειρασµό κατά τις ελληνικές 
συνήθειες, να εισαγάγει πολύπλο-
κες διαδικασίες, ώστε και αυτή η 
φερτάρδευση να µην είναι εφαρ-
µόσιµη, µε αποτέλεσµα η µία και 
µόνη καινοτοµία στη διαχείριση 
των ΥΑΕ να αυτοακυρώνεται».

∆ΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΕΦΤΙΑΞΕ 
ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι τροποποιούµενες διατάξεις στο θεσµικό πλαίσιο που έχει τεθεί 
σε επεξεργασία από το 2014 κιόλας προέκυψαν ως αποτέλεσµα 
των εργασιών διϋπουργικής οµάδας, που εργάστηκε για το εν 
λόγω πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ελαιουργείων. 
Σηµειωτέον πως στην οµάδα συµµετείχαν εκπρόσωποι από το 
υπουργείο Οικονοµίας, καθώς επίσης και το 
υπουργείο Τουρισµού (διεύθυνση Αδειο-
δότησης Επιχειρήσεων και Επιχει-
ρηµατικών Πάρκων της γενικής 
γραµµατείας Βιοµηχανίας). 
Ακόµη εκπρόσωποι από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (διεύθυν-
ση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης και ειδική 
γραµµατεία Υδάτων) και 
φυσικά το συναρµόδιο 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Μια αµφιλεγόµενη ρύθµιση για τη δυνατότητα διασκορπισµού 
υγρών αποβλήτων ελαιουργείων -ή αλλιώς φερτάρδευση- σε 
ελαιώνες περιελήφθη τελικά στο σχέδιο ΚΥΑ για το νέο πλαίσιο, 
η διαβούλευση της οποίας ολοκληρώθηκε στις 4 Οκτωβρίου

Επιµέλεια Αλέξανδρος Μπίκας

Γιάννης Τσιρώνης,  
αναπληρωτής υπουργός  

Περιβάλλοντος.
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Του Αλέξανδρου Μπίκα

Ακόµα δεν έχει ολοκληρώσει ο 
αρµόδιος οργανισµός πληρω-
µών του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης τη διαδικασία ελέγ-
χου περιπτώσεων αγροτών που 
επλήγησαν από την τηλεπισκόπη-
ση, µε αποτέλεσµα να υποστούν 
ποινές και να µην έχουν ακόµη 
πληρωθούν το τσεκ.
Σχετική καταγγελία έκανε στο 
El αγρότης από την περιοχή της 
Λέσβου, ο οποίος ακόµα περιµέ-
νει να δικαιωθεί, όπως έχει γίνει 
γνωστό ότι συνέβη µε παραγω-
γούς άλλων περιοχών, όπως της 
Κέρκυρας και του Πηλίου. Ότι δεν 
έχει ακόµα ολοκληρωθεί η σχε-
τική διαδικασία φαίνεται εξάλλου 
και από σχετική απάντηση στην 
υπ’ αριθµόν 7046/15-7-2016 
Ερώτηση που κατέθεσαν οι βου-
λευτές της ∆ηµοκρατικής Συµπα-
ράταξης Ε. Χριστοφιλοπούλου και 
Μ. Τζελέπης, του Βαγγέλη Απο-
στόλου, ο οποίος τονίζει µεταξύ 
άλλων πως: «Η επικαιροποίηση 
του χαρακτηρισµού της κάλυψης 
γης από δασική σε ελαιοκαλλι-
έργειες θα οδηγήσει σε απόδοση 
δικαιωµάτων ενίσχυσης για την 
περίοδο 2015-2020».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7046/15-7-2016
Απαντώντας στην παραπάνω 
Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βου-
λευτές κ.κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου 
και Μ. Τζελέπης, σας πληροφο-
ρούµε τα εξής:
Τα ελαιόδεντρα της Περιφερειακής 
Ενότητας (Π.Ε.) Κέρκυρας, λόγω 
της εφαρµοζόµενης τοπικής καλ-
λιεργητικής πρακτικής, έχουν ιδι-
αίτερα µεγάλο ύψος και πυκνότητα, 
µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται 
συχνά στις δορυφορικές εικόνες µε 
δασική ή παρόµοια «υφή». Εξαιτίας 
αυτής της ιδιαιτερότητας, κατά την 
ψηφιοποίηση του χαρτογραφικού 
υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο 
έγινε µε φωτοερµηνευτικές µεθό-
δους, περιοχές, οι οποίες έχουν 
κάλυψη µε ελαιόδεντρα, χαρακτη-
ρίστηκαν, σε ορισµένες περιπτώ-
σεις, ως δασικές.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο διορθωτι-
κών ενεργειών, διενήργησε επανε-
λέγχους, µε σκοπό την επαλήθευση 
ή τη διόρθωση του ψηφιακού του 
υποβάθρου, όπου απαιτείται, επα-
ναχαρακτηρίζοντας τις γεωγραφικές 
ενότητες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
Η επικαιροποίηση του χαρακτηρι-
σµού της κάλυψης γης από δασική 
σε ελαιοκαλλιέργειες θα οδηγήσει 

Τις αστοχίες του συστήµατος 
τηλεπισκόπησης και τις συνέπειες 

που έχουν στους παραγωγούς 
πήγε στη Βουλή ο Μιχ. Τζελέπης

Θα πρέπει να τηρηθεί 
απαρέγκλιτα η 
κείµενη εθνική 
και ενωσιακή 
νοµοθεσία σχετικά 
µε την απαίτηση 
περί χαρακτηρισµού 
επιλέξιµων

Κρεµασµένοι απ’ το δορυφόρο χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί
σε απόδοση δικαιωµάτων ενίσχυσης 
για την περίοδο 2015-2020. 
Τονίζεται ότι θα πρέπει να τηρηθεί 
απαρέγκλιτα η κείµενη εθνική και 
ενωσιακή νοµοθεσία σχετικά µε 
την απαίτηση περί χαρακτηρισµού 
των επιλέξιµων περιοχών του χαρ-
τογραφικού υποβάθρου, συµπερι-
λαµβανοµένης και της απαίτησης 
ελάχιστης γεωργικής δραστηριότη-
τας που πρέπει να εφαρµόζεται σε 
µόνιµες καλλιέργειες, στις οποίες 
ανήκουν και οι ελαιώνες (κλάδε-
µα ανά δύο έτη και καθαρισµός 
«υπο-ορόφου» των δέντρων).
Σηµειώνεται ότι στις 26/7/2016 
πιστώθηκε η εκκαθάριση της 
βασικής ενίσχυσης σε 20.167 
δικαιούχους, συνολικής αξίας 
11.373.239 € και της πράσινης 
ενίσχυσης σε 18.227 δικαιού-
χους, συνολικής αξίας 11.890.079 
ευρώ. Με τις συµπληρωµατικές 
πληρωµές µηνών Ιουνίου και Ιου-
λίου για τη βασική ενίσχυση, χο-
ρηγήθηκαν επιπλέον δικαιώµατα 
βασικής ενίσχυσης και πληρώθη-
καν γεωργοί που τα αγροτεµάχιά 
τους είχαν αρχικά χαρακτηριστεί 
ως δασικά και αποχαρακτηρί-
στηκαν µετά από τους ελέγχους 
επαλήθευσης που πραγµατοποιή-
θηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
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Έκλεισε την πόρτα σε αποζηµιώσεις και ΠΣΕΑ 
ελαιοπαραγωγών που υπέστησαν ζηµιές το Μάη 
από τον καύσωνα ο ΕΛΓΑ. Αυτό προκύπτει από 
υπηρεσιακό έγγραφο που απέστειλε στον ΣΕ∆ΗΚ, 
προκαλώντας αντιδράσεις τόσο εκ µέρους των 
αγροτών, όσο και των τοπικών βουλευτών

Ειδικότερα, «µε καθυστέρηση 1,5 
σχεδόν µήνα», σηµειώνει ο ΣΕ∆ΗΚ 
«δόθηκε επιτέλους κάποια απάντη-
ση στο υπόµνηµα του Συνδέσµου 
για τις ζηµιές στις ελιές από τους 
καύσωνες». Ωστόσο µε το έγγραφο 
(αρ. πρωτ. 9708/22-08-16), που 
υπογράφεται από την Προϊσταµένη 
του ΕΛΓΑ «γίνεται σαφές ότι, τελι-
κά, τα αιτήµατα που υπέβαλε ο ΣΕ-
∆ΗΚ, δεν µπορούν να καλυφθούν, 
ούτε από ΕΛΓΑ, ούτε από ΠΣΕΑ», 
εξηγεί ο ΣΕ∆ΗΚ, µε αφορµή την 
απάντηση του οργανισµού, στην 
οποία αναφέρεται ότι: «ο καύσω-
νας σηµειώθηκε στις 18/6, περίο-
δο που η ελαιοπαραγωγή ήταν σε 
στάδιο ασφαλιστικά καλυπτόµενο, 
χωρίς όµως να διαπιστωθούν ζη-
µιές στην παραγωγή».
Τη δική του ερµηνεία αναφορικά 
µε τον Κανονισµό του ΕΛΓΑ που, 

σύµφωνα µε τους υπηρεσιακούς 
του οργανισµού, δεν καλύπτει 
ασφαλιστικά ζηµιές στους αν-
θούς της, δίνει µε επιστολή στους 
αρµόδιους, ο πρόεδρος του ΣΕ-
∆ΗΚ, Γιώργης Μαρινάκης. «Η 
απάντηση του ΕΛΓΑ δεν ευσταθεί 
ούτε επιστηµονικά, σηµειώνει ο 
ΣΕ∆ΗΚ, ούτε δεοντολογικά για 
τους εξής λόγους: Η αναφορά 
της επιστολής του ΕΛΓΑ  «Πριν το 
δέσιµο των καρπών η παραγωγή 
δεν έχει καν διαµορφωθεί, γιατί 
και δεν καλύπτεται ασφαλιστι-
κά» δεν ευσταθεί  επιστηµονικά  
αφού θεωρεί ότι η άνθιση δεν 
αποτελει  στάδιο  διαµόρφωσης 
της  παραγωγής και εποµένως 
αποδέχεται ότι χωρίς άνθηση 
µπορεί να υπάρξουν καρποί!
Η αναφορά της επιστολής του ΕΛΓΑ 
«Ο παγετός καλύπτεται κατ’ εξαί-
ρεση στην άνθιση, γιατί αποτελεί 
καθολικό φαινόµενο και έχει ως 
αποτέλεσµα την εκµηδένιση της 
παραγωγής στις πληγείσες καλ-
λιέργειες» δεν ευσταθεί δεοντο-
λογικά και νοµικά  αφού εισάγει 
τις έννοιες «καθολικό φαινόµενο» 
και «εκµηδένιση της παραγωγής» 
που δεν αναφέρονται στον κανονι-
σµό και συγχρόνως αποδέχεται ότι 
συµβαίνουν µόνο µε τον παγετό και 
όχι µε τους καύσωνες!

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΠΣΕΑ 
Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Οι όροι «καθολικό 
φαινόµενο» και 
«εκµηδένιση της 
παραγωγής» δεν 
αναφέρονται στον 
Κανονισµό
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ΝΕΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ 

ΤΡΙΚΛΟΠΟ∆ΙΑ 
ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ
ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΠΟΠ 

Τελευταίο κρούσµα, η απόσυρση ελληνικών επι-
τραπέζιων ελιών που αναγράφουν την ονοµασία 
της ποικιλίας «Καλαµάτα/Kalamata Olives», από 
ράφια λιανεµπορίου στην Κροατία, γεγονός που 
σύµφωνα µε διασταυρωµένες πληροφορίες 
«φωτιές» έχει ανάψει στις τάξεις των εξαγω-
γέων, αλλά και πιο συγκεκριµένα της ∆ιεπαγ-
γελµατικής Επιτραπέζιας Ελιάς (∆ΟΕΠΕΛ).
Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι οι συ-
γκεκριµένες επιτραπέζιες ελιές εισήχθησαν στην 
Κροατία από Γερµανό έµπορο, κάτι που πυρο-
δοτεί φόβους, µήπως παρατηρηθούν ανάλογα 
φαινόµενα απόσυρσης και στη γειτονική, αλλά 
σαφώς µεγαλύτερη αγορά της Γερµανίας.
Βέβαια, όπως σηµειώνουν κύκλοι εξαγωγέων, 
που έφτασαν στο... µη παρέκει µε αφορµή το 
νέο αυτό περιστατικό, ζητώντας εκ νέου παρέµ-
βαση από το αρµόδιο υπουργείο, που ποιεί την 
νήσσαν, πρόκειται ασφαλώς για µεµονωµένα 
κρούσµατα, τα οποία δεν αφορούν µεγάλες πο-
σότητες. «Είναι να µην σου τύχει», λέει χαρακτη-
ριστικά στο el, τυποποιητής ελιάς, µε παρουσία 
σε ράφια του εξωτερικού.

Σηµειωτέον πως πληροφορίες θέλουν τον  Άρη 
Κεφαλογιάννη, ιδρυτή της εταιρείας Gaea, ν’ 
απειλεί µε κλείσιµο της µονάδας που διαθέτει 
στο Αγρίνιο, αν δεν «θεραπευθεί» η γενικότερη 
στρέβλωση µε το ΠΟΠ στις ελιές.
Μια στρέβλωση που, θυµίζουµε, έγκειται στο 
γεγονός ότι η συγκεκριµένη ονοµασία (ΠΟΠ) 
αφορά την επιτραπέζια ελιά που παράγεται στη 
Μεσσηνία, ορίζοντας την προέλευσή της και 
δηµιουργήθηκε το 1993. Συγχέεται ωστόσο, 
υποστηρίζουν και οι εξαγωγείς µε το brand Ελιές 
Καλαµάτας ή Kalamata Olives που αποτελεί µια 
µη κατοχυρωµένη, ωστόσο ισχυρή εµπορικά 
ονοµασία που χρησιµοποιούν εδώ και 80 χρόνια 
περίπου οι Έλληνες έµποροι.
Αποτέλεσµα αυτής της σύγχυσης είναι, όπως 
υποστηρίζουν εκπρόσωποι της ∆ιεπαγγελµα-
τικής Ελιάς- να εµποδίζεται η εξαγωγή 50.000 
τόνων επιτραπέζιας ελληνικής ελιάς που παρά-
γονται εκτός των ορίων του νοµού Μεσσηνίας, 
ήτοι περίπου το 25% των εξαγωγών του κλάδου, 
καθώς δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν την 
επωνυµία Καλαµάτας.

Σε µάστιγα που διώχνει ετικέτες ελιάς ποικιλίας Καλαµών 
από ξένα ράφια, τα οποία µε κόπο και δουλειά ετών κατακτή-
θηκαν, εξελίσσεται το πρόβληµα του… στενού ΠΟΠ

Του Αλέξανδρου Μπίκα

∆ΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ Η ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΛΙΑΣ
Απορρίφθηκε µε απόφαση Αποστόλου το αίτηµα 
αναγνώρισης ως Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργά-
νωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (∆ΟΕΠΕΛ) που υπέβαλε 
η οµώνυµη οργάνωση, µε στόχο την προώθηση 
θεσµικών θεµάτων και τη χάραξη πολιτικών τόνω-
σης εξαγωγών. Το κείµενο της απόφασης καθιστά 
γνωστή την απόρριψη της αίτησης για αναγνώρι-
ση καθώς: «∆εν προσκοµίσθηκαν στοιχεία για την 
απόδειξη του βαθµού αντιπροσωπευτικότητας (της 

παραγωγής ή/ και της εµπορίας και κατά περίπτωση 
της τυποποίησης ή της διανοµής) της Οργάνωσης σε 
Εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να τεκµηριώνεται η τή-
ρηση της προϋπόθεσης αναγνώρισης του στοιχείου 
γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Καν. (ΕΕ) 
αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου και όπως αυτά καθορίζονται και 
αναφέρονται στην αριθ. 336178/2000 (ΦΕΚ Α 421) 
Απόφαση Υπουργού Γεωργίας(άρθρο 2 παρ. γ)».
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�ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ να κρατηθούν 
οι τιµές στα παραπάνω επίπεδα, 
όπως και η ελαιοπεριεκτικότητα 
των ελιών που προς το παρόν εί-
ναι η καλύτερη των τελευταίων 
χρόνων (4,5 κιλά ελιές για 1 κιλό 
ελαιόλαδο, ενώ άλλες χρονιές 
απαιτούνται 5-5,2 κιλά ελιές για 1 
κιλό ελαιόλαδο)», σχολιάζει ο Πα-
ναγιώτης Μπατσάκης, πρόεδρος 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγ. 
Αποστόλων, που µετά από δια-
πραγµάτευση έκλεισε τιµές στα 4 
ευρώ το κιλό για 112 τόνους έξτρα 
παρθένο, χωρίς υποχρεώσεις όσον 
αφορά την οξύτητα. Η πολύ καλή 
ελαιοπερικτότητα σχετίζεται µε τη 
φετινή ανοµβρία, η οποία επέφερε 
και µείωση της παραγωγής, που 
«αναµένεται να συνεχιστεί», σύµ-
φωνα µε τον κ. Μπατσάκη. 

Υπενθυµίζεται ότι ο εν λόγω 
συνεταιρισµός φέτος πούλησε 
αγουρέλαιο ποικιλίας Αθηνοελιάς 
και οξύτητας 0,3 µε έκθλιψη από 
τις 28 Σεπτεµβρίου έως και τις 8 
Οκτωβρίου, έναντι 4,40 ευρώ το 
κιλό, χαµηλότερα από πέρυσι που 
οι αντίστοιχες τιµές ήταν στα 4,60 
ευρώ το κιλό. 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Εκτός από τους Αγ. Αποστόλους 
Λακωνίας, η παραγωγή φέτος 
φαίνεται µειωµένη σε Ηλεία, Αχα-
ΐα, Κορινθία, Φθιώτιδα και Κρήτη, 
και γενικά στην Ελλάδα, κατά 14% 
από την περσινή σεζόν που παρή-
χθησαν 300.000 τόνοι.
Να σηµειωθεί εδώ ότι γενικότερα, η 

ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΣΕΖΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΘΕΤΕΙ Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ   

ΑΠΟ ΤΑ 4 ΕΥΡΩ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΤΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
Καλές τιµές για τους ελαιοπαραγωγούς και εύκολη 
διάθεση ιδιαίτερα του ποιοτικού ελαιολάδου σηµατοδοτούν 
οι πρώτες ενδείξεις στην εγχώρια αγορά, σύµφωνα µε τις 
οποίες υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για το φετινό ελαιόλαδο 
χύδην, όσο και για το τυποποιηµένο. Κι αυτό καθώς, όπως 
εξηγούν εξαγωγείς και µεσίτες που βολιδοσκοπούν την 
επικείµενη παραγωγή στην Πελοπόννησο, αναµένεται 
µειωµένη, συν τοις άλλοις, στην Ελλάδα και στην 
Ιταλία, (στους 260.000 και 330.000 τόνους αντίστοιχα, 
σύµφωνα µε το I.O.C.). Ενδεικτικές είναι οι πρώτες τιµές 
για το έξτρα παρθένο των Αγ. Αποστόλων, που µετά από 
διαπραγµάτευση αυτή την εβδοµάδα κλείστηκαν στα 4 
ευρώ το κιλό για 112 τόνους (4 βυτία) µέχρι 0,5 οξύτητα. 
Να σηµειωθεί ότι πέρυσι, µετά από µία πολύ µειωµένη 
σεζόν –του ’14-’15-, οι αντίστοιχες τιµές ήταν 4,50 ευρώ 
το κιλό για 1 βυτίο και 4,35 για 3 και πρόπερσι, για 3 
βυτία, 3,45 ευρώ το κιλό

Της Μαρίας Κρόκου

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ευρώ το κιλό, 10-12 Οκτωβρίου)

ΠΗΓΗ: EL

ΠΕΡΣΙΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

2016

3,80

3,26-3,30 -

-2015

ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΧΑΪΑ ΚΡΗΤΗ

2,80-2,90

3-3,05

4-4,10 3,30

3,05-3,10

3,40

2,90-3,10 -

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

3-3,10 4,00
φετινό

ελαιόλαδο
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παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου 
του ’16-’17 αναµένεται κατά 30.000 
τόνους χαµηλότερη από την παγκό-
σµια φετινή κατανάλωση, σύµφωνα 
µε την τελευταία έκθεση του I.O.C. 
που δηµοσιεύθηκε την Παρασκευή 
7 Οκτωβρίου, ενώ την ίδια στιγµή τα 
αποθέµατα στην Ισπανία, που είναι 
γύρω στους 429.000 τόνους φεύ-
γουν µε καλό ρυθµό. 
«Εάν τελικά επιβεβαιωθούν οι 
εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Συµβου-
λίου Ελαιολάδου, θα προωθηθεί µε 
ευκολία το προϊόν», λένε στο «EL» 
τυποποιητές από τη Μεσσηνία. 
Όπως εκτιµά ο διαχειριστής του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Συκέας 
Λακωνίας, Σωτήρης Μπατσάκης, 
είναι πολύ πιθανό οι τιµές παρα-
γωγού φέτος να είναι κατά 10% 
αυξηµένες περίπου λόγω κυρίως 

της µειωµένης παραγωγής σε 
Ελλάδα και Ιταλία, όπου σηµειώ-
θηκαν µεγάλες προσβολές δάκου. 

