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ΠΡΟΛΟΓΟ – ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Σν ειαηόιαδν απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα αγξνηηθά πξντόληα ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο, γεγνλόο πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηελ θιαδηθή θαηαλνκή ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο (Α.Δ.Π.) ηνπ Ν. 

Μεζζελίαο, αιιά θαη ζε πνιινύο άιινπο νηθνλνκηθνύο δείθηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Ωο ηξόθηκν είλαη έλα από ηα βαζηθόηεξα είδε δηαηξνθήο θαη κάιηζηα πςειήο βηνινγηθήο 

αμίαο, ε νπνία νθείιεηαη κεηαμύ άιισλ, ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζε πνιπθαηλνιηθέο ελώζεηο θαη 

βηηακίλε Δ, νπζίεο πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε αληηνμεηδσηηθή δξάζε. 

Ζ δηαηξηβή αλαθέξεηαη ζην ειαηόιαδν πεξηνρώλ ηεο Μεζζελίαο πεξηόδσλ 2000-2005 ηόζν 

από ηελ ζθνπηά ηεο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ Μάξθεηηλγθ, όζν θαη από απηήλ ηεο Υεκείαο Σξνθίκσλ κε 

ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ αγνξά. 

Ζ παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2000- 2008 κε 

πεξηόδνπο δεηγκαηνιεςίαο 2000 – 2005, ειαηνθάξπνπ θαη ειαηνιάδνπ πεξηνρώλ Μεζζελίαο 

ρεκηθώλ αλαιύζεσλ 2001 – 2008, θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 2000 – 2007 θαη ζπγγξαθήο 

2008 – 2010.  

Ζ δηαηξηβή εθπνλήζεθε ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή «Βηνρεκείαο – Υεκείαο 

Σξνθίκσλ»  θνπ Νίθνπ Αλδξηθόπνπινπ, Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Υεκείαο – Βηνρεκείαο – 

Φπζηθνρεκείαο Σξνθίκσλ» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο – Γηαηξνθήο ηνπ Υαξνθνπείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κε κέιε ηεο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο ηνλ Καζεγεηή «Αγξνηηθήο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο» 

θνλ Κσλζηαληίλν Απνζηνιόπνπιν, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνινγίαο», Γηεπζπληή ηνπ Δνβαζηδνίμο Ακενςπμμζημθμβίαξ ηαζ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηνπ 

Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ ν νπνίνο επέβιεςε ην νηθνλνκηθό – θνηλσληθό κέξνο ηεο δηαηξηβήο 

θαη ηνλ Καζεγεηή «Υεκείαο θαη Αλάιπζεο Σξνθίκσλ» θνλ Μηραήι Κσκατηε, Γηεπζπληή ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Αλάιπζεο Σξνθίκσλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ 

Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

ηνπο αλσηέξσ εθθξάδσ ηηο βαζύηαηεο επραξηζηίεο κνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 

ζπκπαξάζηαζε ηνπο. Ηδηαίηεξα ζηνλ θν Αλδξηθόπνπιν, ν νπνίνο ππήξμε θαη ν εκπλεπζηήο ηεο 

δηαηξηβήο, εθθξάδσ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο 

εθπόλεζεο ηεο δηαηξηβήο. ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα αλαθεξζώ κε ζπγθίλεζε ζηελ 

ζπκπάξαζηαζε ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαηξηβήο ηνπ αείκλεζηνπ Κσλζηαληίλνπ Μπαιή, Καζεγεηή 

ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη κεηέπεηηα ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

ηελ πινπνίεζε ηνπ πεηξακαηηθνύ κέξνπο ζπλέβαιιαλ ηα κέγηζηα ηα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ, 

Σξνθίκσλ ηνπ Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ,  ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θνο  Καινγεξόπνπινο 



Νίθνο, ε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θα Υίνπ Αλησλία, ε Λέθηνξαο θα Καιηώξα Αλδξηάλα θαη ε Γξ. 

άιηα Φσηεηλή, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηα ζηάδηά ηνπ. Οπζηαζηηθή ππήξμε θαη ε βνήζεηα 

ηεο Γξ. Φαιεξέα Αγγειηθήο, πνπ εθηόο ησλ άιισλ πξνζέθεξε ακέξηζηε εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαη 

ππνζηήξημε. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ όιν ην ππόινηπν πξνζσπηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ, πνπ 

κε δέρηεθε από ηελ πξώηε ζηηγκή κε αγάπε θαη δεζηαζηά θάλνληαο κε λα αηζζάλνκαη κέξνο ηεο 

όκνξθεο θνηλσλίαο ηνπο. Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνλ ηέσο πξόεδξν ηνπ ΣΔΗ Καιακάηαο θν 

Νηθόπνπιν Γεκήηξε, γηα ηελ επγεληθή παξαρώξεζε, ηνπ mini 50 Δξγαζηεξηαθνύ Διαηνηξηβείνπ 2 

Φάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ, γηα ηηο αλάγθεο εθζιίςεσο ησλ 

δεηγκάησλ ειαηνθάξπνπ θαη παξαιαβήο ησλ δεηγκάησλ ειαηνιάδνπ. Δπίζεο επραξηζηίεο ζηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Διαίαο θαη Οπσξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο (ΔΘΗΑΓΔ) Γξ. θν Εεξβάθε 

Γεώξγην, γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξύκαηνο όπνπ έγηλαλ 

όιεο νη απιέο ρεκηθέο αλαιύζεηο ησλ δεηγκάησλ κνπ.   

Σέινο, ζηνπο παξαγσγνύο, ζηνπο κεηαθνξείο, ζην πξνζσπηθό ησλ ειαηνηξηβείσλ, 

ειαηνπξγείσλ θαη ζπζθεπαζηεξίσλ ησλ πεξηνρώλ Μεζζελίαο όπνπ γηλόληνπζαλ νη 

δεηγκαηνιεηςίεο, εθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο γηα ηε βνήζεηά ηνπο. 

 

      Ματνο  2011 

ηάζεο Η. Αλaζηαζόπνπινο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην Α΄ ΜΔΡΟ (ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ) ηεο δηαηξηβήο αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ππεξνρήο 

ηνπ ειαηνιάδνπ έλαληη ησλ άιισλ ιηπαξώλ νπζηώλ, νη πνηνηηθέο θαηεγνξίεο ειαηνιάδνπ, ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ν ρξόλνο ζπγθνκηδήο, νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θιαζηθνύ 

ειαηνηξηβείνπ ηξηώλ θάζεσλ θαη δύν θάζεσλ. Πεξηγξάθεηαη επίζεο ε ειαηνγέλεζε θαη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ, ε ρεκηθή ζύλζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ, νη 

πνιπθαηλόιεο, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πνιπθαηλνιώλ ζην ειαηόιαδν 

θαη ν ξόινο ηνπο ζηελ αληηνμεηδσηηθή δξάζε, ν ξόινο ηεο βηηακίλεο Δ, ν ξόινο ησλ ζηεξνιώλ, ησλ 

ηνθνθεξνιώλ θαη ησλ θαηλνιηθώλ νπζηώλ. 

