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Editorial

Σε 47 χώρες του πλανήτη η παραγωγή ελαιολάδου δεν σταματά ούτε μια μέρα

Φέτος, μπορεί να είναι η χρονιά του! Ο λόγος για το ελληνικό ελαιόλαδο, 
το οποίο, μετά από μια δύσκολη καλλιεργητικά χρονιά που συνοδεύτηκε 
από δραματική μείωση της παραγωγής, εισέρχεται στο κατώφλι της νέας 
ελαιοκομικής περιόδου με σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις.

Πρώτον, τα σημάδια του καιρού προοιωνίζουν αποκατάσταση της ισορροπίας 
σε ό,τι αφορά την παραγωγή, δεύτερον, το «στραβοπάτημα» των Ισπανών στις 
αποδόσεις αφήνει μεγάλα περιθώρια για ανανέωση της εμπιστοσύνης ή και 
διείσδυση του επώνυμου ελληνικού προϊόντος σε μεγάλες αγορές παγκοσμίως. 

Αρκεί βέβαια να αποφύγουμε την παγίδα! Είναι σίγουρο ότι η μειωμένη 
παραγωγή της Ιβηρικής χερσονήσου θα λειτουργήσει σαν «κράχτης» για τη 
διάθεση μεγάλου μέρους της εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου σε χύμα μορφή, 
δηλαδή μαζικά και με βυτία (φορτηγά και πλοία), σε μεγάλες τυποποιητικές 
μονάδες και ραφιναρίες της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η  προοπτική της «εύκολης 
λύσης», ενδεχομένως και του γρήγορου κέρδους, λειτουργεί για μια ακόμη φορά 
υπονομευτικά για το «χρυσάφι» της ελληνικής γης. 

Σημειωτέον ότι ο τομέας του ελαιολάδου είναι μια από τις μεγαλύτερες 
αναδυόμενες αγορές στον κόσμο και μάλιστα ανεβαίνει με τέτοιους ρυθμούς, 
που σύμφωνα διεθνείς αναλυτές, κάθε έξι ή επτά μήνες εμφανίζεται στον 
παγκόσμιο χάρτη και ένας νέος παραγωγός. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν σταματά 
ούτε μια μέρα τον χρόνο η παραγωγή, στις συνολικά 47 χώρες ανά τον κόσμο, 
όπου καλλιεργείται μέχρι στιγμής η ελιά. Σύντομα ο αριθμός των χωρών που 
παράγουν ελαιόλαδο θα φθάσει τις 49, καθώς έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για τις εξελίξεις στον κλάδο η Μαδαγασκάρη και η Νότια Κορέα.

Δεν υπάρχει πάντως αμφιβολία ότι και σ’ αυτή ακόμα την περίπτωση, τα 
πλεονεκτήματα είναι καταλυτικά υπέρ της χώρας μας. Αυτό που χρειαζόμαστε, 
εκτός από τη σταθερή ποιότητα του προϊόντος, είναι η αξιοποίηση του 
μύθου, δηλαδή η κατοχύρωση μιας ταυτότητας που θα παντρεύει την εικόνα 
(συσκευασία) με το περιεχόμενο.      

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης διευθυντής
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Της Πέλλας
Λασηθιωτάκη

Έχασαν 187 εκατ. οι Κρητικοί, 
αµήν και πότε να πάρουν 65

Το µεγαλύτερο τµήµα των αποζηµιώσεων αναµένεται 
να καταβληθεί στους ελαιοπαραγωγούς που υπέστη-
σαν απώλειες στη σοδειά τους σε ποσοστά από 30% 

έως 90% (ανά περιφερειακή ενότητα) λόγω της ακαρπίας 
την περίοδο 2013 – 2014.  Οι αγρότες ανησυχούν, καθώς η 
γραφειοκρατία, ακόµα και µετά την έγκριση του ποσού, είναι 
χρονοβόρα. ∆εν αποκλείουν να χάσουν µέρος των αποζηµι-
ώσεών τους. Ο φάκελος, αφού εγκριθεί από το υπουργείο 
Οικονοµικών, χρειάζεται να κατατεθεί στην ΕΕ και πιθανόν 
να ζητηθούν διευκρινίσεις από το ∆ηµόσιο. Στη συνέχεια, αν 
όλα πάνε καλά, θα εγκριθεί για να επιστραφεί στη χώρα µας 
και µετά από νέα έγκριση από το υπουργείο Οικονοµικών, να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες από τον ΕΛΓΑ που θα οδηγήσουν 
στην καταβολή των αποζηµιώσεων. Η εµπειρία των παραγω-
γών «λέει» ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτούνται χρόνια…

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2013
Το πρόβληµα της πρωτοφανούς ακαρπίας των ελαιόδεντρων, 
ως γνωστόν, προέκυψε το καλοκαίρι του 2013, όταν η ανθο-
φορία δεν οδήγησε σε καρπόδεση. Η ακαρπία οφείλεται στον 
καιρό, κυρίως την ανοµβρία. Σύµφωνα µε τον προϊστάµενο 
της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Κρήτης Νίκο Μαυράκη, 
η ανοµβρία Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2013 ήταν η βασική 
αιτία. Η ∆ιεύθυνση είχε εκπονήσει µελέτη την οποία παρέδωσε 
στο υπουργείο. Να σηµειωθεί ότι ο τότε υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρης είχε συγκροτήσει επιτροπή επιστη-
µόνων, η οποία τεκµηρίωσε τις συνθήκες και το µέγεθος των 
ζηµιών σε όλη την Ελλάδα. Ο φάκελος αυτός είναι έτοιµος 
να κατατεθεί και στα αρµόδια όργανα της ΕΕ, όταν βέβαια η 
πίστωση εγκριθεί από το υπουργείο Οικονοµικών.  «Ως ΕΛΓΑ 
έχουµε ολοκληρώσει τις διαδικασίες και όταν δοθεί η έγκριση 
µπορούµε να στείλουµε το φάκελο στην ΕΕ» δηλώνει ο 
διοικητής του οργανισµού, Β. Έξαρχος. 

Η απώλεια εισοδήµατος των Κρητικών ελαιοπαραγωγών 
την περίοδο 2013 -2014, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της 
Περιφέρειας,  ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ.  Κατά τον κ. 
Μαυράκη, η µέση, ετήσια παραγωγή ελαιόλαδου στην Κρήτη 
ανέρχεται, από στατιστικά, σε 100.000 τόνους. Η παραγωγή 
όµως την επίµαχη περίοδο, σαφώς και δεν ξεπέρασε τους 
25.000 τόνους. Κατά συνέπεια η απώλεια φθάνει τους 
75.000 τόνους. Με µία µέση τιµή τα 2,5 ευρώ το κιλό στον 
παραγωγό, η οικονοµική απώλεια των Κρητικών ανέρχεται 
σε 187,5 εκατ. ευρώ!  Παρόλα αυτά, στο έγγραφό της προς το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Περιφέρεια ανέφερε ως 
ποσό αιτηθείσας αποζηµίωσης τα 150 εκατ. ευρώ. 
Η µεγαλύτερη απώλεια παρατηρήθηκε, σύµφωνα µε τις ίδιες 
εκτιµήσεις,  στο νοµό Λασιθίου, όπου η µείωση παραγωγής 
έφθασε στο 80% σε σύγκριση µε µία µέση χρονιά. Στο νοµό 
Ηρακλείου, όπως προκύπτει από τα ελαιουργεία, παράχθη-
καν 8.000 τόνοι, ενώ η µέση ετήσια παραγωγή φθάνει τους 
40.000 τόνους. Ανάλογη κατάσταση ήταν και στο Ρέθυµνο. 
Στο νοµό Χανίων η απώλεια ήταν 45%. Αξίζει ωστόσο να επι-
σηµανθεί ότι υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη όπου η απώλεια 
εισοδήµατος έφθασε το 90%, όπως η Βιάννος, σύµφωνα µε 
το δήµαρχο Παύλο Μπαριτάκη. 
Τα ποσά όµως που θα καταβληθούν από το δηµόσιο ως απο-
ζηµιώσεις δεν θα έχουν αυτό το ύψος, διότι µέσω ΠΣΕΑ δεν 
λαµβάνουν χρήµατα για ζηµιές στην παραγωγή όσοι δεν είναι 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Τίθενται µάλιστα εισοδηµα-
τικά κριτήρια. Κι επειδή ιδιαιτέρως 
στην ελαιοκαλλιέργεια πολλοί 
παραγωγοί είναι ετεροεπαγγελ-
µατίες, οι τελικές αποζηµιώσεις 
πιθανόν να καλύπτονται, σε 
επίπεδο χώρας, από το ποσό 
που εισηγείται το υπουργείο.

Στο υπουργείο Οικονοµικών έχει «κολλήσει» από τον περασµένο Μάιο ο φάκελος για την 
καταβολή αποζηµιώσεων µέσω ΠΣΕΑ στα δενδρώδη, προτεινόµενου ύψους 65 εκατ. ευρώ

Στους 100.000 τόνους η µέση παραγωγή στην Κρήτη, το 2013-14 ήταν 25.000
Με µία µέση τιµή τα 2,5 ευρώ το κιλό στον παραγωγό, η οικονοµική απώλεια των Κρητικών ανέρχεται σε 187,5 εκατ. 
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Στο 1/3 μειώνεται  
η άμεση ενίσχυση  
ελαιοκαλλιέργειας
Πρωτοφανή μείωση της τάξεως του 68,3% των κοινοτικών ενισχύσεων 
για τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας διαπιστώνουν οι ελαιοκομικοί 
φορείς και οι παραγωγοί της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και για το λόγο αυτό ζητούν 
ενημέρωση από το υπουργείο αλλά και ασφαλιστικές δικλείδες.

Π
ιο υγκεκριμένα και με βάση τον 
εθνικό φάκελο που κατατέθηκε την 
1η Αυγούστου στις Βρυξέλλες, η 
μέση ενίσχυση για την καλλιέργεια 
της ελιάς έχει προσδιοριστεί να 
συγκλίνει μέχρι το 2019 στα 48,45 

ευρώ ανά στρέμμα. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι 
με βάση τα στοιχεία των ιστορικών δικαιωμάτων 
της τελευταίας 8ετίας, ειδικά στην Κρήτη η άμεση 
ενίσχυση ήταν της τάξεως των 152,9 ευρώ το 
στρέμμα, η μείωση που επέρχεται είναι στο 1/3 
των σημερινών δικαιωμάτων. 
 Στα παραπάνω συνηγορεί και η πρόσφατη 
επιστολή του  Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων 
Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), προς την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
την οποία διαβίβασε ο Βουλευτής Ηρακλείου 

Λευτέρης Αυγενάκης σε κοινοβουλευτική του 
παρέμβαση. Ειδικότερα, στην εν λόγω επιστολή, 
ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, ως 
πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ, τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου της ελληνικής 
ελαιοκαλλιέργειας μέσω των εθνικών μέτρων 
της νέα ΚΑΠ και σημειώνει με έμφαση την ανη-
συχία για το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας, την 
αγωνία των παραγωγών και προσθέτει πως ενώ 
γίνονται αναφορές από το υπουργείο σε άλλες 
καλλιέργειες, η ελαιοκαλλιέργεια παραλείπεται, 
ενώ καλεί το υπουργείο να απαντήσει ουσιαστικά 
και να παραστεί στη γενική συνέλευση του ΣΕΔΗΚ 
στις 31 Οκτωβρίου.

Ολόκληρη η επιστολή του ΣΕΔΗΚ
«Κύριοι Υπουργέ και Υφυπουργέ
Με παλαιότερο Υπόμνημα μας (αρ.43/16-7-14) 
σας είχαμε αναφέρει τους προβληματισμούς 
των Ελαιοπαραγωγών Δημοτών μας, που είναι 
όλοι οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης, για την τύχη 
της Ελαιοκαλλιέργειας στα πλαίσια της Εθνικής 
πρότασης για την νέα ΚΑΠ. Παράλληλα, στο ίδιο 
Υπόμνημα, σας είχαμε εκθέσει τη σημασία και 
τον ρόλο της ελαιοκαλλιέργειας για την Κρήτη 
και σας είχαμε υποβάλλει τις προτάσεις μας για 
την «περιφερειοποίηση» με στόχο η Ελαιοκαλ-
λιεργεια που αποτελει ένα από τους κύριους 
οικονομικούς πόρους του νησιού, με κατά βάση 
εξαγωγικό χαραχτήρα, να διατηρήσει και ενι-
σχύσει τον ρόλο της στην οικονομία του νησιού 
αλλά και της χώρας γενικότερα.
Ωστόσο, από τις επίσημες ανακοινώσεις 
του Υπουργείου σας, διαπιστώνεται ότι ενώ 
γίνονται συνεχώς επεξηγηματικές αναφορές και 
ρυθμίσεις για άλλες καλλιέργειες (π.χ. Βαμβάκι, 
Βοσκότοπους, Συνδεδεμένες κ.α.) αποφεύγονται 
παντελώς αναφορές για την Ελαιοκαλλιεργεια.
Παράλληλα από τα γενικά στοιχεία που ανα-
κοινώθηκαν από τον κ. Υπουργό στην Βουλή 
για την περιφέρεια «Δενδρώδεις» (9,7 εκ. στρ. 
έκταση, 470 εκ. ευρώ ενισχύσεις) διαπιστώνεται 
ότι η μέση ενίσχυση για την Ελαιοκαλλιέργεια, 
η οποια προφανώς θα υπαχθεί στην Περιφέ-
ρεια «Δενδρωδών», θα καταλήξει το 2019 στα 
48,45 ευρώ ανά στρέμμα αντί 152,9 ευρώ ανά 
στρέμμα που ηταν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με 
στοιχεία του Υπουργείου σας. Εάν όλα αυτά 
είναι ακριβή, είναι φανερό ότι οι ενισχύσεις για 
την ελαιοκαλλιέργεια θα υποστούν μια μείωση 
της τάξεως του 68,3%, η οποια προστιθέμενη 
στις απώλειες από τις ζημιές που προκάλεσαν 
οι καύσωνες της περσινής Άνοιξης, θα προκα-
λέσει δραματικές επιπτώσεις στο εισόδημα των 
ελαιοπαραγωγών και θα συντελέσει σε πλήρη 
εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας. 
Εύλογο είναι, επομένως, το αίτημα των ελαι-

Ο δήμαρχος  
Ρεθύμνου αλλά 
και πρόεδρος 
του ΣΕΔΗΚ  
Γ. Μαρινάκης
καλεί το ΥΠΑΑΤ 
στη ΓΣ του 
ΣΕΔΗΚ στις 31 
Οκτωβρίου.

Της Φανής Γιαννακοπούλου
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Οι ελαιώνες δεν αποτελούν 
μια απλή εδαφική έκταση, 
όπως στην περίπτωση άλλων 
καλλιεργειών, αλλά μια 
μόνιμη εγκατάσταση στην 
οποία το έδαφος αποτελει 
μικρό ποσοστό μόνο, της 
συνολικής επένδυσης, η 
οποία απαίτησε 10/ετιες η και 
αιώνες και μόχθους γενεών 
για να υπάρξει, αναφέρει ο 
ΣΕΔΗΚ στην επιστολή του.
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οπαραγωγών και των Φορέων της 
Κρήτης να ενημερωθούν πλήρως για το 
πώς σχεδιάστηκε η νέα ΚΑΠ, τι ακριβώς 
προβλέπει για την ελαιοκαλλιέργεια 
και ποιες είναι οι τυχόν ωφέλειες ή 
απώλειες των ελαιοκαλλιεργειών και 
ποιοι είναι λόγοι που τις επέβαλαν.
Στα πλαίσια αυτά και επειδή στα τέλη 
Οκτώβριου πρόκειται να πραγματο-
ποιηθεί ΓΣ του ΣΕΔΗΚ κατά την οποια 
κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι το 
«Μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στα 
πλαίσια της νέας ΚΑΠ» παρακαλούμε 
όπως μας παράσχετε έστω και εκ των 
ύστερων τα επίσημα στοιχεία με βάση 
τα οποία έγινε ο σχεδιασμός της Εθνι-
κής πρότασης, για να ενημερώσουμε 
τους ελαιοπαραγωγούς μας.
Ειδικότερα ενδιαφέρει να μας παράσχε-
τε τα ακόλουθα στοιχεία.
1. Ποσά ενισχύσεων, έκτασης ελαι-
οτεμαχίων και αριθμός δικαιούχων 
ελαιοπαραγωγών κατά μέσο όρο την 4/
ετία 1999-2003 όποτε υπολογιστήκαν 
τα ποσά της ενιαίας ενίσχυσης κατά 
παραγωγό.
2. Ποσό μέσης ενιαίας ενίσχυσης ανά 
στρέμμα για την ελαιοκαλλιέργεια και 
χρονική κλιμάκωση της εφαρμογής 
του, σύμφωνα με την Εθνική πρόταση 
και τις εφαρμοστικές ρυθμίσεις που θα 
αποφασίσετε.
3. Πρόθεση του Υπουργείου για αποδο-
χή και νομοθέτηση της σύστασης του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 σελ.611 
να περιοριστεί η τυχόν μείωση των 
ενισχύσεων των ελαιοκαλλιεργη-

τών στο 30% της αρχικής αξίας των 
δικαιωμάτων τους, προκειμένου, όπως 
επεξηγεί, να αποφευχθούν απαράδεκτα 
διασπαστικές απώλειες.
Κύριοι Υπουργοί 
Όπως και στο προηγούμενο υπόμνημα 
μας αναφέραμε, οι όποιοι σχεδιασμοί 
για την νέα ΚΑΠ θα πρεπει να λάβουν 
υπόψη ότι η Ελαιοκομία που είναι 
διαχρονικά δεμένη με την ιστορία, τον 
πολιτισμό και την οικονομία του νησιού 
εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί 
ένα απο τους κυριότερους οικονομικούς 
πόρους του νησιού και προσφέρει κύρια 
και μερική απασχόληση στο σύνολο 
σχεδόν των κατοίκων της Κρήτης.
Επομένως είναι φανερό ότι τα Εθνικά 
μέτρα με τη νέα ΚΑΠ θα πρεπει να 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση του 
ρόλου του Ελαιοκαλλιέργειας και όχι 
την υποβάθμιση και εγκατάλειψη της, 
πράγμα που θα έχει τεράστιες, όχι μόνο 
τοπικές, αλλά και εθνικές επιπτώσεις.
Οι ως σήμερα ενισχύσεις μπορεί να 
φαίνονται υψηλότερες ανά στρέμμα, 
όμως είναι πολύ χαμηλότερες ανά 
δικαιούχο απ’ ό,τι σε άλλες καλλιέρ-
γειες αφού με βάση τα στοιχεία του 
Ελαιοκομικού Μητρώου η μέση έκταση 
ανά καλλιεργητή της Κρήτης είναι 
μόλις 10 στρ. έναντι πολλαπλάσιας (5-8 
φορές) έκτασης των καλλιεργητών που 
ασχολούνται με άλλες καλλιέργειες.
Οι ελαιώνες δεν αποτελούν μια απλή 
εδαφική έκταση, όπως στην περίπτωση 
άλλων καλλιεργειών, αλλά μια μόνιμη 
εγκατάσταση στην οποία το έδαφος 

αποτελει μικρό ποσοστό μόνο, της 
συνολικής επένδυσης, η οποία απαίτησε 
10/ετιες η και αιώνες και μόχθους 
γενεών για να υπάρξει.
Η δραστική περικοπή των ενισχύσεων 
των ελαιοκαλιεργητών, ασφαλώς θα 
προκαλέσει οικονομική αδυναμία τους, 
τέτοια ώστε να οδηγηθούν σε πώληση 
του προϊόντος σε χαμηλές τιμές, κάτω 
του κόστους παραγωγής και στην 
εγκατάλειψη της καλλιέργειας
Κύριοι Υπουργοί
Μετά όσα εκθέτουμε παραπάνω, 
ελπίζουμε ότι θα έχουμε την απάντησή 
σας για τα αιτούμενα στοιχεία έγκαιρα, 
πριν απο τις 31 Οκτωβρίου οπότε 
θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο η 
ΓΣ του ΣΕΔΗΚ στην οποία θα ηταν 
χρήσιμο να συμμετάσχει και αρμόδιος 
εκπρόσωπος σας.
Υπόψη ότι στην Συνέλευση αυτή, έχουν 
προσκληθεί και αναμένεται να συμμε-
τάσχουν εκτός απο τους εκπροσώπους 
των Δήμων και της Περιφέρειας και 
εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Συλλόγων 
Γεωπόνων, Τυποποιητών ελαιολά-
δου, Ελαιοτριβείων, Ομοσπονδιών, 
Συνεταιρικών Οργανώσεων ΣΠΑΚΕ, 
ΔΕΑΧΕ και άλλων εμπλεκόμενων με 
την ελαιοκομία Οργανώσεων. Αναμέ-
νοντας την θετική ανταπόκρισή σας, σας 
ευχαριστούμε από πρώτα».

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
ΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Η  
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
«Η δραστική περικοπή 
των ενισχύσεων των 
ελαιοκαλιεργητών, θα 
τους οδηγήσει σε πώ-
ληση του προϊόντος σε 
χαμηλές τιμές, κάτω 
του κόστους παραγω-
γής που συνακόλουθα 
θα σημάνει την εγκατά-
λειψη της καλλιέργει-
ας», τονίζει ο ΣΕΔΗΚ.

ΤΡΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

25
ευρώ/στρµ.

43
ευρώ/στρµ.

50,5
ευρώ/στρµ.
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Η Ομάδα Παραγωγών ΟΔΠ 
Ελιάς Νομού Χανίων ζητά 
ειδική ενίσχυση στα 500 
ευρώ ανά εκτάριο.

Άμυνα με το ποιοτικό παρακράτημα,  
ζητούν οι Χανιώτες καλλιεργητές

Με ηχηρή την απουσία του κριτηρίου 
των ωρών εργασίας ανά στρέμμα 
και κατ’ επέκταση του κόστους 
παραγωγής διαμορφώνεται στη νέα 
ΚΑΠ το ύψος της επιδότησης ανά 
καλλιέργεια, σύμφωνα με την Ομάδα 
Παραγωγών ΟΔΠ Ελιάς Νομού 
Χανίων. Η Ομάδα Παραγωγών ΟΔΠ 
Ελιάς Ν. Χανίων, εναλλακτικά και σαν 
τελευταία γραμμή άμυνας για τη νέα 
ΚΑΠ προτείνει την ουσιαστικοποίηση  
της ειδικής ενίσχυσης του ελαιολάδου 
(το λεγόμενο ποιοτικό παρακράτημα). 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, στο 
ΦΕΚ με αριθ. φύλλου 778 στις 4 Ιου-
νίου 2010 και στο ΦΕΚ με αριθμ. φύλ-
λου 434 στις 25 Φεβρουαρίου 2013 
ορίζεται ειδική ενίσχυση ελαιολάδου 
10 εκατ. ευρώ το οποίο κατανέμεται 
στους αντίστοιχους δικαιούχους. 
Επίσης με το ενημερωτικό έγγραφο 
του ΥΠΑΑΤ αριθμ. πρωτ 252827 στις 
11 Μαρτίου 2010 ορίζεται ως ενδει-
κτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης 
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών 
300 ευρώ ανά εκτάριο.
«Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι 
η ειδική ενίσχυση ελαιολάδου για 
την ελαιοκομική σεζόν 2012-13 
κατέληξε στα 110 ευρώ /εκτάριο.  
Αυτό οφείλεται στο πολύ μικρό ποσό 
10 εκατ. ευρώ,  τα οποία εκταμιεύ-

ονται από την ΕΕ για την συγκεκρι-
μένη δράση. Τα 10 εκατ. ευρώ που 
ζητά το ΥΠΑΑΤ για τη δράση αυτή 
μπορούν να γίνουν 50 εκατομμύρια 
εύκολα εάν το ΥΠΑΑΤ ενδιαφέρεται 
να ενισχύσει την ελαιοκαλλιέργεια 
έστω και από άλλους δρόμους», 
αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο. 

Ενίσχυση 50 ευρώ το στρέμμα
«Για να μην θεωρηθούμε μάλιστα 
αχάριστοι ή αχόρταγοι, αναφέ-
ρουν χαρακτηριστικά οι Χανιώτες 
ελαιοκαλλιεργητές, υπενθυμίζουμε 
ότι για το ίδιο μέτρο (της ειδικής 
ενίσχυσης, γνωστό ως ποιοτικό 
παρακράτημα) ο σκληρός σίτος 
πήρε ειδική ενίσχυση  την ιδία 
χρονική περίοδο 90 ευρώ/εκτάριο. 
Για τα ζαχαρότευτλα το ποσό που 
έχει οριστεί είναι 800 ευρώ/εκτάριο! 
Ενώ για την απονιτροποίηση στον 
κάμπο της Θεσσαλίας και αλλού 
δίνονται 300 ευρώ/εκτάριο. Άρα 
δεν είμαστε καθόλου υπερβολικοί. 
Ζητάμε την επιβίωση της ελαιο-
καλλιέργειας και απαιτούμε ειδική 
ενίσχυση ελαιολάδου 500 ευρώ/
εκτάριο χωρίς να βγάζουμε ποτέ 
από το μυαλό μας τι σημαίνει ειδική 
ενίσχυση 90 ευρώ στο σκληρό σίτο 
και 110 ευρώ στην ελιά».

Η Ομάδα Παραγωγών  
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Παραγωγής Ελιάς Ν. Χανίων 
υπενθυμίζει ότι:

Η επιδότηση ανά ώρα εργασίας/
έτος έχει ως εξής: 
Σκληρός σίτος: 41 ευρώ, το 
οποίο σημαίνει 2 ώρες εργασίας / 
στρέμμα/έτος = 20,50 ευρώ / ώρα 
εργασίας 
Βαμβάκι: 41 ευρώ: το οποίο ση-
μαίνει 18 εργασίας / στρέμμα/έτος 
= 2,27 ευρώ / ώρα εργασίας 
Ελιά: 52 ευρώ: το οποίο σημαίνει 
44 ώρες εργασίας /στρέμμα/έτος 
= 1,18 ευρώ /ώρα εργασίας

Υπενθυμίζουμε ότι 
το ποιοτικό πριμ τη 
σεζόν 2012-2013 
κατέληξε στα 110 
ευρώ/εκτάριο, 
λόγω του μικρού 
ποσού που εκταμι-
εύεται από την ΕΕ
Τα 10 εκατ. ευρώ που ζητά το 
ΥΠΑΑΤ για τη δράση αυτή μπορούν 
να γίνουν 50 εκατομμύρια εύκολα 

“

“
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ & ΕΤΟΣ 

Σκληρό σιτάρι

Ελιά

44 ώρες 
εργασίας /στρέµµα / έτος

Βαµβάκι

18 ώρες 
εργασίας /στρέµµα / έτος

2 ώρες 
εργασίας /στρέµµα / έτος

Στα 1,18 ευρώ  
ανά ώρα εργασίας  
η ενίσχυση
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Επικαιρότητα

Ο κόσμος του ελαιολάδου

Μονοπώλησαν Ισπανία  
και Πορτογαλία τα φετινά  
βραβεία Mario Solinas 
Η Ισπανία και η Πορτογαλία ήταν οι μεγάλοι νικητές των φετινών βραβεί-
ων ποιότητας εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Mario Solinas (5 Ιουνίου 
2014) στην έδρα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC), τη Μαδρίτη. 
Μάλιστα οι δύο χώρες είχαν τις περισσότερες συμμετοχές στον διαγωνι-
σμό: 75 η Ισπανία και 38 η Πορτογαλία. Επίσης, στον εν λόγω διαγωνισμό 
συμμετείχαν ελαιόλαδα από την Αλγερία, τη Χιλή, τη Γερμανία, το Ιράν, το 
Ισραήλ, την Τυνησία, την Τουρκία και την Ουρουγάη.  Αξίζει να αναφερθεί 
ότι από την Ελλάδα συμμετείχαν 6 ελαιόλαδα και 2 από την Ιταλία. Εκτός 
από τις περισσότερες συμμετοχές, Ισπανία και Πορτογαλία έλαβαν πρώτα, 
δεύτερα και τρίτα βραβεία και στις τέσσερις κατηγορίες του διαγωνισμού: 
έντονο, μέτριο και ήπιο πράσινο φρουτώδες και ώριμο φρουτώδες. 
Στο μεταξύ, ο Jean-Louis Barjol, εκτελεστικός διευθυντής του IOC, 
ανακοίνωσε αλλαγές σχετικά με το διαγωνισμό, ο οποίος πλέον θα 
διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
ελαιοπαραγωγών από το Νότιο ημισφαίριο. Επίσης, η επόμενη απονομή 
βραβείων θα γίνει τον Ιούλιο του 2015 στην έκθεση «Fancy Food Show», 
που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. (Πηγή: www.agronews.gr)

Η ελιά στον 
πολιτισμό της 
Μεσογείου
Να κρατήσει ζωντανή 
την ιστορία, το πολιτισμό 
και τις παραδόσεις που 
συνδέονται με την ελιά, 
πριν χαθούν με το χρόνο 
μαζί με τις παλαιότε-
ρες γενιές στοχεύει το 
βιβλίο «Ακολουθώντας τα 
Αποτυπώματα της Ελιάς». 
Πρόκειται για ένα μοναδικό βιβλίο 498 σελίδων 
με 851 ιστορικές φωτογραφίες για τη ιστορία της 
ελιάς και του ελαιόλαδου σε 41 χώρες και για 
το οποίο συνεργάστηκαν 99 επιστήμονες από 5 
ηπείρους.
Επιπλέον επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποί-
ηση του πληθυσμού για τις ευεργετικές ιδιότητες 
του λαδιού και των προϊόντων της ελιάς στην 
υγεία του ανθρώπου.
Στο βιβλίο παρουσιάζεται η στενή σχέση του φυτού 
και των προϊόντων του με τους μεσογειακούς 
λαούς. Η ελιά έχει βαθιές ρίζες όχι μόνο στα εδάφη 
αλλά και στους πολιτισμούς της Μεσογείου για 
χιλιάδες χρόνια. Διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στη 
διατήρηση του περιβάλλοντος και στη διατροφή, 
την οικονομία, τις συνήθειες, τις παραδόσεις 
και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της 
Μεσογείου. Μεταξύ των συγγραφέων είναι και ο K. 
Χαρτζουλάκης.

Την επαναλειτουργία και στελέχωση του αδρα-
νούς για πολλά χρόνια Ινστιτούτου Ελαίας στη 
Κέρκυρα αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με 
ομόφωνη απόφαση, θα οργανωθεί στη Κέρκυρα, 
αυτόνομο τμήμα με αντικείμενο την ελαιοκομία 
και την ποιότητα του ελαιολάδου, ως παράρτημα 
του θεματικού Ινστιτούτου Ελαίας-Υποτροπικών 
Φυτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που εδρεύει στα 
Χανιά. Η δομή αυτή περιλαμβάνεται στο νέο 
εγκριθέν οργανόγραμμα του οργανισμού και 
βάσει του οποίου τα 52 Ινστιτούτα και σταθμοί 
του πρώην ΕΘΙΑΓΕ αναδιοργανώνονται σε 11 

κεντρικά τομεακά Ινστιτούτα.  Παράλληλα, με 
βάση τη σχετική απόφαση του ΕΛΓΟ-Δήμητρα 
προκηρύσσεται άμεσα θέση ερευνητή για να 
στελεχώσει τη μονάδα αυτή. Η ύπαρξη της 
συγκεκριμένης δομής κρίνεται αναγκαία για την 
Κέρκυρα και τον ελαιώνα του νησιού που αρι-
θμεί περίπου 4.000.000 ελαιόδεντρα δεδομένου 
ότι η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί και ιστορικά 
τη σημαντικότερη αγροτική δραστηριότητα 
σε όλη την περιοχή. Να σημειωθεί, τέλος, ότι 
το Ινστιτούτο Ελαίας μπορεί να συμβάλλει τα 
μέγιστα όσον αφορά τηv καθιέρωση ποιοτικής 
πρωτογενούς παραγωγής στα Ιόνια Νησιά.

