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Με αυτό το σύνθημα συνηθίζουν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία να ενθαρρύνουν τους πελάτες 

τους να επωφεληθούν της οικονομικά καταπονημένης, αλλά γραφικής και φιλόξενης χώρας 

μας. Παρατηρώ, εδώ στο νησί της Αίγινας, την αύξηση της παρουσίας μεγάλων τουριστικών 

λεωφορείων. Ανηφορίζουν τους ορεινούς δρόμους σε έναν αγώνα ταχύτητας προς τα 

αξιοθέατα πριν επιστρέψουν στα πλοία τους για να αναχωρήσουν βιαστικά για το επόμενο 

νησί της μονοήμερης περιήγησής τους. 

Κάθε χώρα είναι γνωστή κυρίως για τη συλλογική της πολιτιστική προσωπικότητα. Ο 

εθνικός χαρακτήρας γίνεται αντιληπτός από τη συμπεριφορά των πολιτικών, των 

γραφειοκρατών και της επίδρασης της οικονομικής ικανότητας και δύναμής της στην 

παγκόσμια αρένα. Όταν, λοιπόν, μια χώρα είναι σε μειονεκτική θέση σύμφωνα με αυτά τα 

κριτήρια, ο κόσμος σπεύδει να το εκμεταλλευτεί. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. 

Δεν μιλώ όμως για αυτό. Δεν μιλώ για φθηνές διακοπές, ούτε για το μέγιστο 

δυνατό όφελος από τον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό. Μιλώ για τα πώς στην Ελλάδα, 

αυτή την στιγμή, μπορούμε να επενδύσουμε στην καινοτομία λίγα και να μας 

επιστραφούν πολύ περισσότερα τα οποία θα έχουν άμεσα θετική αξία για όλους. 

Νιώθω απόγνωση όταν ακούω αυτά που λέγονται για την Ελλάδα εκτός συνόρων: 

«Ηθελέστα και παθέστα», «είναι τεμπέληδες», «ψάχνουν για ελεημοσύνη». Εγώ, όμως, 

ξέρω μια διαφορετική πραγματικότητα. Σάς την παραθέτω. 

Κάτω από την επιφάνεια της συλλογικής εθνικής προσωπικότητας υπάρχουν πάνω από 11 

εκατομμύρια ιστορίες. Εγώ είμαι μία από αυτές. Είμαι φιλέλλην. Επέλεξα να έρθω εδώ 

http://www.huffingtonpost.gr/marilyn-harding/


ερχόμενη από μια πιο «πλεονεκτική» χώρα γιατί αυτός ο τόπος έχει ένα σφυγμό που 

δύσκολα μετριέται με τα δικά μας υλικά πρότυπα. Είναι σαγηνευτικά όμορφη από 

βορρά προς νότο και από ανατολή σε δύση συμπεριλαμβάνοντας τα εκατοντάδες 

νησιά της με τις πολλές τους αντιθέσεις αρχαίων βουνών, γαλαζοπράσινων 

θαλασσών και πλούσιας καλλιεργήσιμης γης. Στα ακόμα άγρια βουνά της, βότανα και 

αγριολούλουδα φυτρώνουν απείραχτα σε φυσική αφθονία. 6.000 είδη χλωρίδας και 2.000 

είδη ελιών προσφέρουν ασύγκριτο με άλλους τόπους φαρμακευτικό πλούτο. 

Υπάρχει μια ευλάβεια εδώ για όσα είναι σημαντικά στη ζωή, παρά τις δυσκολίες που 

λυγίζουν το πνεύμα, οι οποίες όμως δυναμώνουν αυτά που πραγματικά μετράνε. Στενοί 

οικογενειακοί δεσμοί, η απόλαυση του να περνάς αβίαστο χρόνο με φίλους σε μια 

καφετέρια, οι απλές τροφές, οι απλές απολαύσεις και οι απλές αξίες. Για αυτά ήρθα 

και για αυτά μένω. Κατέληξα, όμως, με κάτι περισσότερο από αυτό που αρχικά περίμενα 

και αυτό είναι κάπως ειρωνικό. 

Πολύ καιρό πριν καν ονειρευτώ μια ζωή στην Ελλάδα, ξεκίνησα μια εταιρία που ονομάζεται 

Artemis Alliance Inc. Έχει αποκτήσει πολλά πρόσωπα, αλλά είναι όλα ολιστικής φύσης στην 

αναζήτηση μιας αυθεντικής, υγιούς, δημιουργικής και σφύζουσας ζωής. Η ειρωνεία είναι 

πως η εταιρία αυτή σήμερα συνεργάζεται με το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κατοχυρώσει την πατέντα για ένα εύχρηστο μέσο 

διεξαγωγής δοκιμών που μετρά τις ενώσεις στο Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο (η 

Άρτεμις είναι και πάλι η προστάτιδα των παρθένων). Αυτές οι ενώσεις είναι 

η Ολεοκανθάλη και η Ολεασίνη οι οποίες απαντώνται μόνο στο ελαιόλαδο. Μελέτες που 

γίνονται ανά τον κόσμο ερευνούν τις ενώσεις αυτές για την αντιμετώπιση της νόσου 

Αλτσχάιμερ, της αρθρίτιδας και του καρκίνου. 

Με τον σύντροφό μου τον Άθαν ακολουθούμε τη διδαχή του Ιπποκράτη «Άσε την τροφή 

να γίνει το φάρμακό σου και το και φάρμακό σου η τροφή σου». Ακολουθώντας αυτό το 

μονοπάτι εύκολα φτάσαμε στις γραφές του Ιπποκράτη για τις θεραπευτικές ιδιότητες του 

ελαιόλαδου της πρώτης έκθλιψης. Από εκεί ορμώμενοι ανακαλύψαμε την πρωτοπόρα 

έρευνα του Δρ. Προκόπιου Μαγιάτη και της Δρ. Ελένης Μέλλιου στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έρευνα η οποία βασίζεται στις ίδιες αυτές 

γραφές. 

Τους έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Ο Άθαν έχει συγγράψει και δημοσιεύσει 

πολυάριθμα άρθρα για την ερευνητική μέθοδο που εφηύραν ο Δρ. Μαγιάτης και η Δρ. 

Μέλλιου για την μέτρηση μεμονωμένων ενώσεων στο ελαιόλαδο χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού, μια έρευνα που έχει τύχει παγκόσμιας 

αναγνώρισης, αλλά που εδώ στην Ελλάδα περιθωριοποιείται. 

Οι χρηματοδοτήσεις, όμως, έχουν κοπεί. Η κρίση έχει αιχμαλωτίσει το πανεπιστήμιο. Σε 

μια συνάντηση μάθαμε πως οι καθηγητές έπρεπε να καθαρίζουν μόνοι τους τις 

τουαλέτες τους. Δεν υπήρχε προσωπικό συντήρησης. Οι διάδρομοι ήταν σκοτεινοί. Η 

περικοπή της ερευνητικής χρηματοδότησης αποτελεί προαναγγελία θανάτου για κάθε 



πολιτισμό και την πορεία του προς το μέλλον με ζέση και ανεξαρτησία. Πώς μπορούμε να 

βοηθήσουμε εμείς; 

 

Τέθηκε το ερώτημα: «είναι δυνατόν να εφεύρουμε έναν οικονομικό τρόπο ανάλυσης 

ελαιολάδου που θα αλλάξει τον τρόπο που ο ελαιοπαραγωγός ή το ελαιοτριβείο διαχωρίζει 

και τιμολογεί το ελαιόλαδό του;». Όλοι είδαμε το άμεσο πλεονέκτημα για τον κλάδο του 

ελληνικού ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά. Ο κλάδος στερείται συνεκτικής εμπορικής 

υποστήριξης με ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής να πωλείται χύμα, συχνά στο εξωτερικό 

σε πολύ χαμηλές τιμές. Για ακόμα μια φορά τα εμπορικά συμφέροντα επωφελούνται της 

οικονομικής πίεσης των πολύ συχνά αυτοσυντηρούμενων καλλιεργητών. 

Ως αποτέλεσμα μιας μικρής επένδυσης στην έρευνα και τη χρηματοδότηση της πατέντας, η 

Eurobank έχει κατατάξει την εφεύρεση "Αριστολεο ™" στις πρώτες δέκα επικρατέστερες σε 

ένα διαγωνισμό που διεξαγάγει για την καινοτομία στην Ελλάδα. Αυτή η συνεργασία 

σημαίνει πως όσο περισσότερο προωθήσουμε και πουλήσουμε το «Αριστολεο κιτ» τόσο 

περισσότερο επωφελείται το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι καλό για εμάς, είναι καλό για το 

πανεπιστήμιο και είναι καλό για τους πολλούς καλλιεργητές που θα μάθουν τον βέλτιστο 

τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα ελαιόλαδο που είναι 

μετρήσιμα πιο επωφελές για την υγεία σε σχέση με άλλα ελαιόλαδα της αγοράς. 

Η ελιά αντιπροσωπεύει την Ελλάδα και όχι άδικα. Είναι σύμβολο της αντοχής και της 

μακροζωίας σε δύσκολες συνθήκες. Για μένα είναι σύμβολο του ελληνικού πνεύματος που 

τόσο σέβομαι και αγαπώ. Φαίνεται αρμόζον λοιπόν το ελληνικό Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 

να πάρει τη θέση του στην παγκόσμια αγορά για την υπεροχή του και πως δύο Έλληνες 

επιστήμονες, εργαζόμενοι με έμπνευση και επιμέλεια, πάνω σε μία ιδέα που γράφτηκε πριν 

μια χιλιετηρίδα, θέτουν ένα νέο πρότυπο αριστείας. 

 

Υπάρχουν πολλά λαμπρά μυαλά, εδώ, τώρα, σε αυτή τη χώρα που με αναγνώριση, 

εμπιστοσύνη και λίγη χρηματοδότηση θα προσφέρουν τόσα πολλά στην αλλαγή της πορείας 

της οικονομικής ευημερίας της Ελλάδας. 

