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08    Αυξάνεται η ζήτηση  
για το μονοποκιλιακό ελαιόλαδο

10    Στις αποδόσεις της λαδολιάς  
θα κριθεί το μέλλον της καλλιέργειας

12    Αυξητική τάση αναμένεται στην κατανάλωση του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν οι 
αναλυτές, αλλά και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

14    Το branding και το marketing  
στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα δώσουν προστιθέμενη 
αξία στο προϊόν, τα επόμενα χρόνια

16    Χάλασε η πώληση  
μονάδας του ΑΣ Γαργαλιάνων

17     Νέο πακέτο ενέκρινε 
μέτρων ενέκρινε η ΕΕ για την Xylella

19    Εφαρμογή φυτοπροστασίας  
στην ελιά με χρήση drone, στο πλαίσιο πειραματικών 
προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

20    Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στο διάστημα θα επιχειρήσουν 
να παράξουν Έλληνες μαθητές, σε συνεργασία, με 
εταιρείες και διακεκριμένους επιστήμονες
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πέντε οικογένειες

36    Ανοδικά η τιμή στην ελιά 
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Γ
ια μια ακόμα χρονιά οι τι-
μές παραγωγού στο ελαι-
όλαδο δείχνουν να κινού-
νται καλά, ωστόσο, αυτό 
δεν συνιστά στοιχείο εφη-

συχασμού για κανέναν από τους συ-
ντελεστές του κλάδου.

Το ελληνικό ελαιόλαδο δεν έχει 
εδραιώσει τη θέση του στις διεθνείς 
αγορές, το μεγαλύτερο μέρος της υπε-
ραξίας του συνεχίζει να «χτίζεται» 
εκτός Ελλάδος, ενώ η συντριπτική 
πλειοψηφία των αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων που διαχειρίζονται ελαιώ-
νες υπολείπονται σε υποδομές και ορ-
γάνωση. 

Αν κάτι έχει γίνει τα τελευταία χρό-
νια, έχει να κάνει με την προσπάθεια 
δεκάδων μικρών μονάδων ή επιχειρή-
σεων με ή και χωρίς δική τους παρα-
γωγή (πρώτη ύλη), να αξιοποιήσουν 
τη ζήτηση στην αγορά και να δημιουρ-
γήσουν νέες αξιόλογες, κατά βάση, 
«ετικέτες», ακολουθώντας τα βήμα-

τα του branding, πολλές από τις οποί-
ες βρίσκουν σιγά – σιγά την περπατη-
σιά τους. Βεβαίως, αυτό, με τον τρόπο 
που γίνεται ως τώρα τουλάχιστον, δεν 
εξασφαλίζει κανέναν. Στις περισσότε-
ρες των περιπτώσεων, ούτε οι παρα-
γωγοί αισθάνονται ασφαλείς για την 
διάθεση της παραγωγής τους με μια τι-
μή που να επιστρέφει και στους ίδιους 
κάποιο μέρος της υπεραξίας του προϊ-
όντος, ούτε και οι μικρές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω 
πεδίο, θεωρούν εξασφαλισμένη την 
προμήθεια πρώτης ύλης από χρόνο σε 
χρόνο. Έτσι όμως είναι δύσκολο το ελ-
ληνικό ελαιόλαδο να πάει μακριά και 
να οικοδομήσει το προφίλ που χρειά-
ζεται για την αυτόνομη παρουσία του 
στο διεθνή ανταγωνισμό, παρά το γε-
γονός ότι τα οργανοληπτικά του χαρα-
κτηριστικά και τα ιδιαίτερα χαρίσματά 
του συνιστούν μια καλή βάση.

Από την άλλη πλευρά, περίοδοι κα-
τά τις οποίες οι τιμές παραγωγού για 

το ελαιόλαδο κινούνται από ένα επί-
πεδο και πάνω, διαμορφώνουν προ-
ϋποθέσεις για συστηματικότερη προ-
σπάθεια αναδιοργάνωσης του κλάδου 
και ανάδειξης των υπεραξιών που 
κρύβει το προϊόν. Άλλωστε, η εποχή 
που μια τοπική Ένωση Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών, αναλάμβανε να παρα-
λάβει και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες τα-
ξινομήσεις το σύνολο των ποσοτήτων 
ελαιολάδου μιας περιοχής και να βρει 
τον τρόπο να το διαθέσει στην αγορά 
(τυποποιημένο ή χύμα) έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί.    

Γιάννης Πανάγος
Εκδότης Διευθυντής

Η Δουλειά Γίνεται στα Καλά Χρόνια
του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

EDITORIAL
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Έχει µέλλον
το μονοποικιλιακό

Τον δρόµο του κρασιού φιλοδοξεί να ακολουθήσει σταδιακά και το 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην χώρα µας, η οποία βρίσκεται σε διαρκή 

προσπάθεια να αφοµοίωσει τις διεθνείς ανάγκες και τα εµπορικά «θέλω». 
Αυτά, τελευταία, υποδέχονται µε θέρµη και τα ιχνηλάσιµα ελαιόλαδα, που 

παρέχουν στον καταναλωτή επαρκείς πληροφορίες προέλευσης

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

Α νακατατάξεις συντελούνται τον 
τελευταίο χρόνο στην παγκό-
σμια αγορά του έξτρα παρθένου 

ελαιολάδου, με τα ευρωπαϊκά και όχι μό-
νον λιανεμπορικά δίκτυα, να ζητούν ολο-
ένα και περισσότερο, το ιχνηλάσιμο έξτρα 
παρθένο και την εγχώρια μεταποίηση, το 
μονοποικιλιακό προϊόν.
Ως προς το πρώτο, πληροφορίες του 
«Ελαίας Καρπός-el» από γνώστες του χώ-
ρου, αναφέρουν ότι ιδίως φέτος οι με-
γάλοι ευρωπαίοι «παίκτες» του χώρου, 
που απευθύνονται σε ελληνικές ιδιωτι-
κές εταιρείες, αλλά και αγροτικούς συ-
νεταιρισμούς, για να προμηθευτούν έξ-
τρα παρθένο ελαιόλαδο ζητούν αυτό να 
συνοδεύεται από συγκεκριμένα υψηλά 
standards ιχνηλασιμότητας.
Το σκεπτικό τους βασίζεται, όπως τουλά-
χιστον υποστηρίζουν, στην συνεχώς δι-
ευρυνόμενη τάση διεθνώς, ο τελικός κα-
ταναλωτής, να γνωρίζει επακριβώς και 
με κάθε λεπτομέρεια, εκτός από τις ιδι-
ότητες και τα χαρακτηριστικά του προϊ-
όντος που καταναλώνει και τα στοιχεία 
του αγρότη, που παρήγαγε τις λαδολιές, 
βασίζεται δηλαδή σε μια πραγματική 
ανάγκη και όχι σε ανάγκη που υπαγο-
ρεύει το μάρκετινγκ.
Σημειωτέον ότι στην Ελλάδα, μέχρι ώρας, 
λίγες ιδιωτικές και συνεταιριστικές επι-
χειρήσεις (κυρίως από την Λακωνία), 
εφαρμόζουν τέτοια πρότυπα, επιτυγχά-

νοντας συμφωνίες σε τιμές επωφελείς 
για τον έλληνα παραγωγό, που πουλά το 
προϊόν του σε αυτούς.

ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΠΡΩΤΙΑ ΚΟΡΩΝΕΪΚΟΥ
Ανοδικά η ΑΘηνοελιά

Εν τω μεταξύ πιο έντονη σε επίπεδο Ελλά-
δας γίνεται η ζήτηση για μονοποικιλιακό 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, είτε αυτό είναι 
Κορωνέικο, είτε αγουρέλαιο από λακωνι-
κή Αθηνοελιά, είτε μαυρολίσιο Μεσση-
νίας κ.λπ, όπως αναφέρουν στο «Ελαίας 
Καρπός-el» γνώστες της εγχώριας αγοράς 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. 
Η τάση αυτή στην χώρα μας «πριμοδοτεί» 
το Κορωνέικη, που υπερτερεί από άποψη 
παραγόμενης ποσότητας, αν σκεφτεί κα-
νείς ότι ο ελληνικός ελαιώνας σε ποσοστό 
άνω του 70% είναι Κορωνέικος.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Τρεις ποικιλίες
Προσπάθεια παγκοσµιοποίησης

Την ίδια στιγμή, η εμπορική αυτή τάση 
ευνοείται έως ένα βαθμό από την στρα-
τηγική και των Ισπανών, οι οποίοι προ-
ωθούν μεν μόνο τρεις ποικιλίες λαδολιάς 
(Αρμπεκίνα, Αρμποζάνα, Κορωνέικη), 

σε μια προσπάθεια «παγκοσμιοποίησης» 
της αγοράς, ωστόσο η «δική μας» Κορω-
νέικη είναι μέσα στους σχεδιασμούς τους.
Παράλληλα,  ζητούμενο για την Ελλάδα, 
μέσα στο διεθνές περιβάλλον, φαίνεται 
ότι καθίσταται η ανάπτυξη και αξιοποίη-
ση των ελληνικών ποικιλιών λαδολιάς, 
κατά το πρότυπο του κρασιού.
Για παράδειγμα, όπως σχολιάζει ο Δρ. 
Κώστας Χαρτζουλάκης, «η ελληνική 
απάντηση στη επιδιωκόμενη από τους 
Ισπανούς «παγκοσμιοποίηση», με καλ-
λιέργεια 2-3 μόνο ποικιλιών σε όλες τις 
χώρες, της ελαιοκομίας και τελικό στόχο 
τον μονοπωλιακό έλεγχο της παγκόσμι-
ας αγοράς», θα μπορούσε να είναι για πα-
ράδειγμα το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της 
ποικιλίας Μάκρης ή Μαρώνειας (Κύκλω-
πας) και της ποικιλίας Τσουνάτη (ΑΒΕΑ) 
και άλλα πολλά στην Ελλάδα δείχνουν το 
δρόμο». 

ΙΤΑΛΙΑ
Συνεχείς πειραµατισµοί
Ποντάρουν σε ντόπιες ποικιλίες

Σημειώνεται ότι σχετικά με αυτό, το δρό-
μο για αξιοποίηση τοπικών ποικιλιών 
δείχνουν από χρόνια οι γείτονές μας οι 
Ιταλοί, που ιδίως το τελευταίο διάστημα, 
πειραματίζονται διαρκώς και επενδύουν 
σε παρόμοια projects.
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Δίνουν χρόνο  
στους αγρότες 
οι τρέχουσες 
εμπορικές τιμές

Σημαντικό περιθώριο από άποψη χρόνου 
παρέχουν στους ευρωπαίους ελαιοπαραγωγούς, 
μεταξύ αυτών και στους Έλληνες, για να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που επιτάσσει 
η αγορά και φυσικά ο καιρός, οι καλές κατά γενική 
ομολογία εμπορικές τιμές, που αγοράζεται το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Με αφορμή την γενικότερη κουβέντα περί 
σταδιακής μείωσης των επιδοτήσεων προς τους 
ευρωπαίους αγρότες, η οποία ούτως ή άλλως 
λαμβάνει χώρα, με τη μορφή της σύγκλισης έως το 
2020, πάντοτε στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, αλλά και εν αναμονή της συζήτησης 
για την επόμενη, αυτό που αρχίζει πλέον να 
απασχολεί τις κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι άλλο από την 
αύξηση των αποδόσεων της ελαιοκαλλιέργειας. 
Μέσα από αυτή την αύξηση των αποδόσεων, 
συνάμα με τις τιμές παραγωγού, εκτιμούν πολλοί 
παράγοντες του χώρου, ότι μπορεί να επέλθει 
αναπλήρωση του τυχόν χαμένου εισοδήματος 
των αγροτών στο μέλλον, όπως αναφέρθηκε και 
μάλιστα έντονα σε πρόσφατο συνέδριο που έγινε 
στη γείτονα Ιταλία, για τον κλάδο του ελαιολάδου, 
πριν από λίγες ημέρες.
Την ίδια ώρα, σημαντικός παράγοντας που 
συνηγορεί στην αλλαγή των δεδομένων στον 
ελαιοκομικό τομέα, θεωρείται ότι είναι οι καιρικές 
συνθήκες και το ευμετάβολό τους, ταυτοχρονα 
με τη γενικότερη ξηρασία, που επικρατεί στην 

Μεσόγειο. Μια ξηρασία η οποία, τουλάχιστον στην 
διετία, μείωσε δραστικά σε πολλές περιπτώσεις 
τις αποδόσεις των ελαιώνων, αλλά και τις 
ελαιοπεριεκτικότητες, άσχετα αν κανείς δεν ξέρει, 
αν θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΥΚΝΗ
Στόχος οι µεγαλύτερες αποδόσεις
Οι Ιταλοί προτιµούν τις παραδοσιακές

Μέσα σ’ αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον και με την αύξηση της κατανάλωσης 
ελαιολάδου, να θεωρείται δεδομένη τα επόμενα 
χρόνια, όπως προβλέπουν οι αναλυτές από 
τον κόσμο αυτή την περίοδο, φαίνεται και ο 
πραγματικός λόγος, για τον οποίο οι πρωτοπόροι 
σε ποσότητα παραγωγής ελαιολάδου, Ισπανοί 
προωθούν και ποντάρουν στις ελιές πυκνής 
φύτευσης, είτε πρόκειται για την δική τους 
Αρμπεκίνα, είτε την δική μας, Κορωνέικη, ενώ οι 
Ιταλοί ψηφίζουν... τοπικές ποικιλίες.
Στην Ελλάδα, την ίδια ώρα, η παραγωγική 
μηχανή μοιάζει εφησυχασμένη, λόγω των τιμών, 
που υπερβαίνουν τα 4 ευρώ το κιλό στο ξεκίνημα 
της σεζόν 2017-2018 και της γενικότερης 
ζήτησης για το προϊόν, άσχετα αν αυτό σε πολλές 
περιπτώσεις διατίθεται χύμα στο εσωτερικό και 
στις αγορές του εξωτερικού.
Βέβαια, η διάχυτη ικανοποίηση για τις τιµές 
του παραγωγού, συνεπώς, δεν είναι κακή, 
ωστόσο θα πρέπει να συνοδεύεται από μέλημα 
για την επόμενη ημέρα, καθότι είναι πρόδηλο, 
ότι η τρέχουσα υψηλή τιµή που εισπράττει 
ο καλλιεργητής, δεν είναι αποτέλεσµα ενός 
σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης και µιας 
γενικευµένης εθνικής τακτικής, µε έµφαση 
στο branding και το marketing. Αποδίδεται 
δε, περισσότερο σε συγκυριακού χαρακτήρα 
φαινόμενα, όπως η ελλειμματική παραγωγή.

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

  Όλα κρίνονται   
στις αποδόσεις
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Με βασικό το Κορωνέικο ελαιόλαδο 
και µετέπειτα το προϊόν από ντόπιες 

ποικιλίες, όπως η Αθηνοελιά και η 
Τσουνάτη πορεύεται η Ελλάδα.
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Μ
εγάλο βαθμό αντα-
γωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, ατομικών 
και μη, οι οποίες εισέρ-
χονται στον κλάδο της 

παραγωγής και της εμπορίας ελαιολάδου 
«υπόσχεται» η καλλιεργητική περίοδος 
2017-2018, κυρίως λόγω προβλέψεων περί 
αύξησης στην κατανάλωση και παρουσίας 
ισχυρών διεθνών φορέων, που ολοένα και 
πληθαίνουν, σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Έκθεση για το Ελαιόλαδο (WOOE).

Με την ξηρασία να χτυπά τις ελιές στις ση-
μαντικότερες παραγωγικές χώρες στη Με-
σογειακή Λεκάνη, ακόμη και το Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC), που φημί-
ζεται για τις «φουσκωμένες» προβλέψεις 
του, όσον αφορά την παραγωγή, εμφανίζε-
ται αισιόδοξο σε σχέση με την κατανάλωση 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, την οποία 
προβλέπει για φέτος, αυξημένη σε ένα πο-
σοστό της τάξης του 5% με 10%.
Υπενθυμίζεται ότι η τάση αύξησης της πα-
γκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου άρχισε 

να ισχυροποιείται, πριν από μια δεκαετία 
περίπου, για να σταθεροποιηθεί την καλ-
λιεργητική περίοδο 2016-2017, διάστημα 
κατά το οποίο, παγκοσμίως η κατανάλωση 
ξεπέρασε κατά 13% την παραγωγή, δεδομέ-
νου ότι η συγκομιδή των μεγάλων παρα-
γωγών υποχώρησε μεν εξαιτίας των κλι-
ματικών συνθηκών, καταγράφηκε όμως 
αύξηση της ζήτησης σε νέες αγορές, όπως  
η Κίνα, η Αυστραλία και ο Καναδάς.
Σε σημείο καμπής, την ίδια ώρα, βρίσκεται 
η κατανάλωση ελαιολάδου στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, την τρίτη μεγαλύτε-
ρη χώρα-εισαγωγέα ελαιολάδου, από χώρες 
όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, το  
Μαρόκο, η Τυνησία και η Τουρκία.
Πρώτη χώρα στην κατανάλωση του ελαιο-
λάδου είναι η Ιταλία, με τους κατοίκους της 
να καταναλώνουν το 20% της παγκόσμι-
ας παραγωγής και την Ισπανία να ακολου-
θεί με μόλις 16%. Η Ιταλία, μάλιστα, παρό-
τι κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή, 
έχει ελαιώνες που παρουσιάζουν ευπάθεια 
σε καιρικές συνθήκες, εχθρούς και ασθένει-
ες, με συνέπεια να είναι ελλειμματική για το 
συγκεκριμένο προϊόν λόγω αυξημένων ει-
σαγωγών, ενώ συχνά το ελαιόλαδο που εξά-
γει στις ΗΠΑ δεν είναι απαραίτητα ιταλικό, 
καθώς απλά συνήθως συσκευάζεται εκεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Εµφανίζει πλεόνασµα
Άνω του 50% σε ετήσια βάση

Η κατάσταση στη χώρα μας όσον αφορά 
το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ελαιο-
λάδου είναι εντελώς διαφορετική, δεδο-
μένου ότι το ελληνικό προϊον εμφανίζει 
σταθερό πλεόνασμα πάνω από 50% της 
ετήσιας παραγωγής και καθόλου εισαγω-
γές. Εξάλλου, η ποιότητα του ελληνικού 
ελαιολάδου είναι εξαιρετική, γεγονός που 
το καθιστά προϊόν, το οποίο κάθε κατανα-
λωτής επιθυμεί να αγοράσει.
Με αυτά τα δεδομένα, φέτος η κατανάλω-
ση αναμένεται να φτάσει τους 610.000 τό-
νους στην Ιταλία, τους 528.000 τόνους 
στην Ισπανία, στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες τους 285.000 τόνους και στην Ελλά-

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Οι περισσότερες εισαγωγές έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου προέρχονται 
από την Τυνησία, το Μαρόκο και τη 
Συρία, κατευθύνονται δε προς την 
Ισπανία και την Ιταλία.

Οι αναλύσεις των ειδικών 
συγκλίνουν σε αύξηση  
της κατανάλωσης διεθνώς
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Οι τιµές στην Κροατία και τη Σλοβενία   
είναι έως και 100% ακριβότερες, 
ενώ οι περισσότερες εξαγωγές 
ελαιολάδου της ΕΕ κατευθύνονται 
προς ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Καναδά, 
Βραζιλία και Αυστραλία.

Η Ιταλία είναι ο µεγαλύτερος 
εισαγωγέας ελαιολάδου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τις 
περισσότερες εισαγωγές να 

προέρχονται από την Ισπανία.

δα, που κατατάσσεται τέταρτη στην κατα-
νάλωση, τους 186.000 τόνους. Η Συρία θα 
καταναλώσει 141.000 τόνους ελαιόλαδο, 
η Τουρκία  132.000, το Μαρόκο 114.000 
και η Γαλλία 109.000 τόνους, σύμφωνα με 
στοιχεία της μελέτης του CajaRuraldeJaén.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Αύξηση σε βάθος δεκαετίας
Πάνω από 45% ως το 2026

Ούριος άνεμος θα συνεχίσει, την ίδια ώρα, 
να πνέει στις εξαγωγές έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου διεθνώς τουλάχιστον έως το 
2026, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει απο-
καλυπτική μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. Η αρμόδια υπηρεσία Ερευνών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει 
ότι η παραγωγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα αυξηθεί την επόμενη δεκαετία, 
ωστόσο το ποσοστό της αύξησης δεν θα εί-
ναι ιδιαίτερα μεγάλο, κυμαινόμενο τουλά-
χιστον για την πρωτοπόρο σε όγκο παραγω-
γής Ισπανία, στα επίπεδα του 10%.
Αν και δεν αναλύονται οι λόγοι, οι οποίοι 
μάλλον όμως σχετίζονται με την ξηρασία 
και τις ασθένειες, η ίδια έκθεση περιμένει 
μειωμένες σοδειές στη γειτονική Ιταλία, 
όπου βλέπει οριακή κάμψη της τάξης του 
1%. Κατά τα άλλα, η έκθεση παρέχει μια 
συνολική εικόνα του τομέα της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης για το ελαιόλαδο, καθώς και 
τις τρέχουσες προκλήσεις αλλά και τις 
μελλοντικές προοπτικές.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ
Πρωτιά στην παραγωγή
Έννεα χώρες έχουν το 75%

Όπως σημειώνει η έκθεση, η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός 
ελαιολάδου παγκοσμίως, με το 70-75% της 
παγκόσμιας εφοδιασμού ελαιολάδου να 
προέρχεται από εννέα χώρες: Ισπανία, Ιτα-
λία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία, Κροατία, 
Σλοβενία, Κύπρος και Μάλτα. 
Σύμφωνα με την έκθεση, οι φυτείες στις 
ελαιοπαραγωγικές περιοχές της ΕΕ καλύ-
πτουν συνολική έκταση 50 εκατ. στρέμμα-
τα, με αξία παραγωγής άνω των 7 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ.
Ταυτόχρονα, η έκθεση μοιράζεται μερικά 
ενδιαφέροντα στοιχεία για την παραγω-
γή ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τα οποία έχουν ως εξής:
1 Περισσότερο από το ήμισυ των 5 εκατομ-
μυρίων εκταρίων ελαιώνων της ΕΕ βρί-
σκονται στην Ισπανία.
2 Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ 
όπου περισσότερο από το 10% των ελαιώ-
νων προορίζονται για επιτραπέζιες ελιές.
3 Τα μεγαλύτερα ελαιουργεία βρίσκο-
νται στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελ-

λάδα και την Πορτογαλία.
 4 Η Ισπανία έχει τις μεγαλύτερες ελαι-
ώνες με μέση έκταση 5,8 εκταρίων, ακο-
λουθούμενη από την Πορτογαλία σε 2,8 
εκτάρια. Σε άλλες χώρες, το μέσο μέγεθος 
φυτειών είναι 2 εκτάρια.
5 Το 35% των γεωργών της Ισπανίας εργά-
ζονται σε ελαιώνες.
6 Οι περισσότερες ελαιοκομικές εκμεταλ-
λεύσεις είναι μικρές και οικογενειακές, με 
λιγότερο από το 1% των εργαζομένων να εί-
ναι μη μέλη της οικογένειας. Στην Ισπανία, 
το ποσοστό αυτό είναι 17%.
7 Η παραγωγή ελαιολάδου αποτελού-
σε το 15% της γεωργικής παραγωγής στην 
Ελλάδα και την Ισπανία το 2016. 
8 Η Ισπανία και η Ιταλία τείνουν να έχουν 
υψηλότερες αποδόσεις, αλλά οι τάσεις δεί-
χνουν ότι αυτές αυξάνονται στην Ισπανία 
και την Πορτογαλία, ενώ μειώνονται στην 
Ιταλία και σε άλλες χώρες, 9) Το 2016, το 
74% του ελαιολάδου της ΕΕ παρήχθη στην 
Ισπανία, ενώ το 22% κατανεμήθηκε εξίσου 
μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.
Η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου κυ-
μαίνεται σε περισσότερα από 300 ευρώ ανά 
100 λίτρα στην Ισπανία, την Ελλάδα και 
την Πορτογαλία και σε περισσότερα από 
500 ευρώ στην Ιταλία το 2015. 
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Τ
ην εγγενή αδυναµία 
της εγχώριας 
ελαιοπαραγωγικής 
«µηχανής» να αφοµοιώσει 
επαρκώς τα διεθνή 

δεδοµένα και τις ανάγκες που 
επιτάσσουν οι νέοι συσχετισµοί 
δυνάµεων, όπως αυτοί διαµορφώνονται 
στον παγκόσµιο ελαιοκοµικό χάρτη 
αναµένεται για µια ακόµα χρονιά να 
αναδείξει η τρέχουσα ελαιοκοµική 
περίοδος, που εκκίνησε επισήµως την 
Τετάρτη 1η Νοεµβρίου 2017.
Το γεγονός ότι οι τιµές που εισπράττει 
σε πολλές περιπτώσεις ο παραγωγός 
υπερβαίνουν -και είναι ασφαλώς θετικό 
αυτό για το χειµαζόµενο αγροτικό 
εισόδηµα- στο ξεκίνηµα και µάλιστα 
εύκολα τα 4 ευρώ, φτάνοντας σε ειδικές 
περιπτώσεις και τα 4,70 ευρώ το κιλό, 
δίνουν, θα µπορούσε κανείς να πει, 
χρόνο στην Ελλάδα, στους παραγωγούς 
και γενικότερα στους συντελεστές 
της παραγωγικής διαδικασίας και της 
τυποποίησης και μεταποίησης, να 
σκεφτούν και να βελτιώσουν κάποια 
πράγµατα, γιατί το ζητούµενο είναι αυτό 
να έχει συνέχεια. 