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΟ 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο, 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Στην Συκέα Λακωνίας, ύστερα 
από διαπραγµάτευση, οι τιµές για 
το περσινό ελαιόλαδο είναι στα 
3,30 ευρώ το κιλό, χαµηλότερα 
από την περσινή σεζόν µε τα µη-
δενικά αποθέµατα, που αυτή την 
περίοδο οι τιµές ήταν στα 3,80 
ευρώ το κιλό. «Ενώ ένα µήνα 
πριν υπήρχαν πολλά αποθέµατα, 
τώρα έχουν µείνει λίγα, τα οποία 
θα έχουν εξαντληθεί πριν βγει το 
καινούριο ελαιόλαδο», εκτιµά ο 

κ. Μπατσάκης. Στην περιοχή, η 
παραγωγή παρά τις σηµαντικές 
προσβολές από δάκο που είχαν να 
αντιµετωπίσουν οι καλλιεργητές, 
υπολογίζεται στους 1.000 τόνους, 
υψηλότερη από πέρυσι που παρή-
χθησαν 600. 
Επίσης, λόγω και της διάθεσης 
των αποθεµάτων, που σύµφω-
να µε συντελεστές του κλάδου 
«αναµένεται να έχουν εξαντληθεί 
έως τέλος Οκτωβρίου-το πολύ 
το 1ο δεκαήµερο του Νοεµβρί-
ου», τη ∆ευτέρα 10 Οκτωβρίου σε 
δηµοπρασία του Α. Σ. Βλαχιώτη 
πουλήθηκαν 56 τόνοι περσινού 
ελαιολάδου έναντι 3,2615 ευρώ 
το κιλό, ελαφρώς υψηλότερα από 
τις τιµές στις οποίες έκλεισαν οι 
δηµοπρασίες των προηγούµενων 
εβδοµάδων. 

Φέτος εκτιµάται ότι η 
προσφορά ελαιολάδου 
τόσο από την Αφρική 
όσο και από την 
Ασία θα µειωθεί και 
µάλιστα όσον αφορά 
την τελευταία κατά 
31%, σύµφωνα µε την 
GEA Iberia

Ε Λ Λ Α ∆ Α

Ελλάδα
Παραγωγή ελαιολάδου  

2016-2017

ΠΗΓΗ: I.O.C. 

260.000  
τόνοι

19% 
κάτω από το  
2015-2016
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ 
Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
Όπως επισηµαίνουν, λόγω της µεί-
ωσης στην παραγωγή της Ελλάδας 
και της Ιταλίας και της έξαρσης 
του δάκου κατά τόπους, η ζήτηση 
θα είναι ιδιαίτερη για το ποιοτικό 
ελαιόλαδο. Την αναµενόµενη ανά-
γκη για προσπάθεια των εταιρει-
ών να βρουν ποιοτικό ελαιόλαδο 
λόγω της µειωµένης παραγωγής 
σε Ελλάδα και Ιταλία υποστηρίζει 
στο περιοδικό «The Grocer» και 
ο γεν. διευθυντής της εταιρείας 
Felippo Berio, της οποίας τα ελαιό-
λαδα έχουν παρουσία σε Σουηδία, 
Καναδά, Ιαπωνία, Ρωσία, Κίνα και 
Βραζιλία. 
Στη Λακωνία κατά τόπους η µείωση 
φτάνει το 50%, λέει ο παραγωγός 
∆ηµήτρης Κόντος από το Γεράκι. 
Κατά 50% µειωµένη αναµένεται 
και η παραγωγή στην Κορινθία, 
καθώς, σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του Α. Σ. Αγ. Βασιλείου, Μιχάλη 

Βαρδάκα, «τον Μάιο, την εποχή 
της ανθοφορίας είχαν σηµειωθεί 
υψηλές θερµοκρασίες». Στην πε-
ριοχή, όπου η συγκοµιδή ξεκινάει 
αρχές Νοεµβρίου, λίγο νωρίτερα 
από άλλες σεζόν, η παραγωγή 
ήταν µειωµένη και τα 2 προηγού-
µενα χρόνια. 
Οι τιµές για τους παραγωγούς 
τώρα είναι στα 3-3,05 ευρώ το 
κιλό για το περσινό ελαιόλαδο, 
έναντι 2,80-2,90 ευρώ το κιλό 
πέρυσι, επισηµαίνουν συντελεστές 
του κλάδου, προβλέποντας ότι η 
ζήτηση για το φετινό ελαιόλαδο θα 
είναι αυξηµένη. 
Μειωµένη αναµένεται και η παρα-
γωγή στην Αχαΐα, όπως προανα-
φέρθηκε, λόγω παρενιαυτοφορίας 
(µία χρονιά παρατηρείται παραγω-
γή και µία όχι), ενώ τα αποθέµατα 
είναι µηδαµινά. Επίσης, λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών αυτό το 
διάστηµα αρχίζει να ανεβαίνει το 
Κ232 κατά τόπους. Στην Αχαΐα οι 
τιµές για το περσινό ελαιόλαδο εί-
ναι στα 3-3,10 ευρώ το κιλό, στα-
θερές εδώ και έναν µήνα. 
Σταθερότητα έχουν παρουσιάσει 
και οι τιµές για το περσινό ελαιό-
λαδο στη Μεσσηνία, που από τον 
Φεβρουάριο είναι στα 3,05-3,10 
ευρώ το κιλό. «Η σταθερότητα 
αυτή είχε να φανεί από τότε που οι 
τιµές ήταν στα 2,20-2,30 ευρώ το 
κιλό, πριν 3-4 χρόνια», επισηµαί-
νει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συ-
νεταιριµού Γαργαλιάνων, Αναστά-
σιος Προσηλιακός, προσθέτοντας 
ότι µία σταθερότητα καλών τιµών 
είναι το καλύτερο για τον κλάδο 
προκειµένου να υπάρχει οµαλή 
τροφοδοσία. 
Η σεζόν στη Μεσσηνία φαίνεται 
καλή από άποψη ποσοτήτων, για 
3η συνεχόµενη φορά χάρη και στο 
κλάδεµα που κάνουν οι παραγω-
γοί. Σύµφωνα µε τον κ. Προσηλια-
κό, ο Α. Σ. Γαργαλιάνων αναµένεται 
να παράγει πάνω από 1.500 τόνους 
φέτος έναντι 1.200 πέρυσι, ενώ και 
η ποιότητα φαίνεται πολύ καλή και 
αν σηµειωθεί ηλιοφάνεια τις επό-
µενες ηµέρες, και η ελαιοπεριεκτι-
κότητα θα είναι σε καλά επίπεδα. 

Ανησυχίες εγείρει 
στους Έλληνες 
τυποποιητές το 
ενδεχόµενο οι τιµές 
να πάνε πολύ υψηλά, 
καθώς, όπως λένε, 
όταν είχαν φτάσει 4 
ευρώ το κιλό πριν 1,5 
χρόνο η κατανάλωση 
του τυποποιηµένου 
είχε πέσει

Σχεδόν όλες οι 
βασικές χώρες 
παραγωγής 
ελαιολάδου 
αναµένουν 
φέτος µείωση, 
πλην της 
Πορτογαλίας και 
της Τουρκίας, η 
οποία, ωστόσο, 
δεν παράγει 
µεγάλο ποσοστό 
έξτρα παρθένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Μεγάλη ζηµιά έχει παρατηρηθεί στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης, 
µε ορισµένους καλλιεργητές να έχουν χάσει όλη την παραγωγή τους 
εξαιτίας της ξηρασίας την προηγούµενη σεζόν και του καύσωνα κατά 
την ανθοφορία. Σε αυτές τις συνθήκες ήρθε να προστεθεί και «το 
χαλάζι πριν 20 ηµέρες που έπληξε την καλλιέργεια», σύµφωνα µε τον 
αντιπρόεδρο της ΕΑΣ Ηρακλείου, Μύρωνα Χιλετζάκη. 
Επίσης, όπως λέει ο κ. Χιλετζάκης, τα δέντρα που έχουν παραγωγή, 
έχουν προσβληθεί σε µεγάλο ποσοστό από δάκο. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ζήτηση τώρα είναι µειωµένη για το περσινό 
ελαιόλαδο και οι τιµές στα 2,90-3,10 ευρώ το κιλό, ενώ τα αποθέµατα 
από την περσινή χρονιά είναι στους 16.000 τόνους. Να σηµειωθεί ότι 
η σεζόν του ’16-’17 είναι πρώιµη στην Κρήτη και θα ξεκινήσει στα 
µέσα Νοεµβρίου. 

ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Μεγάλο ποσοστό δακοπροσβολών παρατηρήθηκε και στο Πήλιο, όπου 
οι παραγωγοί ξεκίνησαν έναν µήνα πιο νωρίς τη συγκοµιδή γιατί οι 
ελιές ‘πεσαν κάτω. Βέβαια, και πέρυσι είχε παρατηρηθεί µειωµένη 
παραγωγή στην περιοχή. 
Παράλληλα, στη Φθιώτιδα η παραγωγή φαίνεται µικρότερη από 
την περσινή καλή σεζόν, επισηµαίνει στο «EL» ο παραγωγός Νίκος 
Λάµπρου. 

Εξαγωγές ελαιολάδου *

2016-2017 

Εξαγωγές ελαιολάδου Ελλάδα 

2015-2016

110.000 
τόνοι

140.000 
τόνοι

απ’ το 2015-2016

21%

*Εκτίµηση ΕΣΒΙΤΕ
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ΕΠΙΣΗΣ, τα αποθέµατα σε συσκευα-
στήρια και ελαιοτριβεία της Ισπανίας 
είναι µειωµένα κατά 18% σε σχέση 
µε τα µέσα αποθέµατα τα τελευταία 
έτη και βρίσκονται στους 429.000 
τόνους, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του 
Efeagro, που ανήκει στο ισπανικό 
πρακτορείο ειδήσεων, Efe. 
Παράλληλα, σύµφωνα µε την τε-
λευταία έκθεση του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Ελαιολάδου (I.O.C.), 
που δηµοσιεύθηκε 7 Οκτωβρίου, 

η ισπανική παραγωγή ελαιολάδου 
για το 2016-2017 αναµένεται στους 
1.380.000 τόνους, παρά τις αρχικές 
καλές προβλέψεις, ελαφρώς µειω-
µένη, κατά 1%, από αυτή του ’15-
’16, ενώ µείωση αναµένουν και οι 
υπόλοιπες χώρες µε σηµαντική πα-
ραγωγή πλην της Τουρκίας και της 
Πορτογαλίας. 
Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το Σύστη-
µα Πληροφοριών για τις Τιµές Πα-
ραγωγού Ελαιολάδου στην Ισπανία, 

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΧΕΙ
ΤΑ 3 ΕΥΡΩ Η ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ
Εδραιωµένες πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό είναι 
οι τιµές παραγωγού στην Ισπανία, οι οποίες 
αναµένεται να διατηρηθούν σε καλά επίπεδα 
λόγω της εκτιµώµενης πτώσης της παγκόσµιας 
παραγωγής ελαιολάδου και της σταθερότητας 
στην παγκόσµια κατανάλωση

Της Μαρίας Κρόκου
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POOLred, τη ∆ευτέρα 10 Οκτω-
βρίου αυτές ήταν στα 3,19 ευρώ 
το κιλό για το έξτρα παρθένο, οι 
οποίες είναι στα ίδια επίπεδα του-
λάχιστον από τον Αύγουστο. 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΞΗΡΙΚΑ 
Η ανοµβρία είχε πρώτα αντίκτυ-
πο στις ξηρικές καλλιέργειες, 
όπου χρειάζονται οι βροχές για 
την ανάπτυξη του καρπού. Πλέον 
η κατάσταση είναι αρνητική τόσο 
στα ξηρικά όσο και στα ποτιστικά 
χωράφια. Έτσι, στην Ανδαλουσία 
ένα µεγάλο µέρος των ξηρικών 
ελαιώνων επηρεάστηκε από την 
ξηρασία, µέχρι το σηµείο που 
ο καρπός έπεφτε απ’ τα δέντρα 
τελείως ξηρός.  Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις, τα δέντρα έπαθαν µη 
αναστρέψιµες ζηµιές τουλάχιστον 
την τωρινή σεζόν, µε µεγάλη πι-
θανότητα η έλλειψη νερού να φα-
νεί και τα επόµενα έτη. 

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΕΞΕΙ 
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑ
Όπως φοβόντουσαν πριν το κα-
λοκαίρι οι συντελεστές του κλά-
δου, η έλλειψη βροχοπτώσεων 
προκάλεσε στρες στα δέντρα, µε 
αποτέλεσµα η παραγωγή να µην 
είναι η αναµενόµενη.  Μάλιστα, 
όπως τονίζει η Ένωση Αγροτών 
και Κτηνοτρόφων της Ανδαλου-
σία, η απώλεια έφτασε το 20-30% 
της µέσης παραγωγής της περιο-
χής, ποσότητα που αναµένεται να 
µειωθεί περαιτέρω εάν συνεχιστεί 
η ανοµβρία.  
Σύµφωνα µε την Ένωση Αγροτών 
και Κτηνοτρόφων της Ανδαλουσία, 
η παραγωγή αναµένεται να µειω-
θεί ακόµα και αν βρέξει τους επό-
µενους µήνες. 
Όπως τονίζει στο Agroinforma-
cion.com ο γενικός γραµµατέ-
ας της Ένωσης Νέων Αγροτών 
της Castilla-La Manca, Julián 
Morcillo, συνεχίζουν να εγείρουν 
ανησυχίες οι προβλέψεις της 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και 

η ξηρασία, που έχει προκαλέσει 
τεράστιες απώλειες στην παρα-
γωγή της περιοχής, κατάσταση 
που µπορεί να χειροτερέψει εάν 
συνεχιστεί αυτός ο καιρός. 
Ως εκ τούτου, είναι πολύ µικρή η 
πιθανότητα οι τιµές παραγωγού να 
υποστούν διορθώσεις. 

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡ∆ΟΒΑ
Να σηµειώσουµε εδώ ότι όσον 
αφορά το αγουρέλαιο, για παρά-
δειγµα της Κόρδοβα στη Νότια 
Ισπανία, για 3η συνεχόµενη σεζόν 
η παραγωγή ήταν περισσότερο µει-
ωµένη από µία µέση χρονιά. 
Επίσης, οι τέσσερις µήνες ξηρασί-
ας και ο ζεστός Οκτώβριος χωρίς 
ίχνος βροχών έχουν εγείρει ανη-
συχίες στον τοµέα για το ενδεχό-
µενο της παραγωγής µικρών µε-
γεθών ελιών και κακής ποιότητας 
ελαιολάδου. 
Τώρα κανείς δεν πιστεύει ότι η πα-
ραγωγή της περιοχής θα φτάσει 
τους 70.000 τόνους µίας κανονι-
κής σεζόν. Μάλιστα, οι προβλέ-
ψεις κάνουν λόγο για τη χειρότερη 
σεζόν εδώ και δεκαετίες, καθώς 

εκτιµάται ότι θα είναι χαµηλότερη 
και από τους 50.000 τόνους που 
παρήχθησαν πέρυσι, που χαρακτη-
ρίζεται άσχηµη σεζόν εξαιτίας των 
δυσµενών κλιµατολογικών συνθη-
κών. Αξίζει να αναφέρουµε ότι την 
περσινή σεζόν η παραγωγή ήταν 
πιο µειωµένη από κάθε πρόβλεψη, 
στους 50.000 τόνους, χαµηλότερη 
σε ένα ποσοστό της τάξης του 30% 
από µία κανονική σεζόν. 

ΜΕ ΚΑΛΟ ΡΥΘΜΟ 
Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΣΙΝΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
Τέλος, να σηµειώσουµε ότι, σύµ-
φωνα µε τα τελευταία στοιχεία για 
την περσινή σεζόν, τους 11 πρώ-
τους µήνες του 2015-2016, διακι-
νήθηκαν στην Ισπανία 1.261.800 
τόνοι, κατά 3% περισσότεροι από 
την προηγούµενη σεζόν και πολύ 
κοντά σε µία µέση χρονιά. 
Μάλιστα, τον τελευταίο µήνα οι τι-
µές ανέβηκαν λίγο, αν και οι πρά-
ξεις ήταν λιγότερες σε σχέση µε 
πέρυσι.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία, 
ο ρυθµός διακίνησης του ελαιολά-
δου ήταν καλός, τόσο όσον αφορά 
την ισπανική αγορά όσο και όσον 
αφορά τις εξαγωγές. 

Η ζήτηση συνεχίζει 
να είναι ισχυρή και 
αµετάβλητη για το 
ελαιόλαδο της Ισπανίας, 
που φέτος έχει µειωµένα 
κατά 18% αποθέµατα 
από µία κανονική σεζόν, 
µε αποτέλεσµα λόγω και 
των εκτιµήσεων για την 
ερχόµενη παραγωγή, 
οι τιµές παραγωγού να 
διατηρούνται σε καλά 
επίπεδα  

Παγκόσµια παραγωγή* 

2016-2017

Παγκόσµια κατανάλωση*

2016-2017

0,5%

2.918.000
τόνοι

2.948.000
τόνοι

7%
από το ’15-‘16

από το ’15-‘16

*Πρόβλεψη

Τιµές παραγωγού 
Τελευταία εβδοµάδα Σεπτεµβρίου 
(ευρώ το κιλό)          

Ιταλία 3,92 26%

Τυνησία 3,23 13%

Ισπανία 3,18 21%

Ελλάδα 2,95 12%

 ΠΗΓΗ: I.O.C.

από πέρυσι

Έξτρα 
παρθένο

Τιµές Ισπανών παραγωγών 
06/10/2016 – 12/10/2016 

ΠΗΓΗ: poolred.com

 3,18
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ΟΠΩΣ ΤΟΝΙΖΕΙ η ιταλική συνοµο-
σπονδία γεωργικών συνεταιρισµών, 
Coldiretti, το 2016 θα είναι µία πολύ 
άσχηµη χρονιά για την παραγωγή 
ελαιολάδου της Ιταλίας, που αναµένε-
ται στους 330.000 τόνους, σύµφωνα 
µε το I.O.C., ενώ το ιταλικό Ινστιτούτο 
ISMEA την υπολογίζει στους 298.000 
τόνους, κατά 38% χαµηλότερα από την 
περσινή σεζόν. Σηµειωτέον ότι η συ-
γκοµιδή έχει ξεκινήσει στη νότια Ιταλία 
και σε περιοχές της κεντρικής, όπως 
στην Τοσκάνη κ. α.
Όπως συνέβη και στις περισσότερες 
ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ευ-
ρώπης, οι αρχικές προβλέψεις για τη 
φετινή ιταλική παραγωγή αναθεωρή-
θηκαν προς τα κάτω και πλέον πρέπει 
να βρέξει για να µπορεί η παραγωγή 
να καλύψει τη ζήτηση, φαινόµενο που 
εµφανίζεται και στην Τυνησία, σύµφω-
να µε διεθνή δηµοσιεύµατα. «Φέτος αν 
και η καλή ανθοφορία είχε οδηγήσει 
σε αισιόδοξες αρχικές εκτιµήσεις, µία 

σειρά από παράγοντες που σχετίζονται 
µε τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
του τελευταίου διαστήµατος έκαναν τα 
πράγµατα χειρότερα και τώρα εκτιµά-
ται ότι η παραγωγή δεν θα ξεπεράσει 
τους 250.000 τόνους», αναφέρει δη-
µοσίευµα του Οliveoiltimes.com στα 
τέλη Σεπτεµβρίου. 