ην Β’ ΜΔΡΟ (ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΜΔΡΟ) πεξηγξάθνληαη νη πνζόηεηεο 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ειαηόιαδνπ, νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ 

θιάδν, νη εκπνξεύζηκεο πνηόηεηεο ηνπ ειαηόιαδνπ, νη ηηκέο θόζηνπο θαη πώιεζεο θαη ε εθηίκεζε 

ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο ησλ παξαγσγώλ πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ ζε ζρέζε κε ην όθεινο 

παξαγσγώλ ζπκβαηηθνύ θαζώο θαη νη επηπηώζεηο ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ. 

ην Γ’ ΜΔΡΟ (ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ) ηεο δηαηξηβήο ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη ηε δεηγκαηνιεςία, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε δύν ζεηξώλ δεηγκάησλ 

Μεζζεληαθνύ ειαηνιάδνπ. Ζ πξώηε ζεηξά πξνέξρεηαη από επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ λνκνύ, ελώ ε 

δεύηεξε από εκπνξηθά πξντόληα. Πξνζδηνξίζηεθε ην νιηθό πνιπθαηλνιηθό θιάζκα κε ηελ κέζνδν 

Folin- Ciocalteu αιιά θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ επηκέξνπο πνιπθαηλνιηθώλ ελώζεσλ θαη ησλ 

ηεξπεληθώλ νμέσλ κε αέξηα GC/MS. Πξνζδηνξίζηεθαλ αθόκε νη πεξηεθηηθόηεηεο ησλ ιηπαξώλ 

νμέσλ ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ζθνπαιελίνπ κε GC/MS θαη ησλ ζηεξνιώλ θαη ηεξπεληθώλ 

αιθννιώλ κε GC/FID θαζώο θαη ησλ ηνθνθεξνιώλ κε HPLC/DAD. Σέινο ζε όια ηα δείγκαηα 

πξνζδηνξίζηεθε ε νμύηεηα, ηα ππεξνμείδηα θαη ηα Κ232 θαη Κ270 θαζώο θαη ε αληηνμεηδσηηθή 

ηθαλόηεηα κε ηε κέζνδν RANCIMAT. 

ην Γ’ ΜΔΡΟ (ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ) παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ θαη ζπδεηνύληαη, αμηνινγνύληαη θαη ζπγθξίλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα 

ηελ παξνύζα δηαηξηβή γίλεηαη γηα πξώηε θνξά κηα νινθιεξσκέλε (θαηά ην δπλαηόλ) 

πξνζέγγηζε γηα ην ειαηόιαδν κηαο κεγάιεο ειαηνπαξαγσγνύ πεξηνρήο, ηεο Μεζζελίαο, ηόζν από 

άπνςε ρεκηθήο ζύλζεζεο θαη πεξηεθηηθόηεηαο θαη βηνινγηθήο αμίαο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ 

ειαηνιάδνπ όζν θαη από ηελ ζθνπηά ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ θνηλσληθώλ 

παξακέηξσλ ηνπ πξντόληνο 

Σα ζπκπεξάζκαηα παξαηίζεληαη πεξηιεπηηθά ζην ηέινο ηνπ ζπγγξάκκαηνο, ζην Κεθ. 22
o
 . 
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PREFACE & ABSTRACT 

PREFACE 

Olive oil is one of the most important agricultural products of Greek economy, especially 

for the province of Messinia (Pelloponese) something which is represented in the apportionment 

of the Gross National Product (G.N.P) of Messinia, as well as in many other economic indexes 

of the area of Peloponnesus. As food, it is one of the most significant sources of nutrition with 

high biological value, due to its inclusiveness of polyphenol (and vitamin E) substances which 

are endowed great antioxidant properties. 

The present study concerns olive oil seeing not only from the economic and marketing 

perspective, but also from the aspect of the sciences of Food Chemistry. These results are given 

for the first time for a wide olive – oil production area (Messinia) of Greece. 

ABSTRACT 

In the A’ PART (THEORETICAL PART) data from bibliography are reported for the 

superiority points of olive oil against other fatty substances, the quality categories, the collection 

time, the production procedure, as well as the olive oil generation from olives and the factors 

influenring the olive oil quality, the chemical structure of olive oil. More defueled description is 

given for polyphenols, vitamin E and phytosterols and for the factors influencing the 

concentration and their autoxidant and nutrition activity.  

In the B’ PART (SOCIAL – ECONOMIC PART) the production and consumption 

quantities of olive oil of the enterprises of the branch, the commercial qualities of olive oil, the 

cost for production and sell and the estimation of the producer benefits in correlation to the 

agricultural income as well as the influences on the social inviroment are described. 

In the C’ PART (EXPERIMENTAL PART) the processing and analysis of two series of 

samples comming from Messinia are described. The first series comes from selected regions of 

the province, while the second from marketed products. Polyphenol species analysis, qualitative 

and quantitative, was carried with Gas Chromatography Mass Spectrometry (GS-MS). Further 

quantitation was carried out using the Folin- Ciocalteu method.  

Moreover, acidity and peroxide value fatty acids of triacylglycerols and squalene 

analysis was performed by GC/FID. Sterol and terpenoids determination was carried out using 

GC/MS were taken and K232 and K270 values and induction time (RANCIMAT) were 

determined. Finally vitamin E analysis, qualitative and quantitative, was carried out using High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC). 

In the D’ PART (RESULT & DISCUSSION PART) the results of the analyses are placed 

by using Tables, Figures and Diagrams and discussed evaluating the findings. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ: 

 ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

 

Δ.1. Σν ειαηόδελδξν θαη ην ειαηόιαδν ζηελ αξραία επνρή 

Ζ πανάδμζδ ακαθένεζ υηζ μ αβνμηζηυξ πθδεοζιυξ ηςκ Ακαημθζηχκ Αηηχκ ηδξ 

Μεζμβείμο, λεηίκδζε ηδκ πνχηδ ηαθθζένβεζα ημο εθαζυδεκηνμο, πενί ημοξ 60 αζχκεξ απυ 

ζήιενα, εκχ δ πνχηδ παναβςβή εθαζμθάδμο πνμκμθμβείηαζ πενί ηα 2000 πνυκζα ανβυηενα. Ζ 

ζζημνία ημο ημ ηαεζζηά παναηηδνζζηζηυ δέκηνμ ηαζ ζφιαμθμ ηςκ πςνχκ ηδξ Μεζμβείμο 

(www.tdcolive.net/references.htm). 

Έηημηε ημ εθαζυθαδμ έπεζ νζγςεεί ααεζά ζηδκ Μεζμβεζαηή ημοθημφνα ιε πμζηίθεξ 

δζαθμνεηζηέξ πνήζεζξ: απυ πνδιαηζηυ ιέζμ ειπμνζηήξ ζοκαθθαβήξ ςξ ηαζ θάνιαημ. 