Μια συνέχεια, η οποία µπορεί να 
προέλθει µόνο µέσα από τη διαρκή και 
συνεχιζόμενη αύξηση του ποσοστού της 
τυποποίησης και το χτίσιµο µεριδίων  
στις ανθηρές αγορές του πλανήτη.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
Λείπει ένα σχέδιο
Μονόδροµος το branding

Η διάχυτη ικανοποίηση για τις 
τρέχουσες τιµές παραγωγού, συνεπώς, 
δεν είναι κακή, ωστόσο θα πρέπει 
να συνοδεύεται από φροντίδα για 
το αύριο, καθότι είναι πασιφανές 
ότι η τρέχουσα υψηλή τιµή που 
εισπράττει ο καλλιεργητής, δεν 
είναι αποτέλεσµα ενός σχεδίου 
παραγωγικής ανασυγκρότησης και 
µιας γενικευµένης εθνικής τακτικής, 
µε έµφαση στο branding και το mar-
keting, αλλά περισσότερο πρέπει να 
αποδοθούν σε συγκυριακού χαρακτήρα 
φαινόµενα και στις πράξεις πωλήσεων 
µε χύµα προϊόν. Είτε αυτό φεύγει από 
«χέρι σε χέρι» µε τον τενεκέ εντός 
Ελλάδας, είτε µε «καραβιές» στη 

γείτονα Ιταλία, για να «σηκώσει» τις 
ποιότητες και τη γεύση του αδύναµου 
ιταλικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου.

ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Παρατεταµένη ξηρασία
Υπάρχουν και πολλές ασθένειες

Ένα από αυτά τα αποκαλούµενα 
συγκυριακά φαινόµενα είναι ασφαλώς 
οι συνθήκες παρατεταµένης ξηρασίας 
και ανοµβρίας, που επικράτησαν τους 
προηγούµενους έξι µήνες στη λεκάνη της 
Μεσογείου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το 
στέγνωμα των ελαιώνων, την υποβάθμιση 
του άνθους, εν τέλει την µικροκαρπία 
ή την ακαρπία και τώρα, όπως λέει το 
ρεπορτάζ του «Ελαίας Καρπός-el» από 
τα κατά τόπους ελαιοτριβεία της χώρας, 
τη μείωση στις ελαιοπεριεκτικότητες. Οι 
συνθήκες μάλιστα αυτές πρόλαβαν να 
θέσουν σε κίνδυνο -σε αρκετές περιπτώσεις 
είναι η αλήθεια- και τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Συγκυριακό φαινόµενο αποτελεί και ο 
χειµαζόµενος από τις ασθένειες (Xyllela) 
γειτονικός ελαιώνας της Ιταλίας, αλλά κυρίως 
η κουτσουρεµένη παραγωγή στην ηγέτιδα, 
από άποψη όγκου παραγωγής, Ισπανία. 
Εκεί όπου οι µεγάλες τυποποιητικές 
επιχειρήσεις «κόβουν» τιµές για όλο τον 
πλανήτη κάθε χρόνο, καθορίζοντας εν 
πολλοίς πόσο ψηλά θα πάει η τιµή του 
παραγωγού. Αυτές λοιπόν, οι εξωχώριες 
δυνάµεις, βλέποντας τη δική τους παραγωγή 
µειωµένη, στα επίπεδα των 1,1-1,3 το 
πολύ εκατοµµυρίων τόνων, ωθούνται να 
κρατήσουν την ισορροπία τιµών ψηλά. 
Ωστόσο ζητούµενο παραµένει, αυτό να µην 
έχει παροδικό χαρακτήρα.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Τα ισπανικά τραστ φηµίζονται για 
την ικανότητά τους να επιβάλλουν 

στην αγορά, κατά µεγάλο ποσοστό, 
τις τρέχουσες τιµές παραγωγού και 

µάλιστα σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η συγκυρία δεν αρκεί για 
να µείνει ψηλά το ελαιόλαδο

Ενδιαφέροντες προβληµατισµούς θέτει στην πολιτεία ο δοκιµαστής και σύµβουλος 
ποιότητας, Βασίλης Φραντζολάς. Με ανοικτή επιστολή του προς τον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα, εκφράζει τον προβληµατισµό του για το παρόν και το µέλλον του κλά-
δου, προτείνοντας συγκεκριµένες παρεµβάσεις. Στην επιστολή τονίζονται τα εξής: 1) 
Η ανάγκη αύξησης της κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά, µε έµφαση στο έξτρα 
παρθένο, η οποία έχει µειωθεί από το 1980 κατά 50%, 2) Η ανατροπή του µύθου ότι το 
80% του παραγόµενου ελληνικού ελαιολάδου ανήκει στην ανώτερη κατηγορία «εξαι-
ρετικό παρθένο», 3) Το πλήρως αβάσιµο της πρότασης που έχει υποβληθεί επισήµως 
στην ΕΕ από το 2014, για τη δηµιουργία δύο mega ελαιοτριβείων, 4) Οι λόγοι για τους 
οποίους θα αποδειχθεί καταστροφική, τυχόν στροφή πολιτικής προς χαµηλές «αντα-
γωνιστικές» τιµές, 5) Η απουσία οποιασδήποτε, έστω στοιχειώδους εκπαίδευσης, 
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, σχετιζόµενες µε την παραγωγή ελαιολάδου και  
6) Η ανάγκη δηµιουργίας Σχολής «Ελαίας και Ελαιολάδου» και σύστασης ενός «Ερευ-
νητικού Ινστιτούτου» για τη µελέτη των χαρακτηριστικών ντόπιων ποικιλιών.

Μπούµερανγκ Πολιτική ανταγωνιστικών τιµών 
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Δεν καρποφόρησε η πώληση σε 
αμερικανικό επενδυτικό όμιλο 

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαργα-
λιάνων, οι διοικούντες και τα μέλη του 
οποίου αποφάσισαν να ακολουθήσουν 
αυτόνομη πορεία, με «συμμάζεμα» των 
οικονομικών. Σ’ αυτό το πλαίσιο κινή-
θηκε η πρόσφατη γενική συνέλευση της 
οργάνωσης. Πλέον, ο συνεταιρισμός θα 
κινηθεί μόνος του, προσπαθώντας να κα-
λύψει τα ανοίγματα που υπάρχουν προς 
τους παραγωγούς αλλά και στην τράπε-
ζα. Ειδικότερα, το σχετικό πλάνο προ-
βλέπει ο συνεταιρισμός να λειτουργήσει 
κανονικά, με ταυτόχρονη λήψη μέτρων 
για δραστικές περικοπές στα έξοδά του. 
Σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς την τράπε-
ζα, επισημάνθηκε, γίνεται προσπάθεια 

για ρύθμιση. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος 
της οργάνωσης Τάσος Προσηλιακός 
«καλούμαστε να ξεκινήσουμε πάλι από 
την αρχή και να πληρωθεί ο κόσμος σι-
γά-σιγά. Θα έχουμε μια πολύ αυστηρή 
λειτουργία του εργοστασίου, με περικο-
πές στα έξοδα. Αυτό θα γίνει με κλείσιμο 
γραφείου του ΑΣ και μεταφορά του στο 
ελαιουργείο, μείωση λειτουργικών εξό-
δων με περικοπές μισθών και μείωση 
προσωπικού, αλλά και πώληση παγίων 
που δεν χρησιμοποιούνται. Εκτός αυτού, 
ο συνεταιρισμός θα λειτουργήσει, με τις 
δυο από τις τρεις μονάδες, για να μειω-
θούν τα λειτουργικά κόστη. Αναφορικά 
με τις οφειλές στους παραγωγούς, το 
δικαίωμα θα είναι 0% και θα αφαιρεί-
ται από το χρέος (περίπου στο 10% μαζί 
με την μεταφορά ελαιόλαδου, 7% χωρίς 
μεταφορά). Μάλιστα, θα υπάρξει συμ-
φωνητικό μεταξύ του συνεταιρισμού και 
των αγροτών, όπου θα υπάρχει αναδοχή 
χρέους, όπερ σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
καμία περίπτωση το χρέος να παραγρα-
φεί. Σε μια τετραετία θα έχει αποπλη-
ρωθεί ο παράγωγος, υπολογίζει ο Τάσος 
Προσηλιακός, ενώ θα υπάρξει συνεργα-
σία με έμπορο για το ελαιόλαδο.

ΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Χάλασε 

η πώληση 
σε Αμερικανό

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ στο Αγρίνιο

Σε µια µεγάλη επένδυση µε στόχο τον εκσυγχρονι-
σµό του εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης 
ελαιών του, που βρίσκεται στην Σπολάιτα, λίγο έξω 
από το Αγρίνιο πρόκειται να προχωρήσει ο Αγροτι-
κός Συνεταιρισµός Αγρινίου «Η Ένωση», σύµφωνα 
µε την διευθύντρια του εργοστασίου Ακριβή Κούκη.

Στις καθιερωμένες «πειραμα-
τικές αλέσεις», συμμετείχε το 

πρώτο Γυμνάσιο Κέρκυρας κα-
θώς και σχολεία από τη Γερμανία, 
την Κροατία, την Πολωνία και 
την Πορτογαλία, στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προ-
γράμματος Erasmus. Οι μαθητές 
βρέθηκαν στην Κέρκυρα και επι-
σκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας Olive Fabrica.
Τα παιδιά του γυμνασίου ξεναγή-
θηκαν στους χώρους επεξεργασίας 
και είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν ζωντανά τμήματα της 
παραγωγικής διαδικασίας. 
Ο διάλογος που έγινε με τα παιδιά 
ξαναθυμίζει τον στόχο της εταιρεί-
ας, που δεν είναι άλλος από το να 
παραδώσουν σε αυτά κάτι καλύτε-
ρο από ότι παρέλαβαν.

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη

Νέα
Ειδήσεις

Επιµέλεια:
Ευγενία Σαρακατσάνη



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017  17  

Στον καταναλωτή θα σερβίρεται σφραγισμένη, μη 
επαναγεμιζόμενη συσκευασία ελαιολάδου ανεξάρ-

τητα από το περιεχόμενό της διευκρίνισε το αρμόδιο 
υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αφορμή τη 
διάταξη για τυποποιημένο ελαιόλαδο στους χώρους εστί-
ασης απαρχής 2018, βάσει των φρέσκων κανόνων ΔΙ-
ΕΠΠΥ και σχετικό ερώτημα που απηύθηνε ο ΣΕΒΙΤΕΛ.
Κατά συνέπεια, επισημαίνει ο σύνδεσμος με ανακοίνω-
σή του, «από τη διευκρινιστική απάντηση που λάβαμε
σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκύπτει  μία συσκευασία 
εφόσον ανοιχθεί δεν μπορεί παρά να: ● Χρησιμοποιηθεί 
στο σύνολό της, ● Να την πάρει μαζί του ο καταναλωτής 
ή να επιστρέψει για χρήση στη κουζίνα αν δεν χρησι-
μοποιηθεί πλήρως. «Για μία ακόμα φορά θεωρούμε ότι 
με την προταθείσα λύση επιτυγχάνονται οι στόχοι της 
βελτίωσης, της προστασίας και της ανάδειξης της ποιό-
τητας του ελαιολάδου, της διασφάλισης μεγαλύτερης 
διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς   και της προστασίας της υγείας του 
κοινού», καταλήγει ο ΣΕΒΙΤΕΛ, στην ανακοίνωσή του.

Τέλος το χύμα  

XYLELLA
Εγκρίθηκε νέο «πακέτο» μέτρων

∆υνατότητα επαναφύτευσης δέντρων σε µο-
λυσµένη περιοχή, µε εξαίρεση το βορειότε-
ρη πλευρά της ζώνης ασφαλείας µε έκταση 
20 χλµ. προβλέπουν τα νέα µέτρα που ενέκρι-
νε η ΕΕ κατά της Xylella. Παρέχεται δικαίωµα 
να µην ξεριζωθούν υγιή µνηµειώδη δεντρα σε 
απόσταση 100 µέτρων από οποιοδήποτε φυ-
τό προσβεβληµένο, ενώ δίδεται δυνατότη-
τα ελεύθερης διαχείρισης στην οριοθετηµέ-
νη ζώνη των ποικιλιών αµπέλου Negroamaro, 
Primitivo και Cabernet Sauvignon.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ 
ΕΣΤΙΕΣ XYLELLA 

µολύνσεις 
στην περιοχή Ostuni

στις περιοχές 
CeglieMessapica 
και Casaliniστη

Cisternino12
2

Aνιχνεύτηκαν στελέχη του βακτηρίου σε 14 ελιές 
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Σημαντικές πληροφορίες για τις σω-
στές διαδικασίες παραγωγής του έξ-

τρα παρθένου ελαιόλαδου και τους πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητά 
του από τον ελαιώνα μέχρι και την τυπο-
ποίηση, αποκόμισαν όσοι συμμετείχαν 
σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματο-
ποίησε το Δίκτυο Κρητικού Ελαιόλαδου 
στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης.
Ο πρόεδρος του Δικτύου και Α’ Αντιπρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Μα-
νώλης Φραγκάκης, αναφέρθηκε στο ση-
μαντικό ρόλο που έχει αναλάβει το Δίκτυο 
για την αναγνώριση της διατροφικής αξίας 
του κρητικού ελαιόλαδου, με τελευταία, 
σημαντική επιτυχία την υποχρεωτική 
τοποθέτηση τυποποιημένου ελαιόλαδου 
στους χώρους μαζικής εστίασης. 

Παρουσίασε, μετέπειτα, τις δράσεις που 
έχει αναλάβει το Δίκτυο για τη στήριξη 
της εξωστρέφειας των κρητικών επιχει-
ρήσεων που ασχολούνται με την παρα-
γωγή, τυποποίηση και εμπορία του.
Ο Ιωάννης Μετζιδάκης, γεωπόνος, 
υπεύθυνος εργαστηρίου ελαιοκομίας και 
μετασυλλεκτικής φυσιολογίας του Ινστι-
τούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών 
Χανίων, ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια 
όλα τα στάδια που πρέπει ν’ ακολουθή-
σει ο παραγωγός για να επιτύχει την κα-
λύτερη ποιότητα και επισήμανε, μεταξύ 
άλλων, ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχή 
επιμόρφωση σχετικά με τις μεθόδους 
καλλιέργειας, ώστε να μην πληγώνεται 
το δέντρο, να γίνεται ορθολογική λίπαν-
ση με βάση αναλύσεις του εδάφους και 
σωστή φυτοπροστασία την κατάλληλη 
περίοδο, με βάση δειγματοληψίες. 
Όλες οι ποικιλίες ελιάς, πρόσθεσε ο κ. 
Μετζιδάκης μπορούν να δώσουν ποι-
οτικό ελαιόλαδο, αρκεί να τις διαχειρι-
στούμε ανάλογα και να φροντίσουμε, 
ώστε η φύλαξη, η μεταφορά, αλλά και η 
έκθλιψη του ελαιόκαρπου να γίνεται με 
τα κατάλληλα μέσα, κάθε φορά.

∆ΙΚΤΥΟ

Ενημέρωση για 
την ποιότητα

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ
Στους τρόπους διαφύλαξης της ποιότητας του ελαιόλαδου 
κατά την αποθήκευση και τυποποίησή του αναφέρθηκε ο 
Μανώλης Σαλιβαράς, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στη σπουδαιότητα των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 
του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και στην προστιθέµενη 
αξία που του προσδίδουν, αυτά τα χαρακτηριστικά.

ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ  
Διανομη ελαιοδικτύων  
σε ελαιοπαραγωγούς

Σε διανοµή ελαιοδικτύων διά-
στασης 6Χ10 στα µέλη της Οµά-
δας Παραγωγών του προχωρά ο 
ΑΣ Κριτσάς. Κάθε παραγωγός θα 
παίρνει ελαιοδίκτυα, ανάλογα µε 
την ποσότητα καρπού, που παρέ-
δωσε στον συνεταιρισµό τις περι-
όδους 2015-2016 και 2016-2017, 
θα καλείται δε να εισφέρει 6,50 ευ-
ρώ ανά δίκτυ, λέει σχετικά ο ΑΣ.

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

«Από τις διατάξεις του ΠΔ 221/1979 
(Α’ 63), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, δεν προκύπτει η απαγόρευση 
εξαγωγής νωπού ελαιοκάρπου σε τρίτες 
χώρες, διευκρίνισε γραπτώς στη Βου-
λή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας σε 
ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου 
Σταϊκούρα, για το ζήτημα που αποκάλυ-
ψε πρώτο το «Ελαίας Καρπός-el». Η απά-
ντηση Αποστόλου δεν «κάλυψε» τους 
μεταποιητές. Μάλιστα, η Ένωσή τους 
(ΠΕΜΕΤΕ) σχολίασε σχετικά ότι το προ-
αναφερθέν Προεδρικό Διάταγμα «αφορά 
αποκλειστικά στις εξαγωγές μεταποιημέ-
νου προϊόντος, έτοιμου για κατανάλωση 
(εμπορικοί τύποι επιτραπέζιων ελιών)».

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Κόντρα 

για το νωπό
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Φυτοπροστασία ελαιώνα με drone

Κ  οστολογημένες πιλοτικές εφαρμο-
γές, που θα μετρούν το όφελος της 
χρήσης υπηρεσιών κι εξοπλισμού 

γεωργίας ακριβείας, ώστε να διευκολυνθεί 
η αναιμική για την ώρα διείσδυσή της στον 
πρωτογενή τομέα της χώρας, ετοιμάζει η 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
Τα πρώτα απτά παραδείγματα σχέσης 

κόστους – οφέλους, αναμένεται να είναι 
έτοιμα το 2018 και θα αφορούν εφαρμο-
γές σε κορυφαίες για την Ελλάδα καλ-
λιέργειες, μεταξύ αυτών και της ελιάς, 
σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, στο «Ελαί-
ας Καρπός-el» ο δρ Αθανάσιος Γκέρτσης, 
καθηγητής στο Κολλέγιο Περρωτής.
«Θα κάνουμε κάτι πολύ απλό. Θα βάλουμε 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

στοίχημα με τους αγρότες και το μισό τους 
το χωράφι θα το διαχειρίζονται όπως γνω-
ρίζουν να το κάνουν, ενώ το άλλο μισό 
όπως θα τους πούμε εμείς. Αν πέσουν 
μέσα θα πληρώσουμε εμείς το κόστος, 
διαφορετικά, θα το πληρώσουν εκείνοι», 
εξήγησε ο έμπειρος καθηγητής, θέλοντας 
έμμεσα να δείξει τη βεβαιότητά του για τα 
πλεονεκτήματα της τεχνικής.
Άλλωστε ήδη στην Αμερικανική Γε-
ωργική Σχολή, που είναι πρωτοπόρος 
στην εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών 
γεωργίας ακριβείας, έχει γίνει φυτοπρο-
στατευτική επέμβαση στον πειραματικό 
ελαιώνα της με χρήση drone, με πολύ 
μεγάλα οφέλη σε χρόνο, κόπο και έξοδα, 
καθώς για την εφαρμογή της απαιτήθη-
καν μόλις 5 λεπτά χρόνος και 10 λίτρα 
διάλυμα, όταν με τον κλασσικό τρόπο 
της μάνικας, χρειάζονται περί τις δύο 
ώρες και 150 λίτρα υγρό διάλυμα, με κίν-
δυνο και για την υγεία του χρήστη.

Το 2018 θα είναι έτοιµα 
τα πρώτα παραδείγµατα 

σχέσης κόστους-οφέλους

Μόλις 5 λεπτά 
χρειάστηκαν για τη 

φυτοπροστασία µε drone 

Ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

βασίλης Κόκκαλης 

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Ηπρώτη προσπάθεια παραγωγής ελαιολάδου εκτός... 
γης έχει χρώμα ελληνικό. Συγκεκριμένα, ομάδα παι-

διών που φοιτούν στο 4ο και στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, 
σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία αεροδιαστη-
μικής Blue Origin, θα στείλουν μεσσηνιακές ελιές στο 
διάστημα για να δουν πώς εξελίσσεται η παραγωγή ελαι-
ολάδου σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας. Το πείραμα, 
εκτός από τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, αναμένεται 
να παράσχει στους επιστήμονες χρήσιμα συμπεράσματα 

για τη χημική αντίδραση του ελαιολάδου στις εν λόγω 
συνθήκες, αλλά και σημαντικά στοιχεία για το αν θα μπο-
ρούσε να παραμείνει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ώστε να ενταχθεί στο διαιτολόγιο των αστροναυτών. Κα-
θοδηγητής των μαθητών στην προσπάθειά τους αυτή θα 
είναι ο Προκόπης Μαγιάτης, αναπληρωτής καθηγητής 
του τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προ-
ϊόντων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς επίσης και άλ-
λοι διακεκριμένοι επιστήμονες.

ΠΕΙΡΑΜΑ

Το πρώτο διαστημικό ελληνικό ελαιόλαδο

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ταξίδι εκτός γης 100 χλμ.
Μισό κιλό ελιές θα σταλούν από την 

Καλαµάτα στο Χιούστον, όπου βρίσκεται 
η βάση του διαστηµικού σταθµού και εκεί 

θα ενσωµατωθούν, µαζί µε τον µηχανισµό 
που θα έχουν κατασκευάσει τα παιδιά, στην 
κάψουλα που θα φύγει για το ∆ιάστηµα. Με 
την εκτόξευση πυραύλου ο µηχανισµός θα 

συνθλίψει τις ελιές και θα γίνει  
η διαδικασία της εξαγωγής 

του ελαιολάδου.
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Ο κατσίγαρος μετατρέπεται σε λίπασμα

Τ
ο ελαιόλαδο φημίζεται 
για τις γαστρονομικές 
του χρήσεις και τα οφέλη 
στην υγεία. Ωστόσο, η 
διαδικασία παραγωγής του 

οδηγεί σε απόβλητα, τα οποία μπορεί να 
μειώσουν τη γονιμότητα του εδάφους 
και να οδηγήσουν σε επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. Επιστήμονες βρήκαν 
πρόσφατα ένα τρόπο να μετατρέψουν 
ορισμένα από αυτά τα αρνητικά της 
παραγωγής ελαιολάδου, σε θετικά. 
Ανέπτυξαν έτσι μια διαδικασία που 
αλλάζει το ρύπο σε χρήσιμα προϊόντα, 
όπως βιολογικά λιπάσματα, βιοκαύσιμα 
και νερό για άρδευση των καλλιεργειών. 
Σε μια νέα μελέτη, ο MejdiJeguirim του 
Ινστιτούτου Mulhouse και οι συνεργάτες 
του αναρωτήθηκαν, αν θα μπορούσαν να 
μετατρέψουν το κατσίγαρο σε πρακτικά 
βιώσιμα προϊόντα, οπότε τον συνδύασαν 
με πριονίδια από κυπαρίσσι. Μετά 
από γρήγορη ξήρανση του μίγματος, 
συνέλεξαν το εξατμισμένο νερό, το οποίο 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με 

ασφάλεια για άρδευση. Στην συνέχεια 
η ομάδα υπέβαλε το στερεό μέρος 
του μίγματος σε πυρόλυση. Ελλείψει 
οξυγόνου, δεν υπάρχει καύση στο υλικό. 
Ωστόσο, αποσυντίθεται σε κάρβουνο 
και καύσιμα αέρια. Οι επιστήμονες 
συνέλεξαν το αέριο και το συμπύκνωσαν 

σε «βιολογικό πετρέλαιο»  ένα καύσιμο 
που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 
πηγή θερμότητας για την ξήρανση του 
μίγματος κατσίγαρου-πριονιδιού και 
τη διεξαγωγή της πυρόλυσης. Τέλος, 
έγινε συλλογή του κάρβουνου, το οποίο 
χρησιμοποίησαν ως βιολογικό λίπασμα.
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Η 
τρέχουσα ελαιοκομική πε-
ρίοδος διακρίνεται από τα 
αντιφατικά χαρακτηριστι-
κά της, καθιστώντας την 
προσπάθεια προβλέψεως 

μία δύσκολη υπόθεση. Από την μία πλευ-
ρά έχουμε το δεδομένο ότι η Ανδαλουσία, 
σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις θα 
έχει μείωση στην παραγωγή ελαιολάδου 
κατά 16% περίπου, όπως επίσης και η 
Ιταλία θα σημειώσει μία μικρή πτώση, 
λόγω κυρίως των προβλημάτων στα ελαιό-
δενδρα της Τοσκάνης. Αντιθέτως, αύξηση 
αναμένεται στην παραγωγή της Τυνησίας 
και στα ίδια επίπεδα για το Μαρόκο. Από 
την άλλη πλευρά για την Ελλάδα, ενώ 
υπήρχε πρόβλεψη για μια καλή παραγω-
γή περί τις 300.000 τόνους ελαιολάδου, 
ταυτοχρόνως η παρατεταμένη ξηρασία, 
πιθανόν να μειώσει τόσο τις συνολικές 
ποσότητες όσο και τις ποσότητες στην πα-
ραγωγή ποιοτικού premium εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου. Και αυτό διότι αφε-
νός στις περισσότερες περιοχές ο μικρός, 
εκ της ανομβρίας, καρπός έχει ολοκλη-
ρώσει την ελαιοποίησή του, που σημαίνει 
μικρή παραγωγή ελαιολάδου, αφετέρου η 
παντελής έλλειψη υγρασίας στο ζαρωμένο 
ελαιόκαρπο επιδρά αρνητικά στα οργανο-
ληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου 
με συνέπεια, πιθανώς και από κακές 
συνθηκές κατά την επεξεργασία τους στα 
ελαιοτριβεία, να μειώνει τόσο την αξία του 
όσο και τις ποσότητες premium εξαιρετι-
κών παρθένων ελαιολάδων
Μία προσεκτική παρατήρηση στην εξέλιξη 
των τιμών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 
2014 μέχρι και σήμερα, μας οδηγεί στη 
διαπίστωση ότι ο μέσος όρος των τιμών 