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ 
ΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ 
ΤΗ ΣΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥΣ 
Ως εκ τούτου, αρκετοί παραγωγοί 
ξεκίνησαν να µαζεύουν ελιές από τα 
µέσα Σεπτεµβρίου προκειµένου να 
αντιµετωπίσουν την κατάσταση και 
να αποφύγουν την απώλεια, καθώς ο 
δάκος και άλλα παθογόνα έχουν ήδη 
επηρεάσει τους ελαιώνες σε πολλές 
παραγωγικές περιοχές, ενώ για όσους 
περιµένουν την κατάλληλη στιγµή για 
να ξεκινήσουν, οι επόµενες εβδοµά-
δες θα είναι κρίσιµες. 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΟΣ 
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
Η µείωση της παραγωγής προήλθε 
καθώς δεν υπήρξε ουσιαστικά καθό-
λου χειµώνας στην Ιταλία το ’16, ειδι-
κά στις κεντρικές και νότιες περιοχές 

της χώρας. 
Οι υψηλότερες από το µέσο όρο θερ-
µοκρασίες και η υγρασία βοήθησαν 
τα παθογόνα να αναπτυχθούν, ακόµα 
και σε περιόδους που η βιολογική 
ανάπτυξη κανονικά διακόπτεται. Έτσι, 
όπως προαναφέρθηκε, η αισιοδοξία 
των περισσότερων παραγωγών δια-
τηρήθηκε έως την καρπόδεση, όταν 
είχαν να αντιµετωπίσουν δευτερογενή 
παράσιτα. Ορισµένες περιοχές επλή-
γησαν από πολύ µεγάλη ξηρασία, ενώ 
σε άλλες οι ισχυρές βροχοπτώσεις 
προκάλεσαν υγρασία και θερµοκρασί-
ες κάτω των 30° C, συνθήκες ιδανικές 
για την ανάπτυξη δάκου. 
Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα 
teatronaturale.it, η θεραπεία σε πολ-
λές περιπτώσεις είχε µικρό αντίκτυπο, 
ειδικά στη βιολογική γεωργία. 
Συγκεκριµένα, οι βιοκαλλιεργητές 
άρχισαν να µαζεύουν νωρίτερα για 
να αποφύγουν περαιτέρω προσβολές, 
ενώ όλοι προσέχουν ιδιαίτερα, ακόµα 

ΣΤΑ 6,35 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ OI 
ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ

H ΞΗΡΑΣΙΑ 
ΣΤΕΓΝΩΣΕ 
ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
Στα επίπεδα των 6,35 ευρώ το κιλό πληρώνονται στο 
Παλέρµο της Ιταλίας οι πρώτες ελαιοποιήσιµες ελιές (11 
Οκτωβρίου), καθώς η γείτονα χώρα αναµένει µειωµένη 
παραγωγή, κατά 30-40%, σύµφωνα µε τις τελευταίες 
εκτιµήσεις τόσο από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου όσο 
και από το ιταλικό Ινστιτιούτο ISMEA

Της Μαρίας Κρόκου

Ι ΤΑ Λ Ι Α

Το 2016 θα είναι µία πολύ 
άσχηµη χρονιά όσον 
αφορά την παραγωγή 
ελαιολάδου της Ιταλίας, 
ιδιαίτερα στο κέντρο και 
στο Νότο, σύµφωνα µε την 
ιταλική συνοµοσπονδία 
γεωργικών συνε-
ταιρισµών, Coldiretti
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και αυτοί που δεν είχαν προβλήµατα 
έως τώρα χάρη, για παράδειγµα, στη 
θέση των ελαιώνων τους. 

ΕΥΝΟΗΘΗΚΕ Ο ∆ΑΚΟΣ 
ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Ειδικότερα, περί τα τέλη Αυγούστου 
οι κλιµατολογικές συνθήκες στην 
Ιταλία έγιναν ευνοϊκές για τον πολ-
λαπλασιασµό του δάκου. «Είναι πολύ 
σηµαντικό για εµάς να είµαστε στον 
ελαιώνα προκειµένου να αξιολογή-
σουµε τους κλιµατικούς παράγοντες 

και να προσδιορίσουµε την κα-
τάλληλη αντιµετώπιση», σχολιάζει 

στο oliveoiltimes.com ο Riccardo 
Macari, τεχνολόγος γεωπόνος. Όπως 
προσθέτει, «έχουν αλλάξει πολλά 
στην αντιµετώπιση του δάκου και διά-
φορων ασθενειών της ελιάς τα τελευ-
ταία 30 χρόνια. Τη δεκαετία του ’80 οι 
παραγωγοί προγραµµάτιζαν 7-8 ψε-
κασµούς το χρόνο. Τώρα αυτή η προ-
σέγγιση έχει εγκαταλειφθεί χάρη στη 
µεγαλύτερη προσοχή στο περιβάλλον 

και επειδή τα παθογόνα ανέπτυξαν 
αντιστάσεις στα χρησιµοποιούµενα 
σκευάσµατα.  Γι’ αυτό, τα τελευταία 
χρόνια έχει αυξηθεί η χρήση βιολο-
γικών και ολοκληρωµένων µεθόδων 
καλλιέργειας. 
Στην Καµπανία, η εικόνα είναι χειρό-
τερη από τον εθνικό µέσο όρο, καθώς 
προβλέπεται ότι η παραγωγή θα είναι 
49% µειωµένη από το 2015. Συγκε-
κριµένα, η παραγωγή της το 2016 
αναµένεται στους 10.000 τόνους, ενώ 
πέρυσι είχε φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, 
πάνω από 19.000 τόνους. Σύµφωνα 
µε την Coldiretti, η µείωση της παρα-
γωγής είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο 
φέτος εγείροντας ανησυχία σε παρά-
γοντες του κλάδου στην Ιταλία ότι ο 
αντίκτυπος στις τιµές θα επηρεάσει 
την καταναλωτική ζήτηση, που τώρα 
είναι στα 9,2 κιλά ετησίως το άτοµο 
στη γείτονα χώρα. 
Σηµειώνεται ότι πέρυσι δεν ήταν µόνο 
οι αποδόσεις κάτι παραπάνω από ικα-
νοποιητικές, αλλά και η ποιότητα χάρη 

στις τέλειες κλιµατολογικές συνθήκες, 
όπως είχε ξαναγράψει το «EL» το 
Μάιο του 2016.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ 
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Γενικότερα, σύµφωνα µε έρευνα της 
GEA Iberia τον Ιούλιο, αλλά και του 
I.O.C., η παγκόσµια παραγωγή ελαιο-
λάδου αναµένεται µειωµένη, συµπε-
ριλαµβανοµένης της ευρωπαϊκής, µε 
µόνες εξαιρέσεις την Πορτογαλία, που 
θα έχει πιθανότατα µία µέση παρα-
γωγή, και την Τουρκία. Παρόλα αυτά, 
οι τιµές δεν θα αυξηθούν θεαµατικά, 
σύµφωνα µε συντελεστές του κλάδου, 
λόγω των αποθεµάτων από την περ-
σινή σεζόν.
Υπενθυµίζεται ότι οι τιµές για το 
περσινό ελαιολαδο της Ιταλίας εί-
ναι αυξηµένες από τον Αύγουστο σε 
αγορές, όπως η Βρετανία, η οποία 
καταναλώνει 62.000 τόνους ελαι-
ολάδου το χρόνο, σύµφωνα µε ρε-
πορτάζ της Daily Mail. 

Τιµή παραγωγού  
Eλαιοποιήσιµες ελιές  
για έξτρα παρθένο (*)  
(ευρώ το κιλό)

(Πηγή: ISMEA)

11-10-2016

7-10-2016

6-10-2016

6-10-2016

3-10-2016

*Οι παραγωγοί πληρώνονται τις λαδολιές µε 
αναγωγή στις τιµές του ελαιολάδου.

Παλέρµο

6,35

Chieti

5,40

Fogia

4,00

Μπάρι

4,05-4,26 

Lecce
Brindisi

3,93 
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Ειδικότερα, η συνολική παραγωγή των κρατών µελών του IOC, εκτιµάται γύρω από τους 
2.900.500 τόνους, από τους οπoίους οι 2.049.500 τόνοι θα παραχθούν στην Ε.Ε. ∆ηλαδή 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρχει 43% αύξηση σε σχέση µε την  προηγούµενη σεζόν.

Αυξηµένη κατά 22%, στους 2.988.500 τόνους αναµένεται να είναι η παγκόσµια 
παραγωγή ελαιολάδου, σύµφωνα µε την έκθεση Νοεµβρίου του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Ελαιολάδου (IOC). Αυτλη η πρόβλεψη του IOC τοποθετεί την φετινή 
παραγωγή στο µέτρο των επίπεδων παραγωγής των καλλιεργητικών ετών 2014/15 
και 2013/14. Όσον αφορά την παραγωγή της Ελλάδας θα παραµείνει αµετάβλητη 
από την προηγούµενη σεζόν στους 300.000 τόνους.

43%

H συνολική 
παραγωγή* 
ελαιολάδου 
των κρατών 
µελών 
του IOC
(σε τόνους)

*Εκτίµηση

ΙΣΠΑΝΙΑ

1.380.000

1%

1%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
110.000

2016-2017 
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Όσον αφορά την παγκόσµια κατανάλωση ελαιολάδου για 
το 2015/2016 προβλέπεται να ανέλθει σε 2.989.000 τόνους, 
δηλαδή 5% περισσότερο από ό,τι το 2014/2015.

5%

Στην Ελλάδα, οι τιµές 
παραγωγού στα τέλη 
Νοεµβρίου άγγιξαν 
τα 2,87 ευρώ το 
κιλό, ενώ στην Ισπα-
νία και την Ιταλία 
έφτασαν τα 3,08 και 
3,29 ευρώ το κιλό 
αντίστοιχα.
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ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
23.000

24%

ΙΤΑΛΙΑ

330.000

ΑΛΓΕΡΙΑ
74.000

ΤΥΝΗΣΙΑ
100.000

ΤΟΥΡΚΙΑ
177.000

ΕΛΛΑ∆Α

260.000

30%

111111%

29%

222222%

19%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
110.000
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 
ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον Γιάννη Πανάγο

Να βρει πρώτα τον καταναλωτή που αρέσκεται στο 
προϊόν του και στη συνέχεια να επενδύσει στην 
καταλληλότητα της καλλιέργειας µε την υποστήρι-
ξη ενός συλλογικού σχήµατος, ώστε να ικανοποιεί 
όλο το χρόνο αυτό τον πελάτη του, προτείνει στον 
υποψήφιο επενδυτή της ελαιοκαλλιέργειας ο εµπει-
ρογνώµονας του ελαιολάδου Βασίλης Καµβύσης. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η επιµόρφωση αποτελεί µια 
αέναη υποχρέωση όλων των εµπλεκοµένων στην 
αλυσίδα του προϊόντος, ο σύγχρονος δρόµος του 
οποίου µπορεί να ξεκινάει από το χωράφι αλλά δεν 
τελειώνει στο ράφι, «γιατί στο ράφι µπορεί να επι-
στραφεί πίσω το προϊόν και να µην ξέρουµε τι να 
το κάνουµε. Γι’ αυτό σήµερα το ελαιόλαδο πρέπει 
να φθάσει από το χωράφι στο στοµάχι, δηλαδή να 
αφήσει ικανοποιηµένο τον καταναλωτή που κα-
τανάλωσε και την τελευταία σταγόνα ελαιολάδου 
από το µπουκάλι», σηµειώνει χαρακτηριστικά ο κ. 
Καµβύσης και συµπληρώνει: «Βέβαια, αν αυτή τη 
στιγµή µε την παγκοσµιοποιηµένη αγορά, κάποιος 
σε ολόκληρο τον πλανήτη παράξει το αντίστοιχο µε 
µας προϊόν, σε καλύτερη τιµή, τότε καλύτερα να 
µην ασχοληθούµε άλλο µε την καλλιέργεια».

Τι πιστεύετε για το ελληνικό ελαιόλαδο, ποια 
η δύναµή του και ποιες οι αδυναµίες του.
Εδώ θα πρότεινα να διαβάσει κάποιος γενικότερα 
το βιβλίο του στρατηγού Sun Tzu, που λέει για την 
τέχνη του πολέµου και εξηγεί ότι, για να ξέρουµε 
ποια είναι η δύναµή µας και ποιες οι αδυναµίες µας, 
πρέπει να ξέρουµε τι κάνει το απέναντι στρατόπεδο. 
Όσο περισσότερο ξέρουµε τις αδυναµίες του εχθρού 
µας, τόσο καλύτερα µπορούµε να προετοιµαστούµε 
και να θωρακίσουµε τις δικές µας. Άρα, θα πρέπει να 

κοιτάξουµε τι κάνουν οι µεγάλοι ανταγωνιστές µας, οι 
Ισπανοί ουσιαστικά και οι Ιταλοί, αλλά και στον άλλο 
κόσµο που αναπτύσσονται ελαιοκοµικές τάσεις, για 
φυτεύσεις super intensive, δηλαδή οικονοµικότερες. 
Τι κάνουν και προοδεύουν; Κάνουν δύο πράγµατα: 
Στηρίζονται πρώτον στη στρατηγική και αναφέροµαι 
µόνο στους Ισπανούς, οι οποίοι τον όρο «συνεταιρι-
σµός» τον έχουν ακολουθήσει κατά γράµµα. Ό,τι λέει 
ο συνεταιρισµός, ό,τι λέει ο πρόεδρος, ό,τι λένε οι 
γεωπόνοι, το ακολουθούν κατά γράµµα. Και, δεύτε-
ρον, το marketing που ακολουθούν οι Ιταλοί. Εµείς 
δεν έχουµε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ούτε την στρα-
τηγική και µιλάω για πολλά χρόνια τώρα, αλλά ούτε 
και το marketing. Έτσι το προϊόν που παράγουµε να 
ξέρουµε πού απευθύνεται και πού µπορεί να εισχω-
ρήσει και έχουµε χάσει κατά κράτος. Το ίδιο και αν 
δεν µπορούµε να το στηρίξουµε µε ένα µύθο, όπως οι 
Ιταλοί. Άρα θα πρέπει να εστιαστούµε σε αυτά τα δύο. 

Ενισχύεται στη διεθνή αγορά η θέση του 
προϊόντος που παράγει η χώρα µας ή χάνου-
µε συνεχώς έδαφος;
Κοιτάξτε το θέµα εδώ έχει ως εξής. Εάν αυτή τη 
στιγµή µε την παγκοσµιοποιηµένη αγορά, κάποιος 
σε ολόκληρο τον πλανήτη, παράξει το αντίστοιχο 
µε µας προϊόν, σε καλύτερη τιµή, τότε καλύτερα να 
µην ασχοληθούµε. Η θέση µας δηλαδή θα πρέπει 
να ενισχύεται βάσει του τι κάνουν οι άλλοι στο δικό 
µας τοµέα, τον ελαιοκοµικό.

Πώς έχει διαµορφωθεί κατά τη γνώµη σας η 

παγκόσµια κατάσταση και πόσο καταλυτικός 
είναι ο ρόλος των Ισπανών; Σε αυτό το περι-
βάλλον τι µπορεί να κάνει η χώρα µας;
∆υστυχώς, όπως είπα και στην πρώτη ερώτηση, οι 
Ισπανοί έχουν τη στρατηγική την οποία δεν έχουµε 
εµείς. Τι θα µπορούσε να κάνει η χώρα µας; Πι-
στεύω, και αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει, θα 
µπορούσε να προσανατολιστεί ως µια βιολογική 
χώρα, πιστοποιηµένη σε όλα της τα προϊόντα. Και 
το ελαιόλαδο βέβαια, σαν εθνικό προϊόν, να είναι 
100% βιολογικό. Κάτι που δεν το έχουν ακόµα οι 
Ισπανοί. Έτσι θα µπορούσαµε να χτυπήσουµε τον 
καταλυτικό τους ρόλο, ο οποίος είναι µεγάλοι 
όγκοι παραγωγής µε πολύ φθηνή τιµή. Πράγµα 
στο οποίο εµείς δεν µπορούµε να ανταπεξέλθουµε 
λόγω του ανάγλυφου της χώρας µας.

Παλιότερα το τυποποιηµένο ελαιόλαδο προς 
εξαγωγή, ήταν ελάχιστο. Σήµερα που είναι 
περισσότερο µοιράζεται σε πολλές, εκατοντά-
δες ετικέτες, µικρής παραγωγής θα λέγαµε. 
Λίγες εκ των οποίων βρίσκουν το δρόµο προς 
την αγορά. Υπάρχει λύση επ’ αυτού;
Κοιτάξτε, τη λύση τη δίνει πάντα ο πελάτης. ∆η-
λαδή αν έχουµε κάποιον καταναλωτή που να του 
αρέσει το προϊόν, τότε θα πρέπει να σκύψουµε και 
να φροντίσουµε να έχουµε αυτό τον καταναλωτή, 
ικανοποιηµένο όλο το έτος. Αυτή είναι η δυσκολία 
η εγγενής που αντιµετωπίζουν σήµερα οι µικροί 
τυποποιητές και που το µυστικό, µυστικό εντός ή 
εκτός εισαγωγικών, το ξέρουν οι µεγάλοι. Θέλει 
σταθερότητα προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, πράγµα το οποίο είναι πολύ δύσκολο για 
έναν µικρό παραγωγό που παράγει µια µικρή 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗel
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ποσότητα να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη της 
σταθερότητας. Άρα η λύση θα είναι να συνενω-
θούνε οι µικροί, συναθροίζοντας και τους κατα-
ναλωτές τους και να τους παράξουν τα προϊόντα 
της αρεσκείας τους.