Ξανανοίγει στην Κέρκυρα το Ινστιτούτο Ελαίας 

Επιμέλεια: Φανή Γιαννακοπούλου

Με βάση τη σχετική απόφαση του ΕΛ-
ΓΟ-∆ήμητρα προκηρύσσεται άμεσα θέση 

ερευνητή για να στελεχώσει τη νέα μονάδα. 
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Ευριπίδης Α.Ε. και ΔΕΑΣ  
στη συμβολαιακή της Πειραιώς
Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε 
ελαιοπαραγωγούς του νομού Χαλκιδικής, προχώρησε η 
Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία «ΔΕΑΣ Α.Ε.». 
Η εταιρεία «ΔΕΑΣ Α.Ε.», βρίσκεται στις Καλύβες του Δήμου 
Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής και δραστηριοποιείται στον 
τομέα επεξεργασίας, συσκευασίας και τυποποίησης επιτραπέ-
ζιας ελιάς και διάθεσή της στην παγκόσμια αγορά. Επίσης, ενι-
σχύονται οι παραγωγοί ελαιολάδου του Νομού Ηρακλείου από 
τη συνεργασία τη Πειραιώς με την εταιρεία «Ευριπίδης Α.Ε.». 
Κύρια δέσμευση της Ευριπίδης Α.Ε. είναι η συνεχής ποιοτική 
βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και του τελικού προϊό-
ντος.  (Πηγή: www.agronews.gr)

Χρυσά θα πληρώσει τα ελαιόδεντρα ο Δήμος 
Βόλου σε παραγωγό από τα Αϊβαλιώτικα
Αποζημίωση μαμούθ θα πληρώσει ο Δήμος 
Βόλου για τα ελαιόδεντρα ενός ιδιοκτήτη 
στα Αϊβαλιώτικα, που απαλλοτριώθηκαν, 
προκειμένου να δημιουργηθεί πλατεία και 
παιδική χαρά στο πλαίσιο του Σχεδίου Πόλης. 
Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου 
Λάρισας, όπου προσέφυγε ο ιδιοκτήτης, ο 
Δήμος, καλείται να πληρώσει από τα ταμεία 
του 300 ευρώ για κάθε μία από τις 98 ελιές 
του οικοπέδου και 200 ευρώ για κάθε μία από 
τις τέσσερις αχλαδιές, που υπήρχαν εκεί μέχρι 
τα τέλη της δεκαετίας του ‘80.
Όπως αναφέρει η πανθεσσαλική εφημερίδα 
«Ταχυδρόμος», το θέμα της υπερβολικής 
τιμής για την αποζημίωση μιας ελιάς που 
επιδίκασε το Εφετείο, κατάφερε να προβάλλει 
ο σύμβουλος των «Δρόμων Συνεργασίας» 
και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Βόλου, Κώστας Γαργάλας. Μόλις 
είδε την εισήγηση της υπηρεσίας για την 
αποζημίωση του ιδιοκτήτη του οικοπέδου, 
επεσήμανε στην επιτροπή ότι οι αποζημιώσεις 
του ΕΛΓΑ σε περιπτώσεις καταστροφής είναι 
1,5 ευρώ ανά δέντρο. Σύμφωνα με στοιχεία 
του ΕΛΓΑ, οι αποζημιώσεις ανά ελιά σε πλήρη 
καρποφορία εντός του παραγωγικού της 
βίου, δεν αποζημιώνεται με περισσότερα 

των 55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους απώλειας παραγωγής για τα επό-
μενα πέντε χρόνια. Όμως, με την απόφαση 
του δικαστηρίου, ο Δήμος καλείται να βγάλει 
από τα ταμεία του αποζημίωση πέντε φορές 
πάνω από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ προς 
τους παραγωγούς. Σημειώνεται ότι εκτός 
από τις ελιές και τις αχλαδιές, προβλέπεται 
αποζημίωση για τις περιφράξεις. Συνολικά το 
ύψος της αποζημίωσης του ιδιοκτήτη φτάνει 
στις 63.250 ευρώ. (Πηγή: Ταχυδρόμος)
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Στο Παρίσι 
με όπλο την ελιά    
Με ισχυρή την παρουσία των ελληνικών 
επιχειρήσεων διεξήχθη στο Παρίσι 19 
με 23 Οκτωβρίου, η ∆ιεθνής Έκθεση 
Τροφίμων SIAL, με τις 36 από τις 150 
ελληνικές εταιρείες που εκπροσώπησαν 
τη χώρα μας να δραστηριοποιούνται 
άμεσα ή έμμεσα στον κλάδο της ελιάς και 
του ελαιολάδου. Παράλληλα με αφορμή 
την επέτειο των 50 χρόνων της έκθεσης, 
στην οποία μετείχαν πάνω από 6.000 
εκθέτες από 100 χώρες. διοργανώθηκαν 
ειδικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους, 
ενώ SIAL επισκέφτηκε και ο πρωθυπουρ-
γός της Γαλλίας Φρανσουά Βαλ. Ανάμεσά 
στις ελληνικές επιχειρήσεις ελαιοκομίας 
ήταν οι: Agrovim, Terra Creta, Nutria, 
Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Ένωση Πεζών, 
Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισµών, 
Ελαιώνες Χαλκιδικής, ΓΑΙΑ Τρόφιµα 
ΑΒΕΕ, Intercom, Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Κορινθίας.
(Πηγή: Sial Paris)

Σε άνοδο η αγορά 
ελαιολάδου 
της Ινδίας
Ενθαρρυμένοι από την ραγδαία εξάπλω-
ση της μεσαίας τάξης και την αυξημένη 
ενημέρωση για τα οφέλη του ελαιόλα-
δου στην υγεία, οι Ινδοί καταναλωτές 
απολαμβάνουν τη διεθνή προσοχή στο 
ελαιόλαδο, με την ινδική κυβέρνηση να 
ακολουθεί το παράδειγμα. Το τρέχον 
ποσοστό της ινδικής κατανάλωσης ανέρ-
χεται σε 100-110 τόνους ετησίως, αλλά 
η ινδική αγορά ελαιόλαδου αναμένεται 
να αυξηθεί με σταθερό ρυθμό 25% ανά 
έτος, ένα ποσοστό που αναμένεται να 
διατηρήσει για τα επόμενα πέντε χρόνια, 
σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων της Ισπανικής 
Πρεσβείας στο Νέο ∆ελχί. 
Η αύξηση στην κατανάλωση οφείλεται 
στην επιτυχία της ισπανικής διαφημιστι-
κής καμπάνιας, ενώ η ανταγωνίστρια 
Ιταλία είναι συνώνυμο του ελαιολάδου 
στην Ινδία.
«Ενθαρρύνουμε τους αγρότες να καλλι-
εργούν ελαιόδεντρα και τους παρέχουμε 
δωρεάν εργοστάσια και τεχνική βοήθεια 
και συμβουλές ώστε να κάνουμε την 
καλλιέργεια οικονομικά βιώσιμη», δήλω-
σε ο Ινδός υπουργός Γεωργίας, Λαλ Σαίνι.
(Πηγή: Olive Oil Times)

Νέα συμφωνία για  περαιτέρω έρευνα και προ-
σπάθειες καινοτομίας στον τομέα του ελαιόλαδου, 
υπέγραψε η ισπανική πολυεθνική εταιρεία Deoleo 
με το Ιβηροαμερικάνικο Ίδρυμα ∆ιατροφής 
(FINUT).  Η Deoleo μαζί με το Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο της FINUT, θα συνεργαστεί  σε διαφο-
ρετικά προγράμματα και μελέτες με πανεπιστήμια 
όλης της περιοχής. 

«Η Deoleo και η FINUT μοιράζονται ορισμένες 
κοινές αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η 
φιλοσοφία της συμφωνίας: καινοτομία, ποιότητα 
και υγεία», δήλωσε ο επιστημονικός διευθυντής 
της Deoleo. 
«Η συνεργασία με την FINUT αντιπροσωπεύει ένα 
ακόμα βήμα στην στρατηγική μας να ηγηθούμε 
του τομέα της καινοτομίας στην βιομηχανία ελαι-
όλαδου», πρόσθεσε. Η δεδηλωμένη αποστολή 
της FINUT είναι η προώθηση της γνώσης, της 
κατανόησης, της ανάπτυξης, της έρευνας και της 
καινοτομίας σε όλους τους τομείς που συνδέονται 
με τη διατροφή και την επιστήμη τροφίμων, μέσω 
της διεθνούς συνεργασίας στην Ιβηροαμερικάνικη 
περιοχή. 
(Πηγή: europapress.es)

Κοινό μέτωπο Deoleo και FINUT 
για το «πράσινο διαμάντι»

Για πρώτη φορά µια πολυεθνική εταιρεία, όπως 
η Deoleo, συµπράττει µε ένα ανεξάρτητο ίδρυ-
µα για να διεξαχθεί έρευνα στο ελαιόλαδο.  
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«Γυμνό» έξτρα παρθένο 
με άρωμα από λεμόνια 
Λεμόνια από τη Σικελία αλεσμένα κάτω από ένα 
πέτρινο μύλο και ελιές που μόλις έχουν συγκομι-
στεί συνθέτουν το ιδιαίτερο ελαιόλαδο Nudo από 
την Ιταλία, που είναι ιδανικό για τις σαλάτες κάθε 
εποχή. Το Nudo, το οποίο σημαίνει γυμνός, είναι μια 
βιοτεχνική επιχείρηση ελαιολάδου που ιδρύθηκε 
από μια ομάδα Ιταλών τεχνολόγων τροφίμων με 
εμμονή στο καλό ελαιόλαδο. Μάλιστα και οι ίδιοι 
καλλιεργούν ελιές σε χωριά που βρίσκονται σκορ-
πισμένα σε όλη τη λοφώδη περιοχή Marche στην 
ανατολική ακτή της κεντρικής Ιταλίας.
Μέσα σε κουτιά ψυχρής έκθλιψης, η ομάδα βάζει 
το εξαιρετικά παρθένο ιταλικό ελαιόλαδο δικής της 
παραγωγής είτε μόνο του είτε αρωματισμένο με 
ιταλικά λεμόνια, τσίλι, μανταρίνια και βότανα.
Τα Nudo των 500 mL τιμολογούνται από 16,99 
δολάρια - 17,99 δολάρια (13,30 ευρώ-14,09 ευρώ, 
και η συσκευασία των 250 mL που είναι αρωμα-
τισμένα είναι από 13,99 δολάρια - 15,99 δολάρια 
(10,95 ευρώ-12,52 ευρώ).
(Πηγή: http://cynthia-david.com)

Διπλάσια 
παραγωγή 
σε Αργεντινή  
και Μαρόκο

Αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου 
επιθυμούν Μαρόκο και Αργεντινή. 
Συγκεκριμένα, το Μαρόκο, ευελπιστεί να 
διπλασιάσει τη συνολική παραγωγή του 
το 2020 στους 2,5 εκατ. μ.τ, σύμφωνα με 
την εφημερίδα La Semana Vitivinícola. 
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην 
Αργεντινή, η παραγωγή ελαιόλαδου της 
χώρας έχει διπλασιαστεί ενώ η παραγωγή 
επιτραπέζιων ελιών έχει αυξηθεί σχεδόν 
κατά 90% την τελευταία δεκαετία.    
(Πηγή: www.sevi.net)
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Επισπεύδονται οι εκλογές 
στον Σύνδεσμο Ελαιουργών
Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης για την «αλλαγή 
φρουράς» στο ΔΣ του Συνδέσμου Ελαιουργών Νομού 
Ηρακλείου ζήτησαν  η γραμματέας και ένα μέλος της δι-
οίκησης, καταθέτοντας τις παραιτήσεις τους στην αρμόδια 
δικαστική λειτουργό. Η γραμματέας Κατερίνα Κεχαγιαδάκη 
και το μέλος Χαρίλαος Μπαμπιωνιτάκης κατέθεσαν επίσης 
τις παραιτήσεις τους στον πρόεδρο του Δ.Σ. και ζητούν 
να γίνουν άμεσα εκλογές. Σύμφωνα με τη δικαστικό, 
αναγκαστικά θα γίνουν εκλογές στο Σύνδεσμο, καθώς η 
διοίκηση θα κηρυχθεί  έκπτωτη, επειδή δεν έχει τηρήσει 
βασικές, καταστατικές διατάξεις, όπως η πραγματοποίηση 
της ετήσιας, τακτικής ΓΣ.  Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Μάκης Αφθονίδης λέει ότι είχε σκοπό να 
προγραμματίσει εκλογές το επόμενο δεκαπενθήμερο. 
Πιο αναλυτικά, η κυρία Κεχαγιαδάκη και ο κ. Μπαμπινιω-
τάκης, στο κείμενο της παραίτησής τους φέρονται δυσαρεστημένοι 
από την απραξία, όπως λένε,  του Συνδέσμου τα τελευταία 2,5 
χρόνια, δηλαδή επί προεδρίας του κ. Αφθονίδη, και συμπληρώνουν 
«κρίνουμε ανεπαρκές για την προστασία των οικονομικών και των 
επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου μας τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο και τον ταμία του Συνδέσμου και ζητάμε άμεσα γενική 
συνέλευση και εκλογές νέου διοικητικού συμβουλίου». 
Όπως είναι γνωστό στο χώρο των ελαιουργών, ένα σοβαρότατο 
πρόβλημα υγείας συγγενικού προσώπου του κ. Αφθονίδη, του 
απορρόφησε χρόνο και ενέργεια, κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα. Ο ίδιος ο κ. Αφθονίδης, απέφυγε να επικαλεστεί τη 
συγκεκριμένη αιτία, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. Παρα-
δέχθηκε ωστόσο ότι βάσει του καταστατικού του Συνδέσμου είναι 
εκτεθειμένος. «Δεν συγκαλούσα συνελεύσεις, επειδή δεν είχα 
τίποτα ουσιαστικό να πω στους συναδέλφους μας ελαιουργούς, 
επεσήμανε ο κ. Αφθονίδης και πρόσθεσε: Δεν αρκεί να τους καλείς 
και να τους λες τις εξελίξεις. Στο τέλος οι ελαιουργοί διαπιστώνουν 
ότι δεν έχουν αποτελέσματα ακόμα και οι γενικές συνελεύσεις. 
Χρειάζεται να τους καλείς και να τους λες όχι τι προσπάθησες να 
κάνεις, αλλά τι κατάφερες να κάνεις».

Ελιές και λάδι  
Καλαματιανό  
για την Αλαμουντίν
Ένα πολύτιμο δώρο έκανε ο Αντώνης 
Σαμαράς στη δικηγόρο Αμάλ Αλαμουντίν 
Κλούνεϊ, που βρέθηκε στη χώρα μας για 
το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων 
του Παρθενώνα. Πρόκειται για ένα 
πακέτο με ελιές και ελαιόλαδο από την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μεσσηνία που 
έφυγε από το Μέγαρο Μαξίμου και πα-
ραδόθηκε στο ξενοδοχείο που διέμεινε η 
Αλαμουντίν. (Πηγή: www.tharrosnews.gr)

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας  
και ελαιοκομίας στην Ικαρία 
Το διάστημα από 13-22 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν μαθήματα 
ελληνικής γλώσσας και ελαιοκομίας σε μια σειρά σεμιναρίων, που 
διοργανώνονται από το Ικαριακό Κέντρο, στην Ικαρία. Μετά τα μαθήματα 
οι μαθητές και οι φίλοι τους θα εργάζονται περίπου 2  ώρες σε χωράφια 
που βρίσκονται κοντά, μαζεύοντας ελιές. Θα μάθουν για τη διαδικασία 
παραγωγής του ελαιόλαδου και θα επισκεφτούν και ελαιοτριβεία. Τα 
σεμινάρια αυτά περιλαμβάνουν τραγούδι, ελληνικό κινηματογράφο και 
εκδρομές στην Ικαρία. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.
ikariancentre.com/lang/el/olives/

Γευσιγνωσία 
ελαιόλαδου  
από την Paratus 
Η εταιρεία PARATUS Europe (www.
paratuseurope.eu) διοργάνωσε 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 
αρχές Οκτωβρίου, πιστοποιημένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί 
στην επαγγελματική πιστοποίηση των 
εκπαιδευομένων στη βαθμίδα «Olive 
Oil Enthusiast», ενώ παράλληλα στις 
δύο αυτές πόλεις πραγματοποίησε, το 
πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα που οδηγεί στην επαγγελματική Πι-
στοποίηση των εκπαιδευομένων στην 
βαθμίδα «Pro Olive Oil Expert» του 
Διαπιστευμένου σχήματος πιστοποίη-
σης επαγγελματιών Olive Oil Expert.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου  
Ελαιουργών νομού Ηρακλείου  

Μάκης Αφθονίδης. 

πρΟθΕσΜιΕσ

www.agronews.gr

Τρέχουν οι αιτήσεις 
για το Ελαιοκομικό 
Μητρώο στις κατά 
τόπους ∆ιευθύνσεις 
Γεωργίας. 

παράταση μέχρι το 
τέλος του Οκτωβρί-
ου για τις αιτήσεις 
αγροτικού ρεύματος.

παράταση στις φο-
ρολογικές δηλώσεις 
των συνεταιρισμών 
μέχρι 31 ∆εκεμ-
βρίου.

Έως 31 ∆εκεμβρί-
ου 2014 η άτυπη 
παράταση εγγραφής 
στο Εθνικό Μητρώο 
Υοδροληψίας 
(ΕΜσΥ) και έως 30 
ιανουαρίου 2015 για 
την άδεια χρήσης 
νερού.

Ως 31 ∆εκεμβρίου 
2014 η ταξινόμηση 
των αγροτικών 
μηχανημάτων.
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Υπό έλεγχο  
το βακτήριο Xylella 
στην Απουλία 
«Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. 
Εφαρμόζουμε τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα φυτά 
μας είναι υγιή», δήλωσε ο Λεονάρντο 
Καπιτάνιο, αντιπρόεδρος της ANVE 
στις αρχές Οκτωβρίου 2014, ώστε 
να σταματήσει η κινδυνολογία για τις 
ζημιές στα ελαιόδεντρα και άλλα είδη 
φυτών στην Απουλία.

Ελαιόκαρπο 
ολοκληρωμένης 
διαχείρισης θέλουν  
οι μεταποιητές 
Ελαιόκαρπο κατά προτίμηση από 
τους ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι είναι 
ενταγμένοι στο καθεστώς της Ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης και μπορούν να 
πιστοποιήσουν τη λελογισμένη χρήση 
των δραστικών ουσιών και την τήρηση 
των επιτρεπτών χρονικών ορίων 
των εφαρμογών φυτοπροστασίας θα 
αγοράζουν οι επιχειρήσεις –μέλη της 
ΠΕΜΕΤΕ κατά την ελαιοκομική περίοδο 
2014/2015. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της 
ΠΕΜΕΤΕ, η αγορά προϊόντος από ελαι-
οπαραγωγούς που δεν είναι ενταγμένοι 
σε καθεστώς ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης, θα γίνεται μετά από δειγματοληπτι-
κό έλεγχο των αγοραζόμενων φορτίων 
και ανάλυση των δειγμάτων, ώστε ο 
ελαιόκαρπος να ανταποκρίνεται στα επι-
τρεπτά όρια των δραστικών ουσιών. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο ελαιόκαρπος θα 
απορρίπτεται. (Πηγή: www.agronews.gr)
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Μέσα σε διάστημα λίγων μόλις μηνών, δύο επιχειρηματικά γκρουπ  
από την τη Μεγάλη Βρετανία και την Κίνα, χωρίς προηγούμενη 
παρουσία στον ελαιουργικό κλάδο, εξαγόρασαν τους δύο ομίλους, 
Deoleo Ισπανίας και Salov Ιταλίας, με τα ισχυρότερα και πλέον 
αναγνωρίσιμα brands της διεθνούς αγοράς. Το παιχνίδι ανοίγει...

Αλλάζουν χέρια  
οι ξένοι κολοσσοί  
του ελαιολάδου 

Του Γιάννη Τσατσάκη

Η 
είδηση της απόκτησης 
της ιταλικής Salov από 
την Bright Food μπο-
ρεί να μην έτυχε της 
δημοσιότητας που της 
αξιζε στον εγχώριο 

οικονομικό Τύπο -η Agrenda, βεβαί-
ως, έγραψε σχετικά-όμως  παράγο-
ντες της ελληνικής αγοράς μίλησαν 
από την πρώτη στιγμή για ένα ντηλ 
που δημιουργεί νέα δεδομένα στο 
τοπίο της παγκόσμιας αγοράς. 
Και δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς 
όταν ένας κινεζικός κολοσσός που, 
εκτός των άλλων, «εκπροσωπεί» 
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά 
ελαιολάδου στον κόσμο την οποία 
επιθυμεί διακαώς να διεμβολίσει η 
χώρα μας, αποκτά τον έλεγχο μιας 
ιστορικής βιομηχανίας που με τα 
σήματά της  φιγουράρει στις πρώτες 
θέσεις των πωλήσεων στις ΗΠΑ και 
τη Μεγάλη Βρετανία.
Επιπλέον, το ντηλ Bright Food 
– Salov δεν ήταν το μοναδικό 
που σημάδεψε τον ελαιουργικό 
κλάδο τη σεζόν που διανύουμε. Είχε 
προηγηθεί λίγους μήνες πριν και, 
πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο η 
«αποεθνικοποίηση» της ισπανικής 
Deoleo, Νο 1 «παίκτη» σε παγκόσμιο 

επίπεδο ο οποίος, υπό το βάρος 
δυσβάστακτων χρεών, πέρασε στα 
χέρια ενός επενδυτικού fund με 
έδρα το Λονδίνο.
Δύο εκ των κορυφαίων βιομηχανιών 
ελαιολάδου στον κόσμο, λοιπόν, 
άλλαξαν χέρια μέσα σε λίγους μόνο 
μήνες. Την ίδια ώρα, η διαρκώς 
αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για 
το προϊόν έχει προσελκύσει την 
προσοχή κι άλλων κολοσσών, όπως 
η Cargill. Ο αμερικανικός γίγαντας 
των αγροτικών εμπορευμάτων απέ-
κτησε πρόσφατα –μέσω της ινδικής 
θυγατρικής της- το σήμα Leonardo 
από την τοπική εταιρεία Dalmia και 
δε σκοπεύει να σταματήσει εκεί.

Κινεζική «απόβαση» στην Ιταλία 
Η συμφωνία μεταξύ της Bright 
Food και της Salov προβλέπει τη 
μεταβίβαση στην πρώτη του 90% που 
μέχρι πρότινος κατείχε η οικογένεια 
Fontana -ιδρυτές της επιχείρησης 
που μετράει 95 χρόνια ζωής- και 
η οποία θα κρατήσει μόνο το 10%. 
Το τίμημα δεν έγινε γνωστό όμως, 
σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται 
κοντά στα 110 εκατ. ευρώ. Ποσό 
πολύ μικρό αν αναλογιστεί κανείς τα 
330 εκατ. ευρώ τζίρο που πραγματο-

Μια παγκόσμια «πίτα» αξίας 11 δισ. δολαρίων 

Η αξία της παγκόσμιας αγοράς ελαιολάδου υπολογίζεται στα 11 δισ. 
δολάρια. Οι εξαγωγές στις ΗΠΑ που θεωρούνται και η «ατμομηχανή» 
του κλάδου έχουν τριπλασιαστεί από 100.000 τόνους το 1990 σε 300.000 
τόνους το 2013. Εκρητική είναι, όμως, η ανάπτυξη και στην Κίνα όπου η 
μέση ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται  Η ετήσια κατανάλωση υπολο-
γίζεται μεταξύ 40.000 και 45.000 τόνων όταν πριν από 10 χρόνια δεν 
ξεπερνούσε τους 800 τόνους. 

Δεξιά πάνω: Το 
Filippo Berio είναι 
ένα σήμα με ιστορία 
95 ετών και μια από 
τις πιο αναγνωρίσιμες 
μάρκες ελαιολάδου 
παγκοσμίως. 
 
Δεξιά κάτω: Ο πρόεδρος 
της Unaprol, Νταβίντ 
Γκρανιέρι δήλωσε 
ότι η Ιταλία «δεν έχει 
την πολυτέλεια να 
απωλέσει τόσα πολλά 
οικογενειακά κειμήλια». 
«Ο ελαιουργικός κλάδος 
αποτελεί μια αλυσίδα 
παραγωγής υπεραξιών 
και θέσεων εργασίας 
που, αν σπάσει, η χώρα 
θα γίνει φτωχότερη», 
συμπλήρωσε σχετικά με 
την αλλαγή ιδιοκτησίας 
πολλών ιταλικών 
σημάτων ελαιολάδου.  

Τα 10 κορυφαία σήματα ελαιολάδου στις Η.Π.Α. (2013)

Ιδιωτική ετικέτα

Bertolli

Filippo Berio

Pompeian

Colavita

Star

Botticelli

California Olive Ranch

Carapelli

Crisco

318.6

175.2

133.7

87.3

35.1

31.6

24.6

20.2

17.2

15.5

0

Εκ
ατ

.  
Δ

ολ
άρ

ια

Πηγή: Statista.com
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ποιεί ετησίως η εταιρεία και, επίσης, 
τα περίπου 300 εκατ. ευρώ στα οποία 
υπολογιζόταν η αξία του πριν από 
λίγα χρόνια όταν, όπως φημολογεί-
ται, ενδιαφέρθηκε πρώτη φορά γι’ 
αυτή η εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη. 
Βεβαίως, στο μεσοδιάστημα η ιταλική 
οικονομία –όπως και ο υπόλοιπος 
ευρωπαϊκός Νότος- βυθίστηκε 
στην ύφεση, κάτι που οδήγησε στην 
απαξίωση πολλών περιουσιακών 
στοιχείων και οι Κινέζοι δεν έχασαν 
την ευκαιρία…
Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως μετα-
δίδει ο ξένος Τύπος, στη συμφωνία 
υπάρχει ρήτρα διπλασιασμού της 
παραγωγής μέσα σε μια τριετία- σε 
διαφορετική περίπτωση η πώληση 
αντιστρέφεται. Η πρόβλεψη αυτή, αν 
μη τι άλλο, αποδεικνύει τις προθέσεις 
και τα σχέδια του κινεζικού ομίλου 
ο οποίος αποκτάει μια παραγωγική 
βάση ελαιολάδου στην «καρδιά» της 
Μεσογείου ικανή να τροφοδοτήσει, 
καταρχήν, με μεγάλες ποσότητες τη 
«διψασμένη» για ελαιόλαδο εγχώρια 
αγορά. Σύμφωνα με τη Rabobank, 
η αναδυόμενη αγορά της Κίνας 
προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία 
ανάπτυξης για τον ελαιουργικό 
κλάδο καθώς η ζήτηση αυξάνεται με 

Κοιτάζουν προς τα έξω 
και οι ελληνικές επιχειρήσεις  

Αν και ανήκει στην πρώτη τριάδα 
των μεγαλύτερων παραγωγικών 
χωρών, η Ελλάδα εξακολουθεί 
να αποτελεί ένα σχετικά μικρό 
«παίκτη» στον παγκόσμιο χάρτη 
του επώνυμου, τυποποιημένου 
ελαιολάδου. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις παραγόντων του κλάδου, οι 
ελληνικές εξαγωγές ανέρχονται 
σήμερα στους 25.000 τόνους, πο-
σότητα αυξημένη κατά 20%-30% 
σε σχέση με μια πενταετία πριν. 
Οι δυο μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
της εγχώριας αγοράς, Ελαϊς και 
Μινέρβα μετά από ένα διάστημα 
παρατεταμένης εσωστρέφειας, 
έχουν επενδύσει τα τελευταία 
χρόνια αρκετά στις εξαγωγές. Αν 
και καμία από τις δυο εταιρείες δε 
δίνει συγκεκριμένες ποσότητες, οι 
πωλήσεις επώνυμου ελαιολάδου 
στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν 
πλέον το 40% των συνολικών 
εξαγωγών της Ελαϊς-Unilever 
που εκτιμώνται στα 35 εκατ. 
ευρώ.
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γοργούς ρυθμούς και πλέον συνιστά 
υπολογίσιμο μέγεθος στον παγκόσμιο 
«χάρτη» του προϊόντος. Χαρακτη-
ριστικά, το 2013 εισήγαγε 43.400 
τόνους ελαιολάδου. Άλλωστε, στη 
λακωνική ανακοίνωσή της η Bright 
Food, αναφέρει ότι στόχος της είναι 
η περίφημη μεσογειακή διατροφή να 
ενταχθεί και να βρει τη θέση που της 
αξίζει στην κινεζική κουζίνα.
Όμως, δεν πρόκειται να περιοριστεί 
εκεί καθώς, όπως αναφέρει, σκοπεύ-
ει να «υποστηρίξει την προσπάθεια 
επέκτασης του ελαιολάδου στη διε-
θνή αγορά». Στην προσπάθεια αυτή 
η αναγνωρισιμότητα της Salov στις 
περίπου 60 χώρες που έχει παρουσία 
αναμένεται να αποδειχτεί πολύτιμος 
σύμμαχος. Το –πρώην πλέον- ιταλικό 
γκρουπ διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό 
του το σήμα Sagra και, κυρίως, το 
Filippo Berio το οποίο ήταν το δεύτε-
ρο πιο «καλοπουλημένο» ελαιόλαδο 
στην αγορά των ΗΠΑ το 2013 με 
πωλήσεις 133,7 εκατ. δολαρίων, 
πίσω από το Bertolli που ανήκει 
στηνDeoleo και κατέγραψε πωλήσεις 
175,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με 

Κάτω: Tο ελαιόλαδο Filippo Berio 
κατέχει μερίδιο 19%  
στην αμερικανική αγορά  
και 23% (δηλαδή περίπου το ¼)  
της βρετανικής.

Πάνω: H Monini είναι από τα γνωστά ιταλικά brands στη διεθνή αγορά  που 
δεν έχουν υποκύψει ακόμα στις «Σειρήνες» ξένων ανταγωνιστών.  

90%
Το 90% της Salov Group  πέρασε 
στην κινεζική Bright Food Group.

100%
Στη συμφωνία υπάρχει ρήτρα 
διπλασιασμού της παραγωγής. 

11 δισ. 
Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 
ελαιολάδου εκτιμάται στα 11 δισ. 
δολάρια. 

«Πρώτα ήταν οι Ισπανοί,  
τώρα οι Ρώσοι και οι Κινέζοι»
Η μεταβίβαση μιας ακόμα ιταλικής 
βιομηχανίας ελαιολάδου σε ξένα 
χέρια έγινε δεκτή με θυμό αλλά και 
απογοήτευση τόσο από τον Τύπο όσο 
και από τους ελαιοπαραγωγούς της 
χώρας. Οι αγρότες  διόλου καθησυ-
χάστηκαν από τις διαβεβαιώσεις της 
Bright Food ότι η «παράδοση της επι-
χείρησης θα γίνει πλήρως σεβαστή» 
και ότι η παραγωγή δεν πρόκειται να 
μεταφερθεί εκτός Ιταλίας.  
«Πριν ήταν οι Ισπανοί και οι Γάλλοι. 
Τώρα πια είναι οι Ρώσοι και οι 
Κινέζοι», σχολίασε, μεταξύ άλλων, 
η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της 
Ιταλίας, Coldiretti ενώ η εφημερίδα Il 
Giornale έγραψε πως «ακόμα και το 
ελαιόλαδο της Τοσκάνης πλέον θα 
μιλάει κινέζικα». 
«Η Ιταλία δεν έχει την πολυτέλεια 

20-30%
Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια 20%-30%. 

8%
Ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών 
στη ρωσική αγορά την περυσινή 
σεζόν ήταν 8%. 
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παραγωγής και διάθεσης ελαιολάδου 
στον κόσμο να καταλήξει στα χέρια 
του μεγαλύτερου ανταγωνιστή δεν 
άρεσε σε κανέναν...
«Οι πολιτικοί στην Ισπανία δεν 
αισθάνονται άνετα με τη σκέψη ότι 
ένα ιταλικό fund μπορεί να αγοράσει 
την Deoleo», δήλωνε ο Jaume 
Llopis, καθηγητής στο πανεπιστήμιο 
IESE, συμπληρώνοντας βέβαια ότι 
«πιθανότατα το ίδιο ισχύει και για την 
ξένη επενδυτική». Στο μυαλό των 
Ιταλών είχε εύλογα  αποκρυσταλλω-
θεί η άποψη ότι οι Ισπανοί πολιτικοί 
μεταξύ δύο «κακών» επέλεξαν το… 
«λιγότερο κακό». 
Ο Ματέο Ρέντζι έφτασε  μέχρι του ση-
μείου να αφήσει αιχμές αι για εμπορι-
κό εθνικισμό λέγοντας ότι «διακρί-
ναμε μια ιδεολογική προκατάληψη 
απέναντι στο ενδεχόμενο η Deoleo να 
τεθεί υπό ιταλική ιδιοκτησία. Αυτό δεν 
είναι αποδεκτό. θα μιλήσω με το φίλο 
μου το Ραχόι γι’ αυτό». 
Οι εξηγήσεις φαίνεται ότι δόθηκαν και 
σε πολιτικό επίπεδο το θέμα έκλεισε 
εκεί. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η 
ουσία είναι ότι από τον περασμένο 
Ιούνιο, οπότε και υπογράφηκε η 
σχετική δεσμευτική συμφωνία- η 
Deoleo ανήκε σε ένα επενδυτικό fund 
οι δραστηριότητες του οποίου μέχρι 
πρόσφατα συμπεριλάμβαναν μέχρι 
και τη… Φόρμουλα 1 αλλά όχι το 
ελαιόλαδο. 

Στην ...αναμπουμπούλα του 
εμπάργκο η Τυνησία χαίρεται

Στο μεταξύ, αν και το ελαιόλαδο 
ξέφυγε από το ρωσικό εμπάργκο, 
αρκετές ελαιοπαραγωγικές χώρες-α-
νταγωνιστές των ευρωπαϊκών, όπως 
η Τυνησία θεωρούν ότι μπορούν να 
επωφεληθούν από την… αναμπου-
μπούλα. Σε πρόσφατη συνάντησή του 
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τυνήσιος 
υπουργός Εξωτερικών, Μ. Χαμντί 
είπε στον Ρώσο πρόεδρο ότι «το 
ευρωπαϊκό ελαιόλαδο είναι ούτως ή 
άλλως χαμηλότερης ποιότητας» και 
πως η Τυνησία θα ήταν …μετά χαράς 
«διατεθειμένη να προμηθεύσει τη 
ρωσική αγορά με περισσότερο δικό 
της προϊόν». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η  ρωσική 
αγορά,αναπτύχθηκε τη σεζόν 2011-
2012 με ρυθμό 10% ενώ οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν τη σεζόν 2012-2013 κατά 
8% στους 32.517 τόνους.

Αριστερά:  
Ο Ρέντζι κατήγγειλε 
«ιδεολογική 
προκατάληψη» 
απέναντι στο 
ιταλικό ενδιαφέρον 
για την Deoleo με 
τα παράπονά του να 
φτάνουν μέχρι τον 
«φίλο» του, Ραχόι. 

Καταλύτης η ζήτηση  
Η παγκόσμια  «δίψα» για ελαιό-
λαδο προσελκύει νέους παίκτες. 

να απωλέσει τόσα πολλά οικογενει-
ακά κειμήλια», δήλωσε ο Νταβίντ 
Γκρανιέρι, πρόεδρος της Unaprol 
(Ένωσης Παραγωγών Ελαιολάδου 
της χώρας, σε ελεύθερη μετάφραση). 
Ο ίδιος αποκάλεσε τον ελαιουργικό 
κλάδο μια «αλυσίδα υπεραξιών 
που δημιουργεί θέσεις εργασίας και 
πλούτο εντός της Ιταλίας». «Αν αυτή 
η αλυσίδα σπάσει, η χώρα θα γίνει 
φτωχότερη», προειδοποίησε. 
Πριν τη Salov είχε προηγηθεί τα 
τελευταία χρόνια η εξαγορά κι άλλων 
γνωστών σημάτων από ξένους 
ομίλους (Parmalat, Buitoni, Sasso, 
Caparelli,  και, παλαιότερα, Bertolli 
που κατείχε η Unilever). 