 
Περισσότερα στο Twitter: Μέριλιν 
Χάρντινγκ:www.twitter.com/MarilynHarding 
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Η σύγχρονη Επιστήμη Επιβεβαιώνει την Αρχαία Σοφία 

«Η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή 

σου», Ιπποκράτης 

Σε πείσμα της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης στη σύγχρονη Ελλάδα, στην καρδιά του 

δυτικού πολιτισμού, μία καινοτομία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε που θα άλλαζε τις 

προσδοκίες του κόσμου από το ελαιόλαδο. Μία απλή καινοτομία πυροδότησε άλλη μία και 

άλλη μία, έως ότου σε πραγματικά ανατρεπτική ρηξικέλευθη μορφή το μεγαθήριο της 

βιομηχανίας του ελαιολάδου - που έχει ιστορία πάνω από 2000 χρόνια και που βρίθει 

σκανδάλων - θα άρχιζε να αλλάζει. 

Γιατί ελαιόλαδο και γιατί τώρα; Και γιατί είναι ζωτικής σημασίας για εσένα; 

Λοιπόν, η άνοδος των κρουσμάτων της χρόνιας νευροεκφυλιστικής νόσου και το 

κόστος τους στην ατομική λειτουργία, την ποιότητα ζωής και το αντίκτυπο στην οικονομία 

για την υποστήριξη της ασθένειας έχει οδηγήσει την επιστήμη πίσω στη Φύση για 

απαντήσεις. Τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν επενδυθεί στη βιομηχανία φαρμάκων 

έχουν αποτύχει να αναπαράγουν την απόδοση και τη βιοδιαθεσιμότητα των ίδιων των 

θρεπτικών τροφίμων. 

Για μία κουλτούρα, που έχει πάθει εμμονή με τη διαχείριση της ασθένειας, η 

αναπτυσσόμενη τάση είναι η διατήρηση της υγείας μέσω ενός τρόπου ζωής με καλή 

φυσική κατάσταση, βελτιστοποιώντας την υγεία και τη ζωτικότητα μέσω της 
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διατροφής και θεραπεύοντας τις ασθένειες - ή τις ανισορροπίες του συστήματος - με 

φυσικές θεραπείες. Η τροφή ως φυσικό φάρμακο, που πρώτα υιοθετήθηκε από τον 

Ιπποκράτη, υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα ακόμα και στην περίπτωση πιο 

αυστηρών προσεγγίσεων της συμβατικής ιατρικής. 

Άτομα συνειδητοποιημένα σε θέματα υγείας αναζητούν λειτουργικά τρόφιμα, 

υπερτροφές και βιοενεργά θρεπτικά συστατικά- τα οποία όλα περιγράφουν ως ένα 

βαθμό το ελαιόλαδο. Παρόλα αυτά, όπως όλοι οι αφρώδεις οίνοι δεν είναι σαμπάνια, έτσι 

και δεν υπόσχονται όλα τα ελαιόλαδα την προληπτική και θεραπευτική δράση που δίνει το 

υψηλά φαινολικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ancel Keys, που αναγνώρισε την 

Κρητική Διατροφή τη δεκαετία του 1940, παρατήρησε τη μακροζωία και τη σχετικά καλή 

υγεία σε προχωρημένη ηλικία των ατόμων στις Μεσογειακές χώρες μερικές δεκαετίες πριν. 

Από τότε η επιστήμη άρχισε να εξετάζει ενδελεχώς τα διάφορα συστατικά της μεσογειακής 

διατροφής και τρόπου ζωής, αλλά μόλις το 2005, όταν ο Gary Beauchamp αναγνώρισε και 

ονόμασε την ελαιοκανθάλη, ξεκίνησε το μυστήριο να ξετυλίγεται. Η πρώιμη συγκομιδή 

των ελιών, για την οποία μιλούσαν οι αρχαίοι, δίνει ως αποτέλεσμα τα υψηλά 

επίπεδα φαινολικών ενώσεων, και ιδιαιτέρως της ελαιοκανθάλης, 

 
Ο Gary Beauchamp στο Εναρκτήριο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ελαιοκανθάλης (OIS) στη 

Ζάκυνθο, Ελλάδα 2015, Φωτογραφία Άθαν Γκαδανίδης 

Η ελαιοκανθάλη εξετάζεται ενεργητικά και επιθετικά για την πρόληψη και τη θεραπεία 

ασθενειών, τις οποίες οι κουλτούρα μας έχει καταλήξει να θεωρεί αναπόφευκτες: διαβήτης 

τύπου II, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, ρευματοειδή αρθρίτιδα, έμφραγμα και εγκεφαλικό, 
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καρκίνος και η σχεδόν επιδημία της παχυσαρκίας που ενισχύει την εμφάνιση αυτών και 

τόσο άλλων προσβολών του ανοσοποιητικού συστήματος. Κάποια από αυτά τα 

αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. 

Αυτά όλα είναι καλά νέα σε εργαστηριακό επίπεδο - αλλά τι γίνεται με το πώς μπορούμε να 

έχουμε αυτό το όφελος και την ενίσχυση για τη υγεία τώρα αμέσως; Κάθε σουπερμάρκετ 

έχει ράφια με ελαιόλαδο διαφόρων περιγραφών, αλλά είναι αυτό που θέλεις να πάρεις; Πώς 

ξέρεις ότι αυτό είναι το ελαιόλαδο πάνω στο οποίο μπορείς να βασιστείς; Από την αρχή 

αυτής της ιστορίας, η ελαιοκανθάλη, ενώ έχει ανακαλυφθεί, ήταν δύσκολο να 

μετρηθεί. Που σήμαινε πως ο μορφωμένος και συνειδητοποιημένος σε θέματα 

υγείας καταναλωτής δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τα ελαιόλαδα στο 

ράφι. Πρόσθεσε και μερικά σκάνδαλα σε αυτό και η εμπιστοσύνη παύει να υπάρχει. 

 

Καινοτομία 1: NMR, η Μέθοδος για την Μέτρηση των Πολυφαινολών στο 

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 

Η πρώτη καινοτομία ήταν η μέθοδος NMR (Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός) για τη 

μέτρηση των πολυφαινολών. Ο Δρ. Προκόπιος Μαγιάτης και η ομάδα του στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακάλυψε μια μέθοδο για να μετράται γρήγορα και με ακρίβεια το 

επίπεδο καθεμίας ξεχωριστά ευεργετικής για την υγεία πολυφαινόλης στο ελαιόλαδο με τη 

χρήση της NMR. 

 
Ο Δρ. Προκόπιος Μαγιάτης, Φωτογραφία: Προκόπιος Μαγιάτης 

Εκατοντάδες έλεγχοι από διάφορες χώρες παραγωγούς ελαιολάδου θα ταυτοποιούσαν 

ποικιλίες πλούσιες σε πολυφαινόλες. Συνεχή τεστ αυτών των ελαιολάδων σε ακόλουθες 

συγκομιδές ξεκίνησαν να επισημαίνουν πώς ανεπαίσθητες αλλαγές στη συγκομιδή, 

παραγωγή και αποθήκευση μπορούσαν να αυξήσουν και να διατηρήσουν την ύπαρξη αυτών 

των ευεργετικών για την υγεία πολυφαινολών. 
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Την ίδια χρονιά, η ΕΕ κατέθεσε έναν κανονισμό για ισχυρισμό υγείας για τα ελαιόλαδα 

(432/2012) «Οι πολυφαινόλες του ελαιόλαδου συμβάλλουν στην προστασία των 

λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες». Τώρα ελαιόλαδα που περιέχουν 

πάνω απο 250 mg/κιλό συγκεκριμένων πολυφαινολών μπορούν να έχουν ισχυρισμό 

υγείας. Οι παραγωγοί ελαιολάδου επιτέλους είχαν έναν τρόπο να αποδείξουν και 

να πιστοποιήσουν την ποιότητα του ελαιολάδου τους. 

Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο των Παραγωγών Ελληνικών έξτρα παρθένο ελαιόλαδα που 

περιέχουν περισσότερο από 250 mg ανά kg φαινολικών ενώσεων. Σύμφωνα με τον 

κανονισμό ισχυρισμό υγείας 432/2012 της ΕE - 250mg είναι η ελάχιστη προϋπόθεση, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός στην ετικέτα: πολυφαινολών ελαιολάδου 

βοηθάει στην πρόληψη της οξείδωσης της LDL. Αυτά είναι τα πιο υγιεινά 

προστατευτικά και υγιεινά προληπτικά ελαιόλαδα στην Ελλάδα με φαινόλες 

μετρημένες με NMR 

Καινοτομία 2: «Εργαστήριο μέσα σε ένα Φιαλίδιο» Aristoleo® Test Kit 

Μέσα σε ένα χρόνο η ομάδα Μαγιάτη/Μέλλιου πήγε ένα βήμα παραπέρα και 

χρησιμοποίησε την ακρίβεια της μεθόδου NMR για να εφεύρει το Aristoleo® Test Kit, ένα 

μικρό δοκιμαστικό κιτ χειρός, «ένα εργαστήριο μέσα σε ένα φιαλίδιο». Τώρα παραγωγοί 

και ελαιοτριβείς μπορούσαν να εξετάσουν και να ταξινομήσουν το ελαιόλαδο για την 

ποιότητα και τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες την στιγμή της παραγωγής, στην 

αποθήκη ή στις δεξαμενές αποθήκευσης. Τα δείγματα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις 

μπορούσαν να υποβληθούν για μια πιο λεπτομερή ανάλυση μέσω NMR. 

