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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ
“εηεία Θξήηεο”
(Sitia Kritis)
2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
2.1. Η Ππώηη ύλη
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ εηεία Θξήηεο ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά
ειαηόθαξπνη ηεο πνηθηιίαο Θνξσλέηθε. ηελ επαξρία εηείαο θαιιηεξγείηαη ζρεδόλ
απνθιεηζηηθά ε πνηθηιία Θνξσλέτθε, ελώ ππάξρνπλ κεκνλσκέλα δέληξα άιισλ πνηθηιηώλ
(Σζνπλάηε, Θαιακώλ θιπ.) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή βξώζηκσλ ειηώλ
γηα απηνθαηαλάισζε από ηνπο ίδηνπο ηνπο ειαηνπαξαγσγνύο.
Ζ Θνξσλέτθε είλαη γλσζηή θαη κε ηα νλόκαηα Φηινιηά, Θξεηηθηά, Ιαδνιηά, Ιηαλνιηά θ.α. Σα
πνιιά νλόκαηα νθείιεη ζηε κεγάιε εμάπισζε ηεο. Δίλαη ε πην αμηόινγε θαιιηεξγνύκελε
πνηθηιία ζηε ρώξα καο, δηόηη έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζε έδαθνο, πγξαζία θαη θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο. Κεηνλεθηεί ζην κηθξό κέγεζνο ηνπ θαξπνύ πνπ δπζρεξαίλεη ηε ζπιινγή θαη ζηελ
παξεληαπηνθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη έληνλα ζηελ Θνξσλέτθε, πξόβιεκα όκσο πνπ
ακβιύλεηαη ζε ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο.
Σν ύςνο ηνπ δέληξνπ θζάλεη ηα 3-4 κέηξα θαη ε θόκε ηνπ απνθηά ζρήκα εκηζθαηξηθό,
ζπκκεηξηθό θαη δηακνξθώλεηαη ζπλήζσο ζε αλνηθηό θύπειιν. Σα θύιια είλαη κηθξά,
ινγρνεηδή, ελώ ηα άλζε είλαη κηθξά, πεξίγπλα κε ηεηξαπέηαιε ζηεθάλε, δύν ζηήκνλεο
θαη δίρσξε σνζήθε. Ο θαξπόο είλαη κηθξόο κε ζρήκα καζηνεηδέο θαη βάξνο 0.3 - 1,2 γξ. Ζ
πεξηεθηηθόηεηα ζε ιάδη θπκαίλεηαη από 35-27% θαη θαηά κέζν όξν 22%>. Σν ρξώκα ηνπ
ώξηκνπ θαξπνύ είλαη κειαλντώδεο. Ζ σξίκαλζε αξρίδεη ηέινο Οθησβξίνπ θαη ηειεηώλεη αξγά
ην Γεθέκβξην. Θεσξείηαη πξώηκε πνηθηιία, αλζίδεη ην δεύηεξν ή ηξίην δεθαήκεξν ηνπ
Απξηιίνπ. Ζ Θνξσλέτθε έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζε ρεηκεξία ςύμε γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηνπο
νθζαικνύο ηεο, ελώ είλαη επαίζζεηε ζηηο πξνζβνιέο από ην δάθν θαη ην βαθηήξην
Pseudomonas savastanoi (θαξθίλνο ηεο ειηάο).
Ζ πνηθηιία απηή δίλεη ην εθιεθηόηεξν ιάδη όισλ ησλ πνηθηιηώλ κε πξαζηλνθίηξηλν ρξώκα,
ππέξνρν άξσκα θαη γεύζε.
2.2. Υαπακηηπιζηικά ηος Δξαιπεηικού παπθένος ελαιολάδος “ηηεία Κπήηηρ”
Σν εηεηαθό ειαηόιαδν είλαη πξντόλ κεραληθήο θαη κόλν επεμεξγαζίαο ρσξίο θακία ρεκηθή επέκβαζε
θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ. Έρεη πνιύ πςειέο πξνδηαγξαθέο (νμύηεηα <0,8) θαη ιόγσ ηεο ρακειήο
ζεξκνθξαζίαο κάιαμεο δηαηεξεί αλαιινίσηεο ηηο βηηακίλεο ηνπ.
Σν εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν “εηεία Θξήηεο” ΠΟΠ, έρεη ρξώκα πξαζηλνθίηξηλν, είλαη ζρεηηθά
παρύξεπζην, θαη έρεη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ώξηκνπ θαξπνύ, δειαδή νζκή ώξηκνπ θαξπνύ
θαη θξνπηώδε γεύζε ραξαθηεξηζηηθή ηεο πνηθηιίαο ειηάο πνπ θαιιηεξγείηαη ζηελ πεξηνρή.
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3. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δώλε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Δμαηξεηηθνύ Παξζέλνπ Διαηνιάδ νπ
«εηεία Θξήηεο» απνηειείηαη από ηα όξηα ησλ Γήκσλ εηείαο, Καθξύ Γηαινύ, Ηηάλνπ
θαη Ιεύθεο ηεο παιηάο Δπαξρίαο εηείαο θαη θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε.

(Δηθ. 2) Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία παξάγεηαη ην Δμαηξεηηθό Παξζέλν
Διαηνιάδν «εηεία Θξήηεο».

