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E α όΙLE α όΙL
Ο ανεκμετάλλευτος 
θησαυρός της 
ελληνικής γης



ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ. ΚΙ ΟΜΩΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΔΙΝΕΙ 
ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Ο ΛΟΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΒΑΡΥ 
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑ ΛΙΟΥ ΡΗ
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Τ
α στοιχεια που παραθετει ο Σύνδεσμος Ελληνι-
κών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιόλαδου 
(ΣΕΒΙΤΕΛ) είναι αποκαλυπτικά:  Η Ελλάδα εί-
ναι η τρίτη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα 

παγκοσμίως, μετά την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς 
από τα 132 εκατομμύρια ελαιόδενδρα της ελληνικής 
γης παράγονται κατά μέσο όρο περίπου 300.000 τόνοι 
ελαιόλαδου ετησίως. Με κριτήριο την ποιότητα, όμως, 
η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο, αφού σύμ-
φωνα με στοιχεία του ΣΕΒΙΤΕΛ αλλά και της Εθνικής 
Τράπεζας, ένα ποσοστό από 70% έως 80% της ελληνι-
κής παραγωγής ελαιόλαδου είναι «εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο» σε αντιδιαστολή με τα «φτωχά» ποσοστά του 
30% της Ισπανίας και 55% της Ιταλίας. Δυστυχώς, όμως, 
παρά την ασύγκριτη ποιότητα του ελληνικού ελαιόλα-
δου, το εξαγωγικό μοντέλο που έχει επιλεχθεί εδώ και 
δεκαετίες δεν αποφέρει την προστιθέμενη αξία που θα 
μπορούσε στην ελληνική οικονομία.
Ειδικότερα, από τους περίπου 120.000 τόνους που εξά-
γονται ετησίως – ήτοι το 40% της ελληνικής παραγωγής 
-  το 85% της εξαγόμενης ποσότητας κατευθύνεται στην 
Ιταλία σε χύμα μορφή. Αντίθετα, μόλις το 15% της εξα-
γόμενης ποσότητας ή το 6% της ελληνικής παραγωγής, 
εξάγεται ως επώνυμο ελληνικό προϊόν. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση κατευθύνεται σε 3 αγορές: Στην ομογενειακή 
αγορά (Αστόρια, Μελβούρνη, Γερμανία κ.λπ.), στην αγο-
ρά μαζικής εστίασης (όπου κατά κανόνα χάνει την ταυ-
τότητά του) και μόνο ένα μικρό ποσοστό καταλήγει στα 
ράφια των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και καταστημάτων 
delicatessen του εξωτερικού. Η τελευταία κατηγορία, που 
αποτελεί και το μεγάλο στόχο της ελληνικής Βιομηχανί-
ας Ελαιόλαδου, απορροφά μόλις το 5% της εξαγόμενης 
ποσότητας ή το 2% της ελληνικής παραγωγής.