παραγωγού έχει σταθεροποιηθεί σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης, οι τιμές 
ανοίγματος κατά την έναρξη της ελαιοκο-
μικής περιόδου έχουν δώσει δείγματα ότι 
ανθίστανται, τόσο πέρυσι όσο και φέτος. 
Μάλιστα, παρατηρώντας το διάγραμμα με-
ταβολής τους για τα διαστήματα Οκτωβρί-
ου-Φεβρουαρίου, κατεγράφησαν ανοδικές 
τάσεις. Ειδικά φέτος πρέπει να σημειωθεί 
ότι πλέον εξέπνευσε ο πρώτος μήνα της 
συγκομιδής (Οκτώβριος 2017) και ήδη 
έχει δημιουργηθεί μία βάση, υποστηριζό-
μενη από τη δυναμική των θετικών πράξε-
ων πωλήσεως που έχουν καταγραφεί στη 

χώρα μας  όλο το προηγούμενο διάστημα, 
που υπερβαίνει τα 4 ευρώ το κιλό.
Αν λάβουμε υπ’ όψιν τα ανωτέρω 
δεδομένα και την εσωτερική ποσοστι-
αία ανοδική μεταβολή του ελαιολάδου 
στην εγχώρια ελληνική αγορά κατά την 
προηγουμένη ελαιοκομική περίοδο, μας 
δίνεται το δικαίωμα να προσδοκούμε 
διαμόρφωση τιμών  σε συγκεκριμένους 
τύπους ελαιολάδων και υπό την προϋπό-
θεση ότι διαθέτουν εξαιρετικά ποιοτικά και 
υψηλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
σε επίπεδα που θα περιστρέφονται πέριξ 
του 4,40 με 4,50 ευρώ το κιλό, ενώ για τα 
υπόλοιπα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα 
πέριξ του 4 και 4,20 ευρώ. Πιστεύουμε 

ότι προσωρινές καθοδικές μεταβολές, δεν 
θα ανταποκρίνονται σε αντικειμενικούς 
λόγους υπερπροσφοράς της αγοράς αλλά 
σε τεχνητή προσπάθεια πιέσεως των τιμών 
ελαιολάδου. Εμείς στον Αγροτικό Συνε-
ταιρισμό «Θερμασία Δήμητρα», περιοχή 
Κρανιδίου Ερμιονίδος, αν και είμαστε 
νεοφώτιστοι, (μετράμε μόλις επτά μήνες 
ζωής), πιστεύουμε στην ανωτέρω προο-
πτική του ελαιολάδου για φέτος και θα 
προσπαθήσουμε να την στηρίξουμε. Στα 
πλαίσια αυτά, διαθέσαμε ήδη με επιτυχία 
ποσότητα 5,5 τόνων φρέσκου ελαιολάδου 
στα 4,3 ευρώ το κιλό και συνεχίζουμε. Οι 

στόχοι μας είναι φιλόδοξοι αλλά όχι ανε-
δαφικοί. Μείωση κόστους με οικονομίες 
κλίμακος και ταυτοχρόνως κάρπωση για 
τα μέλη μας της υπεραξίας του προϊόντος 
μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν 
υγιή οργανισμό που θα αναπτύξει στο έπα-
κρο το συνεταιριστικό πνεύμα απέναντι 
στις σύγχρονες προκλήσεις και απειλές 
αλλά πάντα με κριτήρια αυστηρά ιδιωτικο-
οικονομικά, κρατώντας μακριά ο,τιδήποτε 
μπορεί να μεταδώσει ή να υποτροπιάσει 
ασθένειες του παρελθόντος εξ αιτίας των 
οποίων το συνεταιρίζεσθαι είχε περιέλθει 
σε ανυποληψία και παρακμή.

*Προέδρου ΑΣ «Θερµασία ∆ήµητρα»

ΑΠΟΨΗ

Έχει ήδη διαμορφωθεί μια βάση, υποστηριζόμενη 
από τη δυναμική των θετικών πράξεων 
πωλήσεων, που υπερβαίνει τα 4 ευρώ το κιλό

Με μπόνους τα ποιοτικά ελαιόλαδα
του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΛΟΥ*
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Η  
έλλειψη ικανοποιητι-
κών βροχοπτώσεων στις 
βασικές Περιφέρειες της 
Αιτωλοακαρνανίας και της 
Λακωνίας καθυστέρησε 

την έναρξη της συγκομιδής των ελιών ποι-
κιλίας Καλαμών/kalamata olives. Ωστόσο 
η ηρτημένη παραγωγή σε όλη τη χώρα είναι 
αρκετά ικανοποιητική. Τα χαρακτηριστικά 
της φετινής εσοδείας, πέραν του ικανοποιη-
τικού όγκου του προϊόντος, είναι: 
1) Η πολύ καλή ποιότητα της πρώτης ύλης 
καθώς η έλλειψη βροχών και υγρασίας τον 
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σε Αιτωλοα-
καρνανία και Λακωνία δεν ευνόησαν την 
ανάπτυξη δάκου και γλοιοσπορίου. 
2) Λόγω των φορτωμένων με καρπό 
δέντρων και της ανομβρίας, τα μεγέθη της 
ελιάς αναμένονται σε όλες τις περιφέρειες 
πιο μικρά από τις προηγούμενες εσοδείες.
Αν κατά τις επόμενες 3-4 εβδομάδες έχουμε 
ικανοποιητικές βροχοπτώσεις, ο όγκος πα-
ραγωγής αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω 
καθώς θα μπορέσουν να συλλεχτούν και οι 
ελιές ημιορεινών περιοχών και γενικά από 
περιοχές χωρίς άρδευση. Στην Αιτωλοακαρ-
νανία ανάλογα με τα διαφορετικά σενάρια 
του καιρού που θα επικρατήσει το Νοέμβριο 
η πρωτογενής παραγωγή προβλέπεται να 
προσεγγίσει τους 40.000 τόνους ή και να 
τους ξεπεράσει στο σενάριο των ικανοποιη-
τικών βροχοπτώσεων.
Η τιμή παραγωγού προς το παρόν και κατά 
μέσο όρο στις διάφορες περιοχές έχει δια-
μορφωθεί στα 1,40-1,50 ευρώ το κιλό για το 
μέγεθος ελιάς 200 τεμάχια/κιλό. Δεδομέ-
νων των υψηλών τιμών παραγωγού που δι-
αμορφώθηκαν για την ελιά Καλαμών κατά 
την περσινή περίοδο πολλοί πρωτογενείς 
παραγωγοί προτιμούν να αποθηκεύσουν το 
προϊόν τους παρά να το παραδώσουν άμεσα 
στη μεταποίηση. Ωστόσο, η τελική έκβαση 

της τιμής θα εξαρτηθεί από τον όγκο της 
πρωτογενούς παραγωγής, που θα καθορίσει 
την προσφορά του προϊόντος μέσα από 
το μηχανισμό προσφοράς-ζήτησης. Μην 
ξεχνάμε ότι πέρυσι μια σειρά από καθορι-
στικούς παράγοντες κατά τη συγκομιδή, 
είχαν μειώσει πολύ τον όγκο του προϊόντος 
και είχαν εκτοξεύξει την τιμή, κάτι όμως  
που δεν προβλέπεται για φέτος με βάση 
τις τρέχουσες συνθήκες της πρωτογενούς 
παραγωγής. Η αξιοσημείωτη αύξηση τιμής 
παραγωγού πέρυσι προκάλεσε πέραν των 
μαζικών εισαγωγών και αρκετά κρούσματα 
αδήλωτων συναλλαγών στη διακίνηση, που 
δημιούργησαν άφενός συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού και αφετέρου απώλεια 
κρατικών εσόδων. Το τελευταίο είναι κάτι 

που πρέπει να απασχολήσει άμεσα τις 
ελεγκτικές αρχές.
 Άσχετα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιόδου αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι 
ότι η Καλαμών είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό 
προϊόν, με έντονη εξαγωγική παρουσία που 
αφήνει πολύ ικανοποιητικό εισόδημα για 
τον πρωτογενή παραγωγό. 
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλο αγροτικό 
προϊόν τα τελευταία χρόνια, το οποίο με συ-
νέπεια και συνέχεια  να δημιουργεί σταθερό 
εισόδημα για τον αγρότη αλλά και από την 
άλλη πλευρά να σημειώνει σταθερή αύξηση 
στις εξαγωγικές του επιδόσεις. 
Οι εξαγωγές της ελιάς ποικιλίας Καλαμών/
kalamata olives έχουν ξεπεράσει τα 200 

εκατ. ευρώ και αν δεν υπήρχε το σοβαρό 
θεσμικό πρόβλημα με τη σύγχυση της ονο-
ματολογίας με το αντίστοιχο προϊόν ΠΟΠ 
της Μεσσηνίας θα είχαμε ακόμη καλύτερες 
επιδόσεις να  αναφέρουμε. 
Είναι πραγματικά απορίας άξια  η παρατετα-
μένη αδράνεια της πολιτείας να επιλύσει το 
σημαντικό αυτό θέμα, το οποίο δημιουργεί 
εμπόδιο στην τοποθέτηση του προϊόντος 
στις ξένες αγορές. 
Είναι παράλογο και απαράδεκτο ένα προϊόν 
που ζητείται  από τους καταναλωτές παγκο-
σμίως από δική μας αδράνεια και αβλεψία 
να το βλέπουμε να αποσύρεται από τα ρά-
φια μιας μετά της άλλης των Ευρωπαϊκών 
χωρών (Ιταλία, Γαλλία , Σλοβακία, Κροατία, 
Σκανδιναβικές χώρες).

Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. με έδρα στο Κεφαλό-
βρυσο Αιτωλικού είναι κατά 95% του κύ-
κλου εργασιών της εξαγωγική, διατηρεί ένα 
μητρώο με πάνω από 1.600 πρωτογενείς 
παραγωγούς της ελιάς Καλαμών/kalamata 
olives  από όλη την χώρα, ενώ η συγκεκρι-
μένη ποικιλία αφορά στο 65% της αξίας των 
εξαγωγών της. Εξάγει σε περισσότερες από 
25 χώρες με βασικά σημεία πώλησης τις 
αγορές της βορείου Αμερικής (ΗΠΑ, Κανα-
δάς), της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης 
καθώς και της Αυστραλίας.

*Προέδρου και ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.

και αντιπροέδρου ∆Σ της ΠΕΜΕΤΕ

Μικρόκαρπη φέτος η Καλαμών
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΚΑ*

ΑΠΟΨΗ

Είναι απορίας άξια η παρατεταμένη αδράνεια 
της πολιτείας να επιλύσει τη σύγχυση της 
ονοματολογίας με το ΠΟΠ της Μεσσηνίας

Μικρόκαρπη φέτος η Καλαμών
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Έχει βρει κανάλι

Κάποιες προβλέψεις θέλουν αναπάντεχα µειωµένη την παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη, στα επίπεδα των 50.000 τόνων.

Τ
ην αυξητική τάση των 
τιμών στο φετινό πρώιμο 
ελαιόλαδο Λακωνίας και 
Μεσσηνίας ακολουθούν κι 
εκείνες του φρέσκου έξτρα 

παρθένου.Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
σε νομούς της Πελοποννήσου, όπως η 
Κόρινθος, το ελαιόλαδο εσοδείας 2017-
2018 έπιασε και τα 4,70 ευρώ το κιλό, 
ωστόσο η τελευταία χρονικά μεγάλη 
πράξη με φετινό αγουρέλαιο στους 
Αγίους Αποστόλους Λακωνίας, δεν 
ξεπέρασε τα 4,20 ευρώ το κιλό. Στα μέσα 
Οκτωβρίου άλλωστε και με αφορμή τις 
μαξιμαλιστικές προβλέψεις του Διεθνούς 
Συμβουλίου για την παραγωγή διεθνώς, 
η «πιάτσα των εμπόρων» προσπάθησε να 
«φτιάξει κλίμα», σε μια προσπάθεια να 
περιορίσει τη διαφαινόμενη αύξηση.

Ωστόσο, παράγοντες, όπως η 
ξηρασία που φέρνει μειωμένες 

ελαιοπεριεκτικότητες, όπως προειδοποιούν 
ειδικοί εμπειρογνώμονες, οι υπηρεσίες 
των περιφερειών και το ΓΕΩΤΕΕ 
Πελοποννήσου, η ενισχυόμενη τάση 
αύξησης της κατανάλωσης διεθνώς και  
των εξαγωγών συνάμα, ήταν αρκετές  
για να τους «προσγειώσουν».

Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και μια 
σαφώς μετριοπαθής πρόβλεψη για την 
ισπανική παραγωγή από το υπουργείο 
Γεωργίας της Ανδαλουσίας, που δείχνει 
μείωση 16% σε επίπεδο περιφέρειας εν 
συγκρίσει με πέρυσι και για την Ισπανία 
συνολικά παραγωγή 1.150.000 τόνων.

Πέραν τούτων κανείς δε μπορεί να 
παραβλέψει ότι ειδικά για το περσινό 
προϊόν οι τιμές παρέμεναν ψηλά στα τέλη 
Οκτωβρίου, αγγίζοντας τα 4,30 - 4,40 
ευρώ στη Λακωνία, τα 4,20 ευρώ στη 
Μεσσηνία, τα 4,10 ευρώ στην Κρήτη και 
τα 4,00 ευρώ το κιλό στη Λέσβο.

26    Ελλάδα  
Σε καμία των περιπτώσεων  
η συνολική παραγωγή δεν θα 
φτάσει τους 300.000 τόνους.

27    Ιταλία 
Μέτρια αναμένεται η χρονιά 
και στη γείτονα, λόγω της 
ξηρασίας και των ασθενειών.

28    Ισπανία 
Οι πιο σοβαρές εκτιμήσεις 
φέρνουν την εφετινή 
παραγωγή πέριξ των 
1.100.000 τόνων.

Α Γ Ο Ρ Α
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Ο ρυγχίτης σηκώνει το κρητικό

ΕΛΛΑ∆Α

Π
έριξ των 3,70 - 
3,85 ευρώ το κιλο 
αναμένεται να 
κινηθούν οι πρώτες 

τιμές παραγωγού στην Κρήτη, 
όταν πέρυσι δεν ξεπέρασαν τα 
3,10-3,20 ευρώ το κιλό.

Ειδικότερα, στο Ηράκλειο, 
όπου η παραγωγή δεν 
αναμένεται αντίστοιχη της 
εικόνας ανθοφορίας, λόγω 
της ξηρασίας, του δάκου και 
του ρυγχίτη, που πείραξαν 
σε πολλές περιπτώσεις τα 
λιόφυτα, οι πρώτες πράξεις 
πώλησης πρόκειται να γίνουν 
με τιμές περί τα 3,85 ευρώ το 
κιλό, ενώ στο Ρέθυμνο, όπου ο 
ρυγχίτης έκανε μεγάλη ζημιά, 
οι τιμές εκκίνησης στοχεύουν 
ήδη στα 3,80 ευρώ το κιλό. 

Λόγω των ψεκασµών 
καθυστερεί το λάδωµα

Στην περιοχή του 
Ρεθύμνου, όπου τα λιοτρίβια 
θα ανοίξουν σε λίγες ημέρες, 
οι πληροφορίες θέλουν 
μεγαλέμπορο, ο οποίος 
αγοράζει έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο κι από άλλους 
νομούς του νησιού, να 
κάνει κρούσεις σε πολλούς 
παραγωγούς, προκειμένου να 
αγοράσει προϊόν. Σύμφωνα 
πάντως με τον πρόεδρο 
του Αγροτικού Συλλόγου 
Ρεθύμνου Γιώργου Κατσανέβα 
«υπάρχουν τεράστιες ζημιές από το δάκο, 
στις χοντρολιές και τις ψιλολιές. 

Σχεδόν 1 ευρώ 
πάνω το µαυρολίσιο

Ισχυρά ανοδικό είναι το τέμπο στο 
αγουρέλαιο, αφού με 4,10 ευρώ, σχεδόν 
1 ευρώ πάνω από πέρυσι, εκκίνησε το 
μαυρολίσιο στη Μεσσηνία, δίνοντας 
στίγμα και για το κορωνέικο.

Το μαυρολίσιο ή αλλιώς πρώιμο 
ελαιόλαδο Μεσσηνίας παράγεται μόνο 
στα δυτικά του νομού. Η συγκομιδή της 
γηγενούς ποικιλίας μαυρολιάς, από την 

οποία προέρχεται, εκκινεί αρχές 
Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται 
στα τέλη του ίδιου μήνα. 

Μέχρι μια δεκαετία περίπου 
πριν, η τιμή του μαυρολίσιου, 
ξεκινούσε τουλάχιστον 20%, 
πάνω από το κορωνέικο, που 
ακολουθεί. 

Συµβαδίζουν οι τιµές
Τα τελευταία έτη οι τιμές των 

δυο αυτών τύπων ελαιολάδου 
περίπου συμβαδίζουν. 
Υπενθυμίζεται δε ότι 
πέρυσι, όσον αφορά το νομό 
Μεσσηνίας, το έξτρα παρθένο 
πέρασε τα 4 ευρώ, μόνο στο 
τελείωμα της χρονιάς. 

«Φέτος η συγκομιδή 
μαυρολιάς στην περιοχή 
μας άρχισε γύρω στις 6-7 
Οκτωβρίου», εξηγεί μιλώντας 
στο «Ελαίας Καρπός-el» 
ο πρόεδρος της ομάδας 
παραγωγών «Νηλέας» 
Γιώργος Κόκκινος, τονίζοντας 
ταυτόχρονα ότι η ανομβρία 
«σίγουρα θα ρίξει την 
παραγωγή, αφού το μέγεθος του 
καρπού είναι μειωμένο».

Με 4,3 ευρώ το αργολικό
Επιτυχώς ολοκλήρωσε ο 

ΑΣ «Θερμασία Δήμητρα» την 
δημοπράτηση 5 τόνων φρέσκου 
αγουρέλαιου Οκτωβρίου 
2017, περιοχής Κρανιδίου 
Ερμιονίδος, πραγματοποιώντας 

πράξη πωλήσεως με καθαρή τιμή 4,3 
ευρώ το κιλό. Το αργολικό προϊόν 
αγόρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 
εταιρεία «Ελαιόλαδα Μυτιλήνης ΑΕ». 
Η εν λόγω εμπορική πράξη αποτελεί 
την αμέσως υψηλότερη καταγραφείσα 
τιμή μετά από αυτή των 4,60 ευρώ, που 
πέτυχε για το ίδιο χρονικό διάστημα 
ο Α.Σ. Αγίων Αποστόλων Λακωνίας. 
Σημειώνεται ότι στην περιοχή της 
Φθιώτιδας, σύμφωνα με πληροφορίες, 
παραγωγοί πούλησαν αγουρέλαιο προς 
3,20 ευρώ, ενώ στην Χαλκιδική η τιμή 
φτάνει τα 4,20 ευρώ το κιλό.

Στην Κρήτη ο ρυγχίτης έχει επιφέρει 
µεγάλες απώλειες στην παραγωγή.

Κρητική 
παραγωγή

Μείωση 
λόγω 

ρυγχίτη

Ποικίλλουν οι 
εκτιµήσεις για 
την παραγωγή 

ελαιολάδου 
στην Κρήτη, 

που αναµένεται 
µεταξύ 50.000 

και 80.000 
τόνων λόγω 

ξηρασίας, 
δάκου και 
ρυγχίτη.

Λακωνική 
παραγωγή

Εµπόδιο 
η µεγάλη 
ανοµβρία 

Ανεπίσηµες 
εκτιµήσεις 

δίνουν για το 
νοµό, µια πα-
ραγωγή, που 
θα κυµανθεί 

µεταξύ 22.000 
και 24.000 

τόνων, αφού η 
ξηρασία ήταν 
µεγάλη στην 

περιοχή.

Ελληνική 
παραγωγή
Καµιά σχέση 

µε την 
ανθοφορία

∆εν επαληθεύ-
ονται οι πρώ-
τες εκτιµήσεις 
βάσει ανθοφο-
ρίας για παρα-
γωγή 300.000 
τόνων. Λόγω 
ξηρασίας και 

ασθενειών δεν 
θα υπερβεί 

τους 25.000 
τόνους.

60.000
τόνοι το 

2017-2018
23.000
τόνοι το 

2017-2018

250.000
τόνοι 

µια πρώτη 
εκτίµηση

Α Γ Ο Ρ Α

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
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Ισχνή διεθνώς η παραγωγή φέτος

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ IOC

T
ους 2.854.000 τόνους αναμέ-
νεται να προσεγγίσει η παγκό-
σμια παραγωγή ελαιολάδου 
το 2017-2018, σύμφωνα με τις 
ούτως ή άλλως μαξιμαλιστι-

κές εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC) που εκδόθηκαν στις αρχές 
Οκτωβρίου. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί 
μεν μια αύξηση της τάξεως του 12%, σε σχέση 
με την παραγωγή της προηγούμενης χρο-
νιάς (2.538.000 τόνοι), ωστόσο τα στοιχεία 
δείχνουν μέτρια απόδοση σε σύγκριση με 
τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών, 
ο οποίος υπολογίζεται στους 2.945.000 
τόνους, όπως επισημαίνει το Διεθνές  Συμ-
βούλιο.

Ιταλία
Ανακάµπτει 
µερικώς

Η Ιταλία, 
αναμένεται, λέει το 
Συμβούλιο, να 

παράξει 320.000 
τόνους, γεγονός που 

αντιπροσωπεύει αύξηση 
75% σε σχέση με τα κακά αποτελέσματα 
της προηγούμενης περιόδου, κυρίως λόγω 
του βακτηρίου Xylella.  Σε ό, τι αφορά τις 
τιμές για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 
το ραφιναρισμένο, παρατηρήθηκε πτώση 
τις τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, 
φτάνοντας τα 5.42 € το κιλό στα μέσα του 
μήνα αυτού, γεγονός που αντιπροσωπεύει 
μια αύξηση 38% σε ετήσια βάση, όπως 
επισημαίνει το IOC.

Τυνησία
∆ιπλή σοδειά από την 
περσινή φέτος

Η Τυνησία θα 
υπερδιπλασιάσει την παραγωγή 
του περασμένου έτους 2016-

2017, φθάνοντας τους 220.000 
τόνους τη σεζόν 2017/2018, ποσό 
που αντιπροσωπεύει αύξηση της 

τάξεως του 120%, δεδομένου ότι κατά 
τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 

2016/2017 έδωσε ποσότητα παραγωγής 
100.000 τόνων, προβλέπει το Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου. 

Η συγκεκριμένη θεαματική αύξηση, 
αν τελικά ισχύσει στην πράξη, πρόκειται 
να διατηρήσει την χώρα στην 4η θέση 
παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως. 
Αναφορικά με τις τιμές, όπως σημειώνει 
το Διεθνές Συμβούλιο, καταγράφηκε 
ελαφρά μείωση, στο ποσό των 3.88 ευρώ το 
κιλό περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά από 
μια περίοδο σταθερότητας, από τα μέσα 
Απρίλη του τρέχοντος έτους έως τα μέσα 
Ιουνίου. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη τιμή 
υποδεικνύει μια αύξηση της τάξης του 20% 
σε ετήσια βάση. 

Πορτογαλία
Αποδίδουν 

οι φυτεύσεις
Το υψηλότερο ρεκόρ 

της θα μπορούσε να φτάσει 
η Πορτογαλία εάν επιτύχει 
τους προβλεπόμενους 

110.000 τόνους, χάρη στις 

εκτεταμένες φυτεύσεις που έγιναν την 
ελαιοκομική περίοδο 2003/2004 κατά 
κύριο λόγο στην περιοχή του Alentejo, 
σημειώνει το Διεθνές Συμβούλιο. Αν 
αυτό συμβεί, η Πορτογαλία αναμένεται 
να καταταγεί και πάλι στην 5η θέση, 
σημειώνοντας αύξηση 58% για τη σεζόν 
2017/2018, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του IOC, αφού την περίοδο 2016/2017 
η παραγωγή της κυμάνθηκε στους 
69.400 τόνους.

Νότιο Ηµισφαίριο
Το ρεκόρ 
της Αργεντινής

Με 37.500 τόνους 
αναμενόμενη παραγωγή 

για την ελαιοκομική περίοδο 
2017/2018, η Αργεντινή 

προβλέπεται ότι θα 
σημειώσει το δικό 

της ρεκόρ, φέτος, όσον αφορά τον 
όγκο παραγωγής ελαιολάδου στο 
Νότιο Ημισφαίριο, σύμφωνα με τον 
οργανισμό IOC.

Παραγωγική η χρονιά στην Τυνησία.