Deoleo ή όταν ο αγοραστής  
γίνεται… εξαγοραζόμενος
Τα δύο τελευταία σήματα ανήκουν 
εδώ και μερικά χρόνια στο χαρτοφυ-
λάκιο της Deoleo η οποία όμως, μετά 

από ένα «κύμα» σαρωτικών εξαγο-
ρών και υπερφιλόδοξων επεκτατι-
κών σχεδίων επί διοικήσεως των 
αδελφών Salazar, έφτασε κι αυτή να 
πέσει… θύμα εξαγοράς αλλάζοντας 
χέρια τον περασμένο Απρίλιο. Ύστερα 
από ένα σίριαλ αρκετών εβδομάδων 
που δοκίμασε ακόμα και τις σχέσεις 
Ρέντζι-Ραχόι, ο No 1 «παίκτης» της 
παγκόσμιας αγοράς ελαιολάδου 
ήρθε στον έλεγχο της CVC Capital 
Partners, επενδυτικής εταιρείας με 
έδρα το Λονδίνο. 
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 
οι Ιταλοί επιχείρησαν να πραγμα-
τοποιήσουν τη «μεγάλη ανατροπή» 
εκδηλώνοντας  μέσω του κρατικού 
επενδυτικού ταμείου FSO ενδιαφέ-
ρον για τις μετοχές της Deoleo που 
έβγαλαν στο σφυρί οι τράπεζες-πι-
στωτές της. Κάτι που αμέσως σήμανε 
συναγερμό στη Μαδρίτη καθώς η 
προοπτική  ο ισχυρότερος όμιλος 
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άν οφείλει κάτι να προσέξει η 
ελληνική πλευρά, είναι τη διάθεση 
της εγχώριας παραγωγής, ώστε να 
αποκλειστεί η «φυγή» ελαιολάδου 
σε χύδην μορφή. 
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Έ
λληνες, Ιταλοί και Τυνήσιοι μοιάζουν 
να είναι διπλά ωφελημένοι από την 
προβλεπόμενη σημαντική υποχώρηση 
της ισπανικής παραγωγής. Κι αυτό 
γιατί, οι διαμορφούμενες συνθήκες 
στην διεθνή αγορά διευκολύνουν την 

προσέγγιση νέων αγοραστών, από τη στιγμή που ο leader 
της παγκόσμιας αγοράς δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει 
το σύνολο των παραγγελιών του, ενώ την ίδια στιγμή χάνει 
κατά κάποιο τρόπο και το πλεονέκτημα της πολιτικής των 
χαμηλών τιμών που με συνέπεια ακολουθεί τα τελευταία 
χρόνια, καθώς ο συνδυασμός μειωμένων αποδόσεων και 
χαμηλών τιμών  βγάζουν κυριολεκτικά «εκτός πεδιάς» τη 
συντριπτική πλειοψηφία των Ισπανών παραγωγών. 
Αν σε κάτι οφείλει να δείξει μεγάλη προσοχή η ελληνική 
πλευρά, είναι στη δυνατότητά της να ελέγξει τη διάθεση της 
εγχώριας παραγωγής και δεδομένων των βελτιώσεων 
που έχουν υπάρξει στον τεχνολογικό τομέα, να μην αφήσει 
περιθώρια «φυγής» ειδικά του extra παρθένου ελαιολάδου 
σε χύδην μορφή προς τις μεταποιητικές μονάδες των αντα-
γωνιστριών χωρών (Ιταλίας και Ισπανίας).

Με τα όπλα του ανταγωνισμού
 Ο τομέας του ελαιολάδου είναι η μια από τις μεγαλύτερες 
αναδυόμενες αγορές στον κόσμο, αναφέρει η ισπανική εφη-
μερίδα «El Mundo», η οποία τονίζει σε πρόσφατο ρεπορτάζ 
της πως η Ισπανία στρέφει το βλέμμα της στην αύξηση των 

εξαγωγών, ωστόσο βρίσκει στο δρόμο προς τα κέρδη τον 
ανταγωνισμό από τις Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία και Τυνησία.
Μάλιστα, η αγορά ανεβαίνει με τέτοιους ρυθμούς, που 
σύμφωνα με το επίσης ισπανικό site ideal.es, κάθε έξι ή 
επτά μήνες εμφανίζεται στον παγκόσμιο χάρτη και ένας νέος 
παραγωγός ελαιολάδου, έτσι δεν σταματά ούτε μια ημέρα 
τον χρόνο η παραγωγή λαδιού στις συνολικά 47 ανά τον κό-
σμο χώρες που δηλώνουν παραγωγοί. Μάλιστα, ο αριθμός 
αναμένεται να αυξηθεί σε 49 καθώς έχουν εκδηλώσει ενδια-
φέρον για την αγορά παραγωγής και εξαγωγής ελαιολάδου 
ακόμη και η Μαδαγασκάρη και η Νότια Κορέα.
Ωστόσο, διευκρινίζεται από το ισπανικό μέσο, πως στον 
κόσμο δεν μπορούν να υπάρξουν παρά μόνο 54 χώρες που 
θα μπορούν να παράξουν ελαιόλαδο, εξ αιτίας των κλιμα-
τολογικών συνθηκών. Μάλιστα, μέχρι στιγμής, το 80% της 
συνολικής ποσότητας ελαιολάδου στον κόσμο, παράγεται σε 
τέσσερις μόνο χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, 
ενώ το 60% καταναλώνεται επίσης σε τέσσερις χώρες.
Ενδεικτικό των στοιχείων είναι πως κατά τη διάρκεια του 
2013, το 65% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου 
οφείλεται στην Ισπανία, στην οποία παράχθηκε συνολικά μια 
ποσότητα που αντιστοιχούσε μεταξύ 800.000 και 1,1 εκατ. 
τόνων. Σε αυτόν τον τομέα, αναφέρουν τα ισπανικά μέσα 
ενημέρωσης, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Ισπανίας 
είναι η Ελλάδα και ακολουθεί η Ιταλία. Ειδικά για την Ελλάδα, 
αναφέρει το ideal.es, αναμένεται φέτος η ζήτηση να αυξηθεί 
ακόμα περισσότερο και εντός Ισπανίας, εξ αιτίας του γεγο-

Το σύμπαν συνωμοτεί 
υπέρ του ελληνικού 
ελαιολάδου
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ποτέ άλλοτε οι συνθήκες δεν ήταν πιο ευνοϊκές για το ελληνικό 
ελαιόλαδο.  Στο κατώφλι της νέας ελαιοκομικής περιόδου ο καιρός ανταμείβει και μάλιστα με 
το παραπάνω τους εγχώριους ελαιώνες (οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παραγωγή 300.000 
τόνων περίπου), εφ’ όσον φυσικά έτυχαν της απαιτούμενης καλλιεργητικής φροντίδας από 
τους ιδιοκτήτες τους. Την ίδια ώρα η μεγάλη ανταγωνίστρια Ισπανία αναμένει φέτος τη μισή 
παραγωγή (περί τους 800.000 τόνους) σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (έφτασε στο 
1.100 χιλιάδες τόνους). Μ’ αυτές τις συνθήκες, όλα είναι στο χέρι μας!

>>

Του Αντώνη Μπικάκη
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νότος πως στον συγκεκριμένο τομέα της 
αγοράς δεν έχει καθοριστεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο ένα συγκεκριμένο εύρος τιμής. 
Αυτό καθιστά το ελληνικό ελαιόλαδο πιο 
ανταγωνιστικό ειδικά για το 2014, καθώς 
λόγων των καλών καιρικών συνθηκών 
παρήγαγε περισσότερο και καλύτερης 
ποιότητας λάδι.
Η El Mundo εκτιμά πως η Ισπανία θα έχει 
για φέτος συγκομιδή-ρεκόρ που την υπο-
λογίζει σε 1,8 εκατ. τόνους. Ωστόσο, εξ 
αιτίας του κακού μάρκετινγκ δεν θα πάρει 

τη μερίδα του λέοντος 
των κερδών από τις 
εξαγωγές, καθώς αν 

και είναι η μεγαλύ-
τερη παγκοσμίως 

χώρα-παραγωγός 
ελαιολάδου, 
χάνει κάθε χρόνο 

στα σημεία από 
τις παραδοσιακές 

παραγωγούς, που 
πωλούν τη σοδιά τους 
χύμα. Κάτι που συνδέει 

το ελαιόλαδο με την 
παράδοση και άρα με την αγνότητα 

και την καλή ποιότητα. Το παράδειγ-
μα της Ελλάδας και άλλων χωρών της 
Μεσογείου είναι ενδεικτικό, αναφέρει η 
ισπανική εφημερίδα.
Ωστόσο, η ισπανική εφημερίδα ρίχνει 
βέλη εναντίον της γειτονικής της Ιταλί-
ας, η οποία με αθέμιτα μέσα προσπαθεί 

Παγκόσμιο ισοζύγιο
(σε εκατ. τόνους)

2012-2013

2,70
2012-2013

3,04

Παραγωγή καταναλωσή

2013-2014

3,16
2013-2014

2,99

συνοπτικά για τις ελαιοπαραγωγικές χώρες  
οι εκτιμήσεις του IOC για το 2014/2015
1.  Αναμενόμενη πτώση 50% της παραγωγής στην Ισπανία σε περίπου 

875.000 τόνους.
2. Μικρή μείωση στην πορτογαλική παραγωγή (-1,5%).
3.  Για την Ελλάδα προβλέπεται αυξημένη παραγωγή, που αναμένεται να 

κυμανθεί στους 300.000 τόνους (αύξηση σε ποσοστό +122%)
4.  Η Τυνησία αναμένεται να έχει μεγάλη παραγωγή σε σχέση με πέρυσι, με 

περισσότερους από 260.000 τόνους.
5.  Η Τουρκία εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με την προηγού-

μενη χρονιά, γύρω στους 190.000 τόνους.
6. Μικρή μείωση της παραγωγής αναμένεται στον Λίβανο.
7.  Στη Συρία η παραγωγή ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένη κατά 

70%, λόγω της ανομβρίας κατά την περίοδο της λίπανσης.
8.  Η Αργεντινή θα έχει επίσης χαμηλή σοδειά το 2014/15, κατά 80%, λόγω 

παγετού και ισχυρών ανέμων στη διάρκεια της άνθισης των δέντρων. 
(Να σημειωθεί ότι στην Αργεντινή η ελαιοκομική περίοδος, αντίθετα από 
τον υπόλοιπο κόσμο, υπολογίζεται από τον Απρίλιο του 2014 έως τον 
Μάιο του 2015, ενώ για την Ουρουγουάη εκτείνεται από τον Οκτώβριο 
του 2014-Σεπτέμβριο του 2015).

συγκεντρωτικές προβλέψεις του IOC  
για την εμπορική σεζόν 2013/2014

1. Παγκόσμια παραγωγή: 3.164.000 τόνους - Παγκόσμια κατανάλωση: 
2.996.000 τόνους
2. Εισαγωγές: 797.000 τόνοι - Εξαγωγές:790.500 τόνοι
3. Χώρες του IOC: παραγωγή 3.093.000 τόνοι - κατανάλωση 2.283.000 τόνοι
4. Υπόλοιπες χώρες: παραγωγή 71.000 τόνοι - κατανάλωση 713.000 τόνοι.

Στους 2,56 εκατ. τόνους  
θα υποχωρήσει η παγκόσμια 
παραγωγή ελαιολάδου,  
σύμφωνα με το IOC.
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να πλασαριστεί στο top των χωρών-ε-
ξαγωγών ελαιολάδου. Η Ιταλία ανα-
φέρει η «El Mundo», με μια παραγωγή 
της τάξης των 450.000 τόνων, εμφια-
λώνει το λάδι, αναμειγνύοντάς το με 
τα καλής ποιότητας ελαιόλαδα από την 
Ελλάδα, την Ισπανία, ακόμα και την 
Τυνησία. Έτσι, προσπαθεί να λανσάρει 
το ανακατεμένο ελαιόλαδο με ιταλική 
ετικέτα και να εισχωρήσει στην αγορά 
του εμφιαλωμένου ελαιολάδου.
Το τελευταίο επεισόδιο αυτού του 
άτυπου πολέμου, διαδραματίστηκε σε 
γερμανικό έδαφος και συγκεκριμένα 
στα super markets της Γερμανίας, 
σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα. 
Το δημοσίευμα που επικαλείται πηγή 
καλά πληροφορημένη, αναφέρει πως 
συσκευασίες με ελαιόλαδο μιας εται-
ρείας με προέλευση από την Τοσκάνη, 
της REWE, περιείχαν νοθευμένο λάδι 
το οποίο όμως λανσαριζόταν ως 
παρθένο. Το σκάνδαλο ήταν τέτοιο 
που επενέβη ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Γερμανίας.
   
τι δείχνουν οι παραγωγές
Με τη νέα ελαιοκομική περίοδο 2014-
2015 να βρίσκεται προ των πυλών, 
η συνολική παγκόσμια παραγωγή 
ελαιολάδου αναμένεται να μειωθεί 
σημαντικά, με τα επίσημα στοιχεία να 
κάνουν λόγο για μια πτώση της τάξης 
του 20%. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς 
στην κακή συγκομιδή της Ισπανίας, της 
παγκόσμιας ηγέτιδας δύναμης στο χώρο 
του ελαιολάδου. Αρκεί να αναλογιστεί 
κανείς ότι για τη σεζόν 2013-2014 
η Ισπανία απέσπασε τη μερίδα του 
λέοντος, καθώς απέδωσε το 57% της 
συνολικής παγκόσμιας παραγωγής, με 
1.777.300 τόνους.
Σύμφωνα με το ∆ιεθνές Συμβούλιο 
Ελαιολάδου (IOC), η παγκόσμια παρα-
γωγή υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσει 
για την εμπορική σεζόν 2014-2015 
από την περσινή ποσότητα των 3,16 
εκατομμυρίων τόνων στους 2,56 
εκατομμύρια τόνους, δημιουργώντας 
συνθήκες ανόδου των τιμών, λόγω της 
αυξημένης ζήτησης του προϊόντος, η 
οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει ακόμη και 
τους 3,1 εκατομμύρια τόνους. Η συγκυ-
ρία αυτή φαίνεται να ευνοεί χώρες που 
λόγω κλιματικών συνθηκών είδαν την 
παραγωγή τους να κινείται σε χαμηλά 
επίπεδα, όπως η Ελλάδα και η Τυνησία.
Ειδικότερα, η Ελλάδα επανέρχεται 
δυναμικά στο προσκήνιο, μετά από 
μία καταστροφική περσινή χρονιά. Οι 
εκτιμήσεις του ∆ιοικητικού Συμβου-
λίου των Ελαιοκομικών Προϊόντων 
Πιστοποιημένης Ποιότητας αναφέ-
ρουν ότι η παραγωγή την παρούσα 
στιγμή στην Ελλάδα κυμαίνεται στους 
250.000 με 260.000 τόνους, ενώ με 
βάση τα στοιχεία της GEA Westfalia, η 

χώρα θα παράξει την προσεχή σεζόν 
συνολικά 280.000-300.000 τόνους 
(έναντι 135.000 την περίοδο 2013-
2014), χάρη ιδίως στις καλές επιδόσεις 
της Κρήτης και της Πελοποννήσου. 
Ωστόσο, αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις 
και για την ποιότητα του ελληνικού 
ελαιολάδου, η οποία προβλέπεται να 
είναι αρκετά βελτιωμένη σε σύγκριση 
με την περσινή, λόγω των περιορι-
σμένων προσβολών των καρπών από 
έντομα, ασθένειες, κ.λπ. Επιπλέον, 
εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για 
μειωμένη ισπανική παραγωγή (κάτω 
του 1 εκατ. έναντι της περσινής πο-
σότητας του 1,7 εκατ. τόνων), τότε οι 
τιμές θα κινηθούν σε ανώτερα επίπεδα 
συγκριτικά με πέρυσι.
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Οι συνθήκες ζήτησης 
προδιαγράφουν τιμή 
παραγωγού με άλλο πρόσημο  
Έως και 10% πάνω από τη μέση τιμή της προηγούμενης σεζόν 
κινήθηκαν οι πρόσφατες πωλήσεις ελαιολάδου παλιάς σοδειάς.

““

Άν φέτος η αγορά λειτουργήσει, έστω 
και στοιχειωδώς, το  καλό ελληνικό 
λάδι (extra παρθένο τριών γραμμών) 
θα μπορούσε να γνωρίσει δόξες και 
τιμή που θα προσεγγίσει με ευκολία 
ακόμα και τα 4 ευρώ το κιλό. Αν 
κάτι λείπει, αυτή τη φορά δεν είναι οι 
υποδομές εμφιάλωσης και συσκευα-
σίας αλλά μια καλύτερη καθοδήγηση 
από τις οργανώσεις των παραγωγών, 
έτσι ώστε να υπάρξει σχεδιασμός της 
διάθεση του προϊόντος και ουσιαστική 

διαπραγμάτευση με το ιδιωτικό εμπόριο, 
ανεξαρτήτως της τελικής κατεύθυνσης 
της παραγωγής. 
Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, οι παραδοσι-
ακοί τρόποι διάθεσης του προϊόντος από 
τους παραγωγούς δεν έχουν πλέον το 
ίδιο ενδιαφέρον. Με τη διεθνή αγορά να 
διψά για ελληνικό extra περθένο ελαι-
όλαδο και τις μεγάλες τυποποιητικές 
μονάδες των κύριων ανταγωνιστών 
μας, δηλαδή Ιταλίας και Ισπανίας να 
αγωνιούν για καλής ποιότητας πρώτη 

Με extra προσπάθεια
βλέπει και τα 4 ευρώ το κιλό 
«Όλα είναι στο χέρι μας» θα μπορούσε να είναι το φετινό  
σλόγκαν για το ελληνικό extra παρθένο ελαιόλαδο. 
Το ενδιαφέρον επίπεδο παραγωγής, τα χαρακτηριστικά 
υψηλής ποιότητας και οι τεχνολογικές υποδομές για προϊόν με 
ξεχωριστή ταυτότητα, διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες, 
ώστε φέτος το ελληνικό λάδι να πληρωθεί και μάλιστα καλά.  

Ε Λ Λ Α ∆ Α
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Μάστιγα η ακαρπία 
στην ήλεία
Οξύτερο αναμένεται για φέτος 
το πρόβλημα της ακαρπίας των 
ελαιοδέντρων σε όλη σχεδόν την 
Ηλεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλ-
λόγων Ηλείας (ΟΑΣΗ), κ. Χρήστο 
Γιαννόπουλο. Αμαλιάδα, Κρέστενα 
και Ωλένη είναι μερικές μόνο 
από τις περιοχές που για δεύτερη 
συνεχή χρονιά θα βρεθούν αντιμέ-
τωπες με το φαινόμενο, Η φετινή 
παραγωγή θα κυμανθεί στα χαμηλά 
περσινά επίπεδα (20.000 τόνοι), 
ενδεχομένως και πιο κάτω, αν και, 
όπως υποστηρίζει, θα πρέπει να 
τελειώσει πρώτα η συγκομιδή για 
να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπε-
ράσματα. “Πολλές οικογένειες δεν 
θα μπορούν να βγάλουν τα έξοδά 
τους” τονίζει χαρακτηριστικά, ενώ 
αποδίδει το πρόβλημα στις φετινές 
καιρικές συνθήκες, στην πλημμελή 
εφαρμογή της δολωματικής δακο-
κτονίας, καθώς και στην περικοπή  
των αντίστοιχων κονδυλίων. Όσον 
αφορά τη διαμόρφωση των φετι-
νών τιμών παραγωγού, διατηρεί 
σοβαρές επιφυλάξεις. Ενδεικτικά, 
ανέφερε τα 3-3,20 ευρώ το κιλό 
που ισχύουν για τη Μεσσηνία τώρα.                    

Τιμές εμπορικής σεζόν 2013-2014
ΑΣ Κριτσάς 2,85
ΑΣ Ζαρού 2,60
ΑΕΣ Μικρής Μαντίνειας 2,80
Ελαιουργία Ασκληπιείου 2,90
Ε.Α.Σ. Κυνουρίας 2,50
Ε.Α.Σ. Λακωνίας 2,90 
Ε.Α.Σ.  Λέσβου 2,30 
Ε.Α.Σ. Σελίνου 2,50 

ύλη, τα πάντα είναι θέμα σχεδιασμού 
και διαπραγμάτευσης. Άλλωστε είναι η 
πρώτη φορά στην ιστορία του προϊόντος 
που η χώρα μας διαθέτει τέτοιες υποδο-
μές τυποποίησης και συσκευασίας του 
προϊόντος, όπως είναι η πρώτη φορά 
που τόσες πολλές μικρές και μεγάλες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις φλερτάρουν με 
την ιδέα μιας εντονότερης παρουσίας 
στις αγορές του εξωτερικού.  
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω δεν έχει 
πλέον και μεγάλη σημασία το «στίγμα» 
που έδιναν άλλες χρονιές κάποιες 
υποτυπώδεις δημοπρασίες, όπως αυτή 
του συνεταιρισμού Αγ. Αποστόλων  (την 
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές 
δεν είχαν γίνει γνωστά τα αποτελέσματά 
της) για 27 με 30 τόνους ελαιολάδου. 
Ενδεικτικό πάντως της ζήτησης, είναι 
το αγοραστικό ενδιαφέρον ιταλικών 
και ισπανικών εμπορικών οίκων, που 
εκδηλώθηκε ήδη για το κρητικό έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο. 
Να σημειωθεί ότι το ύψος της εγχώ-
ριας παραγωγής εκτιμάται επισήμως 
στους 300.000 τόνους, δηλαδή στο 
+122% συγκριτικά με πέρυσι. Βέβαια, 
για τον μεγαλύτερο όγκο η συγκομιδή 
θα αρχίσει από τις 10 Νοεμβρίου και 
μετά, οπότε θα έχει ξεκινήσει και τυπι-
κά η νέα ελαιοκομική περίοδος. Άλλες 
εκτιμήσεις για τη φετινή ελληνική 
παραγωγή κάνουν λόγο για 250.000 
με 280.000 τόνους, με τη μεγαλύτερη 
παραγωγή να αναμένεται στην Κρήτη 
(100.000-110.000 τόνοι), κατόπιν 
στην Πελοπόννησο (90.000-100.000 
τόνοι), εν συνεχεία στην Κεντρική 
Ελλάδα (40.000-50.000 τόνοι) και 
τέλος τα νησιά (20.000-25.000 τόνοι). 
Αναφορικά με την τιμή παραγωγού 
για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αυτή 
τη στιγμή τείνει να σταθεροποιηθεί 
περίπου στα 3 ευρώ ανά κιλό, μετά 
από μια ανοδική πορεία στο διάστημα 
των προηγούμενων μηνών (Αύγου-
στος-Σεπτέμβρης 2014). 

Διαφοροποίηση τιμών,  
με ρόλο «κλειδί» στην Ισπανία
Σύμφωνα με το παρατηρητήριο αγοράς 
ελαιολάδου του ΣΕ∆ΗΚ, οι τιμές για 
τη15η Οκτωβρίου 2014 στην Πελοπόν-
νησο διαμορφώνονται στα 2,75-3 ευρώ 
το κιλό, στην Κρήτη περίπου στα 2,70 
ευρώ το κιλό και στη Μεσσηνία στα 3 
ευρώ το κιλό, πάνω από τις αντίστοι-
χες περσινές. Από την πλευρά του, ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιουργικού 
Συνεταιρισμού Μικρής Μαντίνειας και 
Αβίας, Βασίλης Κοζομπόλης, δήλωσε 
ότι ο συνεταιρισμός του πλήρωνε για 
την περσινή σεζόν τους παραγωγούς 
2,50-2,80 ευρώ το κιλό, μετά τον 
Αύγουστο η τιμή αυξήθηκε στα 3,00-
3,10 ευρώ το κιλό, ενώ εκτιμά ότι η 
συγκεκριμένη τιμή θα παραμείνει η ίδια 

και για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Η 
τελευταία αγορά στη Λακωνία έγινε 
στα 3,30 λεπτά το κιλό, μια τιμή που 
αναμένουν οι παραγωγοί να ισχύσει και 
αργότερα, τουλάχιστον για τα πρώιμα 
ελαιόλαδα. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, καθοριστι-
κό παράγοντα στη διαμόρφωση των τι-
μών της ελληνικής αγοράς ελαιολάδου 
θα αποτελέσει η ισπανική παραγωγή, η 
οποία αναμένεται σημαντικά μειωμένη, 
μεταξύ 850.000 και 900.000 τόνων.

Ανοδικές τάσεις  
στη φετινή παραγωγή
Οι παράγοντες της αγοράς εκφρά-
ζουν την αισιοδοξία τους για τη νέα 
ελαιοκομική περίοδο στην Ελλάδα 
και επισημαίνουν τα προβλήματα που 
τους οδήγησαν στη χαμηλή περσινή 
παραγωγή -μία από τις χαμηλότερες 
των τελευταίων ετών- με πρώτο 
και κυριότερο τις θερμές και ξηρές 
καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν 
κατά την περίοδο της επικονίασης 
των δέντρων και οι οποίες απέτρεψαν 
την καρπόδεση. Η σεζόν 2014-2015 
φέρνει ενθαρρυντικά μηνύματα, ιδίως 
μετά και τις ευεργετικές βροχοπτώσεις 
των τελευταίων μηνών. Ενδεικτικά, ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Κριτσάς, Νίκος Ζαχαριάδης, ανέφερε 
ότι στην περιοχή αναμένεται συγκομιδή 
450 τόνων έναντι μηδενικής περσινής 
συγκομιδής. Ο πρόεδρος της ΕΑΣ 
Λακωνίας, Νίκος Προκοβάκης, ανέφερε 
ότι η επερχόμενη συγκομιδή θα φτάσει 
τους 30.000 τόνους έναντι 18.000 
τόνων πέρυσι. Ο προϊστάμενος της ΕΑΣ 
Κυνουρίας, Γιώργος Ρούνης ανέφερε 
ότι θα συγκομιστούν 2.000 τόνοι έναντι 

600 τόνων πέρυσι, και ο πρόεδρος της 
ΕΑΣ Λέσβου, Αλέκος Γιασιτζόγλου, 
έκανε λόγο για μια παραγωγή ύψους 
7.000-8.000 τόνων έναντι 5.500 τόνων 
πέρυσι.

Έμφαση στον εξαγωγικό  
προσανατολισμό
Ενθαρρυντικά στοιχεία για τις 
εξαγωγές ελαιολάδου τη νέα σεζόν 
αποτελούν, σύμφωνα με παραγωγι-
κούς φορείς του κλάδου, η μειωμένη 
παραγωγή που θα εμφανίσουν αντα-
γωνίστριες ελαιοπαραγωγικές χώρες, 
καθώς και η υψηλή ζήτηση που θα 
υπάρξει για το προϊόν σε διεθνές 
επίπεδο εξαιτίας της αναμενόμενης 
χαμηλής παγκόσμιας παραγωγικότη-
τας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι αυτό της ΕΑΣ Λέσβου, η οποία θα 
εξάγει φέτος πάνω από 400 τόνους 
ελαιολάδου σε συνολικά 13 χώρες πα-
γκοσμίως. Μεταξύ των χωρών αυτών 
είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιαπωνία, 
η Κίνα, η Νότια Αφρική, η Βουλγαρία, η 
Ινδία, κ.ά. Αντίστοιχα, η ΕΑΣ Κυνουρίας 
θα εξάγει φέτος 20 τόνους τυποποιμέ-
νου ελαιολάδου, έναντι 10 τόνων την 
περασμένη σεζόν, σε χώρες όπως η 
Γερμανία, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η 
Αυστρία.   Η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγα-
λύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον 
κόσμο, μετά την Ιταλία και την Ισπανία. 
Με κριτήριο την ποιότητα όμως, η 
Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στον 
κόσμο, καθώς σύμφωνα με στοιχεία 
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομη-
χανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου 
(Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.), πάνω από το 70% της 
ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου 
είναι εξαιρετικά παρθένο.

Παραγωγή  
για την Ελλάδα  
(σε τόνους)

Πηγή: IΟC

2012-2013

318.000

2013-2014

135.000
Εκτίμηση 

2014-2015

300.000

Τιμές Έλληνα ελαιοπαραγωγού (ευρώ/κιλό)
Ιούλιος 2014 2,51

Αύγουστος 2014 2,51

Σεπτέμβρης 2014 2,63

Πηγή: IΟC
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Γαντζωμένη πάνω από τα 4 ευρώ 
παραμένει σταθερά εδώ και δύο μήνες 
η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
(περσινή σεζόν) στην Ιταλία, την ώρα που 
οι εκτιμήσεις για τη γείτονα χώρα κάνουν 
λόγο για σημαντικά μειωμένη παραγωγή 
σε σχέση με πέρυσι.
Ενδεικτικές είναι οι προβλέψεις της 
Ένωσης Ιταλών αγροτών, Coldiretti, που 
κάνουν λόγο για «μείωση της παραγωγής 
της χώρας κατά 35% σε σχέση με πέρυσι 
και αύξηση της τάξης του 38% στη τιμή 
του ελαιόλαδου».
Ήδη την ανοδική τάση στην ιταλική αγορά 
ελαιολάδου επιβεβαιώνουν τα στοιχεία 
του Ινστιτούτου ISMEA, με βάση τα οποία 
η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
άγγιξε τα 4,14 ευρώ το κιλό, την τρίτη 
εβδομάδα του Οκτωβρίου, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 2,7% από την προηγούμενη 
εβδομάδα και 42% από την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Το σκηνικό ανόδου των 
τιμών έρχεται τις τελευταίες ημέρες να 
«στηριχθεί» και από τις καταστροφικές 
πλημμύρες στη Λιγουρία, που ρίχνουν στο 
μισό τη σοδειά ελαιολάδου της χώρας. 

Οι βροχές έγδυσαν τα φυτά
Σύμφωνα με την Ένωση Ιταλών αγροτών, 
Coldiretti, στο μισό από την παραγωγή 
του 2013, όταν και η περιφέρεια παρήγαγε 
5,728 τόνους ελαιόκαρπο, αναμένεται 
να είναι η φετινή παραγωγή ελαιόλαδου 
στην περιφέρεια της Λιγουρίας, λόγω των 
καιρικών συνθηκών και των πλημμυρών 
που έπληξαν την περιοχή, τις τελευταίες 
εβδομάδες. 
Η φετινή χρονιά δεν ξεκίνησε καλά, με 
τις κακές καιρικές συνθήκες, τις υψηλές 
θερμοκρασίες, την ξηρασία και την επιδη-

μία παρασίτων να έχουν ήδη μειώσει τις 
εκτιμήσεις για την παραγωγή ελαιόλαδου, 
κατάσταση που χειροτερεύουν τα τελευ-
ταία γεγονότα, όπως αναφέρει η Ένωση.
Οι έντονες βροχοπτώσεις στην Λιγουρία 
ήταν ακόμα πιο καταστροφικές από την 
ξηρασία που έπληξε την περιοχή, η οποία 
μείωσε κατά 82% τις βροχοπτώσεις αυτής 
της σεζόν, σε σχέση με το μέσο ετήσιο 
επίπεδο βροχοπτώσεων, σύμφωνα με 
την Coldiretti. Οι βροχές πλημμύρισαν τα 
χωράφια, «έγδυσαν» τα φυτά, έκλεισαν 
τους αγροτικούς δρόμους και απομό-
νωσαν ολόκληρα χωριά στην περιοχή, 

μειώνοντας την παραγωγή και παρεμπο-
δίζοντας την συγκομιδή, την χειρότερη 
χρονικά στιγμή.

Διϋστανται οι εκτιμήσεις
Στο μεταξύ, για αύξηση στην παραγωγή 
ελαιολάδου κατά 15% σε σχέση με 
την περίοδο 2013-2014 καθώς αυτή 
υπολογίζεται ότι θα φτάσει περί τους 
450.000 τόνους, μίλαγε πριν από ένα μήνα 
η GEA Westfalia, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εκτιμήσεις για πολύ καλές σοδειές στις 
περιοχές Πούλια, Αμπρούτσο, Ούμπρια 
και Καμπανία. Η συγκεκριμένη εκτίμηση 

Στη χειρότερη 
στιγμή της 
συγκομιδής, 
ήρθαν οι 
πλημμύρες 
σε μία από τις 
σημαντικότερες 
ελαιοπαραγωγές 
περιφέρειες 
της γείτονος
Σύμφωνα με την Ένωση Ιταλών 
Αγροτών Coldiretti, η εξέλιξη αυτή 
θα οδηγήσει σε άνοδο 38% στις 
τιμές σε σχέση με πέρυσι.

“
“

Έγδυσαν τα ελαιόδεντρα 
οι ξαφνικές πλημμύρες 
στην ιταλική Λιγουρία
Αλλάζουν τα δεδομένα για τη φετινή παραγωγή 
ελαιολάδου στην Ιταλία, οι πρόσφατες 
καταστροφικές πλημμύρες στην περιφέρεια της 
Λιγουρίας, που ρίχνουν τον όγκο της σοδειάς κατά 
35% πυροδοτώντας αυξήσεις στις τιμές παραγωγού.