Αληθεύει ότι οι µεγάλες συνεταιριστικές 
οργανώσεις µε αξιόλογη παραγωγή, 
αποφεύγουν την τυποποίηση, γιατί δυσκο-
λεύονται να τη χρηµατοδοτήσουν και να 
στηρίξουν το προϊόν τους στο ράφι;
Θα έλεγα οργανώσεις, γιατί συνεταιριστικές, 
είπαµε ότι στην Ισπανία δούλεψε ο συνεταιρι-
σµός και µάλιστα ενέταξε τη super intensive, 
την υπερ-εντατική, καλλιέργεια, ένα επαναστα-

τικό πράγµα, στη σηµερινή πραγµατικότητα και 
έβγαλε και ποιοτικό λάδι και µεγάλους όγκους 
παραγωγής. Άρα οι συνεταιριστικές οργανώ-
σεις θα πρέπει να κινηθούν επαναστατικά για 
να µπορέσουν να σταθούν σε αυτό τον ανταγω-
νισµό, τον τροµερό που υπάρχει, στη σηµερινή 
παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις µε αξιόλογη παραγωγή δεν γνωρί-
ζουν ακριβώς τον όρο «ποιότητα». Που ο όρος 
ποιότητα δεν σηµαίνει αυθεντικότητα µόνο του 
προϊόντος, ότι έχω αυθεντικό ελαιόλαδο ή ελαι-
όλαδο από µια συγκεκριµένη περιοχή. Σηµαίνει 
ανταγωνιστικότητα, κατά πρώτον, δηλαδή τιµή η 
οποία να προσελκύσει τον καταναλωτή στο ράφι 
και σταθερότητα. Αυτή τη δεύτερη παράµετρο 
δεν τη γνωρίζουν για να την ικανοποιήσουν σε 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΑΜΒΥΣΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 
�ΣΕΧΕ
 ΤΟΥ ΣΕΒΙΤΕΛ
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τι κάνει ένα ελαιόλαδο να ξεχωρί-
ζει και µε ποια κριτήρια το επιλέγει 
ο καταναλωτής;
Αυτή είναι µια πολύ ωραία ερώτηση. Θα 
µπορούσα να τη θέσω και σε εσάς σαν 
βαθύ γνώστη του κρασιού, για το κρασί. 
Τι κάνει ένα κρασί να ξεχωρίζει και µε 
ποια κριτήρια το επιλέγει ο καταναλω-
τής. Με το γούστο του. Άρα ποιότητα, 
τι είναι; ∆εν είναι αυτό που εµείς νοµί-
ζουµε ότι είναι το καλύτερο. Αυτό που ο 
καταναλωτής κρίνει ότι είναι πολύ καλό 
και θα το αγοράσει. Άρα, πρέπει να κινη-
θούµε στην κατεύθυνση του τι κριτήρια 
έχει ο καταναλωτής για το προϊόν.

Μήπως ο τρόπος που γευόµαστε το 
προϊόν στους περισσότερους χώ-
ρους µαζικής εστίασης δεν βοηθάει 
στη φήµη του;
Βεβαίως. Έχετε πολύ δίκιο εδώ. Στη 
µαζική εστίαση ουσιαστικά αλλά όπως 
οι παραγωγοί αλλά και οι ελαιοτριβείς 
ακόµα και οι καταναλωτές δεν γνωρί-
ζουν ακριβώς την αξία του ελαιολάδου, 
όχι µόνο οργανοληπτικά αλλά και υγει-
ο-προστατευτικά. Γιατί σε αυτή την περί-
πτωση, ο σεφ, αυτός που δηµιουργεί ένα 
πιάτο, θα πρέπει να ξέρει και τι είδους 
ελαιόλαδο θα χρησιµοποιήσει. Άλλο 
ελαιόλαδο θα πρέπει να χρησιµοποιήσει 
στη σαλάτα, άλλο στο ψάρι, άλλο στο 
κρέας και άλλο στα όσπρια ή τα βραστά. 
Άρα ο σεφ θα πρέπει να είναι εκπαιδευ-
µένος, όπως και ο ελαιοτριβέας αλλά και 
ο παραγωγός, για να παράξουν αυτές τις 
διαφορετικές ποιότητες, όπως ακριβώς 
και στο κρασί, που θα ταιριάζει µε το 
κάθε τρόφιµο. Αυτό που λέτε λοιπόν, ότι 
ο τρόπος που γευόµαστε το προϊόν δεν 
είναι θα έλεγα ο ορθότερος.

Είναι πράγµατι τόσο ωφέλιµες στην 
ανθρώπινη υγεία οι ιδιότητες του 
καλού ελαιολάδου;
Βεβαίως. ∆ιότι διατηρούν ένα µεγάλο 
µέρος, όχι βέβαια τόσο µεγάλο, των ιδι-
οτήτων της ελιάς. Η ελιά έχει όλες τις 

γεω-προστατευτικές ικανότητες 100% 
σαν υγιής καρπός. Από εκεί και πέρα το 
ελαιόλαδο, που είναι ένα µέρος, ένα 20% 
και µάλιστα του λιπαρού µέρους της ελιάς, 
γιατί το άλλο 80% είναι άλλες ουσίες, 
µπορεί να µεταφέρει ένα µικρό ποσοστό. 
Όσο καλύτερο είναι το ελαιόλαδο τόσο µε-
γαλύτερο από το ποσοστό των υγειο-προ-
στατευτικών ουσιών, περιέχει στη µάζα 
του και τόσο ωφελιµότερο είναι. Εξάλλου 
γνωρίζουµε τις µελέτες για τη µεσογειακή 
διατροφή η οποία βέβαια στηρίζεται, πέρα 
από το λάδι και στις ελιές. 

Πού γίνονται τα λάθη και αρχίζει η 
υποβάθµιση του ελαιολάδου;
Τα λάθη αρχίζουν από το χωράφι. ∆ηλαδή 
ο ίδιος ο παραγωγός, ο ίδιος ο αγρότης 

δεν γνωρίζει καλά τις τεχνικές που πρέπει 
να ακολουθήσει για να φτάσει τον καρπό 
του στην υπεροχή, στην εξαιρετικότητα. 
Από εκεί και πέρα παραλαµβάνει τη σκυ-
τάλη ο ελαιοτριβέας ο οποίος αντιστοίχως 
δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, η 
πλειονότητα, ώστε να παράξουν ένα προ-
ϊόν αντίστοιχο της αξίας του ελληνικού, 
το οποίο εν δυνάµει θα µπορούσε να εί-
ναι το καλύτερο στον κόσµο, ένα από τα 
καλύτερα στον κόσµο και βέβαια µετά και 
στον τυποποιητή, ο οποίος δεν ακολουθεί 
πρακτικές κατάλληλες. 

Η βελτίωση της κατάστασης είναι 
θεσµικού χαρακτήρα θέµα ή αρκεί ο 
καλύτερος συντονισµός των συντε-
λεστών της παραγωγικής αλυσίδας, 

Ενώ προβλέπεται 
µια όχι τόσο καλή 

ελαιοκοµική 
περίοδος, οι 

τιµές από ό,τι 
παρακολουθώ 
είναι χαµηλές. 

∆εν µπορώ να το 
εξηγήσω αυτό, 
σηµειώνει ο κ. 

Καµβύσης. 

Θα µπορούσε η Ελάδα να προσανατολιστεί ως 
µια βιολογική χώρα, πιστοποιηµένη σε όλα 
της τα προϊόντα. Και το ελαιόλαδο βέβαια, 
σαν εθνικό προϊόν, να είναι 100% βιολογικό. 
Κάτι που δεν το έχουν ακόµα οι Ισπανοί µε την 
άφθονη και φθηνή παραγωγή

WHO IS WHO
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ

Ο Βασίλης Καµβύσης κατάγεται από 
τα Βουνάρια του ∆ήµου Πύλου – 
Νέστορος και σήµερα τελεί πρόεδρος 
της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Χηµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΕΧΕ) 
του ΣΕΒΙΤΕΛ αλλά και της Τεχνικής 
Επιτροπής εγκρίσεων µελετών 
και βελτιωτικών προτάσεων 
έργων ΕΚΕΠΕ (Ελληνικό Κέντρο 
Εξαγωγών & Προώθησης 
Ελαιολάδου.  Στη µακρά πορεία 
του στο χώρο του ελαιολάδου 
έχει διατελέσει ∆ιευθυντής Εργ. 
Ποιοτ. Ελέγχου ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.. 
Επίσης είναι αντιπρόεδρος της 
λέσχης «ΦΙΛΑΙΟΣ», µέλος της Ο.Ε. 
του Επιστηµονικού Συµβουλίου 
Ελέγχου Τροφίµων (ΕΣΕΤ) του 
ΕΦΕΤ για το ελαιόλαδο,  µέλος 
Τεχνικής επιτροπής διαφύλαξης 
της αξιοπιστίας και αµεροληψίας 
των υπηρεσιών πιστοποίησης των 
Lloyd’s Register Quality Assurance 
(GTC)., Πιστοποιηµένος Γευσιγνώστης 
ΑΜΕDOO  (Associazione Meridionale 
Estimatori Degustatori dell’ Olio di 
Oliva), n.96/ICA dell’ 21/05/2003,  
Εµπορικού Επιµελητηρίου BARI  
ITALY και εκπαιδευτής του ΕΦΕΤ  (Αρ. 
Μητρώου 289), όπως και µέλος του 
ελληνικού φόρουµ λιπαρών ουσιών  
Greek lipid forum.
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«Είµαστε µία χώρα 
ελαιοπαραγωγική, µε πλεονασµατικό 
ελαιόλαδο, που στο τέλος του χρόνου, 
µεγάλες ποσότητες, 50.000 τόνους, 
δεν διατίθενται. ∆εν ξέρουµε τι να 
τις κάνουµε. Άρα θέλει πολύ µεγάλη 
προσοχή η επένδυση στο ελαιόλαδο», 
σύµφωνα µε τον Βασίλη Καµβύση.

για το αποτέλεσµα που θέλουµε.
Νοµίζω και τα δύο. ∆ηλαδή και το πλαίσιο, 
το οποίο υπάρχει αλλά δεν ακολουθείται 
αλλά και ο συντονισµός των συντελεστών 
της παραγωγικής αλυσίδας. ∆ηλαδή αν 
κάποιος που έχει ένα super market ζη-
τάει από τον προηγούµενο σωστές πλη-
ροφορίες για το προϊόν, τότε βελτιώνεται 
το προϊόν. Αν δηλώνει άγνοια και απλώς 
επαφίεται στη γνώµη αυτού που το προ-
σκοµίζει, τότε δεν έχουµε βελτίωση.

Πώς βλέπετε να διαµορφώνεται η 
κατάσταση κατά τη νέα περίοδο σε 
ό,τι αφορά στις τιµές παραγωγού.
Σήµερα που µιλάµε τη βλέπω πολύ περί-
εργη. Ενώ προβλέπεται µια όχι τόσο καλή 
ελαιοκοµική περίοδος, οι τιµές από ό,τι 
παρακολουθώ είναι χαµηλές. ∆εν µπορώ 

να το εξηγήσω αυτό. Είναι θέµα τιµής, 
όχι αξιών όπως στο χρηµατιστήριο, αλλά 
εµπορευµάτων. ∆ιαµορφώνεται ανάλογα 
µε τη ζήτηση αυτή η τιµή του παραγωγού 
και σήµερα επειδή δεν υπάρχει ζήτηση 
και λόγω των περσινών εισαγωγών από 
την Τυνησία, µεγάλης ποσότητος, περίπου 
100.000 τόνων αδασµολόγητου, ίσως 
φοβάται ο παραγωγός και γι’ αυτό έχει 
κρατήσει χαµηλά τις τιµές. 

Αν θέλουµε να δούµε σε σχέση µε 
την περασµένη ελαιοκοµική περίοδο, 
πώς βλέπετε ότι θα κινηθούν τα 
πράγµατα; Στο επίπεδο των τιµών;
Σας είπα. Αυτό είναι σαν να µε ρωτήσετε 
πού να επενδύσετε στο χρηµατιστήριο.
Εάν και φέτος υπογράψουν οι υπουρ-
γοί Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως πέρσι, 

αδικαιολόγητα εισαγωγή του ύψους 
των 100.000 τόνων αδασµολόγητο από 
Τρίτες χώρες, όπως η Τυνησία, αδικαιο-
λόγητα επαναλαµβάνω, τότε η τιµή του 
παραγωγού σίγουρα θα πέσει χαµηλά. 

Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα, έχει 
νόηµα να επενδύσει ένας αγρότης 
στην ελαιοκαλλιέργεια; Τι θα έπρεπε 
να προσέξει;
Καταρχάς θα έπρεπε να δει εάν έχει κα-
ταναλωτή ο οποίος αρέσκεται στο προϊόν 
του. Και εφόσον αρέσκεται στο προϊόν 
του, θα πρέπει να επενδύσει στην κα-
ταλληλότητα της καλλιέργειας, ώστε να 
ικανοποιεί όλο το χρόνο αυτόν τον πελάτη 
του. ∆ηλαδή µην ξεκινήσει κάποιος νοµί-
ζοντας ότι έχει καλό ελαιόλαδο, να το τυ-
ποποιήσει. Και βέβαια πρέπει να δειγµα-
τίσει και από ξένα ελαιόλαδα που δεν τα 
παράγει αυτός, ξένα εννοώ όχι δικής του 
παραγωγής, όχι ξένου κράτους. Εάν δει 
λοιπόν ότι το δικό του ελαιόλαδο µπορεί 
να προσαρµοστεί σε αυτά τα επίπεδα και 
ο πελάτης του το θέλει, τότε να προχωρή-
σει. Ειδάλλως χωρίς πελατεία εξασφαλι-
σµένη, να µην προχωρήσει.

Ποια είναι η φιλοδοξία σας για προ-
σφορά στο προϊόν από δω και µπρος;
Γνωρίζοντας και τα προϊόντα τα αντίστοι-
χα τα ελαϊκά, θα έλεγα όλου του πλανήτη 
γιατί συµµετέχω σαν γευσιγνώστης σε 
πολύ µεγάλα πάνελ του εξωτερικού και 
βραβεία που διοργανώνονται από φορείς 
φερέγγυους, βλέπω ότι οι ποιότητες των 
νέων ελαιοπαραγωγικών κρατών, είναι 
υψηλές.  Η δική µου λοιπόν φιλοδοξία, 
είναι στη χώρα που γέννησε ιστορικά, 
που στηρίζει µε το µύθο την ελιά και το 
ελαιόλαδο, να συνεχίσουµε, παίρνοντας 
τη σκυτάλη από την ποιότητα των αρχαίων 
απογειώνοντας το ελαιόλαδο. Πώς; Επι-
µορφούµενοι σε κάθε στάδιο. Από το χω-
ράφι, από τη ρίζα της ελιάς, µέχρι και τη 
τελευταία σταγόνα στο µπουκάλι και λέω 
την τελευταία σταγόνα, καταναλωµένου 
προϊόντος. Όχι από το χωράφι στο ράφι. 
Γιατί στο ράφι µπορεί να επιστραφεί πίσω 
το προϊόν. Από το χωράφι στο στοµάχι, θα 
έλεγα. Να έχουµε δηλαδή ικανοποιηµένο 
και τον καταναλωτή που κατανάλωσε και 
την τελευταία σταγόνα ελαιολάδου.  Αυτή 
την ποιότητα θα την βρούµε οπωσδήποτε 
σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ 
καλά και επιστηµονικά το θέµα του ελαιο-
λάδου, βρίσκονται πίσω από τυποποιηµέ-
να προϊόντα εταιρειών και η φερεγγυότητα 
των εταιρειών αλλά και της επιστηµοσύ-
νης τους, κάνει το λάδι αυτό να ξεχωρίζει.
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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΚΑΘΩΣ Η ΕΠΟΧΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Η ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΡΕΦΕΙ 
ΤΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
Σε επαγρύπνηση καλούνται να βρίσκονται αυτό το διάστηµα οι 
ελαιοκαλλιεργητές προκειµένου να προλάβουν πιθανές προσβολές των 
δέντρων τους από το κυκλοκόνιο και το γλοιοσπόριο. Άλλωστε, όπως 
αναφέρει ο γεωπόνος της Ένωσης Αγρινίου Νικόλαος Μπαρτσώκας, οι 
βροχές του φθινοπώρου ευνοούν την ανάπτυξη και µετάδοση των δύο 
αυτών µυκήτων. Σηµειώνεται ότι το κυκλοκόνιο προσβάλει τα φύλλα 
και το γλοιοσπόριο τους καρπούς

Της Ελένης ∆ούσκα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑel
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ στους καλ-
λιεργητές να µη χρησιµοποιούν 
αλόγιστα τα χαλκούχα φάρµακα 
καθώς τα υπολείµµατά τους µπο-
ρεί να έχουν κακή επίδραση στα 
ζώα που βοσκούν σε αγρούς που 
έχουν ψεκαστεί µε αυτά τα φάρ-
µακα. Σε κάθε περίπτωση, όπως 
τονίζεται αρµοδίως, θα πρέπει 
να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες 
εφαρµογής των φυτοφαρµάκων. 
Αναλυτικότερα, ανά ασθένεια, οι 
γεωπόνοι σηµειώνουν τα εξής:  
Κυκλοκόνιο 
Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα του 
µύκητα είναι η εµφάνιση κυκλι-
κών κηλίδων στην επάνω επιφά-
νεια των φύλλων της ελιάς. Τα κη-
λιδωµένα φύλλα κιτρινίζουν και 
πέφτουν πρόωρα. Σε περιοχές µε 
υγρό κλίµα η προσβολή µπορεί να 
επιφέρει µέχρι και καθολική φυλ-
λόπτωση στα ελαιόδεντρα. Ο φθι-
νοπωρινός ψεκασµός είναι πολύ 
σηµαντικός δεδοµένου ότι αυτή η 
εποχή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµη 
περίοδος µόλυνσης. 
Τις επόµενες ηµέρες αναµένονται 
βροχοπτώσεις που θα δηµιουρ-
γήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
για την ανάπτυξη της ασθένειας. 
Απαιτείται προληπτικός ψεκασµός 
µε καλό λούσιµο των δέντρων 

και επανάληψή του µετά από 20 
ηµέρες περίπου, αν συνεχιστούν 
οι βροχοπτώσεις. Να προσεχτούν 
ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ποικιλίες 
(Καλαµών) καθώς και οι ελαιώνες 
που βρίσκονται σε περιοχές µε 
υγρασία.
Τα κατάλληλα φάρµακα είναι 
-µεταξύ άλλων- βορδιγάλειος 
πολτός, οξυχλωριούχος χαλκός, 
υδροξείδιο του χαλκού, θειϊκός 
τριβασικός χαλκός, υποξείδιο του 
χαλκού. 
Κλαδέµατα αραίωσης της κόµης 
µε σκοπό τη βελτίωση του αερι-

σµού στο εσωτερικό των δέντρων, 
ειδικά σε πυκνοφυτεµένους ελαι-
ώνες µπορούν να συµβάλουν σε 
σηµαντική µείωση των προσβο-
λών από το κυκλοκόνιο.

Γλοιοσπόριο (Παστέλλα)
Είναι µυκητολογική ασθένεια που 
προσβάλλει κυρίως τους καρπούς 
όταν πλησιάζουν στην ωρίµανση 
ή όταν είναι ώριµοι, προκαλώντας 
χαρακτηριστική σήψη (συρρίκνω-
ση). Ο µύκητας είναι ιδιαίτερα ζη-
µιογόνος σε πυκνοφυτεµένους µε 
κακό αερισµό ελαιώνες, σε αργιλώ-
δη – µη στραγγιζόµενα εδάφη, σε 
συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασί-
ας και έντονων βροχοπτώσεων. 
Η καταπολέµηση µπορεί να γίνει 
το φθινόπωρο, όταν ο καρπός 
αρχίζει να ωριµάζει, µε Ντοντίν, 
Βορδιγάλειο πολτό, Οξυχλωριού-
χο χαλκό, Υδροξείδιο του χαλκού 
και Θειϊκό τριβασικό χαλκό. Αν οι 
καιρικές συνθήκες που θα επι-
κρατήσουν είναι ευνοϊκές για το 
µύκητα θα χρειαστεί και δεύτερος 
ψεκασµός µετά από 25 περίπου 
ηµέρες. Επιβάλλεται επίσης η 
συλλογή – αποµάκρυνση του πε-
σµένου στο έδαφος καρπού, διότι 
αποτελεί πηγή µόλυνσης για το 
επόµενο έτος. 

