
 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ & ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Καλαµάτας διοργάνωσε το 1ο Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και 

Ελιάς Καλαµάτας από 17 εως 19 Απριλίου 2015 στο συνεδριακό κέντρο του 

ξενοδοχείου Elite. Συν-διοργανωτής του φεστιβάλ ήταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου – 

Π.Ε. Μεσσηνίας. Επίσης, το φεστιβάλ τέθηκε υπό την αιγίδα του ∆ήµου Καλαµάτας και 

του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, παράρτηµα ∆. Ελλάδας.  

 

Το Φεστιβάλ περιελάµβανε: 

 

• ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ  

Στο συνέδριο συµµετείχαν εισηγητές από τις ελαιοπαραγωγικές µεσογειακές 

χώρες και είχε ως σκοπό την συνάντηση, την ενηµέρωση και την πληροφόρηση 

όλων των εµπλεκοµένων στον τοµέα του ελαιόλαδου και της ελιάς, σχετικά µε τις 

τάσεις της ελαιοκοµίας διεθνώς και του σύγχρονου µάρκετινγκ. Επίσης, υπήρξαν 

θεµατικά workshops µε θέµατα όπως: η περιβαλλοντική διάσταση της 

ελαιοκαλλιέργειας, τα αρωµατικά φυτά κ.λπ. Οι οµιλητές αναφέρονται ναλυτικά 

στη συνέχεια. Τις οµιλίες παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 500 άτοµα, µε 

βάση τα παρουσιολόγια εισόδου. 

• ΕΚΘΕΣΗ   

Στην έκθεση συµµετείχαν εκθέτες µε  προϊόντα, εξοπλισµό και υπηρεσίες σχετικά 

µε τον τοµέα της ελαιοκαλλιέργειας, της µεταποίησης και της εµπορίας ελιάς και 

ελαιολάδου. Οι εκθέτες αναφέρονται στη συνέχεια. 

• ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ διοργανώθηκε  ο 3ος ∆ιαγωνισµός ποιότητας & 

συσκευασίας εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου «ΠανΕλαιον», σε συνεργασία 

µε το Σύλλογο Υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων 

Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΣΥΜΕΠΟΠ) και το εργαστήριο 

γευσιγνωσίας του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου. Συµµετείχαν 11 επιχειρήσεις από τη 

Μεσσηνία. 

• ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Παρουσιάστηκαν µεσογειακά εδέσµατα µε βάση τις ελιές και το ελαιόλαδο σε 

συνεργασία µε διακεκριµένους chef. 

 

 

 



 

 

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

Στο συνέδριο συµµετείχαν 19 οµιλητές από την Ελλάδα και ένας οµιλητής από την 

Ιταλία. Παρακάτω δίνεται αναλυτικά το πρόγραµµα των οµιλητών και οι ειδικότητες 

αυτών.  

Η έναρξη του Φεστιβάλ έγινε από τον κ. Πέτρο Βλαχογεωργακόπουλο, Πρόεδρο του 

Αγροτικού Συνεταιρισµού Καλαµάτας. 

Εισήγηση σχετικά µε τους στόχους του Φεστιβάλ, πραγµατοποιήθηκε από τον κ. 

Μιχαήλ Αντωνόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καλαµάτας. 

Επίσης, έγινε προβολή του Ντοκιµαντέρ «Είδαν τα µάτια µας γιορτές» του Στέλιου 

Χαραλαµπόπουλου, που «ταξίδεψε» το κοινό σε διάφορες χώρες της Μεσογείου κατά 

τη διάρκεια της ελαιοκοµιδής. 

 

Βασικοί οµιλητές συνεδρίου 

o Κυριακόπουλος Ιωάννης,  ∆ιευθυντής ∆.Α.Ο.Κ. Μεσσηνίας  «Μεσσηνιακό 

ελαιόλαδο. Υφιστάµενη κατάσταση. ∆υνατότητες. Προοπτικές» 

o Κολυβάς Ιωάννης, Γεωπόνος, Μηχανικός, Γεν. ∆/ντής ΠΑΣΕΓΕΣ «Η 

ελαιοκαλλιέργεια στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ» 

o Παρασκευόπουλος Αντώνιος, ∆ιευθυντής ∆.Α.Ο.Κ. Μεσσηνίας «Καινοτοµικές 

προσεγγίσεις και γεωργία ακριβείας στην ελαιοκαλλιέργεια»  

o Γκέρτσης Θανάσης, Καθηγητής Perrotis College Θεσσαλονίκης  «Νέα 

συστήµατα πυκνών φυτεύσεων ελιάς για µηχανική συγκοµιδή» 

o Σταυριανός Στάθης, Γεωπόνος ΥΠΑΠΕ, ∆/νση αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, τ.µ. αγροτικής ανάπτυξης Ν. Φωκίδας «Ο 