Είναι το ελληνικό ελαιόλαδο το καλύτερο;
Με την κοινή πεποίθηση περί ανωτερότητας του ελληνικού 
ελαιόλαδου δεν δείχνει πάντως να συμφωνεί ο κ. Κωσταντί-
νος Λύρης, Γεωπόνος και Πιστοποιημένος Γευσιγνώστης, 
ο οποίος από το 2014 συμμετέχει ως κριτής στον κορυφαίο 
διαγωνισμό γευσιγνωσίας ελαιόλαδου στη Νέα Υόρκη, 
NYIOOC, ενώ το 2016 επελέγη ως επικεφαλής του πάνελ 
γευσιγνωσίας της διοργάνωσης. 
Για τον κ. Λύρη, το ελληνικό ελαιόλαδο έχει τις προϋποθέ-
σεις να καταστεί ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, ωστόσο 
μια σειρά λανθασμένων χειρισμών υπονομεύουν τη διε-
θνή του πορεία. «Έχουμε την πεποίθηση ότι διαθέτουμε 
το καλύτερο λάδι στον κόσμο αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει 
και τα αποτελέσματα στους διεθνείς διαγωνισμούς το απο-
δεικνύουν. Είναι ενδεικτικό ότι σε μεγάλους διεθνείς δια-
γωνισμούς, τα ισπανικά και ιταλικά ελαιόλαδα αποσπούν 
από 40% των κορυφαίων βραβείων ενώ τα ελληνικά μόλις 
το 10%», υποστηρίζει ο κ. Λύρης. 
Στην ερώτησή μας γιατί συμβαίνει αυτό, ο κ. Λύρης είναι 
ξεκάθαρος: «Αφενός, αυτό οφείλεται στην κορωνέϊκη ποι-
κιλία, στην οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο η ελληνική 
παραγωγή ελαιόλαδου. Πρόκειται για μια “δυνατή” ποικι-
λία, που έχει όμως μεσαία χαρακτηριστικά. Αφετέρου, μια 
σειρά κακών συλλεκτικών και μετα-συλλεκτικών χειρισμών, 
υποσκάπτουν την ποιότητα του ελληνικού ελαιόλαδου». 
Και προσθέτει: «Το μάζεμα του καρπού γίνεται συνήθως αρ-
γότερα από τη σωστή περίοδο. Αλλά και η ίδια η διαδικασία 
συλλογής πάσχει, αφού δε διαχωρίζεται ο καλός καρπός 
από τον μέτριο ή τον κακό. Στη συνέχεια, η μεταφορά της 
ελιάς από το κτήμα στο ελαιοτριβείο αλλά και η αποθή-
κευσή της μέχρι να γίνει λάδι είναι λανθασμένη. Τέλος, 
τα ελαιοτριβεία εφαρμόζουν στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα εμπειρικές, λανθασμένες διαδικασίες απλά και 
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μόνο “επειδή έτσι ξέρουν από παλιά”. 
Αποτέλεσμα; Η εξαγωγή ελαιόλαδου, 
το οποίο όχι μόνο δεν είναι εξαιρετικά 
παρθένο, αλλά τις περισσότερες φο-
ρές δεν εμπίπτει καν στην κατηγορία 
του παρθένου, και πρέπει κανονικά 
να περάσει από ραφιναρία», κατα-
λήγει ο κ. Λύρης.  Ωστόσο υπάρχουν 
και φωτεινά παραδείγματα: «Οφείλω 
να τονίσω ότι ορισμένα ελαιοτριβεία 
στους νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας, 
Ηλείας αλλά και στην Κρήτη, έχουν 
κατανοήσει ότι  η καλλιέργεια και η επεξεργασία της ελιάς 
είναι μια επιστημονική εργασία, πράγμα που σημαίνει ότι, 
εάν το κάνεις με το σωστό τρόπο, θα έχεις σίγουρα απο-
τελέσματα. Χρειάζεται ενημέρωση, γνώση και διάθεση, 
προκειμένου να κάνουμε το επόμενο βήμα», υποστηρίζει 
ο Κωνσταντίνος Λύρης.
Τα προβλήματα ορισμένων ελαιοτριβείων επιβεβαιώνει και 
ο κ. Μιχάλης Μανούσος, Managing Director στην εταιρεία 
SlashBack και βαθύς γνώστης της ελληνικής πραγματικό-
τητας στο χώρο του ελαιόλαδου. «Έχουν γίνει βήματα προς 
τη σωστή κατεύθυνση αλλά η γενική εικόνα που επικρατεί 
στα περισσότερα ελαιοτριβεία δεν είναι αυτή που απαιτεί 
η σύγχρονη εποχή».
Για τον κ. Μανούσο μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού ελαι-
όλαδου παραμένει ο… τενεκές: «Το φαινόμενο του τενεκέ 
υποβαθμίζει το brand του ελληνικού ελαιόλαδου. Ωστόσο, 
η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για φαινόμενο που συνεχίζει 
να υφίσταται με την ανοχή της ελληνικής πολιτείας. Ενώ 
η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει εδώ και χρόνια τη 
διακίνηση και πώληση ελαιόλαδου σε χύμα μορφή, στον 
τενεκέ, η πολιτεία πολύ απλά δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές 

οδηγίες. Αυτό, πέρα από το ζήτημα 
της ποιότητας και του brand, δημιουρ-
γεί και ζητήματα αθέμιτου ανταγωνι-
σμού, αφού δεν καταβάλλεται ούτε 
ΦΠΑ, ούτε άλλοι φόροι», καταλήγει 
ο κ. Μανούσος.