Οι πορτογαλικές φυτεύσεις αποδίδουν. Ρεκόρ παραγωγής και στην Αργεντινή.

Α Γ Ο Ρ Α
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Δραστική μείωση στις βασικές 
ελαιοπαραγωγικές επαρχίες 

ΙΣΠΑΝΙΑ

T
ις πρώτες προβλέψεις 
του για μείωση, αν και 
συγκρατημένες σε σχέση 
με την πραγματικότητα, 
κατά 10% της παραγωγής 

ελαιολάδου στην κορυφαία 
ελαιοπαραγωγό χώρα, την Ισπανία, 
σε σχέση με το καλλιεργητικό έτος 
2016/2017, παρουσίασε το Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου  αναφέροντας 
όγκο 1.500.000 τόνων. Παρά το γεγονός 
πως αυτή η πτώση της παραγωγής είναι 
μεγαλύτερη σε σχέση με το ποσοστό του 
8.5% του έτους 2016/2017, η χώρα θα 
συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη θέση 
παγκοσμίως όσον αφορά τις ποσότητες 
του παραγόμενου ελαιολάδου. 

Η ανομβρία που επικράτησε τόσο 
την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο μαζί 
με τις υψηλές θερμοκρασίες το θέρος 
λειτουργούν υπονομευτικά όχι μόνο 
για την τωρινή συγκομιδή, αλλά και 
για τις επόμενες. Βέβαια, οι ποσότητες 

ελαιολάδου που τελικά θα παραχθούν 
διαφέρουν ανάλογα από περιοχή σε 
περιοχή, όπως έσπευσε να υπογραμμίσει 
και το Υπουργείο Γεωργίας της 
Ανδαλουσίας. Συνεπώς, η παραγωγή 
μπορεί να αυξηθεί εάν βρέξει, ενώ το 
αντίθετο θα συμβεί στην περίπτωση 
παράτασης της ξηρασίας.

Κάµψη 15,8% στην Ανδαλουσία
και 28% στη Jaén

Σε αυτές τις συνθήκες, στους 
884.900 τόνους για την τρέχουσα 

σεζόν εκτιμάται η παραγωγή 
ελαιολάδου της Ανδαλουσίας, γεγονός 
που σηματοδοτεί πτώση της παραγωγής 
κατά 15,8% σε όλες τις περιοχές 
της συγκεκριμένης περιφέρειας. 
Ωστόσο, η Σεβίλλη, η Μάλαγα και η 
Αλμερία αποτελούν τις εξαιρέσεις, 
παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση 
με την προηγούμενη καλλιεργητική 
σεζόν, σύμφωνα με το Infaoliva, το 
κέντρο μελέτης τιμών της Ισπανικής 
Ομοσπονδίας Παραγωγών Ελαιολάδου.

Χειρότερη η κατάσταση για την 

επαρχία Jaén, όπου η παραγωγή είναι 
κάτω του 28% αυτή τη σεζόν και έτσι το 
σύνολο του ελαιολάδου, που θα «βγει» 
εκτιμάται στους 360.000 τόνους. 

Αύξηση τιµών παραγωγού
Eλαφριά μείωση στην τιμή του έξτρα 

παρθένου όσο και του ραφιναρισμένου είδαν 
oι ισπανοί παραγωγοί. Το έξτρα παρθένο 
έπιασε τα 3,72 € το κιλό τις δύο τελευταίες 
βδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το γεγονός 
σηματοδότησε αύξηση κατά 17% σε σχέση με 
την ίδια περίοδο της προηγούμενης σεζόν, 
αλλά η συσχέτιση της τιμής του φετινού 
Σεπτέμβρη με την υψηλότερη τιμή της 
τρίτης βδομάδας του Αυγούστου του 2015 
(4.23 ευρώ) έδειξε πτώση 12%.

Την πτώση αυτή ακολούθησε μια 
μικρή αύξηση στα 3,84 ευρώ στα μέσα 
του Οκτώβρη, σύμφωνα με το ισπανικό 
οργανισμό πληροφοριών για τις τιμές 
παραγωγού του ελαιολάδου POOLred. 

Η κατάσταση όμως πρόκειται να 
βελτιωθεί ακόμη περισσότερο σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του συγκεκριένου 
πρακτορείου, καθώς οι τιμές πώλησης 
αναμένεται να αυξηθούν λόγω της 
μείωσης της παραγωγής κατά 15,8% στην 
επαρχία Ανδαλουσίας.Με µεγαλύτερη 

παραγωγή από πέρσι, 
από άποψη ποσότητας, 
βλέπει το Συµβούλιο, 
µόνο τρεις επαρχίες 
της Ισπανίας.

Το γεγονός ότι οι χαµηλοί αριθ-
µοί παραγωγής στην Ισπανία συ-
µπίπτουν µε την εκτιµώµενη µέτρια 
απόδοση - για την τελευταία πεντα-
ετία - παγκοσµίως του ελαιολάδου 
σχετίζεται ξεκάθαρα µε την ανοµ-
βρία που «χτύπησε» κατά κύριο λό-
γο το καλοκαίρι τα ελαιόδεντρα όχι 
µόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε 
Ελλάδα και Ιταλία, µε την τελευ-
ταία να είναι και η πιο ευάλωτη σε 
«σκαµπανεβάσµατα» του προϊόντος 
εξαιτίας της τοπογραφικής ποικιλί-
ας που εµφανίζουν οι ελαιώνες της.

�ΒΑΡΙ∆Ι� ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Α Γ Ο Ρ Α

3,84 3,72 3,08 4,23

ΜΕΣΑ ΟΚΤ.΄17 ΤΕΛΟΣ ΣΕΠ.΄17 ΤΕΛΟΣ ΣΕΠ.΄16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
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Α Γ Ο Ρ Α

Ευρωπαϊκό το 75% 
του έξτρα παρθένου

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ

A
πό μεγάλες και 
σύγχρονες εντατικές 
ελαιοκαλλιέργειες που 
συνυπάρχουν μαζί 
με πολλούς μικρούς 

παραδοσιακούς ελαιώνες με αρχαία, 
αιωνόβια ακόμη και μνημειώδη 
ελαιόδεντρα, η ΕΕ «θα βγάλει» το 
ελαιόλαδο της. Η ποσότητά του θα 
προσεγγίσει τους 1.896.000 τόνους το 
2017/2018, σύμφωνα με το IOC. Η EE 
παράγει κάθε χρόνο περίπου το 75% 
του διεθνούς ελαιολάδου, καθώς οι 9 
βασικότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες 
είναι μέλη της, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την χώρα-«γίγαντα» του 
κλάδου, την Ισπανία μαζί με την Ιταλία, 
την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, 
την Κροατία, τη Σλοβενία, την Κύπρο 
και την Μάλτα.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
 ΕΕ

(σε τόνους
τον Αύγουστο

του 2017)

ΗΠ
Α 
| 9

.52
4

2Β
ΡΑ

ΖΙΛ
ΙΑ

 | 3
.05

5

ΙΑ
ΠΩ

ΝΙ
Α 
| 2

.88
6

ΚΙ
ΝΑ

 | 1
.43

9

ΕΥΡΩΠΗ

Σύµφωνα µε τον αρχαίο ελληνικό µύθο, το δέντρο της ελιάς 
«δηµιουργήθηκε» από την θεά Αθηνά, στην προσπάθεια της να 
νικήσει τον Ποσειδώνα ώστε να γίνει εκείνη η προστάτιδα της Αθήνας.

1,5
ΕΚ. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕ ΕΛΙΕΣ

5
ΕΚ. ΕΚΤΑΡΙΑ 

ΦΥΤΕΙΩΝ

1,3
ΕΚ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ

ΩΣ ΚΑΙ 

3000 
ΧΡΟΝΩΝ 

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩ∆Η 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ.

Κατανάλωση

της παγκόσµιας παραγωγής 
ελαιολάδου καταναλώνεται 
από τους Ιταλούς.

από τους Ισπανούς

20%

16%

Μια Ιταλίδα µητέρα 
τεσσάρων παιδιών 
µπορεί να αγοράσει 
µέχρι και 80-100 λίτρα έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου το 
χρόνο για την οικογένεια της.

Παραγωγή 
ελαιολάδου 
στη ΕΕ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ

3.2
00

ΙΣΠ
ΑΝ
ΙΑ

1.5
00
.00

0

ΙΤΑ
ΛΙ
Α

32
0.0

00

ΕΛ
ΛΑ
∆Α

30
0.0

00

ΠΟ
ΡΤ
ΟΓ
ΑΛ
ΙΑ

11
0.0

00

ΓΑ
ΛΛ
ΙΑ του

παγκόσµιου
ελαιολάδου

Η ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΕΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ
66%

ΠΑΡΑΓΕΙ
75%
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ΥΠΟΘΕΣΗ  
ΜΟΝΟ ΛΙΓΩΝ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  
Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ

ΤΟΥ ΑΛ. ΜΠΙΚΑ

Πυρηνέλαιο 
    για πέντε

Πρόσωπα και 
πράγµατα στην 
εγχώρια αγορά 
πυρηνέλαιου 
παρουσιάζει αυτό 
το τεύχος του 
περιοδικού  
Ελαίας Καρπός-el.
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Π
έντε  οικογένειες 
«κρατούν» τα ηνία 
της εγχώριας αγοράς 
πυρηνέλαιου, ενός  
έλαιου,  που ασφα-
λώς μειονεκτεί σε 
ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά από το έξτρα 

παρθένο,  αλλά από χρόνια έχει ανοίξει δουλειές 
για τις ντόπιες εταιρείες, μέσω των εξαγωγών 
και φέρνει αρκετό συνάλλαγμα στην Ελλάδα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στην α-
γορά οι ηγέτες του κλάδου είναι οι Χατζέλη-
δες, οι Κουφάκηδες του Ναυπλίου, οι Γιαν-
νούληδες του Ναυπλίου, οι Γιαννούληδες της 
Κρήτης και οι Κουφάκηδες της Κρήτης.

Αυτοί και άλλοι πολλοί πυρηνελαιουργοί 
διακινούν και εξάγουν στην Ισπανία και την  
Ιταλία, τη συντριπτικά μεγαλύτερη ποσότη-
τα ακατέργαστου πυρηνέλαιου. Συνεργάζο-
νται δε με μεγάλους ισπανικούς οίκους, όπως 

η Prodosa και η Migasa που είναι οι μεγαλύ-
τεροι αγοραστές του είδους παγκοσμίως, κα-
θώς επίσης και με μεγάλους ιταλικούς οίκους, 
όπως η Casa Olearia Italiana, η Umbria Olii, η 
Sabolio και η Ol Sud.

Σε επίπεδο Ελλάδας, οι περισσότεροι εξ αυ-
τών διατηρούν συνεργασία, για πάνω από 30 
χρόνια με την εταιρεία Rovoliva, τη Ρόβη στην 
αρχή, όπως είναι γνωστή στην αγορά, την ο-
ποία ελέγχει τώρα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Σημειωτέον, ότι οι ποσότητες που αναγρά-
φονται ότι διακινούν συνολικά οι εταιρεί-
ες του χώρου είναι για μια «καλή» ελαιοκομι-
κή χρονιά, της τάξης των 50.000 – 55.000 τό-
νων, αλλά πλέον σημειώνεται μείωση της πα-
ραγωγής σε ποσοστό 40%.

Αναλυτικά οι βασικοί «παίκτες»

Κ. Χατζέλης και Οικοενέργεια
Αν υπήρχε ο «Βασιλιάς των πυρηνελαιουρ-

γών», αυτός σίγουρα θα ήταν ο Παναγιώτης 
(Τάκης όπως τον ξέρει η αγορά) Χατζέλης. Εί-
ναι τρίτης γενιάς πυρηνελαιουργός και γνω-
ρίζει όχι μόνο όλη τη διαδικασία παραγωγής 
ακατέργαστου πυρηνέλαιου δι’ εκχυλίσεως  
εξανίου, αλλά και την εγχώρια και ευρωπαϊ-
κή αγορά, όσο λίγοι. Από μικρός διδάχθηκε τα 
μυστικά του επαγγέλματος  δίπλα στον πατέ-
ρα του και τον παππού του. Διατηρεί δύο ερ-
γοστάσια στην Σπάρτη και την Καλαμάτα. 
Τυγχάνει μεγάλου σεβασμού σε Ισπανία και 
Ιταλία, έχει και μεγάλη εμπειρία της αγοράς 
των πυρηνέλαιων καθώς και των ελαιοπυρή-
νων, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου 
Πυρηνελαιουργών Ελλάδας. 

Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί στο δυ-
ναμικό του και ο γιος του Κωνσταντίνος Χα-
τζέλης, που «μαθητεύει» δίπλα του και είναι  
υπεύθυνος του εργοστασίου Σπάρτης. 

Να σημειωθεί ότι οι δυνατότητες παραγω-
γής και εξαγωγής ακατέργαστου πυρηνελαί-
ου φτάνουν τους 2.500 τόνους στη Σπάρτη και 
τους 5.000 τόνους στην Καλαμάτα, ετησίως. 

Ελαιουργία Αργοναυπλίας, Μαγνησίας
Μια παραδοσιακά ισχυρή οικογένεια στο 

χώρο των πυρηνελαιουργών είναι εκείνη του 
αειμνήστου Μιχαήλ Κουφάκη από το Ναύ-
πλιο. Σήμερα, στα ηνία των δύο εργοστασίων 
σε Ναύπλιο και Βόλο, βρίσκονται οι κόρες του, 
Μαρία και Ειρήνη, ο ανηψιός του Μάριος, αλ-
λά και ο γαμπρός του, Νίκος Μουζάκης. Είναι 
τρίτης γενιάς πυρηνελαιουργοί που έμαθαν 
τη «δουλειά» από τον αείμνηστο Μιχάλη Κου-
φάκη. Οι διάδοχοι κάνουν ήδη βήματα στην 
εξωτερική αγορά, ενώ είναι μέλη του Συνδέ-
σμου Πυρηνελαιουργών Ελλάδας. 

Οι δυνατότητές τους παραγωγής και εξα-
γωγής ακατέργαστου προϊόντος , ανέρχονται 
στους 2.500 τόνους στο Ναύπλιο και στους 
3.000 τόνους στο Βόλο, σε ετήσια βάση.

ΕΛΣΑΠ και Prodosa Hellas
Αν ο Χατζέλης είναι ο «βασιλιάς των πυρη-

νελαιουργών», τότε ο Εμμανουήλ Γιαννού-
λης του Ναυπλίου, είναι ο «βασιλιάς της τε-
χνικής λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων 
και των ραφιναριών». Από μικρό παιδί μαθή-
τευσε δίπλα στον αείμνηστο πατέρα του, Βα-
σίλη Γιαννούλη, αλλά και στους θείους του α-

Οι περισσότερες εταιρείες του χώρου διατηρούν συνεργασία µε την Rovoliva. 

Οι ηγέτες στο χύµα
Μεγάλες δουλειές µε το χύµα έξτρα παρθένο 
κάνουν οι χονδρέµποροι. Σε µια καλή χρονιά, 
των 300.000 τόνων παραγωγής, το εµπόριο 
χύδην φορτίων µπορεί να φτάσει και τους 
70.000 τόνους. Όπερ σηµαίνει ότι µε βάση τις 
τρέχουσες τιµές, κατά προσέγγιση ο τζίρος, 
µπορεί να ανέλθει στα 280 εκατ. ευρώ.

Rovoliva
H µεγαλύτερη εταιρεία στην 
Ελλάδα, την Ιταλία και την 
Ισπανία στη διαµεσολάβηση, 
πρακτόρευση, εµπορία, 
εξαγωγή και διεθνή 
αντιπροσώπευση στα 
ελαιόλαδα, αλλά και τα 
πυρηνέλαια είναι η 
Rovoliva ή αλλιώς Ρόβη.

Συνεργασίες
Με την Rovoliva 
συνεργάζονται αρκετές από 
τις κορυφαίες εταιρείες του 
χώρου, που διακινούν τη 
µεγαλύτερη ποσότητα έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου σε 
µορφή χύδην, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στην 
Ιταλία και την Ισπανία.

30-35_purhnelaio.indd   32 07/11/2017   23:20



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017  33  

  
  

πό την Κρήτη, τον Χαράλαμπο και το Γιάννη 
Γιαννούλη.  Είναι δεύτερης γενιάς πυρηνε-
λαιουργός, με μεγάλη εμπειρία και γνώση. Η 
φήμη του δε, σε Ιταλία και Ισπανία είναι μεγά-
λη, ενώ ταυτόχρονα είναι ιδρυτικό μέλος και 
πρόεδρος του Συνδέσμου Πυρηνελαιουργών 
Ελλάδας.  Θεωρείται ότι έχει μεγάλη εμπειρία 
της αγοράς πυρηνέλαιων και των ελαιοπυρή-
νων, ενώ  τα τελευταία χρόνια, στην εταιρεία 
δίπλα του «μαθητεύει» ο γιος του, Βασίλης.

Το 2016 η εταιρεία τους συμφώνησε με τη 
μητρική της Prodosa, τη Migasa, για συνεργα-
σία, δημιουργώντας συνεταιρικά, την Prodosa 
Hellas.  Ήδη, πάντως, η εταιρεία διατηρεί τρεις 
παραγωγικές μονάδες στο Ναύπλιο, το Μεσο-
λόγγι και την Κέρκυρα, συνολικής παραγω-
γής 4.000 τόνων κατ’ έτος.

Χ. Γιαννούλης και Πυρηνελαιουργία 
Νότιας Κρήτης

Στο σημείο αυτό συναντούμε τα δυο πρώ-
τα ξαδέρφια του Εμμανουήλ Γιαννούλη του 
Ναυπλίου. Είναι ο Εμμανουήλ και ο Νικό-
λαος Γιαννούλης, της Κρήτης αυτή τη φορά. 
Πρόκειται για δεύτερης γενιάς πυρηνελαι-
ουργούς, οι οποίοι ακολούθησαν τα ίδια... βή-

ματα με τον πρωτοξάδερφό τους, του Ναυ-
πλίου. Έμαθαν πολλά για τη δουλειά, δίπλα 
στον αείμνηστο πατέρα τους Χαράλαμπο 
Γιαννούλη, αλλά και στους δυο αείμνηστους 
θείους τους, το Γιάννη και το Βασίλη Γιαν-
νούλη. Τα δυο πρωτοξάδερφα θεωρείται ό-
τι έχουν μεγάλη εμπειρία της αγοράς πυρη-
νέλαιου, καθώς και των ελαιοπυρήνων. Δια-

Τα θετικά του 
πυρηνέλαιου
Το πυρηνέλαιο είναι τύπος µαγειρι-
κού ελαίου. Χρησιµοποιείται σε όλη 
την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπα-
νία και άλλες χώρες της Μεσογεί-
ου για κάθε είδος µαγειρικής και 
συγκεκριµένα το τηγάνισµα.

Χαµηλό κόστος
Έχει χαµηλό κόστος, είναι ελαφρύ 
και έχει ουδέτερη γέυση και άρω-
µα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
όλες τις µεθόδους, τύπους και ποι-
κιλίες µαγειρικής.  ∆εν αλλάζει την 
γεύση ούτε θέτει εµπόδια κατά την 
διάρκεια του µαγειρέµατος.

∆ιατροφική αξία
Τα οφέλη του είναι φανερά στο τη-
γάνισµα µεταξύ 130-240 βαθµών. 
Σ’ αυτές τις θερµοκρασίες το έλαιο 
σχηµατίζει µια κρούστα, κάνοντας 
το τηγανητό, πιο ορεκτικό.

Μεγάλες δυνάµεις
Είναι οι Interpav, Ψώνης, Φάββας, Ανδριώτης, 
Λάππας, Χελιώτης, Αντωνακάκης, Λεµονάκης, 
Σταυρακάκης, Ελαιόλαδα Μυτιλήνης, Ηλειακή, 
ΕΑΣ Λακωνίας, ΑΒΕΑ, Παπαδέλλης, Olix Oil.

Τζίρος
Η Interpav, µε 
επικεφαλής το Νίκο 
Παυλέα και τους, 
Βασίλη Κρανιά και 
Ζαχαρία Πορταλάκη, 
η «Ψώνης» και οι 
«Ελαιώνες Φάββα», 
αποτελούν την 
πρώτη τριάδα σε τζίρο.

∆υνατοί
Αµέσως µετά τις τρεις 
πρώτες αυτές εταιρείες 
του χώρου ακολουθούν, η 
«Ανδριώτης» και µετέπειτα 
η «Λάππας», εκ των πιο 
ισχυρών παικτών.
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τηρούν δυο εργοστάσια, τα δικό τους στα Χα-
νιά και το δεύτερο στο Ηράκλειο, συνεταιρι-
κά με τα ξαδέρφια τους, τους Κουφάκηδες 
της Κρήτης, ενώ συμμετέχουν και στον Σύν-
δεσμο Πυρηνελαιουργών Ελλάδας. 

Οι δυνατότητές τους στην παραγωγή και ε-
ξαγωγή ακατέργαστου προϊόντος, ανέρχονται 
στους 2.500 τόνους στο Ηράκλειο και στους 
2.000 τόνους στα Χανιά, σε ετήσια βάση.

Ελαιοεξαγωγική και Πυρηνελαιουργία 
Νότιας Κρήτης

Σε αυτές τις εταιρείες ηγούνται τα 
ξαδέρφια των Γιαννούληδων της Κρήτης, 
οι Κουφάκηδες της Κρήτης. Επικεφαλής 
είναι ο Νικόλαος Κουφάκης, δεύτερης 
γενιάς πυρηνελαιουργός. Θήτευσε και 
διδάχθηκε όλα τα μυστικά ενός πυρηνελαι-
ουργείου δίπλα στον αείμνηστο πατέρα του 
Εμμανουήλ Κουφάκη και φυσικά δίπλα 
στον επίσης αείμνηστο θείο του Μιχάλη 
Κουφάκη από το Ναύπλιο. Ο Νίκος έχει 
μεγάλη πείρα και είναι μέλος του Συνδέ-
σμου Πυρηνελαιουργών, διατηρώντας 
δυο εργοστάσια, το δικό του στο Ρέθυμνο, 
συνολικής δυναμικότητας 2.500 τόνων 
και συνεταιρικά με τα ξαδέρφια του, τους 
Γιαννούληδες της Κρήτης, στο Ηράκλειο, 
το επίσης συνολικής δυναμικότητας 2.500 
τόνων ακατέργαστου πυρηνελαίου. 

Ελαιουργικές Επιχειρήσεις Πατρών
Στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε να συνα-

ντάμε μεμονωμένους πυρηνελαιουργούς, με 
ένα εργοστάσιο. Πολλά μπορεί να γράψει κα-
νείς για το Γιώργο Κολοκυθόπουλο, που δια-
θέτει μεγάλη εμπειρία της αγοράς των πυρη-
νέλαιων και των ελαιοπυρήνων. Χαίρει με-
γάλης εκτίμησης σε Ιταλία και Ισπανία. Είναι 
πρώτης γενιάς πυρηνελαιουργός, αλλά αυτό 
δεν τον εμπόδισε να εμπλουτίσει τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες του, όλα αυτά τα χρόνια. Εί-
ναι μέλος του Συνδέσμου Πυρηνελαιουργών, 
ενώ η συνολική δυνατότητα παραγωγής και 
εμπορίας πυρηνέλαιου της εταιρείας του, α-
νέρχεται στους 3.000 τόνους ετησίως.

Μεσσηνιακή 
Ιδρυτής της ήταν ο αείμνηστος Ηλίας Μαρ-

γέλης, ο οποίος μεταλαμπάδευσε τη γνώση 
και την εμπειρία του στο γιο του και σημερινό 
συνεχιστή του, τον Αθανάσιο Μαργέλη. 

Ο Θανάσης είναι δεύτερης γενιάς πυρηνε-
λαιουργός και μέλος του Συνδέσμου Πυρηνε-
λαιουργών. Διαθέτει ένα εργοστάσιο στην Κα-
λαμάτα, συνολικής δυνατότητας παραγωγής 
3.000 τόνων το χρόνο.

ΑΛΦΑ Πυρηνέλαια Καλαµάτας
Ο Μενέλαος και Χαράλαμπος Κουτέλας εί-

ναι αδέρφια και δεύτερης γενιάς πυρηνελαι-
ουργοί. Από πολύ μικροί έμαθαν την δουλειά, 
δίπλα στον πατέρα τους, αλλά και την λειτουρ-
γία του πυρηνελαιουργείου και της αγοράς 
των πυρηνέλαιων και των ελαιοπυρήνων. 

Έχουν μεγάλη εμπειρία και μετέχουν στον 
Σύνδεσμο Πυρηνελαιουργών. Διαθέτουν ένα 
εργοστάσιο, στην Καλαμάτα, συνολικής δυ-
νατότητας παραγωγής 3.000 τόνων ετησίως.

Επάνω: Το πυρηνέλαιο µε την 
επωνυµία ΕΣΤΙΑ διαθέτει, εκτός 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, 
στην αγορά η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Λακωνίας, µε 
επικεφαλής το Νίκο Προκοβάκη.
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Ελαιουργική Ηλείας

Με έδρα τον Πύργο Ηλείας δραστηριο-
ποιείται το μεγαλύτερο πυρηνελαιουργείο 
στα Βαλκάνια, αφού προέρχεται από τη συ-
νένωση δυο πυρηνελαιουργείων. Υπεύ-
θυνος λειτουργίας στο τεχνικό κομμάτι εί-
ναι ο Νίκος Γεωργακόπουλος. Συνεταίροι 
και συνιδιοκτήτες είναι ο γνωστός έμπο-
ρος έξτρα παρθένου ελαιολάδου Βασίλης 
Τσαούσης (Ηλειακή Ελαιουργία) και η ε-
ταιρεία «Δόξα Κατασκευαστική». Η συνο-
λική δυνατότητα παραγωγής τους ανέρχε-
ται στους 3.000 τόνους ετησίως.