 
"Εργαστήριο μέσα σε ένα Φιαλίδιο " 

Οπλισμένοι με το Aristoleo® Test Kit οι παραγωγοί ελαιολάδου, στην Ελλάδα ειδικά, 

πειραματίζονται με μεθόδους για να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα του λαδιού τους. Το 

αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι ανώτερης ποιότητας εξαιρετικά παρθένα 

ελαιόλαδα για υγεία - περιέχοντας πολλές φορές υψηλότερο φαινολικό περιεχόμενο από 

ό,τι συστήνει ο κανονισμός της ΕΕ για την υγεία. Δύο ελληνικά ελαιόλαδα κέρδισαν χρυσά 

βραβεία στο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ελαιοκανθάλης Υγεία και Διατροφή που 
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έλαβε χώρα στην αρχαία πόλη της Ολυμπίας στις 2-3 Ιουνίου αυτού του έτους. Υψηλότερο 

σε περιεκτικότητα ελαιοκανθάλης στον κόσμο ήταν το The Governor από το νησί της 

Κέρκυρας με 966 mg/κιλό και υψηλότερο σε περιεκτικότητα ολικών φαινολών στον κόσμο 

ήταν το Drop of Life από την Αρκαδία με 3,076 mg/κιλό. 

 

 

Πικρό και πιπεράτο είναι δύο ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά αυτών των 

πιστοποιημένων ευεργετικών για την υγεία ελαιολάδων που αποκαλύπτουν την παρουσία 

δύο φαινολικών ενώσεων μείζονος σημασίας, ελαιασίνη και ελαιοκανθάλη. 

Όταν ένα ελαιόλαδο είναι ελαφρώς πικρό στο στόμα και πιπεράτο στο λαιμό, ξέρεις πως 

έχεις ένα υγειοπροστατευτικό ελαιόλαδο. 

Καινοτομία 3: Ανεβάζοντας τον πήχη με τα Aristoleo® Awards 

Ο διαγωνισμός Aristoleo® Awards ξεκίνησε σαν ένα πείραμα για να προσδιοριστεί η 

εγκυρότητα του μεγάλου ποσοστού ελαττωμάτων που βρίσκονται στους Διεθνείς 

Διαγωνισμούς Ελαιολάδου (IOOCs). Εάν εφαρμόζονταν αυστηρότερα κριτήρια με μια 

μεγαλύτερη διαδικασία γευστικής ανάλυσης, θα υπήρχαν περισσότερα ή λιγότερα 

ελαττωματικά ελαιόλαδα; Το αποτέλεσμα που αναλύεται σε επόμενη ανάρτηση θα σας 

εκπλήξει. 

Φωτογραφια: Άθαν Γκαδανίδης 
Ο Athan Gadanidis παρουσιάζει τα Aristoleo® Awards 

 

Αυτός ο ρηξικέλευθος και απαιτητικός διαγωνισμός ήρθε αντιμέτωπος με τους Διεθνείς 

Διαγωνισμούς Ελαιολάδου και αποκάλυψε την υποκειμενικότητα και το βεβιασμένο τρόπο 

με τον οποίο τα ελαιόλαδα κρίνονται πως έχουν ελαττώματα. Σε κάποιους από αυτούς τους 
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Διεθνείς Διαγωνισμούς Ελαιολάδου κρίνουν πάνω από το 49% των ελαιολάδων που έχουν 

υποβληθεί πως έχουν ελαττώματα! Αυτό θα σήμαινε πως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

ούτε καν ως εξαιρετικά παρθένα; Οι κανονισμοί για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα 

αναφέρουν πως για να φέρει ένα ελαιόλαδο τον ισχυρισμό πως είναι πράγματι εξαιρετικό 

παρθένο πρέπει να έχει μηδενικά ελαττώματα. Ποιον μπορεί να εμπιστευτεί ο 

καταναλωτής; 

 

Η επιστήμη λέει να εμπιστευόμαστε τους αριθμούς και να εμπιστευόμαστε την 

αμερόληπτη αξιολόγηση που μπορεί να αναπαραχθεί. Τα Aristoleo® Awards 

συνδυάζουν τα υψηλότερα πιστοποιημένα κριτήρια του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου 

(IOC) για τη γευστική ανάλυση για ελαττώματα με τα αποτελέσματα του ελέγχου NMR για 

ολικές πολυφαινόλες. Τα Aristoleo® Awards, αποκλειστικά στην Ελλάδα αυτόν το χρόνο, 

θα γίνουν διεθνή του χρόνου. Αυτό προκαλεί τους επερχόμενους διαγωνισμούς να θέσουν 

υψηλότερα πιο αντικειμενικά κριτήρια. 

Ανατρεπτική καινοτομία, ένας όρος που επινοήθηκε το 1995, περιγράφει «μία 

καινοτομία που δημιουργεί μία νέα αγορά και δίκτυο αξίας και τελικά 

διαταράσσει μία υπάρχουσα αγορά και δίκτυο αξίας, εκτοπίζοντας 

καθιερωμένους ηγέτες της αγοράς και συμμαχίες.» 

Η επιστημονική περιέργεια που προξενήθηκε από ένα αρχαίο κείμενο τέσσερα μόλις χρόνια 

πριν οδήγησε σε μία αναβίωση της αριστείας, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας στη 

βιομηχανία του ελαιολάδου. Αυτό σημαίνει για τον οξυδερκή συνειδητοποιημένο σε θέματα 

υγείας καταναλωτή προσβασιμότητα, σαφή αξία και σιγουριά για την αγορά του καλύτερου 

και την απόκτηση αυτού για το οποίο πληρώνει. Αυτή είναι μονάχα η αρχή, η σταγόνα 

μελάνι στο νερό που συνεχίζει να ρέει έξω από την Ελλάδα. 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στη The Huffington Post και μεταφράστηκε στα ελληνικά. 

Κάντε Like στη σελίδα μου στο Facebook και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο σε αυτή 

τη σειρά για την Ανατρεπτική Καινοτομία όπου λέω την υπόλοιπη ιστορία - τους θριάμβους 

και τα βραβεία, αποκλεισμοί και παρεισφρήσεις! 

Γνωστοποίηση: Η εταιρεία μου Artemis Alliance Inc. είναι ο περήφανος κάτοχος της 

πατέντας Aristoleo® Test Kit. Η πρώτη μου ανάρτηση στην Huffington Post περιγράφει 

πώς προέκυψαν όλα αυτά. «Στην Ελλάδα με λίγα πας μακριά...» 

Περισσότερα στο Twitter: Μέριλιν 
Χάρντινγκ:www.twitter.com/MarilynHarding 
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Μέριλιν Χάρντινγκ 

Επιχειρηματίας, σύμβουλος και συγγραφέας 

5 Ελιές την ημέρα το γιατρό τον κάνουν 

πέρα; 
Δημοσιεύθηκε: 22/07/2016 11:42 πμ EEST Ενημερώθηκε: 23/07/2017 12:12 μμ EEST 

 

 

Πρέπει να αστειεύεστε, έτσι; 
 

Όταν πρόκειται για ασθένεια, τα φαρμακευτικά προϊόντα μπορεί να έχουν τη θέση 

τους, αλλά όταν μιλάμε για την πρόληψη της ασθένειας - ή ακόμη καλύτερα για 

μακροζωία, τότε η Φύση έχει τη δική της φαρμακοποιία. Καρποί, μπαχαρικά, βότανα, 

φρούτα και λαχανικά είναι τα φάρμακα που συνταγογραφούσε ο Ιπποκράτης πάνω από δύο 

χιλιάδες χρόνια πριν. Ένα σώμα που υποστηρίζεται καλά από την καθημερινή διατροφή, τη 

σωστή ξεκούραση και την επαρκή άσκηση αναπτύσσει φυσική άμυνα ενάντια σε πολλές 

από τις σύγχρονες ασθένειες, που ο πολιτισμός μας μοιάζει να θεωρεί ως αναπόφευκτες. 

 

Ευτυχώς οι ερευνητές διεγείρονται με το να ανακαλύπτουν τι έχει προσφέρει η Φύση τόσο 

άφθονα - βιοδιαθέσιμα λειτουργικά τρόφιμα. 

Λοιπόν ιδού άλλος ένας μικρός θησαυρός - που συχνά παραβλέπεται στο πιάτο των 

ορεκτικών. 

Η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ως 

επί το πλείστον οι στεφανιαίες νόσοι, που επηρεάζεται κυρίως από τη 

χοληστερίνη. Η καθημερινή κατανάλωση υψηλά φαινολικών εξαιρετικών παρθένων 

ελαιολάδων είναι ευρέως γνωστό και αποδεδειγμένο πως βοηθά στην πρόληψη αυτών των 

ασθενειών και στη μείωση των συμπτωμάτων τους. Οι πολυφαινόλες του εξαιρετικού 

παρθένου ελαιολάδου έχουν υγειοπροστατευτικά οφέλη με αντιφλεγμονώδη, 
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αντιοξειδωτική, καρδιοπροστατευτική και νευροπροστατευτική δράση. Αλλά θα μπορούσε 

η κατανάλωση του καρπού ελιάς να επιδρά επίσης στην ανάπτυξη και εξέλιξη των 

καρδιακών νόσων; Μπορούν οι ελιές να κρατήσουν την καρδιά υγιή όπως το υψηλά 

φαινολικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο; Η απάντηση μπορεί να σας εκπλήξει. 

Στο πρόσφατο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ελαιοκανθάλης, που έλαβε χώρα 

στην αρχαία πόλη της Ολυμπίας στις 2-3 Ιουνίου, η Δρ. Μάρθα-Σπυριδούλα 

Κατσαρού, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, παρουσίασε την τελευταία έρευνα πάνω στα οφέλη του καρπού ελιάς 

στην υγεία. Η Σπυριδούλα Κατσαρού εξήγησε πως η κατανάλωση ελιάς θα μπορούσε να 

επηρεάσει τα επίπεδα της χοληστερόλης και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων. 

Η φαινολική ανάλυση των καρπών ελιάς διεξήχθη από τον Δρ. Μαγιάτη χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο NMR (Nuclear Magnetic Resonance), μαζί με την ομάδα ερευνητών με 

επικεφαλής τη Δρα. Μέλλιου αποτελούμενη από τους: Βλαχάκου, Λιασκώνη, Καλογρίδη, 

Δεμερτζή και Δρακούλη. 