Πμθοάνζειμζ είκαζ μζ ιφεμζ ηαζ μζ παναδυζεζξ ηςκ πςνχκ ηδξ Μεζμβείμο βφνς απυ ηδκ 

εθζά ηαζ ημ εθαζυθαδμ. Ανηεηέξ επίζδξ, είκαζ μζ ακαθμνέξ ζηδ Βίαθμ βζα ηδκ πνήζδ ημο 

εθαζυθαδμο, ζηζξ δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ γςήξ ηςκ ακενχπςκ ηδξ επμπήξ εηείκδξ. Ζ Δθθδκζηή 

ιοεμθμβία πανμοζζάγεζ ημ εθαζυδεκηνμ ςξ εεσηυ ηαζ ηαεανά Δθθδκζηυ. ηδ αάζδ ηςκ 

ιοεμθμβζηχκ ιανηονζχκ ηαζ ηςκ βεςθμβζηχκ εεςνζχκ, είκαζ ζπεδυκ αέααζμ υηζ μ πνχημξ 

άκενςπμξ πμο ηαημίηδζε ζηδκ Δθθάδα γμφζε ζε ιζα ποηκή αθάζηδζδ εθαζυδεκηνςκ. 

Αθεμκμφκ μζ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ ηαζ ιανηονίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδκ 

πμνεία ημο εθαζυδεκηνμο ζηδκ ζζημνία ηαζ υθεξ ζοβηθίκμοκ ζηα ελήξ: 

 Σμ εθαζυδεκηνμ οπήνπε πνζκ απυ ηδκ ειθάκζζδ ημο ακενχπμο ζηδ βδ 

 Ζ εθαζμηαθθζένβεζα ζηδκ Δθθάδα ακεμφζε ηαζ πνζκ ημκ 16 αζχκα π.Υ 

 Ζ Δθθάδα πανήβαβε ηαζ ειπμνεουηακ εθαζυθαδμ πνζκ ηδκ πνμσζημνζηή πενίμδμ 

(Μάνηεηζκβη Μεζζδκζαημφ Δθαζμθάδμο, 2000) 

Ζ δναζηδνζυηδηα αοηή δεκ ζηαιάηδζε πμηέ, ιε απμηέθεζια ημ εθαζυθαδμ κα είκαζ 

ζήιενα ημ εεκζηυ ιαξ πνμσυκ.  

Σμ ελαιόδενδπο, απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ηαζ ζήιενα, εεςνείηαζ δ ααζζηυηενδ 

ηαθθζένβεζα ζηδ θεηάκδ ηδξ Μεζμβείμο. Ακελάνηδηα απυ ηδκ πνμέθεοζή ηδξ ηαζ ημκ ηνυπμ 

δζάδμζήξ ηδξ, είκαζ βεβμκυξ υηζ ελαπθχεδηε ζε ιεβάθδ έηηαζδ ζηδκ Δονςπασηή Ήπεζνμ ηαζ 

ίζςξ βζ’ αοηυ μκμιάζηδηε «Διηά ε Δπξσπατθή» (Οlea europea). O ηυπμξ ηαηαβςβήξ ημο 

εθαζυδεκηνμο δεκ είκαζ επανηχξ ελαηνζαςιέκμξ. Καηά ημκ Vavilou (1951) ημ εθαζυδεκηνμ ζηδκ 

άβνζα ημο ιμνθή πνςημειθακίζηδηε ζηδκ πενζμπή ιεηαλφ ηδξ ονίαξ ηαζ ημο Ηνάκ, εκχ ηαηά 

ημκ Almeida (1963) μ ηυπμξ πνμεθεφζεχξ ημο είκαζ ημ Αθβακζζηάκ. Ζ ηαθθζένβεζα ημο 

εθαζυδεκηνμο ημπμεεηείηαζ πνζκ απυ 5.000-6.000 πνυκζα ζηδκ πενζμπή βφνς απυ ηδ θεηάκδ ηδξ 

http://www.tdcolive.net/references.htm
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Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο αθθά πένακ αοηήξ ζηζξ βεζημκζηέξ ηδξ πχνεξ υπςξ δ Μζηνά Αζία, ιένμξ 

ηδξ Ηκδίαξ, ηδξ Αθνζηήξ ηαζ ηδξ Δονχπδξ.   

Οζ ένεοκεξ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ ανπαζμθμβίαξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ εθαζυδεκδνμ έπεζ ηζξ 

νίγεξ ημο ζηδκ ακενχπζκδ πνμσζημνία αθμφ πανμοζζάγμοκ απμθζεχιαηα εθζάξ ζημκ εθθδκζηυ 

πχνμ ιε δθζηία 50.000 – 60.000 εηχκ εκχ ζηδ δοηζηή Πεθμπυκκδζμ έπμοκ ανεεεί απμθζεχιαηα 

βφνδξ εθζάξ 2.000 εηχκ. Ο ηανπυξ ηδξ εθζάξ δεκ εβηαηέθεζρε πμηέ ηδκ Δθθάδα απυ ηυηε ιέπνζ 

ηαζ ζήιενα. Έκα πθήεμξ εονδιάηςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ζηδ Κνήηδ, ζηα Ηυκζα Νδζζά, ζηζξ 

Κοηθάδεξ ηαζ ζηδκ Κφπνμ αθθά ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ θακενχκεζ ηδ πανμοζία ημο δέκηνμο 

ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. Έηζζ, έπμοκ ανεεεί ιεβάθεξ απμεήηεξ εθαίμο ζηδκ Μοηδκασηή Πφθμ, 

δεηάδεξ πζκαηίδεξ Γναιιζηήξ Α ηαζ Β ιε ημ ζδευβναιια ημο εθαζμδέκηνμο ηαζ ημζπμβναθίεξ 

εθζάξ ζηδκ Κκςζυ.  

         Καξπόο Διηάο         Διαηόδελδξν                       Διαηόιαδν 

Δηθόλα 1.1.: Ηδενγξάκκαηα Γξακκηθήο Α θαη Β Μπθελατθήο Πεξηόδνπ 

 

Οζ Ανπαίμζ Έθθδκεξ απέδζδακ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ. Ο 

υθςκαξ, ιε ημοξ κυιμοξ ημο, πανυηνοκε ημοξ ηαθθζενβδηέξ κα δίκμοκ ζδζαίηενδ θνμκηίδα ηαζ 

έιθαζδ ζηδκ εθζά βζαηί ηδ εεςνμφζε «Μέγιζηον αγαθόν ππορ πάζαν ηος βίος θεπαπείαν ο ηηρ 

ελαίαρ καππόρ». ήιενα ζχγμκηαζ δζάθμνμζ ανπαίμζ αιθμνείξ ιε παναζηάζεζξ πμο 

απμηοπχκμοκ ηδ ηαθθζένβεζα ηαζ ηδ ζοθθμβή ημο εθαζμηάνπμο. Σμ εεςνμφζακ δέκηνμ ζενυ ηαζ 