Μ
4. ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ
Σν εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν εηεία Θξήηεο παξάγεηαη απνθιεηζηηθά από ειαηόθαξπνπο
ηεο πνηθηιίαο “Θνξσλέηθε” νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ειηέο πνπ θαιιηεξγνύληαη κέζα ζηελ
νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.
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5. ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ- ΠΟΙΚΙΛΙΔ
ΓΔΝΙΚΑ
Θάζε θαιιηεξγνύκελν θπηό γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί θαη λα παξάγεη θαξπνύο απαηηεί
κηα ζεηξά θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ όπσο ιίπαλζε, θιάδεκα, άξδεπζε, πξνζηαζία από
ερζξνύο θαη αζζέλεηεο, θιπ.
5.1. Καλλιέπγεια εδάθοςρ
Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειαηώλα θαη ζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ
εθκεηάιιεπζεο, ην έδαθνο ηνπ πθίζηαηαη δηάθνξνπο ρεηξηζκνύο πνπ έρνπλ ζαλ θύξην ζθνπό
ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ, ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε θαη απνξξόθεζε ηνπ λεξνύ ηεο
βξνρήο θαη γηα θαιύηεξν αεξηζκό. Σν πην ζπλεζηζκέλν ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο πνπ ζήκεξα
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επαξρία εηείαο είλαη ην ζύζηεκα ηεο ζπλερνύο θαιιηέξγεηαο (κεραληθή
θαιιηέξγεηα).
Κε ην ζύζηεκα απηό ν ειαηώλαο θξαηείηαη ζπλερώο θαζαξόο από δηδάληα. Ζ κεραληθή
θαιιηέξγεηα κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, ε επηινγή ηνπ ηξόπνπ εμαξηάηαη από
δηάθνξνπο παξάγνληεο (επνρή,πνηηζηηθόο ειαηώλα ή κε θιπ.).
Έλαο ζπλήζεο ηξόπνο είλαη ην θξεδάξηζκα ή ε ρξήζε θαιιηεξγεηή ζπλήζσο ζηα κέζα ηεο
άλνημεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηκώλα. Γηα λα δηαηεξεζεί ν ειαηώλαο θαζαξόο από δηδάληα γίλνληαη ηα ζεξηλά ζθαιίζκαηα ή
ζβαξλίζκαηα (βαζκό 5-10 cm). πλήζσο γίλνληαη 1-2 αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ησλ
δηδαλίσλ.
Κηα άιιε κέζνδνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηδαλίσλ είλαη ε ρξήζε δηδαληνθηόλσλ.
Υξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο δηδαληνθηόλα επαθήο. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκόδεηαη από κηθξή
κεξίδα ειαηνπαξαγσγώλ.
5.2. Λίπανζη
Ζ ειηά γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα θαξπνθνξήζεη ηθαλνπνηεηηθά έρεη αλάγθε από κηα ζεηξά
ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο άδσην, θώζθνξν, θάιην, καγλήζην, βόξην, θιπ. ηελ επαξρία καο
νη παξαγσγνί βάδνπλ ηα θύξηα ζξεπηηθά ζηνηρεία κε ηηο ρεηκσληθέο ιηπάλζεηο θαη κε
δηαθπιιηθνύο ςεθαζκνύο ρνξεγνύλ ηα δηάθνξα ηρλνζηνηρεία. Σα ηειεπηαία ρξόληα ζε κηα
πξνζπάζεηα ηεο Δ.Α.. εηείαο γηα νξζνινγηθόηεξεο ιηπάλζεηο, γίλνληαη ζε επξεία θιίκαθα
αλαιύζεηο εδαθώλ, έηζη ώζηε θαηαθέξλνπκε λα βξίζθνπκε ηηο αθξηβείο απαηηήζεηο ηεο
θαιιηέξγεηαο ζηα δηάθνξα ζξεπηηθά ζηνηρεία, λα ζεξαπεύνπκε εύθνια ηηο ηξνθνπελίεο, λα
απνθεύγνπκε ηηο ππεξιηπάλζεηο πνπ πξνθαινύζαλ δεκία ηόζν ζηελ θαιιηέξγεηα όζν θαη ζην
πεξηβάιινλ γεληθόηεξα από ηα ππνιείκκαηα ησλ ιηπαζκάησλ πνπ έθζαλαλ ζηα ππόγεηα
ύδαηα.
5.3 Άπδεςζη
ηελ επαξρία εηείαο κε ηηο επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (μεξνζεξκηθό θιίκα) ε άξδεπζε
είλαη απαξαίηεηε γηα κηα πεξίνδν πεξίπνπ 6 κελώλ (από Απξίιην κέρξη επηέκβξην) όπσο
θαίλεηαη θαη από ην βξνρνκεηξηθό δηάγξακκα. Οη αλαγθαίεο πνζόηεηεο λεξνύ γηα ηελ ειηά
είλαη 650-850 mm βξνρήο εηεζίσο.
Οη θύξηεο πεγέο αξδεπηηθνύ ύδαηνο ζηελ επαξρία εηεία είλαη:
1. Πεγέο (47) κε κέζε εηήζηα πνζόηεηα λεξνύ πεξίπνπ 13 Υ 10m3
2, Πεγάδηα (62)
3. Γεσηξήζεηο (204) κε κέζε εηήζηα πνζόηεηα λεξνύ πεξίπνπ 10 Υ 10 m3.
ηελ πεξηνρή καο ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα εληνπηζκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο όπσο ε
ζηάγδελ άξδεπζε θαη ε κηθξνεθηόμεπζε. Έηζη επηηπγράλνπκε:
• Κεγάιε αμηνπνίεζε ηνπ λεξνύ.
• Διάρηζηεο απώιεηεο λεξνύ/
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• Πεξηνξηζκό ησλ εξγαηηθώλ
• Γπλαηόηεηα δηαλνκή ιηπαζκάησλ.
• Αμηνπνίεζε κηθξώλ παξνρώλ.
πλήζσο εθαξκόδνληαη 3-5 πνηίζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ. Θαηά
θαλόλα γίλεηαη ην πξώην πόηηζκα ηέινο Καΐνπ, ην επόκελν Ηνύιην θαη ζηε ζπλέρεηα ην
επόκελν ηέινο Απγνύζηνπ, αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, κπνξεί λα γίλεη
θαη έλα ηειεπηαίν πόηηζκα ηέινο επηεκβξίνπ.
5.4. Κλάδεμα
Σν θιάδεκα είλαη γηα ηελ ειηά κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο. ηελ
πεξηνρή καο κεηά ην θιάδεκα δηακόξθσζεο, γίλεηαη θιάδεκα θαξπνθνξίαο. Κε ην θιάδεκα
θαξπνθνξίαο αξαηώλνπκε ηνπο κνλνεηείο βιαζηνύο, αθαηξνύκε ηνπο βιαζηνύο πνπ έρνπλ
θαξπίζεη (εμαζζελεκέλεο πνδηέο, αθαηξνύκε βιαζηνύο ή θιαδηά πνπ μεξάζεθαλ, είλαη
άξξσζηνη ή ζε άζρεκε ζέζε. Δθηόο από ην θιάδεκα θαξπνθνξίαο θάζε 3-5 έηε γίλεηαη
απζηεξόηεξν θιάδεκα (αλαλέσζεο) γηα ηελ θαιύηεξε αλαλέσζε ηεο θόκεο ηνπ δέληξνπ.
ηελ πεξηνρή καο γίλεηαη ζπζηεκαηηθό θιάδεκα θαη έηζη επηηπγράλνπκε λα ακβιύλνπκε ην
πξόβιεκα ηεο παξεληαπηνθνξίαο.
5.5. Ανηιμεηώπιζη εσθπών και αζθενειών
Σα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ πεξηνρή καο νθείινληαη ζε έληνκα. Οη
κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο ιόγσ ηεο ρακειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο δελ επλννύληαη κε