Πρώτα ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη χοληστερίνη: 

Η «κακή» χοληστερόλη (LDL) κολλάει στα τοιχώματα των αρτηριών και συμβάλλει στην 

αθηροσκλήρωση. Η «καλή» χοληστερόλη (HDL) είναι σταθερή και απομακρύνει την 

«κακή» χοληστερόλη (LDL) από τις αρτηρίες. 

http://olympiaconference.gr/
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Η 60 ημερών μελέτη αποτελείτο από 20 υγιή υποκείμενα ηλικίας 22-65 ετών που δεν 

λάμβαναν την περίοδο εκείνη κάποια φαρμακευτική αγωγή. 

 
 

Αφού εξετάστηκαν 30 τύποι ελληνικών βιολογικών ελιών , για αυτήν τη μελέτη επιλέχθηκαν 

οι ελιές τύπου Καλαμών, που παράχθηκαν από την οικογένεια Σακελλαρόπουλου, επειδή 

βρέθηκαν να περιέχουν 5 φορές υψηλότερη συγκέντρωση υδροξυτυροσόλης και τυροσόλης 

από τις υπόλοιπες εμπορικά διαθέσιμες ποικιλίες. 

 

Οι βιολογικές ελιές που επιλέχθηκαν για αυτή τη μελέτη περιείχαν 1300 mg ανά 

κιλό από υδροξυτυροσόλη και 560 mg ανά κιλό από τυροσόλη. Η ημερήσια 

κατανάλωση 5 μόνο από αυτές τις ελιές προσφέρει 25 mg υδροξυτυροσόλης και 10 mg 

τυροσόλης. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή , ακριβώς όπως και το εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο, δεν είναι φτιαγμένες όλες οι ελιές το ίδιο. Το κλειδί για να προκύψουν οφέλη για 
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την υγεία από τις ελιές και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι το είδος και η ποσότητα 

των φαινολικών ενώσεων που περιέχουν. 

Οι Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου είναι μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση με 

ισχυρές παραδοσιακές αρχές και βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας. Ο κυρίως 

παραγωγός είναι ο Γεώργιος Σακελλαρόπουλος, ο οποίος στόχευσε και αφιερώθηκε στη 

συγκομιδή και παραγωγή ελαιολάδου και καρπών ελιάς που προσφέρουν υψηλά ωφέλιμες 

για την υγεία ιδιότητες. Οι καρποί ελιάς, που προέρχονται αποκλειστικά από δικούς τους 

ελαιώνες συλλέγονται σχολαστικά και προσεχτικά με τα χέρια. Δεν παστεριώνονται, αλλά 

φυσικά ζυμώνονται για μία περίοδο άνω των 9 μηνών χωρίς τη χρήση χημικών και 

φυτοφαρμάκων. Υπάρχουν 10 διαφορετικοί τύποι, καθένας συνδυασμένος με διάφορα 

φρούτα και βότανα της περιοχής. 

Με τη βοήθεια του γιου του, Νίκου, που είναι χημικός μηχανικός, κατάφεραν να 

παράγουν τις ελιές Καλαμών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, όπως εξήγησε η 

Δρ. Μάρθα-Σπυριδούλα Κατσαρού στο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ελαιοκανθάλης. 

 

 
 

Ο Νίκος, όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνθηκε που ήταν μέρος αυτής της πρωτοποριακής 

μελέτης, είπε : «Είναι τιμή μας να αποτελούμε μέρος αυτής της μελέτης και 

είμαστε περήφανοι για την επιτυχία των προσπαθειών μας να παράξουμε 

λειτουργικά τρόφιμα. Ο κύριος στόχος της οικογένειάς μου τα τελευταία 20 χρόνια 
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υπήρξε να διατηρηθούν και να βελτιωθούν τα υψηλά φαινολικά συστατικά του ελαιολάδου 

και των καρπών ελιάς που παράγουμε, με πολλή δουλειά και αφοσίωση, δίνοντας έμφαση 

στα οφέλη για την υγεία και όχι στη μαζική παραγωγή.» Η απόδειξη είναι οι ίδιες οι ελιές. 

Αποτελέσματα: « Παρατηρήθηκαν σημαντική αύξηση της HDL και του λόγου της ολικής 

προς την LDL χοληστερόλης, καθώς και σημαντική μείωση στο λόγο της ολικής προς την 

HDL χοληστερόλη και στο λόγο LDL/HDL στο 95% της στατιστικής αντιστοιχίας». 

«Συμπερασματικά, η καθημερινή κατανάλωση αυτών των ελιών Καλαμάτας μπορεί θετικά 

να επηρεάσει το λιπιδαιμικό προφίλ και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των συμπτωμάτων 

των καρδιαγγειακών νοσημάτων». 

Η μέση περιεκτικότητα υδροξυτυροσόλης και τυροσόλης γενικά στις ελιές που παράγονται 

στην Ελλάδα και έχουν αναλυθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι: 244 mg ανά κιλό από 

υδροξυτυροσόλη και 134 mg ανά κιλό από τυροσόλη. Το μυστικό για τα οφέλη της υγείας 

από το ελαιόλαδο και από τους καρπούς ελιάς είναι το ίδιο, όλα εξαρτώνται από το είδος 

και τη ποσότητα των φαινολικών ενώσεων που περιέχουν, που με τη σειρά τους 

είναι εξαρτώμενα από την ποικιλία και τη μέθοδο παραγωγής. 
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Γιατί η μελέτη των καρπών ελιάς ενός Έλληνα παραγωγού είναι καλά νέα για 

σας; Γι' αυτό: Πολλοί παραγωγοί ακολουθούν αυτή και άλλες έρευνες και προσαρμόζουν 

τις μεθόδους παραγωγής, ώστε να βελτιστοποιήσουν τα υγιεινά συστατικά των προϊόντων 

τους. Αυτό φανερώνει την αναπτυσσόμενη τάση ευσυνείδητων παραγωγών να επιλέγουν 

την ποιότητα έναντι της ποσότητας και να εξυπηρετούν την αυξανόμενη ζήτηση 

ενημερωμένων και συνειδητοποιημένων ως προς τα θέματα της υγείας ατόμων, που θέλουν 

να γνωρίζουν που μπορούν να βρουν αυτά τα λειτουργικά τρόφιμα. Όπως όλοι 

γνωρίζουμε, η οικονομολογία βασίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η 

ζήτηση φωνάζει, η προσφορά απαντά και αγροκτήματα όπως οι Ελαιώνες 

Σακελλαρόπουλου θα πολλαπλασιαστούν και θα απαντήσουν με αυξημένη διανομή σε όλον 

τον κόσμο. Και αυτά είναι πολύ καλά νέα. 

Διαβάστε τις ετικέτες σας και απαιτήστε τα καλύτερα τρόφιμα για την υγεία σας. 

Είστε ό,τι τρώτε - γι' αυτό τρώτε καλά, για να είστε καλά. 

*Όι φωτογραφίες από τον Αθαν. Γκαδανίδη, και Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου 
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https://www.bioarmonia.gr/ 

http://www.huffingtonpost.com/entry/olive-oil-condiment-functional-food-or-

medicine_us_575ee995e4b072d1185aed8a 

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στα αγγλικά στη The Huffington Post.com 

Περισσότερα στο Twitter: Μέριλιν 
Χάρντινγκ:www.twitter.com/MarilynHarding 
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Μέριλιν Χάρντινγκ 
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Πώς η έρευνα για το ελαιόλαδο αποφέρει 

καρπούς 
Δημοσιεύθηκε: 18/11/2015 5:33 μμ Ενημερώθηκε: 18/11/2016 12:12 μμ 

 

 

Κλινική μελέτη αναδεικνύει την σημασία του ελληνικού 

ποιοτικού ελαιολάδου για την υγεία 
Ποιος καλύτερος τόπος από την Ελλάδα για την ανακοίνωση της πιο πρόσφατης 

μελέτης για τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του έξτρα παρθένου ελαιολάδου; Και σε 

αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης πόσο αναζωογονητικό είναι να βλέπει κανείς 

ανεξάρτητες ελληνικές επιχειρήσεις να δρουν υποστηρικτικά σε μια 

πρωτοβουλία με τόσο μακρόπνοα οφέλη για τον κόσμο της υγείας. Σε πρόσφατη 

συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ο Δρ. Μαγιάτης και η Δρ. Μέλλιου του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μοιράστηκαν τα ευρήματα μιας έρευνας που 

ξεκίνησε πέρυσι από τον κ. Άρη Κεφαλογιάννη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

εταιρείας Gaea Τρόφιμα ΑΒΕΕ και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια Davis. 

http://www.huffingtonpost.gr/marilyn-harding/
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Η έρευνα αυτή συγχρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Καπετάν Βασίλης με έδρα 

την Καλαμάτα την οποία εκπροσωπούσε στο συνέδριο ο κ. Ξενοφών Κάππας, 

Γενικός Διευθυντής. Αυτή η έρευνα σε ανθρώπους κατέγραψε την επίδραση του 

εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου πλούσιου στις φαινολικές ενώσεις ελαιοκανθάλη και 

ελαιασίνη όταν προστίθεται στο διαιτολόγιο υγειών ανθρώπων. 