πνμζηαηεουηακ ζδζαίηενα. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1.2.: Λεπηνκέξεηα κειαλόκνξθνπ ακθνξέα κε παξάζηαζε ζπγθνκηδήο ειαηνθάξπνπ 

 

Ο ιδνμξ ηδκ απμηαθεί ηηλεθόυζα, ηανύθςλλον και ιεπήν εκχ παναηηδνίγεζ εςώδερ ημ 

εθαζυθαδμ. ηα ηθαζζηά πνυκζα μ ιφεμξ ηδξ Αεδκάξ ηαζ ημο Πμζεζδχκα ηεθεζχκεζ ιε ηδκ 

ακαηήνολδ ηδξ εθζάξ ςξ ζενυ δέκηνμ ηδξ πυθδξ ηςκ Αεδκχκ. Αλζυθμβδ είκαζ ηαζ δ άιεζδ 

ζφκδεζδ ηδξ εθζάξ ζηδ πνζζηζακζηή ενδζηεοηζηή πανάδμζδ εκχ ζοκεπίγεζ κα παίγεζ 
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πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ηαζ ζηα πνυκζα ηδξ Σμονημηναηίαξ ζημ ειπυνζμ ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή 

ημο οπυδμοθμο εθθδκζζιμφ. Υαναηηδνζζηζηά είκαζ ηα θυβζα ημο Κμθμημηνχκδ βζα ηδ ηαηηζηή 

ημο Ηιπναήι κα ηαίεζ ηα εθαζυδεκηνα : «ηα άτςσα δένηπα δεν ενανηιώνονηαι ειρ κανένα». Σμ 

εθεφεενμ Δθθδκζηυ ηνάημξ απυ ηα πνχηα ημο ηζυθαξ αήιαηα ημο ιέπνζ ηαζ ζήιενα ζηήνζλε ηαζ 

ζοκεπίγεζ κα ζηδνίγεζ ηδκ μζημκμιζηή ημο γςή ζημ εθαζυθαδμ ηαζ ζηζξ εθζέξ ηα μπμία 

δζαδναιαηίγμοκ ααζζηυ νυθμ ζηδ ημοθημφνα ημο ζφβπνμκμο Έθθδκα.  

Ζ εθζά ηαζ ημ εθαζυθαδμ ειθακίγμκηαζ ζηαεενά ηαζ δζαπνμκζηά ζε υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ημο 

εθθδκζημφ αίμο: ενδζηεία, ηέπκδ, αεθδηζζιυξ, ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ εηδδθχζεζξ ηαζ 

βαζηνμκμιία. Έηζζ, δ πθδεςνζηή πανμοζία ημο εθαζυδεκηνμο ηαζ ημο ηανπμφ ημο παναηηδνίγεζ 

ηδκ εθθδκζηή ηαεδιενζκυηδηα.  

Απυ ηα πνοζά θφθθα εθζάξ πμο ανέεδηακ εαιιέκα ζε ιζκςζηυ ηάθμ ηαζ ηα ενβαζηήνζα 

παναζηεοήξ ανςιαηζημφ εθαίμο ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηςκ ακαηηυνςκ ημο ααζζθζά ηδξ Πφθμο, 

Νέζημνα θηάκμοιε ζημ μνευδμλμ ηακηήθζ ιε ημ θάδζ πμο ηαίεζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα ζε ηάεε 

εθθδκζηυ ζπίηζ. Ο Υνζζηυξ πνμζηφκδζε ζημ υνμξ ηςκ Δθαζχκ ηαζ δ μνευδμλδ εηηθδζία 

πνδζζιμπμζεί ημ εθαζυθαδμ ζε δομ ιοζηήνζά ηδξ, ηδ Βάπηζζδ ηαζ ημ Δοπέθαζμ ηαζ ιε εθαζυθαδμ 

επίζδξ παναζηεοάγεζ ημ Άβζμ Μφνμ. Σμ εθαζυθαδμ ζοιαμθίγεζ ηδκ Θεία Δοζπθαπκία, ηδ 

αμήεεζα ημο Θεμφ ηαζ ηδ εεναπεία. Δίκαζ ζφιαμθμ ηδξ κίηδξ ηαζ ηδξ εζνήκδξ.  

Με εθαζυθαδμ αθείθμκηαζ μζ Υνζζηζακμί ηαηά ηδ αάθηζζή ημοξ, ζημ Υνίζια ηαζ ζημ 

Δοπέθαζμ υπςξ επίζδξ ηαζ ιε εθαζυθαδμ αθείθμοκ ηζξ πθδβέξ. Οζ πνμπνζζηζακζηέξ ενδζηείεξ 

έηακακ ηαζ αοηέξ θεζημονβζηή πνήζδ ημο θαδζμφ. Σμ πνδζζιμπμζμφζακ ζημ άκαιια ηςκ θφπκςκ 

ή βζα κα αθείρμοκ ημοξ αζεεκείξ ηαζ ημ πνυζθενακ ζακ ζπμκδή ζημοξ Θεμφξ. Με εθαζυθαδμ 

έηαζβε ηαζ δ επηάθςηδ θοπκία. Έηζζ, μ ηανπυξ ηδξ εθζάξ εεςνείηαζ εοθμβδιέκμξ. Σνχβεηαζ 

ςιυξ, πνάζζκμξ ή ιαφνμξ αθμφ οπμζηεί εζδζηή επελενβαζία βζα κα ελαθακζζηεί δ πζηνάδα πμο 

ημκ παναηηδνίγεζ ηαζ ημ πζμ ααζζηυ δίκεζ ημ  πμθοηζιυηενμ αβαευ, ημ ελαιόλαδο. Γζα ηζξ πχνεξ 

ηδξ Μεζμβείμο υπμο ηαθθζενβείηαζ ηονίςξ δ εθζά ημ θάδζ ήηακ ακέηαεεκ ημ ηονίανπμ πνμσυκ 

παναδμζζαηήξ ηαηακάθςζδξ.  