Επιβάλλεται αποµά-
κρυνση µολυσµένων 
µε γλοιοσπόριο από το 
έδαφος του ελαιώνα 
καρπών, γιατί αποτλε-
ούν πηγή µόλυνσης για 
το επόµενο έτος

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ  
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ 
Τις προσβολές από την καρκίνωση στους ελαιώνες 
ευνοεί ο βροχερός καιρός του φθινοπώρου, οι οποίες 
δηµιουργούνται κυρίως µέσω των πρόσφατων πληγών 
που προκαλούνται από το κλάδεµα και τα καλλιεργητικά 
εργαλεία, από το χαλάζι, τον παγετό και τις µη επουλω-
µένες πληγές που δηµιουργούνται µε την πτώση των 
φύλλων. Η µετάδοση του παθογόνου σε αµόλυντες 
περιοχές γίνεται µε το πολλαπλασιαστικό υλικό και σε 
µικρές αποστάσεις µε τη βροχή και τον άνεµο.
Σηµειώνεται ότι αποτέλεσµα της προσβολής είναι η 
εξασθένηση του δέντρου, η µείωση της παραγωγής ή 
ακόµα και ο θάνατος του, ιδιαίτερα στα δέντρα µικρής 
ηλικίας και όταν οι όγκοι προσβάλουν έντονα τον κορµό, 
το λαιµό ή τις κεντρικές ρίζες. Για την αντιµετώπιση της 
ασθένειας συστήνονται στους παραγωγούς τα εξής:
■ Αφαίρεση και καύση των προσβεβληµένων τµηµά-

των των δέντρων στον ελαιώνα.
■ Αποφυγή κλαδέµατος µε υγρό και βροχερό καιρό.
■ Ψεκασµός των δέντρων µετά από το κλάδεµα καθώς 
και µετά από χαλάζι ή παγετό µε χαλκούχα σκευάσµατα.
■ Όταν η προσβολή εντοπίζεται στον κορµό ή σε µε-
γάλους βραχίονες, συνιστάται αφαίρεση των όγκων µε 
κοφτερό µαχαίρι και επάλειψη της πληγής µε πυκνό 
βορδιγάλειο πολτό. Οι εργασίες αυτές γίνονται τους θε-
ρινούς µήνες και µε ξηρό καιρό.
■ Τα εργαλεία για το κλάδεµα να απολυµαίνονται µε 
εµβάπτιση σε διάλυµα φορµόλης σε νερό σε αναλογία 
5% ή σε άλλο κατάλληλο απολυµαντικό.
■ Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου ελαιώνα, πρέπει να 
φυτεύονται δενδρύλλια εντελώς υγιή που να προέρχο-
νται από φυτώρια που δεν έχουν την ασθένεια (ελεγχό-
µενα φυτώρια).
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ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΝΤΟΣ 24ΩΡΟΥ  
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΚΘΛΙΨΗ ΚΑΡΠΩΝ 
Οδηγίες κατά την ελαιοσυλλογή και αποθήκευση, µε στόχο 
την παραγωγή καλής ποιότητας ελαιόλαδου παρέχουν τα  
κατά τόπους Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών,  
επ’ ευκαιρία την έναρξη της φετινής ελαιοκοµικής περιόδου   

Της Ελένης ∆ούσκα

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ στους καλλιεργητές να 
γίνεται προγραµµατισµός της παρά-
δοσης καρπού σε συνεννόηση µε το 
ελαιουργείο, ώστε να γίνεται η έκθλι-
ψη του ελαιόκαρπου το συντοµότερο 
δυνατό. Μάλιστα, στους ελαιοτριβείς 
τονίζεται ότι η επεξεργασία των καρ-
πών πρέπει να γίνει εντός 24ώρου 
από τη συλλογή. Προτείνεται δε η 
επιλογή ελαιουργείου να γίνεται βάσει 
των παρακάτω προδιαγραφών κατα-
σκευής και λειτουργίας: 
■ συνθήκες υψηλής καθαριότητας 
■ µηχανήµατα από ανοξείδωτα υλικά
■ αποφυγή παρατεταµένης µάλαξης 
της ελαιοζύµης και επαφή της µε τον 
αέρα τήρηση χαµηλών θερµοκρασιών
■ χρήση κατά το δυνατόν λιγότερου 
νερού για αποφυγή αποµάκρυνσης 
των φυσικών αντιοξειδωτικών 
■ τήρηση µέτρων κατά την έκθλιψη 
βιολογικού ελαιοκάρπου (χωρικός και 
χρονικός διαχωρισµός). 

ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
■ Οι ελιές να αποθηκεύονται σε αε-
ριζόµενο χώρο προστατευµένες από 
βροχή.
■ Τα µέσα αποθήκευσης να είναι σά-
κοι γιούτινοι ή παραγωγικές κλούβες 
ή µεγάλα πλαστικά κιβώτια επαρκώς 
αεριζόµενα.
■ Απαγορεύονται αυστηρά τα πλα-

στικά τσουβάλια, καθότι η χρήση τους 
αναιρεί όλες τις πιστοποιήσεις ποιό-
τητας και ασφάλειας τροφίµων (Βάσει 
των προδιαγραφών του ΕΦΕΤ).
■ Κατά την αποθήκευσή του ο ελαιό-
καρπος υφίσταται υδρόλυση (λιπόλυ-
ση), δηλαδή απελευθέρωση λιπαρών 
οξέων από τα τριγλυκερίδια.
■ Η υδρόλυση έχει ως αποτέλεσµα 
την αύξηση της οξύτητας την υπο-
βάθµιση των οργανοληπτικών χαρα-
κτηριστικών του ελαιολάδου και την 
µείωση της εµπορικής του αξίας.
■ Η υδρόλυση (µικροβιακή και εν-
ζυµατική) ευνοείται από περιβάλλον 
αυξηµένης θερµοκρασίας, παρουσίας 
τραυµάτων στους καρπούς της ελιάς 
και νερού. Γι’ αυτό οι καρποί πρέπει 
να διατηρούνται χωρίς να αυξάνεται 
η θερµοκρασία και να µη βρέχονται.
■ Οι περιέκτες διατήρησης πρέπει 
όπως προαναφέραµε να είναι οι γιού-
τινοι σάκκοι (καννάβινοι) η ακόµη κα-
λύτερα αποτελέσµατα θα έχουµε κατά 
τη διατήρηση του ελαιοκάρπου σε 
πλαστικές κλούβες η παλετοκιβώτια 
που προσφέρουν καλύτερο αερισµό.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΛΙΨΗ
■ Εφαρµογή ορθής υγιεινής και βιο-
µηχανικής πρακτικής στο ελαιοτριβείο. 
■ Τα ελαιοτριβεία να εγκαταστήσουν 
σύστηµα αυτοελέγχου (διαδικασία ή 

διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP, 
άρθρο 5 του Καν. (ΕΚ) 852/04) µε κα-
ταγραφή διαφόρων παραµέτρων της 
παραγωγικής διαδικασίας.
■ Η θερµοκρασία της ελαιοζύµης 
κατά τη µάλαξη να µην ξεπερνά τους 
27oC, γιατί καταστρέφονται τα πτητικά 
χαρακτηριστικά του ελαιολάδου στα 

οποία οφείλεται το χαρακτηριστικό 
του άρωµα και αυξάνεται η περιεκτι-
κότητα του σε κηρούς.
■ Σηµειώνεται ότι για την τεκµηρί-
ωση της ένδειξης «εξαγωγή εν ψυ-
χρώ», (άρθρο 5 παρ. β του καν. (ΕΚ) 
1019/2002), κατά την τυποποίηση, 
απαιτείται η τήρηση αρχείου θερµο-
κρασιών, (κάτω των 27οC), στις οποί-
ες λαµβάνονται τα ελαιόλαδα.
■  Οι πλαστικοί σωλήνες και οι πε-
ριέκτες ελαιολάδου να µην έχουν 
στην σύνθεσή τους πλαστικοποιητές 
φθαλικούς εστέρες (οδηγία 2007/19 
Ε.Κ. και Κανονισµός 1935/06) γιατί 
οι ουσίες αυτές µεταναστεύουν από 
τους σωλήνες η τους περιέκτες στο 
ελαιόλαδο και ανιχνεύονται κατά την 
χηµική ανάλυση του ελαιολάδου.
■ Σε αυτά περιλαµβάνεται και ο πλα-
στικός σωλήνας που χρησιµοποιείται 
κατά τη µεταφορά του ελαιολάδου στα 
σπίτια των ελαιοπαραγωγών.

Οι ελιές πρέπει να 
αποθηκεύονται σε 
αεριζόµενο χώρο 
προστατευµένες 
από τη βροχή σε 
σάκους γιούτινους 
ή παραγωγικές 
κλούβες 
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Ποτέ κλάδεµα και ραβδισµός 
όταν ο καιρός είναι βροχερός
Έγκαιρη χρονικά συγκοµιδή, µε τις 
κατάλληλες τεχνικές και πάντα µε 
στεγνό καιρό, σε συνδυασµό µε τη 
σωστή µεταφορά του ελαιοκάρπου 
από το χωράφι στο ελαιοτριβείο, 
αποτελούν µια σειρά από πρακτικές 
που καλείται να ακολουθήσει ο ελαι-
οπαραγωγός, προκειµένου αφενός 
να µην επηρεάσει αρνητικά την ποι-
ότητα του παραγόµενου προϊόντος 
του και αφετέρου την καρποφορία 
του δέντρου για το επόµενο έτος.  
Ειδικότερα, αναφορικά µε το χρόνο 
ελαιοσυλλογής, στις επιτραπέζιες 
ποικιλίες, η συλλογή του καρπού 
γίνεται µετά τη συµπλήρωση της αύ-
ξησης του µεγέθους τους και οπωσ-
δήποτε πριν αρχίσει το «µαλάκωµα» 
της σάρκας και η µείωση των ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών των καρπών. 
Στις ελαιοποιήσιµες ελιές, η συλλογή 
αρχίζει µε την αλλαγή του χρώµατος 
από πράσινο-κίτρινο σε πράσινο-ι-
ώδες και κλιµακώνεται, ανάλογα 
µε τις συνθήκες , µέχρι την πλήρη 
ωρίµανση των καρπών. Η συλλογή 
νωρίτερα ή αργότερα δίνει λάδι υπο-
βαθµισµένης ποιότητας. 
Επιπλέον, η καθυστερηµένη συγκο-
µιδή πιθανόν να προκαλέσει µείω-
ση της καρποφορίας του επόµενου 
έτους. ∆έντρα µε χαµηλό φορτίο 
συγκοµίζονται νωρίτερα σε σχέση µε 
τα φορτωµένα δέντρα. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η 
Οι πληγές που δηµιουργούνται κατά 
το κλάδεµα ή το ράβδισµα για τη 
συγκοµιδή του ελαιόκαρπου εφό-
σον συνοδεύονται από βροχή είναι 
πολύ επικίνδυνες για µολύνσεις των 
δέντρων από καρκίνωση, συνεπώς 
πρέπει να αποφεύγεται το κλάδεµα 
και ο ραβδισµός των δέντρων µε 
βροχερό καιρό. Οι καλές συνθήκες 
χειρισµού του ελαιόκαρπου από τη 
συγκοµιδή µέχρι την κατανάλωση 
είναι µεγάλης σηµασίας και µπο-
ρούν να επηρεάσουν σηµαντικά την 
ποιότητα του ελαιόλαδου. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Η παραµονή του ελαιόκαρπου για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι την 
ελαιοποίηση σε συνθήκες υψηλής 
θερµοκρασίας και φτωχού αερι-
σµού υποβαθµίζει πάρα πολύ την 
ποιότητα του ελαιόλαδου. Συνιστά-
ται η χρήση διάτρητων σάκων από 
φυτικές ίνες ή δίχτυ, γιατί επιτρέ-
πουν τον αερισµό και παρεµποδί-
ζουν ανάπτυξη µυκήτων µούχλας. 
Οι πλαστικοί σάκοι εµποδίζουν τον 
αερισµό, µεταφέρουν οσµές και 
τοξικά υπολείµµατα (ιδιαίτερα όταν 
επαναχρησιµοποιούνται) και συντε-
λούν στην υποβάθµιση της ποιότη-
τας του ελαιόλαδου. 
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Ισπανός ελαιοκαλλιεργητής δοκιµάζει πιλοτικά 
χήνες για την καταπολέµηση των αγριόχορτων, 
σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Olive Oil Times. 
Έτσι, επιτελεί εύκολα µια αναγκαία καλλιεργητική 
φροντίδα, αλλά ταυτόχρονα προωθεί τη διατήρηση 
της απειλούµενης ισπανικής φυλής, Oca 
Empordanesa    Της Φανής Γιαννακοπούλου

ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΙΛΛΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΒΑΖΟΥΝ ΧΗΝΕΣ
ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΝΟΥΝ   
ΤΑ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ

Ο ΛΟΓΟΣ για τον Χουαν Ολιβάρες ένα νεαρό ελαιοπαρα-
γωγό γεννηµένο στην Καστίλλη-Λα Μάντσα, η οποία είναι 
περισσότερο γνωστή για τα τυριά της παρά για τα ελαιόλαδά 
της. Παρόλα αυτά, η οικογένεια του Ολιβάρες καλλιεργεί 
ελιές εδώ και τουλάχιστον 5 γενιές. Ο ίδιος µάλιστα φοίτησε 
στο πανεπιστήµιο της Χαέν για να γίνει ειδικός γευσιγνώ-
στης ελαιολάδου. Με το να γίνει έµπειρος γευσιγνώστης 
ήλπιζε ότι θα βοηθούσε περαιτέρω το βραβευµένο ελαιό-
λαδο Pago de Peñarrubia (έχει αποσπάσει το χρυσό βρα-
βείο για το 2016 στο διεθνή διαγωνισµό έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου της Νέας Υόρκης-NYIOOC) της οικογένειάς του. 
Έχοντας διανύσει αυτήν τη πορεία και µ’ αυτό το εκπαιδευ-
τικό υπόβαθρο δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ανέπτυξε ένα 
µοναδικό και συνάµα ιδιαίτερο τρόπο για την καταστροφή 
των αγριόχορτων στους οικογενειακούς ελαιώνες του.
«Οι χήνες είναι τα παιδιά µου», λέει ο ίδιος χαριτολογώντας. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλοί καλλιεργητές χρησιµοποιούν 
στους ελαιώνες τους πρόβατα και άλογα για να περιορίσουν 
την ανάπτυξη των αγριόχορτων ανάµεσα στα δέντρα. 
Όµως, ο Χουάν αφού διάβασε σχετικές αµερικανικές µελέ-
τες για τη χρήση της χήνας στη γεωργία αποφάσισε ότι άξιζε 
τον κόπο να το δοκιµάσει στην πράξη. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
Από την αρχαία Αίγυπτο µέχρι και τη δεκαετία του 1950 οι 
χήνες χρησιµοποιούνταν ευρέως στη γεωργία. Οι Ρωµαίοι, 
οι Κινέζοι ακόµα και ο Καρλοµάγνος ενθάρρυναν τη χρήση 
πτηνών για τον περιορισµό των ζιζανίων. Επίσης, πριν από 
την εισαγωγή των ζιζανιοκτόνων τη δεκαετία του 1970 γί-
νονταν οι παραγωγοί χρησιµοποιούσαν τις χήνες.

44-49_kalliergitika.indd   48 10/12/16   7:40 PM



   49ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 
www.agronews.gr/el

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Τα ελαφρά γεµάτα πούπουλα σώµατά τους και τα µεµβρανώ-
δη πόδια τους δεν συµπιέζουν το χώµα, όπως άλλα ζώα. Επι-
πλέον, δεν τρέφονται από τα χαµηλά κλαδιά, ούτε προκαλούν 
ζηµιές στα δέντρα. Ακόµα, είναι σχετικά εύκολη η εκτροφή 
τους και προσφέρουν και επιπρόσθετα οικονοµικά οφέλη, 
όπως τα φτερά, το κρέας και τα αυγά τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Το πιο ακριβό ήταν που έχτισε ένα φράκτη, αλλά γενικά πρό-
κειται για ένα µάλλον φθηνό πείραµα σύµφωνα µε τον Ολι-
βάρες. Μάλιστα, επειδή οι ελαιώνες του ήταν σε 3 επίπεδα 
αποφάσισε να αφήσει τις χήνες µόνο στο 1ο µε τις πιο παλιές 
ελιές και να συγκρίνει τα αποτελέσµατα µε τις ελιές στα άλλα 
δύο επίπεδα. Επίσης, αφιέρωσε χρόνο για να βρει την κατάλ-
ληλη φυλή που θα µπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Στο 
τέλος αποφάσισε να επιλέξει την απειλούµενη ισπανική χήνα, 
Oca Empordanesa, µε σκοπό να προωθήσει τη βιοποικιλότη-
τα ενός ντόπιου είδους. Αγόρασε 10 τέτοιες χήνες όταν ήταν 
ακόµα µικρές. Να σηµειωθεί ότι, οι χήνες δεν εργάζονται 
συνέχεια για τον έλεγχο των αγριόχορτων, µιας και ο Χουάν 
έχει φροντίσει να φτιάξει µια λίµνη όπου πλατσουρίζουν αρ-
κετές από τις ελεύθερες ώρες τους. Τώρα, έχουν µεγαλώσει 
αρκετά και ο Χουάν ευελπιστεί ότι θα µπορεί να δει κάποια 
µετρήσιµα αποτελέσµατα από το πιλοτικό αυτό project. 

Ο Ισπανός βραβευµένος 
ελαιοπαραγωγός, Χουάν Ολιβάρες, 
που επιστρέτευσε χήνες για να 
καθαρίζει τα χωράφια του από τα 
αγριόχορτα, έχει επίσης φοιτήσει 
στο Πανεπιστήµιο της Χαέν για 
να γίνει ειδικός γευσιγνώστης 
ελαιολάδου.
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Με 840 χτύπους 
το λεπτό
Μια νέα ηλεκτρονική χτένα 
δόνησης για ελαιόδεντρα µε 
το όνοµα Olivion, η οποία 
λειτουργεί µε µπαταρία 
ιόντων λιθίου πολλαπλών 
χρήσεων, ανέπτυξε η εται-
ρεία Pellenc. Το νέο αυτό µο-
ντέλο διαθέτει την ίδια χτένα 
άνθρακα µε το προηγούµενο, 
καθώς και την ίδια κίνη-
ση, αυξάνοντας όµως την 
απόδοση στα 840 χτυπήµατα 
το λεπτό. Το µοτέρ των 380W 
βρίσκεται στο πάνω µέρος 
της ράβδου για µεγαλύτερη 
σταθερότητα.

σφαίρες µε 14 ραβδιά, ενώ η κάθε µια 
σφαίρα κινείται ανεξάρτητα. Η κεφαλή 
εισέρχεται στα πιο πυκνά τµήµατα του 
δέντρου, χωρίς να µπλέκει µε τα κλαδιά. 
Χάρη στην παλµική κίνηση και στο µα-
λακό υλικό των ελαστικών ραβδιών δεν 
προκαλεί ζηµιά στα κλαδιά, τα φύλλα, 
τους ανθοφόρους οφθαλµούς και στους 
καρπούς. Το µοτέρ των 12 volt κατα-
σκευάζεται µε υλικά υψηλής ποιότητας. 
Έχει εύκαµπτο καλώδιο σιλικόνης 15 µ.

Τα µηχανήµατα Debla 
διαθέτει στην Ελλάδα η Geoteco

Το δεξί χέρι 
του παραγωγού 
στην ελαιοσυλλογή
Τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε 
συνδυασµό µε πολύ ξεκούραστη 
χρήση µε αποτέλεσµα τη διευκόλυνση 
της συγκοµιδής προσφέρει η βέργα 
παλµικής κίνησης σύµφωνα µε όλες 
τις σχετικές µελέτες. Ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά το µοντέλο Debla της Geoteco, 
είναι, σύµφωνα µε τον κατασκευαστή 
του, κατάλληλο για όλες τις ποικιλίες 
ελαιόδεντρων, ενώ έχει υψηλά επί-
πεδα παραγωγικότητας της τάξης των 
110-150 κιλών ανά ώρα.
Ο σωλήνας είναι κατασκευασµένος 
από αλουµίνιο, µε άξονα ευρωπαϊκού 
αλουµινίου, που περιστρέφεται πάνω 
σε ρουλµάν ενώ πρόκειται για την 
ελαφρύτερη βέργα της αγοράς.
Σε ό,τι αφορά την κεφαλή, έχει 2 

Επιπλέον, το Olivion έγινε ακό-
µα πιο απλό στη χρήση. ∆ιαθέτει 
ένα µόνο διακόπτη που του 
παρέχει συνεχόµενη λειτουρ-
γία, ενώ η συντήρησή του έχει 
επίσης απλοποιηθεί.
Η χτένα είναι κεκλιµένη σε δύο 
θέσεις και ο δακτύλιος σύσφι-
ξης είναι από αλουµίνιο, ενώ η 
τηλεσκοπική ράβδος δια-
θέτει ένα νέο σύστηµα 
σύσφιξης.