παραδοσιακός ελαιώνας της Άµφισσας. Οικονοµική και κοινωνική συµβολή.»  

o Ζαχαριάδης Νίκος, Πρόεδρος ΑΣ Κριτσάς «Ο Ελαιοκοµικός τοµέας στην 

Κρήτη»  

o Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος,  ∆ιευθυντής ∆.Α.Ο.Κ. Χαλκιδικής   «Ελαιοκοµικός 

τοµέας στην βόρεια Ελλάδα µε έµφαση στην ελιά ΠΟΠ Χαλκιδικής»  

o Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης, Επ. καθηγητής γενικής & γεωργικής µικροβιολογίας 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. «Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων είναι 

απόβλητα;»  

o Φριτζαλάς Σταύρος Μηχανολόγος. Γενικός διευθυντής GEA Westafalia Hellas 

S.A.  «Τεχνολογία και ποιότητα Ελαιόλαδου» 

o Καµβύσης Βασίλης, Χηµικός  «Ποιότητα και καινοτοµία στην παραγωγή 

Ελαιοκοµικών προϊόντων: κινητήριες δυνάµεις ανταγωνιστικότητας για την 

Ελλάδα» 

o ∆ρυς Στέλιος, Γεωπόνος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Food 

Standard «Οργανώσεις παραγωγών Ελαιόλαδου και νέα προγραµµατική 

περίοδος 2014 -2020. Η µεγάλη ευκαιρία για το Ελληνικό Ελαιόλαδο» 



 

 

o Χαρτζουλάκης Κώστας,  Γεωπόνος, Ινστιτούτο Ελαίας και Υποτροπικών 

Χανίων  «Η ελαιοκοµία σε παγκόσµιο επίπεδο. Παρούσα κατάσταση και 

προοπτικές» 

o Coricelli Antonio, Τυποποιητής ελαιόλαδου (Ιταλία) «Οι τάσεις στην παγκόσµια 

αγορά του ελαιόλαδου»  

o Καραντώνης Παναγιώτης, Οικονοµολόγος , διευθυντής του ΕΣΒΙΤΕ και µέλος 

της οµάδας εµπειρογνωµόνων της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Ελαιόλαδου 

(Ε.∆.Ο.Ε.Ε.) «Ελληνικό Ελαιόλαδο : σε αναζήτηση εθνικής στρατηγικής» 

o Οικονόµου Γεώργιος, ∆ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ «Στρατηγικές και ενέργειες 

προώθησης του Ελαιόλαδου» 

o Τσορώνης Κωνσταντίνος, χηµικός – ελαιολόγος, γευσιγνώστης ελαιόλαδου 

«Ορθές πρακτικές στη συγκοµιδή, ελαιοποίηση, αποθήκευση και τυποποίηση 

για την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου υψηλής αξίας» 

o Ποντίκης Θεόδωρος, Γεωπόνος, εκπρόσωπος συλλόγου γεωπόνων 

ελευθέρων επαγγελµατιών Ν. Μεσσηνίας  «Θρέψη και φυτοπροστασία της 

ελιάς» 

o Τζάµος Ελευθέριος, Φυτοπαθολόγος – φυτίατρος, οµ. Καθηγητής 

φυτοπαθολογίας Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Φυτοπαθολογικά 

προβλήµατα της Ελιάς στη δυτική Ελλάδα» 

o Γιώργος Παναγόπουλος, Σύµβουλος καινοτοµίας, ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ «Το 

∆ίκτυο Enterprise Europe Network στην υπηρεσία των τοπικών επιχειρήσεων: 

Πως µία τοπική επιχείρηση στο χώρο των τροφίµων και του τουρισµού  µπορεί 

να επωφεληθεί από διεθνικές συνεργασίες και ευρωπαϊκά προγράµµατα» 

o Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Σύµβουλος µεταφοράς τεχνολογίας, ∆ίκτυο 

ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ «∆ιατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων: Πως 

µπορεί να επηρεάζει τη ανάπτυξη µίας επιχείρησης»  

o Βασιλόπουλος Γιώργος ΑΝΕΛΙΞΗ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων, «Συνεργατικά 