Ζ εθθδκζηή θμβμηεπκία απυ ημκ ιδνμ έςξ ηαζ ημκ Δθφηδ ηαζ ημ Ρίηζμ ειπκεφζηδηε απυ 

ηδκ εθζά ηαζ μ Κ.Παθαιάξ βνάθεζ παναηηδνζζηζηά «Δίμαι η ελιά η ηιμημένη». Απυ ηζξ ανπαίεξ 

ημζπμβναθίεξ ςξ ημοξ ζφβπνμκμοξ πίκαηεξ δ γςβναθζηή ειπκεφζηδηε ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ημ 

δέκηνμ, ημκ ηανπυ ηαζ ηδ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ. Ζ εθζά ςζηυζμ δεκ απμοζζάγεζ μφηε ηαζ απυ ηζξ 

αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Σα βοικά ζχιαηα ηςκ ανπαίςκ αεθδηχκ αθείθμκηακ ιε θάδζ,  μζ 

κζηδηέξ ζηα πακαεήκαζα έπαζνκακ ςξ ανααείμ αιθμνείξ ιε εθαζυθαδμ εκχ μζ κζηδηέξ ηςκ 

μθοιπζαηχκ αβχκςκ ζηεθακχκμκηαζ ιε ημ βκςζηυ ηυηζκμ ηαζ ηέθμξ μζ Οθοιπζαημί Αβχκεξ ημο 

2004 ζοιαμθίζηδηακ ιε έκα ζηεθάκζ εθζάξ. Ο Έθθδκαξ πνδζζιμπμίδζε ημ εθαζυθαδμ ζηδκ 
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ηαεδιενζκή ημο γςή ςξ ιέζμ εεναπεοηζηυ, ηαθθςπζζηζηυ, θςηζζηζηυ ςξ θοπκάνζ ηαζ ςξ 

ηονίανπμ πνμσυκ ζημ ηναπέγζ ημο. 

Δ.2. Σν ειαηόιαδν ζηε ζεκεξηλή επνρή 

ηδκ ζφβπνμκδ επμπή ημ εθαζυθαδμ απμηεθεί έκα ηαεανά ειπμνεφζζιμ είδμξ ιε ηζιή πμο 

δζαιμνθχκεηαζ αάζδ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ. Πάκς απυ 75% ηδξ παβηυζιζαξ 

παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ ημο πνμσυκημξ βίκεηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ Μεζμβείμο, εκχ ζδιακηζηή 

αφλδζδ βκςνίγεζ δ ηαηακάθςζδ ημο ηαζ ζηζξ εηηυξ ηδξ Μεζμβείμο πχνεξ ηονίςξ ζηζξ ΖΠΑ, 

Ηαπςκία, Αοζηναθία ηαζ Κακαδά ( Μάνηεηζκβη Μεζζδκζαημφ Δθαζμθάδμο, 2000). 

Ζ Δθθάδα είκαζ ζήιενα ιεηά ηδκ Ηζπακία ηαζ ηδκ Ηηαθία δ ηνίηδ ιεβαθφηενδ 

εθαζμπαναβςβυξ πχνα ζημκ ηυζιμ. Ζ εηήζζα παναβςβή ημο θαδζμφ είκαζ πενίπμο 350.000 ηυκμζ 

απυ ημοξ μπμίμοξ ηαηά ιέζμ υνμ μζ 45.000 ηυκμζ πανάβμκηαζ ζηδ Μεζζδκία. 

Ζ αολδιέκδ γήηδζδ επδνεάζηδηε ηαζ απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ακαηαθφρεζξ βζα ηδκ 

ςθεθζιυηδηα ηδξ Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ ηδξ μπμίαξ απμηεθεί ααζζηυ είδμξ.  

Ζ Μεζμβεζαηή δίαζηα, πένα απυ ηάπμζεξ ημπζηέξ παναθθαβέξ, πανμοζζάγεζ μιμζυηδηεξ ζε 

υθεξ ηζξ πχνεξ πμο ανίζημκηαζ βφνς απυ ηδκ Μεζμβεζαηή θεηάκδ, ιε ημ εθαζυθαδμ κα ηαηέπεζ 

ηδκ ηεκηνζηή εέζδ, αθμφ δ πνήζδ ημο ζε διενήζζα αάζδ εηηζιάηαζ υηζ έπεζ εοκμσηέξ επζδνάζεζξ 

ζηδκ οβεία. Πνυζθαηεξ ένεοκεξ απμδεζηκφμοκ υηζ ημ εθαζυθαδμ υκηαξ πθμφζζμ ζε 

ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ, ιεζχκεζ ηα ηανδζαββεζαηά πνμαθήιαηα, ζπεηίγεηαζ ανκδηζηά ιε ηάπμζεξ 

ιμνθέξ ηανηίκμο, εκζζπφεζ ηα μζηά ηαζ πνμζηαηεφεζ απυ πθήεμξ αζεεκεζχκ. 

 

Δ.3. Καηεγνξίεο θαη πνηθηιίεο ειαηνθάξπνπ 

ηδκ Δθθάδα, υπςξ ηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ εθαζμπαναβςβζηέξ πχνεξ, ηαθθζενβμφκηαζ 

πμζηζθίεξ εθζάξ ηνζχκ ηαηδβμνζχκ ήημζ: 

1. Πμζηζθίεξ εθαζμπμζήζζιεξ, ηςκ μπμίςκ μ ηανπυξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαη’ απμηθεζζηζηυηδηα 

ζηδκ εθαζμπμίδζδ, ήημζ ζηδκ παναβςβή εθαζμθάδμο. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ μζ 

ηάηςεζ πμζηζθίεξ: 

 δ Κνξσλέτθε απυ ηδκ Κμνχκδ Μεζζδκίαξ (Φζθμθζά, Κνδηζηζά, Λαδμθζά), 

 δ Ληαλνιηά Κενηφναξ (Πνεαεγζάκα, Κμνθζάηζηδ),  

 δ Λαδνιηά (Κμοηζμονεθζά, Κμοηζμοθζένα), 

 δ Σζνπλάηε (Μμοναημθζά, Αεδκμθζά), 

 δ Βαιαλνιηά (Κμθμαή, Βαθάκα, Μδθμθζά),  

 δ Aδξακπηηλή (Ασααθζχηζηδ) ηαζ  

 δ Μαηνιηά (Ρμοζζμθζά, Υμκδνμημνςκέσηδ).  
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Οζ επηά αοηέξ πμζηζθίεξ πενζβνάθμκηαζ ζε υ,ηζ αθμνά ηα αμηακζηά, ηα αβνμκμιζηά ηαζ ηα 

ηεπκμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ζημκ Συιμ ιε ηίηθμ «Σμ εθαζυδεκηνμ» (Μπαθαηζμφναξ, 1986). 

Τπάνπεζ υιςξ ηαζ δ Μαπξνιηά πμο ηαθθζενβείηαζ ααζζηά ζηδκ Γοηζηή Μεζζδκία. 

2. Πμζηζθίεξ επζηναπέγζεξ ή ανχζζιεξ ηςκ μπμίςκ μ οβζήξ ηανπυξ οπμαάθθεηαζ ζε ηάπμζμο 

είδμοξ ηαηενβαζία ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα επζηναπέγζα ηαηακάθςζδ (εθζέξ 

θαβδημφ). Σοπζηέξ επζηναπέγζεξ πμζηζθίεξ ζηδ πχνα ιαξ είκαζ ηαηά ζεζνά ζπμοδαζυηδηαξ μζ 

αηυθμοεεξ:  

 δ Κνλζεξβνιηά (Παηνζκέσηδ, εθζά Αιθίζζδξ),  

 δ Νπράηε Καιακώλ ηαζ  

 δ Διηά Υαιθηδηθήο.  