απνηέιεζκα λα κελ εκθαλίδνληαη. Σα θπξηόηεξα έληνκα πνπ πξνθαινύλ δεκηά ζηελ ειηά είλαη
ν δάθνο,ν ππξελνηξήηεο, ην ιεθάλην, αζπηδησηόο, θινηνηξίβεο θ.α. Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ
δάθνπ πνπ είλαη θαη ν θπξηόηεξνο ερζξόο γίλεηαη κε δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο από εδάθνπο
κε δηάιπκα νξγαλνθνζθσξηθνύ εληνκνθηόλνπ θαη πδξνιπκέλεο πξσηεΐλεο, κεηά ηελ
απαγόξεπζε ησλ αεξνςεθαζκώλ ζην Λνκό Ιαζηζίνπ. πλήζσο ζηηο πεξηζζόηεξεο Θνηλόηεηεο
κε ηνπο δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο έρνπκε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
δάθνπ (πνζνζηό πξνζβεβιεκέλνπ θαξπνύ <5%).
5.6. ςγκομιδή
Ζ ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ γίλεηαη ζηελ πεξηνρή καο ηέιε Φζηλνπώξνπ - αξρέο Υεηκώλα, ηόηε
είλαη ην άξηζην ζηάδην σξίκαλζεο, ν θαξπόο έρεη ηε κεγαιύηεξε ειαηνπεξηεθηηθόηεηα θαη δίλεη ηελ
θαιύηεξε πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Οη θπξηόηεξεο κέζνδνη ζπιινγήο ηνπ θαξπνύ ζηελ πεξηνρή
καο είλαη:
α) πιινγή κε ηα ρέξηα
Ζ κέζνδνο απηή εθαξκόδεηαη θπξίσο ζηα λεαξά δέληξα γηα λα απνθύγνπκε ηελ θαηαζηξνθή ηεο
θόκεο ηνπο. Κε ηελ κέζνδν απηή ν θαξπόο ζπιιέγεηαη από ην δέληξν κε ηα ρέξηα θαη πέθηεη πάλσ
ζηα δίθηπα ειαηνζπιινγήο πνπ ζηξώλνληαη θάησ από ηα δέληξα.
β) πιινγή ειαηνθάξπνπ κε ξαβδηζκό
Ο ηξόπνο απηόο παιαηόηεξα ήηαλ ν πιένλ δηαδεδνκέλνο ζηελ πεξηνρή καο. Κε ηε κέζνδν απηή
θηππάκε ηνπο θαξπνθόξνπο θιάδνπο κε ξαβδηά, ν θαξπόο πέθηεη πάλσ ζε δίρηπα ειαηνζπιινγήο
απ' όπνπ θαη καδεύεηαη. Ζ κέζνδνο απηή ιόγσ ησλ πνιιώλ εξγαηηθώλ πνπ απαηηεί, έρεη ζε κεγάιν
κέξνο αληηθαηαζηαζεί από ηε κεραληθή ζπιινγή.
γ) Κεραληθή ζπιινγή
Θαηά θαηξνύο έρνπλ δνθηκαζηεί πνιιά ζπζηήκαηα κεραληθήο ζπγθνκηδήο ηεο ειηάο. Έρνπλ
δνθηκαζηεί κεραλέο πνπ ξνπθνύλ ηνλ θαξπό από ηα δέληξα, ή ην έδαθνο, δνλεηέο πνπ κε ηε
δόλεζε όινπ ηνπ δέληξνπ ή ησλ βξαρηόλσλ ξίρλνπλ ηηο ειηέο θιπ. Έλαο ηξόπνο κεραληθήο
ζπιινγήο πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδίδεηαη
ζπλερώο είλαη ηα ειαηνξαβδηζηηθά κεραλήκαηα ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο.
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Σα ειαηνξαβδηζηηθά απνηεινύληαη από:
 Σηο πεγέο ελέξγεηαο πνπ είλαη ζπλήζσο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεσο (βελδηλνθηλεηήξεο 2
ή 4 ρξόλσλ), ειεθηξνγελλήηξηεο.
 Σα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζηηο θεθαιέο πνπ γίλεηαη κε κεραληθά κέζα,
πεπηεζκέλν αέξα, πδξαπιηθή πίεζε θαη κε ειεθηξηθό ξεύκα.
 Θνληάξηα ζε δηάθνξα κήθε θαηαζθεπαζκέλα από δηάθνξα πιηθά γηα λα είλαη ειαθξά θαη
αλζεθηηθά.
 ην επάλσ κέξνο θέξνπλ θεθαιέο κε πιαζηηθά ξαβδάθηα. Ο ρεηξηζηήο θξαηώληαο ην
ξαβδηζηήξη θαη θέξνληαο ην κέζα ζηελ θαξπνθόξα θόκε κε ζπλερή θίλεζε ηνπ θνληαξηνύ
πξνθαιεί ηελ πηώζε ηνπ θαξπνύ. Ζ απόζηαζε ηνπ ειαηνθάξπνπ γίλεηαη κε παικηθή ή
πεξηζηξνθηθή θίλεζε.
Σα ειαηνζπιιεθηηθά κεραλήκαηα γεληθά ζε ειαηνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ειηώλ ρακειώλ ζρεκάησλ
αλάπηπμεο (Θνξσλέτθε), βνεζνύλ ζηε ζπιινγή ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο δεκηέο πνπ
πξνθαινύληαη ζην δέληξν θαη ζηνλ ειαηόθαξπν.
Ζ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη πνιύ θαιή γηαηί ν θαξπόο ηξαπκαηίδεηαη ιηγόηεξν θαη
ζπληνκεύεηαη ν ρξόλνο ζπιινγήο.
Κεηά ηε ζπιινγή ν θαξπόο ζπγθεληξώλεηαη θαη κε ηε βνήζεηα θόζθηλνπ ή θαη κε ηα ρέξηα
απνκαθξύλεηαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θύιισλ, ησλ θιαδηώλ θαη ησλ μέλσλ πιώλ. Ζ
πνηόηεηα ηνπ ζπγθνκηζκέλνπ ειαηνθάξπνπ ζεσξείηαη από ηηο θαιύηεξεο, παξνπζηάδεη πνιύ ρακειό
πνζνζηό δαθνπξνζβνιήο, κηθξό πνζνζηό μέλσλ πιώλ, πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ιάδη.
ηε ζπλέρεηα ν θαξπόο κπαίλεη ζε ζάθνπο (θαηαζθεπαζκέλνπο από γηνύηα) θαη κεηαθέξεηαη γηα
επεμεξγαζία ζηα ειαηνηξηβεία.
Ζ επεμεξγαζία γίλεηαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα (ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ειαηνηξηβείσλ ζε
όιε ηελ επαξρία θαη ηελ πνιύ κεγάιε δπλακηθόηεηα ηνπο) θαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζζεί λα
απνζεθεπζεί ν θαξπόο (όρη πάλσ από 2-3 κέξεο) γίλεηαη πάληα ζε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο.
5.7. Γιαδικαζία επεξεπγαζίαρ ηος ελαιοκάππος
5.7.1. Παξαιαβή θαη θαζαξηζκόο
Ο ειαηόθαξπνο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ξίρλεηαη ζηε ιεθάλε ππνδνρήο πνπ είλαη
θαηαζθεπαζκέλε από ιακαξίλα θαη βξίζθεηαη βπζηζκέλε κέζα ζην έδαθνο. Από ηε ιεθάλε
ππνδνρήο κεηαθέξεηαη κε κεηαθνξηθή ηαηλία ζηα κεραλήκαηα θαζαξηζκνύ.
Αξρηθά απνκαθξύλνληαη ηα θύιια θαη νη θιαδίζθνη κε εηδηθά απνθπιισηήξηα, κέζα ζηα νπνία
ν ειαηόθαξπνο πέθηεη ζε ξεύκα αληίζεηεο θνξάο πνπ ζπκπαξαζύξεη ηα θύιια θαη ηα ειαθξά
θιαδηά θαη ηα απνκαθξύλεη.
Κεηά ην απνθπιισηήξην ν ειαηόθαξπνο πιέλεηαη, ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ζε παιιόκελν
θόζθηλν όπνπ θαη ζηξαγγίδεηαη.
5.7.2. Παξαζθεπή ηεο ειαηόκαδαο
Γηα λα κπνξέζεη λα εμαρζεί ην ιάδη από ηνλ ειαηόθαξπν απηόο πξέπεη λα ζξπκκαηηζηεί θαη λα
καιαρζεί.
Ο ζξπκκαηηζκόο ηνπ ειαηνθάξπνπ γίλεηαη κε ζθπξόκπινπο, κεηά ην ζπάζηκν. Ο
ζξπκκαηηζκέλνο θαξπόο ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζην καιαθηήξα. Δθεί καιάζζεηαη ειαθξά
γηα κηζή ώξα πεξίπνπ ζε ειεγρόκελε ζεξκνθξαζία (όρη πάλσ από 27ν C).

«ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ»
Μελέτη για την τροποποίηση τοσ ΠΟΠ Σητείας Κρήτης

5.7.3.Παξαιαβή ηνπ ειαηνύρνπ ρπκνύ
α) Κε πίεζε
Ζ εθπίεζε είλαη ε επεμεξγαζία δηαρσξηζκνύ ηεο πγξήο από ηελ ζηεξεή θάζε ηεο ειαηνδύκεο
κε εθαξκνγή δπλάκεσλ ζπκπίεζεο. Θαηά ηελ ζπκπίεζε ηεο ειαηνδύκεο ε πίεζε απμάλεηαη
ζηαδηαθά. Ζ ειαηνδύκε ζηα πηεζηήξηα ηνπνζεηείηαη ζε θπθιηθά ειαηόπαλα θαη κε κεηαιιηθή
πιάθα πνπ κπαίλεη πάλσ από ηα ειαηόπαλα ζπκπηέδεηαη ε ειαηόκαδα θαη βγαίλεη ν ειαηνύρνο
ρπκόο. Ο ηύπνο απηώλ ησλ ειαηνπξγείσλ έρεη ζρεδόλ εγθαηαιεηθζεί (ππάξρνπλ 2-3 ζε όιε
ηελ επαξρία) ιόγσ ησλ πςειώλ εξγαηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
β) Κε θπγνθέληξηζε
Σα ζπγθξνηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ βαζηθό κεράλεκα έλα θπγνθεληξεηή κε νξηδόληην
άμνλα ην Decanter από ην νπνίν πεξλά ε ειαηνδύκε, αξαησκέλε κε λεξό θαη ρσξίδεηαη ζε
ειαηνππξήλα, θπηηθά πγξά θαη ειαηόιαδν. Σα άιια κεραλήκαηα πνπ απνηεινύλ ην
ζπγθξόηεκα είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα θιαζζηθνύ ηύπνπ
ειαηνπξγεία.
Σν Decanter απνηειείηαη από έλα θπιηλδξνθσληθό πεξηζηξεθόκελν ηύκπαλν κέζα ζην νπνίν
πεξηζηξέθεηαη κε δηαθνξεηηθή ηαρύηεηα έλαο κεηαθνξηθόο θνριίαο. Θαηά ηε δηέιεπζε ηεο
ρσξίδεηαη ζε ειαηνππξήλα, θπηηθά πγξά θαη ειαηόιαδν κε κηθξή πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία,
ζηε ζπλέρεηα ην ειαηόιαδν νδεγείηαη ζε δεύηεξν δηαρσξηζηήξα κεγάιεο δπλακηθόηεηαο όπνπ
γίλεηαη θαη ν ηειηθόο δηαρσξηζκόο. Θαηόπηλ ην ειαηόιαδν νδεγείηαη ζηηο δεμακελέο.
εκεηώλεηαη όηη ζε όια ηα ειαηνπξγεία ηεο επαξρίαο όια ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα πνπ έξρνληαη
ζε επαθή κε ηελ ειηά είλαη αλνμείδσηα.
5.7.4 Απνζήθεπζε θαη ζπζθεπαζία
Σν ειαηόιαδν ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ κεηαθέξεηαη ζε κεγάιεο αλνμείδσηεο
δεμακελέο όπνπ θπιάζζεηαη κέρξη ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Οη θπξηόηεξεο ζπζθεπαζίεο είλαη:
Ιεπθνζηδεξά δνρεία 5 ιίη., γπάιηλεο θηάιεο 1 ιίη. θαη ηειεπηαία γηα ηηο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνύ ζπζθεπάδεηαη ειαηόιαδν θαη ζε κηθξόηεξεο ζπζθεπαζίεο.
Ζ ζπζθεπαζία γίλεηαη ζε εγθεθξηκέλα από ηηο αξκόδηεο αξρέο πλεηαηξηζηηθά ή ηδησηηθά ηππνπνηεηήξηα, πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο. Ζ δηαδηθαζία απηή
θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη αιινίσζε ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνθιεζεί από ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπ κέζα ζε
δεμακελέο πινίσλ ή ζε βπηηνθόξα απηνθίλεηα κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο, δεδνκέλνπ όηη ηέηνηνπ είδνπο κεηαθνξά:
α) Δγθπκνλεί θηλδύλνπο αιινίσζεο ηεο πνηόηεηαο ιόγσ αλαηαξάμεσλ θαη ζεξκηθώλ επηδξάζεσλ νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απώιεηεο ησλ πηεηηθώλ νπζηώλ πνπ επεξεάδνπλ ηα
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ππνβάζκηζε άιισλ ρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ηα
ππεξνμείδηα θαη νη ζηαζεξέο Θ232 θαη Θ270.
(β) Πξνθαιεί δπζρέξεηεο ζηελ εθαξκνγή ειέγρσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο γλεζηόηεηαο θαη
ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πξντόληνο. Έρνπλ βξεζεί πνιιέο θνξέο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζε
αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ ειαηόιαδα πνπ θέξνπλ ηελ νλνκαζία ΠΟΠ εηείαο ρσξίο λα έρνπλ
νπδεκία ζρέζε κε ην εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηόιαδν Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνειεύζεσο “εηεία Θξήηεο”, νπόηε θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηε ζπζθεπαζία απζηεξά
εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο. Πνιιέο εηαηξείεο ζθεηεξίδνληαη ηελ εμαηξεηηθή θήκε πνπ
έρεη ην ΠΟΠ “εηεία Θξήηεο” όρη κόλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ
θαη ζπζηεκαηηθά πξνσζνύλ ειαηόιαδα κε ηελ νλνκαζία ΠΟΠ “εηεία Θξήηεο” ηα νπνία δελ
πξνέξρνληαη από ηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή δώλε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, (όπσο θαίλεηαη θαη ζην Παξάξηεκα 1, Αζθαιηζηηθά κέηξα θαη εμώδηθα) ε
ΔΑ εηείαο έρεη θεξδίζεη αζθαιηζηηθά κέηξα ελαληίνλ εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα πνπ ζθεηεξηδόληνπζαλ ην όλνκα ΠΟΠ “εηεία Θξήηεο”, ελώ ζηε Γεξκαλία ν αληηπξόζσπνο ηεο Έλσζεο
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έρεη θαηαζέζεη πνιιά εμώδηθα ζε εηαηξείεο πνπ πνπινύζαλ παξάηππα ειαηόιαδν ΠΟΠ “εηεία
Θξήηεο” θαη νη νπνίεο δήισζαλ όηη ζα ζηακαηήζνπλ ηε ρξήζε ηεο νλνκαζίαο.
6.ΓΔΜΟ
Η ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΔΛΙΑ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ
6.1 ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΗΣΔΙΑ
Ζ Δπαξρία εηείαο ήηαλ πάληνηε θαη εμαθνινπζεί λα είλαη θαη ζήκεξα ε πην απνκνλσκέλε θαη
απνκαθξπζκέλε επαξρία ηεο Θξήηεο. Απηό ππήξμε θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηελ ηζηνξία
θαη ηε δσή ηεο Δπαξρίαο.
Ζ Δπαξρία εηείαο απνηειεί κηα εληαία, αδηαίξεηε θαη νκνηνγελή αλζξσπνγεσγξαθηθή,
νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ελόηεηα. Σν εκηαζηηθό θέληξν ηεο εηείαο
αζθνύζε θαη αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζε όιε ηελ επαξρία παξά ηηο δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο
θαη ηε κεγάιε έθηαζε ηεο πεξηνρήο, ιόγσ ηεο έιιεηςεο εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκήο ζε άιια
δεπηεξεύνληα θέληξα ηεο επαξρίαο. Σν ρακειό εηζόδεκα ησλ θαηνίθσλ, ε έιιεηςε
απαζρόιεζεο, ε αλεπαξθήο κέρξη αλύπαξθηε ηερληθή θαη θνηλσληθή ππνδνκή, ε εξήκσζε ηεο
ππαίζξνπ θαη ν επεξρόκελνο καξαζκόο θαη ε δηάιπζε πνιιώλ νηθηζκώλ, ζαλ ζπλέπεηα ησλ
παξαπάλσ αιιά θαη ε ζπλερήο κείσζε θαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηε
ρακειή ππθλόηεηα, είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα από ηα πξνβιήκαηα ηεο επαξρίαο.
6.2. Γευγπαθικά σαπακηηπιζηικά και σπήζειρ γηρ
Ζ επαξρία εηείαο βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό άθξν ηεο Θξήηεο θαη ππάγεηαη ζην Λνκό
Ιαζηζίνπ. Γπηηθά ζπλνξεύεη κε ηελ επαξρία Ηεξάπεηξαο ελώ από ηηο άιιεο πιεπξέο ππάξρεη
ζάιαζζα. Δίλαη ε κεγαιύηεξε επαξρία ηεο Θξήηεο κε έθηαζε 787 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα. Σν
κέζν κήθνο αλέξρεηαη ζε 40 ρηιηόκεηξα θαη ην κέζν πιάηνο ζε 20 ρηιηόκεηξα. Θαιύπηεη ην
10% ηεο επηθάλεηαο ηεο Θξήηεο θαη δηαζέηεη ην 20% ησλ αθηώλ ηεο. Γεηηληάδεη κε ηα
Γσδεθάλεζα (Θάζν, Θάξπαζν θιπ).
Ζ πεδηλή γε θαιύπηεη πεξίπνπ ην 18% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο επαξρίαο θαη βξίζθεηαη
θπξίσο ζηηο παξαιηαθέο δώλεο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο εηείαο όπνπ ππάξρεη κηα πεδηλή δώλε
έθηαζεο 35.000 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ. Οη ππόινηπεο εθηάζεηο είλαη εκηνξεηλέο (52%) θαη
νξεηλέο (30%). Αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο, ε γεσξγηθή γε θαιύπηεη ην 25,5%, νη
βνζθόηνπνη ην 68%, ηα δάζε ην 2%, νη νηθηζκνί ην 2,7% θαη ην ππόινηπν 1,1% θαιύπηεηαη
από λεξό θαη δηάθνξεο άιιεο ρξήζεηο.
Όζνλ αθνξά ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηώλ ππάξρνπλ δύν βαζηθέο γεσξγηθέο
δώλεο:
α) 11 επξύηεξε πεξηνρή ηεο εηείαο (από θνπή κέρξη Παιαίθαζηξν) ζπλνιηθήο έθηαζεο 100
ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ όπνπ επηθξαηεί ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαη ηνπ ακπειηνύ (νπιηαλίλα).
β) Ζ εκηνξεηλή πεξηνρή ηεο επαξρίαο όπνπ επηθξαηνύλ νη θαιιηέξγεηεο ηεο ειηάο θαη ησλ
νηλάκπεισλ.
Από ην ζύλνιν ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 200 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα
θαιιηεξγείηαη ην 67% ελώ ην ππόινηπν 33% απνηειεί αγξαλάπαπζε. Οη θαιιηεξγνύκελεο
εθηάζεηο αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο δηαθξίλνληαη ζε αξνηξαίεο (11%), δελδξώδεηο
(42%), θεπεπηηθή γε (3%) θαη ακπέιηα (11%), ελώ αξδεύεηαη ην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο
θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο κε απμεηηθή ηάζε κε ηα λέα εγγεηνβειηησηηθά έξγα πνπ
εθηεινύληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο επαξρίαο.
Γηαρξνληθά παξαηεξείηαη κηα κηθξή αύμεζε ησλ δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ (θπξίσο ειηάο) θαη
ηεο θεπεπηηθήο γεο (πξώηκα θεπεπηηθά) θαη κηα ζπλερώο απμαλόκελε κείσζε ζηελ
θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηώλ εμαηηίαο ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο παξαδνζηαθήο απηήο θαιιηέξγεηαο
κε ειηέο θαη ζεξκνθήπηα.