Το ελληνικό ελαιόλαδο  
και ο ανταγωνισμός
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπά-
νω γίνεται εύκολα αντιληπτό το πού 
ακριβώς χωλαίνει η ελληνική Βιομη-

χανία Ελαιόλαδου σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους αντα-
γωνιστές της.
Η Ισπανία είναι η πλέον ανταγωνιστική χώρα σε όρους 
κόστους, καθώς η εκβιομηχάνιση της παραγωγής και επε-
ξεργασίας, σε συνδυασμό με μια μέση παραγωγή της τά-
ξεως των 1,2 εκατ. τόνων ετησίως, έχει επιτρέψει στους 
Ίβηρες να κατακλύσουν τη διεθνή αγορά με ελαιόλαδο 
καλής ποιότητας σε προσιτές τιμές.
Την Ισπανία φέρνει ως παράδειγμα ο Μιχάλης Μανούσος: 
«Ένα βασικό πρόβλημα της ελληνικής παραγωγής είναι το 
κόστος. Οι Ισπανοί βρίσκονταν πολύ πιο πίσω σε σύγκριση 
με την Ελλάδα, αλλά με μεθοδικές κινήσεις κατόρθωσαν 
να μας ξεπεράσουν. Για παράδειγμα, προχώρησαν στην 
καλλιέργεια ελαιόδενδρων πυκνής φύτευσης. Το γεγονός 
αυτό τους δίνει τη δυνατότητα βιομηχανικής συλλογής του 
καρπού. Έτσι κατόρθωσαν να μειώσουν το εργατικό κόστος 
και ταυτόχρονα ο καρπός που συλλέγεται μεταφέρεται 
ταχύτατα στο ελαιοτριβείο, χωρίς να μεσολαβεί μεγάλος 
χρόνος αναμονής και πρόχειρης αποθήκευσης. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ελαιόλα-
δου», καταλήγει ο κ. Μανούσος.  
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Εύα ΓΕωρΓακακη
Olive Oil Business 

Manager,  
EΛAIΣ-Unilever Hellas

«Το ελληνικό 
ελαιόλαδο 

αυξάνει την 
παρουσία του στις 
διεθνείς αγορές»



Οι γείτονες Ιταλοί έχουν επιλέξει ένα 
εντελώς διαφορετικό μοντέλο, το 
οποίο επιτρέπει την επίτευξη υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμέ-
να, η ιταλική Βιομηχανία Ελαιόλαδου 
εισάγει χύμα πολύ μεγάλες ποσότη-
τες εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου 
από την Ισπανία και την Ελλάδα, που 
στη συνέχεια αναμιγνύει με τοπικές 
ποικιλίες ώστε να δημιουργήσει ένα 
τελικό προϊόν, το οποίο και εξάγει ως 
ιταλικό ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας. Επιπλέον, στην  
Ιταλία υπάρχουν 37 ετικέτες ελαιόλαδου με Προστατευ-
μένη Ονομασία Προέλευσης, γεγονός που επιτρέπει στη 
γειτονική χώρα να εξάγει με μεγαλύτερη ευκολία το τελικό 
προϊόν. Σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό, παγκό-
σμιο δίκτυο διανομής και το brand name που συνοδεύει 
τα προϊόντα με το made in Italy, το ιταλικό ελαιόλαδο έχει 
κατορθώσει να πλασαριστεί στην παγκόσμια αγορά ως το 
πλέον ποιοτικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται φυσικά και για 
την τιμή πώλησής του.  Έτσι, η δυναμική του ελληνικού 
ελαιόλαδου υπονομεύεται εκ των έσω, σύμφωνα με την 
έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, από μια σειρά δομικών 
προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την ελληνική παρα-
γωγή: α) μικρές κατά κανόνα καλλιεργούμενες εκτάσεις 
που δεν μπορούν να εφαρμόσουν οικονομίες κλίμακος, β) 
έλλειψη οργάνωσης και ορθών πρακτικών στην παραγω-
γή, την επεξεργασία και διανομή του τελικού προϊόντος, 
γ) παρωχημένη τεχνολογία στα ελαιοτριβεία και τα τυπο-
ποιητήρια και δ) διάθεση του τελικού προϊόντος σε χύμα 
μορφή αντί για επώνυμα brands υψηλής προστιθέμενης 
αξίας.  Σαν αποτέλεσμα η συνολική εικόνα του ελληνικού 
ελαιόλαδου χαρακτηρίζεται από μέτρια έως κακή, με συνε-

πακόλουθο τη χαμηλή αξία την οποία 
του προσδίδει ο ξένος καταναλωτής. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί το πρώτο 
εμπόδιο για να μπορέσει ένα ποιοτικό 
ελληνικό ελαιόλαδο να καθιερωθεί 
και κατ’ επέκταση να κατακτήσει την 
υπεραξία που συνοδεύει ένα επώνυμο 
προϊόν, ένα brand.