ηδκ ίδζα ηαηδβμνία ακήημοκ ηαζ μζ δομ πμζηζθίεξ:  

 Διηά Ζγνπκελίηζαο ηαζ  

 Καξπδνιηά πμο ηαθθζενβμφκηαζ, δ πνχηδ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ζβμοιεκίηζαξ ηαζ δ 

δεφηενδ ζηδκ πενζμπή ηδξ Δοαμίαξ. Καηά ηδ βκχιδ υιςξ ηςκ πενζζζυηενμ εζδζηχκ 

ζημ ακηζηείιεκμ είκαζ ηθχκμζ ηδξ πμζηζθίαξ «Κνλζεξβνιηά» ιε ιυκδ δζαθμνά ημ 

ιζηνυηενμ ιέβεεμξ ηανπμφ ηαζ ηα εθαθνχξ δζαθμνμπμζδιέκα ιμνθμθμβζηά ημοξ 

παναηηδνζζηζηά (Μπαθαηζμφναξ, 1997). 

3. Πμζηζθίεξ δζπθήξ πνήζεςξ: Πνυηεζηαζ βζα πμζηζθίεξ εθζάξ, ηςκ μπμίςκ μ ηανπυξ ιεβάθμο 

ιεβέεμοξ οπμαάθθεηαζ ζε επελενβαζία ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα επζηναπέγζα ηαηακάθςζδ, 

εκχ μ οπυθμζπμξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πνχηδ φθδ απυ ηα εθαζμονβεία βζα ηδκ παναβςβή 

θαδζμφ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ μζ πμζηζθίεξ:  

 ε Μεγαξίηηθε (Βμαμδίηζηδ, Βμαχδδξ),  

 ε Αγνπξνκαλαθνιηά,  

 ε Κνζξέτθε (Γθοημιάκαημ, Γθοημιακαημθζά) ηαζ  

 ε Θξνπκπνιηά. 

ηδκ Δθθδκζηή Βζαθζμβναθία έπεζ ηαηαπςνζζεεί ηαζ δ πμζηζθία «Ακπγδαινιηά», πμο 

είκαζ αδνυηανπδ ηαζ ιαηνμπφνδκδ. Απακηά οπυ ιμνθή ιειμκςιέκςκ ή ζοζηάδςκ δέκηνςκ 

ιέζα ζημοξ εθαζχκεξ ηδξ ημκζεναμθζάξ πςνίξ κα ζοβηεκηνχκεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ μφηε βζα ηδ 

αζμιδπακία επζηναπέγζαξ εθζάξ μφηε βζα ηδ αζμιδπακία θαδζμφ (Μπαθαηζμφναξ, 1992). 

Οζ πμζηζθίεξ πμο πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ βζα επζηναπέγζεξ εθζέξ είκαζ δ Κμκζεναμθζά, 

δ Καθαιχκ ηαζ δ Υμκδνμθζά Υαθηζδζηήξ. Απυ ηζξ θαδμθζέξ μζ πζμ δζαδεδμιέκεξ είκαζ δ 

Κμνςκέσηδ, δ Λζακμθζά, δ ιαηζμθζά (ιαζημεζδή ή ηζμοκάηδ), δ Κμθμαή ηαζ δ Αδναιοηίκδ εκχ 

απυ ηζξ πμζηζθίεξ δζπθήξ πνήζδξ είκαζ μζ πμζηζθίεξ Μεβανίηζηδ, Θνμοιπμθζά ηαζ Κμενεσηή.  



ΔΗΑΓΧΓΖ: ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

 

24 

Οζ πζμ ειπμνζηέξ πμζηζθίεξ είκαζ μζ Κμνςκέσηδ, Μακάηζ, Μαζημεζδήξ, Μεβανίηζηδ, 

Βαθακμθζά ηαζ Νοπάηδ Καθαιχκ. Απυ αοηέξ δ Κμνςκέσηδ ηαζ δ Νοπάηδ Καθαιχκ είκαζ δ πζμ 

θδιζζιέκδ ηαζ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ζηδκ Δθθάδα.  

 

ρεκ.1: Καηεγνξίεο θαη πνηθηιίεο ειαηνθάξπνπ (Μπαιαηζνύξαο 1992) 

*Με ηυηηζκμ μζ πζμ ειπμνζηέξ πμζηζθίεξ, επζπθέμκ Μακάηζ & Μαζημεζδήξ 

 

Δ.3.1. Οη ειαηόθαξπνη Μεζζελίαο 

Ζ Κμνςκέσηδ είκαζ δ πζμ ζδιακηζηή πμζηζθία ηδξ πενζμπήξ (92,5%), αημθμοεμφιεκδ απυ 

ηδκ ιαονμεθζά, ηδ ιαζημεζδή ηαζ ηδκ Νοπάηδ Καθαιχκ (Υμκδνμθζά).  

ημ κμιυ Μεζζδκίαξ «βεκκήεδηακ», ακαπηφπεδηακ ηαζ απυ εηεί δζαδυεδηακ, ζε πμθθά 

ιένδ, ηνείξ  εηθεηηέξ πμζηζθίεξ εθαζμηάνπμο:  

1. «Κμνςκέσηδ», δ μπμία μθείθεζ ημ υκμιά ηδξ ζηδ ιζηνή ηςιυπμθδ Κμνχκδ, ζημ Νυηζμ άηνμ 

ημο Νμιμφ. Ζ πμζηζθία αοηή πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή εθαζμθάδμο 

(Γζεεκέξ ειζκάνζμ, Υακζά, 1986). Ζ πμζηζθία αοηή ηαθθζενβήεδηε ηαζ δζαδυεδηε υπζ ιυκμ 

ζε άθθα ιένδ ηδξ Δθθάδαξ αθθά ηαζ ημο ηυζιμο μθυηθδνμο. Δίκαζ ιζα ιμκαδζηή πμζηζθία 

πνμζηζζιέκδ απυ ηδ θφζδ πμο πανάβεζ εθαζυθαδμ θαιπενμφ πνάζζκμο πνχιαημξ ιε πθμφζζμ 

άνςια, θεπηή βεφζδ ηαζ παιδθή μλφηδηα. 

2. «Καθαιχκ», ιε ηφνζμ πνμμνζζιυ ηδκ παναβςβή επζηναπέγζαξ εθζάξ, βκςζηήξ βζα ημ 

εηπφνδκμ ηαζ ηναβακυ ηδξ ζάνηαξ ηδξ, δ μπμία παναζηεοάγεηαζ ιε θοζζηυ ηνυπμ. 

ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟ 

Δθαζμπμζήζζιεξ Δπζηναπέγζεξ, ανχζζιεξ Γζπθήξ πνήζεςξ 

• Κμνςκέσηδ* 

• Λζακμθζά Κενηφναξ 

• Λαδμθζά  

• Σζμοκάηδ  

• Βαθακμθζά* 

• Aδναιοηζκή 

• Μαημθζά 

 

• Μεβανίηζηδ* 

• Αβμονμιακαημθζά  

• Κμενέσηδ  

• Θνμοιπμθζά 

 

 

• Κμκζεναμθζά 

• Νοπάηδ Καθαιχκ * 

• Δθζά Υαθηζδζηήξ.  