6.3. Πληθςζμόρ
Δλώ ε επαξρία εηείαο θαηαιακβάλεη ην 43% ηνπ Λνκνύ Ιαζηζίνπ θαη ην 10% ηεο Θξήηεο, ν
πιεζπζκόο ηεο απνηειεί κόλν ην 32% ηνπ Λνκνύ θαη ην 4,5% ηεο Θξήηεο. Ζ ππθλόηεηα ηνπ
πιεζπζκνύ είλαη πνιύ ρακειή κόιηο 28 θάηνηθνη αλά η.ρ. έλαληη 38 θαηνίθσλ αλά η.ρ. ηνπ
Λνκνύ, 60 θαηνίθσλ αλά η.ρ. ηεο Θξήηεο θαη 74 θαηνίθσλ αλά η.ρ. ηεο ρώξαο.
Γηαρξνληθά κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνύ ηεο Δ..Τ.Δ. παξαηεξνύκε
κηα ζπλερή ζρεδόλ κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο επαξρίαο κε απνθνξύθσκα ηελ θαηά 11%>
κείσζε ηε δεθαεηία 1961-1971 πνπ νθείιεηαη ζην κεγάιν κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα πξνο ηα
κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο (θπξίσο Αζήλα θαη Ζξάθιεην), όζν θαη πξνο ην Δμσηεξηθό
(θπξίσο ηε Γπηηθή Γεξκαλία), θαηλόκελν γεληθό γηα ην Λνκό θαη ηελ Θξήηε. Αληίζεηα ηε
δεθαεηία 1971-1981 ε κείσζε είλαη αζήκαληε (0,6%). Όκσο ηόζν ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο
ηνπ Λνκνύ όζν θαη ηεο Θξήηεο απμήζεθαλ θαηά 6% πεξίπνπ θαηά ηε δεθαεηία απηή. Κηθξή
κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο επαξρίαο εηείαο παξαηεξήζεθε θαη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία
1981-1991 (από 22.256 ην 1981 ζε 22.122 ην 1991).
Σαπηόρξνλα παξαηεξείηαη κηα εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνύ από ηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο θαη θπξίσο από ηηο εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πξνο ην εκηαζηηθό θέληξν ηεο εηείαο θαη
θαηά δεύηεξν ιόγν πξνο ηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο (Παιαηόθαζηξν,
Καθξύο Γπαιόο,
Θνπηζνπξάο, Γνύδνπξαο) ιόγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ
πξώηκσλ θεπεπηηθώλ.
Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ε γήξαλζε θπξίσο ησλ αγξνηηθώλ
θνηλνηήησλ. Πνιινί από ηνπο νηθηζκνύο ηεο επαξρίαο δελ έρνπλ ηζόξξνπε θαηαλνκή ειηθηώλ,
κε έληνλε απνπζία όρη κόλν λέσλ αιιά θαη ησλ παξαγσγηθήο ειηθίαο θαηνίθσλ.
ΘΑΣΑΛΟΚΖ ΖΙΗΘΗΧΛ
0-9 άηνκα 3.673
10-19 « 3.084
20-29 « 1.872
30-39 « 2.320
40-49 « 3.047
50-59 « 2.591
60-69 « 2.592
70 θαη άλσ 2.977
Δίλαη γλσζηνί νη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ αιιά θαη ηεο
επαξρίαο: Ζ έιιεηςε απαζρόιεζεο, ην ρακειό αγξνηηθό εηζόδεκα θαη νη δπζκελείο ζπλζήθεο
εξγαζίαο ζηε γεσξγία ρσξίο ζύγρξνλα κέζα, νη ππνβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο, παηδείαο
θαη πξόλνηαο, ε έιιεηςε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο λένπο.
Όκσο ε εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνύ από ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο δελ
αληηζηνηρεί θαη ζε αλάινγε εγθαηάιεηςε ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ. Κε ηε ζεκαληηθή
βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ επαξρηαθνύ θαη αγξνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ηελ αύμεζε ησλ
ηδησηηθώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ πνιινί αγξόηεο εγθαζίζηαληαη κελ ζηε εηεία θαη ηνπο
παξαιηαθνύο νηθηζκνύο, όκσο εμαθνινπζνύλ λα θαιιηεξγνύλ ηηο γεσξγηθέο ηνπο πεξηνπζίεο.
Παξάιιεια πνιινί αγξόηεο έρνπλ θαη δεύηεξε απαζρόιεζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη θπξίσο
ηνλ ηνπξηζκό, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα αξθεηά πςειό επίπεδν αλάπηπμεο ζε ζύγθξηζε κε
άιινπο ηνκείο θαη από επνρηθόηεηα.
Σα ηειεπηαία ρξόληα κε ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ηερληθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο, ηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ησλ δπλακηθώλ θαιιηεξγεηώλ παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή
ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη παιηλλόζηεζε ησλ κεηαλαζηώλ νη νπνίνη εγθαζίζηαληαη
θπξίσο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο εηείαο ή ζηνπο αλαπηπζζόκελνπο παξαιηαθνύο
νηθηζκνύο.

6.4. ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Ο ελεξγόο πιεζπζκόο αλέξρεηαη ζην 33,5% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο επαξρίαο. Σν
64% ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ απαζρνιείηαη ζηε γεσξγία αιιά κόλν ην 40% έρεη ηε γεσξγία
ζαλ απνθιεηζηηθή απαζρόιεζε θαη πεγή εηζνδήκαηνο, ελώ ην ππόινηπν 24% έρεη θαη δεύηεξε
απαζρόιεζε (θύξηα ή δεπηεξεύνπζα) θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκό, ηηο νηθνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο.
ηνλ γεσξγηθό ηνκέα παξαηεξείηαη έληνλε επνρηαθή ππναπαζρόιεζε θπξίσο ηνπο ζεξηλνύο
κήλεο ελώ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν παξνπζηάδεηαη έιιεηςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.
Σα ηειεπηαία όκσο ρξόληα ιόγσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ δπλακηθώλ θαιιηεξγεηώλ, ην θαηλόκελν
απηό ηείλεη λα κεησζεί αηζζεηά.
Απαζρόιεζε θαηά θιάδν
Γεσξγία,θηελνηξνθία θιπ.
Βηνκεραλία,βηνηερλία
Ζιεθηξηζκό ,Γεκόζηα έξγα,νηθνδνκή
Δκπόξην,εζηηαηόξηα,μελνδνρεία
Κεηαθνξέο, επηθνηλσλίεο
Σξάπεδεο, αζθάιεηεο θιπ.
Ινηπέο ππεξεζίεο
Γηάθνξα

%
64,6
4,8
6,9
8,5
3,7
0,9
7,7
2

6.5. Πποβλήμαηα και πποοπηικέρ ηος ππυηογενούρ ηομέα
Οη βαζηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο επαξρίαο εηείαο είλαη απηέο ηεο ειηάο, ηεο ακπέινπ, ησλ
πξώηκσλ θεπεπηηθώλ θαη ηεο κπαλάλαο. Σν κέιη έρεη επίζεο δπλακηθή πξννπηηθή, παξόηη
ζήκεξα ηα επίπεδα παξαγσγήο θαη ε έθηαζε παξαγσγήο είλαη ρακειά.
6.5.1. Δλαιοκαλλιέπγεια
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο είλαη ε ζεκαληηθόηεξε θαιιηέξγεηα ζηελ επαξρία εηείαο. ’ απηό
ζπλεηέιεζε ηόζν ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο όζν θαη ε έληνλε έιιεηςε λεξνύ. Τπάξρνπλ
2.500.000 πεξίπνπ ειαηόδεληξα πνπ θαιύπηνπλ έθηαζε 65.000 ζηξεκκάησλ δειαδή ην 78%
ησλ δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ θαη ην 32,5% ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο γεο. Ζ παξαγσγή
ιαδηνύ αλέξρεηαη εηεζίσο πεξίπνπ ζε 10.000 πεξίπνπ ηόλλνπο, είλαη δε αξίζηεο πνηόηεηνο
(νμύηεηα <0,8) κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή
αγνξά.
Ζ αξδεπόκελε έθηαζε αλέξρεηαη ζην 60% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ειαηνθαιιηέξγεηαο.
Ζ απόδνζε ησλ ειαηνδέληξσλ πνπ αξδεύνληαη είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηελ απόδνζε
ησλ μεξηθώλ. Ζ κέζε απόδνζε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 4 θηιά ιάδη/ειαηόδεληξν θαη ε
αθαζάξηζηε ζπλνιηθή αμία παξαγσγήο είλαη πεξίπνπ 7 δηο δξρ. ή ην 70% ηεο αθαζάξηζηεο
αμίαο ηνπ ζπλόινπ ηε θπηηθήο παξαγσγήο.
Ο αξηζκόο ησλ ειαηνδέληξσλ παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξόληα κηα αύμεζε πεξίπνπ 2,5%
θαηά κέζν όξν.
6.5.2. οςληανίνα
Ζ θαιιηεξγνύκελε έθηαζε είλαη πεξίπνπ 3.000-4.000 ζηξέκκαηα από ηα νπνία ην 58%
αξδεύεηαη. Ζ παξαγσγή αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 1,5 - 2,5 ρηιηάδεο ηόλλνπο εηεζίσο κε κέζε
ζηξεκκαηηθή απόδνζε 250-300 θηιά/ζηξέκκα. Σα θαιιηεξγνύκελα ζηξέκκαηα παξνπζίαζαλ
κεγάιε κείσζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο θαζαξήο πξνζόδνπ αλά ζηξέκκα
κεηά ηελ αύμεζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ εμόδσλ θαη ιόγσ ηεο επηδόηεζεο γηα εθξίδσζε
ακπειηώλ ζνπιηαλίλαο πνπ ρνξεγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα από ηελ Δπξσπατθή Θνηλόηεηα.
6.5.3.Οινάμπελοι
Ζ έθηαζε πνπ θαιιηεξγείηαη είλαη πεξίπνπ 9.000 ζηξέκκαηα δειαδή ην 4,5% ηεο γεσξγηθήο
γεο. Ζ επαξρία εηείαο αλήθεη ζηε δώλε παξαγσγήο θξαζηνύ «Ολνκαζίαο πξνέιεπζεο».