σχήµατα – clusters στην προώθηση των εξαγωγών» 

o Γιώργος Παναγόπουλος, Σύµβουλος καινοτοµίας, ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ 

«Horizon 2020: Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες για δράσεις έρευνας και καινοτοµίας 

στο χώρο των τροφίµων, της αγροτικής παραγωγής και της βίο-οικονοµίας.» 

o Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Σύµβουλος µεταφοράς τεχνολογίας, ∆ίκτυο 

ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ «Ευκαιρίες χρηµατοδότησης από τη Στρατηγική Αδριατικής –Ιονίου 

2014-2020. Πως µία τοπική επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει σε προγράµµατα 

Εδαφικής Συνεργασίας. Συνέργειες σε το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020»  

 

Μετά το τέλος όλων των οµιλιών έγινε η απονοµή του βραβείου γευσιγνωσίας απο τους : 

• ∆ηµόπουλο Βασίλειο, επιστηµονικό υπεύθυνο του εργαστηρίου γευσιγνωσίας 

ελαιόλαδου, ο οποίος εξήγησε και τη διαδικασία της γευσιγνωσίας και από  

• Μαυρούλη Αθανάσιο, Πρόεδρο ΣΥΜΕΠΟΠ 



 

 

 

ΕΚΘΕΤΕΣ 

 

Στην έκθεση συµµετείχαν επιχειρήσεις µε προϊόντα λαδιού και ελιάς αλλά και επιχειρήσεις 

µε προϊόντα και υπηρεσίες γύρω από το ελαιόλαδο και την ελιά. Η έκθεση διέθετε 20 

περίπτερα και 7 τραπέζια. Παρακάτω δίδετε η κάτοψη της έκθεσης. 

 
 

Πρέπει να τονίσουµε ότι η ζήτηση για τα περίπτερα και τα τραπέζια ήταν πολύ µεγαλύτερη 

από τα προσφερόµενα. 

Οι εκθέτες ήταν οι εξής : 

 

1. ΑΝΕΛΙΞΗ σύµβουλοι επιχειρήσεων 

2. FOOD ALLERGENS LABORATORY εργαστήρια τροφίµων  

3. ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ Α.Ε. τυποποίηση εξαγωγή ελαιόλαδου  

4. ΜΕΣΥΝΕΛ συνεταιρισµοί ελαιολάδου 

5. EM HELLAS ωφέλιµοι µικροοργανισµοί 

6. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΚΕ µηχανήµατα συσκευασίας  

7. GIBI  Προϊόντα Εµφιάλωσης 

8. FOODSTANDARD ΑΕ σύµβουλοι επιχειρήσεων 

9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

10. ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός 



 

 

11. ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα 

12. ΚΛΗΜΗΣ µπρικέτες από πυρήνα  

13. GEA Westfalia Hellas Εµπορία µηχανηµάτων 

14. ΑΦΟΙ Π. ΜΠΟΥΝΑ Ο.Ε. κατασκευή υλικών συσκευασίας από ξύλο 

15. BIOLAB εργαστήρια τροφίµων 

16. ΕΛΚΑ κατασκευή δοχείων ελαιόλαδου και ελιών 

17. GREEKTOMATO ΑΓΑΝ Μ.Ε.Π.Ε. θερµοκήπια υδροπονίας ντοµάτας  

18. METROTECH µηχανήµατα συσκευασίας 

19. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ πυρηνελουργειο 

20. Π.Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ τυποποίηση ελαιόλαδου 

21. BIO HELLAS οργανισµός ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 

22. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ χονδρικό  εµπόριο αγρ. Προϊόντων  

23. ΕΥΑΝ∆ΡΟΣ Παραγωγός ελαιόλαδου 

24. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ Εµπορία αγροτικών προϊόντων 

25. ΑΕΝΑΟΝ Παραγωγή, τυποποίηση και εξαγωγή ελαιόλαδου 

26. ∆ΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ τυπογραφείο  

 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

Για την προβολή του Φεστιβάλ έγιναν διαφηµιστικές καταχωρήσεις στις παρακάτω 

ηµερήσιες εφηµερίδες: 

� Ελευθερία, Φωνή και Θάρρος 

Έγινε επίσης προβολή τηλεοπτικού σποτ 

στα εξής κανάλια: 

� ΝΕΡΙΤ (Αθήνα) 

� ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (Καλαµάτα) 

� BEST TV (Καλαµάτα) 

� NET (Καλαµάτα) 

� IONIAN TV (Πάτρα) 

� ART TV (Τρίπολη) 

� ORT (Πύργος) 

� ΕΛΛΑ∆Α TV (Σπάρτη) 

 

Περαιτέρω, δόθηκαν πολλές συνεντεύξεις 

τύπου από τον κ. Μιχαήλ Αντωνόπουλο, 

αντιπρόεδρο του Α. Συνεταιρισµού 

Καλαµάτας και υπεύθυνο της διοργάνωσης 



 

 

και τον κ. Θανάση Κυριαζόπουλο, υπεύθυνο της οργανωτικής επιτροπής. 