• Δθζά Ζβμοιεκίηζαξ  

• Κανοδμθζά  
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3. «Μαονμθζά», ηαθθζενβείηαζ ζηδ Γοηζηή Μεζζδκία, ζοβημιίγεηαζ πμθφ πνχσια ηαζ απμηεθεί 

ημ 6,5% πενίπμο ηδξ ημπζηήξ παναβςβήξ. 

Σμ εοκμσηυ ηθίια, μζ 3.000 χνεξ δθζμθάκεζαξ ημ πνυκμ, μ ιζηνυξ ηθήνμξ πμο επζηνέπεζ 

ζε ηάεε παναβςβυ κα πενζπμζείηαζ ιε αβάπδ ηαζ θνμκηίδα ηάεε εθαζυδεκδνμ ηαζ κα ιαγεφεζ ημκ 

εθαζυηανπμ ζημ ζςζηυ ααειυ ςνίιακζδξ, δίκμοκ ηδκ άνζζηδ πμζυηδηα ηδξ πνχηδξ φθδξ. Ζ 

πθδεχνα ηςκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ ημ ηαηαηάζζεζ ηαηά 95% ζηδκ ηαηδβμνία ημο έληνα 

πανεέκμο. 

Ζ ζδζαίηενδ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο ηδξ Μεζζδκζαηήξ βδξ είκαζ βκςζηή ζε υθμ ημκ 

ηυζιμ. Ζ Δονςπασηή Έκςζδ ιε ημκ Κακμκζζιυ 1065/97 ακαβκχνζζε ηα ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά ημο Μεζζδκζαημφ Δλαζνεηζηά Πανεέκμο Δθαζμθάδμο ηαζ ημ ηαεζένςζε ςξ 

Πνμζηαηεουιεκδξ Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ Καθαιάηαξ (ΠΟΠ Καθαιάηαξ) 

(www.Messinia.net.gr). 

 

 

 

 

 

ηδκ Δθθάδα μ ιέζμξ υνμξ ηδξ εηήζζαξ 

παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ είκαζ 350.000 

ηυκμζ. Σμ 75% είκαζ έληνα Πανεέκμ 

Δθαζυθαδμ 

 ηδκ Πεθμπυκκδζμ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ 

εηήζζαξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ είκαζ  

110.000 ηυκμζ. Σμ 95% απ΄αοηυ είκαζ 

ελαζνεηζηά πανεέκμ εθαζυθαδμ. 

……ΝΝ..  ΜΜεεζζζζεελλίίααοο      

ημ 92,5% ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ εθαζμδέκδνςκ ακήηεζ 

ζηδκ  πμζηζθία Κμνςκέσηδ 

μ ιέζμξ υνμξ ηδξ εηήζζαξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ 

είκαζ 45.000 ηυκμζ 

ημ 95% απυ αοηυ είκαζ έληνα Πανεέκμ Δθαζυθαδμ 

http://www.messinia.net.gr/
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Δ.4. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ 

Σμ εθαζυθαδμ είκαζ ιείβια ηνζβθοηενζδίςκ (έζηενεξ ιε βθοηενίκδ) ακχηενςκ θζπανχκ 

μλέςκ, αηυνεζηςκ ηαζ ημνεζιέκςκ ιε ηα αηυνεζηα θζπανά μλέα κα ηαηαθαιαάκμοκ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ. Σμ ιμκμαηυνεζημ εθασηυ ανίζηεηαζ ζε πμζμζηυ 56-83% ακάθμβα ιε ηδκ 

πνμέθεοζδ, ηδκ πμζηζθία, ημ ααειυ ςνζιυηδηαξ, η.θ.π. Σμ εθθδκζηυ εθαζυθαδμ πενζέπεζ 

πενζζζυηενα ηνζβθοηενίδζα αηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ (εθασηυ) θυβς ηαθφηενςκ ζοκεδηχκ 

εθαζμβέκεζδξ ηα μπμία είκαζ οβνά ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ ημ εθθδκζηυ θάδζ είκαζ πζμ θεπηυνεοζημ 

ζε ακηίεεζδ ιε εθαζυθαδα άθθςκ πςνχκ πμο πενζέπμοκ ιεβαθφηενα πμζμζηά ημνεζιέκςκ 

ηνζβθοηενζδίςκ (ζηενεά) ηαζ βζα αοηυ είκαζ παπφνεοζηα. 

Χζηυζμ ημ εθαζυθαδμ πενζέπεζ ηαζ άθθα ζοζηαηζηά πμο είκαζ πνήζζια ζημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ. Σμ ζημοαθέκζμ πμο είκαζ έκαξ οδνμβμκάκεναηαξ θαιαάκεζ εκενβυ ιένμξ ζημ 

ιεηααμθζζιυ ημο ακενχπμο, μζ θζπμδζαθοηέξ αζηαιίκεξ ηονίςξ Δ (ημημθενυθδ), μζ θαζκυθεξ, μζ 

ζηενυθεξ ηαζ άθθεξ θοζζηέξ ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ ηαεχξ ηαζ ανςιαηζηέξ εκχζεζξ υπςξ 

αθδεΰδεξ ηαζ ηεηυκεξ. Οζ ανςιαηζηέξ μοζίεξ είκαζ αοηέξ πμο δίκμοκ ημ άνςια ηαζ ηδκ εοπάνζζηδ 

βεφζδ ημο εθαζμθάδμο ηαζ είκαζ πενζζζυηενεξ υηακ ημ θάδζ πνμένπεηαζ απυ εθζέξ πμο 

ζοβημιίζηδηακ ζημ άνζζημ ζηάδζμ ηδξ ςνίιακζδξ (αθθαβή πνχιαημξ απυ πναζζκμηίηνζκμ ζε 

ζχδεξ), επελενβάζηδηακ αιέζςξ ηαζ ηάης απυ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ επελενβαζίαξ (ηονίςξ παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ). 

Σμ εθαζυθαδμ είκαζ ιζα πνμκμιζμφπμξ (πανζζιαηζηή) θζπανή μοζία, ιε ιεβάθδ 

πενζεηηζηυηδηα ζε αηυνεζηα θζπανά μλέα ηαζ είκαζ οβνή ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ. 

Τπενηενεί έκακηζ υθςκ ηςκ άθθςκ θζπανχκ ζςιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ δζαηνμθή ημο 

ακενχπμο, είηε αοηά πνμένπμκηαζ απυ ημ θοηζηυ, είηε απυ ημ γςζηυ ααζίθεζμ. 