Παξάγεηαη θόθθηλν θξαζί V.Q.P.R.D. από ηελ πνηθηιία «ΙΗΑΣΗΘΟ» θαζώο θαη ιεπθό θξαζί
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο από ηηο πνηθηιίεο «ΒΗΙΑΛΑ», «ΘΡΑΦΑΘΖΡΗ» θαη «ΚΟΥΑΣΟ».
Οη πξννπηηθέο ηνπ θξαζηνύ πεξηγξάθνληαη επνίσλεο γηα ην εηεηαθό θξαζί. Ζ πνηόηεηα ηνπ
παξαγόκελνπ θξαζηνύ είλαη πςειή κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζύγρξνλνπ Οηλνπνηείνπ ηεο
Έλσζε Αγξνηηθώλ πλ/ζκώλ εηείαο θαη κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε δήηεζε από ηελ
ηνπηθή αγνξά θαζώο θαη αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ.
Άιινη ηνκείο παξαγσγήο είλαη ηα ζεξκνθήπηα όπνπ παξάγνληαη θεπεπηηθά εθηόο επνρήο πνπ
επηηπγράλνπλ πςειέο ηηκέο, ε κειηζζνθνκία θιπ.
6.5.4.Πποβλήμαηα και πποοπηικέρ
Σα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ είλαη:
α) Σν κηθξό κέγεζνο,
β) Ο πνιπηεκαρηζκόο
Απηά ηα δύν ραξαθηεξηζηηθά πξνθαινύλ ηηο παξαθάησ αξλεηηθέο επηδξάζεηο.
1) Αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο κεγάιεο θιίκαθαο εγγείσλ βειηηώζεσλ.
2) παηάιε ρξόλνπ ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη αληηνηθνλνκηθή ρξήζε γεσξγηθώλ
κεραλεκάησλ θαη
3) Γπζθνιία εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηώλ.
πκπεξαζκαηηθά ζεκεηώλνπκε όηη ηα πξντόληα ηεο εηείαο θαη ηδηαίηεξα ην ιάδη, ην θξαζί θαη
ην κέιη έρνπλ ζεκαληηθόηαηεο πξννπηηθέο ιόγσ ηεο άξηζηεο πνηόηεηαο ηνπο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθό όηη ην ιάδη θαη ην κέιη αγνξάδνληαη από ηε εηεία σο πξώηε ύιε βειηίσζεο
ηεο πνηόηεηαο αληίζηνηρσλ πξντόλησλ πνπ παξάγνληαη αιινύ.
Όκσο ε εμαηξεηηθή πνηόηεηα απηώλ ησλ πξντόλησλ δελ είλαη επξύηεξα γλσζηή. Απηό
νθείιεηαη ζηελ κηθξήο θιίκαθαο ηππνπνίεζε, ζηελ έιιεηςε πξνβνιήο θαη ζηελ έιιεηςε
ζπζηεκάησλ πξνώζεζεο ζηελ αγνξά, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο.
6.6. ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
6.6.1. ΓΔΛΗΘΑ
Ζ Θξήηε ιόγσ ηεο λόηηαο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ηεο επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο, ηνπ
αλάγιπθνπ θαη ηεο πνηθίιεο ηνπνγξαθηθήο δηακόξθσζεο ηνπ εδάθνπο έρεη πνηθηιία θιίκαηνο.
Σν θιίκα εηδηθόηεξα ζηελ επαξρία εηείαο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθό κε γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηελ κεγάιε ειηνθάλεηα, ην κηθξό ύςνο βξνρνπηώζεσλ νη νπνίεο πέθηνπλ ζε
δηάζηεκα ιίγσλ κελώλ, ηε ρακειή ζρεηηθή πγξαζία, ηηο πςειέο κέζεο ζεξκνθξαζίεο ην
θαινθαίξη θαη ηνλ ήπην ρεηκώλα.
6.6.2. Θεξκνθξαζία
ηελ επαξρία εηεία δελ παξνπζηάδνληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη 18-20ν C.
Φπρξόηεξνη κήλεο ηνπ έηνπο είλαη ν Ηαλνπάξηνο θαη Φεβξνπάξηνο (κέζεο κεληαίεο 12,3
θαη 11,9 ν C) ελώ ν ζεξκόηεξνο είλαη ν Ηνύιηνο (κέζε κεληαία 25,4 ν C).
6.6.3. Βξνρή
Οη βξνρνπηώζεηο ζηελ επαξρία εηείαο είλαη ηππηθέο Κεζνγεηαθνύ θιίκαηνο. Οη βξνρνπηώζεηο
ζπγθεληξώλνληαη ηνπο κήλεο Οθηώβξην - Κάξηην κε κέζν εηήζην ύςνο βξνρνπηώζεσλ
(δεθαεηία 1981-1990) 507,4 mm. ρεηίδνληαο ηε ζεξκνθξαζία κε ην ύςνο ησλ
βξνρνπηώζεσλ έρνπκε ην παξαθάησ βξνρνκεηξηθό δηάγξακκα (επηζπλάπηεηαη).

6.6.4. Άλεκνη
Δίλαη ζπρλνί θαη κεξηθέο θνξέο ζθνδξνί. Οη θπξηόηεξεο δηεπζύλζεηο είλαη βόξεηνη,
Βνξεηνδπηηθνί, λόηηνη, θαη αζθνύλ άκεζε επίδξαζε ζηελ δηακόξθσζε ηνπηθνύ θιίκαηνο.
6.6.5. ρεηηθή πγξαζία
Ζ ζρεηηθή πγξαζία εμαξηάηαη από ηηο εηήζηεο εκεξήζηεο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην
πςόκεηξν θαη ηνπο αλέκνπο. ηελ πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη μεξνζεξκηθή νη κήλεο κε ηελ
πςειόηεξε ζρεηηθή πγξαζία είλαη Γεθέκβξηνο - Ηαλνπάξηνο κε 70% ζρεηηθή πγξαζία ελώ νη
μεξόηεξνη είλαη ν Ηνύληνο - Ηνύιηνο κε ζρεηηθή πγξαζία πεξίπνπ 60-65%.
6.6.6. Ζιηνθάλεηα
Ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπ λεζηνύ έρνπκε ηε κεγαιύηεξε ειηνθάλεηα ζηελ Διιάδα. Από ην κήλα
Απξίιην- επηέκβξην έρνπκε πεξίπνπ 350 ώξεο ειηνθάλεηαο κεληαίσο.
6.6.7. Υαιάδη - Υηόλη
Ζ πηώζε ραιάδηνπ είλαη έλα θαηλόκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζπάληα, ελώ ην ρηόλη πέθηεη
θπξίσο ζηα γύξσ νξεηλά πνιύ ζπαλίσο.

6.6.8. Έδαθνο
ηελ επαξρία εηείαο θπξηαξρνύλ ηα αζβεζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο εδάθε. Γεληθά απηά
πξνέξρνληαη από ηδεκαηνγελή απόζεζε. Οη επηθξαηέζηεξνη εδαθηθνί ηύπνη πνπ απαληώληαη
είλαη:
1. Δξπζξέο γαίεο θαη ραιηθώδε εδάθε, πξντόληα απνζάζξσζεο αζβεζηνιηζηθώλ πεηξσκάησλ
(γπκλά πεηξώδε εδάθε αζβεζηνύρα).
2. θνηεηλόρξσεο θαη αλνηρηόρξσκεο ξεληδίλεο αλακεκηγκέλεο κε εξπζξέο γαίεο, πειό θαη
πεηξώδε εδάθε αζβεζηνύρα). Απαληώληαη ζηα πεδηλά ηκήκαηα ηεο επαξρίαο.
3. Απνπιπκέλα ζπλήζσο όμηλα εδάθε θαξζηηθώλ θνηιάδσλ. Απαληνύλ ζην νξνπέδην Υαλδξά.
Γεληθόηεξα ηα πεξηζζόηεξα εδάθε πνπ θαιιηεξγείηαη ε ειηά είλαη κέζεο ζύζηαζεο
(πεινακκώδε θαη ακκνπειώδε) κέζνπ βάζνπο θαη κε νπδέηεξν έσο ειαθξά αιθαιηθό pH
(7-7,5) ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε αζβέζηην.
Από πιεπξάο γνληκόηεηαο ηα πεξηζζόηεξα εδάθε είλαη επαξθώο εθνδηαζκέλα ζε θάιην,
θώζθνξν, καγλήζην.
πκπεξαζκαηηθά ιακβάλνληαο ππόςε ηηο θιηκαηηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνύλ ζηελ επαξρία εηείαο κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ηδαληθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο ειηάο. Ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζεξκνθξαζηαθέο αλάγθεο ηεο ειηάο γηα
ηνλ εηήζην βιαζηηθό ηεο θύθιν βιέπνπκε όηη είλαη κέζα ζηα απαηηνύκελα όξηα όπσο θαίλεηαη
από ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΦΑΖ
1. Φάζε Υεηκεξηλή-Δαξηλή
Έλαξμε βιάζηεζεο κέρξη έλαξμε άλζηζεο
optimum ζεξκνθξαζίαο 15°C
minimum 10-12°C
2. Πεξίνδν άλζηζεο-Κάτνο-Ηνύληνο
optimum ζεξκνθξαζίαο 16-20°C
minimum 15-32°C
3. Πεξίνδν εμέιημεο ειαηνθάξπνπ
θαξπόδεζε κέρξη σξίκαλζε
optimum 22-25°C
4. Πεξίνδν σξίκαλζεο
optimum 18°C
minimum 15°C
5. Πεξίνδν ζπκπιήξσζεο ηεο εμέιημεο
optimum 18°C
minimum 15°C