Η σειρά περιλαµβάνει ένα µοντέ-
λο µε σταθερή ράβδο 2,3 µέτρων 
(Olivion P230) και ένα µοντέλο 
µε τηλεσκοπική ράβδο (Olivion 
T220/300). Το Olivion επιτρέπει 
τη συγκοµιδή του 100% των 
ελιών, ανεξαρτήτως ποικιλίας ή 
ωρίµανσης. Επιπλέον αξίζει να 

σηµειωθεί, ότι δίνει 
δυνατότητα 
πρόσβασης 
σε ελαιώ-
νες, όπου 

ως τώρα η µηχανική συγκοµιδή 
δεν ήταν εύκολη. 

Η χτένα έχει ταχύτητα 4 
έως και 8 φορές υψηλότερη 

από τη χειρωνακτική συγκοµιδή. 
Επιπλέον, είναι ελαφριά (2,5 κιλά 

µε σταθερή ράβδο και 3,2 µε 
τηλεσκοπική) και ισχυρή (380 W).

Επιµέλεια: Φανή Γιαννακοπούλου

Τα µηχανήµατα Pellenc 
διαθέτει στην Ελλάδα 
η Agrotech SA
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Ενενήντα 
χρόνια Stihl

Με τη φετινή φθινοπωρινή 
της καµπάνια, η οποία διαρ-
κεί µέχρι τις 30 Νοεµβρίου, 
η εταιρεία Stihl γιορτάζει τα 
90 χρόνια της προσφέρο-
ντας τα µηχανήµατά της σε 
καλύτερες τιµές.

Οι συσκευές SpectraStar είναι 
κατάλληλες για όλες τις ποικιλίες 
ελιάς στην ελληνική επικράτεια 
και έχουν αναβαθµιστεί για 
διφασικά ελαιοτριβεία και µο-
νάδες ρεπάσο. Επίσης ωφελούν 

πολλαπλώς τους χρήστες τους και 
συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό 
του ελαιοκοµικού κλάδου δίνο-
ντας τη δυνατότητα στις ελληνικές 
επιχειρήσεις να γίνουν πιο αντα-
γωνιστικές και να ανταπεξέλθουν 
στις, λόγω κρίσης, διαµορφούµε-
νες προκλήσεις, ώστε τελικά όλοι 
να βγουν κερδισµένοι και κανείς 
να µη χάνει σταγόνα λάδι.

∆ύναµη Stihl στον ελαιώνα
Η Stihl τα τελευταία χρόνια έχει 
κάνει δυναµική είσοδο στην 
καλλιέργεια της ελιάς, η οποία 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και µεγάλες προοπτικές. Η συγκο-
µιδή της ελιάς είναι µια απαιτητική 
και χρονοβόρα διαδικασία. 
Η Stihl διαθέτει µηχανήµατα για 
την ελαιοκοµία µε σύγχρονη 
τεχνολογία που καλύπτουν όλο το 
φάσµα εργασιών στον ελαιώνα, 
τη συγκοµιδή, το κλάδεµα και την 
περιποίηση µε αποτέλεσµα να 
µειώνει το χρόνο της συλλογής 
και να αυξάνει στο µέγιστο την 
αποδοτικότητα της παραγωγής. 
Το ελαιοραβδιστικό Stihl SP 451, 
διαθέτει ισχυρό κινητήρα 2,9 

ίππων, υψηλό αριθµό δονήσεων 
3.325 δονήσεις/λεπτό, µεγάλο 
άνοιγµα γάντζου 4 εκ. και πρω-
τοποριακό αντιδονητικό σύστηµα 

Stihl το οποίο µειώνει κατά 70% 
τη µετάδοση των κραδασµών στον 
χρήστη επιτρέποντας έτσι πολύω-
ρη και άνετη εργασία. 

Ελαιοπεριεκτικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα
Η εταιρεία Unity ΕΠΕ, αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος του αµερικανικού κα-
τασκευαστικού οίκου Unity Scientifi c, 
εισάγει και εγκαθιστά τις αυθεντικές, 
υπεραυτόµατες συσκευές ελαιοπε-
ριεκτικότητας SpectraStar για τον 
προσδιορισµό λαδιού, νερού και 
οξύτητας σε ελιά, πυρήνα και ελαιό-
λαδο, οι οποίες ήδη χρησιµοποιού-
νται παντού στην Ελλάδα, σε δεκάδες 
ελαιοτριβεία, πυρηνελαιουργεία, 
ενώσεις και συνεταιρισµούς. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Με τη λειτουργία των συσκευών 
SpectraStar, οι χρήστες:
● Μειώνουν σηµαντικά το λειτουρ-
γικό κόστος των µονάδων τους.
● Βελτιώνουν την ποιότητα του 
παραγόµενου προϊόντος.
● Αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα.
● Προγραµµατίζουν την έγκαιρη 
ελαιοσυγκοµιδή.
● Εφαρµόζουν εκσυγχρονισµένη 
κοινή άλεση και βελτιστοποιούν τη 

λειτουργία της µονάδας τους.
● Εδραιώνουν κλίµα εµπιστοσύ-
νης µε τους πελάτες τους.
● Επιβεβαιώνουν την αξιόπιστη 
λειτουργία του ελαιοτριβείου τους.
● Λαµβάνουν πληροφορίες για τη 
µείωση των υγρών αποβλήτων.
● Έχουν τη δυνατότητα να επεκτεί-
νουν την παραλαβή ελαιόκαρπου 
πέραν των στενών γεωγραφικών 
ορίων της εγκατάστασής τους.
● Αυξάνουν και επεκτείνουν την 
πελατειακή τους βάση.

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Οι συσκευές SpectraStar λειτουρ-
γούν χωρίς αναλώσιµα, δεν απαι-
τείται εξειδικευµένο προσωπικό ή 
ειδική άδεια και το αποτέλεσµα της 
ελαιοπεριεκτικότητας λαµβάνεται 
σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Τις συσκευές SpectraStar 
διαθέτει στην Ελλάδα

 η Unity EΠΕ

Τα µηχανήµατα Stihl διαθέτει 
στην Ελλάδα η Andreas Stihl AE
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
● Ογκοµετρική γεµιστική 4 
κεφαλών GVA-4
● Μηχανή πωµατισµού για 
όλα τα πώµατα (ταπωτά, 
πλαστικά βιδωτά, αλουµινί-
ου pilfer proof)
● Αυτόµατη τροφοδοσία 
δοχείων και πωµάτων
● Συσκευή αζώτου
● Eτικετέζα µε 2 κεφα-
λές για 1 ή 2 ετικέτες σε 
στρογγυλά και τετράγωνα 
δοχεία
● Καψυλιέρα για αυτόµατη 
τροφοδοσία και θερµοσυ-
ρίκνωση των καψυλίων
● Ιµάντα σταθεροποίησης 
φιαλών
● Ιnk jet  
● Αυτόµατες τράπεζες 
τροφοδοσίας δοχείων
● Περιστρεφόµενες τρά-
πεζες παραλαβής
● Φυσητικά δοχείων.

Πλήρως 
αυτόµατη γραµµή 
συσκευασίας
ελαιολάδου
Η Αφοί Τσοπανάκη ΟΕ 
– Metrotech σχεδιάζει 
και κατασκευάζει όλες τι 
µηχανές που απαιτούνται για 
αυτόµατες γραµµές συσκευ-
ασίας φιαλών. 
Η εταιρεία δεσµεύεται µε 
την συνεχή της προσπάθεια 
για καλύτερη και πληρέ-
στερη τεχνική υποστήριξη 
της ελληνικής µεταποίησης. 
Επίσης, είναι πιστοποιηµένη 
κατά ISO 9001:2008. 
Η Αυτόµατη Γραµµή Συ-
σκευασίας Ελαιολάδου είναι 
κατάλληλη για όλα τα δοχεία 
(γυάλινα, λευκοσιδηρά και 
πλαστικά) χωρητικότητας 
από 250 ml  έως 15 lt.

Μεταλλικά γρανάζια στη µετάδοση 
κίνησης «Τ» και στο µοτέρ
Βάρος: 3 κιλά
Μήκος: 1,7 µ. - 2,3 µ. - 2,8 µ.
Προέκταση: 0,8 µ.
Τάση Ρεύµατος: 12 V συνεχές
Ισχύς Μοτέρ: 400 W
Καλώδιο: 15 µ.
Λειτουργία µε διναµό ή µπαταρία ή γεννήτρια 
12V-60A 
Εγγύηση: 1 χρόνος
Πιστοποίηση CE

Τεχνικά χαρακτηριστικάΠαλµική βέργα Ραµπαλάκος Τύπου Τ

Η βιοτεχνία Ραµπαλάκος Α.Α. 
Ο.Β.Ε.Ε. από το 1985 ασχολείται 
αποκλειστικά µε την κατασκευή 
ελαιοραβδιστικών µηχανηµά-
των και ραβδιών. Η συνεχής 
έρευνα, η ποιότητα κατασκευής, 
η λεπτοµέρεια στο σχεδιασµό, 
το εξειδικευµένο προσωπικό, 

η διετής εγγύηση των προϊό-
ντων και η άµεση παράδο-
ση, είναι τα µυστικά της 
επιτυχίας της.

Μετά από µακροχρόνια έρευνα 
κατασκεύασε την παλµική βέργα 
Ραµπαλάκος (τύπου «Τ» και 
ίσια) µε αριθµό διπλώµατος ευ-
ρεσιτεχνίας 1003079. Η παλµική 
βέργα είναι µεγάλης αποδόσε-
ως, δεν δηµιουργεί κραδασµούς 
στο χειριστή και δεν εµπλέκεται 
στα κλαδιά της ελιάς. Επίσης 
δεν πληγώνει το δέντρο, δεν 
ρίχνει το φύλλωµά του και είναι 
ξεκούραστη στη χρήση. 
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Επώνυµα υλικά ελαιοσυλλογής
Η εταιρεία Hellagro από το 2000 βρίσκεται 
σταθερά δίπλα στον Έλληνα αγρότη, προ-
σφέροντας υλικά ελαιοσυλλογής ανώτερης 
ποιότητας και εξαιρετικών προδιαγραφών. 
Τα επώνυµα ελαιόδιχτα DUROMESH και 
OLIVAGRO της Hellagro ξεχωρίζουν από 
την πυκνή τους πλέξη καθώς και για την 
περιµετρική πράσινη ούγια που διαθέ-
τουν, ώστε να µη διπλώνουν στις άκρες. 
∆ιαθέτουν αντηλιακή προστασία, ενώ είναι 
κατάλληλα για κάθε τύπο εδάφους.  Είναι 
διαθέσιµα σε διάφορες διαστάσεις, ώστε 
να καλύπτουν κάθε σύστηµα φύτευσης.
Τα ελαιόπανα ONE 525 της Hellagro παρά-
γονται από άριστης ποιότητας πολυπροπυ-
λένιο (PP), είναι πυκνής ύφανσης χωρίς 
παραφασάδες, µε συνεχόµενο πλάτος ως 
τα 5,25 µέτρα. Είναι χρώµατος γκρι, και 

διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.
Για τη συσκευασία και τη µεταφορά των 
ελαιόκαρπων η Hellagro προσφέρει 
σακιά RED-3 από πολυπροπυλένιο γκρι 
χρώµατος µε κόκκινες ρίγες, όπως επίσης 
και σακιά ιούτης τα οποία επιτρέπουν στο 
προϊόν να αναπνέει καλύτερα.
Τέλος, το καταρτισµένο προσωπικό της 
εταιρείας είναι στη διάθεση κάθε επαγγελ-
µατία, ώστε να προσφέρει το κατάλληλο 
υλικό για την κάθε περίπτωση.
Καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανι-
στεί πολλές επιλογές υλικών ελαιοσυλλο-
γής αµφιβόλου προελεύσεως, οι σταθερές 
προδιαγραφές των επώνυµων προϊόντων 
της Hellagro εγγυώνται µια απροβληµά-
τιστη ελαιοσυλλογή, χωρίς απώλειες σε 
υλικά ή καρπούς.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑel
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΦΤΙΑΧΝΕΙ Η ΙΣΠΑΝΙΑ 

Ευεργετική έχει αποδειχθεί η µεσογειακή διατρο-
φή και η κατανάλωση έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
για πολλά είδη καρκίνου συµπεριλαµβανοµένου 
του µαστού, της ουροδόχου κύστης, του εγκεφά-
λου, του προστάτη. Τώρα, πρόσφατες µελέτες ανα-
φέρουν ότι η µεσογειακή δίαιτα µπορεί να µειώσει 
ως και 50% τον κίνδυνο του καρκίνου του παχέος 
εντέρου. 
Να σηµειωθεί ότι η 2η κύρια αιτία καρκίνου αποτε-
λεί ο καρκίνος του παχέος εντέρου στις ΗΠΑ. Είναι 
η 3η πιο κοινή µορφή καρκίνου σε άνδρες και γυ-

ναίκες, µε περίπου 135.000 περιπτώσεις να έχουν 
διαγνωστεί µέσα στο 2016 και σχεδόν 50.000 από 
αυτές αναµένεται να οδηγήσουν στο θάνατο. Ο κίν-
δυνος ανάπτυξης του καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου αγγίζει σε ποσοστό το 4,7% τους άνδρες και 
4,4% τις γυναίκες και µόλις διαγνωστεί το ποσοστό 
επιβίωσης που φτάνει τα 5 έτη εκτιµάται ότι είναι 
περίπου 65%.
Μια µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Journal of Nutrition, χρησιµοποίησε στοιχεία από 
την Multiethnic Cohort (MEC), στην οποία συµµε-

Τον τρόπο να αντικαταστήσουν τα «κακά» λιπαρά που βρίσκονται σε κρέας 
και σοκολάτα µε λιπαρά που περιέχονται στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
αναζητούν Ισπανοί επιστήµονες. Πολλές έρευνες διεξάγονται στην πόλη 
Μενχίµπαρ στη Χαέν στα πλαίσια του Cooking Lab που υπάγεται στον έλεγχο 
του τεχνολογικού κέντρου ελαιολάδου Citoliva υπό τον Χοσέ Χουάν Γκαφόριο

Tης Φανής Γιαννακοπούλου 

ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ και η αντικατάστα-
ση των κορεσµένων λιπαρών στη 
διατροφή µε µονοακόρεστα και πο-
λυακόρεστα, ώστε να αποφευχθούν 
καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλες 
χρόνιες ασθένειες, προωθούν τόσο 
οι διεθνείς επιστήµονες όσο και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ακρί-
βεια, η στρατηγική της Ευρώπης για 
τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος 
και την παχυσαρκία υιοθετήθηκε 
το Μάιο του 2007 και µε βάση αυτή 
ζητείται η µείωση της συνολικής κα-
τανάλωση λιπαρών ειδικά κορεσµέ-
νων στο κρέας και τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα. Αυτά όµως κακά µαντάτα 
για τους Ισπανούς που λατρεύουν 
τα chorizo (τοπικά λουκάνικα), τους 
Αµερικανούς που λατρεύουν τα χά-

µπουργκερ αλλά και όλους τους πα-
θιασµένους µε τις σοκολάτες. 
Λύση στην ανάγκη για πιο υγιεινά 
αλλά και νόστιµα τρόφιµα θα δώσουν 
Ισπανοί επιστήµονες, που διεξάγουν 
σχετικά ερευνητικά προγράµµατα:
- Το πρόγραµµα Inoevas, που έχει 
ολοκληρωθεί από το 2010, εστίασε 
στα θετικά του ελαιολάδου στην επε-
ξεργασία του κρέατος. Οι επιστήµο-
νες κατάφεραν να αντικαταστήσουν 
το 45% των κορεσµένων λιπαρών 
στο κρέας µε µονοακόρεστα λιπαρά 
από προϊόντα ελαιολάδου. Επίσης, 
το κρέας περιείχε και λιγότερες θερ-
µίδες. Το προϊόν, όπως αναφέρουν 
οι ερευνητές, βρίσκεται σε διαδικα-
σία επεξεργασίας και ενδέχεται πολύ 
σύντοµα να κυκλοφορήσει. 

- Ακόµα ένα πρόγραµµα, που βρί-
σκεται αυτή τη στιγµή σε εξέλι-
ξη, είναι το ChocoAOVE, το οποίο 
απευθύνεται στους φανατικούς της 
σοκολάτας και σε όσους επιθυµούν 
να την απολαύσουν χωρίς να ανη-
συχούν για την υγεία τους. Στοχεύει 
στη δηµιουργία σοκολάτας, αλλά και 
άλλων γλυκών µε περιορισµένη πο-
σότητα κορεσµένων λιπαρών και την 
αντικατάστασή τους µε λιπαρά από 
το ελαιόλαδο. Στο πρόγραµµα αυτό 
θα χρησιµοποιηθεί παρθένο, έξτρα 
παρθένο και βιολογικό ελαιόλαδο. 
Τα συγκεκριµένα προϊόντα δεν θα 
επιδρούν αρνητικά στα ποσοστά της 
χοληστερίνης, όπως επίσης και σε 
καρκινώδεις ασθένειες. Τέλος, θα 
µειώνουν τα ποσοστά της γλυκόζης.

 Ύψιστη προστασία από τη µεσογειακή διατροφή
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Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγίων Αποστόλων

1o χιλιόµετρο επαρχιακής οδού Αγίων Αποστόλων - 
Σπάρτης, Άγιοι Απόστολοι, TK 230 53
(+30) 27340 47110, (+30) 27340 47446
asaa@otenet.gr, info@agioiapostoloicoop.gr

ασυναγώνιστης
ποιότητας 
εξαιρετικό
παρθένο 
ελαιόλαδο

τείχαν περισσότερα από 215.000 άτοµα από διάφορα εθνικά 
υπόβαθρα.  Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσο πιο αυστηρό 
ήταν το πρόγραµµα της µεσογειακής διατροφής τόσο χαµηλό-
τερη ήταν η θνησιµότητα από τον καρκίνο του παχέος εντέρου 
και µείωσε όλες τις αιτίες θνησιµότητας στις γυναίκες, αλλά 
όχι στους άνδρες. 
Σε σύγκριση µε άλλες διατροφές, η µεσογειακή ήταν η µόνη 
που συνδέεται µε τη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης από 
τον καρκίνο παχέος εντέρου. Ωστόσο, οι συγγραφείς της µελέ-
της προτείνουν τα αποτελέσµατα να ερµηνεύονται µε προσοχή 
και σηµείωσαν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Το Cooking Lab της µη 
κυβερνητικής οργάνωσης 
Citoliva, το οποίο διευθύνει 
ο Χοσέ Χουάν Γκαφόριο, 
έχει ως στόχο να αναδείξει 
τις επιστηµονικές έρευνες 
για την ανάπτυξη υγιεινών 
τροφίµων που θα 
φτιάχνονται µε βάση το 
ελαιόλαδο.
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Πέρσι στη σκιά της Ακρόπολης, 
φέτος στο Costa Navarino

Τον περασµένο Μάρτιο οργανώθηκε για 
πρώτη φορά στη χώρα µας ο διαγωνισµός 
«Athena», ένας πραγµατικά διεθνής διαγω-
νισµός ελαιολάδου, ο οποίος από την πρώ-
τη κιόλας φορά συγκέντρωσε 256 δείγµατα, 
το 25% των οποίων από το εξωτερικό, ενώ 
στη 19µελή κριτική επιτροπή συµµετείχαν 
προσωπικότητες από 9 χώρες. Φέτος ο δι-
αγωνισµός θα επαναληφθεί στις 20 µε 22 
Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχειακό συγκρότη-
µα Costa Navarino στη Μεσσηνία. 
«Πέρσι οι κριτές µας δοκίµασαν κάτω από 
τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και γνώρισαν 
την ελληνική γαστρονοµία σε µερικά από τα 
καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Φέτος τους 
πάµε στη Μεσσηνία για να γνωρίσουν από 
κοντά έναν από τους πιο φηµισµένους ελαι-
ώνες της υφηλίου», δήλωσε η διευθύντρια 
του διαγωνισµού Μαρία Κατσούλη, διευκρι-
νίζοντας πως ο διαγωνισµός «Athena» θα 
«επισκεφθεί» και άλλες ελληνικές ελαιοπα-
ραγωγικές περιοχές στο µέλλον.  
Εκτός από την τέλεση του διαγωνισµού 
στην περιοχή της Καλαµάτας, οι διοργανω-

τές προχωρούν και σε άλλες καινοτοµίες, 
προπάντων όσον αφορά τη βελτίωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης, µε στόχο όλα τα 
ελαιόλαδα, ανεξαρτήτως της αρωµατικής 
και γευστικής τους έντασης, να έχουν ίσες 
ευκαιρίες απόκτησης των πιο υψηλών δι-
ακρίσεων. 
Για το λόγο αυτό συνεργάζονται µε την 
εµπειρογνώµονα Alexandra Kicenik 
DeVarenne, συνιδρύτρια µεταξύ άλλων του 
οργανισµού Extra Virgin Olive Oil Alliance 
στην Καλιφόρνια, και η οποία συµµετείχε 
πέρσι στον «Athena» ως κριτής. 