Τιμές Ιταλού παραγωγού (ευρώ/κιλό)
Ποιοτική κατηγορία Σεπτέμβριος 2014 Οκτώβριος 2014

Έξτρα παρθένο 4.03 4.03

Παρθένο ελαιόλαδο 2.58 2.56

Λαμπάντε 2.14 2.12

Πηγή: ISMEA

Τιμή παραγωγού για προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ (ευρώ/κιλό)
Chianti Classico 8,15 8,15
Colline Salernitane 5,03 5,05
Garda 9,25 9,25
Dauno 4,18 4,08
Monti Iblei 6,75 6,75
Veneto 9,50 9,50
Valli Trapanesi 4,10 4,10

Πηγή: ISMEA

Παραγωγή   
για την Ιταλία  
(σε τόνους)

Πηγή: Westfalia

2012-2013

518.400

2013-2014

382.500
Εκτίμηση 

2014-2015

450.000
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Θετικό το ιταλικό ισοζύγιο,
στους 212.000 τόνους  
οι εξαγωγές της χώρας  Ι ΤΑ Λ Ι Α

Ζημιές 250 εκατ. ευρώ 
το Xylella fastidiosa
Μεγάλης έκτασης προβλήματα 
έχει προκαλέσει το νεοεμφανισθέν 
βακτήριο στην ιταλική παραγωγή 
ελαιολάδου. Ουσιαστικά, πρόκειται 
για ένα ιδιαίτερα εχθρικό βακτήριο 
που προσβάλλει και καταστρέφει 
τα ελαιόδεντρα και το οποίο έως 
τώρα είναι υπαίτιο για τη δραστική 
μείωση των αποθεμάτων ελαιολά-
δου της Ιταλίας. Το συγκεκριμένο 
μικρόβιο, που πρωτοεμφανίστηκε 
στην αμερικανική ήπειρο, έχει προ-
σβάλει 800.000 δέντρα σε περιοχές 
της Νότιας Ιταλίας, όπως το Σαλέ-
ντο και την Απουλία, με το πρώτο 
κρούσμα να αναφέρεται πριν από 
ένα μήνα. Η Απουλία παράγει περί-
που 11 εκατ. τόνους ελιάς ετησίως, 
παραπάνω δηλαδή από το 1/3 της 
εγχώριας σοδειάς, και ορισμένα 
από τα ποιοτικότερα ελαιόλαδα της 
χώρας. Από  τα μέσα Αυγούστου, η 
ασθένεια εκτιμάται ότι έχει κοστίσει 
στην ιταλική βιομηχανία ελαιολά-
δου περί τα 250 εκατ. ευρώ.

εκτός από το ότι ανατρέπεται λόγω των 
ζημιών στην Λιγουρία, είχε αμφισβητηθεί 
εξαρχής από έρευνα του ιστοτόπου Olive 
Oil Market, η οποία  την προσδιόριζε στους 
310.000 τόνους,. Με βάση το στοιχείο αυτό 
καθίσταντο οριακή η διαφορά ανάμεσα 
σε Ελλάδα και Ιταλία για τη δεύτερη θέση 
στην παγκόσμια κατάταξη των ελαιοπαρα-
γωγικών χωρών.

Σταθερά πάνω από τα 4 ευρώ
Τάση σταθεροποίησης πάνω από τα 4 
ευρώ το κιλό παρουσιάζει η τιμή του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου, σύμφωνα με το 
ινστιτούτο ISMEA, με σημαντική διαφορά 
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίο-
δο. Οι τιμές εμφανίζονται αυξημένες κατά 
35,8% (Οκτώβρης 2013 με Οκτώβρης 
2014) και σε ποσοστό 31,5% (Σεπτέμβρης 
2013 με Σεπτέμβρης 2014).  Στις υπόλοι-
πες ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου, το 
ISMEA αναφέρει ότι η τιμή του παρθένου 
(οξύτητας < 2ο) διαμορφώνεται στα 2,56 
ευρώ το κιλό (αύξηση 8% σε σχέση με 

πέρυσι) και του λαμπάντε (οξύτητας > 2ο) 
στα 2,12 ευρώ το κιλό (αύξηση 2% σε 
σχέση με πέρυσι). Όσον αφορά τα ελαι-
όλαδα πιστοποίησης ΠΟΠ-ΠΓΕ, οι τιμές 
τους ξεκινούν από 4,08 ευρώ το κιλό και 
φτάνουν μέχρι και τα 9,50 ευρώ το κιλό. 
Σύμφωνα με τα ανανεωμένα στοιχεία του 
ινστιτούτου, τα ελαιόλαδα ΠΟΠ-ΠΓΕ με τη 
μεγαλύτερη απόδοση είναι το Veneto (9,50 
ευρώ /κιλό) και το Garda (9,25 ευρώ/
κιλό, ενώ με τη μικρότερη το Dauno (4,08 
ευρώ /κιλό) και το Valli Trapanesi (4,10 
ευρώ/κιλό).

Πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο
Σημαντικά αυξημένη κατανάλωση 
ελαιολάδου περιμένουν για φέτος οι 
αναλυτές, με το ISMEA να δίνει μεγάλη 
βαρύτητα στις εισαγωγές από χώρες 
όπως η Ελλάδα, η Τυνησία, η Τουρκία και 
η Ισπανία, αν και η τελευταία θα έχει κατά 
πολύ μικρότερη παραγωγή. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγωγική 
δραστηριότητα της Ιταλίας κατά την 

περδινή ελαιοκομική περίοδο. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ιταλίας, η χώρα αγόρασε από την 
Ισπανία, το πρώτο εξάμηνο του 2014, την 
τετραπλάσια ποσότητα ελαιολάδου από 
την αντίστοιχη περσινή του α’ εξαμήνου 
του 2013, με τη συγκεκριμένη αγορά να 
αντιστοιχεί στο 88% των εθνικών εισαγω-
γών. Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως και 
τον Ιούνιο του 2014, η Ιταλία είχε αγοράσει 
από το εξωτερικό περίπου 300.000 τόνους 
ελαιολάδου (+ 40% συγκριτικά με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2013), φθάνοντας 
σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων 15 ετών, ενώ η συνολική 
δαπάνη διαμορφώθηκε στα 687.000.000 
ευρώ. Να σημειωθεί, επίσης, ότι χάρη 
στην καλή πορεία των εξαγωγών, οι 
οποίες υπερέβησαν τους 212.000 τόνους 
(+12% από το πρώτο εξάμηνο του 2013) 
και ανήλθαν στο ποσό των 688.000.000 
(παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%), το 
ιταλικό εμπορικό ισοζύγιο παραμένει 
πλεονασματικό στα 618.000 ευρώ. 
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Ισπανικό ελαιόλαδο: Ακόμα και 40% 
ακριβότερα πληρώνουν οι τυποποιητές  
Την απογείωση των τιμών του ισπανικού ελαιολάδου θα πυροδοτήσει 
αναπόφευκτα η  αναμενόμενη μείωση κατά 50% της φετινής σοδειάς στην Ισπανία, 
σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail. Η συγκεκριμένη 
μείωση της ισπανικής παραγωγής για τη σεζόν 2014-2015, λόγω των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο της επικονίασης 
(καύσωνες, ξηρασία), θα οδηγήσει στη δραματική ελάττωση της προσφερόμενης 
ποσότητας εκ μέρους της χώρας, η οποία σε συνδυασμό με την εγχώρια υψηλή 
ζήτηση θα ωθήσουν τις τιμές σε πολύ υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι εμφιαλωτές 
στη Βρετανία πληρώνουν έως και 40% ακριβότερα σε σχέση με το Μάιο το 
ελαιόλαδο που θα συσκευάσουν, κόστος το οποίο μετακυλίεται στο τελικό προϊόν 
και φυσικά τον καταναλωτή. Συν τοις άλλοις, φορείς της βρετανικής αγοράς 
ελαιολάδου αναφέρουν ότι αυτή την περίοδο στην Ισπανία είναι πολύ δύσκολη η 
χονδρική αγορά ελαιολάδου, καθώς οι παραγωγοί κρατούν τα αποθέματά τους, 
προσβλέποντας σε υψηλότερες τιμές πώλησης αργότερα μες στη σεζόν.

“
Στο μισό η σοδειά 
στο διπλάσιο 
οι τιμές
Στην κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες 
ελαιοπαραγωγούς χώρες παγκοσμίως 
προβλέπεται να παραμείνει και για τη νέα 
εμπορική σεζόν η Ισπανία, αν και οι απώλειες 
στη φετινή παραγωγή της θα αγγίξουν ακομα 
και το ποσοστό του 50% έως και 60%   

Ι Σ Π Α Ν Ι Α
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Μνήμες του 2012 ανέσυρε για τους 
Ισπανούς ελαιοπαραγωγούς η φετινή 
ξηρασία που χτύπησε την παραγωγή 
και αναμένεται να εγγράψει σημαντι-
κές απώλειες στην εμπορική σεζόν 
2014-2015, έναντι της προηγούμε-
νης των 1, 7 εκατ.τόνων.
 Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου 
η φετινή παραγωγή υπολογίζεται 
ότι θα διαμορφωθεί στις 850.000 
τόνους, ενώ η GEA Westfalia την 
ανεβάζει στους 960.000 τόνους. 
Μάλιστα, η σοδειά σε κάποιες από 
τις ελαιοπαραγωγές περιοχές της 
Ισπανίας, μπορεί να είναι μειωμένη 
κατά 40%  ή και 60% σε σχέση με τη 
σεζόν 2013-2014, σύμφωνα με το 
πρακτορείο προγνώσεων για ελαιού-
χους σπόρους Oil World. 
Η υψηλή ξηρασία στην περιοχή 
κλειδί της Ανδαλουσίας το Μάιο και 
τον Ιούνιο χτύπησε τα δέντρα στην 
περίοδο ανθοφορίας τους, όταν χρει-
άζονται υγρασία για να δέσει σωστά 
ο καρπός.
«Η ξηρασία στην Ισπανία και ο αντί-
κτυπος της στην αγορά ελαιολάδου 
είναι πολύ σημαντική», δήλωσε ο 
Λάμινε Λαχαούσνια, επικεφαλής 
των συσκευασμένων τροφίμων 
στην Euromonitor International που 
θυμάται το κύμα καύσωνα το 2012 
που κατέστρεψε το 80% της ισπα-
νικής σοδειάς και ανέβασε τις τιμές 
παραγωγού μέχρι και 30% και την 
τιμή λιανικής κατά 13% το τελευταίο 
τρίμηνο του εν λογω έτους. 
 Σε κάθε περίπτωση η Ισπανία θα 
συνεχίσει να είναι ο κυρίαρχος 
«παίκτης» στο χώρο του ελαιολάδου 
παγκοσμίως και για την επερχόμενη 
ελαιοκομική περίοδο, Οι λιγοστές 
βροχοπτώσεις και τα χαμηλά αποθέ-
ματα νερού για άρδευση προκάλεσαν 
ισχυρά πλήγματα σε πολλές ισπανι-
κές περιοχές, με την Ανδαλουσία να 
πληρώνει το βαρύτερο τίμημα, αφού 
υπολογίζεται ότι θα παράξει 50-60% 
λιγότερη ποσότητα ελαιολάδου 
συγκριτικά με τη σεζόν 2013-2014. 
Τα υψηλά αποθέματα –περί τους 
450.000 τόνους– με τα οποία 
κλείνει η φετινή χρονιά αναμένεται 
να συγκρατήσουν προσωρινά τις 
αυξητικές τάσεις των τιμών. Επίσης, 

οι βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια 
της συγκομιδής θα επηρεάσουν τις 
ποιότητες, δηλαδή τη σχέση τιμών 
μεταξύ των έξτρα και λαμπάντε.

Εντείνεται ο ανταγωνισμός
Σε επίπεδο ανταγωνισμού, πάντως, 
η κατάσταση για την Ισπανία δυ-
σκολεύει αρκετά πλέον, αφού στην 
προσπάθειά της για κατάκτηση των 
αγορών και αύξηση των εξαγωγών, 
δεν έχει να αντιμετωπίσει πλέον 
μόνο την Ιταλία αλλά και την Ελλάδα, 
την Τουρκία και την Τυνησία, των 
οποίων η παραγωγή θα παρουσιάσει 
αύξηση. Η Τυνησία θα αποτελέσει, 
όπως φαίνεται, τη μεγάλη έκπληξη, 
αφού η παραγωγή της υπολογίζεται 
ότι θα φτάσει τους 250.000 τόνους, 
στα ίδια δηλαδή περίπου επίπεδα 
με την Ελλάδα (ενδεχομένως και 
με την Ιταλία). Συνεπώς, η Τυνησία 
θα είναι σε θέση να εφοδιάζει την 
ιταλική βιομηχανία καλύπτοντας τη 
μειωμένη προσφορά της Ισπανίας. 
Μεγάλη παραγωγή και προσφο-
ρά στη μεσογειακή παραγωγή 
ελαιολάδου θα προέλθει και από την 
Τουρκία, με περίπου 200.000 τόνους, 
καθώς και από το Μαρόκο. Επιπλέον, 
η παγκόσμια ζήτηση του προϊόντος 
για την εμπορική σεζόν 2014-2015 
αναμένεται να εκτιναχθεί σε πολύ 
υψηλά επίπεδα, την ίδια στιγμή που οι 
τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς 
Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC) για 
την παγκόσμια παραγωγή ελαιολά-
δου προβλέπουν μείωση έως και 
20% σε σχέση με την περσινή σεζόν. 
Πρόσφατα, ισπανικά μέσα ενημέ-
ρωσης επεσήμαναν ότι η ζήτηση 
αναμένεται να αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο και εντός Ισπανίας, 
εξαιτίας του γεγονότος πως στον 
συγκεκριμένο τομέα της αγοράς δεν 
έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο 
εύρος τιμής.

Εξαγωγές χύμα-συσκευασμένου
Αναφορικά με τον εξαγωγικό τομέα, 
τους 1.000.000 τόνους ξεπέρασαν 
για πρώτη φορά οι εξαγωγές ελαι-
ολάδου της Ισπανίας τον Σεπτέμ-
βριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της 
ισπανικής εφημερίδας El Pais. Όπως 
επισημαίνεται, η Ιταλία παραμένει ο 
βασικός αγοραστής με 450.000 τό-
νους χύμα ελαιολάδου, ενώ στην ίδια 
κατηγορία ανήκει και η Πορτογαλία, 
η οποία αγοράζει 50.000 τόνους. 
Οι χαμηλές τιμές που επικρατούν 
στην εγχώρια αγορά καθώς και το 
γεγονός πως η Ισπανία ήταν ουσια-
στικά η μοναδική χώρα με σημαντική 
παραγωγή που προσφέρεται για 
αγορά ελαιολάδου –μιας και οι άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Αφρικής είχαν μειωμένη 
παραγωγή– συνιστούν τους δύο 
βασικούς λόγους της αύξησης των 
εισαγωγών, σύμφωνα με την Ένωση 
Εξαγωγών Asoliva. Η μέση παραγω-
γή ελαιολάδου έφτασε σε παρόμοια 
επίπεδα με εκείνα της δεκαετίας του 
1990, στοιχείο που επαρκεί για να 
τονίσει τη σημασία των εξαγωγών. 
Από το σύνολο των εξαγωγών, 
οι 270.000 τόνοι αντιστοιχούν σε 
συσκευασμένο ελαιόλαδο και το 
υπόλοιπο σε χύμα. Στους 60.000 
τόνους ανέρχεται συνολικά το ισπα-
νικό συσκευασμένο ελαιόλαδο που 
απορροφούν οι χώρες της ΕΕ, και 
ακολουθούν οι ΗΠΑ με 20.000 τό-
νους, η Αυστραλία και η Βραζιλία με 
17.000 τόνους. Οι υπόλοιπες χώρες 
είναι η Κίνα, όπου εξάγονται 12.000 
τόνοι, η Ιαπωνία με 8.000 τόνους και 
η Ρωσία με 7.000 τόνους. Η Ισπανία 
έχει ήδη ξεπεράσει σε εξαγωγές την 
Ιταλία στις αγορές των ΗΠΑ, της 
Κίνας και της Ιαπωνίας.

Οι λιγοστές 
βροχές 
ευθύνονται  
για τη μεγάλη 
πτώση στην 
ισπανική 
ελαιοπαραγωγή
Η Ανδαλουσία είναι από τις 
περιοχές που «πληρώνουν» 
το βαρύτερο τίμημα, αφού 
υπολογίζεται ότι θα παράξει 
50-60% λιγότερη ποσότητα 
ελαιολάδου συγκριτικά με  
τη σεζόν 2013-2014.

“

“

Ένωση Εξαγωγών Αsoliva  
To Σεπτέμβριο οι εξαγωγές της 
Ισπανίας ξεπέρασαν το 1 εκατ.τόνους

Τιμές Ισπανού παραγωγού (ευρώ/κιλό) 
Ποιοτική κατηγορία Σεπτέμβριος 2014 Οκτώβριος 2014

Έξτρα παρθένο 2.71 2.60

Παρθένο ελαιόλαδο 2.59 2.50

Λαμπάντε 2.49 2.38

Πηγή: Poolred

Παραγωγή  
για την Ισπανία  
(σε τόνους)

Πηγή: IOC

2012-2013

618.200

2013-2014

1.777.300

Εκτίμηση 
2014-2015

875.000
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Το 80% της συνολικής ποσότητας ελαιολάδου παγκοσμίως παράγεται σε τέσσερις μόνο χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώ το 60% καταναλώνεται επίσης σε τέσσερις.

Η παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Κέντρου για την 
Αριστεία του Ελαιολάδου αναµένεται µειωµένη 
κατά 20% την εµπορική περίοδο 2014-2015, ήτοι 
θα διαµορφωθεί στα 2.618.000 τόνους. Μάλιστα, 
στην ηγέτιδα ελαιοπαραγωγό χώρα, Ισπανία θα 
ανέλθει στους 960.000 τόνους.

Παγκόσµια 
παραγωγή  
ανά χώρα

80%

Στρεμματική 
απόδοση ελαιολάδου

(σε τόνους) 
2014-2015 * εκτίμηση
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Πτώση στην παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου, 
μεγάλος χαμένος η Ισπανία
Μετά από μια κακή χρονιά για τη σοδειά του ισπανικού ελαιολάδου, πρόσφατη αναφορά του Διεθνούς Κέντρου για την 
Αριστεία του Ελαιολάδου αναμένει τη μείωση της παγκόσμιας παραγωγής κατά 20%, με την συνολική αναμενόμενη 
ποσότητα να ανέρχεται σε 2.618.000 τόνους, σύμφωνα με το Europa Press.
Η παραγωγή της Ισπανίας αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 50%, στους 960.000 τόνους, αφήνοντας στην ηγέτιδα χώρα 
το 36% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ η Ελλάδα και η Ιταλία αναμένουν σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγή τους.
Η Ιταλία, σύμφωνα με αναφορές, είχε μια εξαιρετική χρονιά παραγωγής στις περιοχές Πούλια, Αμπρούτσο, Ούμπρια και 
Καμπανία, αυξάνοντας έτσι την παραγωγή της σε 450.000 τόνους, 15%  ψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η παραγωγή στις 
ΗΠΑ αναμένεται μειωμένη κατά 19%, ενώ άλλες χώρες όπως το Μαρόκο, η Νέα Ζηλανδία και η Χιλή, επίσης αναμένουν 
πτώση στην παραγωγή τους. Το κλίμα και οι παραλλαγές του καιρού είναι η κύρια αιτία για τις διακυμάνσεις στην παραγωγή.
Οι τιμές πιθανώς θα αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην παραγωγή. Ο πρόεδρος της GEA Westfalia Ιβηρικής, Χουάν 
Βιλάρ, σχολίασε σχετικά με τις τιμές: «μια περιορισμένη αυξητική τάση θα συνεχιστεί μέχρι να ξεκινήσει η συγκομιδή στην 
Πορτογαλία, σε δυο βδομάδες. Από εκεί, εάν η τάση της προσφοράς επιβεβαιωθεί, οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές, αφού 
θα έχουν σημειώσει πτώση μεταξύ 5 και 15%, στα 2,2 – 2,5 ευρώ το κιλό.

Αµερική 
Σύνολο
64.790
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Ευρωπαϊκές 
εξαγωγές
Οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
κατέχουν το 90% 
των εισαγωγών 
της Κίνας.

Αφρική 
Σύνολο

341.350

Ισπανία
960.000

Ιταλία
450.000

Ελλάδα
310.000

Ωκεανία 
Σύνολο
19.400

Γαλλία
5.500

Ασία
Σύνολο

221.940

Όταν δεν βρέχει στην Ισπανία, οι έμποροι ελαιολάδου ετοιμάζονται για ψηλότερες τιμές
Μια ξηρασία στην πρώτη παγκοσμίως ελαιοπαραγωγό 
χώρα, σπέρνει ανησυχίες για εκτεταμένη έλλειψη η 
οποία θα εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Η φετινή σοδειά 
σε κάποιες από τις ελαιουργικές εκμεταλλεύσεις 
της Ισπανίας, μπορεί να είναι μειωμένη κατά 40% 
σε σχέση με το 2013, σύμφωνα με το πρακτορείο 
προγνώσεων για ελαιούχους σπόρους Oil World. Η 
υψηλή ξηρασία στην περιοχή κλειδί της Ανδαλουσίας 
το Μάιο και τον Ιούνιο χτύπησε τα δέντρα στην περίοδο 

ανοφορίας τους, όταν χρειάζονται υγρασία για να 
δέσει σωστά ο καρπός. «Η ξηρασία στην Ισπανία και ο 
αντίκτυπος της στην αγορά ελαιολάδου είναι πιθανώς 
πολύ σημαντική», δήλωσε ο Lamine Lahouasnia, 
επικεφαλής των συσκευασμένων τροφίμων στην 
Euromonitor International. «Εάν η ξηρασία εντέλει 
επηρεάσει τα ελαιόδεντρα, είναι πολύ πιθανό να 
δούμε αυξήσεις στις τιμές καταναλωτή το 2014», 
συμπληρωσε. Η ξηρασία ανασύρει μνήμες από το 

2012, όταν ένα κύμα καύσωνα κατέστρεψε το 80% 
της παραγωγής της Ισπανίας ανέβασε τις τιμές 
παραγωγών μέχρι και 30%. Αυτό οδήγησε  σε αύξηση 
της τιμής λιανικής πώλησης στην Ισπανία της τάξης 
του 13% το τελευταίο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με 
κρατικά δεδομένα από την Ανδαλουσία. Στις ΗΠΑ, η 
τιμή του εισαγόμενου ελαιολάδου από την ΕΕ ανέβηκε 
8% από τον Οκτώβριο μέχρι το το Δεκέμβριο του 2012, 
σύμφωνα με στοιχεία από τα τελωνεία των ΗΠΑ.
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Ομάδα εργασίας στην οποία θα μετέχουν όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείες του ελαιουργικού 
κλάδου, θα καταλήξει σε ένα πλαίσιο κανόνων 
και προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληροί ένα 
ελαιόλαδο προκειμένου να φέρει το ελληνικό σήμα.

Του Γιάννη Τσατσάκη

Μέσα στο επόμενο τρίμηνο 
αναμένεται να εμφανιστούν, 
στην αγορά τα πρώτα τυπο-

ποιημένα ελαιόλαδα που θα φέρουν 
στη φιάλη τους το πολυαναμενόμενο 
ελληνικό σήμα. Έστω και με αρκετή 
καθυστέρηση, η διαδικασία απόδοσης 
του σήματος δείχνει να ξεσκαλώνει 
με πρώτα να παίρνουν σειρά το 
γάλα και τα αλκοολούχα ποτά και το 

ελαιόλαδο να παίρνει στη συνέχεια τη 
σκυτάλη.  

Πλαίσιο κανόνων
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στο γραφείο 
του γενικού γραμματέα Εμπορίου (σ.σ. 
υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης), 
Στ. Κομνηνού, με τη συμμετοχή αντι-
προσωπείας του ΣΕΒΙΤΕΛ  αποφα-

σίστηκε να συγκροτηθεί μέσα στις 
επόμενες εβδομάδες ομάδα εργασίας 
στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι 
παραγωγικοί φορείς του ελαιουργικού 
κλάδου. 
Η ομάδα θα έχει ως αντικείμενο να 
καταλήξει σε ένα πλαίσιο κανόνων και 
προϋποθέσεων  τις οποίες θα πρέπει 
να πληροί ένα ελαιόλαδο (εμφιαλω-
μένο, εξυπακούεται) προκειμένου 
να φέρει το ελληνικό σήμα. Θα 
αποσαφηνίζεται, επίσης, η διαδικασία 
πιστοποίησης των επιχειρήσεων που 

θα μπορούν να λάβουν το σήμα.  

Χρονοδιάγραμμα
Όπως λέει στο el ο γενικός διευθυντής 
του ΣΕΒΙΤΕΛ, Γιώργος Οικονόμου ο 
οποίος έδωσε το παρών στη σύσκεψη, 
από το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου 
τέθηκε ένα χρονοδιάγραμμα τριών μη-
νών, διάστημα στο οποίο η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει καταλήξει στις προτάσεις 
της, να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση 
μεταξύ όλων των φορέων και, εν 
συνεχεία, να οριστικοποιηθεί, μέσω 

“
Εντός τριμήνου
κάνει πρεμιέρα 
το ελληνικό σήμα 
στο ελαιόλαδο  

Μια «καρδιά» που 
μπορεί να προσθέσει 
υπεραξία στο ελληνικό 
ελαιόλαδο, φιλοδοξούν 
να φέρουν στην αγορά 
οι εμπνευστές 
του σήματος.   
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της σχετικής υπουργικής απόφασης, 
ο κανονισμός απονομής του σήματος 
ώστε να ξεκινήσει και η απόδοσή του 
στις επιχειρήσεις και προϊόντα που το 
«δικαιούνται».
Από τη σύσκεψη προέκυψε, επίσης, ότι 
-όπως και στο γάλα, έτσι- και στο ελαι-
όλαδο φορέας απονομής του σήματος 
θα είναι ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα στον οποίο 
θα πρέπει να υποβάλουν όλες οι ενδι-
αφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου 
να λάβουν την πιστοποίηση. 

«Καρδούλα» χωρίς λόγια
Βεβαίως, για να γίνουν όλα αυτά, 
θα πρέπει πρώτα το υπουργείο 
Ανάπτυξης να καταλήξει στην τελική 
μορφή του σήματος. Μέχρι στιγμής 
και μετά από το σχετικό διαγωνισμό, 
έχει επιλεγεί η γνωστή «καρδούλα», 
όμως εξακολουθεί να. αναζητείται το 
λεκτικό τμήμα που θα τη συνοδεύει. 
Αυτός είναι, άλλωστε, κι ένας από τους 
λόγους που το ελληνικό σήμα, καίτοι 
τυπικά ισχύει από το καλοκαίρι, δεν 
έχει μέχρι στιγμής κάνει την εμφάνισή 
του στις συσκευασίες του γάλακτος, 
των γαλακτοκομικών προϊόντων 
και των αλκοολούχων ποτών. Και 
τούτο παρά το γεγονός ότι οι σχετικές 
κοινές υπουργικές αποφάσεις με τους 
αντίστοιχους κανονισμούς έχουν ήδη 
δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Στο γραφείο του Σαμαρά
Σύμφωνα με πληροφορίες του el το 
ζήτημα έχει φτάσει μέχρι το πρωθυ-
πουργικό γραφείο το οποίο, όπως λένε 
οι  ίδιες πηγές, έχει πάρει πάνω του την 
υπόθεση της επιλογής του σήματος 
επενδύοντας πάνω του και πολιτικά 
και θέλοντας, ενόψει και των πολύ πι-
θανών πλέον επερχόμενων εκλογών, 
να του προσδώσει τον απαραίτητο 
συμβολισμό.

Το ελληνικό σήμα θα αφορά 
σε τυποποιημένο προϊόν.

Πλαίσιο κανόνων θα αποσαφηνίζει τη 
διαδικασία πιστοποίησης των επιχειρήσεων
Μέχρι στιγμής έχει επιλεγεί ως σήμα η γνωστή «καρδούλα», όμως 
αναζητείται το λεκτικό τμήμα που θα τη συνοδεύει. Αυτός άλλωστε είναι και 
κι ένας από τους λόγους που το ελληνικό σήμα, καίτοι τυπικά ισχύει από το 
καλοκαίρι, δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής την εμφάνιση του στις συσκευασίες 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

““
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Αξίζει όλοι οι 
καταναλωτές να 
απολαμβάνουν 
την ίδια ανώτερη 
ποιότητα. Αυτό 
κάνουμε ως Ελαϊς 
-Unilever Hellas, 
ώστε να μυήσουμε 
τον Κινέζο, Ρώσο, 
Αμερικανό στη δική 
μας ανώτερη γεύση
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Στη Νίκη Μηταρέα

Αυτό αποκαλύπτει μιλώντας προς  το 
περιοδικό el  η Λόλα Καππάτου,  Χημικός 
Μηχανικός, ΜSc , Διευθύντρια Εργο-
στασίου Ελαϊς της Elais-Unilever Hellas 
S.A. και ένας από τους ανθρώπους που 
έχουν βαθιά γνώση για το ελληνικό 
ελαιόλαδο. 

Η κυρία Καππάτου δηλώνει αισιόδοξη 
για το μέλλον του ελληνικού ελαιώνα 
και της παραγωγής ελαιολάδου, 
πιστεύοντας ότι η εγχώρια παραγωγή 
είναι η κορυφαία σε ποιότητα παγκοσμίως. 
Θεωρεί ωστόσο άμεση προτεραιότητα την 
αναγκαιότητα προφύλαξης του εθνικού 
μας προϊόντος και την προβολή της 
ταυτότητας του ελληνικού ελαιολάδου 
μέσω της διασφάλισης της ποιότητας, από 
τον αγρό μέχρι την τυποποίηση. 
«Η χρονιά 2013-2014 δεν έφερε μια καλή 
σοδειά για το ελληνικό ελαιόλαδο», σχο-
λιάζει η κ. Καππάτου υπενθυμίζοντας ότι 
η παραγωγή δεν ξεπέρασε τους 110.000 
τόνους και η ποιότητα του δεν ήταν η 

αναμενόμενη. «Ευτυχώς η δύσκολη 
χρονιά είναι πίσω μας και μπαίνουμε πια 
στην καινούρια σοδειά με ελαιόδεντρα 
φορτωμένα καρπούς, έτοιμα να μας 
προσφέρουν ένα πολύ καλής ποιότη-
τας ελαιόλαδο!», αναφέρει η  ίδια και 
συνεχίζει: «Το φρέσκο φετινό λάδι έκανε 
ήδη ποδαρικό, με κάποιες περιοχές της 
Ελλάδας να αλέθουν ήδη το πρώτο λάδι! 
Στην Ελαϊς γευόμαστε ήδη το πρωτόλαδο- 
περιμένοντας υπομονετικά να στρώσει η 
σοδειά- και επιλέγοντας το καλύτερο λάδι 
και το πιο πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και 
πολυφαινόλες για να συσκευάσουμε το 
πολύτιμο μας αγουρέλαιο». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρα-
θέτει η διευθύντρια του εργοστασίου 
της Ελαϊς, η παραγωγή 2014-2015 ανα-
μένεται  να αγγίξει τους 280.000 τόνους, 
ξεπερνώντας το μέσο όρο της ελληνικής 
παραγωγής που κυμαίνεται στους 220.000 
τόνους. Αντίθετα, οι κακές καιρικές 
συνθήκες στην Ισπανία σε συνδυασμό  με 
το φαινόμενο «κόπωσης της ελιάς» μετά 
την περσινή ιστορική παραγωγή- ρεκόρ 
ελαιολάδου, που έφτασε σχεδόν τους 

1,5 εκατομμύρια τόνους αναμένεται ότι 
θα οδηγήσουν σε σημαντική πτώση της 
παραγωγής του ισπανικού ελαιόλαδου, 
γύρω στους  900.000 τόνους). 

Η κυρία Καππάτου είναι απόλυτη 
όταν κληθεί να αξιολογήσει την 
ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου, 
τονίζοντας: «Το κλίμα και η ποικιλία 
μας βοηθάει να έχουμε ένα εξαιρετικά 
γευστικό και πλούσιο σε βιολογική αξία 
λάδι. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν δια-
φορές στη γεύση ανάμεσα στις χώρες 
της μεσογειακής λεκάνης, οφειλόμενες 
σε διαφορετικές ποικιλίες ελαιοδέ-
ντρων, στη σύσταση του εδάφους, στο 
μικροκλίμα και φυσικά τις καλλιεργη-
τικές πρακτικές.  Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ότι η αν συγκρίναμε 
ποιοτικά ένα ισπανικό και ένα ελληνικό 
λάδι θα βρίσκαμε τα ίδια χαρακτηριστικά, 
ενώ ταυτόχρονα η διαφορά στη γεύση 
τους θα γινόταν άμεσα αντιληπτή ακόμη 
κι από έναν μη ιδιαίτερα εξασκημένο 
γευσιγνώστη! Συμπερασματικά, στο 
ερώτημα ποιας προέλευσης ελαιόλαδο 
είναι το καλύτερο, η απάντηση αναμ-
φισβήτητα είναι ότι γευστικά έχουμε το 

Μιλάμε για το καλύτερο 
ελαιόλαδο του κόσμου
Χρονιά με εξαιρετική ποιοτική και ποσοτική παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να 
είναι η περίοδος 2014-2015 γα την ελληνική ελαιοκομία, εξέλιξη που εκτιμάται 
ότι όχι μόνο θα αντισταθμίσει την κακή προηγούμενη χρονιά αλλά θα αναβαθμίσει 
την ελληνική θέση στη διεθνή αγορά με δεδομένες τις απώλειες που έχει υποστεί 
λόγω καιρού η σοδειά της πρώτης ελαιοπαραγωγού χώρας, της Ισπανίας.

Σύντομο βιογραφικό

λολα καππατου 

Η Λόλα Δάρδα-Καππάτου είναι 
απόφοιτος της σχολής Χημικών 
Μηχανικών ΑΠΘ με μεταπτυχια-
κό στην Εργονομία. 
Από το 1992 εργάζεται στο 
εργοστάσιο της Ελαΐς που ανήκει 
στον όμιλο της Unilever Hellas. 
Ξεκίνησε ως R&D Manager 
και συνέχισε ως υπεύθυνη 
ποιότητας. Κατόπιν, ανέλαβε τη 
διεύθυνση παραγωγής. Από το 
2011 είναι η διευθύντρια του ερ-
γοστασίου. Είναι παντρεμένη και 
έχει δύο κόρες, την Άννα-Μαρία 
και την Κλειώ.
 Όταν τη ρωτήσεις, θα σου πει 
ότι έχει και ένα τρίτο παιδί. Αυτό 
είναι το ελληνικό ελαιόλαδο και 
ειδικά το Άλτις το οποίο αγαπάει, 
φροντίζει  και επιδιώκει πάντα να 
το εξελίσσει.