ΔΠΗΘΡΑΣΟΤΔ ΘΔΡΚΟΘΡΑΗΔ
Κ.Ο. ΓΔΘΑΔΣΗΑ 1981-1990
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Β. Ιδιαιηεπόηηηα ηος πποφόνηορ
Σν Δμαηξεηηθό Παξζέλν Διαηόιαδν Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνειεύζεσο “εηεία
Θξήηεο” είλαη ην πξντόλ πνπ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά από ηε κεηαπνίεζε ησλ ειαηνθάξπσλ
ηεο πνηθηιίαο ειηάο Θνξσλέηθε.
Σν εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν “εηεία Θξήηεο” ΠΟΠ, έρεη ρξώκα πξαζηλνθίηξηλν, είλαη
ζρεηηθά παρύξεπζην, θαη έρεη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ώξηκνπ θαξπνύ, δειαδή νζκή
ώξηκνπ θαξπνύ θαη θξνπηώδε γεύζε ραξαθηεξηζηηθή ηεο πνηθηιίαο ειηάο πνπ θαιιηεξγείηαη
ζηελ πεξηνρή.

Γ.

Αιηιώδηρ ζσέζη πος ζςνδέει ηη γευγπαθική πεπιοσή με ηη ζςγκεκπιμένη

ποιόηηηα και ηη θήμη
Δλιά και λαογπαθία
Ζ ειηά είλαη θαη ήηαλ ζηελά δεκέλε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξώπνπ απηνύ ηνπ ηόπνπ.
Ζ πξώηε επρή ηνπ παηέξα γηα ην λενγέλλεην παηδί ηνπ είλαη « Λα δήζεηο παηδί κνπ ζαλ ηελ
ειηά». Ζ θαιή ε λύθε κεηξηόηαλ κε ηηο ειηέο πνπ είρε γηα πξνίθα θαη ν θαιύηεξνο ειαηώλαο ηεο
νηθνγέλεηαο πήγαηλε ζηνλ πξσηόηνθν γην.
Έλα κπνπθάιη ιάδη από ην πξώην πνπ άιεζαλ θάζε ρξνληά πήγαηλε ε λνηθνθπξά ζηελ
εθθιεζία, γηα λα επραξηζηήζεη ην Θεό γηα θαιή ζνδεηά, ζίγνπξα ζπλέρεηα ηεο αξραίαο
παξάδνζεο ησλ ζπνλδώλ ζηνπο ζενύο. ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο αξξώζηηαο ησλ κηθξώλ παηδηώλ
θπξίσο, ην πξώην πνπ έθαλε ε κάλα ήηαλ λα ηάμεη ην βάξνο ηνπο ζε ιάδη ζηνλ Άγην. Κε ιάδη
όκσο άιεηθαλ θαη ηα κσξά παηδηά γηα λα θάλνπλ γεξά θόθαια όπσο πίζηεπαλ. Σν ιάδη
δίλνληαλ όπσο γίλεηαη πνιιέο θνξέο θαη ζήκεξα θάζε πξσί ζε αδύλακα παηδηά γηα λα
δπλακώζνπλ. Εεζηό ιάδη έζηαδαλ από ην ιύρλν
ζηα πνλεκέλα απηηά. Δπίζεο ην ιάδη αιείθνληαλ πάλσ ζε πιεγέο ή θαςίκαηα γηα λα
ζεξαπεπζνύλ γξήγνξα θαη κε ιάδη άιεηθαλ νη θνπέιεο ηα καιιηά ηνπο γηα λα γίλνπλ γεξά θαη
όκνξθα. Κηα θνπηαιηά ιάδη αθόκα θαη ζήκεξα πίλνπλ πνιινί κεηά από κέζε
γηα λα αλαθνπθηζζνύλ από ηνλ πόλν ζην ζηνκάρη.
Ζ ειηά ήηαλ ην δέληξν κε ηελ κεγαιύηεξε ρξεζηκόηεηα γηα ην εηεηαθό. Κε ην ιάδη ζα
ηξέθνληαλ, ην μύιν ηεο ειηάο ζα έθαηγε ζην ηδάθη γηα λα δεζηαζεί, κε ηα θισλάξηα ηεο ειηάο
ζα ηάτδε ηα δώα ηνπ.
Σν ειαηόιαδν ήηαλ πνιύ ζηελά δεκέλν κε ηε δηαηξνθή ηνπ. Σν θπξηόηεξν πξσηλό παιηόηεξα
γηα ηνπο κεγάινπο ήηαλ θξίζηλν παμηκάδη βνπηεγκέλν ζην ιαδνθνύξνππν καδί κε ειηέο. Σν
ιάδη, ηα ρόξηα, ην παμηκάδη, ηα όζπξηα, θαη ην θξαζί ήηαλ απηά πνπ έζξεςαλ πνιιέο γεληέο
εηεηαθώλ. Κε ην θαιύηεξν ηεο ιάδη ε λνηθνθπξά ζα δπκώζεη ηα γιπθά ζηηο κεγάιεο γηνξηέο.
Οη ειηέο ήηαλ επίζεο βαζηθό ζηνηρεία ηεο εηεηαθήο δηαηξνθήο. Παζηέο, μπδάηεο, ηζαθηζηέο,
ήηαλ θαζεκεξηλό ζπκπιήξσκα είηε ζην ηξαπέδη, είηε ζην ρσξάθη.
Σν ιάδη είρε θαη άιιεο ρξήζεηο, όπσο ην λα κπαίλεη ζην ιύρλν γηα λα θσηίζεη ην ζπίηη, ελώ
ζην ιάδη θύιαγαλ ην ηπξί γηα λα κε ραιάζεη. Σν ιάδη επίζεο ζπληεξνύζε ηνλ πειηέ ληνκάηαο
πνπ έθηηαρλαλ γηα λα έρνπλ ην ρεηκώλα.
Σν πνιύ ειαηόιαδν όπσο ππνζηεξίδνπλ ηώξα θαη νη επηζηήκνλεο όινπ ηνπ θόζκνπ είλαη ε
αίηηα πνπ νη Θξεηηθνί παξνπζηάδνπλ ηα κηθξόηεξα πνζνζηά θαξδηνπαζεηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν
Πινύζηεο όκσο είλαη θαη νη πξνιήςεηο ζε ζρέζε κε ην ιάδη θαη ην ειαηόδεληξν. Σν θισλάξη ηεο
ειηάο ζα κπεη ζην ζηεθάλη ηεο Πξσηνκαγηάο γηα λα πξνθπιάμεη από ην κάηη, ελώ ην θισλάξη
ειηάο καδί κε ηνλ ζηαπξό από βάγηα πνπ ζα πάξνπλ νη γπλαίθεο από ηελ εθθιεζία ηελ Θπξηαθή
ησλ Βαΐσλ, ζα κπεη ζην εηθνλνζηάζη γηα λα πξνζηαηεύεη ην ζπίηη. Ιάδη ζε λεξό ζα ξίμεη ε
γηαγηά κόιηο λνκίδεη όηη ην παηδί έρεη καηηαζζεί θαη αλάινγα κε ην πσο ζα κνηξαζζεί ην ιάδη
κέζα ζην λεξό θαηαιαβαίλεη όηη ην παηδί έρεη κάηη θαη ζα πεη επρή γηα λα ην μεκαηηάζεη.
Δπίζεο ζεσξείηαη πνιύ θαθό ζεκάδη λα ζπάζεη ην πηζάξη κε ην ιάδη πνπ ζεκαίλεη θαθή ρξνληά
γηα ην ζπίηη. Αθόκε κε ην ιάδη από ην θαληήιη ηεο εθθιεζίαο ζηαύξσλαλ ηα κηθξά παηδηά νη
καλάδεο πνπ έηζη πίζηεπαλ όηη ηα πξνζηάηεπαλ από ηηο αξξώζηηεο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ
βγαίλεη είλαη όηη ε ειηά ήηαλ θαη ζα είλαη ζπλώλπκε ηνπ θαζεκεξηλνύ ηξόπνπ δσήο ηνπ
εηεηαθνύ.
ηελ επαξρία εηείαο γίλνληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο λα βειηησζεί ε θαιιηέξγεηα, κεηώλνληαη
ηα αγξνρεκηθά ώζηε λα παξάγεηαη θαιύηεξν ειαηόιαδν, απμάλεηαη ε δπλακηθόηεηα ησλ
ειαηνηξηβείσλ ώζηε λα γίλεηαη ζπληνκόηεξα ε επεμεξγαζία ηνπ ειαηνθάξπνπ, θηηάρλνληαη θαη
άιιεο αλνμείδσηεο δεμακελέο θύιαμεο ηνπ ειαηνιάδνπ ώζηε λα κελ ππνβαζκίδεηαη ην
ειαηόιαδν θαηά ηε θύιαμε, γίλνληαη πξνζπάζεηεο από ηελ Δ.Α.. εηείαο ώζηε λα δηαθηλείηαη
ην εηεηαθό ειαηόιαδν ζπζθεπαζκέλν ηόζν ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ όζν θαη ηνπ
εζσηεξηθνύ κε πνιύ επνίσλεο πξννπηηθέο.
Κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ πεξηνρή καο θαη πνπ ίζσο είλαη
ην έλαπζκα γηα πνιινύο λένπο αγξόηεο κεηά θαη από ηα πνιύ θαιά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα,
είλαη ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ κε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Ήδε 20 ζηξέκκαηα κε παξαγσγή 2

