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Αμηόηηκε Κύξηε  Πξσζππνπξγέ, 

 

Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ηνκέα ηνπ  ειαηνιάδνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, όζν θαη ζηηο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, επ’νπδελί ιόγσ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Σηελ εζσηεξηθή αγνξά, ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ θαη ηδηαίηεξα ε θαηεγνξία “εμαηξεηηθό 

παξζέλν” ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από εμαηξεηηθέο πγεηνπξνζηαηεπηηθέο ηδηόηεηεο, εκθαλίδεηαη 

ζηαζεξά κεηνύκελε, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα θαηαλαιώλνπκε κόιηο 12,5 θηιά αλά άηνκν, 

έλαληη  22 θηιώλ  ην 1980. Γειαδή, ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα έρεη κεησζεί 

δξακαηηθά, θαηά 100.000 ηόλνπο εηεζίσο. Αληηζέησο έρεη απμεζεί ζεακαηηθά ε θαηαλάισζε 

ησλ εηζαγόκελσλ - θπξίσο - ζπνξειαίσλ, ηα νπνία απνδεδεηγκέλα, έρνπλ πξνθαξθηληθή 

δξάζε ζηνλ άλζξσπν, κε ό,ηη απηό πξνθαλώο ζπλεπάγεηαη. Ο όξνο “εμαηξεηηθό παξζέλν” δελ 

αλαθέξεηαη θαλ ζηα ζρνιηθά βηβιία, ηηο εθπνκπέο ξαδηνθώλνπ θαη ηειεόξαζεο, θαη γεληθά 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο. Ο όξνο “ειαηόιαδν” ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη, ραξαθηεξίδεη ηελ 

ηειεπηαία πνηόηεηα ειαηνιάδνπ πνπ θπθινθνξεί, ην ξαθηλαξηζκέλν, ην νπνίν ζηελ Διιάδα 

έρνπκε βαθηίζεη επθπώο, σο “θιαζηθό ειαηόιαδν”. Δίλαη επνκέλσο, επηηαθηηθή ε αλάγθε, 

όπσο ε πνιηηεία ζρεδηάζεη θαη μεθηλήζεη ηελ πξνώζεζε θαηαλάισζεο ηνπ “εμαηξεηηθνύ 

παξζέλνπ ειαηνιάδνπ”, κέζα ζηελ ίδηα καο ηελ ρώξα, κε θάζε ηξόπν.  

 

Η ζέζε καο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, θαηά ηα ηειεπηαία  10 -15 ρξόληα, έρεη ζεκεηώζεη κόλνλ 

κηθξά βήκαηα πξνόδνπ, παξά ηα πνζά πνπ δαπαλώληαη γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ από ηελ ΔΔ 

θαη ην θξάηνο. Τξεθόκαζηε θαη εθεζπράδνπκε θαη εδώ, κε κύζνπο, π.ρ. όηη ην 80% ηνπ 

ειιεληθνύ ειαηνιάδνπ είλαη πςειήο πνηόηεηνο, εθόζνλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «εμαηξεηηθό 

παξζέλν». Η πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη ην εμαηξεηηθό παξζέλν θπκαίλεηαη ζην 55% ηνπ 

ζπλόινπ ηεο παξαγσγήο, αιιά κεηά από ηελ παξέιεπζε ελόο εμακήλνπ, ην πνζνζηό απηό 

ζπξξηθλώλεηαη ίζσο ζην 25%, ιόγσ ησλ νξγαλνιεπηηθώλ αιινηώζεσλ πνπ παξαηεξνύληαη 

από ηηο κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπ (ζεξκνθξαζία, νμπγόλν).  

 

 

 



 

 

 

 

Σηνλ ηνκέα παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, δηαθηλνύληαη αλεζπρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ζηεξηδόκελεο 

ζηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη  ζηελ  «πεξίθεκε» κειέηε ηεο εηαηξείαο ζπκβνύισλ 

McKinsey, ππό ηνλ ηίηιν “Greece 20/20”.  

Η κειέηε ππνβιήζεθε από ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε ην 2014 ζηελ ΔΔ, γηα έγθξηζε θαη 

πινπνίεζε, ρσξίο θακκία πξνεγνύκελε ελεκέξσζε, ζπδήηεζε ή δηαβνύιεπζε κε ηνπο άκεζα 

ελδηαθεξόκελνπο, ηνπο παξαγσγνύο ειαηνιάδνπ.  