Μείωση του κόστους παραγωγής…
Σε σχετική μελέτη της Εθνικής Τρά-

πεζας του 2015 τονίζεται ότι το πρώτο βήμα για να αποκτή-
σει νέα δυναμική η ελληνική Βιομηχανία Ελαιολάδου είναι 
η συμπίεση του κόστους παραγωγής και επεξεργασίας 
του καρπού της ελιάς. Συγκεκριμένα, η παραγωγή ενός 
κιλού καρπού κοστίζει περίπου €1 στην Ελλάδα, όταν στην 
Ισπανία περιορίζεται μόλις στο €0,6 ανά κιλό. Το κύριο 
πρόβλημα εδώ εντοπίζεται όπως προείπαμε στις μικρές 
καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά παραγωγό. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις στελεχών του κλάδου, το ελάχιστο μέγεθος 
της καλλιεργούμενης έκτασης ενός ελαιώνα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 150 στρέμματα, με 2.000 ρίζες ελιές. Αυτή η 
έκταση μπορεί να παράγει περίπου 20 τόνους λάδι, ποσότη-
τα που μεταφράζεται σε εισόδημα γύρω στις 60.000 ευρώ.
Επίσης, τα ελαιοτριβεία θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις 
υποδομές τους αφού η τεχνολογία που χρησιμοποιούν σή-
μερα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερασμένη. 
Έτσι, ενώ η παραγωγή ενός κιλού ελαιόλαδου στην Ισπανία 
κοστίζει 0,16€, στην Ελλάδα το κόστος αυτό ανεβαίνει στα 
0,19€. Στην Ιταλία αντίστοιχα, ενώ το κόστος επεξεργασίας 
στο ελαιοτριβείο είναι παρόμοιο με αυτό στη χώρα μας, 
ωστόσο η όλη διαδικασία (παραγωγή ελιάς, επεξεργασία 
ελαιόλαδου, διανομή τελικού προϊόντος) είναι σε μεγάλο 
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βαθμό καθετοποιημένη, με αποτέλε-
σμα η τελική τιμή να είναι πιο αντα-
γωνιστική από την ελληνική.    

… και επένδυση στην ποιότητα  
και την τεχνολογία
Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα για την 
εδραίωση του ελληνικού ελαιόλαδου 
στη συνείδηση του διεθνούς αλλά και 
εγχώριου καταναλωτικού κοινού είναι 
και αυτό της ιχνηλασιμότητας. Ο κ. 
Μανούσος μας εξηγεί: «Η ιχνηλασιμό-
τητα έχει νόημα αν θες να πουλήσεις 
ένα επώνυμο προϊόν, ένα brand, το οποίο ο καταναλωτής 
θέλεις να ξέρει τι είναι και από τι αποτελείται. Και αυτό 
γιατί η πιστοποίηση διασφάλισης της ποιότητας, αλλά 
και της ασφάλειας των προϊόντων μέσω κάποιων πρωτο-
κόλλων (ISO, HACCP), αλλά και η εφαρμογή συστήματος 
ιχνηλασιμότητας μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις 
των καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα».  Πρακτικά ένα 
σύστημα ιχνηλασιμότητας καταγράφει και διατηρεί όλες 
τις πληροφορίες που αφορούν στη διαδρομή μιας συγκε-
κριμένης παρτίδας (LOT Number) ενός προϊόντος, από 
την παραλαβή της πρώτης ύλης από τον παραγωγό μέχρι 
τον τελικό καταναλωτή. Έτσι, σε περίπτωση που υπάρξει 
πρόβλημα με την ποιότητα του προϊόντος, η ανάκλησή 
του καθίσταται εύκολη χωρίς να επηρεαστούν άλλες παρ-
τίδες που έχουν παραχθεί στο ίδιο ελαιοτριβείο, εξηγεί ο 
κ. Μανούσος. 
Σύμφωνα πάντως με τον ΣΕΒΙΤΕΛ, αυτό που πρέπει να 
γίνει άμεσα είναι να εξαφανισθεί ή να περιορισθεί το χύμα 
διακινούμενο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο των παραγωγών 
πρέπει να διατίθεται με ταυτότητα και συσκευασμένο, ώστε 