ηόλλσλ θαιιηεξγνύληαη ελώ άιινπ 15 παξαγσγνί κε 100 ζηξέκκαηα βξίζθνληαη ζην
κεηαβαηηθό ζηάδην έληαμεο.
Πηζηεύνπκε όηη ε δπλακηθή πνπ έρεη ηώξα ε ειαηνθαιιηέξγεηα είλαη ίζσο ε θαιύηεξε επθαηξία,
γηα λα κπνξέζεη ε εηεία λα θξαηήζεη ηνπο λένπο θνληά ηεο θαη λα αζρνιεζνύλ κ’ απηήλ. Ζ
δε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, ζα είλαη κία ζεκαληηθή πξάμε
πνπ ζα βνεζήζεη ην ζθνπό απηό.
Ιζηοπικά ζηοισεία
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο γίλνληαλ ζηελ επαξρία εηείαο ζίγνπξα από ηα Κηλσηθά ρξόληα. ηνλ
πάην πεγαδηνύ γεκάηνπ κε λεξό πνπ βξέζεθε ζηελ Θάησ Εάθξν θαηά ηηο αλαζθαθέο ηνπ
Κηλσηθνύ αλαθηόξνπ, κέζα ζε ζθεύνο βξέζεθαλ ειηέο ηόζν θαιά δηαηεξεκέλεο ιεο θαη
θόπεθαλ ηόηε από ην δέληξν, νη νπνίεο κόιηο εθηέζεθαλ ζηνλ αέξα όκσο, δάξσζαλ θαη
απνμεξάλζεθαλ.
Από ηελ Θάησ Εάθξν πνπ ήηαλ θαη ην θπξηόηεξν ιηκάλη ηεο Κηλσηθήο Θξήηεο έθεπγαλ ηα
πινία πνπ κεηέθεξαλ ην Θξεηηθό ιάδη ζ’ όιε ηελ Αλαηνιηθή Κεζόγεην (Αίγππην, πξία, Κηθξά
Αζία) όπνπ θαη αληαιιάζζνληαλ κε άιια πξντόληα. Αλ δνύκε δε πηζάξηα πνπ θαη ζήκεξα ζε
πνιιά ρσξηά θπιάζζνπλ ην ιάδη, ζίγνπξα ζπκίδνπλ ηα Κηλσηθά πηζάξηα ζην ζρήκα θαη ην
κέγεζνο.
Δηθόλεο ειαηνδέληξσλ νη νπνίεο βξέζεθαλ ζην παιάηη ηεο Θλσζζνύ, δείρλνπλ όηη νη
άλζξσπνη ηελ επνρή εθείλε έηξσγαλ ηηο ειηέο θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ην ιάδη γηα ην θαγεηό
θαη ζαλ θαύζηκε ύιε, ζηηο ιάκπεο.
Οη αξραηνιόγνη ππνζηεξίδνπλ όηη ε κεγάιε νηθνλνκηθή αλζεξόηεηα ηνπ Κηλσηθνύ Βαζηιείνπ
νθείινληαλ ζην εκπόξην ηνπ Θξεηηθνύ ιαδηνύ πνπ ζηα ρξόληα εθείλα ζεκείσλε κεγάιε
επηηπρία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα κεγάια πήιηλα δνρεία, γλσζηά ζαλ πηζάξηα ζηελ Θξεηηθή
νξνινγία, όπνπ απνζεθεύνληαλ ην Θξεηηθό ιάδη ηελ επνρή εθείλε, δηαηεξνύληαη αθόκε θαη
ζήκεξα ζηελ αξραία Θλσζζό θαη Φαηζηό (εηθόλα 1). Πνιιά από ηα πηζάξηα απηά βξίζθνληαη
ζήκεξα ζην κνπζείν Ζξαθιείνπ.
ηα αλάθηνξα ηεο αξραίαο Φαηζηνύ ζώδνληαη κέξε από έλα ππνηππώδεο ειαηνπξγείν ην
νπνίν ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ ηα ρξόληα εθείλα. ηελ εηθόλα 2
δηαθξίλνληαη νη πέηξεο κε ηηο νπνίεο ζπάδαλε ηνλ ειαηόθαξπν θαη νη ιεθάλεο παξαιαβήο ηνπ
ιαδηνύ.
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνύκελα, όηαλ ην εκπόξην ηνπ Θξεηηθνύ ιαδηνύ ζεκείσζε επηηπρία,
παξαηεξήζεθε κεγάιε νηθνλνκηθή αλζεξόηεηα ζηνπ θαηνίθνπο ηεο Θξήηεο. Όηαλ όκσο γηα
θάπνηνλ άγλσζην ιόγν, ζεκεηώζεθε θάκςε ζην εκπόξην ηνπ ιαδηνύ, πξνθιήζεθε κεγάιε
νηθνλνκηθή εμαζιίσζε ηνπ Θξεηηθνύ ιανύ. Σόηε ζύκθσλα κε ηνλ Έβαλο πνιινί Θξεηηθνί
εγθαηέιεηςαλ ην λεζί θαη εγθαηαζηάζεθαλ, γηα θαιύηεξε ηύρε, ζε άιια κέξε. Πνιινί πήξαλ
καδί ηνπο ζπόξνπο ειηάο ή θιαδηά γηα λα εγθαηαζηήζνπλ ζηα λέα κέξε, πνπ ζα πήγαηλαλ,
ειαηώλεο. Έηζη πηζηεύεηαη πσο κεηαθέξζεθε ε ειηά ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηα παξάιηα
ηεο Κηθξάο Αζίαο.
Όπσο ππνζηήξημε ν Π. Αλαγλσζηόπνπινο ζε αλαθνίλσζε ηνπ ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ ην
1951, κε βάζε ηα επξήκαηα από αλαζθαθέο, ε ειηά ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ηελ Θξήηε.
Σελ άπνςε απηή εληζρύεη θαη ην γεγνλόο όηη ην όλνκα ηεο ειηάο είλαη Διιεληθό.

Δηθόλα 1.2: Πηζάξηα απνζήθεπζεο ειαηνιάδνπ ζην αλάθηνξν ηεο Θλσζνύ (Πεξίπνπ 1100 π.ρ.)

Δηθόλα 1.3: Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλερίζζεθε από ηα ρξόληα εθείλα κέρξη θαη ηηο κέξεο καο.

7. ΦΟΡΔΙ ΔΛΔΓΥΟΤ
1. Οπγανιζμόρ Πιζηοποίηζηρ & Δπίβλετηρ Γευπγικών Πποφόνηυν (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.)
Γηεύζπλζε: Παηεζίσλ & Άλδξνπ 1, ΣΘ 11257 Αζήλα
Σειέθσλν: 210 - 8231277
Fax: 210 – 8231438
www.agrocert.gr
info@agrocert.gr

2. Γιεύθςνζη Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Νομαπσιακήρ Αςηοδιοίκηζηρ Λαζιθίος
Γηεύζπλζε: Πνιπηερλείνπ 1, ΣΘ 72100, Αγ. Ληθόιανο, Θξήηε
Σειέθσλν: 28410 98300-16
Fax: 28410 98320

8. ΔΙΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΙΗΜΑΝΗ
Ζ επηζήκαλζε ζα πεξηιακβάλεη ην όλνκα ηνπ πξντόληνο, ην Θνηλνηηθό Ινγόηππν ΠΟΠ θαη
ό,ηη πξνβιέπεηαη από ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία.

9. ΔΙΓΙΚΔ ΔΘΝΙΚΔ Ή ΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
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