Ο Δρ. Μαγιάτης και η Δρ. Μέλλιου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών επέλεξαν το συγκεκριμένο ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ανάμεσα σε 

εκατοντάδες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο NMR (Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός), η 

οποία μετρά με ακρίβεια κάθε φαινολική ένωση στο έξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 

Επιπροσθέτως είναι εφευρέτες του δοκιμαστικού κιτ χειρός Αριστόλεο™ το οποίο 

μπορεί να μετρήσει την ποσότητα συνδυασμένης ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης με τη 

χρήση ενός χρωματομετρικού δείκτη. Το Αριστόλεο™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 

ελαιοτριβείο κατά τη διαδικασία παραγωγής για τον διαχωρισμό και τη διαβάθμιση των 

Έξτρα παρθένων ελαιόλαδων. Επιλεγμένα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα μπορούν να 

εξακριβωθούν και να πιστοποιηθούν από την μέθοδο NMR. Αυτή η πληροφορία μπορεί στη 

συνέχεια να αναγραφεί στην ετικέτα του προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. περί 

ισχυρισμών υγείας Ε.Ε.432/2012. 

http://www.cvf.gr/
http://www.skai.gr/mobile/article?aid=283654
http://aristoleo.com/
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Τα ευρήματα αυτής της προοδευτικής έρευνας για ελληνικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα 

με υψηλή περιεκτικότητα σε φαινολικές ενώσεις παρουσιάστηκε αρχικά στο πρόσφατο 

συνέδριο της OIS (Διεθνούς Εταιρείας Eλαιοκανθάλη) που διεξήχθη στην Ουμπέντα της 

Ισπανίας στις 29-30 Οκτωβρίου 2015. 

Η ερευνήτρια Roberta Holt από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Davis ήταν 

παρούσα και περιέγραψε την έρευνα που διεξήχθη σε ανθρώπους στους οποίους 

δόθηκαν 40 ml εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου υψηλής περιεκτικότητας σε ελαιοκανθάλη 

και ελαιασίνη. Η ελαιοκανθάλη είναι γνωστή για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της όμοιες 

με αυτές της ιβουπροφαίνης. Ο Δρ. Gary Beauchamp, επίσης ιδρυτικό μέλος της 

OIS, έκανε αυτήν τη διαπίστωση το 2005 στο Κέντρο Χημικών Αισθήσεων 

Monell. 

Αυτές οι δύο ενώσεις οι οποίες βρέθηκαν σε σημαντικές ποσότητες μόνο σε πρώιμης 

συγκομιδής εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου είναι οι δύο κύριες αντιοξειδωτικές 

ενώσεις με ήδη αναγνωρισμένη δράση κατά της οξείδωσης της LDL. Τα αποτελέσματα 

ήταν θεαματικά: Το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (κορωνέικη ποικιλία, ΠΟΠ 

Καλαμάτα) με αυξημένη περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη (300 mg ανά κιλό) και ελαιασίνη 

(175mg ανά κιλό) είχαν παρόμοια επίδραση στην αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων όσο 

μια δόση 400mg ιβουπροφαίνης σε 4 από τους 9 συμμετέχοντες. Αυτό φανερώνει μια 

δραστικότητα τριάντα φορές πιο ισχυρή. 
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Η Διεθνής Εταιρεία ελαιοκανθάλης ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015 και αποτελεί 

έμπνευση του Δρ. Amerigo ένθερμα επιθυμεί να στηρίξει έρευνες για την πρόληψη 

ασθενειών μέσω της διατροφής, βασιζόμενη στην κατανάλωση εξαιρετικά παρθένου 

ελαιόλαδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη. Τα μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Ελαιοκανθάλης 

είναι κορυφαίοι στους αντίστοιχους τομείς τους, από την επιστημονική, ερευνητική και 

ακαδημαϊκή κοινότητα, τη γαστρονομία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το μάρκετινγκ. Ο 

κ. Κεφαλογιάννης και ο κ. Κάππας προσκλήθηκαν στο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας 

Ελαιοκανθάλης για αυτήν την ειδική παρουσίαση. 

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας ανοίγουν τον δρόμο για επιπλέον έρευνες και μια 

μεγαλύτερη έρευνα σε ανθρώπους για τη σε μεγαλύτερο βάθος ανάλυση των 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων έτσι ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η επίδραση της 

ελαιοκανθάλης στην ανθρώπινη υγεία, όχι μόνο για την πρόληψη ασθενειών αλλά και για 

την αντιμετώπιση και τη θεραπεία τους. Δεν είναι όλες οι φαινολικές ενώσεις ίσες σε 

αποτελεσματικότητα και οι συγκεκριμένες ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες συνεχίζουν 

να επιβεβαιώνονται. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα από άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες 

συνεχίζουν να ερευνώνται και να επιβεβαιώνονται από συνεχιζόμενες έρευνες υπό την 

αιγίδα του Δρ. Μαγιάτη και της ομάδας του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 
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Τα προληπτικά και θεραπευτικά οφέλη όλων των φαινολικών ενώσεων που περιέχονται στο 

εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα ανακαλυφθούν εν καιρώ καθώς χρηματοδοτείται 

περισσότερη έρευνα έτσι ώστε να αποκαλυφθούν τα μυστικά του τιμημένου ελαιόδεντρου. 

 
Ο Δρ. Paul Breslin, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ολεοκανθάλης, 

μελέτησε τις επιδράσεις της ελαιοκανθάλης σε καρκινικά κύτταρα σε τρυβλίο 

petri. Έβαλε καθαρή ελαιοκανθάλη πάνω σε καρκινικά κύτταρα και μέσα σε 30 λεπτά όλα 

τα καρκινικά κύτταρα πέθαναν ενώ τα υγιή κύτταρα δεν επηρεάστηκαν δυσμενώς. 

Απαιτείται χρηματοδότηση και επιπλέον έρευνα προτού χρησιμοποιηθεί η ελαιοκανθάλη 

για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία αυτής της ασθένειας, αλλά τα πρωταρχικά 

αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. 

Στη συνέντευξη τύπου στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2015, ο κ. Κεφαλογιάννης 

ανακοίνωσε πως η Gaea θα είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία ελαιολάδου που θα 

αναγράψει τον ισχυρισμό υγείας στην ετικέτα της, όπως επιτρέπει ο κανονισμός 

432/2012 της Ε.Ε. Η διαμάχη που μαίνεται τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα για το 

πώς θα υλοποιηθεί αυτός ο κανονισμός τελείωσε. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής 

περιεκτικότητας σε φαινόλεςλαμβάνει το παγκόσμιο κύρος που του αξίζει. 

Τα νέα αυτά καταφτάνουν σε μια πολύ καλή στιγμή για την Ελλάδα και τους 

Έλληνες ελαιοπαραγωγούς εν μέσω της πιο βαθειάς οικονομικής κρίσης των 

τελευταίων 60 ετών. Ωστόσο, ο πραγματικός νικητής είναι οι απαιτητικοί καταναλωτές 

ανά τον κόσμο που μπορούν τώρα να αγοράσουν με σιγουριά και ασφάλεια. 
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Η Διεθνής Εταιρεία Ελαιοκανθάλης θα πραγματοποιήσει το επόμενο διεθνές της 

συνέδριο στην Ελλάδα και θα παρουσιάσουν τον νέο διαγωνισμό εξαιρετικού παρθένου 

ελαιολάδου. Η υγεία σε συνδυασμό με την γαστρονομία υπόσχεται στο συνειδητοποιημένο 

σε θέματα υγείας και απαιτητικό κοινό μια νέα κατηγορία εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου 

με αποδεδειγμένες ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες που θα ικανοποιεί επίσης και τον 

ουρανίσκο. 

Η ιδέα της τροφής ως φάρμακο επιτέλους επιστρέφει, σύμφωνα με τις συστάσεις του 

πατέρα της σύγχρονης ιατρικής Ιπποκράτη πριν από περίπου 2,500 χρόνια, εδώ στην 

Ελλάδα. «Η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή 

σου». 

 

photo credits: Athan Gadanidis 

Περισσότερα στο Twitter: Μέριλιν 
Χάρντινγκ:www.twitter.com/MarilynHarding 

 

http://www.twitter.com/MarilynHarding


Μέριλιν Χάρντινγκ  
Επιχειρηματίας, σύμβουλος και συγγραφέας 
 

Ελαιόλαδο: ο σύγχρονος χρυσός 
Δημοσιεύθηκε: 16/09/2015 3:29 μμ EEST Ενημερώθηκε: 16/09/2016 12:12 μμ EEST 

 

 

Όταν όλα πάνε στραβά, οι επιτυχημένοι αναζητούν τι πάει καλά και το «εξορύσσουν». 

 

Εδώ στην Ελλάδα ο χρυσός κείτεται στις βραχώδεις ορεινές εκτάσεις, στα λιβάδια, στις 

πλαγιές των δρόμων και στις αυλές. Πρόκειται για την ελιά και τον πολύτιμο χυμό που 

προκύπτει από τον καρπό της, που ονομάζεται ελαιόλαδο. 
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Σήμερα, τα capital controls στις τράπεζες συνεχίζουν να περιορίζουν την προσωπική και 

επαγγελματική δραστηριότητα και ελευθερία. Οι επικείμενες εκλογές και η έντονη αναμονή 

πακέτων διάσωσης ή κουρεμάτων πλανώνται σαν ομίχλη φόβου στις καρδιές κάθε Έλληνα. 

 

 

Ωστόσο, μέσα σε όλη αυτήν την αβεβαιότητα υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα της εποχής, 

της φύσης, καθώς διαπερνά σαρωτικά τη γη με τις ανοιξιάτικες βροχές και την καλοκαιρινή 

της ζέστη, ωριμάζοντας τις ελιές. 

Τα θέματα της οικονομίας και των ανθρώπων πρέπει να αφεθούν στην άκρη, όταν η σοδειά 

απαιτεί προσοχή. Σε λίγους μήνες τα ελαιοτριβεία θα γεμίσουν με σωρούς και σάκους από 

ελιές που περιμένουν τη σειρά τους για να επεξεργαστούν. 

 
 

Στην αρχαιότητα, η Ελλάδα εξήγαγε λάδι στα πέρατα του γνωστού κόσμου. Η 

Ελλάδα συνεχίζει να είναι μία από τους τρεις πιο μεγάλους εξαγωγείς ελαιολάδου, αλλά το 

νόμισμά της έχει υποτιμηθεί. 