να βρει το δρόμο του στα ράφια εντός 
και εκτός της χώρας μας, αλλά και να 
τοποθετηθεί στο τραπέζι των εστια-
τορίων και των νοικοκυριών, αντικα-
θιστώντας τον γνωστό 17κιλο τενεκέ.  
Όσον αφορά την εθνική στρατηγική 
για το ελαιόλαδο, αυτή θα πρέπει να 
στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό στο 
επώνυμο ελαιόλαδο αλλά και στο 
Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης (Π.Ο.Π.). Η Ε.Ε. θέσπισε τα προ-
ϊόντα Π.Ο.Π. με διπλό στόχο: Αφενός 

για να εξασφαλίσει μία δίκαιη ανταμοιβή στους αγρότες 
που παράγουν υψηλότερης ποιότητας προϊόντα και αφε-
τέρου για να παράσχει μία ευρωπαϊκή εγγύηση στους κα-
ταναλωτές στην αναζήτησή τους για προϊόντα ποιότητας, 
των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η παραγωγή και 
συνεπακόλουθα η ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 
με τον τόπο παραγωγής τους.  Με άλλα λόγια, ο θεσμός 
των προϊόντων Π.Ο.Π. αποτελεί για το Ελληνικό Ελαιό-
λαδο μια τεράστια ευκαιρία που δεν πρέπει να περάσει 
ανεκμετάλλευτη. 
Το γεγονός ότι ο κλάδος του τυποποιημένου ελαιόλαδου 
είναι ένας από τους σκληρά δοκιμαζόμενους κλάδους τα 
τελευταία χρόνια, υπογράμμισε η Εύα Γεωργακάκη, Olive 
Oil Business Manager της EΛAIΣ-Unilever Hellas. 
«Η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο περιβάλλον 
της οικονομικής ύφεσης είναι μόνο μία από τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν. Παρόλο που το ελαιόλαδο είναι 
βασικό αγαθό στο καλάθι της Ελληνίδας νοικοκυράς και 
άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική κουζίνα και πα-
ράδοση, είναι επίσης ένα αγαθό που απαιτεί σημαντική 

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 6   •   29  

ςΤραΤης καΜαΤςος
Ιδιοκτήτης της εταιρείας 

Evo3

«Ο κύριος 
παράγοντας που 
διασφαλίζει την 

ποιότητα ενός 
ελαιόλαδου είναι  

ο ποιοτικός έλεγχος 
στο λιανικό στάδιο»



εκταμίευση και που η τιμή του τα τε-
λευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς 
ακολουθώντας την αυξητική τάση της 
τιμής της α’ ύλης παγκοσμίως. Η τιμή 
της α’ ύλης κινείται στα υψηλότερα 
επίπεδα της δεκαετίας ενώ δεν ανα-
μένεται να υποχωρήσει σημαντικά τα 
επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης της 
κατανάλωσης διεθνώς, κυρίως σε χώ-
ρες όπως οι ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα κ.α», 
υποστηρίζει η κ. Γεωργακάκη.
Το στέλεχος της EΛAIΣ-Unilever 
Hellas στέκεται επίσης στο πρόβλημα της τυποποίη-
σης. «Οι τυποποιητές ελαιολάδου περισσότερο από ποτέ 
έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης την πρόκληση της χύμα 
διάθεσης ελαιολάδου. Στην εποχή των capital controls και 
των αλλαγών στη φορολογία, η πώληση 17kg τενεκέδων 
σε ανταγωνιστικές τιμές γίνεται ακόμα πιο εντατική. 
Άλλωστε στην Ελλάδα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για 
την πώληση “χύμα”, μιας και η τυποποίηση εσφαλμένα 
συχνά συνδέεται με τη βιομηχανοποίηση του αγνού αυτού 
αγροτικού προϊόντος. Οι καταναλωτές παραβλέπουν τα 
οφέλη της τυποποίησης, όσον αφορά την εξασφάλιση της 
ποιότητας, μέσω των απαραίτητων ελέγχων που επιβάλ-
λονται στους τυποποιητές, του σωστού φιλτραρίσματος 
και της σωστής αποθήκευσης, αλλά και αναφορικά με τη 
διασφάλιση των καταναλωτών από κρούσματα νοθείας ή 
ελλιπούς βάρους.  Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω 
και σε συνδυασμό με την πιο ορθολογική και προσεκτική 
κατανάλωση και χρήση, η αγορά του τυποποιημένου ελαι-
όλαδου συρρικνώνεται και οι παίκτες που δραστηριοποι-
ούνται σε αυτή πιέζονται», συμπληρώνει η κ. Γεωργακάκη. 
Ωστόσο το πρόβλημα του χύμα ελαιόλαδου που καλού-