Σηελ κειέηε δηαηππώλεηαη αλαιπηηθά, ε εμσθξεληθή πξόηαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ζπλόινπ 

ηεο ειαηνπαξαγσγήο ζε  2 mega - βηνκεραληθά ειαηνηξηβεία (έλα ζε Πεινπόλλεζν θαη έλα 

ζηελ Κξήηε), κε ζηόρν ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο πώιεζεο 

ηνπ ζε ρύκα, αθνύ εθεί γίλεηαη βεβαίσο ε κεγαιύηεξε δηαθίλεζε πνζώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ.  

Γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο άπνςεο, θπθινθνξνύλ δπζηπρώο, δηάθνξεο αλαθξηβείο 

πιεξνθνξίεο, όπσο π.ρ. όηη ε Διιάδα έρεη πνιύ κεγάιν αξηζκό ειαηνηξηβείσλ θαη απηόο ζα 

πξέπεη λα κεησζεί. Τελ ίδηα άπνςε ππνζηήξημε θαη ν Αξρεγόο ηεο Αμησκαηηθήο 

Αληηπνιίηεπζεο ηνλ Σεπηέκβξην ζηελ Θεζζαινλίθε, αλαθεξόκελνο ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα 

ηνπ θξεηηθνύ ειαηνιάδνπ. Οπδέλ αλαθξηβέζηεξν.  Η ρώξα καο δηαζέηεη, αλαινγηθά κε ηνλ 

όγθν παξαγσγήο, κηθξό αξηζκό ειαηνηξηβείσλ, νύηε θαλ ην 40% ηνπ αξηζκνύ ησλ Ιηαιηθώλ, 

αληίζηνηρα. 

 

Πξέπεη κε ηδηαίηεξα κεγάιε έκθαζε λα ηνληζζεί, όηη ηπρόλ αληηκεηώπηζε ηνπ  δηεζλνύο 

αληαγσληζκνύ  κε όπιν καο κηα πνιηηηθή ρακειώλ ηηκώλ, ζα είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ην 

ειιεληθό ειαηόιαδν. 

Ήδε νη Έιιελεο παξαγσγνί, πσινύλ ην ρύκα εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο, ζηελ πιένλ ρακειή ηηκή, από όιεο ηηο αληαγσλίζηξηεο ρώξεο, αθόκε θαη από ην 

Τπλεζηαθό. Πέξαλ ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ ειαηνιάδνπ ε νπνία 

αλαπόθεπθηα ζα ζπκβεί, ηπρόλ ρακειόηεξεο ηηκέο ηνπ ρύκα ειαηνιάδνπ ζα νδεγήζνπλ 

απηόκαηα ζε αθόκε κεγαιύηεξε δήηεζε θαη αύμεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ήδε κεηαθέξνληαη κε 

βπηία θαη πινία πξνο αιινδαπά εκθηαισηήξηα, από ηελ Ιηαιία κέρξη ηελ Κίλα.  

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ρώξαο καο, δειαδή ηα γεσκνξθνινγηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά, γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη δελ είλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ηεο 

ειαηνθαιιηέξγεηαο ζε πνιύ κεγάιεο εθηάζεηο (όπσο π.ρ. ζπκβαίλεη ζηελ Ιζπαλία, Τπλεζία), 

ώζηε λα επηηεπρζνύλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Η αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ειαηνιάδνπ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν αλ επελδύζνπκε θπξίσο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

ηνπ θαη ζε απόιπην ζπλδπαζκό κε ηα κνλαδηθά καο ηνπηθά δηαηξνθηθά ή ηζηνξηθά δεδνκέλα 

(π.ρ. Κξεηηθή δηαηξνθή θ.α.). 

 

Αμηόηηκε Κύξηε Πξσζππνπξγέ, 

 

Η απνπζία νπνηαζδήπνηε, έζησ ζηνηρεηώδνπο εθπαίδεπζεο, ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, 

ζρεηηδόκελεο κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ, παξά ηελ 3
ε
 ζέζε πνπ θαηέρνπκε ζηελ παγθόζκηα 

παξαγσγή ηνπ, ζπληζηά πιένλ ελζπλείδεηε εγθιεκαηηθή ακέιεηα, ε νπνία βαξύλεη ηνπο 

ρεηξηδόκελνπο ηηο ηύρεο ηνπ Διιεληθνύ ειαηνιάδνπ ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. Δπηζεκαίλσ όηη ε 

παξαγσγή όισλ ησλ ινηπώλ βαζηθώλ ηξνθίκσλ, δειαδή γάιαθηνο, ηπξηώλ, θξέαηνο, ςαξηώλ, 

εηδώλ αξηνπνηίαο, θξαζηώλ θαη πνιιώλ άιισλ, ππνζηεξίδεηαη  από πνιιέο Σρνιέο νη νπνίεο 