Στην Ελαϊς όπως 
λέει η κα καπ-
πάτου γεύονται 
το πρωτόλαδο, 
περιμένοντας να 
στρώσει η σοδειά 
και επιλέγοντας 
το καλύτερο λάδι 
και το πιο πλούσιο 
σε αντιοξειδωτικά 
και πολυφαινόλες 
για να συσκευα-
στεί το πολύτιμο 
αγουρέλαιο.Φ
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καλύτερο ελαιόλαδο του κόσμου.

Πρόκειται για ένα ελαιόλαδο πλημυ-
ρισμένο με αρώματα της ελληνικής 
γης, πλούσιο σε αντιοξειδωτικές 
ουσίες, πολύτιμες για την υγεία του 
οργανισμού μας». Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι γευστικές απαιτήσεις του κανονι-
σμού ελαιολάδου υποδεικνύουν τα τρία 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά φρουτώδες της 
ελιάς, πικάντικό και πικρό. Αναλύοντας 
το εξαιρετικό οργανοληπτικό προφίλ 
του ελληνικού ελαιολάδου βλέπουμε 
ότι υπερκαλύπτονται όλες οι γευστικές 
προδιαγραφές του κανονισμού, με το 
πικάντικο να αποτελεί το τυπικό χαρακτη-
ριστικό του και το ευχάριστο πικρό να το 
απογειώνει γευστικά.

Ωστόσο τη λαμπερή εικόνα του 
πολύτιμού αυτού ελληνικού προϊόντος 
σκιάζουν προβλήματα που το εμποδί-
ζουν να πάρει τη θέση που του αξίζει 
στη διεθνή αγορά.  «Αν το υπέροχο 
αυτό ελαιόλαδο υστερεί σε κάτι, αυτό 
είναι σίγουρα η τιμή του», σχολιάζει η κα 
Καππάτου και εξηγεί: «Αυτό συμβαίνει γιατί 
ο κατακερματισμός του κλήρου σε συν-
δυασμό με τον τεμαχισμό των εκτάσεων 
επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα 
του ελληνικού ελαιολάδου και οδηγεί μοι-
ραία σε αύξηση της τιμής σε σύγκριση με 
τις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές χώρες».
Ωστόσο το σημαντικότερο και μακρο-
χρόνιο πρόβλημά του, είναι η έλλειψη 
μαζικής τυποποίησης.  Τα στοιχεία 
που παραθέτει η κα Καππάτου είναι 
αποκαλυπτικά. «Την ελληνική παραγωγή 
σκιάζει η ευρύτατη διακίνηση του χύμα 
ελαιόλαδου εντός και εκτός των τειχών, 
με την ποσότητα του τυποποιημένου 
ελαιολάδου να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα σε σχέση με τους ανταγωνιστές 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά  
μόνο το 20% της παραγωγής  διακινείται 
τυποποιημένο στην Ελλάδα,  την ώρα 
που τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ιταλία 
κυμαίνονται στο 75%  και  για την Ισπανία 
στο 50%». 

Την ελληνική παραγωγή σκιάζει  
η ευρύτατη διακίνηση του χύμα 
ελαιολάδου εντός και εκτός των τειχών
Μόνο το 20% της παραγωγής διακινείται τυποποιημένο στην Ελλάδα, την ώρα που τα 
αντίστοιχα μεγέθη για την Ιταλία κυμαίνονται στο 75% και για την Ισπανία στο 50%

“

“

Διακρίσεις του 
Εργοστασίου Ελαϊς
Μιλώντας για το εργοστάσιο 
παραγωγής ελαιολάδου της Ελαϊς 
η διευθύντριά του Λόλα Καππάτου 
τονίζει: «Ο σεβασμός για το περι-
βάλλον θα έλεγα ότι χαρακτηρίζει 
το εργοστάσιο της ΕΛΑΪΣ και 
για αυτό ήμασταν από τα πρώτα 
εργοστάσια στην Ελλάδα που πι-
στοποιηθήκαμε για το πρότυπο ISO 
14001. Στις υπόλοιπες διακρίσεις 
του εργοστασίου συγκαταλέγονται 
το ISO 9001 της ποιότητας, OHSAS 
18001 για τους εργαζόμενους και 
το περιβάλλον εργασίας, το ISO 
22000/HACCP για την ασφάλεια 
τροφίμων, το IFS (International 
Food Standard)  και τη Διαπί-
στευση του Χημείου μας κατά 
17025 από το Εθνικό Συμβούλιο 
Διαπίστευσης.   Επιπλέον, η λίστα 
των βραβεύσεων των προϊόντων 
μας είναι μεγάλη και σημαντική, 
αλλά το πιο σημαντικό για εμάς 
είναι ότι παραμένουμε πρώτη 
επιλογή του  Έλληνα καταναλωτή 
εδώ και μερικές δεκαετίες. Αυτό 
για εμάς αποτελεί τη μεγαλύτερη 
επιβράβευση».

Φρουτώδες, 
πικάντικο 

και πικρό το 
οργανοληπτικό 

προφίλ του 
ελληνικού 

ελαιολάδου.

Το ελαιόλαδο 
από τη μέρα 
που φθάνει 
στο εργο-
στάσιο της 
Unilever τυ-
ποποιείται και 
διοχετεύεται 
στην αγορά το 
γρηγορότερο 
δυνατό, λέει η 
κα Καππάτου.
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Πάνω αριστερά: Η κα Καππάτου 
(δεξιά), εξηγεί στην συντάκτη 
του el κα Μηταρέα τις 
γευστικές απαιτήσεις που θέτει 
ο κανονισμός για το ελαιολάδο.
Πάνω δεξιά: Δεν αρκεί  μόνο να 
εντοπιστούν οι καλοί ελαιώνες, 
πρέπει οι καρποί να φθάσουν 
στο ελαιοτριβείο υγιείς, τονίζει 
η Διευθύντρια του εργοστασίου 
της Ελαϊς.

Η ίδια τονίζει με έμφαση: «Θα ήθελα να 
τονίσω την αναγκαιότητα προφύλαξης 
του εθνικού μας προϊόντος και την 
προβολή της ταυτότητας του ελληνι-
κού ελαιολάδου μέσω της διασφάλιση 
της ποιότητας, από τον αγρό μέχρι την 
τυποποίηση».  Αξίζει εδώ να αναζητήσει 
κανείς τα πρότυπα που ακολουθεί η Ελαϊς 
ό,τι αφορά την επιλογή της πρώτης ύλης 
και την τυποποίηση. Η κα Καππάτου ανα-
λαμβάνει να μας ξεναγήσει:« Κάθε χρόνο οι 
άνθρωποι της Ελαϊς βρίσκονται σε επαφή με 
τους ελαιώνες και την ελιά, παρακολουθώ-
ντας τον κύκλο της ζωής της. Έτσι λοιπόν, 
οι διάφορες περιοχές της Ελλάδας είναι… 
υπό παρακολούθηση και τα καλύτερα μόνο 
ελαιόλαδα επιλέγονται για το Άλτις μας». Δεν 
αρκεί όμως μόνο να εντοπιστούν οι καλοί 
ελαιώνες, πρέπει οι καρποί να φτάσουν στο 
ελαιοτριβείο υγιείς, η έκθλιψη και η μάλαξη 
της ελιάς να γίνουν σε θερμοκρασία μέχρι 
27oC για να μην χάσει η ελιά κανένα από τα 
θρεπτικά χαρακτηριστικά της, και φυσικά το 
ελαιόλαδο να αποθηκευτεί σε ανοξείδωτες 
δεξαμενές και σκιερό περιβάλλον. Με την 
επιλογή του ελαιολάδου με το κατάλληλο 
γευστικό προφίλ, ξεκινάει  ο έλεγχος της 
ποιότητας. Στο διαπιστευμένο από το 1992 
χημείο του εργοστασίου ΕΛΑΪΣ γίνονται 38 
έλεγχοι σε κάθε δείγμα, οι οποίοι χωρίζονται 
σε 3 βασικές κατηγορίες- έλεγχος ποιότητας, 
νοθείας και επιμολυντών. 

Τη διαδικασία ελέγχου της ποιότητας 
του ελαιολάδου διαδέχεται η τυποποί-
ηση. Η διευθύντρια του εργοστασίου 
της Ελαϊς σημειώνει: «Είναι τιμή για 
όλους τους εργαζόμενους της Ελαϊς 
-Unilever να συσκευάζουν το μοναδικό 
αυτό αγροτικό προϊόν που μας κάνει 
περήφανους. Το ελαιόλαδο από τη μέρα 
που φτάνει στο εργοστάσιο, τυποποιείται 
και διοχετεύεται στην αγορά το γρηγορότε-
ρα δυνατό, ενώ η ημερομηνία λήξης είναι 
η μικρότερη της αγοράς εξασφαλίζοντας 
έτσι ότι το Άλτις διατηρεί όλα τα πολύτιμα 
συστατικά του μέχρι την τελευταία του 
σταγόνα. Τέλος, πάνω στη συσκευασία 
αναγράφεται ο τύπος του ελαιολάδου, 
η ημερομηνία λήξης, η επωνυμία και η 
διεύθυνση της επιχείρησης».

Η κυρία Καππάτου είναι αισιόδοξη για 
το μέλλον ενός προϊόντος που είναι 
ταυτόχρονα τόσο πολύτιμο διατρο-
φικά και τόσο ισχυρά δεμένο με την 
ελληνική παράδοση. Η ίδια εκτιμά: «Η 
οικονομική κρίση οδήγησε  τους νέους σε 
μια επιστροφή στις ρίζες της ελληνικής 
παράδοσης, την καλλιέργεια της γης. 
Νέα παιδιά, μορφωμένοι επιστήμονες 
που δεν βρίσκουν δουλειά στα μεγάλα 
αστικά κέντρα επιστρέφουν στα χωριά και 
καλλιεργούν τους πατρικούς ελαιώνες, 
συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της 

Ποιότητα, νοθεία, επιμολυντές
Στο χημείο της Ελαΐς γίνονται 38 
έλεγχοι σε κάθε δείγμα.

ποιότητας του εθνικού μας προϊόντος. Ταυ-
τόχρονα, τολμούν δειλά βήματα μικρών 
εξαγωγών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 
μπουκάλι και την ετικέτα του προϊόντος 
τους, πολλές φορές με αξιόλογα αποτε-
λέσματα». 

Η Ελαΐς εξάγει σήμερα ελαιόλαδο 
σχεδόν σε όλον τον κόσμο με τα brand 
names Αλτις, Σόλων και Ελάνθη. «Το 
μερίδιο των εξαγωγών μας αγγίζει το 10% 
της συνολικής παραγωγής και o στόχος 
μας για τα επόμενα χρόνια αφορά στο 
διπλασιασμό του ποσοστού αυτού», ανα-
φέρει η κα Καππάτου και συνεχίζει: «Αξίζει 
να το προωθήσουμε σε όσο το δυνατό 
περισσότερες χώρες, όλοι οι καταναλωτές, 
σε οποιαδήποτε χώρα και αν βρίσκονται, 
να είναι σε θέση να απολαμβάνουν την ίδια 
ανώτερη ποιότητα που απολαμβάνουμε 
κι εμείς στην Ελλάδα. Και αυτό έχουμε να 
κάνουμε ως Ελαϊς -Unilever Hellas, ώστε 
να μυήσουμε τον Κινέζο, το Ρώσο, τον 
Αμερικανό στη δική μας ανώτερη γεύση». 
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Στη φωτογραφία 
πραγµατοποιείται βιολογικός 
δολωµατικός ψεκασµός από την 
οικογένεια Πατεροµιχελάκη.
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Η τέχνη του 
δολωματικού 
ψεκασμού
Ορθός τρόπος δακοκτονίας από έναν έμπειρο Κρητικό ελαιοπαραγωγό

Μ
ία δοκιμασμένη και αποτε-
λεσματική μέθοδο για την 
καταπολέμηση του δάκου 
της ελιάς, εφαρμόζει από 
μόνος του ένας παραγωγός 
από τα Χανιά, ο Ανδρέας 

Κουλετάκης. Τα αποτελέσματα είναι άριστα, 
καθώς καταφέρνει κάθε χρόνο να παράγει 
εκλεκτό ελαιόλαδο, χαμηλής οξύτητας. Πέρυσι 
η οξύτητα του λαδιού του ήταν μόλις 0,14!
Η μέθοδος των δολωματικών ψεκασμών 
ακολουθείται επί χρόνια από το κράτος. Με τη 
μέθοδο αυτή ψεκάζουν τα συνεργεία δακοκτο-
νίας. Η διαφορά είναι ότι η μέθοδος δεν εφαρ-
μόζεται σωστά, στους μαζικούς ψεκασμούς, 
έτσι δεν έχει τα αποτελέσματα που προσδοκούν 
οι ελαιοπαραγωγοί. 
Ο Ανδρέας Κουλετάκης όμως εφαρμόζει όλες 
τις παραμέτρους για την εφαρμογή των σω-
στών δολωματικών ψεκασμών που γνωρίζει 
από τη συνεργασία του με το Ινστιτούτο Υποτρο-
πικών Φυτών και Ελιάς Χανίων. 

Τα «μυστικά» για σωστούς δολωματικούς 
ψεκασμούς, όπως ο ίδιος λέει, είναι:
▶  Ο ελαιοπαραγωγός χρειάζεται να παρατηρεί 

τον ελαιώνα του για να ξέρει τη «συμπεριφο-

ρά» κάθε δέντρου.
▶  Να τοποθετεί μία παγίδα ανά εκατό δέντρα, 

για τη μέτρηση των πληθυσμών του δάκου. 
Μόλις φθάσουν τους 5-6 μέσα σε μία εβδο-
μάδα, να κάνει δολωματικό ψεκασμό. 

▶  Οι ψεκασμοί να γίνονται πρωί με τη δροσιά και 
όταν δε φυσάει. Οι άνεμοι άνω των 3 μποφόρ, 
τους καθιστούν αναποτελεσματικούς. 

▶  Το διάλυμα δραστικών ουσιών και πρωτεΐνης 
να είναι ανακατεμένο σωστά, φρέσκο και να 
παραμένει σε δροσερό σημείο 

▶  Οι ψεκασμοί γίνονται με ψεκαστήρα πλάτης 
και όχι με τουρμπίνες!

▶  Σε καθένα δέντρο χρειάζεται διάλυμα 50ml, 
δηλαδή ένα φλιτζανάκι του καφέ. 

▶  Ο ψεκασμός να γίνεται σε απόσταση περίπου 
10 εκατοστών, σε βραχίονα καθενός δέντρου, 
μία φορά, κατά προτίμηση από τη βόρεια 
πλευρά εκεί που δεν χτυπά ο ήλιος. 

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Κουλετάκη ο ψεκα-
σμός διαρκεί περίπου 20 λεπτά για κάθε 300 
δέντρα. Ανάλογα με τον πληθυσμό του δάκου 
που εμφανίζεται στις δακοπαγίδες, γίνονται 2-3 
ψεκασμοί κάθε ένα μήνα. 
Η μέθοδος είναι χαμηλού κόστους. Για κάθε 
400 δέντρα κοστίζει περίπου 45-50 ευρώ, ανά 
σαιζόν.

Ο δάκος θα πάρει τη δόση του και θα φύγει
Ανδρέας Κουλετάκης, Ελαιοκαλλιεργητής από τα Άστρικα Πλατανία Χανίων

Γιατί είσαστε λάτρης της μεθόδου 
των δολωματικών ψεκασμών;
Πιστεύω ότι είναι η πιο αποτελεσματική 
μέθοδος, με την προϋπόθεση να παίρνει 
πάνω του ο παραγωγός την καταπο-
λέμηση του δάκου. Να μην περιμένει 
δηλαδή από το κράτος.

Εσείς, χρησιμοποιείτε παγίδες για 
την καταμέτρηση των πληθυσμών;
Ναι, χρησιμοποιώ. Κυκλοφορούν 

στο εμπόριο γυάλινες και πλαστικές 
παγίδες, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε 
και μόνοι μας, αρκεί να είμαστε ακριβείς 
στις δοσολογίες. Έως τα τέλη του 
Αυγούστου χρειάζεται διάλυμα με 
ποσοστό 2% θειικής αμμωνίας. Μετά 
είναι 1,5-2% πρωτεΐνης. Μία παγίδα σε 
κάθε εκατό ελιές είναι αρκετή.

Ποια είναι λοιπόν τα μυστικά των 
δολωματικών ψεκασμών;

Ψεκάζουμε με ψεκαστήρα πλάτης, όχι 
με… τουρμπίνες! Η πρωτεΐνη πρέπει να 
μην είναι αλλοιωμένη και το διάλυμα 
να είναι φρέσκο, σε μέρος δροσερό. 
Όλα τα εντομοκτόνα είναι καλά, αρκεί 
να είναι υδατοδιαλυτά, ώστε να μην 
αφήνουν υπολείμματα. Σε κάθε δέντρο 
χρειάζεται διάλυμα μόλις 50ml, δηλαδή 
ένα φλιτζανάκι του καφέ. Η διαδικα-
σία γίνεται γρήγορα, ψεκάζονται 300 
δέντρα μέσα σε 20 λεπτά. Ανάλογα με 

τον πληθυσμό του δάκου ανά παγίδα, 
ψεκάζουμε 2-3 φορές κάθε μήνα. 

Αν όμως οι γείτονες σας είναι ασυ-
νεπείς, μήπως κινδυνεύετε κι εσείς;
Δε με ενδιαφέρει κι αν ακόμα γεμίσουν 
δάκους οι ελαιώνες των διπλανών, 
αρκεί εγώ  να είμαι συνεπής. Εάν εγώ 
κάνω σωστό δολωματικό ψεκασμό, 
κάθε δάκος είναι… καλοδεχούμενος! Θα 
πάρει τη δόση του και θα φύγει!

Της Πέλλας Λασηθιωτάκη
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Αναλυτικός οδηγός θρέψης 
Η ελιά, ανθεκτική από τη φύση της, συχνά δημιουργεί την λανθασμένη 
εντύπωση χαμηλών απαιτήσεων θρέψης. Υψηλές αποδόσεις στην ελιά 
όμως έρχονται μόνο μετά από επαρκή λίπανση.

Τ
α ελαιόδεντρα έχουν 
αυξημένες απαιτήσεις  
αζώτου και καλίου. Ο 
φώσφορος προτείνεται 
να μπαίνει συστηματικά 
σε μικρή ποσότητα κάθε 

χρόνο. Τέλος  μαγνήσιο και βόριο είναι 
καθοριστικά για την αύξηση της παραγω-
γής  και την ποιότητα των καρπών. 
Το άζωτο επηρεάζει άμεσα τόσο την 
βλάστηση όσο και την καρποφορία. 
Το άζωτο της βασικής λίπανσης ευνοεί: 
▶ την διαφοροποίηση των ανθοφόρων 
οφθαλμών, την  επιτυχημένη ανθοφορία 
και καρπόδεση. 
▶ την ανάπτυξη ικανοποιητικής νέας 
ανοιξιάτικης βλάστησης πριν ανέβουν οι 
θερμοκρασίες το καλοκαίρι. 
Το άζωτο της επιφανειακής λίπανσης:
▶ καλύπτει τις ανάγκες για καλή ανάπτυ-
ξη των καρπών (καλό βάρος).

Άζωτο ομαλά & Παρατεταμένα
Η ελιά απαιτεί ομαλή και παρατεταμένη 
θρέψη σε άζωτο. Μόνο έτσι ισορροπεί 
η ανάπτυξη βλάστησης σε σχέση με την 
καρποφορία. Με αυτό τον τρόπο πετυχαί-
νουμε υψηλές αποδόσεις, αποφεύγουμε 
το φαινόμενο της βλαστομανίας που 
οδηγεί σε ευπάθεια στους παγετούς  και 
μειώνουμε το φαινόμενο της παρενιαυτο-
φορίας (καρποφορία ανά δεύτερο έτος). 
Στην βασική λίπανση της ελιάς προτείνε-
ται η προσθήκη 600 – 1000 gr αζώτου/
δένδρο. Λιπάσματα που περιέχουν νιτρι-
κό άζωτο εμφανίζουν απώλειες 40-50% 
λόγω των βροχοπτώσεων που συνήθως 
ακολουθούν τις λιπάνσεις, γι’ αυτό και θα 
πρέπει να αποφεύγονται. Κοινά blending 
έχουν επίσης υψηλές απώλειες 30-50% 
λόγω εξαέρωσης του ουρεϊκού αζώτου 
που περιέχουν. Στην επιφανειακή λίπαν-
ση προτείνεται η προσθήκη 600-1000gr 
αζώτου ανά δέντρου.

Τα τρία βασικά στοιχεία
Όσον αφορά το φώσφορο,  προτείνεται 

η εφαρμογή 300-500 gr φωσφόρου/
δέντρο εφάπαξ στην βασική λίπανση. 
Άμεσα αφομοιώσιμος από τα φυτά 
είναι ο υδατοδιαλυτός φώσφορος γι’ 
αυτό θα πρέπει να επιλέγουμε λιπά-
σματα με υψηλά ποσοστά υδατοδιαλυ-
τού φωσφόρου. Σε συνθήκες έλλειψης 
φωσφόρου οι καρποί που παράγονται 
είναι μικρότεροι, παρατηρείται έντονη 
πτώση των μικρών καρπών και τελικά 

η συνολική παραγωγή μειώνεται πολύ.
Επάρκεια καλίου εξασφαλίζει μεγάλο 
μέγεθος καρπών  και υψηλή ελαιοπεριε-
κτικότητα. Η ελιά είναι απαιτητική σε κάλιο 
και προτείνεται η προσθήκη 600-1200 gr 
καλίου ανά δένδρο στην βασική λίπανση.  
Το μαγνήσιο,  βασικό δομικό συστατικό 
της χλωροφύλλης  επιδρά άμεσα στην 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Έλλει-
ψη μαγνησίου  επηρεάζει την ανάπτυξη 

Η ελιά απαιτεί άζωτο με ομαλό 
ρυθμό για παρατεταμένο 
διάστημα. Για αυξημένες 

αποδόσεις και μεγαλύτερο 
κέρδος.

Της Ιωάννας Καλκούνου, Γεωπόνου MSc, 
 Υπεύθυνης Τεχνικού Τμήματος ΔΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ

των ελαιοδένδρων  και μειώνει τις 
τελικές αποδόσεις.
Το βόριο τέλος είναι αναντικατάστατο 
στοιχείο για την ελιά καθώς συμβάλει 
στον σχηματισμό των ανθέων και επη-
ρεάζει  την γονιμοποίηση και συνεπώς 
την καρπόδεση.   
Σε σοβαρές τροφοπενίες  παρατηρείται 
αυξημένη καρπόπτωση και παραμόρ-
φωση των καρπών.

Άζωτο 

Στην βασική λίπανση 
της ελιάς προτείνεται  
η προσθήκη  
600 – 1.000 γρ.  
αζώτου/δένδρο.  

Φώσφορο 

Προτείνεται η εφαρ-
μογή 300-500 γρ. 
φωσφόρου/δέντρο. 

Κάλιο 

Η ελιά είναι απαιτητική 
σε κάλιο και προτεί-
νεται η προσθήκη 
600-1.200 γρ. καλίου 
ανά δένδρο.
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Ψεκασμός μετά τη βροχή εναντίον 
του κυκλοκόνιου

Ο μύκητας του κυκλοκόνιου αυτή την εποχή προσβάλει 
φύλλα, μίσχους, ποδίσκους καρπών και σπανιότερα τους 

καρπούς. Εμφανίζεται κυρίως στην επάνω επιφάνεια των φύλλων 
προκαλώντας σε αυτά χαρακτηριστικές στρογγυλές τεφροκαστανές 

κηλίδες, που περιβάλλονται από καστανόμαυρες ζώνες.
Όταν η προσβολή είναι έντονη τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν. 
Αποτέλεσμα της προσβολής των ποδίσκων των καρπών είναι η 
συρρίκνωση και πτώση των καρπών. Εντονότερες προσβολές 

εμφανίζονται σε ελαιώνες που βρίσκονται σε υγρές και κλειστές 
περιοχές, καθώς επίσης και σε πυκνής φύτευσης. Οι γεω-

πόνοι συνιστούν αραίωμα του φυλλώματος για τη δημι-
ουργία συνθηκών καλού αερισμού και φωτισμού, 

ψεκασμό με χαλκούχα σκευάσματα και 
επανάληψη μετά από βροχή.

Οι...επίκαιροι  
εχθροί των 
ελαιόδεντρων
Κυκλοκόνιο, κερκόσπορα, γλοιοσπόριο, καρκίνωση 
είναι οι βασικότεροι «επίκαιροι» εχθροί της ελιάς τώρα 
το φθινόπωρο. Η αυξημένη υγρασία, σε συνδυασμό με 
τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας αποτελούν το 
«τέλειο» περιβάλλον για την ανάπτυξη και εξάπλωση 
των παραπάνω ασθενειών στα ελαιόδεντρα. Οι 
γεωπόνοι των κατά τόπους Περιφερειακών Κέντρων 
εφιστούν την προσοχή των παραγωγών στον καλό 
καθαρισμό των δέντρων, πάντα με στεγνό καιρό, που 
θα ακολουθείται από έναν ψεκασμό αμέσως μετά το 
κλάδεμα για την προστασία από ενδεχόμενη έξαρση 
των βακτηριακών μολύνσεων.     Της Ελένης Δούσκα

Κηλίδες στους 
καρπούς από  

την κερκόσπορα
Η ασθένεια της κερκόσπορας προσβάλει 
άωρους και ώριμους καρπούς, καθώς 

και φύλλα. Οι προσβολές εμφανίζονται και 
εξελίσσονται το φθινόπωρο. Οι ψεκασμοί με 
χαλκούχα σκευάσματα, που διενεργούνται 

για την καταπολέμηση του κυκλοκό-
νιου, καταπολεμούν και την εν λόγω 

ασθένεια.
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Γερµανική 
τεχνογνωσία 
στον ελαιώνα
Μπορεί στη Γερµανία να µην έχουν ιδιαίτερη σχέση µε την 
ελαιοκοµία, όµως σίγουρα ξέρουν από τρακτέρ και µηχανήµατα που 
προορίζονται για αυτή. H δενδροκοµική σειρά Nexos VE της Claas, η 
οποία απαρτίζεται από τρία µοντέλα (210, 220 και 230) ισχύος 72, 78 
και 88 ίππων, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Η 
σειρά είναι εξοπλι-
σµένη µε τετρακύ-
λινδρο υπερτρο-
φοδοτούµενο FPT 
κινητήρα 3,2 λίτρων 
ενώ σε συνδυασµό 

µε το κατάλληλο µεταξόνιο ελίσσεται 
και τραβά µε την ίδια ευκολία. Όµως 
δεν προσφέρει µόνο ευελιξία ανάµε-
σα στις σειράς αλλά και στην επιλογή 
των κιβωτίων ταχυτήτων, προσφέρο-
ντας 4 επιλογές:
▶ 12 ταχύτητες εµπρός και 12 πίσω 
µε µηχανική ρεβέρσα
▶24 ταχύτητες εµπρός και 24 πίσω 
µε µηχανική 
ρεβέρσα και υποδιαιρέσεις (µισές)
▶24 ταχύτητες εµπρός και 24 πίσω 
µε µηχανική ρεβέρσα και υποδιαιρέ-
σεις (µισές) µε ηλεκτροϋδραυλική 
αυξοµείωση Twinshist 
▶ 24 ταχύτητες εµπρός και 12 πίσω 
µε ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα 
Revershist  και Twinshist  χωρίς πεντάλ 
συµπλέκτη.
∆ύο ταχύτητες στο PTO: Τα Nexos 
VE διαθέτουν δύο ταχύτητες στο PTO 
(540/540 ECO ή 540/1000) που απο-
δίδονται µε τον κινητήρα στις 1.950 
σ.α.λ. Επιπλέον, στην επιλογή ECO η 
µέγιστη ταχύτητα PTO επιτυγχάνεται 

στις 1.650 σ.α.λ. υποσχόµενη µέγιστη 
οικονοµία καυσίµου σε ελαφρές ερ-
γασίες όπως η λίπανση. Τέλος, αξίζει 
να αναφερθεί ότι υπάρχει η δυνατότη-
τα επιλογής PTO µε ηλεκτροϋδραυ-
λική σύµπλεξη για εργασίες υψηλών 
προδιαγραφών.
Υδραυλική λειτουργία: Γνωρί-
ζοντας τις ανάγκες των δενδρο-
κοµικών καλλιεργειών, η Claas 
εξόπλισε τα Nexos VE µε υψηλών 
προδιαγραφών υδραυλικό κύκλωµα 
µε 2 αντλίες συνολικής παροχής 85 
λίτρων/λεπτό. Από αυτή την παροχή, 
τα 59 λίτρα παρέχονται µέσω της 
πρώτης αντλίας και χρησιµοποιού-
νται αποκλειστικά για τα υδραυ-
λικά χειριστήρια και το υδραυλικό 
σύστηµα ανύψωσης. 
Ανυψωτική ικανότητα: Με ανυ-
ψωτική ικανότητα που µπορεί να 
φτάσει έως και 2.100 κιλά η σειρά 
δενδροκοµικών τρακτέρ Nexos VE 
µπορεί να εργαστεί µε όλα τα παρελ-
κόµενα µηχανήµατα της κατηγορίας. 
Το υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης 
µπορεί να είναι µηχανικό ή προαιρε-
τικά ηλεκτροϋδραυλικό και διαθέτει 
και εξωτερικά χειριστήρια ελέγχου, 
τα οποία βρίσκονται στο πίσω µέρος 
του τρακτέρ. Επιπλέον, η προαιρετική 

υδραυλική τιράντα υπόσχεται εξαιρε-
τική σταθερότητα στο παρελκόµενο 
ακόµα και σε επικλινή εδάφη.

Η εργασία µια ευχάριστη εµπειρία
Τα Nexos VE διατίθενται σε εκδόσεις 
µε ή χωρίς καµπίνα προσφέροντας 
µέγιστη ευελιξία στο χωράφι. Η 
καµπίνα είναι κατασκευασµένη µε 
έµφαση στην άνεση έχοντας µεγάλο 
εσωτερικό χώρο, πόρτες για εύκολη 
πρόσβαση και αεροκάθισµα. 
Επιπλέον, η εξαιρετική µόνωση, το 
σύστηµα εξαερισµού και το φίλτρο 
άνθρακα έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
δηµιουργούν τις ιδανικές συνθήκες 
σε εργασίες όπως ο ψεκασµός. 
Τέλος, το µεγάλο οπτικό πεδίο και η 
εργονοµική διάταξη των χειριστηρίων 
και του πίνακα οργάνων ολοκληρώ-
νουν τα χαρακτηριστικά.
Η εύκολη πρόσβαση επιτρέπει τον 
γρήγορο καθαρισµό των φίλτρων του 
αέρα και της καµπίνας αλλά και των 
ψυγείων A/C και κινητήρα. 
Η σωστή τήρηση των διαστηµάτων 
συντήρησης σε συνδυασµό µε τη 
χρήση γνήσιων ανταλλακτικών 
και λιπαντικών Claas εγγυώνται τη 
µακροζωία και την καλή λειτουργία 
του τρακτέρ.

H εξαιρετική µόνωση 
στην καµπίνα, το 
σύστηµα εξαερισµού 
και το φίλτρο άνθρακα 
δηµιουργούν τις 
ιδανικές συνθήκες 
σε εργασίες όπως ο 
ψεκασµός.

Επιµέλεια: Γιώργος Κοντονής
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Το υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης διαθέτει 
και εξωτερικά χειριστήρια ελέγχου, τα οποία 
βρίσκονται στο πίσω µέρος του τρακτέρ.

Τα τρακτέρ της Claas διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ.
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Λίπανση χωρίς 
απώλειες
Αυξηµένη ανθοφορία και 
τέλεια καρπόδεση υπόσχονται 
τα λιπάσµατα Nutrimore 
20-7-12+2MgO+0,3B και 
20-6-14+0.3Β από την εταιρεία 
Γαβριήλ, τα οποία περιέχουν 
ουρεϊκό άζωτο προστατευµένο 
100% από τον παρεµποδιστή 
ουρεάσης Agrotain και έχουν 
µηδενικές απώλειες αζώτου. 
Κοινός δηλαδή όσο άζωτο 
εφαρµοστεί φτάνει στα 
ελαιόδεντρα, οµαλά και 
παρατεταµένα. 
Έτσι εξασφαλίζεται η καλή 
βλαστική ανάπτυξη, και 
ανθοφορία η επιτυχηµένη 
καρπόδεση και η µείωση 
του φαινοµένου της 
παρενιαυτοφορίας. 
Αντίθετα λιπάσµατα που 

σε δύο εκδόσεις, αυτόνοµη ή 
προσαρµόσιµη. Η διάµετρος της 
κοπής του φτάνει τα 45mm, ενώ 
έχει ειδική ασφάλεια η οποία 
απενεργοποιεί αυτόµατα το 
εργαλείο έπειτα από ένα λεπτό 
αδράνειας για την αποφυγή 
ατυχηµάτων. Η αυτονοµία του 
φτάνει τουλάχιστον τις δύο 
ηµέρες µε την µπαταρία 200Wh 
και έως 5 ηµέρες µε µπαταρία 
πολλαπλών χρήσεων.

Για ευαίσθητους καρπούς
Έως 8 φορές γρηγορότερη 
συγκοµιδή σε σχέση µε το 
χέρι υπόσχεται το Olivion, 
ιδανικό για τη συγκοµιδή των 
ευαίσθητων καρπών και των 
επιτραπέζιων ελιών. Το ισχυρό 
αυτό ελαιοραβδιστικό των 
380W, είναι χαµηλού κόστους 
συντήρησης και προσφέρετε 
είτε µε σταθερή ράβδο (2,3 µ.) 
είτε µε τηλεσκοπική (2,2-3,0 µ.). 
Η λαβή του είναι αποµονωµένη 
από δονήσεις για µεγαλύτερη 
άνεση χειρισµού, ενώ έχει 
περιστρεφόµενο άκρο λαβής για 
καλύτερη διείσδυση. Τα προϊόντα 
Pellenc διαθέτει η εταιρεία 
Agrotech Α.Ε.