Π. Ανδρουλάκης 
Στο σημείο αυτό συναντούμε τον Παύλο 

Ανδρουλάκη, με εμπειρία 40 ετών, δεύτε-
ρης γενιάς πυρηνελαιουργό. Γνωρίζει όσο 
λίγοι τη λειτουργία ενός πυρηνελαιουργεί-
ου και την αγορά. Θεωρείται ο μεγαλύτερος 
Κρητικός πυρηνελαιουγός, ενώ τυποποιεί 
και εξάγει έξτρα παρθένο. Το εργοστάσιό του 
εδράζεται στο Ηράκλειο και είναι συνολικής 
δυναμικότητας 3.000 τόνων το έτος.

Ελαιουργική Κεντρικής Ελλάδας 
Η ΕΛ.Κ.Ε. «συγκροτείται» από τις δυο πιο 

παλιές «καραβάνες» του χώρου. Οι συνέται-
ροι Στάθης Κούργιας και Κώστας Κυτιλής, 
αν και έχουν μπει στην ένατη δεκαετία τους, 
παραμένουν στις επάλξεις. Η εμπειρία τους 
ξεπερνά τα 50 χρόνια στο χώρο. Τυγχάνουν 
μεγάλης εκτίμησης σε Ισπανία και Ιταλία, 

όντες μέλη του Συνδέσμου. Το εργοστάσιό 
τους εδράζεται στην Λαμία, ενώ η συνολική 
δυνατότητα παραγωγής είναι οι 2.500 τόνοι.

ΕΑΣ Λακωνίας 
Εκτός από έξτρα παρθένο, η δυναμική Ε-

ΑΣ διαθέτει και πυρηνελαιουργείο. Τα στε-
λέχη της έχουν γνώση και εμπειρία, ενώ 
το πυρηνελαιουργείο τους βρίσκεται στη 
Σπάρτη. Επικεφαλής είναι ο πρόεδρος, Νι-
κόλαος Προκοβάκης.

Ελαιουργία Πρεβέζης
Κεφαλή της είναι ο Μιχάλης Λαϊνάς, που 

ασχολείται 20 χρόνια με το αντικείμενο. Το 
πυρηνελαιουργείο του είναι το νεότερο και 
χαρακτηρίζεται σαν «χειρουργείο». Έχει κα-
λή φήμη σε Ιταλία και Ισπανία και είναι μέ-
λος του Συνδέσμου. Το εργοστάσιό του ε-
δράζεται στην Πρέβεζα και οι συνολικές δυ-

νατότητες παραγωγής του ανέρχονται στους 
2.000 τόνους ετησίως.

ΑΒΕΑ
Είναι η πιο παλιά ελαιουργική βιομηχα-

νία, με «αρχηγό», τον πολύπειρο Αλέξανδρο 
Μαρκαντωνάκη. Βασικός μέτοχος είναι η 
Τράπεζα Χανίων. Το πυρηνελαιουργείο της 
βρίσκεται στα Χανιά και οι συνολικές δυ-
νατότητες παραγωγής μπορεί να φτάσουν 
τους 2.000 τόνους ετησίως.

ΑΣΕΑΡ 
Η Αγροτική Συνεταιριστική Εταιρεία Ανά-

πτυξης Ρεθύμνης ανήκει κατά 86% στην Ένω-
ση. Οι συνολικές δυνατότητες παραγωγής μπο-
ρούν να φτάσουν τους 2.000 τόνους ετησίως.

Οι µικρότερες εταιρείες-παίκτες 
στον κλάδο του πυρηνέλαιου

Μικρότερες σε μέγεθος εταιρείες είναι η 
Ελαιουργική Βοιωτίας, ιδιοκτησίας Λεωνί-
δα Νταβάκου, το Πυρηνελαιουργείο Ιεράπε-
τρας, ιδιοκτησίας του παλαιού μεσίτη ελαι-
ολάδων και πυρηνελαίων, Ρούσσου Κυπρι-
ωτάκη και η Ελαιουργία Αιγαίου του Ιωάν-
νη Βασιλέλλη με έδρα στην Λέσβο και παρα-
γωγή 1.000 τόνους ετησίως. Παράλληλα, η 
Ελαιουργία Γυθείου του Αναστάσιου Ζέπ-
που, με έδρα στο Γύθειο Λακωνίας, η εται-
ρεία Πλακάκης, της Νατάσσας Πλακάκη στο 
Λασίθι Κρήτης και τέλος η Ελαιουργία Θεσ-
σαλίας, της οποίας ηγείται η Ιωάννα Κεχαγιά 
και η οποία εδρεύει στην Λάρισας, έχοντας 
παραγωγή 1.000 τόνων ετησίως.

Ο Αθανάσιος Μαργέλης της Μεσσηνιακής 
είναι δεύτερης γενιάς πυρηνελαιουργός, 
µε την µονάδα του να εδράζεται στην 
πρωτεύουσα του νοµού, Καλαµάτα.
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Δεύτερη σερί 
καλή χρονιά η φετινή για 
τις τιμές  στην Καλαμών, 
ως αποτέλεσμα 
της ελλειμματικής 
παραγωγής στη 
Μεσόγειο και της 
αλματώδους αύξησης 
της ζήτησης από την 
βιομηχανία τροφίμων, 
ως προϊόν που 
χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή πίτσας

Με τις εκτιμήσεις διεθνώς να συγκλίνουν ότι  
η κατανάλωση βαίνει αυξανόμενη, το αυτό 
και οι εξαγωγές ως το 2026, σύμφωνα με σχε-
τική έκθεση του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τη βρώσιμη ελιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
που φέρνει στο φως το «Ελαίας Καρπός-el», 
θετικοί διαμορφώνονται οι οιωνοί για την ελιά 
Καλαμών, η συγκομιδή της οποίας ξεκίνησε 
στα τέλη Οκτωβρίου, στις βασικές ζώνες.
Το ρεπορτάζ λέει, ότι ολοένα και περισσότε-

ροι έμποροι περιδιαβαίνουν τα παραγωγικά 
χωριά της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς και 
της Πελοποννήσου, καλώντας με ανακοινώ-
σεις τους, τους παραγωγούς, να τους παρα-
δώσουν ελιά Καλαμών, καθώς στη ζήτηση 
των ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, προ-
στέθηκε φέτος και το ενδιαφέρον εταιρειών 
από Βαλκανικές χώρες, που πληρώνουν τοις 
μετρητοίς. Ωστόσο, οι περισσότεροι ελαιο-
παραγωγοί, αποθηκεύουν αυτή την περίοδο 
τον καρπό, προσδοκώντας υψηλότερες τιμές 
μέσα στη χρονιά και μετά τα Χριστούγεννα.

Οι Άραβες προτιµούν τις χοντρές, 
ενώ οι Ευρωπαίοι τις ψιλές
Καθοριστική είναι και φέτος για την εγχώρια 
αγορά, όπως εξηγούν μιλώντας στο «Ελαίας 
Καρπός-el» γνώστες του χώρου, η ζήτηση 
της βιομηχανίας τροφίμων διεθνώς, για την 
ελιά Καλαμών, που μπαίνει ως ροδέλα, πάνω 
από την πίτσα, για να σερβίριστεί ως «αγροτι-
κή» ή χωριάτικη ανά τον πλανήτη. 
Σ’ αυτήν ακριβώς τη διατροφική τάση οφεί-
λεται και η ζήτηση που εμφανίζουν ήδη τα 
μέτρια και μικρά μεγέθη της Καλαμών,  με τις 
χώρες ωστόσο της Μέσης Ανατολής, να προ-
τιμούν ακόμα τις «μαμούθ», τις χοντρές δηλα-
δή επιτραπέζιες, που πολύ νωρίς έπιασαν μια 
τιμή παραγωγού πέριξ των 2,35 ευρώ το κιλό.
Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι 
αρκετοί έμποροι, αλλά και μεσίτες αναγκάζο-
νται σε πολλές περιπτώσεις να προχωρήσουιν 
σε «ειδικές συμφωνίες» με τους παραγωγούς 
και ιδίως όσους έχουν πολύ καρπό στα δέντρα, 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

ΜΕ ΟΡΕΞΗ 
Η ΚΑΛΑΜΩΝ
ΛΟΓΩ ΠΙΤΣΑΣ

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α
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Τα αποθέµατα περσινής ελιάς 
Καλαµών είναι µηδενικά, αφού 

έµποροι, µεσίτες και µεταποιητές 
σκούπισαν την εγχώρια αγορά.

  
  

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α
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εκτός τιμοκαταλόγου, αφού λόγω της κάθε-
της μείωσης στην παραγωγή, φοβούνται πως 
θα ξεμείνουν και δεν θα μπορούν να τηρή-
σουν τυχόν συμφωνίες που έχουν συνάψει 
στο εξωτερικό. Από άποψη καθαρά, πάντως, 
καλλιεργητική, βασικά χαρακτηριστικά της 
φετινής περιόδου είναι η μικροκαρπία, λόγω 
της δεκάμηνης -σε πολλές περιπτώσεις- ξη-
ρασίας, αλλά και της ακαρπίας. 
Ιδιαίτερα οι ξηρικοί ελαιώνες δίνουν φέτος 
πολύ μικρό καρπό ή καθόλου, με αποτέλεσμα 
τα χοντρά μεγέθη (των 110 κομματιών για πα-
ράδειγμα) να πιάνουν ήδη τιμές που προσεγ-
γίζουν τα 2,5 ευρώ το κιλό.

Με αύξηση 45% η εκκίνηση 
στα 200άρια της Καλαµών 
Οι πρώτες πράξεις πώλησης στη ∆υτική Ελ-
λάδα, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία 
έφεραν το 200άρι στα 1,40-1,70 ευρώ το κιλό, 
έναντι 0,90-1,20 ευρώ το κιλό πέρυσι, δηλα-
δή µε αύξηση άνω του 45%.
Οι πιο χοντρές ελιές των 110-120 κοµµατιών 
πληρώνονται από τους εµπόρους καλά, από 
2,10 έως 2,35 ευρώ, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι 
µεσίτες και µεταποιητές, όσο προχωρά η συ-
γκοµιδή και διαπιστώνουν τη µικροκαρπία 
λόγω της σφοδρής ξηρασίας, θα καταφύγουν 
σε πλειοδοσίες για τα πιο µεγάλα µεγέθη, ει-

δικά μάλιστα όσο περνά ο καιρός και οι παρα-
γωγοί αντιστέκονται με την αποθήκευση.
Ειδικότερα, τώρα, στην Κασσάνδρα, η 
Olivellas δίνει 2,35 ευρώ για τα 110 κοµµάτια 
και 1,55 ευρώ για το 200άρι, για το οποίο την 
ίδια ώρα οι Ενώσεις Συνεταιρισµών του Αγρι-
νίου και του Μεσολογγίου, αλλά και ντόπιοι 
μεσίτες προσφέρουν 1,50 ευρώ.
Υπενθυµίζεται ότι το 2016-2017, η τιµή για 
τις ελιές Καλαµών ανεξαρτήτως µεγέθους 
έφτασε στο τελείωµα τα 2,90-3 ευρώ και σε 
ορισµένες περιπτώσεις µεγαλοπαραγωγών 
ξεπέρασε τα 3 ευρώ. Ωστόσο φέτος όλα συ-
νηγορούν, ότι οι περσινές τιµές θα µοιάζουν 
«παιχνιδάκι» για την τρέχουσα σοδειά.

Ψιλός ο περισσότερος καρπός
Η παρατεταµένη ξηρασία σε ∆υτική Ελλάδα 
(Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία) και Πελο-
πόννησο (Μεσσηνία, Αρκαδία, Λακωνία και 
Κορινθία), όπου παράγεται ο µεγαλύτερος 
όγκος της ελιάς Καλαµών θεωρείται ο βασι-
κός λόγος αύξησης των φετινών τιµών, σε 
συνδυασµό και µε τη ζήτηση από εσωτερικό 
και εξωτερικό, η οποία µαίνεται.
«Τα πιο χοντρά (110 κοµµάτια) της Καλαµών 
είναι δυσεύρετα», τονίζει στο «Ελαίας Καρ-
πός» ο Χρήστος Καμπούρης, νεαρός ελαιο-
παραγωγός από την Κόρινθο και μεταποιη-

τής, καθώς προέρχονται µόνο από ποτιστικά 
λιοστάσια, θεωρείται δε βέβαιο ότι θα πιάσουν 
τιµές άνω των 3 ευρώ σχετικά άµεσα, δεδοµέ-
νου ότι ήδη πληρώνονται έως και 2,35 ευρώ. 
Αν σκεφτεί κανείς ότι οι κάδες των µεταποιη-
τών και των µεσιτών ήταν µέχρι πριν 20 ηµέ-
ρες άδειες από περσινό απόθεµα και µεγάλες 
ζώνες παραγωγής, όπως εκείνη του δήµου 
Λοκρών (Λιβανάτες κ.λπ.) στη Φθιώτιδα κα-
ταστράφηκαν σε µεγάλο βαθµό από το χαλάζι 
των περασµένων ηµερών, εύκολα αντιλαµ-
βάνεται κανείς ότι έµποροι και µεταποιητές 
καλούνται να δώσουν «µάχη», για να «καπα-
ρώσουν» τη φετινή παραγωγή.
Τα δεδομένα αυτά επιβεβαίωσε και η Περιφέ-
ρεια της Πελοποννήσου, τονίζοντας με ανα-
κοίνωσή που εξέδωσε ότι «κατά θέσεις και πε-
ριοχές των γεωγραφικών διαμερισμάτων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου μακροσκοπικοί 
έλεγχοι δείχνουν την ύπαρξη πιθανού προ-
βλήματος στη βρώσιμη ελιά,  με  συμπτώμα-
τα τη δημιουργία καρπών μικρού μεγέθους, 
την αφυδάτωση του καρπού και, σε ακραίες 
περιπτώσεις, την εμφάνιση μαυρίσματος του 
καρπού αντί του φυσιολογικού πράσινου 
χρώματος για την εποχή». «Μετά από εντολή 
του περιφερειάρχη, οι υπηρεσίες παρακολου-
θούν «στενά την εξέλιξη του φαινομένου, με 
τις αρμόδιες κατά τόπους ΔΑΟΚ, με  σοβαρό-
τητα, σύνεση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, 
σχετικά με την επίδραση της ανομβρίας και 
των υψηλών θερμοκρασιών, στην  παραγω-
γή  της  ελαιοκαλλιέργειας της  Περιφέρειάς 
μας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην 
σχετική ανακοίνωση.

Σε ύφεση γλοιοσπόριο και δάκος
Θετικά είναι τα µηνύµατα για τις ζηµιές από 
το δάκο και το γλοιοσπόριο, που «έφαγαν» 
µεγάλο µέρος της παραγωγής τα προη-
γούµενα τρία χρόνια στην Πελοπόννησο 
και τη Δυτική Ελλάδα.
Η δεκάµηνη σχεδόν έλλειψη βροχοπτώσε-
ων στα δυτικά, όπου και υπήρχε µεγαλύτε-
ρο ζήτηµα, «στέγνωσε» τα λιοστάσια από τις 
υγρασίες, ενώ οι αυξηµένες θερµοκρασίες 
«σκότωσαν» το δάκο. Βέβαια, σε πολλές περι-
οχές και µε δεδοµένες τις υψηλές τρέχουσες 
τιµές, αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προτιµούν να 
µαζεύουν άµεσα, «µε ένα χέρι» τις µαυρισµέ-
νες ελιές, µαζί και τις πράσινες, φοβούµενοι 
απώλειες από το γλοιοσπόριο, που είθισται να 
«πειράζει» και να υποβαθµίζει τον καρπό, όσο 
αυτός βαίνει προς την ωρίµανση.

Ανοδικά και οι Αµφίσσης
Μέτρια χρονιά από άποψη όγκου παρα-
γωγής περιµένουν στον τοπικό συνεται-
ρισµό για την Κονσερβολιά Αµφίσσης 
(µαύρη), η συγκοµιδή της οποίας αναµέ-

  
  

Σταθερή αύξηση τιµών.

Οι ψιλές δεν πάνε χαµένες

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α

36-39_epitrapezia_elia.indd   38 07/11/2017   23:22



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017  39  

νεται τις επόμενες 10 ημέρες, γεγονός 
που οφείλεται στα φαινόμενα ανοµβρίας, 
που χτύπησαν και το νοµό Φωκίδας.
Στην πράσινη ελιά Αµφίσσης, όμως, που 
βγήκε τον Σεπτέµβριο, οι τιµές φέτος ήταν 
αυξηµένες κατά 20 λεπτά από το 2016-2017, 
µε το 110άρι να πιάνει το 1 ευρώ, το 160άρι τα 
70 λεπτά και το 200άρι τα 60 λεπτά.

Αύξηση 30% της τιµής παραγωγού 
στην πράσινη ελιά Αγρινίου
Με τιµή έως 1,15 ευρώ, αντί των περσινών 88 
λεπτών το κιλό, δηλαδή µε αύξηση της τάξης 
του 30,6% ξεκίνησε τις παραλαβές πράσινης 
ελιάς ποικιλίας Αγρινίου η τοπική Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών, που διαχρονικά 
προσφέρει και τις υψηλότερες τιµές στους 
παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται.
Η συγκεκριµένη τιµή των 1,15 ευρώ  αφορά 
την κατηγορία τεµαχισµού 101-110, για τα 
µέλη της Οµάδας Παραγωγών της Ένωσης 
Συνεταιρισμών και εξόφληση σε τρεις δόσεις 
ως εξής: 30% στο τέλος της συγκοµιδής, 30% 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 και το υπόλοιπο 
40% στις 28 Φεβρουαρίου του νέου έτους.
Για πληρωµή τοις µετρητοίς οι τιµές που 
προσφέρει η Ένωση Αγρινίου ξεκινούν από 
τα 35 λεπτά για τις πιο «ψιλές» των 281-300 
κοµµατιών, για να φτάσουν τα 1,10 ευρώ το 
κιλό στην κατηγορία των 101-110 τεµαχίων. 
Στην ίδια κατηγορία τεµαχισµού, ταυτό-
χρονα, στο Καινούργιο, λίγο έξω από την 
πόλη του Αγρινίου, ο τοπικός πρωτοβά-
θµιος Αγροτικός Συνεταιρισµός αγοράζει 
τοις µετρητοίς πράσινη ελιά προς 1,09 
ευρώ το κιλό, µε τις τιµές να ξεκινούν από 
τα 34 λεπτά για τα πολύ «ψιλά» κοµµάτια 
των 321-350. «Στις προαναφερθείσες τιµές 
συµπεριλαµβάνεται µπόνους 4 λεπτών το 
κιλό που προσφέρει η οργάνωση στους 
παραγωγούς», διευκρινίζεται σε ανακοί-
νωση του ΑΣ Καινουργίου, από την οποία 

σημειώνουν µιλώντας στο «Ελαίας Καρ-
πός», ότι «η παραγωγή της τοπικής αυτής 
ποικιλίας στην περιοχή του Αγρινίου κυ-
µαίνεται φέτος σε µέτρια επίπεδα, σαφώς 
κάτω από πέρυσι, όχι τόσο λόγω ξηρασίας, 
αλλά επειδή την περσινή καλλιεγρητική 
σεζόν ήταν φορτωµένα τα δέντρα».

Μέχρι 1,40 ευρώ οι βιολογικές 
πράσινες, 90 λεπτά οι «ξανθές»
Σαφώς υψηλότερη τιµή εξασφαλίζει το βι-
ολογικό προϊόν στους Αγρινιώτες, µε την 
Ένωση να αγοράζει τα 100 τεµάχια προς 
1,40 ευρώ το κιλό και τον Αγροτικό Συνε-
ταιρισμό Καινουργίου Τριχωνίδας προς 
1,35 ευρώ το κιλό. Ταυτόχρονα, µε ανώτερη 
τιµή τα 90 λεπτά του ευρώ παραλαµβάνει 
τις «ξανθές» (ασπροκόκκινες) ελιές η τοπι-
κή Ένωση Αγρινίου. Η συγκεκριµένη τιµή 
αφορά την κατηγορία τεµαχισµού 101-110, 
µε την εξόφληση να γίνεται σε 3 δόσεις.

∆εδοµένη η αύξηση των εξαγωγών
Αύξηση των εξαγωγών στο ελαιόλαδο 
και τις βρώσιμες ελιές έως 45% ως το 
2026 προβλέπει εν τω μεταξύ έκθεση του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Η έκθεση πε-

ριγράφει μερικές από τις κύριες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της ελιάς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σημειώνεται δε στην εν λόγω έκθεση, 
ότι ενώ οι διαδικασίες παραγωγής παρα-
μένουν σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακές, 
στην Ισπανία και την Πορτογαλία υπάρ-
χει μια τάση αύξησης του μεγέθους των 
φυτειών και της εισαγωγής μηχανισμού. 
Μια ισπανική ερευνητική μελέτη κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η προσέγ-
γιση δεν είναι μια «ενιαία λύση για όλες 
τις λύσεις», βλέποντας ότι, οι φυτείες θα 
μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη και 
να αποφύγουν την αστάθεια της αγοράς, 
εστιάζοντας σε καινοτόμες λύσεις συ-
γκομιδής, νέες ποικιλίες και διαχείριση 
τυχόν επιβλαβών οργανισμών.
«Η τιμή των επιτραπέζιων ελιών αυξάνε-
ται σταθερά και κυμαίνεται από λιγότερο 
από 60 ευρώ ανά 100 κιλό στην Πορτογα-
λία και τη Μάλτα σε πάνω από 200 ευρώ 
στην Ελλάδα το 2016», τονίζει το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, για να καταλήξει 
ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ 
όπου περισσότερο από το 10% των ελαιώ-
νων προορίζονται για επιτραπέζιες».

 
  

Πριµ πίτσας στην τιµή.
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ΝΑ ΑΒΓΑΤΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ µέσω 
των Σχεδίων Βελτίωσης θα έχουν την 

ευκαιρία οι ελαιοπαραγωγοί, ενώ ευνοϊκή 
διάταξη στο Μέτρο της πρώτης Μεταποίησης 
καθιστά επιλέξιµη την έµµεση ίδρυση νέων 

ελαιοτριβείων µέσω της µετεγκατάστασής τους

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ  ΚΟΝΤΟΝΗ

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ� ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ

 Νέες ρίζες  
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 Νέες ρίζες  

Τ  ην αγορά και εγκατάσταση 
φυτωριακού υλικού θα επιδοτούν 
τα Σχέδια Βελτίωσης μέχρι το 

ποσό των 135 ευρώ ανά στρέμμα για τους 
ελαιώνες πυκνής φύτευσης, σύμφωνα με 
το σχέδιο της σχετικής προκήρυξης. Για 
τους παραδοσιακούς ελαιώνες, το ποσό 
αυτό ορίστηκε στα 99 ευρώ ανά στρέμμα, 
ενώ ξεχωριστά επιδοτείται η διαμόρφωση 
και ισοπέδωση του εδάφους για την 
εγκατάσταση της φυτείας. Συγκεκριμένα 
προβλέπονται τα εξής ποσά:
●  Διαμόρφωση χώρου-ισοπέδωση: 320 

ευρώ ανά στρέμμα.
●  Ισοπέδωση: 56 ευρώ ανά στρέμμα.
●  Περίφραξη αγροτεμαχίων μονίμων 

φυτειών: 10 ευρώ ανά στρέμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού, 
ενδέχεται στο κείμενο της προκήρυξης να 
μην υπάρχει ο σχετικός πίνακας εύλογου 
κόστους για τις πολυετείς φυτείες, κάτι 
που σημαίνει ότι οι ελαιοπαραγωγοί θα 
μπορούν να λάβουν μεγαλύτερα ποσά 
ανά στρέμμα, εφόσον είναι τεκμηριωμένη 
η μελέτη που θα καταθέσουν μαζί με το 
φάκελό τους. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες 
για επενδύσεις σε i) μηχανολογικό και 
λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην 
εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: 
γεωργικός ελκυστήρας, παρελκόμενα 
γεωργικού ελκυστήρα, μηχανήματα 
συγκομιδής της παραγωγής), ii) περιφράξεις 
μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων για 
την εξυπηρέτηση γεωργικών κτιρίων 
και κατασκευών και iii) εγκατάστασης 

πολυετών φυτειών, αθροιστικά, δεν 
υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ.
Δικαιούχοι θα είναι μόνο οι επαγγελματίες 
αγρότες  και τα συλλογικά σχήματα που 
έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 601/Β’/2017. Το ύψος της ενίσχυσης 
ορίζεται στο 50% για όλες τις Περιφέρειες 
(εκτός μικρών Νησιών και Αττικής). 
Ωστόσο για τις παρακάτω κατηγορίες 
δικαιούχων το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται 
προς τα πάνω ως εξής:
●  Γεωργοί σε ορεινές περιοχές και σε 

περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά 
ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα: 60%.