Ο διαγωνισµός αποτελεί πρωτοβουλία της Vinetum 
και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος Καπετάν 
Βασίλης και του Κέντρου Ελιάς της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. 

54-57_poiotita.indd   56 10/12/16   7:40 PM



   57ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 
www.agronews.gr/el

TOP

2016
50ΜΕ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΡΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2016

54-57_poiotita.indd   57 10/12/16   9:32 PM



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΙΛel

Με σύνθηµα  
«πουλάµε Καλαµάτα»  
συνεχίζει η Agrexpo

Με τo πασίγνωστο

 brand name της 

περιοχής, την

 ετικέτα «Φάρις»

 στο µπουκάλι και

 βασικό σλόγκαν το

 «Πουλάµε Καλαµάτα»

 πορεύεται η ιστορική

 Agrexpo, µε έδρα

 τη µεσσηνιακή

 πρωτεύουσα

Του Αλέξανδρου Μπίκα
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Ιθύνων νους της εταιρείας που ασχολείται µε 

το εµπόριο αγροτικών προϊόντων και ιδρύθη-

κε το 1999, αποτελώντας φυσική συνέχεια 

της επιχείρησης που πρωτο-έστησε το 1962 η 

οικογένεια Γκούµα, είναι σήµερα ο Γιώργος 

Γκούµας, γιος του Παναγιώτη.

Τα προϊόντα που εξάγει σε όλα τα µήκη και 

πλάτη του κόσµου η Agrexpo, το ελαιόλαδο 

και οι επιτραπέζιες ελιές, στο µεγαλύτερο πο-

σοστό τους συσκευάζονται και τυποποιούνται 

σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, για να καταλή-

ξουν στο ράφι σούπερ µάρκετ, χωρών όπως 

οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γερµανία, η Αυστρία, η 

Ιταλία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία, η 

Σλοβενία, η Σλοβακία και η Αίγυπτος. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΕΩΝ
«∆ραστηριοποιούµαστε στο χώρο αξιοποιώ-

ντας γνώση και εµπειρία τριών γενεών, συν-

δυάζοντάς τα µε την ποιοτική αναβάθµιση των 

προϊόντων και υπηρεσιών µας», σηµειώνει 

στο el o Γιώργος Γκούµας. Βασικό όπλο της 

Agrexpo, πάνω στο οποίο επενδύει διαρκώς, 

είναι το «Φάρις», ένα έξτρα παρθένο ελαιόλα-

δο ΠΟΠ, µε εξαιρετική γεύση, οσµή και οξύτη-

τα. Το συγκεκριµένο προϊόν παράγεται απο-

κλειστικά στην Καλαµάτα από Κορωνέικη και 

είναι διαθέσιµο σε φιάλες Marasca και Dorica 

(250ml, 500ml, 750ml και 1lt), αλλά και τενε-

κέδες των 3 και 5lt. Η εταιρεία τυποποιεί και 

ελιές Καλαµών, που συσκευάζονται σε άλµη 

µε κόκκινο ξύδι και λίγο έξτρα παρθένο. Οι 

ελιές «Φάρις» διατίθενται ολόκληρες, κοµµέ-

νες στη µέση, εκπυρηνωµένες ή χαραγµένες.

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ
Το 1962, ο Παναγιώτης Γκούµας από την 

Καλαµάτα ξεκίνησε µια µικρή επιχείρηση µε 

σκοπό την προώθηση γεωργικών προϊόντων 

της οικογένειάς του και των γειτόνων του, 

πέρα από την αγορά της Μεσσηνίας, σε Αθήνα 

και υπόλοιπη Ελλάδα. Κύριο προϊόν ήταν οι 

πατάτες. Πολύ νωρίς ο Παναγιώτης Γκούµας 

κατάλαβε ότι η συσκευασία και η τυποποίη-

ση, θα δηµιουργούσαν ανταγωνιστικό πλε-

ονέκτηµα, καθώς έτσι θα διασφαλίζονταν η 

ποιότητά τους. Η συσκευασία λοιπόν υπήρξε 

το πρώτο βήµα. «Ο πατέρας µου υπήρξε ένας 

προοδευτικός και διορατικός άνθρωπος. Ήταν 

µια εξαιρετικά προοδευτική κίνηση, στα τέλη 

της δεκαετίας του ‘60», λέει ο Γιώργος Γκού-

µας, γιος του Παναγιώτη, που µαζί µε την 

αδερφή του Ευτυχία µπήκαν στην δουλειά του 

πατέρα τους στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και 

το 1999 ίδρυσαν την Agrexpo S.A.

ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΙ∆Ι
Σηµειωτέον πως τα τελευταία πέντε χρόνια, 

η τρίτη γενιά συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυ-

ξη της εταιρείας, προσθέτοντας στην γκάµα κι 

άλλα τοπικά, όπως η πάστα ελιάς και το βαλ-

σαµικό ξίδι.

Ο Πάνος, απόφοιτος ∆ιοίκησης Επιχειρή-

σεων Πάτρας, και ο ∆ηµήτρης, σπουδαστής 

του τµήµατος Food Marketing and Business 

Economics του Πανεπιστηµίου Reading στην 

Αγγλία, αποτελούν τη νέα κινητήρια δύναµη 

της Agrexpo, η οποία εντάχθηκε πρόσφατα 

σε επενδυτικό στα πλαίσια σχετικού προγράµ-

µατος. Αυτό προβλέπει, µεταξύ άλλων, ανα-

νέωση εγκαταστάσεων, γραµµής παραγωγής 

και αποθηκών, µε συνολικό προϋπολογισµό 

700.000 ευρώ και θα βοηθήσει, όπως λένε οι 

ιδιοκτήτες στην αύξηση των εξαγωγών. 

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Παράγουν 
συσκευασµένο 
1.500 τόνους 
το χρόνο έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο

Η οικογένεια Γκούµα ευελπιστεί πως το 
νέο επενδυτικό, µέσω του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, που υλοποιεί θα 
βοηθήσει σε αύξηση των εξαγωγών.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΙΛel

Ελαιόλαδο και 
αρωµατικό σαπούνι 
πλασµένα µε… αγνό 
έρωτα για τη Λέσβο

Τη δική της πορεία 

στην παραγωγή έξτρα

παρθένου ελαιολάδου αλλά

και σαπουνιών διανύει εδώ και

τρεις δεκαετίες η οικογένεια

Παπαδέλλη στη Μυτιλήνη 

Της Φανής Γιαννακοπούλου

«Τα ηνία έχει αναλάβει η 3η γενιά της οι-

κογένειας. Ξεκινήσαµε τη δεκαετία του ’80 

και από τότε παράγουµε αδιάκοπα εξαιρετι-

κά παρθένο ελαιόλαδο και σαπούνια µε την 

επωνυµία Σαπφώ και το παρθένο ελαιόλα-

δο Αλκαίος», λέει χαρακτηριστικά στο el ο 

Μπάµπης Παπαδέλλης, συνιδιοκτήτης µαζί 

µε τον αδερφό του ∆ηµήτρη της εταιρείας 

Papadellis Olive Oil.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πηγή έµπνευσης για το όνοµα των προϊ-

όντων τους αποτελεί η Σαπφώ (~ 630 - 570 

π.Χ.), η Eλληνίδα λυρική ποιήτρια από τη 

Λέσβο, ιδιαίτερα γνωστή από την αρχαιότητα 

µέχρι σήµερα για τα ερωτικά ποιήµατά της, 

ύµνους στους θεούς και επιθαλάµια (τρα-

γούδια του γάµου). Γνωστή και ως η «δέκατη 

µούσα», έµεινε στην ιστορία για τα ερωτικά 

της ποιήµατα που χαρακτηρίζονται από λυ-

ρισµό και αµεσότητα. Ο Αλκαίος ήταν αρχαί-

ος ποιητής, επίσης από τη Λέσβο και έζησε 

την ίδια εποχή µε τη Σαπφώ. Ήταν ανήσυχο 

πνεύµα και πολιτικά ενεργός και πολέµησε 

µε τα δικά του όπλα ενάντια στην τυραννία.

ΜΕ ΣΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Η «Παπαδέλλης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.» 

ξεκίνησε την επιτυχηµένη πορεία της ως 

ατοµική εταιρεία αρχικά, µε έδρα την Πηγή 

της Λέσβου, ενώ σήµερα εδρεύει στη Θερµή 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Ο επόµενος 
εξαγωγικός 
στόχος είναι η 
αγορά των ΗΠΑ
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Τα προϊόντα της οικογένειας Παπαδέλλη  
είναι διαθέσιµα σε καταστήµατα ντελικατέσεν  
και στα σούπερ µάρκετ Family στη Βόρεια Ελλάδα.

Λέσβου, µετρώντας ήδη 6 χρόνια στο 

χώρο των εισαγωγών και εξαγωγών. 

«Συνεργαζόµαστε µε περισσότερους 

από 100 παραγωγούς από κάθε γω-

νιά του νησιού (Πλωµάρι, Γέρα, Πηγή, 

κ.λπ.) καθώς χρειαζόµαστε τεράστιες 

ποσότητες για να εξάγουµε. Τα ελαιό-

λαδα επιλέγονται µε βάση συγκεκριµέ-

να ποιοτικά πρότυπα, όπως το διεθνώς 

αναγνωρισµένο FSSC 22000», σηµειώ-

νει ο Μπάµπης Παπαδέλλης. 

«Εξάγουµε σε Γερµανία, Σουηδία, 

Βέλγιο, Ολλανδία, Ρουµανία, Βουλγα-

ρία. Σίγουρα ο επόµενος στόχος µας 

είναι οι εξαγωγές στις ΗΠΑ. Μάλιστα, 

ήδη πήραµε πιστοποίηση από τον Ορ-

γανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων των 

ΗΠΑ (FDA)», συµπληρώνει ο ίδιος. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΩΣ ΤΙΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στην αρχή, τη δεκαετία του ’80, ξεκί-

νησαν ως ελαιοτριβείο και δραστηριο-

ποιούνταν στη χονδρική πώληση. Από 

το 2010 µπήκαν και στην τυποποίηση 

και από το 2012 έχουν και δικές τους 

εγκαταστάσεις. Επίσης, την ίδια χρο-

νιά απέκτησαν τη δική τους γευστική 

σφραγίδα, µε την τυποποίηση του εξαι-

ρετικά παρθένου Σαπφώ Μυτιλήνης. 

«Πρόκειται για ένα εκλεκτό προϊόν της 

κοπιαστικής µας προσπάθειας για την 

προώθηση του φυσικού πλούτου της 

Λέσβου», αναφέρει µεταξύ άλλων ο 

Μπάµπης Παπαδέλλης. 

Επίσης, η Papadellis Olive Oil επεν-

δύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και 

εφαρµόζει µεθόδους ψυχρής έκθλιψης, 

ώστε ο χυµός να διατηρεί όλα τα πο-

λύτιµα συστατικά του και τη θρεπτική 

του αξία. Το ελαιόλαδο διατηρείται φυ-

λαγµένο σε δεξαµενές, ενώ πρόσφατα 

εγκαινίασαν νέα αποθήκη φύλαξης 

ελαιολάδου. Οι εγκαταστάσεις τους εί-

ναι εξοπλισµένες µε θερµοµονωµένο 

βυτίο µεταφοράς που πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλούς και αξιόπι-

στης λειτουργίας.

Ε∆ΡΑΙΩΣΗ 
ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΦΗΜΗΣ 
 
Η εταιρεία 
συνεργάζεται µε 
µεγάλες εταιρείες 
του εξωτερικού, 
από Ιταλία και 
Ισπανία, οι οποίες 
τροφοδοτούνται µε 
αρκετές ποσότητες 
εκλεκτού Μυτιληνιού 
ελαιολάδου. 
Παράλληλα, η 
“Παπαδέλλης 
Χαράλαµπος & ΣΙΑ 
Ο.Ε.” αποτελεί εδώ 
και χρόνια το βασικό 
προµηθευτή µεγάλων 
ελληνικών εταιρειών. 
«Στόχος µας είναι 
να καθιερώσουµε σε 
παγκόσµιο επίπεδο 
το µοναδικό και 
ποιοτικό προϊόν 
της Λέσβου. Με 
την εξαγωγική µας 
δραστηριότητα και τη 
συνεργασία µας µε 
µεγάλες εταιρείες της 
αγοράς επιδιώκουµε 
να συµβάλλει 
αποφασιστικά 
στην ανάδειξη 
του λεσβιακού 
ελαιολάδου 
παγκοσµίως”, 
καταλήγει ο  
Μπάµπης 
Παπαδέλλης.
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Σε πολύ καλά επίπεδα αναµένεται και φέτος η ζήτηση για 
την ελιά Καλαµών, η οποία έχει πιστό κοινό διεθνώς και 
η φετινή παραγωγή της είναι µειωµένη στις περισσότερες 
περιοχές. Μάλιστα, λίγο πριν τη συγκοµιδή της νέας 
σοδειάς, οι έµποροι ψάχνοντας για ελιές, παίρνουν σκούπα 
(µέχρι 300 κοµµάτια) τις περσινές έναντι 2 ευρώ το κιλό

Της Μαρίας Κρόκου

ΣΤΙΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ Φθιώτιδας «η 
µείωση της φετινής παραγωγής 
αναµένεται στο 30-40% λόγω κακής 
καρπόδεσης απ’ τις χαµηλές θερµο-
κρασίες εκείνη την περίοδο», λέει 
στο «EL» ο Ανέστης Μαυροειδής, 
αντιπρόεδρος του Ελαιουργικού Συ-
νεταιρισµού της περιοχής. «Αν και 
περιµέναµε φέτος µία καλή χρονιά εν 
τέλει λόγω της κακής καρπόδεσης, ο 
Συνεταιρισµός αναµένει να συγκε-
ντρώσει περί τα 4 εκ. κιλά ελιές, ένα-
ντι 5 εκατ. πέρυσι», προσθέτει. 
Η τιµή στην περιοχή για τις περσινές 
ελιές είναι 2 ευρώ το κιλό σκούπα, 
µέχρι 300 κοµµάτια, υψηλότερη από 
την αντίστοιχη περσινή που κυµάν-

θηκε µεταξύ 1,80 και 1,90 ευρώ το 
κιλό και τα αποθέµατα είναι σε κα-
νονικά επίπεδα και αναµένεται να 
φύγουν αυτόν τον µήνα. 
Εκτός από τις Λιβανάτες, η παραγω-
γή για τις ελιές Καλαµών αναµένεται 
σηµαντικά µειωµένη και σε άλλες 
περιοχές της Φθιώτιδας, όπως και 
στην Ηλεία και στην Αρκαδία, ενώ 
στη Μεσσηνία και την Αιτωλοακαρ-
νανία παρατηρούνται, επίσης, ζηµιές, 
αλλά σε αρκετά µεγάλο βαθµό. 
Μείωση λόγω κακής καρπόδεσης, 
αλλά και αυξηµένων προσβολών 
από δάκο παρατηρείται και στη Λα-
κωνία, όπου οι τιµές για τις περσι-
νές ελιές Καλαµών είναι, επίσης, 
1,90-2 ευρώ το κιλό, αυξηµένες 
από πέρυσι που ελάχιστες ποσό-
τητες πληρώθηκαν έναντι 2 ευρώ 
το κιλό και για τις περισσότερες οι 
τιµές ήταν 1,60-1,70 ευρώ το κιλό. 
Βέβαια, από την αρχή της σεζόν του 
’15-’16 οι τιµές για τους παραγωγούς 
ήταν σε υψηλότερα επίπεδα από την 
προηγούµενη χρονιά, παρόλο που η 
παραγωγή του ’15-’16 δεν ήταν δια-
φοροποιηµένη από του ’14-’15. 
Ωστόσο, «αν και οι παραγωγοί εκτι-
µούν ότι θα υπάρχει και φέτος ζήτη-

Η χαµηλότερη 
της τελευταίας 
δεκαετίας Θα είναι 
φέτος η παραγωγή 
επιτραπέζιων ελιών 
του ’16-’17 για
την Ισπανία

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑ 2 ΕΥΡΩ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ  

ΑΚΑΘΕΚΤΗ ΚΑΙ 
ΦΕΤΟΣ Η ΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ 

62-63_epitrapezies_elies.indd   62 10/12/16   7:43 PM



   63ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
www.agronews.gr/el

ση για τις Καλαµών, για τις τιµές δεν 
µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη», 
επισηµαίνουν, προσθέτοντας ότι φέτος 
είναι θετικό το γεγονός ότι η σεζόν εί-
ναι πρώιµη κατά 10-15 µέρες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
Στον αντίποδα, «οι πράσινες ελιές, 
τόσο Χαλκιδικής όσο και Αµφίσσης, 
που η συγκοµιδή τους έχει τελειώσει, 
δεν είχαν ιδιαίτερη ζήτηση ενώ πιέστη-
καν και από τα αποθέµατα της περσινής 
σεζόν, που παρατηρήθηκε αυξηµένη 
παραγωγή», λέει στο «EL» ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Άµφισσας, Ηλίας Ξηρός. Όπως 
συµπληρώνει, «το εξωτερικό δεν τρά-

βηξε τις πράσινες ελιές». 
Έτσι, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΑΣ 
Πολυγύρου, Ευάγγελο Ευαγγελινό, αν 
και η παραγωγή για την Χαλκιδικής 
δεν ήταν ούτε η µισή από την περσινή 
σεζόν, η ζήτηση ήταν µειωµένη και οι 
τιµές που έλαβαν οι παραγωγοί ήταν 
για τα 110 τεµάχια το κιλό 85 λεπτά 
το κιλό, χαµηλότερα από πέρυσι που 
οι τιµές ήταν 1 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, 
οι µεγαλύτερες ποσότητες φέτος αντι-
στοιχούσαν στα 140-150 τεµάχια το 
κιλό και οι µέσες τιµές για τους παρα-
γωγούς ήταν 50-60 λεπτά το κιλό. 
Σύµφωνα µε συντελεστές του κλά-
δου, «λειτούργησε η απαξίωση από 
πλευράς εµπόρων, που λέγανε ότι 
δε θα πάρουν ελιές και οι παραγωγοί 
ανησυχώντας, άρχισαν να παραδίδουν 
προϊόν ελπίζοντας ότι οι τιµές θα ήταν 
ίδιες µε πέρυσι λόγω του ότι δεν υπήρ-
χε µεγάλη παραγωγή τη φετινή σεζόν. 
«Με αυτό που έγινε φέτος πολλοί 
φαίνεται να εγκαταλείπουν την καλλι-
έργεια –ειδικά ετεροεπαγγελµατίες-, 
ενώ αρκετοί είναι και οι κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες που περιορίζουν 
τα στρέµµατά τους για να µπορούν να 
ανταπεξέλθουν στα έξοδα», υπογραµ-
µίζει ο κ. Ευαγγελινός. 