Η καινοτοµία 
στην υπηρεσία 
της ελιάς
Με 550 διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας και πολυάριθµες 
βραβεύσεις, η Pellenc αποτελεί 
πρόδροµο πολλών τεχνολογιών 
που εφαρµόζονται στον κλάδο 
της ελαιοκοµίας, εµπλουτίζοντας 
ακόµα περισσότερο τα προϊόντα 
της, παρουσιάζοντας το εργαλείο 
συγκοµιδής ελιάς Olivion και ένα 
από τα πιο ισχυρά ψαλίδια της 
αγοράς το Treelion. Παράλληλα 
για τη λειτουργία των εργαλείων 
της προσφέρει τις οικονοµικές 
µπαταρίες ULiB, µε αυτονοµία 
δύο ηµερών. www.pellenc.com

Ασταµάτητο κλάδεµα 
Η σειρά ψαλιδιών Treelion είναι 
εξοπλισµένη µε ηλεκτρικό µοτέρ 
χωρίς ψύκτρες και τριβή βγαίνει 

περιέχουν νιτρικό άζωτο συνήθως 
ξεπλένονται και δεν φτάνουν στα 
δέντρα (απώλειες 40-50%) ενώ τα 
κοινά blending λιπάσµατα επίσης 
έχουν απώλειες. του ουρεϊκού 
αζώτου 30-50% λόγω εξαέρωσης.

Μία εφαρµογή-Πλήρης θρέψη
Στα Nutrimore ο φώσφορος είναι 
πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα 
άµεσα αφοµοιώσιµος από τις ελιές, 
αυξάνει και βελτιώνει την σοδειά, 
ενώ οι υψηλές µονάδες 100% 

υδατοδιάλυτου καλίου αυξάνουν 
το µέγεθος των καρπών και την 
ελαιοπεριεκτικότητά τους. 
Επίσης τα λιπάσµατα περιέχουν 
βόριο για επιτυχηµένη γονιµοποίηση 
και αυξηµένη καρποφορία ή 
και µαγνήσιο για παραγωγή 
χλωροφύλλης και επιτυχηµένη 
καρπόδεση σε µια εφαρµογή. 
Έτσι τα ελαιόδεντρα τρέφονται 
καλύτερα και το ανταποδίδουν µε 
αυξηµένη  παραγωγή και εγγυηµένα 
περισσότερο κέρδος.

Η αυτονοµία του 
ψαλιδιού φτάνει 
τουλάχιστον 
τις 2 ηµέρες µε 
την µπαταρία 
200Wh και 
έως 5 ηµέρες 
µε µπαταρία 
πολλαπλών 
χρήσεων.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE 20-7-12+2MgO+0,3B 
ή 20-6-14+0,3 Β

NUTRIMORE  N-PLUS ή
NUTRIMORE WINNER

Ελιά βρώσιµη 
ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 3-5 kg/δένδρο 1-2 kg/δένδρο

Ελιά για λάδι 
ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 2-4 kg/δένδρο 1-2 kg/δένδρο

Ελιά για λάδι  
ΞΗΡΙΚΗ 2-3 kg/δένδρο 1-2 kg/δένδρο

Επιµέλεια: Γιώργος Κοντονής
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Ελαιοσυλλογή 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Τα συγκεκριµένα προϊόντα 
παράγονται σύµφωνα µε 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές που 
απαιτούνται για τη συσκευασία 
τροφίµων, ενώ παράλληλα 
στην γκάµα των προϊόντων της, 
η εταιρεία διαθέτει ελαιόπανα, 
υφαντά σακιά και σακιά 
ιούτης ιδανικά για χρήση στην 
ελαιοσυλλογή. www.hellagro.gr

Όλοκληρωµένες λύσεις για επαγγελµατικό ράβδισµα

▶SP 451 Επαγγελµατικό 
ελαιοραβδιστικό µε ειδικό 
περιστρεφόµενο γάντζο, που 
µε τη βοήθεια του συστήµατος 
περιστροφής του σωλήνα, µπορεί 
να στραφεί προς την κατάλληλη 
κατεύθυνση. Με ειδικό πρακτικό 
αορτήρα, για ξεκούραστη εργασία. 
Κυβισµός: 44,3 cm3, Ισχύς: 2,9 Hp, 
Βάρος: 13,9 Kg, Συνολικό µήκος: 
287 cm. 

▶SPA 65 Νέο επαναφορτιζόµενο 
ελαιοραβδιστικό για 
αποτελεσµατική συγκοµιδή 
καρπών. ∆ιαθέτει 2 χτένια µε 4 
ακτίνες από ανθρακονήµατα. 
Ιδανικό για επαγγελµατίες.
Ισχύς: 36 V, Βάρος: 3,2 Kg, 
Συνoλικό µήκος: 225cm. 

▶AR 900 Μπαταρία 
πλάτης ιόντων λιθίου 

υψηλής χωρητικότητας 
για µεγάλους χρόνους 

εργασίας. Συµβατή µε 
όλους τους φορτιστές 

STIHL και όλα τα 
επαναφορτιζόµενα 

µηχανήµατα STIHL & VI-
KING. Χρόνος λειτουργίας, 

µε το SPA 65: 10 ώρες, 
Βάρος: 7,1 Kg. 

▶KM 56 RC-E - SP Έτοιµος 
συνδυασµός που αποτελείται 

από κινητήρα ΚΟΜΒΙ ΚΜ 56 
RC-E µε σύστηµα Ergostart 

και ειδικά χτένια SP από 
ανθρακονήµατα.
Κυβισµός: 27,2 cm3, Ισχύς: 
1,1 Hp, Βάρος: 6,3 Kg 
Συνολικό µήκος: 229 cm

Καµία ελιά στο χώµα 
µε τα ελαιοδίκτυα HELLAgro 
Η εταιρεία HELLAgro προσφέρει 
ποικιλία λύσεων για την συγκοµιδή, 
την προσωρινή συσκευασία και την 
µεταφορά του ελαιόκαρπου. Ανάµεσά 
τους είναι τα ελαιοδίχτυα Duronet 
ιδιαίτερης αντοχής, κατασκευασµένα 
από HDPE monofi lament που 
χαρακτηρίζονται για την πυκνή 
πλέξη τους στοιχείο που τους 
προσδίδει το πλεονέκτηµα να µην 
µπερδεύονται στα κλαδιά. Στις δύο 
πλευρές το δίχτυ είναι πυκνοπλεγµένο 
για περαιτέρω ενίσχυση ενώ 
στις δύο άλλες πλευρές 
υπάρχει ενσωµατωµένη πυκνή 
πορτοκαλί λωρίδα και επίσης 
φέρουν ενσωµατωµένες θηλιές 
πρόσδεσης και µεταφοράς. Είναι 
πράσινου χρώµατος και διαθέτουν 

σταθεροποιητές UV για µακροχρόνια 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Αποτελεί την πλέον οικονοµική και 
αξιόπιστη σειρά ελαιόδιχτων της 
εταιρείας µας. Χαρακτηρίζονται 
από πυκνή πλέξη, είναι πράσινου 
χρώµατος, ενώ φέρουν στις άκρες 
τους πυκνοπλεγµένη ούγια. ∆ιαθέτουν 
θηλιές πρόσδεσης, ώστε να µην 
παρασύρονται από τον άνεµο, ενώ 
δεν ξεστρώνονται και δεν τυλίγονται 
οι άκρες τους. ∆ιαθέτουν τη µέγιστη 
περιεκτικότητα σταθεροποιητών UV 
για την ηλιακή ακτινοβολία γεγονός 
που τους προσδίδει µακροχρόνια 
αντοχή στον ήλιο.
Και τα δύο ειδών ελαιοδίκτυα 
διατίθονται σε διάφορες διαστάσεις 
καλύπντοντας όλες τις ανάγκες.

Δύναµη Stihl στον ελαιώνα
Όλο το φάσµα των εργασιών του 
ελαιώνα καλύπτουν τα µηχανήµατα 
Stihl τα οποία είναι ιδανικά 
σχεδιασµένα για αξιόπιστη και 
οικονοµική εργασία περιλαµβάνοντας 
µία µεγάλη γκάµα επαναφορτιζόµενο, 
βενζινοκίνητο ή σε συνδυασµούς.

ΚΟΜΒΙ εξοπλισµό. Οι εργασίες που 
καλύπτονται περιλαµβάνουν το 
ράβδισµα χωρίς τραυµατισµούς του 
καρπού, σωστό κλάδεµα και αραίωµα 
ακόµη και από το έδαφος, καθαρισµός 
παραφυάδων, συγκέντρωση καρπού, 
φυτοπροστασία κ.α.

Εκπληκτικά ελαφρύ 
Ξεκούραστη και αποδοτική συγκοµιδή 
ελιάς χωρίς τραυµατισµούς σε 
βλαστούς και κλαδιά υπόσχεται, ο 
συνδυασµός του ελαφριού κινητήρα 
Kombi ΚΜ 56 RC-E µε σύστηµα 
ErgoStart και το ελαιοραβδιστικό 
SP-KM, εξοπλισµένο µε ειδικά χτένια, 
από ανθρακονήµατα και ελαφρύ 

πλαίσιο µαγνησίου. Παράλληλα η 
Stihl προσφέρει το βενζινοκίνητο 
επαγγελµατικό ελαιοραβδιστικό 
µε ειδικό περιστρεφόµενο γάντζο 
SP 451, το οποίο µε τη βοήθεια 
του συστήµατος περιστροφής του 
σωλήνα, µπορεί να στραφεί προς την 
κατάλληλη κατεύθυνση. www.stihl.gr

44-47_texnologia_elaiorabdistika.indd   47 10/22/14   4:33 PM



Προφίλ

el48 ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛΙάΣ και ΕΛάΙόΛάΔόΥ

Οικογενειακή 
υπόθεση το καλό 
ελαιόλαδο

Τ
α αδέρφια Γιάννης και 
Μανώλης Πατερομιχελά-
κης είναι βιοκαλλιεργητές 
ελαιολάδου (140 στρ.) 
και αμπελιού (40 στρ.) και 
ξεκίνησαν να τυποποιούν 

οι ίδιοι το ελαιόλαδό τους πριν από τρία 
χρόνια σε μία προσπάθεια να πετύχουν 
καλύτερες τιμές, αφού μέχρι τότε έβλε-
παν και αυτοί, όπως πολλοί παραγωγοί, 
την τιμή του άριστου προϊόντος τους 
να κατρακυλά συνεχώς και άλλοι να 
πέφτουν θύματα των μεσαζόντων και 
των εμπόρων.
Τα αδέλφια διακινούν το προϊόν τους 
στην εγχώρια αγορά τυποποιημένο πάντα 
σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων, 
σε εστιατόρια στα Χανιά («Γλωσσίτσες», 
«Γραμμπούσα»,  «Μύθος» στην Αθήνα), 
ενώ στο εξωτερικό στέλνουν ποσότητες 
σε αντιπρόσωπο στη Σουηδία, ενώ έχουν 
εξάγει ελαιόλαδο και στη Γερμανία.   
«Η καλλιέργεια της ελιάς, η παραγωγή και 
η εμφιάλωση του λαδιού είναι μια πολύ 
λεπτή και υπεύθυνη δουλειά, γιατί μόνο 
έτσι μπορείς να παράγεις ένα εξαιρετικό 

προϊόν», τονίζουν οι αδερφοί Πατερομιχε-
λάκη. «Η οικογένειά μας από πολύ παλιά 
παράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
από ιδιόκτητους ελαιώνες, εκ των οποίων 
με αρκετά υπεραιωνόβια δέντρα».

Βιολογική καλλιέργεια
Από το 2007, η οικογένεια του Φωτίου 
Πατερομιχελάκη ασχολείται με τη βιολο-
γική καλλιέργεια της ελιάς, η οποία είναι 
απαλλαγμένη από οποιαδήποτε χημικά 
λιπάσματα και τοξικά σκευάσματα.
«Αντ’ αυτών χρησιμοποιούμε παγίδες για 
ν’ αντιμετωπίσουμε την προσβολή από το 
δάκο και κοπριά από ζώα, χλωρή λίπανση 
και κομπόστ, για να βελτιώσουμε την ποι-
ότητα του ελαιοκάρπου», υπογραμμίζουν 
οι ίδιοι. Για ακόμα καλύτερα αποτελέ-
σματα χρησιμοποιούν δολωματικούς 
ψεκασμούς με βιολογικά μέσα στα πλαίσια 
πειραματικών προγραμμάτων μαζί με 
άλλους βιοκαλλιεργητές με την επίβλεψη 
της Διεύθυνσης Γεωργίας Χανιών και την 
υποστήριξη του Ινστιτούτου Υποτροπικών 
Φυτών και Ελιάς Χανιών. «Έτσι καταφέρ-
νουμε να παράγουμε ένα άριστο βιολογικό 

προϊόν, πλούσιο σε αρώματα, βαθύ πρά-
σινο χρώμα, γεμάτη γεύση και επιπλέον 
πολύ χαμηλής οξύτητας», συμπληρώνουν 
τα αδέρφια Πατερομιχελάκη.

Υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο
Τα προϊόντα που παράγουν είναι υπό 
την καθοδήγηση και επίβλεψη ειδικών 
γεωπόνων με γνώμονα την προστασία 
του περιβάλλοντος και την ποιότητα των 
προϊόντων τους.
Η παραγωγή του ελαιολάδου γίνεται σε 
υπερσύγχρονο ελαιουργείο, το οποίο είναι 
πιστοποιημένο με ISO 22000. Τα προϊόντα 
πωλούνται σε συσκευασίες των 500 και 
750 ml και 5 lt.

Κρητική παράδοση
Καλλιεργούν και παράγουν αποκλειστικά 
και μόνο ανώτατης ποιότητας εξαιρετικό 
παρθένο Κρητικό ελαιόλαδο το οποίο 
προέρχεται από ιδιόκτητους ελαιώνες με 
αιωνόβια δέντρα της ποικιλίας Κορωνέϊκη. 
Από το 1937 έως σήμερα η έκθλιψη του 
ελαιόκαρπου γίνεται σε ελαιοτριβείο της 
οικογένειας.

Γιάννης 
Πατερομιχελάκης 
«Η οικογένειά 
μας από πολύ 
παλιά παράγει 
εξαιρετικό 
παρθένο 
ελαιόλαδο από 
ιδιόκτητους 
ελαιώνες, εκ 
των οποίων 
με αρκετά 
υπεραιωνόβια 
δέντρα».
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Ενα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας  
από τα Χανιά της Κρήτης με παράδοση αιώνων προσφέρει  
στην αγορά η οικογένεια Πατερομιχελάκη.

Της Φανής Γιαννακοπούλου
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Η αγροτική οικογένεια Πατερομιχελάκη 
ζει και εργάζεται στην όμορφη και 
εύφορη κοιλάδα στο φημισμένο χωριό 
Λουσακιές του Δήμου Κισσάμου (Νομός 
Χανιών). Το οικογενειακό κτήμα 
Μεράδα, όπως και τα προϊόντα και 
αγροτικές εργασίες τους, προβάλλονται 
στην ιστοσελίδα τους www.patero-
michelakis.info  αλλά και μέσω του 
Facebook (όικογένεια Πατερομιχελάκη 
- Pateromichelakis family).

Φ
ω

το
γρ

αφ
ία

: Α
λε

ξά
νδ

ρα
 Μ

έν
ογ

λο
υ

48-49_pateromixelakis.indd   49 10/22/14   4:48 PM



Προφίλ

el50 ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛΙάΣ και ΕΛάΙόΛάΔόΥ

Τα ελαιόδεντρα 
δεν θέλουν πίεση 
για να παράγουν

Ο 
ίδιος είναι οδοντίατρος και ξεκίνησε να 
καλλιεργεί εδώ και 5 χρόνια από χόμπι 
δίνοντας το ελαιόλαδο στους φίλους 
και στους ασθενείς του. Στη συνέχεια, 
η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για 
αυτό αποτέλεσε το κίνητρο για την 

έναρξη της επιχείρησης παραγωγής έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου από άγουρες ελιές της ποικιλίας κορω-
νέικης. 
Τα ελαιόδεντρα, που βρίσκονται σε έκταση 60 
στρεμμάτων γύρω από την Κυπαρισσία, δεν 
ποτίζονται και δεν ραντίζονται με κανενός είδους 
σκεύασμα (ούτε με αυτά που επιτρέπονται στις 
βιολογικές καλλιέργειες), ενώ εφαρμόζεται μόνο 
φυσική λίπανση (κοπριά και χλωρή λίπανση με βίκο). 
Μάλιστα, όπως είπε στο «el» ο κ. Κολοκοτρώνης, 
«τα προϊόντα συνοδεύονται από φαρμακολογική 
ανάλυση από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο, όπου αποδεικνύεται η μηδενική χρήση 
φυτοφαρμάκων».
Η επιχείρηση διαθέτει το –υπό πιστοποίηση- βι-
ολογικό ελαιόλαδο σε συσκευασία 1 λίτρου, 
που βρίσκεται σε ντελικατέσεν και καταστήματα 
βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων στην 
εγχώρια αγορά και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
συσκευασίας 500 ml, το οποίο παράγεται με τη 
μέθοδο της ζεολιθικής καλλιέργειας και τη χρήση 
ενεργών μικροοργανισμών και βρίσκεται κυρίως σε 
εστιατόρια στην Αμερική. 

Την ίδια μέρα στο ελαιοτριβείο 
Όπως υπογραμμίζει ο κ. Κολοκοτρώνης, χρησι-
μοποιήσαμε την τεχνολογία και την επιστήμη του 
σήμερα για να παράγουμε ελαιόλαδο, όπως ήταν 
παλαιότερα.  

Ο καρπός συλλέγεται άγουρος, ενώ οι συγκομιζό-
μενες ελιές μεταφέρονται προς ελαιοποίηση την ίδια 
ημέρα σε ένα από τα πιο σύγχρονα και πιστοποιη-
μένα ελαιοτριβεία της περιοχής (των αδελφών «Ν. 
Μπαρτζελιώτη»), εφαρμόζοντας αυστηρά ψυχρή 
μέθοδο. 
Στη συνέχεια, «το αγουρέλαιο φυλάσσεται σε 
ανοξείδωτες δεξαμενές προκειμένου να «ξεκου-
ραστεί» και να καθιζάνει το ίζημα», επισημαίνει ο κ. 
Κολοκοτρώνης.
Τέλος ακολουθεί το φιλτράρισμα και η εμφιάλωση 
σε πιστοποιημένη με HACCP μονάδα εμφιάλωσης. 
Αποτέλεσμα όλης της παραπάνω διαχείρισης 
καλλιέργειας και παραγωγής είναι ένα εξαιρετικής 
ποιότητας ελαιόλαδο, με έντονη φρουτώδη γεύση 
και άρωμα, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα προϊόν 
υψηλής διατροφικής αξίας.
Σύμφωνα με τον κ. Κολοκοτρώνη, «δεν πιέζουμε 
τα ελαιόδεντρα να παράγουν περισσότερο, καθώς 
για την απόδοσή τους φροντίζει το μικροκλίμα της 
περιοχής». Έτσι, στόχος δεν είναι η αύξηση της 
παραγωγής πιέζοντας τα δέντρα, αλλά η εδραίωση 
των προϊόντων στις αγορές.

Ιδανικό αρδευτικό σύστημα
«Το Ιόνιο πέλαγος με τις χειμερινές βροχοπτώ-
σεις αλλά και την υγρασία της ατμόσφαιρας που 
δημιουργεί τους μήνες της ανομβρίας, αποτελεί 
ιδανικό αρδευτικό σύστημα, καθιστώντας περιττές 
οποιεσδήποτε άλλες αρδευτικές μεθόδους, οι οποί-
ες αυξάνουν μεν την παραγωγή, επιβαρύνουν όμως 
την ποιότητα του ελαιολάδου», αποσαφηνίζει ο κ. 
Κολοκοτρώνης, ο οποίος τόνισε ότι «τα ελαιόδεν-
δρα δεν πιέζονται να παράγουν ποσότητες, καθώς 
αφήνουμε τη φύση να λειτουργήσει μόνη της, γιατί 

όι «Ελαιώνες Κολοκοτρώνη» διαθέτουν 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από άγουρες ελιές 
ποικιλίας Κορωνέικης

Κίνητρο για τον Ηλία  
Κολοκοτρώνη αποτέλεσε 
η διαρκώς αυξανόμενη 
ζήτηση του ελαιολάδου του

“

“
Xάρη στην ιδιαίτερη ζήτηση που είχε το εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο του Ηλία Κολοκοτρώνη από 
ελαιόδεντρα 90 χρόνων, το Μάρτιο του 2014 
αποφάσισε να δημιουργήσει την επιχείρηση 
«Ελαιώνες Κολοκοτρώνη».

Της Μαρίας Κρόκου
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Η επιχείρηση διαθέτει το -υπό πιστοποίηση- βιολογικό ελαιόλαδο σε συσκευασία 1 λίτρου, 
που βρίσκεται σε ντελικατέσεν και καταστήματα βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων 
στην εγχώρια αγορά και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο συσκευασίας 500 ml, το οποίο 
παράγεται με τη μέθοδο της ζεολιθικής καλλιέργειας και τη χρήση ενεργών μικροοργανισμών. 

σκοπός μας είναι μόνο η ποιότητα». 
Έτσι, για τη λίπανση χρησιμοποιείται μόνο αποστειρω-
μένη κοπριά από κότες και φυσική κοπριά προβάτων 
που αφήνονται να βοσκήσουν στους ελαιώνες.
Επίσης, χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρής λί-
πανσης με σπορά βίκου που δεσμεύει το άζωτο της 
ατμόσφαιρας και το μεταφέρει με φυσικό τρόπο στο 
έδαφος απ’ όπου το απορροφούν τα ελαιόδενδρα.

Ένα τμήμα με ζεολιθική καλλιέργεια
Επιπλέον, σε ένα τμήμα της καλλιέργειας εφαρμό-
ζεται ζεόλιθος τόσο στο έδαφος όσο και σε όλες τις 
φάσεις της καλλιεργητικής φροντίδας. Ο ζεόλιθος 
λόγω του ότι είναι από τα σπάνια πετρώματα με 
αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, λειτουργεί ως φυσικό 
φίλτρο, δεσμεύοντας από το έδαφος ενώσεις και 
ιόντα μετάλλων, τα οποία είναι επιβαρυντικά στην 
διατροφική αλυσίδα των φυτών και κατ’ επέκταση 
του ανθρώπου (ραδιενεργές ουσίες, τοξικές μεγα-
λομοριακές χημικές ενώσεις, απόβλητα εργοστασί-
ων, καυσαέρια, εντομοκτόνα κ.λπ.). Οι ραδιενεργές 
ουσίες - βαρέων συνήθως μετάλλων- μετά από 
ατυχήματα σε πυρηνικά εργοστάσια ή μετά από προ-
γραμματισμένες πυρηνικές δοκιμές μεταφέρονται 
με το ραδιενεργό νέφος και με τα υπόγεια ύδατα, σε 
τεράστιες αποστάσεις από τα σημεία των εκρήξεων, 
μολύνοντας έδαφος και φυτά, καταλήγοντας τελικά 

στον οργανισμό μας, μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Βέβαια, η εφαρμογή ζεόλιθου και μικροοργανισμών 
οδηγεί σε αυξημένο εργατικό κόστος και μειωμένη 
παραγωγή, αλλά από την άλλη επιτυγχάνεται η 
ποιότητα του προϊόντος, η οποία αντανακλά και στην 
σταθερή ζήτησή του από τους ίδιους πελάτες. 
«Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ενός καταστήματος 
στην Ελλάδα, όπου κυκλοφορεί το προϊόν του 1 l, οι 
καλύτεροι πελάτες μας είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, 
που ξέρουν από καλό ελαιόλαδο», είπε χαριτολογώ-
ντας ο κ. Κολοκοτρώνης, ο οποίος τόνισε ότι για να 
εξασφαλιστεί η ποιότητα, η πρώτη ύλη προέρχεται 
μόνο από τη δική του καλλιέργεια.
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Μοδούσα 
ιδεών
και αγαθών
Την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
ΜΟΔΟΥΣΑ συγκρότησαν οι παραγωγοί 
της Γέρας Μυτιλήνης με όραμα την 
τοπική ανάπτυξη και αυτάρκεια.

«Μ
όδι» είναι εθιμική μονάδα 
βάρους στη Μυτιλήνη, περίπου 
ίση με 640 κιλά παλαιότερα 
και κάπου περίπου 500 κιλά 
σήμερα. Ένα δένδρο ελιάς όλοι 
θα ήθελαν να παράγει τόσο 

πολύ καρπό, και τότε θα λέγαμε ότι αυτή η συγκεκριμένη 
ελιά είναι «μοδούσα». «ΜΟΔΟΥΣΑ» ονόμασαν την 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση οι παραγωγοί της 
Γέρας Μυτιλήνης, ευχόμενοι η ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ να 
είναι «παραγωγική». 
Στο τέλος Ιουλίου, τα πρώτα εννέα μέλη της ΚοινΣΕπ 
ΜΟΔΟΥΣΑ ξεκίνησαν τις διαδικασίες αναγνώρισης 
του νέου Συνεταιρισμού τους, της ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ, 
μετά από 2 μήνες περίπου συναντήσεων και τακτικών 
συζητήσεων κάθε Τετάρτη. Και οι προγραμματισμένες 
συναντήσεις συνεχίζονται, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει 
σε κάθε συλλογική προσπάθεια που απαιτεί συμμετοχή 
και εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων, στην επίτευξη 
σωστών αποτελεσμάτων. 
Σκοπός του Συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ είναι η 
επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση 
γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, κυρίως 
μέσω της αύξησης της απασχόλησης στην Λέσβο. Για 
την ευόδωση των σκοπών του η Κοιν.Σ.Επ ΜΟΔΟΥΣΑ 
μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική 
δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, 
εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, 
αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού 
χαρακτήρα. 

Επινοητικοί οι πολίτες της Γέρας
Με τους πολιτικούς θεσμούς σε πολλές χώρες να 
δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με έναν ταχέως 
μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι σημαντικό ότι μερικοί 
πολίτες της Γέρας, γίνονται όλο και ποιο επινοητικοί, 
στο να επιχειρούν και να συνεταιρίζονται, προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν τις αναπόφευκτες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, 
ως παγκόσμια κοινότητα, όσο και στην Λέσβο. Σπάνια, 
πριν το 2012, οι συνθήκες ανάπτυξης συνεργατικών 
σχημάτων ήταν τόσο ευνοϊκές όσο σήμερα. Το 2012 

Δεξιά: Στη φωτογραφία 
τα πρώτα εννέα μέλη 
της ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ, 
Κώστας Αρτακιάνος, 
Σπύρος Ψωμάς, 
Γιώργος Γιαννίκος, 
Βασίλης Νείρος, 
Γιώργος Ζωγράφος, 
Γιάννης-Μιχάλης 
Δαρέλλης, Παναγιώτης 
Κωνσταντάρας, Νίκος 
Χιώτης και Βαγγέλης 
Αναστασίου.

“

Ενδεικτικά οι στόχοι της ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ 
1. Αναζήτηση & Εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού υλικού για αυτόχθονα φυτά. 
2. Εξασφάλιση επαρκούς εμπορεύσιμης ποσότητας τοπικών αγροτ. προϊόντων. 
3. Υποστήριξη αξιοποίησης όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Λέσβου.
4.  Υποστήριξη συστήματος μεταφοράς καλλιεργητικής τεχνογνωσίας, καλών γεωργικών πρακτικών, 

εφαρμογής καινοτομιών, πρωτοκόλλων καλλιέργειας και κοινής χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού.
5. Λειτουργία συστήματος Τοπικής Αγροτοδιατροφικής Αλυσίδας στην Λέσβο.
6.  Αναζήτηση, Προστασία, Υποστήριξη, Ανάδειξη, Προώθηση και Αξιοποίηση των τοπικώς παραγόμενων 

φημισμένων αγροτικών τροφίμων της Λέσβου. 
7. Η με συνέπεια, συνέχεια & ποιότητα τροφοδότηση αγροδιατροφικής αλυσίδας.
8. Ανάπτυξη-υποστήριξη συστήματος ταυτοποίησης-πιστοποίησης. 
9.  Υποστήριξη δημιουργίας Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας τροφίμων, παραγώγων αυτών και 

υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λέσβου, με όλους τους πιθανώς 
εμπλεκόμενους, όπως παραγωγούς, μεταποιητές, πωλητές, πολιτιστικούς & πιστοποιητικούς φορείς, 
παρόχους υπηρεσιών εστίασης-φιλοξενίας-δραστηριοτήτων, κλπ. 

10. Ιδιαίτερη Φροντίδα για το τοπίο και το περιβάλλον της Λέσβου.
11.  Συνεργασία με άλλες συλλογικότητες της Λέσβου & εμπειρογνώμονες. 
12.  Εκπαίδευση-Κατάρτιση και πληροφόρηση των μελών του Συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ.

Του Δημήτρη Μιχαηλίδη
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αποτελεί ορόσημο, διότι με πρόταση του Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας (ILO) ο ΟΗΕ ανακήρυξε το 2012 
Διεθνές Έτος Συνεργατισμού. 
Οι συνεταιρισμοί είναι καλύτεροι, επειδή παρέχουν 
στα άτομα την δυνατότητα συμμετοχής μέσω 
της ιδιοκτησίας, που τους καθιστά εγγενώς πιο 
ελκυστικούς, πιο παραγωγικούς, πιο χρήσιμους και 
πιο σημαντικούς στο σύγχρονο κόσμο. Ο στόχος 
είναι να αναβαθμιστεί σε νέο επίπεδο η ένταξη και 
η συμμετοχή στην διακυβέρνηση των νεοτέρων 
μελών των τοπικών κοινωνιών. Οι συνεταιρισμοί είναι 
καλύτεροι επειδή το επιχειρηματικό μοντέλο τους 
δημιουργεί μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Οι συνεταιρισμοί είναι καλύτεροι, επειδή το 
επιχειρηματικό μοντέλο τους, τοποθετεί τον 
άνθρωπο στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης 
των οικονομικών αποφάσεων και φέρνει μια 
μεγαλύτερη αίσθηση δικαιοσύνης για όλους και για 
την παγκόσμια οικονομία. 
Στην Γέρα της Λέσβου οι εννέα φερέλπιδες που 

ξεκίνησαν την ΚοινΣεπ είναι οι: Κώστας Αρτακιάνος, 
Σπύρος Ψωμάς, Γιώργος Γιαννίκος, Βασίλης Νείρος, 
Γιώργος Ζωγράφος, Γιάννης-Μιχάλης Δαρέλλης, 
Παναγιώτης Κωνσταντάρας, Νίκος Χιώτης & 
Βαγγέλης Αναστασίου ξεκίνησαν την ΚοινΣΕπ 
ΜΟΔΟΥΣΑ, υλοποιώντας το Όραμα τους, για τοπική 
ανάπτυξη με αυτάρκεια και βιωσιμότητα. 
Η επόμενη δημόσια εκδήλωσή τους πραγματοποιήθηκε  
στις 17 Σεπτεμβρίου στο Παπάδο Γέρας, Λέσβου, με 
κύριο αντικείμενο το μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων. 

Πάνω: Στον φιλόξενο Ξενώνα Αυλώνα, σε κοινή σύσκεψη και με μέλη από τον Παγγεραγωτικό Σύλλογο και με την 
«Συν τοις άλλοις», ο Στέργιος Παπαδόπουλος πρόσφερε τις εμπειρίες του για ένα επιτυχημένο «Σχέδιο Μάρκετινγκ», 
που είναι η βάση της ΜΟΔΟΥΣΑ, όπως θα έπρεπε να είναι σε κάθε σωστή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κάτω: Μεταξύ όλων των 
μοντέλων επιχειρηματικότητας, 

μόνο ο συνεργατισμός προσφέρει 
τους πόρους (οικονομικούς, 

ανθρώπινους κ.λπ.) μέσα σε ένα 
πλαίσιο δημοκρατικού ελέγχου, 

υποστηρίζουν οι οραματιστές του 
ΚοινΣΕΠ Μοδούσα και ο αεικίνητος 

Δημήτρης Μιχαηλίδης.

Σκοπός του Κοιν.Σ.Επ 
είναι η επιδίωξη του 
συλλογικού οφέλους 
Ο συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει 
οποιαδήποτε μορφής οικονομική 
δραστηριότητα παραγωγικού χαρακτήρα

“
Οι αρχές του συνεταιρισµού
α)  την προαγωγή κοινωνικής ωφέλειας μέσω 

προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών,
β)  την πρόταξη του άτομου και της εργασίας 

έναντι του κεφαλαίου,
γ)  την χρησιμοποίηση των κερδών του για την 

ανάπτυξη της απασχόλησης,
δ)  την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με 

αυτάρκεια & βιωσιμότητα.
ε)  την προσπάθεια για αύξηση του εθνικού 

προϊόντος, της αναδιανομής του εισοδήματος 
και της προώθησης προγραμμάτων 
κοινωνικού χαρακτήρα. 

στ)  την στενή συνεργασία με οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, δομές της 
κοινωνικής οικονομίας και άλλες τοπικές 
συλλογικότητες με κοινωνικούς σκοπούς, 
όπως η ΑΜΚΕ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ, ο 
ΠΑΝΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ κλπ

Οι ΚοινΣΕπ λειτουργούν, ως σχετικά νέος 
θεσμός, με βάση τον νόμο 4019/2011, 
ακολουθώντας την παγκόσμια τάση για ανάπτυξη 
της κοινωνικής οικονομίας, ως εναλλακτική 
λύση στις αποτυχίας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και των πολιτικών θεσμών. 

Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση ΜΟΔΟΥΣΑ
Γέρα Μυτιλήνης
Πληρφορίες: Κ. Αρτακιανός 6974951726

“
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Η κλιματική αλλαγή έχει πλέον αποδειχθεί επιστημονικά. Οι  επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην οικονομική 
και κοινωνική ζωή είναι ορατές και διευρυνόμενες.  Σύμφωνα με το WWF  
«η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας πρέπει να συγκρατηθεί κάτω από 
τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ώστε να αποφευχθούν οι 
χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής». Προς την κατεύθυνση αυτή 
προσανατολίζεται τo κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο (Climate Neutral), το 
οποιό αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της περιβαλλοντικής δέσμευσης του 
ελαιοκομικού τομέα με διττό στόχο: Ποιότητα και προστασία περιβάλλοντος. 