πξνεηνηκάδνπλ ηα αλαγθαία ζηειέρε.  Μπνξεί, άξαγε, θάπνηνο λα καο δηθαηνινγήζεη απηή ηελ 

παγθόζκηα πξσηνηππία;  

 



 

 

Σηελ άιιε όρζε, ρώξεο όπσο ε Γαιιία θαη νη ΗΠΑ, νη νπνίεο παξάγνπλ εηεζίσο, κόλνλ πεξί ηνπο 

5.000 ηόλνπο ειαηνιάδνπ (έλαληη 300.000 ηόλσλ ζηελ Διιάδα), έρνπλ ηδξύζεη  Παλεπηζηεκηαθέο 

Σρνιέο κεγάινπ θύξνπο, νη νπνίεο απνλέκνπλ Μάζηεξ θαη Γηδαθηνξηθά, εζηηαζκέλα ζηνλ 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Σηελ Διιάδα, ην εζληθό καο πξντόλ ειαηνθνκείηαη θαη ειαηνπνηείηαη κε βαζηθόηεξν νδεγό ηηο 

εκπεηξίεο ησλ παξαγσγώλ θαη ησλ ειαηνηξηβέσλ, δηακνξθσκέλεο από δηάθνξεο απόςεηο, 

νδεγίεο θαη «παξαδόζεηο», πνπ κεηαθέξνληαη από γεληά ζε γεληά.  

 

Αμηόηηκε Κύξηε Πξσζππνπξγέ, 

 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ζε βάζνο ρξόλνπ, κηαο αλαγλσξηζηκόηεηαο, ελόο «brand» γηα ην Διιεληθό 

πνηνηηθό ειαηόιαδν, απαηηείηαη ε απόθηεζε ηερλνγλσζίαο κέζσ ηεο παξνρήο πςεινύ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, ζπλερήο έξεπλα θαη ε εθαξκνγή λέσλ, θαηάιιεισλ ηερλνινγηώλ. 

 

Σηα πιαίζηα απηά, πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά εδώ, κία ζεηξά απαξαίηεησλ πξσηνβνπιηώλ νη 

νπνίεο πξέπεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε λα απνθαζηζζνύλ θαη πινπνηεζνύλ άκεζα από ηελ 

πνιηηεία : 

 

1. Γεκηνπξγία Σρνιήο κε πιήξε εμεηδίθεπζε πεξί ηελ Διηά θαη ην Διαηόιαδν, κνλνεηνύο 

ε δηεηνύο θνίηεζεο ζε πξώηε θάζε,  θαη άκεζε απνηειεζκαηηθή ζηειέρσζε ηεο κε 

Διιελεο αιιά θαη αιινδαπνύο επηζθέπηεο  θαζεγεηέο.   

2. Σύζηαζε “Δξεπλεηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Διαηνιάδνπ” κε ζθνπό Α. ηελ αλύπαξθηε έσο 

ζήκεξα, κειέηε ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όισλ ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ 

ειαηνδέληξσλ θαη ειαηνιάδσλ, Β. ηελ νπζηαζηηθή παξνρή ηερλνγλσζίαο θαη ζπλερνύο 

ππνζηήξημεο ζηνπο παξαγσγνύο θαη Γ. Τελ γνληδηαθή κειέηε, θαηαγξαθή θαη 

θαηνρύξσζε ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ. 

3. Παξνρή εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειαηνηξηβείσλ.  

4. Καζηέξσζε ηεο Ιρλειαζηκόηεηαο ειαηνιάδνπ, από ην ειαηνηξηβείν κέρξη ην ξάθη, 

ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ. 

5. Τξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθήο δαθνθηνλίαο, θαη άιια.   

 

Αμηόηηκε Κύξηε Πξσζππνπξγέ, 

 

Ο θόζκνο ηνπ ειαηνιάδνπ αιιάδεη δηεζλώο, κε γξήγνξνπο ξπζκνύο, 

Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη θαη εκείο λα αθνινπζήζνπκε από θνληά ηηο εμειίμεηο, γηα λα ππάξμεη ηα 

επόκελα ρξόληα αύμεζε ζην εηζόδεκα ησλ Διιήλσλ παξαγσγώλ ειαηνιάδνπ.   

Έρσ ηελ πίζηε, όηη αλ βάινπκε όινη καδί, ζαλ βαζηθό ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ, 

κέζα ζε κία ηξηεηία ζα αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη ε λέα κεγάιε εηθόλα ηνπ Διιεληθνύ ειαηνιάδνπ.  

 

Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο, 

 

Βαζίιεο Φξαληδνιάο 
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