Συνέχεια φυτεύονται 
νέα δέντρα Καλαµών, 
µε τους παραγωγούς 
να περιορίζουν 
το βαµβάκι και τα 
σιτηρά τους

Παραγωγή-ρεκόρ αναµένει 
τη φετινή σεζόν το I.O.C. και 
συγκεκριµένα στους 2.736.000 
τόνους, κατά 86.500 τόνους 
(3%) παραπάνω από την 
περσινή σεζόν, ενώ κατά 5% 
αναµένεται να αυξηθεί και η 
κατανάλωση επιτραπέζιων 
ελιών παγκοσµίως, η οποία τις 
τελευταίες 3 σεζόν αυξάνεται 
συνεχώς, µε µέση ετήσια 
αύξηση 4%. 

∆ΥΣΟΙΩΝΕΣ  
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΑΥΡΗ ΕΛΙΑ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Στο 1,35 ευρώ το κιλό 
φαίνεται να είναι η τιµή 
που θα δώσει φέτος 
στους παραγωγούς η 
ΕΑΣ Άµφισσας για τις 
χοντρές µαύρες ελιές 
Άµφισσας, που ξεκινάνε 
να µαζεύονται τέλος 
Οκτώβρη. Οι τιµές αυτές 
είναι χαµηλότερες από 
πέρυσι που οι ελιές 
είχαν πληρωθεί στο 
1,60 ευρώ το κιλό, αλλά 
η κατανάλωση είναι 
µειωµένη και οι τιµές 
εξαγωγής είναι στα 
2,10 ευρώ το κιλό για 
τα 110 τεµάχια το κιλό, 
µία-µία διαλεγµένες 
ελιές, εξηγεί ο 
πρόεδρος της ΕΑΣ 
Άµφισσας Ηλίας Ξηρός, 
ο οποίος επισηµαίνει 
ότι φέτος για πρώτη 
φορά η Ένωση θα 
κάνει εξαγωγές 
τυποποιηµένου 
προϊόντος. Να 
σηµειωθεί ότι δεν 
υπάρχουν πολλά 
αποθέµατα µαύρων 
ελιών Άµφισσας. 

ΤουρκίαΑίγυπτος

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

Περσινή 
Καλαµών

(σκούπα) 

1,90-2
ευρώ το κιλό

500.000
τόνοι

+6%

433.000
τόνοι

+9%

Ιράν

75.500
τόνοι

+10%

Ελλάδα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΣΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

234.000
τόνοι

+23%

Αλγερία 

234.000
τόνοι

=

(110 τεµάχια 
το κιλό) 

Φετινή
Χαλκιδικής

0,85
ευρώ το κιλό

(Χοντρές) 

Φετινή
Μαύρη Άµφισσας*

1,35
ευρώ το κιλό
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Εκδηλώσεις

Στην Ιαπωνία όλος  
ο διεθνής επιχειρηµατικός 
κόσµος του ελαιολάδου
Στην επαρχία Κανσάι της Ιαπωνίας θα πραγµατοποιηθεί η 
πρώτη διεθνής εµπορική έκθεση ελαιολάδου το διάστηµα 
από 18-20 Οκτωβρίου. 
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη συνάντηση στη δυτική 
Ιαπωνία στο εκθεσιακό κέντρο INTEX OSAKA. Στο σηµα-
ντικό αυτό εµπορικό γεγονός θα παραστούν περισσότεροι 
από 60 εκθέτες από Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Τουρκία, Αίγυπτο, Τυνησία, Ελλάδα, Ισραήλ, Αργεντινή, 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και ΗΠΑ. 
Επιχειρήσεις και διακινητές ποιοτικού έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου και της ελιάς θα έχουν την ευκαιρία να δεί-
ξουν τα προϊόντα τους και να κλείσουν συµφωνίες.
Επιπλέον, στα πλαίσια της έκθεσης θα παρουσιαστούν 
καινοτόµες και ανανεωµένες τεχνολογίες για την καλλι-
έργεια ελαιόδεντρων και για την παραγωγή ελαιολάδου.
Παράλληλα, µε την έκθεση θα πραγµατοποιηθεί ένα 
πάνελ µε εµπειρογνώµονες από όλον τον κόσµο µε θέµα: 
«Η περαιτέρω ανάπτυξη και οι εξελίξεις στην ελαιοπαρα-
γωγή της Ιαπωνίας». 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 18 Οκτωβρίου ο ιταλικός 
οργανισµός διεθνών εκθέσεων, που έχει την έδρα του 
στη Βερόνα, VERONAFIERE, θα καταθέσει την εµπει-
ρία του από τη διοργάνωση των γνωστών εκθέσεων, 
Sol&Agrifood, Vinitaly, Enolitech. Θα ακολουθήσει 
παρουσίαση και γευσιγνωσία βραβευµένων ελαιολάδων 
από το Βόρειο και το Νότιο ηµισφαίριο.

Ο κόσµος των τροφίµων  
στο Παρίσι για τη «Sial 2016»
Παραγωγούς και αγοραστές από όλο τον κόσµο φέρ-
νει σε επαφή η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και Ποτών 
«SIAL» που διοργανώνεται στο Παρίσι, στο Εκθεσιακό 
Πάρκο Paris Nord Villepinte, το διάστηµα από 16 έως 
20 Οκτωβρίου 2016. Η έκθεση αποκαλύπτει τις τάσεις 
και τις καινοτοµίες που διαµορφώνουν τη βιοµηχανία 
τροφίµων του αύριο ενεργώντας ως ένα παγκόσµιο 
επιχειρηµατικό κέντρο. Πάνω από 2.500 νέα προϊόντα 
αναµένεται να κάνουν την εµφάνισή τους στη Sial 
Innovation. Για άλλη µια φορά, οι µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις από το χώρο των τροφίµων και οι µεγάλοι 
λιανεµπορικοί όµιλοι θα έχουν την ευκαιρία να συ-
ναντηθούν. Περισσότερες πληροφορίες: https://
www.sialparis.com/

Έρχεται το 3ο «Food For 
Success Conference»
To Food For Success Conference, διοργανώνει την 
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο TITANIA, 
για 3η συνεχή χρονιά, η Palladian. 
Στο περσινό συνέδριο, τον Οκτώβριο του 2015, 
εξήχθησαν χρήσιµες απόψεις για τα καίρια θέµατα 
που απασχολούν τον κλάδο των τροφίµων και ποτών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε εκτιµή-
σεις κορυφαίων στελεχών του κλάδου της εστίασης, 
έρχονται εξαγορές στην εστίαση, ενώ τονίστηκε η ση-
µασία υιοθέτησης συνεργιών από τις µικρότερες εται-
ρείες του κλάδου, που θα τις διευκολύνει στο άνοιγµά 
τους στις αγορές του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, 
επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της καινοτο-
µίας στις επιχειρήσεις των τροφίµων. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210/3392321

∆ιοργανωτής της διεθνούς 
εµπορικής έκθεσης για το 
ελαιόλαδο και την επιτραπέ-
ζια ελιά είναι το ∆ιεθνές Κέ-
ντρο Προώθησης Επιχειρή-
σεων Οσάκα στην Ιαπωνία.
Περισσότερες πληροφορίες 
(στα αγγλικά) στην ιστοσελί-
δα της έκθεσης: http://www.
olive-kansai.com/en/ 
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   Τα σηµάδια είναι καλά, το καλό ελαιόλαδο στον 
κόσµο δεν περισσεύει και µε µια συνετή διαχείριση της 
κατάστασης από την πλευρά των παραγωγών η χρονιά θα 
µπορούσε να εξελιχθεί όπως η προηγούµενη και καλύτερα. 

 Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Οκτώβριος βγάζει ευκαιρίες 
για καλές πωλήσεις των τελευταίων ποσοτήτων που είναι 
διαθέσιµες από την προηγούµενη περίοδο. Οι ανάγκες των 
µεγάλων τυποποιητών, κυρίως σε Ιταλία και Ισπανία, να 
βελτιώσουν τα χαρµάνια τους, είτε πρόκειται για κουρασµένα 
δικά τους µε «άγουρα» δικά µας, είτε για δικά τους νέας εσο-
δείας µε αξιοπρεπή δικά µας της περασµένης χρονιάς, τους 
υποχρεώνουν να βγουν ζωηρά στις τελευταίες δηµοπρασίες 
πριν µπει για τα καλά το καινούργιο λάδι στην αγορά. 

 Το θέµα είναι να µην µένει κανείς εκεί. Η εκτίµηση 
ότι η φετινή εγχώρια παραγωγή δεν προβλέπεται να 
ξεπεράσει τους 260.000 τόνους είναι ένα στοιχείο που δίνει 
τη δυνατότητα καλύτερης διαπραγµάτευσης από την πλευρά 
των παραγωγών. Θα µου πείτε, ποιων παραγωγών και µε 
ποια διαπραγµατευτικά µέσα που να εκφράζουν µια κάποια 
συλλογικότητα. Σ’ αυτό τον τόπο, οι πρώτοι που έπεσαν είναι 
οι συνεταιρισµοί. Το έχουµε αναλύσει, µη µείνουµε σ’ αυτό.

 Η περίπτωση του συνεταιρισµού των Αγ. Αποστόλων 
Λακωνίας είναι ένα καλό παράδειγµα, το οποίο πηγάζει σε 
µεγάλο βαθµό τη δύναµή του από την πρώιµη Αθηνολιά και τη 
δυνατότητα που αυτή προσφέρει να βγουν πρώτοι στην αγορά, 
εκµεταλλευόµενοι τη σχετική ζήτηση κάθε νέας περιόδου. 

 Καλά λόγια ακούγονται και για την ιδέα που έχουν 
αναπτύξει τα τελευταία χρόνια οι παραγωγοί στον Άγ. Ιωάννη 
Πιερίας, παρ’ ότι κι εδώ βέβαια παίζει το ρόλο της η ποικιλία 
Σκοτίνας που καλλιεργούν η οποία επίσης εξασφαλίζει 
εξαιρετική πρωιµότητα. Αυτό όµως που παίζει κυρίως ρόλο 
εδώ είναι «στρατιωτική πειθαρχία» µε την οποία έχουν 
λειτουργήσει αυτά τα χρόνια τα µέλη του συνεταιρισµού και η 
ανταπόκριση στις κατευθυντήριες γραµµές για την παραγωγή 
ενός προϊόντος µε πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.  

 Βέβαια, µε έναν και µε δύο µικρούς συνεταιρισµούς 
σε κάποιες περιοχές δεν σώζεται η κατάσταση κι αυτό είναι 
κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει. Όταν βγαίνουν επί της 
ουσίας από το παιχνίδι µεγάλες οργανώσεις, όπως ήταν η 
ΕΑΣ Ηρακλείου, τα Πεζά και η Σητεία, όταν έχει φύγει προ 
καιρού από την αγορά η Ελαιουργική, δεν µπορεί να σωθεί η 
παρτίδα µε τους δύο προαναφερθέντες, όσο άγιοι κι αν είναι. 

 Αναφερόµαστε συχνά για τους Ισπανούς, λίγοι 
αντιλαµβάνονται όµως πόσο καταλυτική είναι η παρουσία των 
συνεταιρισµών στη συγκεκριµένη χώρα και πόσο αναπτυγµένη 
συνεταιριστική συνείδηση διαθέτουν εκεί οι αγρότες. Εδώ, η 
επιχειρηµατική αντίληψη που χαρακτήριζε τις συλλογικές προ-
σπάθειες από τη δεκαετία του ’60 µέχρι του ’80 αντικατέστησε ο 
κοµµατισµός, για να ‘ρθουν στη συνέχεια η κακοδιαχείριση και 
τα σκάνδαλα και να µη µείνει τίποτα όρθιο. 

 Τροχίζουν τα «δόντια» τους, µαθαίνω, µε τα όσα 
συµβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην ΕΑΣ Ηρακλείου,  οι… 
τυχοδιώκτες που έχουν αναλάβει προσφάτως, δήθεν να 
καθοδηγήσουν τον συνεταιριστικό χώρο 
και που έχουν βάλει στο µάτι τα 
«φιλέτα» των υποδοµών που 
διαθέτουν κάποιες πανίσχυρες 
άλλοτε οργανώσεις.          

ο γερολαδάς

Παρενιαυτοφορία

Τριήµερο ∆ιεθνές Συνέδριο 
ελαιολάδου τον Οκτώβριο  
στη Βαρκελώνη
Το 1ο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο (ISMOO Barcelona 2016) για 
το ελαιόλαδο θα πραγµατοποιηθεί από 26-28 Οκτωβρίου 2016 στη 
Βαρκελώνη της Ισπανίας στο ξενοδοχείο Eurohotel Gran Via Fira.
Στόχος είναι να συναντηθούν και να δικτυωθούν κορυφαίοι 
επιστήµονες, ερευνητές, µέλη ΜΚΟ, τεχνολόγοι τροφίµων, ειδικοί, 
κυβερνητικά στελέχη και ιδιωτικές βιοµηχανίες από όλο τον κόσµο 
που εργάζονται στον κλάδο του ελαιολάδου για να ανταλλάξουν 
απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και τις καινοτοµίες στην έρευνα 
για το προϊόν αυτό. Οι τριήµερες συνεδριάσεις θα καλύψουν όλα 
τα σηµαντικά θέµατα για την ελαιοκαλλιέργεια και τη βιοµηχανία 
ελαιολάδου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής θέµατα:
■ καινοτοµίες στις αγροτικές πρακτικές
■ ποιότητα
■ διατροφή και οφέλη για την υγεία
■ τάσεις της αγοράς
■ διαχείριση αποβλήτων
■ περιβάλλον
Οι συµµετέχοντες στο διεθνές επιστηµονικό συνέδριο θα ανταλ-
λάξουν πληροφορίες και εµπειρίες  µε σκοπό την ανανέωση των 
τεχνολογικών γνώσεων, την κατάθεση νέων ιδεών και την ανα-
γνώριση καινοτόµων πολιτικών για τον κλάδο του ελαιολάδου.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθυνθούν 
στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
συνεδρίου: https://www.
scisquares.com/  
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΣΚΑΠΑΝΗΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ένα ελαιοτριβείο παλαιοχριστια-
νικών χρόνων ήρθε πρόσφατα 
στο φως στο πλαίσιο του έργου 
βελτίωσης της 9ης επαρχιακής 
οδού Θερµής- Πηγής- Λάµπου 
Μύλων στο νησί της Μυτιλήνης. 
Συγκεκριµένα, βρέθηκε δίπλα σε 
ένα αγροτόσπιτο, χρονολογείται 
από τον 5ο αιώνα µ.Χ. και το -το 
κυριότερο- ήταν άθικτο. Κατά τη 
διάρκεια της αποκατάστασης του 
κτίσµατος, αποκαλύφθηκε ότι το 
ελαιοτριβείο ήταν µέρος ενός µε-
γαλύτερου συµπλέγµατος σχετικά 
µε την παραγωγή και τη χρήση 
αγροτικών τοπικών προϊόντων, 
όπως δηµητριακά, ελαιόλαδο ή 
κρασί και χρησιµοποιούνταν για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα από 
τον 2ο έως τον 6ο αιώνα µ.Χ. 

ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ 2ο ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΟΝ 6
 αι. µ.Χ.
«Πρόκειται για ένα τµήµα µεγά-
λου συγκροτήµατος οργανωµέ-
νων εγκαταστάσεων αγροτοβιοτε-
χνικού χαρακτήρα που σχετίζεται 
µε την παραγωγή και εκµετάλ-
λευση των εγχώριων προϊόντων 
και ήταν σε συνεχή χρήση από 
το 2ο έως και τον 6ο αι. µ.Χ.» 
αναφέρει χαρακτηριστικά σε 
σχετική ανακοίνωσή της η Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Να 
σηµειωθεί ότι το ελαιουργείο των 
παλαιοχριστιανικών χρόνων, που 
αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια 
εργασιών διάνοιξης δρόµου, πα-
ρουσιάστηκε στις 27 Ιουλίου στο 
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο του 
νησιού. «Το µεταφέραµε αυτούσιο 
και το στήσαµε ξανά στην αυλή 
του νέου Αρχαιολογικού Μου-
σείου όπου έγιναν και εργασίες 
αποκατάστασής του», ανέφερε ο 
προϊστάµενος της Εφορείας, Π. 
Τριανταφυλλίδης.

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ 
ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

«Είναι η πρώτη φορά που απο-
σπάται µια ολόκληρη ανασκαφή 
και  εκτίθεται στο νέο αρχαιολογι-
κό µουσείο Μυτιλήνης», σηµείωσε 
µεταξύ άλλων ο προϊστάµενος της 
Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Λέσβου, στα πλαίσια της επίσηµης 
παρουσίασης του ελαιοτριβείου. 
«Μέσα από το ΕΣΠΑ έχουµε τη δυ-
νατότητα να χρηµατοδοτούµε ως 
υποέργα τις ανασκαφικές εργασί-
ες που απαιτούνται για να έρθουν 
στο φως ευρήµατα που εντοπίζο-
νται κατά την εκτέλεση δηµόσιων 
έργων», τόνισε η  Περιφερειάρχης 
Β. Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου. 
Στο αµφιθέατρο του Μουσείου σε 
ειδική προβολή παρουσιάστηκε 
επίσης στους επισκέπτες και 
εποπτικό υλικό που έχει ετοιµαστεί 
για το εύρηµα ώστε να ενηµερω-
θούν οι επισκέπτες για τον τρόπο 
λειτουργίας του και τη χρήση του 
την εποχή εκείνη.

ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ 
∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
«Ο πολιτισµός πρέπει να στηριχθεί 
ακόµα και σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο που διανύουµε και τέτοιες 
προσπάθειες πρέπει να ενισχύονται 
και αυτό κάνει και το Υπουργείο 
Πολιτισµού» είπε η γ.γ. του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού, Μαρία Βλαζάκη, η 
οποία παραβρέθηκε στις 27 Ιουλίου 
στην επίσηµη πρώτη παρουσίαση 
του ελαιοτριβείου. «Ακόµα και 
σ’ ένα έργο του οδικού δικτύου 
βρίσκονται δρόµοι που έχουν 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον και στην 
περίπτωση του νησιού σας στους 
αρχαίους δρόµους του λαδιού». 
Το νησί είναι ήδη γνωστό για το 
Μουσείο Βιοµηχανικής Ελαιουργίας 
του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου 
Πειραιώς και τώρα µε τον αρχαίο 
ληνό θα γίνει προσπάθεια ενσω-
µάτωσής του στα αρχιτεκτονικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια 
της βιοµηχανικής κληρονοµιάς της, 
τόσο στον τοµέα του ελαιολάδου 
όσο και γενικά της τεχνολογίας.

ΚΟΣΜΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΤΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Η εµπειρία και η παράδοση χρόνων της Λέσβου 
στην ελαιοκαλλιέργεια επιβεβαιώθηκε πρόσφατα 
µε µια νέα αρχαιολογική ανακάλυψη 

Της Φανής Γιαννακοπούλου
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ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ

ΦΤΩΧΟ ΜΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟ, ΑΚΡΙΒΑ 
ΜΟΥ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
Προδοµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι και νεόκοποι κεφαλαιούχοι 
µεταφέρουν «αποταµιεύσεις» στην ελαιοκαλλιέργεια  ΣΕΛ. 6-9

Με 4 ευρώ 
ξεκίνησε 

η Αθηνολιά 
στη Λακωνία 

ΣΕΛ. 30-32

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Λιγότερο
 το ελαιόλαδο

 στη λεκάνη 
της Μεσογείου 

που γράφει 
παρακαταθήκη 

 ΣΕΛ. 34-39

01_EL_exofyllo.indd   1 10/12/16   9:43 PM