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, τα ελαιοτριβεία αναμειγνύουν παρτίδες λαδιού, πληρώνουν τον 

παραγωγό στη τιμή της αγοράς και μετά διαπραγματεύονται με διανομείς, εγχώριους και 

διεθνείς. Συνεπώς, κάποια από τα αρτιότερα ελαιόλαδα στον κόσμο πωλούνται 
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υποτιμημένα. Αυτό, όμως, αλλάζει. Και όπως σε κάθε αγορά που θα ευημερήσει, όλα 

εξαρτώνται από τη ζήτηση. Αυτό που ζητούν οι ενήμεροι σε θέματα υγείας καταναλωτές, 

που συνεχώς αυξάνονται, είναι αγνή, αμιγής τροφή που είναι ακριβώς αυτό που λέει ότι 

είναι - τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. 

Οι απαιτητικοί καταναλωτές στην Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική και αλλού, δεν πείθονται 

πια από τις υψηλές τιμές και τις εντυπωσιακές συσκευασίες, θέλουν περισσότερες 

πληροφορίες: Προέλευση, πρακτικές, συστατικά. Αυτές οι διαστάσεις γίνονται τώρα μέρος 

του προϊόντος, και μερικοί Έλληνες ελαιοκαλλιεργητές και ελαιοπαραγωγοί έχουν αρχίσει 

να μπαίνουν στο νόημα. 

Ενώ πολλές χώρες που παράγουν ελαιόλαδο προσανατολίζονται προς μεθόδους παραγωγής 

και εξειδίκευσης για υψηλής απόδοσης παραγωγές, η Ελλάδα μετρά πανω απο διακόσιες 

ποικιλίες ελαιόδεντρων, άγριες και εξημερωμένες. Οι γεωγραφικές και καιρικές συνθήκες 

έχουν δημιουργήσει ποικίλους θύλακες από ελαιώνες με χαρακτηριστικά που διαφέρουν 

ακόμα και μέσα στον ίδιο ελαιώνα. Φαίνεται πως, με τη σοφία της ίδιας της Φύσης, η 

ανομβρία και η σφοδρότητα προκαλούν την πιο έντονη έγχυση υγιεινών ενώσεων στον 

καρπό της ελιάς. 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες, οδηγούμενοι από την έντονα αναπτυγμένη ικανότητα παρατήρησής 

τους, πρόσεξαν ότι ήταν οι πράσινες ελιές της πρώτης έκθλιψης που, αν και απέδιδαν 

λιγότερο σε ποσότητα, ποιοτικά απέδιδαν πολύ περισσότερο ως προς την υγεία. Το λάδι, 

μάλιστα, θεωρούνταν το φάρμακο της φύσης. 
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Η επιστήμη και η έρευνα, στις ευεργετικές για την υγεία φαινολικές ενώσεις που 

περιέχονται στο ελαιόλαδο, την Ολεοκανθάλη και την Ολεασίνη συγκεκριμένα, 

επιβεβαιώνουν αυτή τη σοφία. Το ελαιόλαδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη 

ή/και τη θεραπεία πολλών ασθενειών που αποτελούν μάστιγες στην εποχή μας. Διάφορες 

μέθοδοι μέτρησης, κάποιες πιο ακριβείς ή/και πιο δαπανηρές από άλλες, προσφέρουν στον 

παραγωγό τα μέσα να ταυτοποιεί τα έλαια με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φαινολικές 

ενώσεις. Ο πρακτικός ελαιοπαραγωγός μπορεί τώρα να ανταποκριθεί στη ζήτηση του 

ενημερωμένου κοινού. 

Ο κανονισμός της Ε.Ε. 432/2012 περί ισχυρισμών υγείας αναφέρει πως έλαια που 

περιέχουν 250 mg/κιλό πολυφαινόλες μπορούν να αναγράφουν ότι μειώνουν την οξείδωση 

της LDL. Αυτό σημαίνει ότι είναι ωφέλιμα για την υγεία της καρδιάς. Εδώ στην Ελλάδα το 

98% των ελιών έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αυτές τις ευεργετικές πολυφαινόλες. Όλο 

και περισσότερα ελληνικά ελαιόλαδα που ελέγχονται με 

τις μεθόδους NMR ή Aristoleo™ δείχνουν μετρήσεις πολλαπλάσιες αυτού του ορίου. 

 

Υπάρχει χρυσός εδώ, στα βουνά και τα λιβάδια, τις πλαγιές των δρόμων και τις αυλές της 

Ελλάδας. 

 
Χρειάζεται, όμως, να καλλιεργηθεί και να παραχθεί με φροντίδα. Να διαχωριστεί με 

επιμέλεια και να επισημανθεί με ακεραιότητα. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που 
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αναμένει αυτό που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Έχει αξία. Έχει ζήτηση και είναι σε 

αφθονία. 

Τι σημαίνει αυτό σε χρηματική αξία; Ιστορικά οι τιμές πώλησης της τελευταίας 

δεκαετίας του χύδην ελαιολάδου, συχνά στην Ιταλία, είναι κατά μέσο όρο €2.80-3.00 το 

λίτρο. Επηρεαζόμενοι από επιστημονικές έρευνες, η οικογένεια Δαφνή από την Κέρκυρα 

άλλαξε τις πρακτικές καλλιέργειας και έκθλιψης πριν από δύο χρόνια και το ελαιόλαδο τους 

έχει από τις πιο υψηλές μετρήσεις Ολεοκανθάλης και Ολεασίνηςπου έχουν βρεθεί ποτέ. 

Αυτό το ελαιόλαδο "The Governor" μπορεί και να πωλείται χύμα για περισσότερα από 20 

ευρώ το κιλό. 

 
 

Ένα πρόσφατο άρθρο του Bloomberg με τίτλο «Επιτέλους, η Ελλάδα έκανε και κάτι 

σωστά» αναφέρει την αύξηση των εξαγωγών λόγω της χαμηλότερης τιμής του ελληνικού 

ελαιολάδου. Αυτό δεν αποτελεί επιτυχία. 
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Μια νέα γενιά απο Έλληνες οραματιστές συγγράφουν μια νέα ιστορία επιτυχίας. Δεν 

θέλουν απλώς να παράγουν κάτι φθηνό, θέλουν κάτι άριστο και - όπως και στην αρχαιότητα 

- θέλουν να μοιραστούν αυτή την αριστεία με τον κόσμο όλο. 

 

*Όλες οι φωτογραφίες από τον Αθαν. Γκαδανίδη 

Περισσότερα στο Twitter: Μέριλιν 
Χάρντινγκ:www.twitter.com/MarilynHarding 
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Μέριλιν Χάρντινγκ 

Επιχειρηματίας, σύμβουλος και συγγραφέας 
 

Υγιεινό Ελαιόλαδο; Το πικρό είναι πιο καλό! 
Δημοσιεύθηκε: 24/08/2015 2:06 μμ EEST Ενημερώθηκε: 24/08/2016 12:12 μμ EEST 

 

 

Με την εκτόξευση της τάσης της οργανοληπτικής ανάλυσης (γευστικής δοκιμής) του 

ελαιολάδου, πολλοί καταναλωτές έχουν αποπροσανατολιστεί από τον λόγο για τον οποίον 

είχαν εξ αρχής εντάξει τις υπερτροφές, όπως το ελαιόλαδο, στη διατροφή τους. Το 

χρησιμοποιούμε για τη γεύση ή για τις πολλές τους φαινολικές ενώσεις που 

αναβλύζουν θεραπευτικές ιδιότητες;  

 

Είναι ευρέως γνωστό και τεκμηριωμένο πως το ελαιόλαδο ενισχύει την υγεία της καρδιάς 

και προλαμβάνει τα εγκεφαλικά επεισόδια. Συνεχιζόμενες επιστημονικές έρευνες 

επιβεβαιώνουν τη χρήση ελαιολάδου για την πρόληψη και/ή την αντιμετώπιση πολλών 

παθήσεων, όπως του σακχαρώδη διαβήτη, του καρκίνουκαι των νευροεκφυλιστικών 

παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων της νόσου Αλτσχάιμερ και της ρευματοειδούς 

αρθρίτιδας. 

Με την προϋπόθεση ότι δεν είναι χαλασμένα, όλα τα ελαιόλαδα κάνουν καλό. 

Είναι μονοακόρεστο λιπαρό, το οποίο είναι «καλό» λίπος και μπορεί να αντικαταστήσει τα 

ζωικά λίπη για υγεία και μακροζωία. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατες επιστημονικές έρευνες στο 

ελαιόλαδο εστιάζουν στις ενισχυτικές για την υγεία διαστάσεις και χρήσεις των φαινολικών 

ενώσεων και συγκεκριμένα της ολεοκανθάλης. 

 

Πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Rutgers έχουν δείξει πως η 

ολεοκανθάλη σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να βλάπτει τα υγιή. 
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Μολαταύτα, εδώ είναι που παρουσιάζεται η πιπεράτη και πικρή γεύση του ελαιολάδου. Η 

Ολεοκανθάλη ενεργοποιεί ένα αντανακλαστικό στο πίσω μέρος του λαιμού 2-3 

δευτερόλεπτα μετά την κατάποση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βήχα. Η άλλη μεγάλη ένωση, 

η Ολεασίνη, του προσδίδει την ελαφρά πικρή του γεύση. Θα ξέρετε ότι έχετε ένα ελαιόλαδο 

υψηλής θεραπευτικής ποιότητας, αν αισθανθείτε αυτό το πιπεράτο ή και πικρό φαινόμενο. 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες γιατροί έκαναν λόγο για αυτήν την πικρή και πιπεράτη γεύση στα πιο 

υγιεινά, πρώτης έκθλιψης ελαιόλαδα. Προτείνουν την ανάμειξή του με κρασί, και ίσως 

αυτός είναι ο λόγος που το βαλσαμικό ξύδι έχει περάσει στην ιστορία ως ο σύντροφος του 

ελαιολάδου. 