Τέλος, ζητήθηκε χώρος από το ∆ήµο Καλαµάτας για την εγκατάσταση ενός καινοτόµου, 

ενεργειακά αυτόνοµου, κινούµενου περιπτέρου πάνω στην κεντρική πλατεία της πόλης, 

όπου εθελοντές ενηµέρωναν τον κόσµο για το Φεστιβάλ. 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι υπήρχαν αφίσες σχετικά µε το Φεστιβάλ σε όλα τα κεντρικά 

σηµεία της πόλης. 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Το φεστιβάλ επισκέφθηκαν πάνω από 1.700 άτοµα προερχόµενα κατά 80% από το Νοµό 

Μεσσηνίας, 15% από άλλους νοµούς της Πελοποννήσου και 5% από την υπόλοιπη Ελλάδα 

και την Ιταλία. Οι επισκέπτες συµµετείχαν ενεργά τόσο στο συνέδριο όσο και στην έκθεση.   

 

 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

Την τελευταία ηµέρα του Φεστιβάλ έλαβε χώρα εκδήλωση γαστρονοµίας, όπου 

διακεκριµένοι σεφ  δηµιούργησαν παραδοσιακά εδέσµατα βασισµένα στην ελιά και στο 

ελαιόλαδο. Παράλληλα, σερβιρίστικαν διάφορα άλλα τοπικά προϊόντα από τοπικές 

επιχειρήσεις όπως λαλάγγια, παστό, λουκάνικα και τυρί.  

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Στο Φεστιβάλ χορηγοί ήταν: 

• GEA Westfalia Hellas S.A. (Μέγας Χορηγός) 

• Pyrinas S.A. 

• Caheeba 

• Οικοενέργεια Α.Ε. 

• Αγρο.Βι.Μ. Α.Ε. 

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν οι: 

• Agronews 

• Agrenda 



 

 

 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

Οι οµιλητές, οι εκθέτες αλλά και πολλοί επισκέπτες διέµειναν σε τοπικά ξενοδοχεία κατά την 

επίσκεψή τους στο Φεστιβάλ. Μερικά από τα ξενοδοχεία αυτά είναι: 

� Elite City Resort 

� Pharae Palace Hotel 

� Haikos Hotel 

� Ξενοδοχείο Αλεξάνδρειον 

 

 

 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ήταν το πρώτο αντίστοιχο φεστιβάλ που πραγµατοποιείται στην Καλαµάτα και τη 

Μεσσηνία, µια κατ’εξοχή ελαιοπαραγωγό περιοχή, κάτοχο µάλιστα και του brand name 

«Ελιά Καλαµάτας». Η διοργάνωση έδωσε τη δυνατότητα άµεσης επαφής και ανταλλαγής 

απόψεων σχετικά µε τον κλάδο σε ελαιοπαραγωγούς διαφόρων µεγεθών, σε νέους 

αγρότες, σε καταξιωµένες επιχειρήσεις του χώρου, σε επιχειρήσεις µηχανηµάτων και 

υπηρεσιών στον τοµέα του ελαιολάδου και σε ειδικούς επιστήµονες. Η σηµασία της 

διοργάνωσης και η «δίψα» του κοινού για πληροφόρηση φάνηκε από τη ζήτηση για χρήση 

εκθεσιακού χώρου αλλά και από τη µαζική παρακολούθηση των συζητήσεων. 

Η επιτυχία του 1ου Φεστιβάλ κάνει επιτακτική την ανάγκη της καθιέρωσης της διοργάνωσης 

ως ετήσιου γεγονότος, ενταγµένου στις υπόλοιπες εκδηλώσεις της περιοχής. Συµβάλλει 

στην προώθηση των προϊόντων και επιχειρήσεων της περιοχής, προτείνει λύσεις σε θέµατα 

του κλάδου και ενισχύει την ταυτότητα της πόλης. Παράλληλα, αυξάνει τους επισκέπτες σε 

µια περίοδο χαµηλής επισκεψιµότητας. 

 

 

 

 

 

 