νται να αντιμετωπίσουν οι τυποποι-
ητές έχει και μια παράπλευρη θετική 
επίπτωση: την αναζήτηση αγορών στο 
εξωτερικό. «Το ελληνικό ελαιόλαδο 
είναι υψηλής ποιότητας και η ανα-
γνωρισιμότητά του αυξάνεται στις 
διεθνείς αγορές. Οι εταιρείες πρέ-
πει να αδράξουν την ευκαιρία και να 
προσπαθήσουν να αποκτήσουν μια 
θέση στο ράφια του εξωτερικού παρά 
τον ισχυρό ανταγωνισμό από τα κα-
λά εδραιωμένα ιταλικά και ισπανικά 

ελαιόλαδα. Σε αυτή την προσπάθεια η υπομονή, η αξιο-
πιστία και η επιμονή στην καλή ποιότητα είναι κλειδιά. 
Οι διεθνείς πιστοποιήσεις και τα βραβεία, λιγότερο ή πε-
ρισσότερο αναγνωρισμένα, είναι επίσης σημαντικά γιατί 
διαφοροποιούν τις δεκάδες των προτάσεων στα ράφια αλλά 
και γιατί προσφέρουν στον καταναλωτή μια επιβεβαίωση, 
ιδίως στο εξωτερικό που η γνώση για το πότε ένα ελαιόλα-
δο είναι ποιοτικό, είναι συχνά περιορισμένη», καταλήγει 
η Olive Oil Business Manager της EΛAIΣ-Unilever Hellas. 
Στη σημασία της τυποποίησης επιμένει και ο Γιάννης 
Καμπούρης, ιδιοκτήτης της Elawon, εταιρείας με σημα-
ντικό εξαγωγικό αποτύπωμα, ως παράγοντα επιτυχίας του 
ελληνικού ελαιόλαδου. «Η τυποποίηση του ελαιόλαδου 
θεωρείται βασικός παράγοντας που εξασφαλίζει το κατα-
ναλωτικό κοινό ως προς τη γνησιότητα και την ποιότητα του 
προϊόντος. Κάθε επώνυμο ελαιόλαδο δύναται να ελέγχεται 
με αυστηρούς κανόνες από τον ΕΦΕΤ καθότι τυποποιημένο. 
Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός ελαιόλαδου έχει προσδιορίσει 
προδιαγραφές και οι έλεγχοι γίνονται με βάση αυτές. Τέλος, 
οι φιάλες ή τα λευκοσίδηρα δοχεία επιλέγονται με αυστηρά 
κριτήρια, ώστε να υπάρχει ποιοτική διασφάλιση του ελαι-
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ολάδου», εξηγεί ο κ. Καμπούρης. Και 
προσθέτει: «Θεωρώ ότι ο ποιοτικός, 
τόσο χημικός όσο και οργανοληπτικός 
έλεγχος, καθώς και η πιστοποίηση των 
φαινολικών ουσιών του ελαιόλαδου 
προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα 
έναντι επίπεδων κοινών ελαιολάδων. 
Τέλος, οι διεθνείς πιστοποιήσεις είναι 
αυτές που θα καταστήσουν το ελλη-
νικό ελαιόλαδο ανταγωνιστικό στον 
παγκόσμιο χάρτη». 
Ο ιδιοκτήτης της Elawon στάθηκε, επίσης, σε μία από τις 
σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου που είναι η αξιοποίη-
ση των παραπροϊόντων της ελαιουργικής δράσης: «Αυτό 
μπορεί να γίνει μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης αυ-
τών των παραπροϊόντων με τη διαδικασία της αναερόβιας 
χώνευσης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η εγκατάσταση 
μονάδας repasso τριών φάσεων σε κάθε πυρηνελαιουρ-
γείο. Έτσι προκύπτει ελαιοπυρήνα ελάχιστης αξίας κι ο 