 

Αν αναζητάτε ελαιόλαδο της υψηλότερης ποιότητας για να το προσθέσετε στην καθημερινή 

σας αγωγή, κάντε γευστικές δοκιμές πριν το αγοράσετε και αρχίστε να αναζητάτε την 

επισήμανση που αναφέρει ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φαινολικές 

ενώσεις. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση περί ισχυρισμών υγείας 432/2012 

επιτρέπει σε ελαιόλαδα με περιεκτικότητα σε φαινολικές ενώσεις άνω των 250 mg/κιλό να 

ισχυρίζονται ότι μειώνουν την οξείδωση της LDL, που ενισχύει την καλή υγεία της καρδιάς. 
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Αυτά τα ελαιόλαδα με υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες, ανακαλύπτονται όλο και 

περισσότερο όσο οι καλλιεργητές μαθαίνουν για αυτές τις μελέτες και αποκτούν τη 

δυνατότητα να μετρούν και να διαχωρίζουν τα ελαιόλαδά τους για την ολοένα 

επεκτεινόμενη, πιο συνειδητοποιημένη σε θέματα υγείας, αγορά. 

 

Η μέθοδος του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), η οποία μετρά με 

ακρίβεια τις μεμονωμένες φαινολικές ενώσεις στο ελαιόλαδο, ανακαλύφθηκε από τον δρα. 

Μαγιάτη και την ερευνητική του ομάδα στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκτοτε χιλιάδες ελαιόλαδα έχουν ελεγχθεί. 

 

 
 

Το τεστ μέτρησης Aristoleo™, που εφεύραν οι Μαγιάτης- Μέλλιου, χρησιμοποιείται τώρα 

στην αγορά ώστε οι καλλιεργητές να ελέγχουν τα ελαιόλαδά τους στο ελαιοτριβείο. 

 

Ακολουθούν μερικά ελαιόλαδα των οποίων η περιεκτικότητα των φαινολικών ενώσεων έχει 

μετρηθεί αρκετά παραπάνω από το πρότυπο που έχει τεθεί από την ΕΕ. Όσο οι 

καταναλωτές ενημερώνονται περισσότερο και ο κλάδος του ελαιόλαδου ανταποκρίνεται, 

σύντομα θα υπάρχουν περισσότερα σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ένα επιχειρηματικό ισπανικό brand, το OliveHeart, αναμειγνύει έξτρα παρθένα ελαιόλαδα 

με ελαιόλαδα με υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες για να παρέχουν τα οφέλη στην υγεία 

της ολεοκανθάλης με μια πιο ήπια γεύση. Αν, όμως, αναζητάτε την ποιότητα της βέλτιστης 
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υγείας σε μια αγνή μεμονωμένη ποικιλία, τότε ανακαλύψτε μόνοι σας ότι μια πιο έντονη 

γεύση μπορεί να είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στη λίστα σας με υπερτροφές 

συνδυάζοντας το με άλλα θρεπτικά συστατικά για υγεία και γεύση. Άλλωστε δεν είναι 

κρασί και παρ' ότι είναι για την υγειά μας - δεν το χρησιμοποιούμαι για 

προπόσεις. 

 

 
*Όλες οι φωτογραφίες από τον Αθαν. Γκαδανίδη 

Περισσότερα στο Twitter: Μέριλιν 
Χάρντινγκ:www.twitter.com/MarilynHarding 
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Το Success Story του νέου Κερκυραίου ελαιοπαραγωγού, Σπύρου Δαφνή  
Ημ / νία: 22.02.16  

 

O 25χρονος Κερκυραίος ελαιοπαραγωγός Σπύρος Δαφνής, από τον Άγιο Ματθαίο με οικογενειακή 

παράδοση στην παραγωγή ελαιολάδου μιλάει στο Corfuland.gr και στην Ελίνα Φαϊτά για την ανοδική 

πορεία της επιχείρησης, τις διακρίσεις του ελαιολάδου, το όραμα της επιχείρησης, το brand name της. 

 Ε.Φ.: Σπύρο, πόσο χρονών είσαι;  

Σ.Δ.: Είμαι 25 ετών.  

Ε.Φ.: Ποιες είναι οι σπουδές σου;  

Σ.Δ.: Σπούδασα οικονομικά, στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης.  

Ε.Φ.: Από ποιο μέρος της Κέρκυρας κατάγεσαι;  

Δ.Σ.: Κατάγομαι από τον Άγιο Ματθαίο της Κέρκυρας, το χωριό όπου σήμερα έχω την χαρά και την τύχη 

να διαμένω αλλά και να εργάζομαι.  Και λέω την τύχη γιατί στις μέρες μας φαντάζει πραγματικά 

δύσκολο, ειδικά για έναν νέο να μπορεί να επιλέξει το εργασιακό του περιβάλλον, πόσο  μάλλον όταν 

με αυτό το περιβάλλον νιώθει κατά κάποιο τρόπο   

Ε.Φ.: Η οικογένεια σου έχει παράδοση στην παραγωγή ελαιολάδου;  



Σ.Δ.: Η οικογένεια μου είναι μία από τις δεκάδες στην Κέρκυρα, τουλάχιστον εδώ και χρόνια, η οποία 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή  ελαιολάδου. Όπως λέω χαρακτηριστικά, η οικογένεια μου εδώ και 

τουλάχιστον επτά δεκαετίες που καλλιεργεί τον κερκυραϊκό ελαιώνα, μοιάζει να ζει ΑΠΟ και ΓΙΑ το 

ελαιόλαδο. Εγώ και ο αδερφός μου, Γιώργος, η τρίτη γενιά της οικογενείας, μεγαλώσαμε γύρω και 

κάτω από αυτό το ευλογημένο δέντρο. Όλα τα ερεθίσματα των παιδικών μας χρόνων, τα ακούσματα, οι 

γεύσεις, οι μυρωδιές είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την παραγωγή αυτού του διατροφικού θησαυρού.    

Ε.Φ.: Ποια είναι η ιστορία της επιχείρησης; Από που ξεκίνησε και που έχει φτάσει σήμερα;  

Σ.Δ.: Όπως ανέφερα και πριν, η ενασχόληση της οικογένειας μου και κατ’ επέκταση και η δική μου με 

τον χώρο και τον κόσμο του ελαιολάδου, είναι μία ιστορία, η οποία δεν ξεκίνησε τυχαία ούτε φυσικά 

χθες. Το υπέροχο αυτό λοιπόν ταξίδι άρχισε από τον παππού μου και το πρώτο ιδιόκτητο ελαιοτριβείο 

με αλεστική, συνεχίστηκε από τον πατέρα και την μητέρα μου με την μετεγκατάσταση και μετατροπή 

αυτού του ελαιοτριβείου σε σύγχρονο φυγοκεντρικό, το 1987, όταν οι ανάγκες για κυρίως για 

μεγαλύτερη ποσοτικά παραγωγή ήταν αυξημένες.  

Και φτάνουμε στο σήμερα όπου μαζί με τον αδερφό μου θέσαμε τις βάσεις για μια ριζική ανανέωση 

και μετεξέλιξη αυτής της οικογενειακής δραστηριότητας. Η στροφή που κάναμε είχε ως στόχο 

αποκλειστικά και μόνο την ποιότητα, την ανάδειξη και προβολή του ελληνικού ελαιολάδου αλλά και 

την ταυτοποίηση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τοπικού προϊόντος . Αυτή η προσπάθεια 

συμπυκνώνεται σε δύο λέξεις,  “Olive Fabrica¨.  

 

Η εταιρία μας σήμερα έχει καταφέρει να εισάγει νέες μεθόδους μα και κυρίως νέα ήθη στην 

καλλιέργεια, την συγκομιδή ,την παραγωγή, την μεταποίηση αλλά και την προώθηση του ελληνικού και 

κατ’ επέκταση του κερκυραϊκού ελαιολάδου. Σήμερα, ελέγχουμε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας. Από το χωράφι στο ελαιοτριβείο και από το  ελαιοτριβείο στην αποθήκευση και την 



τυποποίηση του προϊόντος. Τέλος καταβάλουμε μια προσπάθεια προώθησης η οποία ως στόχο έχει να 

ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της γης τον τόπο μας. Την Κέρκυρα, την Ελλάδα μας..  

Ε.Φ.: Όταν ανέλαβες την επιχείρηση είχες βάλει αυτόν τον υψηλό στόχο και είχες "όραμα" το 

ελαιόλαδο από την Κέρκυρα να φτάσει στα Harrods του Λονδίνου, στις ΗΠΑ;  

Σ.Δ.: Αν σας πω ότι το όραμα μας αλλά και ο πήχης δεν μπήκε ευθύς εξ’ αρχής ψηλά, θα σας πω 

ψέματα και δεν το θέλω. Ποτέ δεν περιμέναμε όμως να είχαμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τόσο 

μεγάλη εξέλιξη. Θεωρώ πως είναι το κίνητρο, αυτό που μας οδήγησε αλλά και συνεχίζει να μας οδηγεί. 

Και αυτό το κίνητρο δεν ήταν το κέρδος.  

Υπάρχουν μεγαλύτερες αξίες από αυτό. Άλλωστε, στα 25 του αν ένας νέος άνθρωπος έχει ως μόνο 

στόχο το κέρδος, είναι σαν «να βλέπει το δέντρο και να χάνει το δάσος». Η δική μας επιχειρηματική 

δραστηριότητα ξεκίνησε ως μια τεράστια πρόκληση. Στην καλλιέργεια και την συγκομιδή να 

παντρέψουμε την παράδοση με νέες τεχνολογικές μεθόδους. Στην μεταποίηση, η οποία και αποτελεί 

το πιο κομβικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας να παρέμβουμε καθοριστικά μετά από χρόνια 

πειραμάτων. Γενικά έπρεπε να ξετυλίξουμε το κουβάρι προς τα πίσω και να τα κάνουμε ΟΛΑ ΑΛΛΙΩΣ 

και αυτό κάναμε! 