●  Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο 
των περιοχών: 60%

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

   Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης 
πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που 
θα ορίσει η τελική προκήρυξη. Επίσης, 
η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να 
έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής 
δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική 
απόδοση) τα 8.000 ευρώ, σύμφωνα με την 
τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. 
Ενδεικτικά για ελαιώνα που έχει δηλωθεί 
στο ΟΣΔΕ του 2017 για την παραγωγή 

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

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ  με πριμ 135 ευρώ

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ
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γιατί υπάρχει ένα όριο των 45 βαθμών 
που θα πρέπει να «πιάσουν» οι αιτούντες, 
και δεύτερον γιατί αναμένεται οι αιτήσεις 
να ξεπεράσουν κατά πολύ τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό (περί των 250 εκατ. 
ευρώ), οπότε εδώ όποιος συγκεντρώνει 
τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα εγκρίνεται, 
όπως έγινε για παράδειγμα στους Νέους 
Αγρότες στην προκήρυξη του 2016. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι επιτραπέζιες 
ελιές και ελαιόλαδο, σύμφωνα με τον 
αναθεωρημένο πίνακα βαθμολογίας, είναι 
τομείς προτεραιότητας και λαμβάνουν 
απευθείας 14 μόρια. Επιπλέον 10 μόρια 
εξασφαλίζονται, επίσης, αν χτίσει ο 
ενδιαφερόμενος και έναν αποθηκευτικό 
χώρο για το προϊόν του. Περισσότερες 
λεπτομέρειες μαζί με την οριστικοποίηση 
των παραπάνω, θα γίνει κατά την 
πρόσκληση του Μέτρου.

Μεταποίηση και Εµπορία
Σύμφωνα με την τροποποιητική υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3668/Β’/18-10-2017) για 
τα Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2, δηλαδή πρώτη και 
δεύτερη Μεταποίηση, καθίσταται δυνατή η 
μετεγκατάσταση ανενεργών ελαιοτριβείων, 
εφόσον η νεοϊδρυθείσα μονάδα βρίσκεται 
εντός της Περιφέρειας που βρίσκονταν 
οι παλιές εγκαταστάσεις. Με άλλα λόγια 

αυτό σημαίνει πως παρά το γεγονός 
ότι η ίδρυση ελαιοτριβείου δεν είναι 
επιλέξιμη για ενίσχυση, δίνεται έμμεσα 
τουλάχιστον, η δυνατότητα να φτιαχτούν 
καινούργιες μονάδες εφόσον θεωρηθούν ως 
μετεγκαταστάσεις παλαιών. Επιπλέον, να 
σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις ιδρύσεων-
επεκτάσεων-μετεγκαταστάσεων η Άδεια 
Δόμησης, στην περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η έκδοσή της κατά την υποβολή 
του φακέλου υποψηφιότητας, θα πρέπει 
υποχρεωτικά να προσκομιστεί μαζί με τα 
δικαιολογητικά του αιτήματος καταβολής 
της πρώτης δόσης δημόσιας ενίσχυσης.
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την 

ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων 
υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ είναι η 30η 
Νοεµβρίου 2017 και για τα δύο Μέτρα της 
Μεταποίησης. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές 
δεν δέχονται νέες αιτήσεις, αλλά όσοι ήδη 
έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για 
επένδυση (έληξε η διορία στις 6 Νοεμβρίου) 
μπορούν να οριστικοποιήσουν τον φάκελό 
τους έως τις 30 του μήνα. Τα Leader, 
όπου έχει ενσωματωθεί το Μέτρο 4.2.3 
Μεταποίηση για επαγγελματίες αγρότες 
και έργα έως 300.000 ευρώ (ενίσχυση 
65%),  αναμένεται να βγουν στον αέρα μετά 
το 2018, σύμφωνα με τις Αναπτυξιακές 
εταιρείες που τα διαχειρίζονται. 

Ελιές και ελαιόλαδο, σύµφωνα µε τον 
αναθεωρηµένο πίνακα βαθµολογίας, είναι 
τοµείς προτεραιότητας και λαµβάνουν 
απευθείας 12 µόρια στα Σχέδια Βελτίωσης.

www.agronews.gr
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∆ΥΝΑΜΗ
Το ελαιοραβδιστικό Stihl SP 451 
µε 3,325 δονήσεις ανά λεπτό επιτυγχάνει 
µέγιστη απόδοση σε όλες τις ποικιλίες 
ΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ο δυνατό ελαιοραβδιστικό με δόνηση 
SP 451 της STIHL είναι εδώ για να σας 
προσφέρει μια ξεκούραστη και απο-
δοτική συγκομιδή μικρών καρπών ό-

πως ελιές, ξηροί καρποί και φιστίκια. 
Διαθέτει δυνατό κινητήρα 2,9 Hp, 3,325 δονή-
σεις/λεπτό, γάντζο με άνοιγμα 4cm, εξαιρετικά 
αποτελεσματικό αντιδονητικό σύστημα STIHL, 
σύστημα εύκολης εκκίνησης Elastostart, εργονο-
μικό αορτήρα και τρία διαφορετικά μήκη άξονα 
ώστε να φτάνει ακόμα και στα πιο ψηλά δέντρα.
Τοποθετώντας το γάντζο σε κλαδί που να εφαρ-
μόζει καλά στο άνοιγμά του η δόνηση μεταφέρε-
ται μόνο στο κλαδί. Ο καρπός πέφτει με ευκολία 
χωρίς να τραυματιστεί. Τόσο ο γάντζος όσο και η 
δόνηση δεν πληγώνουν το δέντρο. Η συγκομιδή 
γίνεται σε λίγα μόνο λεπτά επιτυγχάνοντας έτσι 
μέγιστη απόδοση συγκομιδής σε όλες τις ποικιλί-
ες ελιές, χοντροελιά, Κωρονέικη, Καλαμών κ.λ.π.
Χάρη στο πρωτοποριακό αντιδονητικό σύστημα 
STIHL και στους ελάχιστους κραδασμούς το μη-
χάνημα είναι κατάλληλο για πολύωρη εργασία.
Επιλέξτε το μήκος άξονα που ταιριάζει στις α-
νάγκες σας:
●  SP 451 με άξονα 1,82cm - Συνολικό μήκος 2,79m
●  SP 451 με άξονα 2,22cm - Συνολικό μήκος 3,19m
●  SP 451 με άξονα 2,60cm - Συνολικό μήκος 3,59m

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

Ανδρέας Stihl ΑΕ (τηλ 210/8002500)

Τ
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Πιστοποιηµένα 
δίχτυα συλλογής 
ελαιοκάρπου

Η ελληνική εταιρεία HELLAGRO Α.Ε., 
δραστηριοποιείται τα τελευταία 17 χρό-
νια στους τοµείς της βιοµηχανικής συ-
σκευασίας, των γεωργικών εφοδίων 
και της συσκευασίας τροφίµων, έχοντας 
κερδίσει επάξια την εµπιστοσύνη της 
ελληνικής αγοράς.  
Αναφορικά µε την ελαιοσυλλογή, η 
HELLAGRO, διαθέτει στην αγορά µία 
ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων υψη-
λής ποιότητας, κατάλληλα για τη συ-
γκοµιδή, συσκευασία και µεταφορά 
ελαιόκαρπου, προσφέροντας ποικιλία 
λύσεων ακόµη και στον πιο απαιτητι-
κό πελάτη. 
Συγκεκριµένα, η εταιρεία διαθέτει 
στην ελληνική αγορά τα ελαιόδιχτα 
DuroMesh και Olivagro, τα οποία εί-
ναι σταθεροποιηµένα σε ακτινοβολία 
UV, χαρακτηριστικό που τα καθιστά αν-
θεκτικά στον ήλιο και στις απαιτητικές 
καιρικές συνθήκες της Ελλάδας. Επί-
σης, είναι ενισχυµένα ώστε να µην αλ-
λοιώνονται από χηµικές ουσίες και ξέ-
να αντικείµενα που ενδεχοµένως να 
έρθουν σε επαφή (πέτρες, µικρά κλα-
διά, ξύλα κ.λπ.). Οι χρησιµοποιούµενες 
πρώτες ύλες είναι µη τοξικές και δεν 
επηρεάζουν τα προϊόντα µε τα οποία 
έρχονται σε επαφή.
Όλα τα δίχτυα ελαιοσυλλογής είναι κα-
τασκευασµένα υπό αυστηρές προδια-
γραφές, σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 
που εγγυώνται την άριστη ποιότητα κα-
τασκευής και ύφανσης, χωρίς τρύπες 
και σκισίµατα.

ΕΛΑΙΟ∆ΙΧΤΑ
DuroMesh

Τα ελαιόδιχτα DuroMesh παράγονται 
από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότη-
τας (HDPE) και διαθέτουν πλευρές µε 
ενίσχυση πυκνής πράσινης λωρίδας για 
µεγαλύτερες µηχανικές αντοχές. Επι-
πλέον σηµαντικό είναι ότι δεν  παρασύ-
ρονται από τον άνεµο και δεν τυλίγονται 
οι άκρες τους. Τα DuroMesh διατίθενται 
στην αγορά σε πράσινο χρώµα και στις 
εξής διαθέσιµες διαστάσεις: 4m×8m, 

5m×8m, 5m×10m, 5m×12m, 6m×8m, 
6m×10m, 6m×12m, 6m×14m.

ΕΛΑΙΟ∆ΙΧΤΑ
Olivagro

Τα ελαιόδιχτα Olivagro επίσης παράγο-
νται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνό-
τητας (HDPE), ενώ τα δύο άκρα τους εί-
ναι ενισχυµένα µε θηλιές πρόσδεσης και 
µεταφοράς. Είναι κατασκευασµένα από 
ελαφρύτερο και οικονοµικότερο υλι-
κό και διαθέτουν πλευρές, µε ενίσχυση  
πυκνής πράσινης λωρίδας για µεγαλύ-

τερες µηχανικές αντοχές.
Επιπλέον δεν παρασύρονται από τον 
άνεµο και δεν τυλίγονται οι άκρες τους.
∆ιατίθενται στην αγορά σε πράσινο 
χρώµα και στις εξής διαθέσιµες δια-
στάσεις: 5m×8m, 5m×10m, 5m×12m, 
6m×8m, 6m×10m, 6m×12m, 6m×14m, 
7m×12m, 8m×12m, 8m×14m.
Συνοψίζοντας, η Hellagro επισηµαίνει ότι οι 
αγρότες πρέπει να προσέχουν καθώς κυ-
κλοφορύν στην ελληνική αγορά αµφίβο-
λης ποιότητας δίχτυα εισαγωγής, τα οποία 
έχουν µεγάλες αποκλίσεις από τις απαι-
τούµενες προδιαγραφές που εφαρµόζονται 
στην ελληνική αγορά. Για περαιτέρω πλη-
ροφορίες µπορούν να απευθυνθούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hellagro.gr.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο 100% η ενίσχυση για αγορά νέου θρυµµατιστή

Το νέο I-FORCE απευθύνεται στο α-
παιτητικό, επαγγελματικό κοινό το ο-
ποίο αναζητεί ενα εργαλείο που προ-

σφέρει τις καλύτερες επιδόσεις στην κατη-
γορία, την αξιοπιστία και την ασφάλεια, ό-
πως αναφέρει η εταιρεία Προμέξ Κεχίδης.
Οι νέες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθί-
ου 48 V εξασφαλίζουν δύο πλήρεις ημέρες 
αυτονομίας. Το πλήρως αναβαθμισμένο λο-
γισμικό και υλικό εγγυάται την αξιοπιστία 
και την ασφάλεια, σε κάθε κατάσταση κο-
πής. Το νέο καλώδιο τροφοδοσίας είναι πιο 
αποδοτικό, με συνδέσεις υψηλής αντοχής 

και με επένδυση ανθεκτική στην κάμψη. Ε-
πιπλέον, ένα αποκλειστικό σύστημα «ηλε-
κτρονικής αποθήκευσης» εγγυάται ότι κα-
νένα τμήμα του ψαλιδιού δεν θα καταστρα-
φεί εάν το καλώδιο κοπεί τυχαία.
Ο σεβασμός για το περιβάλλον υπήρξε πά-
ντα προτεραιότητα στην φιλοσοφία σχεδία-
σης και παραγωγής της VOLPI. Ο τύπος των 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών, οι μηδενικές 
εκπομπές όπως και η απουσία κραδασμών 
και θορύβου καθιστούν το νέο I-FORCE ό-
χι μόνο τεχνολογικό, αλλά και οικολογικό.
●  Μέγιστη παροχή ρεύματος 820 watt

●  2 μέρες αυτονομίας εργασίας.
●  βάρος ψαλιδιού 890 g
●  Πλήρες βάρος σακιδίου 2,2 kg
●  Μέγιστη διάμετρος κοπής 40 mm.
●  Το διπλό άνοιγμα και η προοδευτική κοπή 

μπορούν να απενεργοποιηθούν.
●  Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 48V.
●  Ελάχιστος χρόνος κοπής 0,28 s.
●  Γρήγορη, επαναλαμβανόμενη κοπή.
●  Άνοιγμα λεπίδας 33%, 50%, 66%, 100%.
●  Λειτουργία γρήγορης απενεργοποίησης.

Χτένια Olytech
Η νέα σειρά χτενιών Olytech συνδυάζει την 
τεχνολογία και την εργονομία για πρακτι-
κή και άνετη χρήση. Ειδικότερα, ο σχεδια-
σμός είναι εξαιρετικά πρωτοποριακός χάρη 
στην κεκλιμένη κεφαλή του, τη μεγάλη τα-
λαντευτική κίνηση και εργονομική λαβή.
●  Μοτέρ: Ισχύς 12V 

DC. Άμεση τρο-
φοδοσία από τη 
μπαταρία.

●  Καλώδιο 10m 
και αντιπαγωτι-
κή προστασία.

●  Χτύποι: 1.100/min 
(μέγιστη ταχύτητα).

●  Πλάτος εργασίας: min. 240 
mm - μέγιστο 530 mm.

●  Συνολικό βάρος: 2,5 kg (405L)
●  Τηλεσκοπική προέκταση: 2100-

3100mm.
●  Παραγωγή: 80/110 kg/ώρα.

Ψαλίδια και χτένια ποιότητας
της ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση των ηλεκτρικών εργαλείων κλαδέματος και 
συγκομιδής ελιάς. Αυτό δικαιολογείται λόγω της μεγάλης αυτονομίας και ευελιξίας που παρέχει το 
ρεύμα, όπως επίσης και λόγω της μεγάλης μείωσης του κόστους. Η εταιρεία Προμέξ Κεχίδης παρουσιάζει 
τα παρακάτω προϊόντα υψηλής τεχνολογίας του ιταλικού οίκου Volpi, ο οποίος εξειδικεύεται στην 
κατασκευή ηλεκτρικών εργαλείων. 

Ένα νέο Μέτρο που αφορά µόνο τους 
ελαιοπαραγωγούς προστέθηκε στο 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης το 
περασµένο καλοκαίρι, ώστε να καλυ-
φτούν εξολοκλήρου τα τιµολόγια αγο-
ράς θρυµµατιστή, για όσους συµµε-
τέχουν στο πρόγραµµα διαχείρισης 
φυτικών υπολειµµάτων. Συγκεκριµέ-
να πρόκειται για τη ∆ράση 4.4.4 «Θρυµ-
µατιστής κλαδεµάτων για τις ελαιοκαλ-
λιέργειες» η οποία αφορά την ενίσχυση 
των παραγωγών που έχουν ενταχθεί 
στη δράση 10.1.6 «∆ιαχείριση φυτικών 

υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην 
ελαιοκαλλιέργεια» προκειµένου να απο-
κτήσουν θρυµµατιστή για τα κλαδέµα-
τα των ελαιοκαλλιεργειών. Ο θρυµµατι-
σµός των κλαδεµάτων πρέπει να γίνεται 
σε διάµετρο µικρότερη των 6-7 εκατο-
στών και η απόθεση ή η ενσωµάτωση 
τους στο έδαφος είτε απευθείας στην 
εδαφική επιφάνεια του αγροτεµαχίου εί-
τε αναµιγνυόµενα µε προϊόντα κοµπο-
στοποίησης. Τα δύο παραπάνω Μέτρα 
αναµένεται να ανοίξουν για αιτήσεις το 
φθινόπωρο του 2018.
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Στα Nutrimore το άζωτο είναι νέ-
ας τεχνολογίας ενισχυμένο με 
Agrotain γι’ αυτό και όλες οι μο-
νάδες φτάνουν στα δέντρα με ο-
μαλό ρυθμό. Έτσι οι παραγωγοί 
αποφεύγουν τις υπερβολές που 
οδηγούν σε βλαστομανία και ευ-
πάθεια σε παγετούς. Επίσης ε-
ξασφαλίζουν επαρκή θρέψη με 
άζωτο άρα υψηλές παραγωγές. 
Όσον αφορά το φώσφορο, τα 
Nutrimore περιέχουν φώσφορο 95% υδα-
τοδιαλυτό σε αντίθεση με άλλα λιπάσματα που 
περιέχουν φώσφορο μόνο 50-60% υδατοδι-
αλυτό. Επιπλέον, δίνουν τη δυνατότητα για 
επιλογή τύπων για πλούσια θρέψη σε κάλιο. 
Τα Nutrimore, παρέχουν επίσης κάποιους 
τύπους με επαρκείς μονάδες μαγνησίου - δο-
μικό συστατικό της χλωροφύλλης άρα βοη-
θούν  την ανάπτυξη των δέντρων με άμεσο 
αντίκτυπο στις τελικές σοδειές.
Τέλος το Βόριο είναι αναντικατάστατο στοι-
χείο για την ελιά καθώς επηρεάζει τον σχη-
ματισμό  ανθέων,  την γονιμοποίηση και την 
καρπόδεση.  Τα Nutrimore είναι τα μοναδι-
κά με βόριο νέας τεχνολογίας Wolf  Trax. 
Έτσι αντί να είναι ένας ξεχωριστός κόκ-
κος όπως στα υπόλοιπα blending, στα λι-

πάσματα αυτά, το βόριο καλύ-
πτει όλους τους κόκκους του 
λιπάσματος. Εξασφαλίζεται ο-
μοιόμορφη διασπορά  στο χω-
ράφι και λόγω της πατενταρι-
μένης του φόρμουλας, δεν δε-
σμεύεται στο έδαφος και παρέ-
χει θρέψη σε δύο χρόνους άμε-
σα και παρατεταμένα.

Υψηλές 
αποδόσεις  
με Nutrimore
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Η ελιά για υψηλές αποδόσεις, χρειάζεται καλό λί-
πασμα και επαρκή θρέψη. Με καλή θρέψη η πα-
ραγωγή αυξάνεται ποσοτικά και βελτιώνεται ποι-
οτικά, (καλό μέγεθος καρπού, υψηλή ελαιοπερι-
εκτικότητα) τα ζητούμενα άλλωστε του επαγγελ-
ματία παραγωγού.

Η εταιρεία Γαβριήλ προτείνει λιπά-
σματα αυξημένης αποδοτικότητας 
Nutrimore στη λίπανση της ελιάς 

και όπως αναφέρει εγγυάται άριστη θρέψη 
και αυξημένες αποδόσεις χωρίς να αυξάνεται 
το συνολικό κοστολόγιο λίπανσης, στοιχεία 
που είναι το ζητούμενο για θετικό πρόσημο 
στην παραγωγή ελιάς. Τα Nutrimore περιέ-
χουν τύπους που παρέχουν Άζωτο, Φώσφο-
ρο, Κάλιο, Μαγνήσιο και Βόριο στην ιδανι-
κή αναλογία με μία εφαρμογή,

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΡΑΝΣΗ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΡΑΝΣΗ

NUTRIMORE 
20-7-12+2MgO
+0,04B DDP 

ή 20-6-14+
0,04 Β DDP

NUTRIMORE N-PLUS

ή NUTRIMORE WINNER

ή NUTRIMORE WINNER 
BOR

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ 
ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 

3-5 
kg/δένδρο

1-2 
kg/δένδρο 

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 
ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 

2-4
kg/δένδρο 

1-2 
kg/δένδρο 

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 
ΞΗΡΙΚΗ 

2-3 
kg/δένδρο

1-2 
kg/δένδρο
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«Είναι δυνατό, όμορφο, 
ευωδιαστό, δροσερό 
και σε κάνει να χορεύεις»
John Harrington (1561 - 1612), Άγγλος αυλικός και συγγραφέας

TrailsTrails
ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ
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Μ
ια σειρά από μυκητολογικές και βακτηριο-
λογικές ασθένειες, όπως κυκλοκόνιο, κερ-
κόσπορα, καρκίνωση, καπνιά και λειχήνες, 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καλλιεργη-

τές στα λιοστάσια τους, παράλληλα με τη διαδικασία 
της συγκομιδής. Οι πρώτες προσβολές εκδηλώνο-
νται με κηλιδώσεις στα φύλλα και τους καρπούς ως 
και φυλλόπτωση, ενώ ακολουθεί εξασθένηση των 
προσβεβλημένων ελαιόδεντρων ως και καρπόπτω-
ση, που οδηγεί σε μείωση της παραγωγής. Βασική 
αιτία για την εκδήλωση των παραπάνω νόσων απο-
τελεί η αυξημένη υγρασία της εποχής, με αποτέλε-
σμα οι ελιές να προσβάλλονται και να πέφτουν πρό-
ωρα, µειώνοντας την απόδοση της συγκοµιδής και 
στο στάδιο της ελαιοπαραγωγής να παράγουν ελαι-
όλαδο χαμηλής ποιότητας, πολύ θολό και µε υψη-
λό βαθμό οξύτητας. Το κυκλοκόνιο και η κερκό-
σπορα, ειδικότερα, είναι μυκητολογικές ασθένει-

ες που προκαλούν κηλιδώσεις στα φύλλα, πρό-
ωρη φυλλόπτωση και εξασθένηση των προ-

σβεβληµένων δέντρων. Μεγάλης έντα-
σης µολύνσεις μπορεί να προσβάλ-

λουν και τους καρπούς προκαλώ-
ντας καρπόπτωση, όπως αναφέ-

ρουν οι γεωπόνοι του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου. 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

ΟΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 
ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ 
ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

Η ΥΓΡΑΣΙΑ   
   ∆ΟΥΛΕΥΕΙ  
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Τ
ο κυκλοκόνιο εκδηλώνεται µε κυ-
κλικές καστανές κηλίδες στην πά-
νω επιφάνεια των φύλλων. Ευπα-
θείς ποικιλίες είναι: Θρουµπολιά, 

Άµφισσας, Τσουνάτη, Καλαµών. Σχετική 
αντοχή παρουσιάζει η Κορωνέικη (ψιλολιά). 
Η αντιμετώπισή του είναι προληπτική και 
αφορά τα εξής: 
●Επιλογή λιγότερο ευαίσθητων ποικιλιών 
σε περιοχές όπου ευνοούνται οι ασθένειες. 
●Αποφυγή πυκνής φύτευσης ελαιόδεντρων 
και εγκατάσταση νέων ελαιώνων σε υγρές 
και κακώς αεριζόµενες περιοχές. 
●Σωστό και συστηματικό κλάδεμα, που εξα-
σφαλίζει καλό αερισμό, φωτισμό και περιο-
ρισμένη υγρασία στα φύλλα. 
●Ισορροπημένες αρδεύσεις 
και λιπάνσεις. 

Άµφισσας και 
Καλαµών ευαίσθητες 
στην κερκόσπορα 
Οι μολύνσεις ξεκινούν από 
τις βροχές του φθινοπώρου, 
δεδομένου ότι καθοριστι-
κός παράγοντας για τη δι-
ασπορά της ασθένειας εί-
ναι η ύπαρξη νερού.
Τα συμπτώματα αφορούν 
ακανόνιστες κίτρινες κη-
λίδες στην πάνω επιφάνεια 
των φύλλων και ελαφρώς 

σκούρο μεταχρωματισμό στην κάτω επιφά-
νεια των παλαιότερων φύλλων, ενώ προκα-
λείται και κηλίδωση στους καρπούς. Σε σο-
βαρές προσβολές παρατηρείται και φυλλό-
πτωση, καρπόπτωση και εξασθένηση του 
δέντρου. Ειδικότερα, οι γεωπόνοι καταγρά-
φουν για την κερκόσπορα τα εξής:
●Ασθένεια βραδείας εξάπλωσης. 
●Οι μολύνσεις ξεκινούν από τις πρώτες 
βροχές και συνεχίζονται όλο το χειμώνα. 
●Προκαλεί κηλίδωση στους καρπούς και τα 
φύλλα, κυρίως στις «ποδιές» των δένδρων. 
●Στους πράσινους καρπούς εμφανίζονται κα-
στανές κηλίδες ελαφρά βυθισμένες 4-10mm. 
●Σε σοβαρές προσβολές «φυλλόπτωση», 

καρπόπτωση και εξασθένηση του δέντρου. 
Οι βροχοπτώσεις είναι καθοριστικός παρά-
γοντας για τη διασπορά της ασθένειας. 