κατσίγαρος. Η μεν πυρήνα οδηγείται σε ξηραντήριο του 
πυρηνελαιουργείου και προκύπτει πυρηνόξυλο, το οποίο σε 
συνδυασμό με τα κλαδέματα των δένδρων ελιάς, παράγει 
αέριο σύνθεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αέριο 
καύσης. Ο δε κατσίγαρος οδηγείται σε εξατμιστήρα όπου 
επιτυγχάνεται συμπύκνωσή του και παραγωγή καθαρού 
νερού που μπορεί να διατεθεί σε φυσικούς αποδέκτες», 
υποστηρίζει ο κ. Καμπούρης.  Για τον Στρατή Καμάτσο, ιδι-
οκτήτη της Evo3, μιας δυναμικής επιχείρησης ελαιόλαδου 
από τη Μυτιλήνη, δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας που 
να μπορεί να εξασφαλίσει τους καταναλωτές και να δια-
τηρήσει τη γνησιότητα και την ποιότητα του ελαιόλαδου.  
«Ακόμα και τυποποιημένα ελαιόλαδα είναι ορισμένες 
φορές πειραγμένα και «ψεύτικα» (μίγματα).  Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι στις ΗΠΑ ένα ποσοστό 
περίπου 65-70% των ελαιόλαδων που 
εισάγονται δεν είναι εξαιρετικά παρ-
θένα,  παρ’ όλο που έτσι αναγράφεται 
στην ετικέτα. Προσωπικά θεωρώ ότι ο 
κύριος παράγοντας που διασφαλίζει 
την ποιότητα ενός ελαιόλαδου είναι ο 
ποιοτικός έλεγχος στο λιανικό στάδιο. 
Δυστυχώς, όμως, οι έλεγχοι γίνονται 
σποραδικά και δεν είναι συστηματι-
κοί.  Εάν δεν αλλάξει αυτό, τότε ό,τι 

και να κάνουμε δεν θα έχει σημασία. Θα κάνουμε μικρά 
βήματα μπροστά, αλλά όχι το μεγάλο άλμα που χρειάζε-
ται ο κλάδος», ξεκαθαρίζει ο κ. Καμάτσος. Και συνεχίζει: 
«Πρέπει να δημιουργήσεις ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ 
παραγωγού και καταναλωτή. Επίσης, σημαντική είναι η 
εκπαίδευση τους, ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι να διακρί-
νουν το καλό από το κακό λάδι». Στα της ελληνικής πραγ-
ματικότητας, ο επικεφαλής της Evo3 υποστηρίζει ότι ένα 
από τα πλέον δύσκολα προβλήματα της χώρας μας είναι 
η διαχείριση των παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απο-
βλήτων της ελαιουργικής δράσης, κυρίως του κατσίγαρου. 
«Όλα τα ελαιοτριβεία αντιμετωπίζουν το ίδιο βασικό πρό-
βλημα - επεξεργασία χωρίς μόλυνση του περιβάλλοντος. 
Το κράτος και τα ελαιοτριβεία πρέπει να συνεργαστούν 
μαζί για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα γιατί φυ-
σικά η ελαιουργική δράση πρέπει να στηριχθεί, αλλά το 
πρωταρχικό πρόβλημα της δράσης αυτής πρέπει να εί-
ναι η διαχείριση των αποβλήτων για την προστασία του 
περιβάλλοντος.  Δυστυχώς επικρατεί αδιαφορία και από 
τις δύο πλευρές. Αλλά, χωρίς το περιβάλλον μας, δεν θα 
μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ελαιουργική δράση», 
ισχυρίζεται ο Στρατής Καμάτσος. •
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