 Έπρεπε για να πετύχουμε να ανατρέψουμε όλα όσα γνωρίζαμε. Όλα αυτά είναι που αναγνωρίζει η 

αγορά, γι’ αυτό και “ο Κυβερνήτης” βρίσκεται σε ανοδική πορεία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 

καθώς έχει αποσπάσει  6 βραβεία σε διεθνής διαγωνισμούς (Λος Άντζελες, Τόκιο, Λονδίνο, Ιερουσαλήμ 

x2 και Αθήνα), πολύ αξιόλογες κριτικές από ειδικούς επιστήμονες και γευσιγνώστες ελαιολάδου, 

Έλληνες και Ξένους αλλά και εγκωμιαστικά σχόλια από εγχώρια αλλά κυρίως διεθνή  Μ.Μ.Ε και τον 

Τύπο. Είμαστε παραγωγοί με απίστευτα μεγάλο σεβασμό για αυτό που παράγουν και νομίζω πως είναι 

αυτό που τελικά έχει αξία.   

 Ε.Φ.: Πως "βάφτισες" το ελαιόλαδο και ποιο ήταν το σκεπτικό σου;  

Σ.Δ.: Το “The Governor “ ήταν ένα προϊόν το οποίο από την πρώτη στιγμή σχεδιάστηκε για να κάνει 

διεθνή καριέρα με σκοπό να πρεσβεύει πάντα με τον καλύτερο τρόπο το ελληνικό ελαιόλαδο. 

Σχεδιάστηκε κυρίως όμως για να σπάσει μια παράδοση και μια κατεστημένη άποψη που ήθελε την 

Κέρκυρα στην καλύτερη περίπτωση να μην παράγει καν ελαιόλαδο και στην χειρότερη να παράγει το 

χειρότερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι το προϊόν μας πρέπει να φέρει ένα δυνατό 

ελληνικό σύμβολο, ένα σύμβολο-προσωπικότητα το οποίο θα δηλώνει με περηφάνια την καταγωγή 

του. Ο πιο σημαντικός όμως λόγος για την ονομασία του προϊόντος μας ήταν οι ιδιαιτερότητες του 

ίδιου του προϊόντος.  

“ Ο Κυβερνήτης” αποτελεί το Πρώτο και μοναδικό μονοποικιλιακό ελαιόλαδο «λιανολιάς Κέρκυρας» 

στην παγκόσμια αγορά. Υπήρξε το Πρώτο ελαιόλαδο στον κόσμο με αναγραφόμενο Ισχυρισμό Υγείας, 

εγκαινιάζοντας έτσι και μία νέα κατηγορία ελαιολάδων. Θεωρείται σήμερα ένα από τα υγιεινότερα 

ελαιόλαδα παγκοσμίως. Τέλος είχαμε εξαρχής την εντύπωση ότι το “The Governor”  θα έθετε τις βάσεις 

στην κατεύθυνση μιας γενικευμένης αλλαγής η οποία και πρέπει να συντελεστεί στον πρωτογενή 

τομέα της Κέρκυρας αλλά και της Ελλάδας συνολικότερα.  

Ε.Φ.: Το brand name είναι ένας παράγοντας που οδήγησε την επιχείρηση στην επιτυχία;  



Σ.Δ.: Όπως έχω ξαναπεί, μία επιχείρηση μοιάζει με ένα παιχνίδι πάζλ. Πρέπει να συνδυάσεις όλα τα 

κομμάτια με σωστό και αρμονικό τρόπο ώστε δένοντας μεταξύ τους στο τέλος να προκύπτει εικόνα και 

τελικό αποτέλεσμα. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, ναι, θεωρώ πως το brand name είναι ένας 

παράγοντας  που οδήγησε την επιχείρηση στην επιτυχία. Δεν ήταν όμως αυτός ο πρώτος, ούτε και ο 

μοναδικός. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι η λέξη ‘επιτυχία” είναι πάντα σχετική. Και το 

λέω αυτό διότι αυτή την στιγμή δεν νιώθουμε φτασμένοι κάπου, αλλά αντιθέτως, βρισκόμαστε στην 

μέση μίας δύσκολης μα συνάμα και όμορφης διαδρομής.  

 

Θα νιώθουμε επιτυχημένοι όταν το ελληνικό ελαιόλαδο θα βρει τη θέση του στις διεθνείς αγορές, όταν 

συνολικά το κερκυραϊκό ελαιόλαδο θα μπορέσει να καταξιωθεί ως ένα μοναδικό ποιοτικά προϊόν, όταν 

η παραγωγή ελαιολάδου σε αυτό τον τόπο θα μπορέσει να ανοίξει θέσεις εργασίας και να ανταμείψει 

ουσιαστικά τον κόπο όσων παραγωγών κοπιάζουν γι’ αυτό.  

Ε.Φ.: Eσύ ανέλαβες τον σχεδιασμό και το μαρκετιγνκ του προΐόντος;  

Σ.Δ.: Ο σχεδιασμός και η μελέτη του προϊόντος έγινε από εμάς σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία 

branding. Η ιδέα για το projectήταν δική μας. Οι συνεργάτες μας στο κομμάτι του brandingμας 

βοήθησαν να μετουσιώσουμε όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μας το όνομα που θέλαμε να 

δώσουμε, την σπανιότητα του ως προς τις ευεργετικές  του ουσίες, του τόπου, της οικογενειακής μας 

διαδρομής, αλλά και της διάθεσης που προέβαλε το όλο εγχείρημα (το πρώτο της λιανολιάς) στην 

τελική εικόνα. Κυρίως όμως στο πως μπορούσε να αποτυπωθεί η δυναμική αύρα του Κυβερνήτη σε ένα 

προϊόν στο οποίο θέλαμε να δώσουμε παρόμοια χαρακτηριστικά.  

Ε.Φ.:  Τι θα συμβούλευες ένα νέο που βγαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα;  

Σ.Δ.: Οι νέοι άνθρωποι αποτελούν το μεγαλύτερο αναξιοποίητο κεφάλαιο της χώρας μας, και η φυγή 

τόσων πολλών νέων σήμερα στο εξωτερικό είναι δυστυχώς η μεγαλύτερη «εξαγωγή» η οποία ζημιώνει 

ανεπανόρθωτα την οικονομία και την κοινωνία μας. Είναι η φυγή της πραγματικής ελπίδας. Οι νέοι 



άνθρωποι σήμερα αξίζουν σεβασμό διότι αποτελούν αυτήν την ηλικιακή κοινωνική ομάδα η οποία δεν 

ευθύνεται για την σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζει.  

Να είσαι νέος και να ζεις, να εργάζεσαι, να επιχειρείς σήμερα στην Ελλάδα αποτελεί αν μη τι άλλο μία 

πράξη θάρρους. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα αλλά ειδικά στις μέρες μας είναι 

αν όχι ΕΜΕΙΣ τότε ΠΟΙΟΣ…?, αν όχι ΤΩΡΑ τότε ΠΟΤΕ…? Πιστεύω πως ως νέοι σήμερα δίνουμε μία μάχη 

γενιάς. Μια μάχη κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες που όμως πρέπει να κερδίσουμε, γιατί πολύ απλά 

αποτελούμε το μέλλον και ως γνωστόν το μέλλον δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται. Υπομονή λοιπόν, 

επιμονή, σκληρή προσπάθεια, στόχοι με τον πήχη πάντα ψηλά και… όνειρα.  

Να μην σταματήσουμε να ονειρευόμαστε γιατί τότε και μόνο τότε θα είναι σαν να παραδεχόμαστε την 

ήττα μας.  Ναι, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία που μου δίνετε, για την οποία και σας ευχαριστώ και 

να απευθυνθώ πρώτα στους παραγωγούς.  Στους οποίους θα ήθελα να πω ότι η παραγωγική 

ανασυγκρότηση του τόπου μας και ειδικά του πρωτογενούς τομέα είναι η μοναδική διέξοδος από την 

κρίση και φυσικά είναι υπόθεση όλων μας, με αυτούς κυρίως πρωταγωνιστές.  

Πρέπει όλοι να κάνουμε την υπέρβαση, πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να παράγουμε ένα 

προϊόν ελαιολάδου τόσο ποιοτικό ώστε να αναδείξει το νησί μας, καθιστώντας το ως ελαιοκομική 

περιοχή με προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας. Όταν το κάνουμε αυτό, σεβόμενοι το προϊόν μας, να 

σταματήσουμε να το χαρίζουμε και να προσπαθούμε να διεκδικούμε πάντα τις τιμές που του αξίζουν, 

εμπιστευόμενοι όμως ελληνικές επιχειρήσεις τυποποίησης και προώθησης, διότι το εθνικό στοίχημα 

είναι ένα, «προϊόν με ελληνική ετικέτα».   

E.Φ.: Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στους επισκέπτες μας που θα διαβάσουν τη συνέντευξή σου;  

Σ.Δ.: Τέλος, απευθυνόμενος  στους Κερκυραίους πολίτες θα ήθελα να τους ζητήσω να αγκαλιάσουν τις 

πολλές, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παραγωγικές προσπάθειες που γίνονται στο νησί και 

ειδικά από νέους ανθρώπους .Είναι προσπάθειες που αφορούν συνολικά τον τόπο μας έχοντας τον ως 

σημείο αναφοράς τους. Άλλωστε εμείς είμαστε ο τόπος μας και η προσπάθεια στο να τον αλλάξουμε 

προς την θετική κατεύθυνση είναι υπόθεση συνολική και διαρκής! 

Πηγή: www.corfuland.gr 

Σπύρος Δαφνής στο διεθνές συνέδριο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ» στην 

Λευκωσία.  https://aristoleo.com/περα-απο-βιολογικο-περα-απο-εξαιρετικ/    

Σπύρος Δάφνης – Βιντεο - https://www.youtube.com/watch?v=iJb0FwIL9Qk  

http://www.corfuland.gr/
https://aristoleo.com/περα-απο-βιολογικο-περα-απο-εξαιρετικ/
https://www.youtube.com/watch?v=iJb0FwIL9Qk
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