Προσβολές από καρκίνωση  
µέσω πληγών στα δέντρα 
Το βακτήριο Pseudomonassyringaepv. 
savastanoi προκαλεί την πιο παλιά γνω-
στή βακτηριολογική ασθένεια της ελιάς, την 
καρκίνωση ή φυματίωση. Δημιουργεί υπερ-
πλαστικούς όγκους (καρκινώματα) κυρίως 
σε κλαδίσκους, κλάδους, στον κορμό και στις 
ρίζες της ελιάς. Τελικά, οδηγεί στην εξασθέ-
νηση των δέντρων και τη μείωση της παρα-
γωγής.  Όπως όλα τα παθογόνα, το βακτή-
ριο της καρκίνωσης είναι παράσιτο πληγών 
και δεν μπορεί να προκαλέσει μόλυνση αν 
δεν υπάρχουν πληγές στο φυτό, δηλαδή 
ένα «ανοιχτό πέρασμα» (πληγή). Αίτια των 
πληγών συνήθως είναι τα ραβδίσματα κα-
τά τη συγκομιδή των καρπών, το κλάδεμα, 
το χαλάζι, τον παγετό και τις ουλές από την 
πτώση των φύλλων. 
Επομένως η εποχή επιβάλλει τη λήψη μέ-
τρων για την παρεμπόδιση εμφάνισης της 
ασθένειας, η οποία αν βρεθεί σε χωράφι δύ-
σκολα μετά εξαλείφεται.
Να σημειωθεί ότι ποικιλίες Κορωνέικη, Αμ-
φίσσης και Μεγαρίτικη είναι ευαίσθητες 
στην ασθένεια ενώ οι ποικιλίες Καλαμών, 
Κορφολιά κ.ά. είναι ανθεκτικές.
Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται µε προλη-
πτικά µέτρα: 
●Αποφεύγετε ράβδισµα και κλάδεµα των 
δέντρων µε βροχερό καιρό. 
●Αµέσως µετά τη συγκοµιδή, το κλάδεµα, 
παγετό ή χαλάζι, συστήνεται προληπτικός 
ψεκασµός µε κάποιο εγκεκριµένο χαλκού-
χο σκεύασµα. 
●Αφαίρεση, αποµάκρυνση και καταστροφή 
των προσβεβληµένων κλαδιών στη διάρκεια 
ξηρών περιόδων για να αποφευχθούν νέες 
µολύνσεις. Τα εργαλεία κλαδέµατος να απο-
λυµαίνονται συστηµατικά σε διάλυµα οινο-

πνεύµατος ή χλωρίνης 5%.
●Στη σύσταση νέου ελαιώ-
να αποφεύγετε την πυκνή 
φύτευση και χρησιµοποι-
είτε υγιή δενδρύλλια που 
προέρχονται από φυτώρια 
που δεν έχουν την ασθένεια 
Τέλος, εγκεκριμένες δραστι-
κές ουσίες φυτοπροστατευτι-
κών που μπορούν να εφαρ-
μοστούν, μαζί με το μέγιστο 
αριθμό εφαρμογών ανά καλ-
λιεργητική περίοδο, είναι 
οι εξής: Bordeauxmixture 
(2), Copperhydroxide (2), 
Copperoxychloride (2), 
Tribasiccoppersulfate (2).

Μειωµένες φέτος οι προσβολές από γλοιοσπόριο λόγω της ανοµβρίας που προηγήθηκε.   
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Ψεκασµό µε χαλκούχο µετά το 
µάζεµα της ελιάς θέλει η καπνιά  
Η καπνιά είναι μύκητας που αναπτύσσεται 
στα µελιτώµατα των κοκκοειδών. Φύλλα και 
κλαδιά καλύπτονται από ένα λεπτό µαύ-
ρο στρώµα του µύκητα που δυσχεραίνει τις 
φυσιολογικές λειτουργίες και οδηγεί το δέ-
ντρο σε εξασθένηση. Ευνοείται σε υγρές πε-
ριοχές και σε ελαιώνες µε πυκνή βλάστηση.
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, η καταπο-
λέμηση των κοκκοειδών στην κατάλληλη 
εποχή όπως και το κλάδεμα περιορίζουν 
την καπνιά, ενώ συστήνεται και επέμβαση 
µε χαλκούχο σκεύασµα µετά τη συγκοµιδή.

Η υγρασία γεµίζει τους κορµούς 
της ελιάς µε λειχήνες 
Οι λειχήνες αναπτύσσονται σε συνθήκες 
υψηλής υγρασίας και καλύπτουν κορμούς, 
κλάδους και φύλλωμα µε µια λεπτή κιτρι-
νοπράσινη στρώση. Σύμφωνα με τους γεω-
πόνους, η αποκόλληση των λειχήνων γίνε-

ται µε ψεκασμούς µε χαλκούχα σκευάσμα-
τα κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου. 
Ωστόσο, οι καλλιεργητές πρέπει να φροντί-
σουν να βρέχονται καλά ολόκληροι οι κορ-
μοί και οι κλάδοι. 
Προσοχή, οι επεμβάσεις µε χαλκούχα σκευ-
άσµατα έχουν δράση προστατευτική, συνι-
στούν προληπτική αντιμετώπιση και πρέ-
πει να γίνονται τουλάχιστον 21 ηµέρες πριν 
από τη συγκομιδή. Σε κάθε περίπτωση, πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτι-
κά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλ-
λιέργεια, οι παραγωγοί να διαβάζουν προ-
σεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες και να τη-
ρούν αυστηρά τους χρόνους μεταξύ τελευ-
ταίας επέμβασης και συγκομιδής.

  
  

Οι ελιές να αποθηκεύονται σε αεριζόµενο χώρο προστατευµένες από βροχή, καθώς στην 
αποθήκευση ο καρπός υφίσταται υδρόλυση, που αυξάνει την οξύτητα του ελαιολάδου.

Μόνο σε γιούτινους σάκους  
η µεταφορά ελαιοκάρπου
Μόνο μέσα σε γιούτινους σάκους ή σε πα-
ραγωγικές κλούβες πρέπει να γίνεται η με-
ταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο, καθώς 
απαγορεύεται η χρήση πλαστικών τσουβα-
λιών. Αυτό τονίζουν στους ελαιοκαλλιεργη-
τές και στα ελαιοτριβεία οι κατά τόπους αρ-
μόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), με αφορμή τη δι-
αδικασία συγκομιδής του ελαιόκαρπου που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του ελαιόλα-
δου. Για την παραγωγή συμβατικού, εξαι-
ρετικά παρθένου ελαιόλαδου, ενημερώνο-
νται οι ελαιοκαλλιεργητές για τα παρακάτω:

Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει:
● Να τηρούν κανόνες ορθής χρήσης φυτο-
προστατευτικών (ημερομηνία από την τελευ-
ταία εφαρμογή έως την συλλογή). Να προ-
γραμματίζουν την ελαιοσυλλογή στο κατάλ-
ληλο στάδιο ωριμότητας του καρπού, έτσι ώ-
στε να υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες ποι-
ότητας και απόδοσης ελαιολάδου. (Οι υπε-

ρώριμες ελιές χάνουν τη φρουτώδη γεύση 
τους ενώ οι πρώιμες μπορεί να έχουν φρου-
τώδη γεύση αλλά χάνουν στις αποδόσεις).
● Ελαιόπανα και πλαστικά εξαρτήματα των 
ελαιοραβδιστικών να πληρούν τα όρια της νο-
μοθεσίας για φθαλικούς εστέρες (ΕΚ 10/2011)
● Να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ε-
λαιόκαρπου και το πάτημα κατά τη συγκομιδή 
και η συμπίεση των ελιών εντός των σακιών.
● Η μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο 
να γίνεται μέσα σε γιούτινους σάκους ή σε 
παραγωγικές κλούβες. Απαγορεύεται η χρή-
ση πλαστικών τσουβαλιών.
● Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη συγκο-
μιδή μέχρι την έκθλιψη συνιστάται να είναι 
ο συντομότερος δυνατός, διότι η μακρόχρο-
νη παραμονή σε ζεστό και υγρό περιβάλλον 
προκαλεί σημαντική υποβάθμιση του παρα-
γόμενου ελαιολάδου.
Και οι ελαιοτριβείς, με τη σειρά τους, θα πρέ-
πει να φροντίζουν για τις κατάλληλες συν-
θήκες αποθήκευσης του ελαιόκαρπου και 
για την ταχεία έκθλιψη αυτού.
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    Κώστας
Πετρόπουλος

«Κάθε χρόνο περιµένουµε στο λιοτριβιό το πρώτο 
ελαιόλαδο. Αγοράζουµε φρέσκο ψωµί και έχουµε 
µαζί µας αλάτι θαλάσσης. Βουτάµε στο φρέσκο το 
ωραίο ψωµί και φαντάζεστε πόση είναι η χαρά µας».

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Τ  ο 1980 ο σηµερινός επίτιµος πρό-
εδρος της εταιρείας «Πέτρος Πε-
τρόπουλος ΑΕΒΕ» αποφάσισε να 

ασχοληθεί προσωπικά µε τη δηµιουρ-
γία ενός µικρού ελαιώνα σε µία έκταση 
15 στρεµµάτων στην Πάρο. Εκεί φύτεψε 
µερικές εκατοντάδες δέντρα της ποικιλί-
ας Κορωνέικη για να παράγει από πράσι-
νες ελιές ένα ελαιόλαδο-φάρµακο, µε 4 
φορές µεγαλύτερη περιεκτικότατα σε ε-
λαιοκανθάλη και ελαιασίνη. Όπως ξεκα-
θαρίζει βέβαια ο ίδιος το ελαιόλαδο που 
παράγει δεν είναι προς πώληση καθώς τα 
καλύτερα πράγµατα στη ζωή είναι δωρε-
άν, όπως η αγάπη της µάνας… 

Ποιο κίνητρο ωθεί έναν 
άνθρωπο µε εντελώς διαφορετικό 
επαγγελµατικό αντικείµενο 
να ασχοληθεί µε την αγροτική 
παραγωγή, και συγκεκριµένα µε 
την καλλιέργεια της ελιάς;
Τη δεκαετία του 1980 όταν πρωτοξεκίνη-
σα να φυτεύω τον ελαιώνα µε σκοπό να 
παράγω λάδι, επισκέφθηκα τον σοφό γέ-
ρο πρόεδρο του Συνεταιρισµού της Πάρου. 
Είχα πάει στο γραφείο του και του εξηγού-
σα τι θέλω να κάνω, ότι δηλαδή θέλω να 
µαζεύω τις ελιές όταν είναι πράσινες και τις 
πηγαίνω αµέσως στο λιοτριβιό. Στο διπλα-

νό γραφείο καθόταν ο νεαρός Νίκος Κρητι-
κός, πρόσφατα απόφοιτος από τη γεωπο-
νική σχολή, ο οποίος µόλις µε άκουσε εν-
θουσιώδης όπως ήταν γύρισε και µου εί-
πε: «Κύριε Πετρόπουλε είναι κρίµα να το 
κάνετε αυτό. Θα έχετε τη µισή απόδοση». 
Είχε δίκιο. Όταν µαζεύεις τις ελιές όσο εί-
ναι ακόµη πράσινες, όπως εγώ που τις µα-
ζεύω στα τέλη του Σεπτεµβρίου, χρειάζε-
σαι 6 κιλά ελιάς για να παράγεις 1 κιλό λά-
δι. Αν τις αφήσεις να µαυρίσουν χρειάζεσαι 
4 µε 3,5 κιλά. Έχεις σχεδόν τη διπλή παρα-
γωγή. Τότε ο πρόεδρος διέκοψε τον νεαρό 
και του είπε: «Άκουσε Νίκο παιδί µου. Αυτό 
που πάει να κάνει ο κύριος Πετρόπουλος 
δεν είναι τροφή είναι φάρµακο». Πράγµα-
τι, ο αρχαίος γιατρός Γαληνός έλεγε ότι αν 
έχεις φλεγµονή ή πόνους πάρε ελαιόλαδο 
από πρώιµες ελιές. Αυτό το πιστοποιήσα-
µε µετά από χρόνια όταν τυχαία έπεσε ένα 
δείγµα του λαδιού µας στα χέρια µίας πα-
νεπιστηµιακής οµάδας που µελετά δείγµα-
τα από όλον τον κόσµο. Από αυτή την οµά-
δα µου τηλεφώνησαν και µου είπαν: «Κύ-
ριε Πετρόπουλε στις 2 ουσίες που έχουν τη 
µεγαλύτερη αξία για την υγεία, την ελαιο-
κανθάλη και την ελαιασίνη, το δικό σας λά-
δι παρουσιάζει 4 φορές µεγαλύτερη περι-
εκτικότητα από τα άλλα δείγµατα. Θέλου-
µε να µάθουµε πως το κάνετε». 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

«Λατρεύω τη στιγμή 
που μαζεύουμε τις 
ελιές. Βάζουμε το 
λαδόπανο από κάτω. 
Τα κλαδιά είναι 
φορτωμένα με αυτές 
τις μικρές ελίτσες που 
όταν τις χτενίζουμε 
ακούς τη βροχή» 
αφηγείται στο El 
ο Κωνσταντίνος 
Πετρόπουλος
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Θα µπορούσατε λοιπόν να το 
πουλάτε και ως φάρµακο.
Αν θέλαµε να το πουλήσουµε. Εµείς όµως 
δεν το πουλάµε γιατί πιστεύουµε σε αυτό που 
λένε οι Αγγλοσάξονες: «Τhe best things in 
life are free». Τα καλύτερα πράγµατα στη ζωή 
είναι δωρεάν, όπως η αγάπη της µάνας. Έ-
τσι το ελαιόλαδό µας είναι µόνο για φίλους. 

Τα λόγια σας αποκαλύπτουν µε 
τον πιο ανάγλυφο τρόπο το µεράκι 
που κρύβετε πίσω από αυτή την 
ενασχόλησή σας. 
Είναι πράγµατι µεγάλο το µεράκι. Μία από 
τις µεγάλες χαρές κάθε χρόνο είναι να πη-
γαίνουµε στο λιοτριβιό και να περιµένουµε 
να βγει το πρώτο λάδι. Αγοράζουµε φρέσκο 
ψωµί και έχουµε µαζί µας αλάτι θαλάσσης. 

Σε ένα πιατάκι βουτάµε στο φρέσκο λάδι αυ-
τό το ωραίο ψωµί. Είναι µία µεγάλη χαρά. 

Σκοπός σας είναι να κρατήσετε 
την εκµετάλλευση σε αυτή 
την κλίµακα και να παράγεται 
ελαιόλαδο για εσάς; 
Κάποτε µου είχε προτείνει ο αδελφός µου να 
ασχοληθούµε επαγγελµατικά αλλά βάλαµε 
κάτω τα νούµερα και είδαµε ότι δεν µας συ-
νέφερε οικονοµικά και παραµείναµε σε αυτή 
την κλίµακα. Ξεκινήσαµε από 15 στρέµµατα 
και σιγά σιγά επεκταθήκαµε και στα γειτονι-
κά κτήµατα µε λίγα δέντρα στο καθένα. Εί-
χαµε γύρω στα 450 δέντρα και φέτος φυτέ-
ψαµε άλλα 100 για να φτάσουµε τα 550 δέ-
ντρα της ποικιλίας Κορωνέικη, λίγα Καλα-
µών και πρόσφατα λίγα Αµφίσσης. Σε µία 

Ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος είναι επίτιµος πρόεδρος της εταιρείας Πέτρος 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, που κατασκευάζει, διανέµει και υποστηρίζει µεγάλο 
εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιοµηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, 
λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέµβιες µηχανές, 
αγροτικά, χωµατουργικά και βιοµηχανικά µηχανήµατα, µπαταρίες, λιπαντικά 
και ελαστικά. Από το 1970-2005 διατέλεσε πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της ίδιας εταιρείας και από το 2006 µέχρι σήµερα πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Είναι απόφοιτος του Harvard College, ενώ το 1964 
απέκτησε M.B.A. από το Harvard Business School. Επίσης, από το 1980-994 
διατέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας Ελληνικών 
Βιοµηχανιών και από το 1990-1994 αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας. Από το 
1989-1994 υπήρξε Πρόεδρος Ελληνοβρετανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου. 
Τέλος, από το 1991-2002 Ιδρυτικός Πρόεδρος του ALBA. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μακρά πορεία στις επιχειρήσεις

καλή χρονιά βγάζουµε περίπου 8 τόνους ε-
λιές που µας δίνουν περίπου 1,5 τόνο ελαι-
όλαδο. Ξέρετε οι ελιές δεν παράγουν το ίδιο 
κάθε χρόνο. Ωστόσο, παρατηρώ ότι υπάρ-
χουν κάποιες ελιές διαφορετικές. Μετράω 
και ζυγίζω κάθε χρόνο την παραγωγή κάθε 
ελαιόδενδρου  και βλέπω ότι πολλά δέντρα 
παράγουν το ίδιο κάθε χρόνο. 

Με ποιες λέξεις θα περιγράφατε 
το λάδι που παράγετε; 
Το δικό µας ελαιόλαδο δεν µυρίζει λάδι. Μυ-
ρίζει πράσινα φύλλα και γρασίδι. Έχει επίσης 
πολύ χαµηλή οξύτητα. Φέτος ήµασταν στο 
0,5 αλλά έχουν υπάρξει και χρονιές που ή-
µασταν στο 0,2. Βέβαια, αυτό που θέλω να 
σηµειώσω είναι ότι µιλάνε όλοι για την οξύ-
τητα, όµως η οξύτητα δεν έχει να κάνει µε το 
πόσο υγιεινό είναι το προϊόν αλλά µόνο µε τη 
γεύση του. Επίσης, ένα ελαιόλαδο σαν το δι-
κό µας µε υψηλή περιεκτικότητα ελαιοκαν-
θάλης και ελαιασίνης είναι πικρό και πολύ 
πικάντικο, δηλαδή σε καίει λίγο στο λαιµό. 

Πόσο προσωπικό χρόνο 
αφιερώνεται στον ελαιώνα και ποια 
είναι η αγαπηµένη σας στιγµή; 
Βρίσκοµαι στο χωράφι τις ηµέρες της συγκο-
µιδής και ελαιοποίησης, δηλαδή 4-5 µέρες το 
χρόνο. Λατρεύω δε τη στιγµή που µαζεύου-
µε τις ελιές. Βάζουµε το λαδόπανο από κά-
τω. Και είναι τα κλαδιά που είναι φορτωµέ-
να µε αυτές τις µικρές ελίτσες και τις χτενί-
ζουµε και ακούς αυτή τη βροχή. Είναι βρο-
χή αλλά όχι µε στάλες νερού αλλά µε στά-
λες ελιάς που πέφτουν πάνω στο λαδόπα-
νο. Πόσο ωραίο πράγµα να ακούς τη βροχή 
που έχεις δηµιουργήσει εσύ µε ένα χτενάκι;

Υπάρχει κάποια ιστορία που θα 
θέλατε να µοιραστείτε µαζί µας;
Στέλνουµε το ελαιόλαδό µας σε φίλους σε 
όλον τον κόσµο. Ανάµεσα σε αυτούς είναι 
και ένας φίλος µας από τη Γερµανία, ο ο-
ποίος τον περασµένο Ιανουάριο µου έστει-
λε ένα γράµµα στο οποίο µου έλεγε ότι ό-
ταν αρρώστησε ο γιος του δεν του έδωσε 
κανένα φάρµακο παρά µόνο το λάδι µας και 
το παιδί έγινε καλά. ∆εν ξέρω αν είναι αλή-
θεια ή αν το παιδί θα γινόταν καλά ούτως ή 
άλλως. Αυτό που µε ενδιαφέρει είναι ότι ο 
Γερµανός το προσέλαβε έτσι. Το ελαιόλα-
δο είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της πα-
τρίδας µας. Εγώ το στέλνω στην Ιαπωνία, 
την Αµερική και την Ευρώπη. ∆εν µπορείτε 
να φανταστείτε µε τη χαρά αντιδρούν αυτοί 
οι άνθρωποι όταν το παίρνουν. Πόσο το ε-
κτιµούν, πόσο το περιποιούνται και πως το 
τρώνε σταγόνα σταγόνα. 

Ο ελαιώνας του Κων. Πετρόπουλου ξεκίνησε µε 15 στρέµµατα στην Πάρο. Σήµερα στον 
ελαιώνα υπάρχουν 550 δέντρα της ποικιλίας Κορωνέικη, και λίγα Καλαµών και Αµφίσσης
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Αν το ελαιόλαδο είναι ο 
καλύτερος πρεσβευτής, εµείς 
έχουµε κάνει τις σωστές κινήσεις 
για να το προωθούµε;
Γίνονται αξιολογότατες προσπάθειες. Προ-
σωπικά γνωρίζω τον Καθηγήτή Προκόπη 
Μαγιάτη, ο οποίος µαζί µε την γυναίκα του 
Ελένη κάνει µία διεθνή προσπάθεια για να 
αναδείξει το ελληνικό ελαιόλαδο. Έχουν 
οργανώσει διεθνή συνέδρια και έχουν τα-
κτική συνεργασία µε το σπουδαιότερο κέ-

ντρο ελαιολάδου στο κόσµο, το Davis στην 
Καλιφόρνια. Οι δυο τους προσπαθούν να 
δηµιουργήσουν ένα αντίστοιχο κέντρο και 
στην Ελλάδα. Γίνονται πολλές τέτοιες προ-
σπάθειες. Από την άλλη, επιχειρηµατικά υ-
στερούµε. Έχω µελετήσει την επιχειρηµα-
τική ιστορία της φυλής µας. Από αρχαιοτά-
των χρονών οι Έλληνες ήταν καλοί έµπο-
ροι αλλά όχι καλοί marketeers, δηλαδή ό-
χι καλοί στο µάρκετινγκ. Ποια είναι η διαφο-
ρά; Ο έµπορος ενδιαφέρεται για το βραχυ-

χρόνιο κέρδος, πόσο πούλησε αυτή τη στιγ-
µή. Ο marketeer κάνει κάτι τώρα για να απο-
δώσει σε 10 χρόνια. Έχει προοπτική που ε-
µείς δεν έχουµε και δικαιολογούµεθα ιστο-
ρικά να µην την έχουµε,  διότι µε τόσους κα-
τακτητές και τόσες αλλαγές από τη µία µέ-
ρα στην άλλη πώς να κοιτάξεις στο µέλλον. 
Άρα µάρκετινγκ δεν έχουµε. Μάρκετινγκ έ-
χουν οι Ιταλοί που  παίρνουν το δικό µας έξ-
τρα παρθένο ελαιόλαδο και µετέπειτα το µο-
σχοπουλούν στις αγορές.

«Στέλνουµε το ελαιόλαδό µας σε φίλους µας σε όλον τον κόσµο. ∆εν µπορείτε να φανταστείτε µε τη χαρά αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι όταν 
το παίρνουν. Πόσο το εκτιµούν, πόσο το περιποιούνται και πως το τρώνε σταγόνα σταγόνα» αναφέρει στο El ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος.
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Π Ρ Ο Φ Ι Λ

  ΓόνιμοEtolea
∆υναµική είσοδο στον χάρτη µε τα προϊόντα  

ποιότητας και στόχο τα ράφια απαιτητικών χωρών  
της Ευρώπης, λόγω της εξαιρετικής του γεύσης και 

του απαράµιλλου design του κάνει τον τελευταίο 
χρόνο, ένα νέο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, από το 

νοµό Αιτωλοακαρνανίας, το Etolea
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Π
ρόκειται για ένα ανώτερης 
κατηγορίας ελαιόλαδο, που 
διακρίνεται για την ποιότητά 
του και την καλόγουστη 
συσκευασία του, παράγεται 

δε σε μικρές αρχικά ποσότητες (περίπου 2 
τόνους) από μια οικογενειακή επιχείρηση, με 
γενικότερη γνώση όμως του εμπορίου.

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της εταιρείας 
«βγαίνει» σήμερα στην άσπρη εκδοχή 
συσκευασίας (Etolea white), προερχόμενο 
αποκλειστικά από καρπό ιδιόκτητων 
ελαιώνων, ενώ έρχεται σύντομα και η μαύρη 
εκδοχή (Etolea black), από ελαιόλαδα 
συνεργαζόμενων παραγωγών.

«Ο σπόρος για το Etolea που ήδη κάνει 

τα πρώτα του βήματα σε ξένες αγορές, 
έπεσε σε γη γόνιμη. Σε χώματα δικά μας. 
Σκαμμένα με αγάπη και μόχθο. Χώματα που 
μεγαλώνουν αιώνες τώρα το μεγαλύτερο 
δώρο της ελληνικής γης, την ελιά», λέει 
στο «Ελαίας Καρπός-el» o δημιουργός του 
Κώστας Ξανθόπουλος, πολιτικός μηχανικός 
στο επάγγελμα, που μαζί με τη φιλόλογο 
σύζυγό του Αρετή και τις δυο κόρες τους, 
ξεκίνησαν το φιλόδοξο εγχείρημα.

«Μετά από διαρκή και επίμονη αναζήτηση 
για κορυφαία ποιότητα και βάζοντας την 
προσωπική μας φροντίδα σε όλα τα στάδια 
της καλλιέργειας, της συλλογής, της 
παραγωγής και της τυποποίησης, γεννήθηκε 
το Εtolea. Ένα ελαιόλαδο με γεύση που 

φέρνει στο μυαλό την παλιά, απείραχτη 
Ελλάδα, τις δεμένες οικογένειες και το 
σεβασμό στους κανόνες της φύσης», εξηγεί η 
Αρετή Κουβέλη, που τρέχει και το e-shop της 
εταιρείας (http://www.etolea.com).

Όλα ξεκίνησαν από 
το οικογενειακό λιοστάσι

Το λιοστάσι της οικογένειας θυμίζει έναν 
μικρό παράδεισο στην Αιτωλική γη και 
παρότι αποτέλεσε αρχικά, απλά μια οδό 
διαφυγής από την αστική καθημερινότητα, 
έφερε εν συνεχεία την ιδέα για την 
παραγωγή ενός έξτρα παρθένου ελαιόλαδου. 