Κείμενο του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας, Proactive AE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Το κλιματικά ουδέτερο 
ελαιόλαδο «ΠόΠ 

Μεσσαρά» του άγροτικού 
Συνεταιρισμού Μεσσαράς 

(Κρήτη).

Το κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο 
του άγροτικού Συνεταιρισμού 
Μυλοποτάμου.

Κλιματικά ουδέτερο  
το ελαιόλαδο του μέλλοντος

54-59_poiotita.indd   54 10/22/14   3:36 PM



el 55ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛΙάΣ και ΕΛάΙόΛάΔόΥ

ό πρώην Υπουργός άγροτικής άνάπτυξης, 
άθ. Τσαυτάρης, κατά την επίσκεψη του τον 

περασμένο Μάιο στις εγκαταστάσεις του ά.Σ. 
Μεσσαράς στην επίσημη παρουσίαση του 

βιοκλιματικού ελαιολάδου «ΠόΠ Μεσσαράς».

Για να αντιμετωπιστούν οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
είναι απαραίτητη η συμβολή του 
κράτους,  των πολιτών και των 
επιχειρήσεων. Όλο και περισσότερες 
καινοτόμες επιχειρήσεις θεωρούν την 
αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 
κεντρικό μέρος της εταιρικής τους 
υπευθυνότητας. 
 Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις η 
περιβαλλοντική συνείδηση είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, 
καλύπτει όλο το φάσμα της 
παραγωγικής διαδικασίας και 
κρίνεται θετικά από τον πελάτη 
- καταναλωτή, ο οποίος είναι 
περισσότερο ευαισθητοποιημένος 
σε περιβαλλοντικά ζητήματα 

και στρέφεται σε φιλικά προς το 
περιβάλλον προϊόντα.
Ενδεικτικά, κλιματικά ουδέτερα 
ελαιόλαδα διατίθενται στην αγορά 
από τον Α.Σ. Μεσσαράς, τον Α.Σ. 
Μυλοποτάμου, τον Α.Σ. Μεσσηνίας και  
τη GΑEA.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες από 
την Proactive A.E.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
των 5 σταδίων (ανάλυση κύκλου 
ζωής, υπολογισμός αερίων 
του θερμοκηπίου, επαλήθευση 
στοιχείων υπολογισμού αερίων 
του θερμοκηπίου, προτάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας και 
αντιστάθμιση εκπομπών ή 
αντιστάθμιση άνθρακα) το παραγόμενο 

ελαιόλαδο θεωρείται “CARBON NEU-
TRAL  - ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ” και 
λαμβάνει τη σχετική πιστοποίηση. 
Η επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση 
του σχετικού σήματος ώστε να 
μπορεί ο καταναλωτής να ξεχωρίζει 
το κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο 
από τα υπόλοιπα εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα.
Η εταιρεία «Proactive A.E. - 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» παρέχει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την 
παραγωγή κλιματικά ουδέτερων 
προϊόντων, έχοντας υλοποιήσει 
δύο από τα τέσσερα έργα κλιματικά 
ουδέτερου ελαιολάδου στην χώρα 
μας, του ελαιολάδου «Messara» του 
ΑΣ Μεσσαράς   και του ελαιολάδου 
«ΑΤΑLI» του ΑΣ Μυλοποτάμου. 

Βιοκλιματικό προϊόν με ποιοτικό σήμα πιστοποίησης  

Τo κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο 
(CLIMATE NEUTRAL) αποτελεί μια 
έμπρακτη απόδειξη της περιβαλλοντικής 
δέσμευσης μιας μονάδας παραγωγής 
ελαιολάδου, αφού διασφαλίζεται 
όχι μόνο η ποιότητα του εξαιρετικά 
παρθένου ελαιολάδου, αλλά και η 
αειφόρος παραγωγή του. 

Μεθοδολογία παραγωγής 
Πρέπει να υπολογιστεί το ανθρακικό 
αποτύπωμα σε όλες τις φάσεις  της 
διαδικασίας: πρωτογενής παραγωγή, 
ελαιοποίηση  και εμφιάλωση. Τα βήματα: 
1) Μελέτη κύκλου ζωής του 
ελαιολάδου: Διεθνώς αναγνωρισμένη 
μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά την 
παραγωγή ενός προϊόντος. 

2) Υπολογισμός των αερίων του 
θερμοκηπίου: Γίνεται βάσει των 
διεθνών προτύπων ISO 14040:2006, 
ISO 14064:2006, GHG Protocol Product 
Standard, PAS 2050:2011, PAS 2060.

3) Επαλήθευση στοιχείων υπολογισμού 

των αερίων του θερμοκηπίου. Μετά 
την ολοκλήρωση των μετρήσεων 
γίνεται επαλήθευση των στοιχείων που 
δείχνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
ανά φάση κύκλου ζωής του ελαιολάδου.

4) Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Προτείνονται λύσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και κόστους παραγωγής 
άμεσα συνδεδεμένες με τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων των 
προηγούμενων σταδίων.

5) Αντιστάθμιση εκπομπών ή 
αντιστάθμιση άνθρακα. Αφού 
εφαρμοστούν όλες οι προτάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας, οι 
υπολογιζόμενες ποσότητες 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
αντισταθμίζονται μέσω χρηματοδότησης 
έργων προστασίας του περιβάλλοντος 
(π.χ. αιολικά πάρκα, αξιοποίηση ηλιακής 
ενέργειας ή βιομάζας) με το αντίστοιχο 
χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί 
στην ποσότητα των εκπομπών που 
παράγονται για την παραγωγή του 
ελαιολάδου. 

Bραβείο στην ΕΑΣ Μεσσηνίας  
για το κλιματικά ουδέτερό της ελαιόλαδο
Στις 18 Δεκεμβρίου 2013, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας 
βραβεύθηκε μαζί με την εταιρεία συμβούλων βιώσιμης ανάπτυξης GLOBAL 
CHALLENGES στο πλαίσιο των βραβείων ENVIRONMENTAL AWARDS 2013 για 
το έργο του υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος του εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου, ένα έργο το οποίο η Ένωση Μεσσηνίας υλοποιεί από το 2009. 
Τα βραβεία αυτά έχουν ως σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών 
οργανισμών κι επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσον αφορά 
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στην ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / GLOBAL CHALLENGES απονεμήθηκε το βραβείο 
CLIMATE PROTECTION-EMISSIONS FOOTPRINTING. Την κριτική επιτροπή 
των βραβείων αποτελούσαν καθηγητές πανεπιστημίου και στελέχη της αγοράς. 
Βραβεία σε άλλους τομείς όπως διαχείριση ενέργειας, διαχείριση νερού και 
αποβλήτων, έλαβαν πολλές από τις μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις όλων 
των παραγωγικών κλάδων. Η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ήταν ο μόνος συνεταιριστικός 
φορέας που βραβεύθηκε και χρησιμοποίησε για ένα χρόνο το σήμα της σχετικής 
διάκρισης στις επικοινωνίες της. H διάκριση αυτή έρχεται να αναγνωρίσει 
τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ έχει αναπτύξει 
προκειμένου αφ’ενός να μειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον κι 
αφ’ετέρου να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στα ιδιαιτέρως ποιοτικά προϊόντα 
τα οποία παράγει και προοωθεί, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ο υπολογισμός του ανθρακικού 
αποτυπώματος βασίσθηκε σε πραγματικές καταγραφές καταναλώσεων 
φυσικών και πρώτων υλών σε όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος, 
δηλαδή την καλλιέργεια και συγκομιδή, την ελαιοτρίβηση, τη συσκευασία 
και μεταφορά του προϊόντος. Η μοναδικότητα της περίπτωσης έγκειται 
στο γεγονός ότι η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης 
γεωργικής διαχείρισης το οποίο υποστηρίζει η εταιρεία FOODSTANDARD και 
με βάση το οποίο οι συμμετέχοντες ελαιοκαλλιεργητές καταγράφουν όλες τις 
δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή της ελίας.
Επιπλέον, για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η μεθοδολογία ENVIRONMENTAL PRODUCT 
DECLARATION (EPD) .

Κλιματικά ουδέτερο  
το ελαιόλαδο του μέλλοντος
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Στις Ροβιές η πρώτη 
διεθνώς πιστοποίηση 
ιχνηλασιμότητας

Η στάση του καταναλωτικού κοινού, 
παγκοσμίως, σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος και παραγωγής 
αγαθών που ανταποκρίνονται στις 
προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας, 
διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο: 
Οδηγεί την παραγωγική διαδικασία 
σε προϊόντα υψηλής ασφάλειας και 
τις επιχειρήσεις σε εναρμόνιση με την 
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
τους όρους δημιουργίας ποιοτικών 
προϊόντων.
Ήδη από το 2002, στη ζωή των Ευρω-
παίων καταναλωτών έχει ενταχθεί ο 
όρος «ιχνηλασιμότητα» σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Πρόκειται για τη δυνατό-
τητα ανίχνευσης και παρακολούθησης 

της πορείας προϊόντων, ζωοτροφών 
και ζώων που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών 
και αναμένεται να ενσωματωθούν 
σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής, μεταποίησης 
και διανομής τους.
Η ιχνηλασιμότητα είναι αναγκαία και 
υποχρεωτική. Αποτελεί στην ουσία 
το βασικό εργαλείο ανταπόκρισης σε 
πιθανούς κινδύνους που απειλούν την 
υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών 
και διασφαλίζει την καταλληλότητα 
των διατροφικών προϊόντων στην 
Κοινότητα. Πρακτικά, επιτρέπει στις 
εθνικές αρχές όταν διαγνώσουν κάποιο 
κίνδυνο, να τον εντοπίσουν στη πηγή 
απομονώνοντας το πρόβλημα και να 
εμποδίσουν επικίνδυνα τρόφιμα να 
φτάσουν τους καταναλωτές, ενώ διευ-

κολύνει και την στοχευμένη απόσυρσή 
τους. 
Οι πρόσφατες διατροφικές κρίσεις 
όπως, οι διοξίνες και ο εντοπισμός 
DNA αλόγου σε αλλαντικά, απέδει-
ξαν την κρισιμότητα της εφαρμογής 
ολοκληρωμένων συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας από τις επιχειρήσεις 
τροφίμων στην άμεση και αποτελε-
σματική απομόνωση του μη ασφαλούς 
προϊόντος.
Στη χώρα μας, πρωτοπόροι εδώ 
και μια δεκαετία στην εφαρμογή 
τέτοιων συστημάτων είναι οι κλάδοι 
του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας 
ελιάς. Στόχος είναι η διασφάλιση της 

Του Μιχάλη Μανούσου, Γεν. Διευθυντή της Foodstandard,  
Υπεύθυνου Τμήματος Οργάνωσης και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Τα 

Ανάγκη
Η ιχνηλασιμότητα θεωρείται  
πλέον υποχρεωτική.

Όπλο
Προλαμβάνει διατροφικές 
κρίσεις. 

Πρωτιά
Στο συνεταιρισμό Ροβιών  
έγινε η πρώτη πιστοποίηση. 

kAiνΟΤΟΜωνΤΑΣ ΣΤΟν ΑΓρΟΔιΑΤρΟφιΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ο Μιχάλης Μανούσος εργάζεται στην Foodstandard από το 2003. Έχει διατελέσει επικεφαλής σε όλα τα βασικά τμήματα της 
εταιρείας και κυρίως στη Διαχείριση Έργων και τη Διασφάλιση Ποιότητας. To 2010 ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού 
Διευθυντή και πρόσφατα του Γενικού Διευθυντή και Αντιπροέδρου του ΔΣ της Foodstandard.
Καινοτομώντας στον αγροτοδιατροφικό τομέα, ανέπτυξε το Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης Εφαρμογών το οποίο 
συνεχίζει και διατηρεί στην ευθύνη του. Οραματιζόμενος τον σύγχρονο Έλληνα αγρότη με όλα τα ψηφιακά μέσα στη διάθεσή 
του, δημιούργησε το 2008 τον e-farmer («ψηφιακό αγρότη»), μια πρωτοποριακή εφαρμογή με την οποία παραγωγός και 
γεωπόνος ελέγχουν τις καλλιέργεια σε πραγματικό χρόνο μέσω smartphone. Έκτοτε, έχει αναπτύξει σειρά καινοτόμων για 
τα ελληνικά δεδομένα συστημάτων για τους επαγγελματίες των τροφίμων, της γεωργίας και κτηνοτροφίας με έμφαση στη 
χρήση της τεχνολογίας για την οργάνωση της παραγωγής, την εξοικονόμηση πόρων, την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια των 
τροφίμων και τη συμβολαιακή γεωργία (iknow, e-contract farming, logbook). Ο Μιχάλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και 
έζησε τα πρώτα του χρόνια στην Καλιφόρνια. Απέκτησε τον πρώτο του υπολογιστή σε ηλικία δέκα ετών οπότε και άρχισε να 
μαθαίνει προγραμματισμό σε γλώσσα Basic όπου και του εντυπώθηκε το μικρόβιο της τεχνολογίας. Σπούδασε στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής.  Λάτρης της τεχνολογίας, συνεχίζει πάντα να σκέφτεται, να σχεδιάζει 
και να προγραμματίζει σε περιβάλλον Mac, ενώ μεγάλη του αγάπη από τα φοιτητικά χρόνια παραμένει η μουσική.

«Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά 
είναι πρωτοπόρα στην εφαρμογή 
συστημάτων ιχνηλασιμότητας»
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αδιαπραγμάτευτης ποιότητας, αλλά και 
η τεκμηρίωση του τόπου προέλευσης, 
δεδομένης της προστιθέμενης αξίας 
της δεδομένης πληροφορίας. Αξίζει δε 
να σημειωθεί, οτι η πρώτη παγκοσμίως 
πιστοποίηση ιχνηλασιμότητας έγινε 
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ροβιών 
για το σύστημα που αναπτύξαμε στη 
Foodstandard. 

Η καινοτομία του iΚnow
Mέσα από την πολυετή εμπειρία μας 
στην παροχή υπηρεσιών ασφά-
λειας και ποιότητας στο χώρο των 
τροφίμων, αναγνωρίσαμε έγκαιρα την 
ανάγκη για νέα, έξυπνα, ευέλικτα και 
λειτουργικά εργαλεία παρακολούθη-
σης και ελέγχου των παραγόμενων 
γεωργικών προϊόντων, σε όλα τα 
στάδια της διατροφικής αλυσίδας. Αυτή 
η διαρκής αναζήτηση για καινοτόμες 
λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία, 
προσαρμόζονται στις ανάγκες και τη 
λειτουργία κάθε επιχείρησης και προ-
σφέρουν tailor made εφαρμογές, μας 
οδήγησε στην ανάπτυξη του iKnow. 
Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα εσωτερικής 
και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας που 
απευθύνεται σε παραγωγικές και μετα-
ποιητικές μονάδες τροφίμων. Ενσωμα-
τώνει εργαλεία και τεχνικές Business 
Intelligence (BI) μετατρέποντας όλα τα 
δεδομένα σε χρήσιμη και ουσιαστική 
πληροφορία. Παράλληλα, καλύπτει 
πλήρως τις απαιτήσεις καταγραφών 
ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας και 
μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 22005:2007.
Περισσότερες από 30 μεταποιητι-
κές και τυποποιητικές επιχειρήσεις 
επιτραπέζιας ελιάς και περισσότερα 
από 50 ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια 
ελαιολάδου το χρησιμοποιούν αυτή τη 
στιγμή ως «εργαλείο» διασφάλισης της 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων τους. 
Σκοπός είναι η άμεση απόκρισή τους σε 
περίπτωση κρίσης, η προστασία τους 
έναντι ενδεχόμενων λαθών, καθώς και 
η γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας 
της παραγωγής μέσα από τον εντοπι-
σμό των πηγών πιθανών θεμάτων.

Tα πλεονεκτήματα
Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του 
iknow στους απαιτητικούς κλάδους της 
επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, 
έχουμε εντοπίσει σημαντικά πλεονε-
κτήματα όπως:
▶ Διασφάλιση της ποιότητας του ελαιο-
λάδου και των επιτραπέζιων ελιών 
▶ Τεκμηρίωση προέλευσης όλων των 
συστατικών.
▶ Δυνατότητα παραγωγής και προώ-
θησης προϊόντων που απευθύνονται 
σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών ή 
καταναλωτών.

▶ Άμεση τεκμηρίωση για τις ιδιότητες 
των προϊόντων.
▶ Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.
▶ Συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
▶ Οργάνωση της παραγωγής.
▶ Καλύτερος έλεγχος της παραγωγής 
από τη διοίκηση.
▶ Συνεχής αναβάθμιση της συνολικής 
διαχείρισης/λειτουργία μέσω μετρήσι-
μων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
▶ Βελτίωση σχέσεων με τους πελάτες
▶ Έλεγχος διαθεσιμότητας και ποιό-
τητας προϊόντων - Α’ υλών - υλικών 
συσκευασίας.

Εμπορικό εργαλείο προστιθέμενης αξίας

 Όπως τονίζει στο «el» ο Μ. Μανούσος, «η ολοκληρωμένη ιχνηλασιμότητα 
έχει μετεξελιχθεί από «υποχρέωση» σε εμπορικό εργαλείο προστιθέμενης 
αξίας.  Αποτελεί συνώνυμο της υπεύθυνης παραγωγής, της αξιοπιστίας και 
της καλής οργάνωσης μιας επιχείρησης, κάτι που επιβραβεύει όπως έχουμε 
δει και ο τελικός καταναλωτής. Το ελαιόλαδο και η ελιά αποτελούν για εμάς 
εθνικά παραδείγματα «καλής πρακτικής», όχι μόνο σε θέματα εφαρμογής 
της νομοθεσίας, αλλά και υιοθέτησης νέων πρωτοποριακών τεχνολογικά 
εργαλείων σε έναν τομέα που χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός. Είμαστε 
υπερήφανοι που αναγνωρίζεται η διαρκής προσπάθεια για καινοτόμες λύσεις 
και συστήματα που διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση».
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Λυδία λίθος της 
ποιότητας είναι  
η γευσιγνωσία
Στην προσφορά ελαιολάδου πολύ υψηλής ποιότητας 
-ακόμα και στους καταναλωτές με χαμηλή αγοραστική 
δύναμη- πρέπει να εστιάσουν οι παραγωγοί και οι 
επιχειρηματίες του κλάδου.

Α
υτό επισήμανε σε 
πρόσφατη συνέντευξή 
του ο Βασίλειος Δημό-
πουλος, υπεύθυνος του 
Εργαστηρίου και της 
Ομάδας Γευσιγνωσίας 

Ελαιόλαδου του  ΤΕΙ Πελοποννήσου. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
εργασίας με τίτλο «Συσχέτιση της 
συγκέντρωσης ελαιοκανθάλης και 
ελαιασίνης με την πικάντικη και την 
πικρή γεύση στο παρθένο ελαιόλαδο 
κορωνέικης ποικιλίας», υπάρχει ισχυρή 
θετική συσχέτιση μεταξύ του πικρού 
και του πικάντικου χαρακτηριστικού 
του ελαιολάδου με την περιεκτικότητά 
του σε ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη, 
φαινολικές ενώσεις στις οποίες οφεί-
λονται οι ευεργετικές αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες του ελαιολάδου. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
έρευνας του καθηγητή Μαγιάτη και της 
ερευνητικής του ομάδας, η κορωνέικη 
ποικιλία χαρακτηρίζεται από υψηλή 
περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη και 
ελαιασίνη, ανάλογα με το στάδιο ωρί-
μανσης του καρπού και τις πρακτικές 
στο ελαιοτριβείο. Στο κορωνέικο 
ελαιόλαδο της Μεσσηνίας ανιχνεύονται 
τα υψηλότερα επίπεδα αυτών των 
φαινολών, σε σχέση με άλλες περιοχές 

της Ελλάδας και με άλλες ελληνικές 
ποικιλίες λόγω των εδαφοκλιματικών 
συνθηκών της περιοχής. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά του μεσσηνια-
κού ελαιολάδου «μπορούν διαχρονικά 
να διασφαλιστούν, εάν το προϊόν 
προβάλλεται στις διεθνείς αγορές ως 
εξαιρετικής σημασίας για την υγεία, με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία», σύμ-
φωνα με τον κ. Δημόπουλο. Κι αυτό 
καθώς η προστιθέμενη αξία αφενός 
θα δώσει κίνητρο στον παραγωγό, 
ώστε η συγκομιδή να γίνεται στο 
στάδιο ωρίμανσης «πράσινο-ιώδες» 
του καρπού θυσιάζοντας εν μέρει την 
ποσότητα αφετέρου το ελαιοτριβείο θα 
εφαρμόζει πρακτικές που να εξασφα-
λίζουν το υψηλό επίπεδο φαινολών και 
γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών. 

Η Ελλάδα να προλάβει το τρένο 
Βέβαια, η επιτυχία ενός προϊόντος δεν 
εξαρτάται μόνο από την ποιότητα, αλλά 
και από τους μηχανισμούς προώθησης 
και τα δίκτυα διανομής. Γι’ αυτό και 
ένα μέτριο ή κακό ελαιόλαδο, μπορεί 
να πουλιέται είτε λόγω χαμηλής τιμής 
είτε λόγω μηχανισμών προώθησης, 
δικτύων διανομής ή ακόμα και λόγω 
άγνοιας των καταναλωτών για το τι 
σημαίνει καλό ελαιόλαδο. 

Το Εργαστήριο 
Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου 
Καλαμάτας υλοποιεί  
το πρόγραμμα 
«Developing a Table Olive 
Taste Panel in Kalamata»
Το πρόγραμμα υλοποιείται μετά τη συμμετοχή του 
κ. Δημόπουλου στο «2nd International Course 
for Leaders of Table Olive Tasting Panels» και 
συγχρηματοδοτείται από το IOC 

“

“
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Σκοπός των ανθρώπων που 
δημιούργησαν το Εργαστήριο 
είναι η προσφορά πιστοποιημένων 
υπηρεσιών γευσιγνωστικής 
αξιολόγησης, η εφηρμοσμένη 
έρευνα και η παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. 
Ταυτόχρονα, το Εργαστήριο μεριμνά 
για τη διαρκή εκπαίδευση των 
γευσιγνωστών του, συμμετέχοντας 
αδιαλείπτως σε διεθνείς 
διεργαστηριακές δοκιμές.

ό δρ. Βασίλης Δημόπουλος είναι 
επιστημονικός υπεύθυνος του 
Εργαστηρίου και της όμάδας 
Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του 
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. 

Στην πρώτη εξάδα 
εργαστηρίων 
γευσιγνωσίας 
παγκοσμίως 
Η προσπάθεια δημιουργίας της 
Ομάδας Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου 
Καλαμάτας ξεκίνησε το 2008 και 
το Εργαστήριο μετά το 2011. 
Το Εργαστήριο, που έχει ανα-
γνωριστεί από την American Oil 
Chemists’ Society ως ένα από 
τα 6 παγκοσμίως που παρέχουν 
έγκυρες αξιολογήσεις γευσι-
γνωσίας ελαιόλαδου, διαθέτει 
υποδομές και εξοπλισμό σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Διεθνούς 
Συμβουλίου Ελαιολάδου. 
Στο Εργαστήριο λειτουργεί η 
Ομάδα Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου 
Καλαμάτας, η οποία απαρτίζεται 
από 14 γευσιγνώστες εκπαιδευ-
μένους σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. 
Τα μέλη της Ομάδας προέρχονται 
από την περιοχή της Μεσσηνίας, 
εργάζονται σε εθελοντική βάση 
συνεχώς από το 2011, έχουν 
παρακολουθήσει εκπαιδευτικά 
σεμινάρια και αξιολογούνται με τη 
συμμετοχή σε διεθνείς διεργα-
στηριακές δοκιμές (AOCS και 
BIPEA). Μάλιστα, τη φετινή χρονιά 
ο Κώστας Τσορώνης –μέλος της 
ομάδας- εκπαιδεύτηκε με 4μηνη 
υποτροφία στο πανεπιστήμιο της 
Χαέν στην Ισπανία. 
Οι υποδομές, η ομάδα γευσιγνω-
στών και η διαδικασία αξιολό-
γησης είναι διαπιστευμένα κατά 
το πρότυπο ISO 17025 από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
για τη διενέργεια δοκιμών και την 
έκδοση εκθέσεων γευσιγνωστικής 
ανάλυσης ελαιολάδων σύμφω-
να με τις οδηγίες εργασίας του 
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου 
για τη γευσιγνωστική ανάλυση 
παρθένων ελαιολάδων.
Η αξιοπιστία του Εργαστηρίου 
ελέγχεται και αναβαθμίζεται 
διαρκώς με τη συμμετοχή σε 
διεθνείς διεργαστηριακές δοκιμές. 
Μάλιστα, το 2014 διακρίθηκε για 
τα αποτελέσματά του στις διεργα-
στηριακές δοκιμές που διοργανώ-
θηκαν από το American Chemists’ 
Oil Society (AOCS).

Ο κ. Δημόπουλος επισημαίνει ότι 
σε θεσμικό επίπεδο η Ελλάδα δεν 
αντιλαμβάνεται τις διεθνείς εξελίξεις, 
αλλά σε ιδιωτικό γίνονται σημαντι-
κές προσπάθειες, καθώς από τη μία 
επιχειρήσεις συνεχίζουν την επιτυχή 
πορεία τους στις διεθνείς αγορές, 
από την άλλη υπάρχουν πολλοί νέοι 
επιχειρηματίες που ξεκινούν τώρα την 
εξαγωγική δραστηριότητά τους σε 
αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής 
με υψηλής ποιότητας προϊόντα. Επίσης, 
στην Ελλάδα -εκτός λίγων εξαιρέσε-
ων- δεν υπάρχει εφηρμοσμένη έρευνα. 
Όπως υπογράμμισε ο κ. Δημόπουλος, 
σύντομα θα απαιτηθεί ο καθορισμός 
των γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών 
κάθε ποικιλίας, τα οποία πιθανά θα 
αποτελέσουν κριτήρια ταξινόμησης της 
ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς και 
σ’ αυτή τη διαδικασία δεν θα πρέπει να 
είμαστε απόντες. 

Προστασία για τους καταναλωτές 
Μέσω της γευσιγνωστικής αξιολό-
γησης, μπορεί να γίνουν αντιληπτά 
οσφραντικά και γευστικά ελαττώματα 
του ελαιόλαδου ως αποτέλεσμα αστο-
χίας σε στάδιο ή στάδια παραγωγής 
του. Η παρουσία και η ένταση πιθανών 
ελαττωμάτων είναι παράμετρος 

ποιοτικής ταξινόμησης του ελαιόλαδου 
και συνδέεται με την ασφάλεια και 
την προστασία των δικαιωμάτων του 
καταναλωτή. 
Βέβαια, εκτός από τα πιθανά 
ελαττώματα, μέσω της διαδικασίας 
αυτής καταγράφονται και τα θετικά 
χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου για 
την ποιοτική ταξινόμησή του. Επιπλέον, 
σχηματίζεται το αρωματικό προφίλ 
του, που ενδιαφέρει κυρίως τους πιο 
απαιτητικούς καταναλωτές και κατά 
συνέπεια θα πρέπει να ενδιαφέρει 
και όλους όσοι εμπλέκονται στην 
παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση 
ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας. 
Το Εργαστήριο συνεργάζεται με το 
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου μέσω 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
για την προώθηση της γευσιγνωσίας 
του ελαιολάδου και πρόσφατα και 
της επιτραπέζιας ελιάς. Για το ‘14-15 
υπάρχουν εγκεκριμένες δράσεις για την 
εκπαίδευση της ομάδας στην τεχνική της 
δημιουργίας μειγμάτων διαφορετικών 
ποικιλιών ελαιολάδου (Νοέμβριος ‘14) 
και την εκπαίδευση γευσιγνωστών 
επιτραπέζιας ελιάς με σκοπό τη 
δημιουργία αντίστοιχης ομάδας. Στόχος 
θα είναι να βελτιωθεί το προϊόν και να 
αποκτήσει την αξία που του αρμόζει. 

       Στοιχεία: Από την 
ιστοσελίδα της Ομάδας tasting.
teikal.gr και από συνέντευξη 
του κ. Δημόπουλου σε τοπική 
εφημερίδα της Μεσσηνίας.
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Δεν ρέφαραν 
μέχρι στιγμής 
στην επιτραπέζια
Με τους εμπόρους να δίνουν και φέτος τον τόνο στην αγορά της επιτραπέζιας ελιάς 
και τις Ενώσεις να παίζουν δευτερεύοντα ρόλο, έχοντας περιορισμένη δυνατότητα 
παρέμβασης προς όφελος των παραγωγών, οι φετινές τιμές μέχρι στιγμής δεν 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καλλιεργητών για μία κερδοφόρα χρονιά, μετά 
την περσινή ασύμφορη λόγω της πολύ μειωμένης παραγωγής.

Π
ιο αναλυτικά, όσον 
αφορά την ελιά Χαλκι-
δικής, που αντιστοιχεί 
στο 50% της εγχώριας 
παραγωγής επιτρα-
πέζιων ελιών, μετά 

από 4 χρόνια, που είτε οι τιμές ήταν 
χαμηλές εξαιτίας κυρίως της μεγάλης 
παραγωγής, είτε η παραγωγή υπερ-
βολικά μειωμένη, τη φετινή χρονιά 
παρατηρήθηκε κανονική παραγωγή 
και καλή ποιότητα. 
Ωστόσο, η τιμή ήταν το 1,10 ευρώ 
(110 τεμάχια το κιλό, που αντιστοιχεί 
στο 70 – 80% της φετινής παραγω-
γής), με τις προσδοκίες των παρα-
γωγών για το 1,20 λόγω της φετινής 
ποιότητας να μην εκπληρώνονται. 
Η ποιότητα ήταν πολύ καλή λόγω 
του δροσερού καλοκαιριού και των 
βροχών κατά τη διάρκειά του, με 
αποτέλεσμα το μεγάλο μέγεθος και 
βάρος. 
Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι το 
κόστος της καλλιέργειας αντιστοιχεί 
στα 0,80 – 1 ευρώ. 
Επίσης, η απόδοση φέτος στην  
Χαλκιδική, όπου παράγεται το 80 –  
90% αυτής της ποικιλίας, ήταν στον 
1 τόνο το στρέμμα, με την φετινή 
παραγόμενη ποσότητα στην περιοχή 
να ανέρχεται στους 100.000 τόνους. 
Πέρσι η παραγόμενη ποσότητα ήταν 
στο 20 – 25% της φετινής λόγω της 
ξηρασίας, που σημειώθηκε τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 
Αποτέλεσμα ήταν οι τιμές να διαμορ-
φωθούν πέρσι στο 1,30 – 1,50 για τον 
μεγάλο τεμαχισμό (110 τεμάχια το 
κιλό), που αντιστοιχούσε στο 90% του 
προϊόντος. 

Καλύτερη η παραγωγή στην Άμφισ-
σα, στο 1,10 η τιμή για τις πράσινες 
Στο 1,10 ευρώ το κιλό πουλήθηκε 
από τους παραγωγούς και η πράσινη 
ελιά Άμφισσας. Όπως επισήμανε ο 
πρόεδρος της ΕΑΣ Άμφισσας Ηλίας 
Ξηρός, πέρσι η τιμή παραγωγού για τις 
πράσινες ελιές (χοντρές) στην περιοχή 
ήταν πάλι το 1,10 και στη συνέχεια η 
τιμή για τις αντίστοιχες μαύρες ήταν 
στο 1,60 – 1,80. 
Η συγκομιδή για τις τελευταίες ξεκινά 
τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τους πα-
ραγωγούς, η απόδοση των δέντρων 
θα φτάσει το 40%, ενώ πέρσι ήταν 
μόλις 5 -10 %.

Βέβαια, οι αποδόσεις θα φτάνανε 
στο 50 %, αν τα δέντρα δεν είχαν 
προσληφθεί από δάκο. Η περιοχή 
έχει 55.000 – 60.000 στρέμματα και 
περίπου 850.000 ελαιόδεντρα, ενώ 
αντίστοιχο προϊόν διαθέτει η Τουρκία 
(αν και ψιλότερο) και άλλες χώρες 
της Μεσογείου. «Προκειμένου να 
έχουν όφελος, οι παραγωγοί πρέπει 
να αντιληφθούν το χρυσάφι που έχουν 
στα χέρια τους και να το διαθέτουν 
στην αγορά σε μικρές συσκευασίες», 
τόνισε ο κ. Ξηρός. 

Στο 1,80 η ελιά Καλαμών
περσινής σοδειάς 
Από το 1,10 – 1,20 ξεκίνησε πέρσι 
η τιμή παραγωγού για την ελιά 
Καλαμών (200 τεμάχια το κιλό). Την 
τρέχουσα περίοδο, όπως και την 
αντίστοιχη περσινή, η ανάλογη τιμή  
είναι το 1,80 ευρώ το κιλό, επισημαίνει 
ο Ανέστης Μαυροειδής, αντιπρόεδρος 
του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεται-
ρισμού Λιβανατών, όπου η συγκομιδή 
ξεκινάει σε 10 μέρες. 
Όπως υπογραμμίζει, το κόστος της 
συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ιδιαί-
τερα υψηλό, καθώς κάθε χρόνο χρει-
άζεται κλάδεμα και 3 – 4 αρδεύσεις, 
ενώ για τις ελιές που προορίζονται 
για ελαιόλαδο δεν απαιτείται κλάδεμα 
κάθε χρόνο, με τα απαραίτητα ποτί-
σματα να είναι λιγότερα. Μάλιστα, το 
κόστος της καλλιέργειας αντιστοιχεί 
τουλάχιστον σε 70 λεπτά το κιλό. Στις 
Λιβανάτες η φετινή παραγωγή θα είναι 
μικρότερη 20% σε σχέση με πέρσι, που 
παρήχθησαν 5 εκατ. κιλά λόγω της ανε-
μοθύελλας και της χαμηλής θερμοκρα-
σίας, που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Η γεωγραφική 
συγκέντρωση 
της παραγωγής 
ακολουθεί 
την ποικιλιακή 
συγκέντρωση 

με την ποικιλία «Κονσερβολιά» να 
καλλιεργείται κυρίως στη Κεντρική 
Ελλάδα (Ν.Φθιώτιδας), την ποικιλία 
«Χαλκιδικής»  στη Βόρεια Ελλάδα 
(Ν.Χαλκιδικής, Καβάλας) και 
την ποικιλία «Καλαμών» κυρίως 
στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, 
Λακωνίας και Φθιώτιδας

“

“

Της Μαρίας Κρόκου
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Στις Λιβανάτες η φετινή 
παραγωγή θα είναι 

μικρότερη 20% σε σχέση 
με πέρσι, που παρήχθη-

σαν 5 εκατ. κιλά λόγω 
της ανεμοθύελλας και 

της χαμηλής θερμοκρα-
σίας, που σημειώθηκαν 

στην περιοχή.

Στο 1,15 ευρώ η τιμή παραλαβής 
της Κονσερβοελιάς Στυλίδας 
μεγάλου τεμαχισμού
Περιορισμένη δακοπροσβολή παρατηρήθηκε στην Στυλί-
δα, όπου καλλιεργείται Κονσερβοελιά, με την ποιότητα να 
είναι ιδιαίτερα καλή. 
Όπως ανακοίνωσε ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεται-
ρισμός Στυλίδας, «η τιμή συγκέντρωσης θα είναι το 1,15 
ευρώ (110 τεμάχια το κιλό). Οι τιμές ισχύουν αναδρομικά 
για όλες τις ποσότητες που παρελήφθησαν από την έναρ-
ξη της συγκέντρωσης, ενώ οι προκαταβολές 0,30 ευρώ 
το κιλό, θα δοθούν κανονικά μέσα στον Οκτώβριο και η 
εξόφληση θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου».
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι και η καλλιέργεια της 
ελιάς Καλαμών δεν προσβλήθηκε από δάκο, όπως είχε 
γίνει πέρσι, με αποτέλεσμα η φετινή παραγωγή να είναι 
ιδιαιτέρως καλή. 
Γενικότερα, η προώθηση της ποιότητας της ελιάς 
Καλαμών και σε χώρες που δεν κατανάλωναν ελιές 
είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτησή της ιδιαίτερα 
την τελευταία δεκαετία, ενώ οι εξαγωγές του προϊόντος 
γίνονται εδώ και 40 χρόνια. 
Έτσι, αυξάνεται και το ενδιαφέρον των παραγωγών, οι 
οποίοι καλλιεργούν όλο και περισσότερα στρέμματα. 
Φέτος στην περιοχή «τα δέντρα δεν είναι φορτωμένα 
εξαιτίας κυρίως του θερμού αέρα την περίοδο της γονι-
μοποίησης», είπε στο «el» ο αντιπρόεδρος του Αγροτι-
κού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λιβανατών Ανέστης 
Μαυροειδής. 
Όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιας 
ελιάς, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, 
αναμένεται μειωμένη περί το 2% σε σχέση με την περσινή 
χρονιά, ξεπερνώντας τους 2.551.500 τόνους. Για την 
Ισπανία και την Ιταλία προβλέπεται μείωση της παραγω-
γής, ενώ η Ελλάδα και η Ιταλία περιμένουν αύξηση. 

Ελιά Χαλκιδικής 

(110 τεμάχια το κιλό)

Τιμή: 1,10 φέτος 
1,30 – 1,50 πέρσι 

Παραγωγή:  
100.000 τόνοι φέτος 
20.000 – 25.000 τόνοι πέρσι 

Ελιά Άμφισσας 

(χοντρές) 

Τιμή
Πράσινες: 1,10 φέτος  
(η ίδια τιμή ήταν και πέρσι) 
Μαύρες: 1,60 – 1,80 πέρσι  
(Η συγκομιδή ξεκινά  
τον Νοέμβριο)

Ελιά Καλαμών 

(200 τεμάχια το κιλό)

Τιμή 
1,80 φέτος  
(περσινής σοδειάς) 

1,10 – 1,20 πέρσι 

Παραγωγή
& κατανάλωση

Οι εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς αντιστοιχούν στο 6,5% των αγρο-
τικών μας εξαγωγών. Εξάγεται το 80% της εγχώριας παραγωγής.
Η ποικιλία «Κονσερβολιά» αναλογεί περίπου στο 30% της εγχώριας 
παραγωγής, η ποικιλία «Χαλκιδικής» (περίπου) στο 50% και η 
«Καλαμών» στο 20% της παραγωγής.

ΠΗΓΗ: ΠΕΜΕΤΕ

120.000
τόνοι επιτραπέζιας

ελιάς ετησίως 
παράγονται 

στην Ελλάδα80.000
τόνοι 

εξάγονται σε  
περίπου 80 χώρες

καταναλώνονται  
στο εσωτερικό

40.000
τόνοι
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Ενηµέρωση

Εκδηλώσεις

Οι σύγχρονες τάσεις για ελιά 
και ελαιόλαδο από την 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή
Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Καινοτομικά Συστήματα Παρα-
γωγής Ελιάς Προσαρμοσμένα στη Μηχανική Συγκομιδή: Ολι-
στικές προσεγγίσεις στην αειφορική διαχείριση», διοργανώ-
νεται στις 13-15 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Perrotis 
College στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Στην εκδήλωση 
που διοργανώνεται από το Κέντρο Ελιάς του Perrotis College 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με την υποστήριξη του 
Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς (IOC-International Olive Council, 
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο. Πιο 
συγκεκριμένα, θα παρουσιασθούν, θα συζητηθούν και θα 
αναλυθούν ολιστικές προσεγγίσεις του κλάδου στην Ελλάδα 
και στις κυριότερες χώρες παράγωγης και κατανάλωσης 
ελιάς και ελαιολάδου. Θα καλυφθούν όλες οι παράμετροι της 
συμβατικών και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής ελιών και 
ελαιολάδου, συγκομιδής, μεταποίησης, ποιότητας καθώς και 
των πολύτιμων υπό-προϊόντων από την πρωτογενή επεξερ-
γασία της ελιάς. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν επιστήμονες 
από διάφορες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, 
ΗΠΑ, κ.α). Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. 

Προϊόντα της ελιάς στo 
Agro Quality Festival
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού 
διοργανώνει για 6η συνεχόμενη χρονιά την παρουσίαση 
των πιστοποιημένων προϊόντων που κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά σε μια έκθεση. Το Agro Quality Festival 
– Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα θα πραγματοποιηθεί στο 
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στον Πειραιά, στις 8, 9 & 10 
Μαΐου 2015.
Την τιμητική τους θα έχουν προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, 
βιολογικά, παραδοσιακά - τοπικά, τυροκομικά, η ελιά και 
το ελαιόλαδο, μέλι, οπωροκηπευτικά, προϊόντα κρέατος 
και αλλαντικά, βότανα και αρωματικά φυτά κλπ. 
Στόχοι της έκθεσης αυτής, που πέρσι η επισκεψιμότητά 
της ξεπέρασε τα 50.000 άτομα, είναι οι εξής:
• Η ενημέρωση των καταναλωτών για τα πιστοποιημένα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
η προώθηση της υγιεινής διατροφής και της ασφάλειας 
του καταναλωτή.
• Η προτροπή των καταναλωτών στην αγορά ελληνικών 
πιστοποιημένων προϊόντων προωθώντας την καλλιέρ-
γεια καταναλωτικής συνείδησης – Agroκουλτούρα.
• Η  παρουσίαση των εταιριών πιστοποίησης και γεωρ-
γικών συμβούλων και του ρόλου τους στην ελληνική 
αγορά και
• Η ανάδειξη των προϋποθέσεων και των ελέγχων 
που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων ανώτερης 
ποιότητας.
Φυσικά, στο Agro Quality Festival 2015, θα ξεχωρί-
σουν και οι τομείς της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
στην αγροτική παραγωγή, του αγροτουρισμού και της 
πράσινης ανάπτυξης.
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.
edpa.gr/el/act/view/archive/archiveEK/
pubId/2014071619481919131 

Ένας από τους στόχους της έκθεσης η προτροπή 
των καταναλωτών στην αγορά ελληνικών 
πιστοποιημένων προϊόντων και η προώθηση 
της Agroκουλτούρα.

Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι 
ολιστικές προσεγγίσεις του κλάδου 
στην Ελλάδα και στις κυριότερες 
χώρες παραγωγής και κατανάλω-
σης ελιάς και ελαιολάδου.

13 11
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Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Olive Oil 
BEYOND nutrition» («Το ελαιόλαδο πέρα 
από την διατροφή») διοργανώνει η εταιρεία 
Exoptron Ltd, στη Θεσσαλονίκη στις 29 και 
30 Νοεμβρίου 2014 στο συνεδριακό χώρο 
του NOESIS. 
Αφορμή για την διοργάνωση του συνεδρίου 
από την Exoptron Ltd  αποτέλεσε το γεγονός 
ότι στις 5 Μαΐου εξέδωσε τα τρία πρώτα 
επεισόδια μιας σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«OLIVE TREE: The Gift of the Goddess», 
(«Ελαιόδεντρο: Το δώρο της Θεάς») 3 x 25 
min, τα οποία είχαν μεγάλη αποδοχή από το 
κοινό. 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παραγωγή της 
σειράς είναι για τη διεθνή τηλεοπτική αγορά, 
ώστε να προωθήσει τα προϊόντα της ελιάς 
παγκοσμίως και για πρώτη φορά θα παρου-
σιαστεί επίσημα στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 
συνεδρίου, που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
τo Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα πραγματοποι-
ηθούν διάφορες δράσεις, για σχολεία,  φοι-
τητές και πολίτες που θέλουν να γνωρίσουν 
την πολυπαραγοντικότητα των προϊόντων 
του ελαιόδενδρου.Επίσης, θα υπάρχει έκθε-
ση με τα βραβευμένα διεθνώς ελαιολάδα, 
αλλά και μία  έκθεση φωτογραφίας.  

Ακόμα για πρώτη φορά θα συναντηθούν τα 
διεθνή μέλη του Olive Oil Lovers project με 
παραγωγούς και επιχειρηματίες.
Η Κυριακή 30 Νοεμβρίου θα είναι καθαρά 
συνεδριακού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, στην 
ενότητα αυτή θα μιλήσουν ειδικοί επιστήμο-
νες και εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι από 
το εξωτερικό και την Ελλάδα που ασχολού-
νται με θέματα που έχουν να κάνουν με τα 
προϊόντα της Ελιάς πέρα από την διατροφική 
τους αξία. 
Παράλληλα, θα γίνουν σημαντικές επιστη-
μονικές ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα: 
«Ελαιόλαδο και Ιατρική Έρευνα».
Ταυτόχρονα, θα λάβουν χώρα διάφορες 
παράλληλες εκδηλώσεις όπως: γευσιγνωσία 
ελαιολάδου και ενημερώσεις για την καλλι-
έργεια της ελιάς από ελαιοπαραγωγούς.
  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση 
των διοργανωτών, «το συνέδριο και τα ντο-
κιμαντέρ της σειράς αυτής αποτελούν  ιδα-
νική ευκαιρία για να προβάλλουν παραγωγοί 
και εταιρίες τα ελαιοκομικά τους προϊόντα σε 
τοπικό αλλά  και παγκόσμιο επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες για το  
συνέδριο:  http://oliveoilmedia.com και στο 
e-mail executive@oliveoilmedia.com. Τηλ. 
+30 6944 304018 (Βαγγέλης Τρεμόπουλος).

29 11
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Το ελαιολάδο πέρα από την διατροφή, 
στην Θεσσαλονίκη

άφορμή για 
το συνέδριο η 
μεγάλη αποδοχή 
της σειράς 
ντοκιμαντέρ 
με τίτλο: 
«Ελαιόδεντρο: Το 
δώρο της Θεάς».

Το συνέδριο αποτελεί ιδανική 
ευκαιρία για να προβάλλουν οι 

παραγωγοί και εταιρίες 
τα ελαιοκομικά του προϊόντα σε 

τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 
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Ενηµέρωση

Περισσότεροι από 1.000.000 επαγγελματίες, ελαι-
οπαραγωγοί, ελαιοτριβείς, έμποροι, κλπ θα έχουν 
την ευκαιρία για άλλη μια χρονιά να παρουσιάσουν 
το έργο τους στην έκθεση «Ελαιοτεχνία 2015». Το 
ραντεβού έχει οριστεί από 15-17 Μαΐου 2015 στην 
αίθουσα ξιφασκίας στο Ελληνικό. Η φετινή έκθεση 
είναι αφιερωμένη στην υγιεινή και σωστή διατροφή 
με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Η Ελλάδα, τρίτη 
ελαιοπαραγωγός  χώρα στον κόσμο αποτελεί 
κομβικό σημείο για τον τομέα του ελαιολάδου στη 
Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Για το 
λόγο αυτό η 7η  Ελαιοτεχνία είναι μια εξειδικευμένη 

έκθεση που αφορά τους εξής τομείς ελαιολάδου 
και ελιάς: παραγωγή, προώθηση, μεταποίηση, 
διανομή, τυποποίηση, κατανάλωση, εμπόριο, γα-
στρονομία, εξαγωγές, μαζική εστίαση, τεχνολογία, 
πιστοποίηση και μηχανολογικό εξοπλισμό. 
Στο πλαίσιο της 7ης Μεσογειακής έκθεσης ελιάς 
και ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία 2015» θα πραγ-
ματοποιηθεί και ο διαγωνισμός ελαιολάδου «7ο 
Χρυσό Αριστείον 2015», όπου απονέμονται τα εξής 
βραβεία: 
ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, ανώτερο εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο

17 05
03 11Συνέδριο στην 

Ιορδανία για την 
ελιά και τα προϊόντα της
Το 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ελιά και τα προϊόντα 
Ελιάς, θα διοργανωθεί στην Ιορδανία από 3 έως 6 
Νοεμβρίου και φιλοδοξεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι 
επιστήμονες, τεχνικούς, στελέχη, εξαγωγείς, πολιτι-
κούς και φοιτητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων 
πάνω σε νέες προσεγγίσει στην καλλιέργεια της 
ελιάς και την εμπορία. 
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν νέες έρευνες και 
καινοτομίες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ενός 
νέου τρόπου σκέψης και προσέγγισης για μια βιώσι-
μη και πιο κερδοφόρα παγκόσμια βιομηχανία ελιάς. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://
www.icarda.org/olivebioteq-2014 

Σε παράλληλη διαδροµή 
Syskevasia και Plastica

Ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, στην ανακαι-
νισμένη αίθουσα του MEC Παιανίας, το διάστημα 7 
με 10 Νοεμβρίου 2014, h 14η Διεθνής Έκθεση Συ-
σκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπωτών & Logistics 
«Syskevasia 2014» και η 9η 
Διεθνής Έκθεση Πλαστικών, 
Μηχανημάτων & Καλουπιών 
«Plastica 2014». Η Syskevasia 
2014 θα δώσει την δυνατότητα 
στους εκθέτες της να αποδείξουν στους παραγω-
γούς φυσικών προϊόντων ότι η συσκευασία είναι μια 
επένδυση αξίας, ενώ οι εκθέτες της Plastica 2014 θα 
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πάμπολλες 
εφαρμογές των τελικών πλαστικών προϊόντων, την 
πραγματική Μαγεία των Πλαστικών. Χορηγός επικοι-
νωνίας θα είναι η εφημερίδα Agrenda.
Περισσότερες πληροφορίες στo τηλέφωνo: 
210/8056205. 
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Το Μάιο 1 εκατ. επαγγελµατίες 
στην «7η Ελαιοτεχνία»

07 11

ΑΡΓΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, ανώτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
ΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, ανώτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
eleotechnia.com/el/ 

Στις εκθέσεις θα παρουσιαστεί 
όλη η γκάμα πλαστικών, μη-
χανημάτων και καλουπιών
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Ενηµέρωση

Περισσότερους από 1.000.000 επαγγελµατίες, 
ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς, έµπορους κ.λπ. 
ενδιαφέρει σύµφωνα µε τους διοργανωτές της  η 
έκθεση «Ελαιοτεχνία 2015», η οποία θα διεξαχθεί 
από 15-17 Μαΐου 2015 στην Αίθουσα Ξιφασκίας 
στο Ελληνικό. Η φετινή έκθεση είναι αφιερωµένη 
στην υγιεινή και σωστή διατροφή µε εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο. 
Η Ελλάδα, τρίτη ελαιοπαραγωγός  χώρα στον 
κόσµο αποτελεί κοµβικό σηµείο για τον τοµέα του 
ελαιολάδου στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη 
Μέση Ανατολή. Για το λόγο αυτό η 7η  Ελαιοτεχνία 
είναι µια εξειδικευµένη έκθεση που αφορά τους 
εξής τοµείς ελαιολάδου και ελιάς: παραγωγή, προ-

ώθηση, µεταποίηση, διανοµή, τυποποίηση, κατα-
νάλωση, εµπόριο, γαστρονοµία, εξαγωγές, µαζική 
εστίαση, τεχνολογία, πιστοποίηση και µηχανολογικό 
εξοπλισµό.  Στο πλαίσιο της 7ης Μεσογειακής 
έκθεσης ελιάς και ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία 2015» 
θα πραγµατοποιηθεί και ο διαγωνισµός ελαιολάδου 
«7ο Χρυσό Αριστείον 2015», όπου απονέµονται τα 
εξής βραβεία: 
ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, ανώτερο εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, ΑΡΓΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, ανώτερο εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, 
ανώτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://eleotechnia.com/el/ 

17 05
03 11Συνέδριο στην 

Ιορδανία για την 
ελιά και τα προϊόντα της
Το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ελιά και τα προϊόντα 
Ελιάς, θα διοργανωθεί στην Ιορδανία από 3 έως 6 
Νοεµβρίου και φιλοδοξεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι 
επιστήµονες, τεχνικούς, στελέχη, εξαγωγείς, πολιτι-
κούς και φοιτητές µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων 
πάνω σε νέες προσεγγίσει στην καλλιέργεια της 
ελιάς και την εµπορία. 
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν νέες έρευνες και 
καινοτοµίες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ενός 
νέου τρόπου σκέψης και προσέγγισης για µια βιώσι-
µη και πιο κερδοφόρα παγκόσµια βιοµηχανία ελιάς. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://
www.icarda.org/olivebioteq-2014 

Σε παράλληλη διαδροµή 
Syskevasia και Plastica

Ενώνουν και πάλι τις δυνάµεις τους, στην ανακαι-
νισµένη αίθουσα του MEC Παιανίας, το διάστηµα 7 
µε 10 Νοεµβρίου 2014, h 14η ∆ιεθνής Έκθεση Συ-
σκευασιών, Μηχανηµάτων, Εκτυπωτών & Logistics 
«Syskevasia 2014» και η 9η 
∆ιεθνής Έκθεση Πλαστικών, 
Μηχανηµάτων & Καλουπιών 
«Plastica 2014». Η Syskevasia 
2014 θα δώσει την δυνατότητα 
στους εκθέτες της να αποδείξουν στους παραγω-
γούς φυσικών προϊόντων ότι η συσκευασία είναι µια 
επένδυση αξίας, ενώ οι εκθέτες της Plastica 2014 θα 
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πάµπολλες 
εφαρµογές των τελικών πλαστικών προϊόντων, την 
πραγµατική Μαγεία των Πλαστικών. Χορηγός επικοι-
νωνίας θα είναι η εφηµερίδα Agrenda.
Περισσότερες πληροφορίες στo τηλέφωνo: 
210/8056205. 
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Το Μάιο έρχεται η «7η Ελαιοτεχνία»

07 11

Στις εκθέσεις θα παρουσιαστεί 
όλη η γκάµα πλαστικών, µη-
χανηµάτων και καλουπιών
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Σε ρυθµούς 
προετοιµασίας 
η δεύτερη «Food Expo»
Πεντακόσιες ελληνικές και εκατό ξένες επιχει-
ρήσεις – εκθέτες θα συµµετάσχουν στη δεύτερη 
διοργάνωση της µεγάλης διεθνούς έκθεσης 
για τα Τρόφιµα και Ποτά, της «Food Expo», στο 
επίκεντρο της οποίας θα βρεθούν τα πιο εκλεκτά 
προϊόντα τροφίµων από την Ελλάδα αλλά και 
κάθε γωνιά της γης.
Η 2η Food Expo, που θα πραγµατοποιηθεί από 
14-16 Μαρτίου στο Metropolitan Expo.
«Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη -όσο 
ποτέ άλλοτε- την ύπαρξη και καθιέρωση στη 
χώρα µας µιας µεγάλης διεθνούς έκθεσης 

Τροφίµων & Ποτών. Μιας έκθεσης, η οποία θα 
καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες της ελληνι-
κής αγοράς και θα προσελκύει το σύνολο των 
επαγγελµατιών του κλάδου (χονδρεµπόριο, super 
markets, mini markets, κάβες, delicatessen, ξε-
νοδοχεία, επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, κ.λπ.).», 
όπως τονίζουν οι διοργανωτές σε σχετική τους 
ανακοίνωση.
Να σηµειωθεί τέλος ότι παράλληλα µε τη FOOD 
EXPO θα πραγµατοποιηθεί και η διεθνής έκθεση 
Οίνου και Αποσταγµάτων OENOTELIA, σε ενιαίο 
χώρο στο Hall 2. 
Χορηγός επικοινωνίας θα είναι η εφηµερίδα 
Agrenda.
Περισσότερες πληροφορίες στην εταιρεία Forum 
AE, στο email : info@forumsa.gr , στο τηλέφωνο: 
210/5242100.

Παραδοσιακά εδέσµατα 
στην έκθεση 
«FOOD & LIFE»
Γαστρονοµικές σπεσιαλιτέ από όλη την Ευρώπη θα 
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι επισκεφθούν 
την ετήσια έκθεση παραδοσιακών εδεσµάτων «FOOD & 
LIFE», η οποία έχει καθιερωθεί ως το σηµείο συνά-
ντησης των γευσιγνωστών της ποιοτικά υψηλής και 
παραδοσιακής κουζίνας από το 2004. Συγκεκριµένα, η 
Έκθεση θα πραγµατοποιηθεί 26 – 30 Νοεµβρίου 2014. 
Τα προϊόντα, που προσφέρονται προς πώληση, ανήκουν 
στις εξής κατηγορίες: φρούτα, λαχανικά, delicatessen, 
µπαχαρικά, αλλαντικά, ψαρικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
αυγά, γλυκά, είδη αρτοποιίας, ποτά, φυσικά φαρµακευτι-
κά προϊόντα, είδη καπνού. 
Παράλληλα στα πλαίσια της έκθεσης θα λάβουν χώρα 
εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος όπως είναι η 
«Action Stage», στην οποία οι σεφ ετοιµάζουν ζωντανά 
στην σκηνή εδέσµατα για το κοινό ενώ επίσης δείνουν 
συµβουλές αρτοποιίας και µαγειρικής.
Στην προηγούµενη διοργάνωση έλαβαν µέρος 234 
εκθέτες (το 2012 ήταν 207 εκθέτες) από 10 χώρες σε 
3.674 τετραγωνικά µέτρα εκθεσιακή επιφάνεια. Κάρτες 
εισόδου µε µειωµένη τιµή βρίσκονται στις ιστοσελίδες 
www.hh-online.de και www.food-life.de. 
Περισσότερες πληροφορίες στο Ελληνογερµανικό 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (http://
griechenland.ahk.de/gr/ ).

   Παιδιά αν τα λέµε, να τα λέµε όλα! Γιατί, 
εδώ που τα λέµε, καλά τα κροκοδείλια δάκρυα για 
τα 152 ευρώ το στρέµµα επιδότηση στα ελαιόδεν-
δρα, που τώρα θα γίνουν 48 και µισό, όµως ποιος 
µπορεί να διαβεβαιώσει ότι τα ιστορικά δικαιώµατα, 
ειδικά στον συγκεκριµένο τοµέα, πατούσαν γερά στα 
πόδια τους και ήταν δίκαια και αντικειµενικά µοιρα-
σµένα; Μήπως ήταν κατάλοιπα µιας άλλης εποχής 
και ήρθε η ώρα να τα ξαναδούµε τα πράγµατα; 

   Η αλήθεια είναι πως το θέµα µε τα ιστορικά 
δικαιώµατα δεν αφορά µόνο τις ελιές και στην Κρή-
τη. Συχνά είχα µεγάλες επιφυλάξεις για τον τρόπο 
που γίνεται η µοιρασιά των δικαιωµάτων, τελευταία 
όµως πληροφορούµαι ότι η ιστορία παίρνει µεγάλες 
και µάλιστα πολιτικές διαστάσεις! Ο νέος κύκλος 
συζητήσεων αρχίζει από τις φηµολογούµενες απο-
καλύψεις που προτίθεται να κάνει η πρώην «σιδηρά 
κυρία» του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία, όπως λένε, πριν 
περάσει στο «αντιµνηµονιακό» στρατόπεδο, πήρε 
µαζί της ένα «τσουβάλι µε εκρηκτικά» τα οποία είναι 
έτοιµη να πυροδοτήσει στην πρώτη ευκαιρία!

   Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το σκηνικό 
της «έκρηξης» να στήνεται σε προγραµµατισµένη 
ηµερίδα των νέων αγροτών στην Ηµαθία. Είναι 
µάλιστα τέτοια η ανησυχία των «γερόντων» που 
µέσα από «ιδιότυπες διαδικασίες» κατέχουν ιστορικά 
δικαιώµατα, που κινητοποίησαν «λυτούς και δεµέ-
νους» προκειµένου να χαλάσουν τη φιέστα στην 
οποία είχε προσκληθεί να καταθέσει τις απόψεις της 
για την… παλιά και την νέα ΚΑΠ η ερωτοτροπούσα 
µε την Κουµουνδούρου «σιδηρά κυρία».     

   Προσωπικά δεν θα είχα αντίρρηση οι 
πραγµατικοί ελαιοκαλλιεργητές να εισπράττουν όχι 
150 αλλά 300 ευρώ το στρέµµα. Αρκεί να διατηρούν 
νοικοκυρεµένη την εκµετάλλευση, να εφαρµόζουν 
συστηµατικά τις φροντίδες που χρειάζονται οι 
ελαιώνες και η παραγωγή τους να είναι σταθερά 
προσανατολισµένη στην αγορά, µε ό,τι αυτό σηµαί-
νει! ∆ιαφορετικά όλα πάνε στο βρόντο και η εν λόγω 
κοινοτική επιδότηση σ’ ένα βαρέλι δίχως πάτο!

   Πριν όµως εξαντλήσουµε τη συζήτηση για 
τις ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ, καλό είναι οι αρµόδιοι 
να δουν µε µεγαλύτερη προσοχή και προσήλωση 
των θέµα των αποζηµιώσεων (µέσω ΠΣΕΑ) για 
την ακαρπία στις δενδρώδεις καλλιέργειες. Θυµίζω 
απλά ότι η κατ’ αρχήν  εκτίµηση κάνει λόγο για 
αποζηµιώσεις ύψους 65 εκατ. ευρώ, τα οποία, όσο 
εύκολα λέγονται (υποσχέσεις) κι όσο καλά ακού-
γονται (ευσεβείς πόθοι), τόσο δύσκολα γίνονται! Αν 
θέλετε την εµπειρία µου, παραδάκι 
αυτής της µορφής πέφτει 
µόνο σε περιόδους εθνικών 
εκλογών!  ο Γερο-Λαδάς

Παρενιαυτοφορία

26 11
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Σηµείο συνάντησης γευσιγνωστών 
διεθνούς κύρους αποτελεί η έκθεση Food 
and Life, στην οποία προσφέρονται προς 
πώληση οπωροκηπευτικά, είδη καπνού, 
αλλαντικά, γαλακτοκοµικά, ποτά, είδη 
αρτοποιής, ψαρικά και delicatessen
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Η ιστορία της ελιάς  

el66 ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛΙάΣ και ΕΛάΙόΛάΔόΥ

Τα μυστικά  
των Μινωιτών
Οι απαρχές της ελαιοκαλλιέργειας 
τοποθετούνται χρονικά στην πρώιμη 
Χαλκοκρατία, στην 3η δηλαδή 
χιλιετία π.Χ. Το προβάδισμα ως προς 
την ελαιοκαλλιέργεια πληρούσε η 
Μινωική Κρήτη. Οι ανασκαφές στην 
Κρήτη έφεραν στο φως τεράστιους 
πίθους για την αποθήκευση του 
λαδιού, πιστοποιώντας πως η 
δύναμη των Μινωιτών βασιλιάδων 
προερχόταν σε μεγάλο βαθμό και από 
την εξαγωγή του προϊόντος σε όλες 
σχεδόν τις περιοχές της Μεσογείου. 
Η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου 
συντελούνταν σε τρεις διαδοχικές 
φάσεις: σύνθλιψη καρπού, συμπίεση 
πολτού και τέλος διαχωρισμός 
ελαιολάδου από τα υπόλοιπα υγρά.

Παράλληλες 
μυλόπετρες
Η σύνθλιψη των καρπών γινόταν 
σε συγκεκριμένου είδους μύλους. 
Καθώς η απόσταση ανάμεσα 
σε λεκάνη και μυλόπετρα δεν 
μπορούσε να προσαρμοστεί σωστά, 
πολλά κουκούτσια σπάζανε και 
έτσι χαλούσε το ελαιόλαδο. Για το 
λόγο αυτό οι Έλληνες ανακάλυψαν 
και χρησιμοποιούσαν όπως και οι 
Ρωμαίοι αργότερα, τον Τραπητή, το 
μεταγενέστερο Τrapetum, όπου ένα 
ζευγάρι παράλληλες μυλόπετρες 
γυρνούσε γύρω από μία σταθερή 
δοκό, στηριγμένη στη μέση της 
λεκάνης. Στο μηχάνημα αυτό υπήρχε 
το πλεονέκτημα ότι η θέση της 
πέτρας μπορούσε να υπολογιστεί 
κατάλληλα, έτσι ώστε να έχει 
την απαραίτητη απόσταση από τα 
τοιχώματα της λεκάνης, για να μην 
συνθλίβεται μαζί με τη σάρκα και το 
κουκούτσι της ελιάς.

Με τριβή  
και σύνθλιψη
Μετά την πρώτη σύνθλιψη στο 
μύλο και αφού τα κουκούτσια 
ξεχωρίζονταν απ’ τον πολτό και 
αποκτούνταν το πρώτο υγρό, ο 
πολτός βυθίζονταν σε ζεστό νερό και 
έπειτα υποβάλλονταν σε μία δεύτερη 
πίεση, με την πρέσα του τύπου της 
δοκού σύνθλιψης (beam press). Έτσι 
το λάδι μαζί με τους υπόλοιπους 
χυμούς που ξεχωρίζονταν από τον 
πολτό, συγκεντρώνονταν σε αγγεία 
για να «ηρεμήσει». Οι Μινωίτες 
χρησιμοποιούσαν αγγεία για τη 
χρήση αυτή από τα οποία μάλιστα 
το νερό μπορούσε να απομακρυνθεί 
μέσω μιας προχοής στον πυθμένα 
του αγγείου. Η πρώτη ποιότητα 
ήταν αυτή που προέρχονταν 
από τον πολτό αμέσως μετά τη 
σύνθλιψη στον τραπητή. Οι άλλες 
δύο ποιότητες προέκυπταν στη 
δοκό σύνθλιψης μετά την εμβύθιση 
του πολτού στο νερό. Η σύγχρονη 
βιβλιογραφία προτείνει 6 με 8 
τρόπους επεξεργασίας της ελιάς, 
μεθόδους που βασίζονται στις δύο 
βασικές αρχές, της σύνθλιψης και 
της συμπίεσης των καρπών.

Ληνός  
και τραπητής
Χρησιμοποιούνταν η εξής αρχαία 
τεχνολογία για την ελαιοπαραγωγή: 
▶Αρχαίος Ληνός. Μία λίθινη σκάφη 
που είχε κλίση και επικοινωνούσε με 
πίθο για τη συγκέντρωση του λαδιού. 
Στην αρχή η πίεση ασκούνταν με 
γυμνά πόδια, ενώ αργότερα με ξύλινα 
υποδήματα, τα λεγόμενα κρουπέζια. 
▶Αρχαίος Κυλινδρικός Σπαστήρας. 
Αποτελεί την πρώτη τεχνολογική 
εφαρμογή που εισήχθη στο πεδίο της 
ελαιοπαραγωγής, τον 7ο αιώνα π.Χ. 
▶Αρχαίος Περιστρεφόμενος Μύλος 
ή Τραπητής. Έχει το πλεονέκτημα της 
μονόδρομης κίνησης που επέτρεπε τη 
χρήση ζωικής δύναμης. 
▶Αρχαία Ελαιοπιεστήρια. Αποτελούνταν 
από 2 πέτρινες ή ξύλινες στήλες που 
στηρίζονταν σε πέτρινες βάσεις και στο 
επάνω μέρος συνδέονταν με λίθινο 
ορθογώνιο δοκάρι.  
▶Διαχωρισμός ελαιολάδου. Τα 
αγγεία - διαχωριστήρες έφεραν στο 
κάτω μέρος τους κοντά στο ύψος της 
βάσης, μία προχοή για τη διαδοχική 
απελευθέρωση των υγρών. 

Αρχαία ελαιοτριβεία  
με καινοτόμα τεχνολογία
Από τις περιγραφές του Πλούταρχου, του Κάτωνα, του Ήρωνα 
έως τους αρχαίους Ρωμαίους έγιναν κτήμα μας οι τεχνολογικές 
καινοτομίες των αρχαίων που αποτέλεσαν τη βάση για την παραγωγή 
του ελαιολάδου, όπως την ξέρουμε πλέον στις μέρες μας.

Της Φανής Γιαννακοπούλου
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