Ο Κώστας, πολιτικός μηχανικός, 
σχεδίασε με μεθοδικότητα το όραμα 

Π Ρ Ο Φ Ι Λ
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για ένα άριστης ποιότητας και μικρής 
παραδοσιακής παραγωγής προϊόν με 
έντονα χαρακτηριστικά προσωπικής 
και οικογενειακής φροντίδας. Τα 
είκοσι χρόνια εμπειρίας στο σύγχρονο 
επιχειρηματικό περιβάλλον ενίσχυσαν την 
προσπάθεια δημιουργίας ενός προϊόντος, 
που συνδυάζει τόσο τον τόπο προέλευσης 
όσο και την ποιοτική υπεροχή του. 

Η Αρετή, καθηγήτρια φιλόλογος, 
«μοιράστηκε» το όραμα και ανέλαβε την 
υλοποίησή του μέσα από σύγχρονες 
μεθόδους οργάνωσης, ακολουθώντας 
όλες τις προδιαγραφές που απαιτούσε η 
ολοκλήρωσή του, όπως και την εξασφάλιση 
ISO 22000:2005 για το σύστημα 

Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
Οι κόρες τους, Μαρία και Πηνελόπη 

αγκάλιασαν και στήριξαν με νεανικό σθένος 
και φρέσκιες ιδέες τη συνολική προσπάθεια.

«Πρόκειται για μία οικογενειακή 
υπόθεση που στόχο έχει να φτάσει σε κάθε 
τραπέζι. Σε κάθε πιάτο που αγαπά την 
ποιότητα και την αυθεντική γεύση. Να 
γίνει συστατικό κάθε «ευ» συνταγής», λέει 
ο Κώστας Ξανθόπουλος, συμπληρώνοντας 
ότι «αυτή είναι η ιδέα πίσω από το Εtolea. 
Είναι ο κόπος, η επιμονή και η ακούραστη 
προσπάθεια. Είναι ο λόγος για να απλώσετε 
το χέρι σε μία συσκευασία Εtolea και να 
μοιραστούμε με τον καταναλωτή, τη χαρά 
της επιστροφής στο καλό ελαιόλαδο».

Ευλογηµένος τόπος
Η Αιτωλία, επαρχία του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας, προικισμένη με τον 
ποταμό Αχελώο, ο οποίος στην αρχαιότητα 
λατρευόταν σαν θεός, είναι ένας τόπος 
ευλογημένος. Φορτισμένος με αληθινές 
ιστορίες και μύθους που τα όρια τους 
μπλέκονται αφήνοντας τη λογική να 
ακουμπά στη φαντασία. Σε αυτόν τον 
ευλογημένο τόπο, ο οποίος εξακολουθεί 
μέχρι σήμερα να χαρίζει τους καλύτερους 
καρπούς του, με κορυφαίο αυτόν της ελιάς, 
βρίσκεται το λιοστάσι της οικογένειας. Στη 
θέση Μύλος Σέλλου, μόλις επτά χιλιόμετρα 
έξω από την πόλη του Αγρινίου, εκεί όπου 
μεγαλώνει ο καρπός που δίνει το Etolea.

Π Ρ Ο Φ Ι Λ
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  Γεύση
ιδεών 
  με μέλλον

Πρακτικά εφαρµόσιµες ιδέες που άπτονται της 
παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της µετέπειτα 
πορείας του ελαιολάδου και της ελιάς έως το 
ράφι, αναζητά ο πρώτος διαγωνισµός καινοτοµίας 
που διοργανώνει η Λέσχη Φίλαιος.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ο διαγωνισµός φιλοδοξεί να 

δώσει έναυσµα σε επενδυτές 
να «ρίξουν κεφάλαια» στον 

ελαιοκοµικό τοµέα, όπως τόνισαν 
στις οµιλίες τους ο πρόεδρος της 
Λέσχης Βαγγέλης ∆ιβάρης και ο 

γενικός διευθυντής του ΣΕΒΙΤΕΛ 
Γιώργος Οικονόµου.
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η διάδοση και η ενίσχυση των πρακτικών βιώσιµης 

επιχειρηµατικότητας, συνάµα µε την ταυτόχρονη ενίσχυση 
του brand του ελαιολάδου και της ελιάς, εκτιµάται ότι 

µπορεί να επιτευχθούν µέσω του διαγωνισµού.

Σ
την δηµιουργία νέων υπηρεσιών 
και προϊόντων µέσω της 
ανάπτυξης τεχνολογικών 
λύσεων και εφαρµογών στον 
ελαιοκοµικό τοµέα στοχεύει 

ο πρώτος διαγωνισµός Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας, µε την κωδική 
ονοµασία «Olive Challenge» της Λέσχης 
«Φίλαιος». Λεπτοµέρειες για τον διαγωνισµό, 
ο οποίος χωρίζεται σε τρεις φάσεις 
παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του 
Ευρωκοινοβουλίου, σε συνέντευξη Τύπου 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχ ης 
Φίλων Ελαιολάδου «Φίλαιος». Κάλεσµα 
συµµετοχής απηύθηνε ο γενικός διευθυντής 
του ΣΕΒΙΤΕΛ Γιώργος Οικονόµου σε 
µεµονωµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 
Όπως εξήγησε «µπορούν να συµµετάσχουν 
και επιχειρηµατικά σχήµατα, ανεξάρτητες 
οµάδες, χωρίς κανένα περιορισµό».

Οι ιδέες που θα βραβευθούν στον 
πρώτο αυτό διαγωνισµό Καινοτοµίας 

µπορούν να προέλθουν από όλο το φάσµα 
της παραγωγικής διαδικασίας, έως την 
ελαιοποίηση, την τυποποίηση, τη διακίνηση, 
τη διανοµή, τη διαφήµιση, το µάρκετινγκ, τις 
στρατηγικές προώθησης, τις εξαγωγές κ.λπ. 

Όπως σημείωσε σχετικά ο πρόεδρος 
της Λέσχης «Φίλαιος» Βαγγέλης ∆ιβάρης 
η διαδικασία σχεδιάστηκε «µε σκοπό 
να συµβάλλει στη δηµιουργία νέων 
υπηρεσιών και προϊόντων». 

Το µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Λάζαρος Κιωκάκης αναφέρθηκε 
στους τέσσερις πυλώνες του, οι οποίοι 
περιλαµβάνουν το διαγωνιστικό µέρος, την 
επώαση, τις εκδηλώσεις και τη διερεύνηση 
δυνατοτήτων χρηµατοδότησης.

Το λόγο στην συνέχεια έλαβε ο 
συνιδρυτής της οργάνωσης «Γη» και 
της Aephoria και µέλος του Advisory 
Committee του διαγωνισµού Πέτρος 
Κόκκαλης, ο οποίος δήλωσε ότι θα 
συνδράµει µε όλες του τις δυνάµεις. 

«Με τις γνώσεις και την εµπειρία µας 

από την αντίστοιχη Πρωτοβουλία Blue-
Growth για την θαλάσσια ανάπτυξη θα 
υποστηρίξουµε το διαγωνισµό», τόνισε, για 
να προσθέσει ότι «οι δύο αυτές πρωτοβουλίες 
που αφορούν την ελιά και τη θάλασσα, έχουν 
πολλά κοινά, την εθνική και πολιτισµική 
σηµασία και παγκόσµια εµβέλεια».

Τα στάδια του διαγωνισµού
● Υποβολή φακέλων, από τις 15 Νοεμβρίου 
2017 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018
● Αξιολόγηση των προτάσεων, από τις 16 
Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2018
● Demo Day την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018
● Το στάδιο της επώασης θα διαρκέσει 
από την 1η Απριλίου μέχρι τις 30 
Οκτωβρίου 2018
● H τελετή βράβευσης και η απονομή 
διακρίσεων θα γίνει σε επίσημη 
τελετή, παρουσία των βραβευόμενων 
συμμετεχόντων, των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και επίσημων 
προσκεκλημένων.
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ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ 
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

16-18 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Οι καταναλωτές έχουν µια εξαιρετική ευκαιρία 
να γνωρίσουν τις ποικιλίες ελαιολάδου και ελιάς, 
που παράγονται στην Ελλάδα και τα προϊόντα που 
βασίζονται σε αυτά, στο σηµαντικότερο εκθεσιακό 
γεγονός του τοµέα στην Καλαµάτα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης γίνονται 

σεµινάρια, επιµόρφωσης 
ελαιοκαλλιεργητών, 

ελαιοτριβείων, 
τυποποιητών και 

καταναλωτών.

Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ 
Ελαιόλαδου και Ελιάς στην 
Καλαμάτα έχει καθιερωθεί 

ως το σημαντικότερο εκθεσιακό και 
συνεδριακό γεγονός στον ελαιοκομικό 
τομέα. Η 4η διοργάνωση θα 
πραγματοποιηθεί φέτος στο εκθεσιακό 
συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Elite 
από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2018.
Για τους επαγγελματίες του 
ελαιοκομικού τομέα, το Φεστιβάλ 
επιδιώκει να καθιερωθεί ως 
τόπος συνάντησης, επιμόρφωσης 
και πληροφόρησης όλων των 
εμπλεκομένων αναφορικά με τις 
εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής, 

των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, 
των νέων τεχνολογιών, της νομοθεσίας, 
της τυποποίησης, της προώθησης, της 
υγιεινής, της ασφάλειας του ελαιολάδου 
και της επιτραπέζιας ελιάς αλλά και τις 
νέες τάσεις και προοπτικές σε διεθνές 
επίπεδο. Για τους καταναλωτές είναι 
μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουν 
τις ποικιλίες ελαιολάδου και ελιάς, που 
παράγονται στην Ελλάδα και προϊόντα 
που βασίζονται σε αυτά.

Οι επιμέρους δράσεις 
του φεστιβάλ περιλαμβάνουν:
●Συνέδριο, που σκοπό έχει την 
ενημέρωση και πληροφόρηση όλων 

των εμπλεκομένων στον τομέα του 
ελαιολάδου και της ελιάς για τις εξελίξεις 
σχετικά με τάσεις ελαιοκομίας διεθνώς 
και του σύγχρονου μάρκετινγκ.
●Σεμινάρια, που στοχεύουν στην 
επιμόρφωση ελαιοκαλλιεργητών, 
ελαιοτριβείων, τυποποιητών, 
καταναλωτών και επαγγελματιών της 
εστίασης και του τουρισμού.
●Έκθεση προϊόντων, εξοπλισμού και 
υπηρεσιών σχετικών με τον τομέα της 
ελαιοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και 
εμπορίας ελιάς και ελαιόλαδου.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
 http://www.kalamata-olive.gr/
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Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
διεθνή έκθεση αγροτικού 
εξοπλισµού και τεχνογνωσίας 

για την παραγωγή ελιάς , αµπέλου- 
οίνου, και οπωροκηπευτικών, που θα 
πραγματοποιηθεί από τις  έως τις 28 έως 
τις 30 Νοεμβρίου 2017 στο Εκθεσιακό 
Πάρκο του Μονπελιέ.  
Φέτος η SITEVI κλείνει  40 χρόνια 
πρωτοπορίας και τεχνογνωσίας και 
δίνει ακόμα περισσότερο χώρο στην 
καινοτομία µε τις εξής δράσεις: χωριό 
«Start-up», Forum, εξωτερική ζώνη 
επιδείξεων «Spot Démo» κ.λπ.
Στον τομέα της ελιάς θα παρουσιαστούν 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
εξοπλισμοί για τη συντήρηση και την 
καλλιέργεια του εδάφους, για τη σπορά, 
τη φύτευση, για την προστασία, την 
άρδευση, τον ψεκασμό, τη λίπανση ,  
τη συγκομιδή κ.α. 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  
https://www.sitevi.com/

Η καρδιά της καινοτομίας στη SITEVI

❶ 
∆ιαγωνισµός 
Κότινος

Για τρίτη συνεχή χρονιά τα 
κορυφαία τυποποιημένα 
εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα καλούνται να 
αναδείξουν τη μοναδικότητά 
τους και να διακριθούν 
για τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά τους, 
από πιστοποιημένους 
διεθνείς γευσιγνώστες του 
Διαγωνισμού Κότινος.

❷ 
Λέσχη  
«Φίλαιος»

Το επιστημονικό σωματείο με 
την επωνυμία Λέσχη Φίλων 
Ελαιολάδου με τον διακριτικό 
τίτλο «Φίλαιος» διοργανώνει 
τον 3ο διαγωνισμό 
ελαιολάδου. Επιδίωξη της μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
Λέσχης είναι η ανάδειξη της 
ποιότητας των επώνυμων 

τυποποιημένων εξαιρετικών 
παρθένων ελαιολάδων.

❸ 
Τυποποιητές 
ελαιολάδου

Δίνεται η ευκαιρία στα 
προϊόντα των τυποποιητών 
να κατακτήσουν μια θέση 
μεταξύ των κορυφαίων 
εξαιρετικών παρθένων 
ελαιολάδων της νέας 
εσοδείας 2017-2018, και 
να συμμετάσχουν στη 
FOODEXPO, αξιοποιώντας 
επιχειρηματικές συναντήσεις 
και παράλληλες εκδηλώσεις.

❹ 
Τρεις κατηγορίες 
βραβείων

Ο Διαγωνισμός Κότινος 
2018 αφορά βραβεία για: 
α) εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα ΠΟΠ/ΠΓΕ, 
β) βιολογικά εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα και 

γ) εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα συμβατικής 
καλλιέργειας.

❺ 
Αξιολόγηση 
συµµετοχών

Σε πρώτο επίπεδο γίνεται 
αξιολόγηση με βάση την 
ένταση του φρουτώδους 
και την ταξινόμηση σε μια 
κατηγορία (ισχυρή, μεσαία 
και απαλή) και στο δεύτερο 
για την ανάδειξη των νικητών 
για κάθε κατηγορία βραβείων.

❻ 
Συµµετοχές ως 
15 Φεβρουαρίου

Αιτήσεις υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόμενοι έως τις 
15 Φεβρουαρίου 2018. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθυνθούν στη 
Γραμματεία της «ΦΙΛΑΙΟΣ», 
στο τηλ: 2103238856 και στο 
email  info@filaios.org.  

3ος ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΜΟΝΠΕΛΙΕ 28-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΛΟΝ∆ΙΝΟ 13-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Στις τάξεις των παραγωγών αλλά και 
γενικότερα στον κλάδο του ελαιολάδου 
υπάρχει αυτό τον καιρό μια ευφορία,   η 
οποία προφανώς και πηγάζει από το καλό 
επίπεδο στο οποίο δείχνουν να συντηρού-
νται οι τιμές για τους καλλιεργητές, αυ-
τό όμως δεν σημαίνει ότι τα εγγενή προ-
βλήματα γύρω από το προϊόν έχουν λυθεί, 
αντίθετα, τα περισσότερα εξ αυτών έχουν 
κρυφτεί κάτω από το χαλί και είναι πιθα-
νό να βγουν στην επιφάνεια, ίσως μάλι-
στα και με μεγαλύτερη ένταση, στο πρώτο 
«στραβοπάτημα» της αγοράς.

Είναι θετικό το γεγονός ότι ο προσανα-
τολισμός του ελληνικού ελαιολάδου στην 
πραγματική αγορά, χωρίς τις στρεβλώσεις 
που χαρακτήριζαν την ελαιοκομική πολι-
τική προηγούμενων δεκαετιών, δείχνει να 
έχει εμπεδωθεί.  Τα τελευταία χρόνια, κά-
ποιες μεγάλες Ενώσεις Συνεταιρισμών ή 
ακόμα παλιότερα η «Ελαιουργική», ανα-
λάμβαναν να παραλάβουν από τους παρα-
γωγούς «όλο τα λάδι» με μία τιμή και να το 
διαθέσουν στην αγορά όπως – όπως, στέλ-
νοντας μάλιστα το κράτος το «λογαριασμό» 
της όποιας διαφοράς από τη διαχείρισή τους.

Είναι ίσως ακόμα νωπό για να εκτιμή-
σει κανείς, πότε ήταν καλύτερα για τον 
παραγωγό, τότε ή τώρα. Σε κάθε περίπτω-
ση, αυτός ο δρόμος ήταν αδιέξοδος και κα-
λώς εγκαταλείφθηκε. Άλλωστε και τότε, 
το όποιος όφελος της πολιτικής αυτής δεν 
ήταν ίδιο για όλους τους παραγωγούς. Εκεί-
νοι που περιποιούνταν και πρόσεχαν το 
ελαιόδεντρα, πασχίζοντας για το καλύτερο 
δυνατό παραγωγικό και ποιοτικό αποτέλε-
σμα, προφανώς και δεν είχαν κανένα λόγο 
να μπαίνουν… στην ίδια δεξαμενή, με τους 
συναδέλφους τους που έφερναν «γράσο». 

Όμως, η υπόθεση της ελαιουργικής πο-
λιτικής μιας χώρας όπως είναι η Ελλάδα, 
με περισσότερα από 8 εκατομμύρια στρέμ-
ματα δεσμευμένα στην ελαιοκαλλιέργεια 
και με περισσότερες από 150.000 αγροτι-
κές οικογένειες «δεμένες» με το προϊόν, δεν 
μπορεί να εξαντλείται στην άμβλυνση της 
βασικής παραμέτρου που συνθέτει μια λά-
θος πορεία. Απαιτούνται γενναίες παρεμ-
βάσεις σε όλα τα επίπεδα. Από την πολιτική 
γης και τις επιλογές των ποικιλιών, μέχρι τις 
καλλιεργητικές μεθόδους και τη διαχείριση 
του παραγόμενου προϊόντος.  ο γερολαδάς

Μέσα από τη μοναδική 
διοργάνωση με θέμα την 
ανάδειξη και προώθηση 

της πλέον εξαιρετικής ποιότητας 
του «υγρού χρυσού» στις διεθνείς 
αγορές, το Λονδίνο θα φιλοξενήσει 
για ακόμα μια φορά τους καλύτερους 
παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο. 
Το London International Health Ol-
ive Oil Competitions 2018, αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύτερους 
διαγωνισμούς παγκοσμίως για 
την ποιότητα και τη συσκευασία 
του ελαιολάδου, ο οποίος θα 
πραγματοποιηθεί από τις 13 έως 
τις 15 Απριλίου 2018.

Αντιπροσωπευτικά δείγματα 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου από 
όλες τις χώρες ταξιδεύουν στο 
Λονδίνο για να συμμετάσχουν 
στον διαγωνισμό, στο πλαίσιο 
του οποίου θα απονεμηθούν 
στους παραγωγούς ελαιολάδου τα 
βραβεία ποιότητας, συσκευασίας 
και ισχυρισμού υγείας.
Κριτές από διαφορετικές χώρες θα 
κρίνουν συνολικά το κάθε προϊόν 
συνυπολογίζοντας τόσο την εικόνα 
όσο και την ποιότητα. Σκοπός του 
διαγωνισμού είναι η προσθήκη 
αξίας στο ελαιόλαδο καθώς επίσης 
οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα 
να επικολλήσουν το λογότυπο του 
βραβείου πάνω στην ετικέτα του 

προϊόντος τους και έτσι να έχουν 
μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα από 

εμπόρους και καταναλωτές. 
Στον εν λόγω διαγωνισμό 
μπορούν να λάβουν μέρος 

μόνο τυποποιημένα ελαιόλαδα, 
που κυκλοφορούν νόμιμα στα 

καταστήματα λιανικής πώλησης.

Περισσότερες πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

του διαγωνισμού: http://www.
londonoliveoil.com/

Σημείο συνάντησης  
καλύτερων παραγωγών

Παρενιαυτοφορία
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Οι απαρχές του ελαιολάδου στις ΗΠΑ

Τ ο ελαιόδεντρο μεταφέρθηκε στο 
Νέο Κόσμο από τους Ισπανούς και 
τους Πορτογάλους εξερευνητές, 

αλλά και τους πρώτους αποίκους των 
μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων τον 
15ο και τον 16ο αιώνα. Στα τέλη του 18ου 
αιώνα φραγκισκανοί μοναχοί ξεκίνησαν 
τη δημιουργία ελαιώνων στην Καλιφόρνια 
των ΗΠΑ. Η ελιά που είναι γνωστή από 

τους αρχαιότατους χρόνους, ήταν από 
τα λίγα φυτά που επιβίωσαν κατά τις 
περίφημες ανταλλαγές του Κολόμβου από 
τον Παλιό προς το Νέο Κόσμο. Υπάρχουν 
άγρια, αυτοφυή φυτά ελιάς στην Αμερική, 
αλλά η Olea europaea έφτασε από την 
Ισπανία στο Νέο Κόσμο περίπου το 1560. 
Αργότερα, οι βρετανικές αποικίες στις 
ΗΠΑ ανέπτυξαν κάποιο ενδιαφέρον για 

Σ 
την ελαιοπαραγωγή της 
Καλιφόρνιας το 1909 
πρωτοστατούσε το Σαν 
Ντιέγκο. Συγκεκριμένα, 
το πρώτο ελαιόδεντρο που 

φυτεύτηκε στην Καλιφόρνια ήταν το 
1769 στην περιοχή Μίσιον Βασίλικα Σαν 
Ντιέγκο ντε Αλκάλα. Αυτό αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, η επικεφαλής του Νομικού 
Ερευνητικού Κέντρου και καθηγήτρια 
νομικής στο πανεπιστήμιο του Σαν 
Ντιέγκο Νάνσι-Κάρολ Κάρτερ σε μελέτη 
της με τον τίτλο «Οι ελαιώνες του Σαν 
Ντιέγκο-Οι απαρχές της βιομηχανίας 
στην Καλιφόρνια». 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα 
της Νάνσι-Κάρολ Κάρτερ, η καλλιέργεια 
της ελιάς στην ιστορία του Σαν Ντιέγκο 
ξεκινά από τις αρχές του 18ου αιώνα με 
επίκεντρο την περιοχή Μίσιον Βασίλικα 
Σαν Ντιέγκο ντε Αλκάλα και παρακμάζει 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Λίγα όμως 
είναι γνωστά για την ακμάζουσα 
βιομηχανία ελαιολάδου στο Σαν Ντιέγκο, 
όπως ότι για παράδειγμα η Giff ord 
and Sons Olive Works, ήταν η πρώτη 
αμερικανική εταιρεία που συσκεύασε και 
διακίνησε ώριμες ελιές σε κονσέρβα. Έναν 
αιώνα αργότερα, σχεδόν όλες οι ελιές που 
παράγονταν στην Καλιφόρνια πωλούνται 
με τον τρόπο που είχε ανακαλύψει 

η οικογένεια Giff ord στο εργοστάσιο 
επεξεργασίας της στο Σαν Ντιέγκο.  
Η υπόσχεση για οικονομικά οφέλη από 
την ελαιοκαλλιέργεια στην Καλιφόρνια 
έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα της 
δεκαετίας του 1880, με δελεαστικούς 
τίτλους που χρησιμοποιούνταν στον 
Τύπο της εποχής όπως «μεγάλη 
ζήτηση και μεγάλο κέρδος» (Chicago 
Daily Tribune, 1886). Ο Καλιφορνέζος 

συγγραφέας και ποιητής Joaquin Miller 
επίσης αποτύπωσε το λαϊκό αίσθημα 
της περιόδου: «Αυτό το σκληρό μικρό 
δέντρο, η ελιά, αποδίδει πάντα στο 
πιο άσχημο, πιο θλιβερό και ελάχιστο 
κομμάτι γης ... και η ελιά ευγενικά 
αναπτύσσεται σε κάθε τόπο που 
επιλέγεις να τη βάλεις .... Πώς θα είναι 
η χώρα όταν η ελιά θα καθιερωθεί εδώ 
όπως και στην Ιταλία!».

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

τα ελαιόδεντρα, όμως ο Τόμας Τζέφερσον 
που ήταν ο 3ος Πρόεδρος των ΗΠΑ και 
υπήρξε και αφοσιωμένος αγρότης ζήτησε 
οι φυτεύσεις ελαιώνων να επικεντρωθούν 
στις νότιες πολιτείες και ειδικά στην 
Καλιφόρνια. Μάλιστα, ο Τζέφερσον 
φέρεται ότι είχε πει τα εξής: «Από όλα 
τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο (το 
ελαιόλαδο) είναι το επόμενο πιο πολύτιμο 
αγαθό, αν όχι το πιο πολύτιμο από όλα».
Πλέον, η «χρυσή πολιτεία» παράγει το 99% 
του ελαιολάδου των ΗΠΑ. Πρόκειται για 
μια βιομηχανία 34 εκατ. δολαρίων που έχει 
στο επίκεντρο τις περιοχές San Joaquin 
και βόρεια στην κοιλάδα του Σακραμέντο. 
Μάλιστα, σύμφωνα με το Συμβούλιο 
Ελαιολάδου της Καλιφόρνιας (COOC) 
υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο μέχρι το 2020 
θα προστίθενται 1.400 στρέμματα με ελιές. 
Με βάση τα στοιχεία του COOC, το 2016 
ο ελαιώνας της Καλιφόρνια έφτανε τα 
160.000 στρέμματα.

Η ευρωπαϊκή ελιά, 
Olea europaea, έφτασε 

στις ΗΠΑ από την Ισπανία.

COOC: Ως το 2020 
θα προστίθενται κάθε έτος 
1.400 στρέµµατα µε ελιές.

Ο Τόµας Τζέφερσον 
ζήτησε η Καλιφόρνια να 

γίνει ο ελαιώνας των ΗΠΑ.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
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