Δίκαζ θοζζηυ ιμκμαηυνεζημ θάδζ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ μοζζχκ 

(θαζκυθεξ, αζηαιίκδ Δ) ζ’ αοηυ είκαζ ζδακζηή. Ζ πανμοζία ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ μοζζχκ ηαζ δ 

ιμκμαημνεζηυηδηά ημο, ειπμδίγμοκ ηδκ μλείδςζδ εκηυξ ηαζ εηηυξ ημο μνβακζζιμφ ηαζ ηδ 

δδιζμονβία επζαθααχκ εθεφεενςκ νζγχκ (Κονζηζάηδξ, 1988). 

Ζ εενιζδζηή ημο αλία είκαζ δ ίδζα ιε εηείκδ ηςκ άθθςκ θζπανχκ μοζζχκ (9 Μ.Θ. ηαηά 

βναιιάνζμ), ηα άθθα υιςξ πμζμηζηά ημο παναηηδνζζηζηά είκαζ ηέημζα, χζηε κα ημο 

ελαζθαθίγμοκ πνμαάδζζια ζε υ,ηζ αθμνά ηδ ενεπηζηή, ηδ αζμθμβζηή ηαζ ηδκ οβζεζκμθμβζηή ημο 

αλία (Μπαθαηζμφναξ, 1997). Ζ ζφζηαζδ ημο εθαζμθάδμο δεκ είκαζ πάκηα ίδζα βζα αοηυ ηαζ 

πμθθμί ενεοκδηέξ έηακακ πνμζπάεεζεξ ηαοημπμίδζδξ ηδξ ζφζηαζδξ εθαζμθάδςκ δζαθμνεηζηήξ 

πμζηζθίαξ ηαζ ςνζιυηδηαξ ηανπμφ.  

Σμ 95% ηδξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ ημο Μεζζδκζαημφ Δθαζμθάδμο ηαηαηάζζεζαζ ζηδκ 

ηαηδβμνία ημο εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηόιαδνπ ηαεχξ δζαεέηεζ μλφηδηεξ πμθφ πζμ ηάης απυ 
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ημ ακχηενμ επζηνεπηυ υνζμ (0,8% η.α. ζε εθασηυ μλφ) εκχ ηαζ μζ άθθεξ πανάιεηνμζ ημο ανζειμφ 

ηςκ οπενμλεζδίςκ ηαζ ημο ζοκηεθεζηή απυζαεζδξ (ή απμννυθδζδξ) (Κ232) ηοιαίκμκηαζ ηάης 

ηςκ ακχηενςκ επζηνεπηχκ μνίςκ πμο ζζπφμοκ απυ ημκ επίζδιμ ηακμκζζιυ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ. Πανάθθδθα, απυ ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ζημ ιεζζδκζαηυ εθαζυθαδμ 

πνμηφπηεζ υηζ ημ 65%-75% αοηχκ είκαζ ιμκμαηυνεζηα ηαζ ημ 10% πμθοαηυνεζηα, ζπέζδ 

ακηίζημζπδ ιε αοηή ημο ιδηνζημφ βάθαηημξ. Ζ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε ακηζμλεζδςηζηά 

(Βζηαιίκδ Δ, πμθοθαζκυθεξ η.η.θ.) ημ ηαεζζηά ζδζαίηενα οβζεζκυ ηαζ ζηαεενυ έκακηζ ηδξ 

μλείδςζδξ. Σμ πθεμκέηηδια αοηυ πνμηφπηεζ απυ ημκ πνυκμ ζοβημιζδήξ ηαζ ημκ ηνυπμ έηεθζρδξ 

ημο εθαζμηάνπμο. 

 

Δ.5. Κνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ  

Σμ εθαζυθαδμ είκαζ έκα ειπμνεφζζιμ είδμξ ιε ηζιή πμο δζαιμνθχκεηαζ απυ ηδκ εηάζημηε 

πνμζθμνά ηαζ γήηδζδ, αθθά ηαζ έκα ααζζηυ είδμξ δζαηνμθήξ ορδθήξ αζμθμβζηήξ αλίαξ. Ζ πδιεία 

ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ μοζζχκ είκαζ έκα πεδίμ ζδζαίηενα δδιμθζθέξ ιε πθήεμξ ενεοκδηζηχκ 

ενβαζζχκ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιε απμηεθέζιαηα πμο έπμοκ ακαδείλεζ εκχζεζξ υπςξ ηζξ 

πμθοθαζκυθεξ ηαζ ηδκ αζηαιίκδ Δ ςξ πμθφ ζδιακηζηέξ, μζ μπμίεξ έπμοκ εοενβεηζηή επίδναζδ 

ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά ζημ πεδίμ ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ ημο ιάνηεηζκβη, 

μζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ πνμσυκηςκ δζαηνμθήξ, ζηδνίγμκηαζ αθ’ εκυξ ζηδκ 

εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ αθ’ εηένμο ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζδζαίηενςκ εηείκςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ πνμσυκηςκ ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα πνμάβμοκ ηδκ ηαθή οβεία ηαζ 

εοελία. 

Ζ Δθθάδα ηαηαθαιαάκεζ ηδκ ηέηανηδ εέζδ ζηδκ παβηυζιζα παναβςβή ανχζζιδξ εθζάξ 

ηαζ ηδκ ηνίηδ ζηδκ παναβςβή εθαζμθάδμο.  

ηδ πχνα ιαξ, ηδ πχνα πμο ζοιαζχκεζ ιε ημ εθαζυδεκηνμ επί ημοθάπζζημκ 5.000 πνυκζα, 

350.000 μζημβέκεζεξ, μζ ιζζέξ απυ ηζξ μπμίεξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ζηδκ Κνήηδ, γμοκ απυ ηδκ 

ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ. Οζ πενζζζυηενμζ Έθθδκεξ δζαηδνμφκ ημοξ δζημφξ ημοξ, ιζηνμφξ ή 

ιεβάθμοξ, εθαζχκεξ ηαζ αζπμθμφκηαζ μζ ίδζμζ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ παναβςβή ημο πνμξ 

ανχζζκ εθαζυθαδμο.  

Ηδζαίηενα ζηδκ Μεζζδκία, ηυπμ ηαηαβςβήξ ηαζ δζαιμκήξ ιμο ζπεδυκ ημ ζφκμθμ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ εθζά ηαζ ημ εθαζυθαδμ, ηα μπμία ηαζ απμηεθμφκ ηδ ααζζηή 

πδβή ημο αβνμηζημφ εζζμδήιαημξ. ηδκ Μεζζδκία ηάεε πνυκμ πανάβμκηαζ πενίπμο 50.000 ηυκμζ 

εθαζμθάδμο.  

Σμ εθαζυθαδμ ηαθφπηεζ ημ 80% ηδξ ηαηακαθζζηυιεκδξ πμζυηδηαξ εθαίςκ-θζπχκ ζηδ 

πχνα ιαξ ηαζ θαίκεηαζ κα επδνεάγεηαζ υθμ ηαζ θζβυηενμ-ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ-απυ ημκ 
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ακηαβςκζζιυ ηςκ θεδκυηενςκ ζπμνέθαζςκ. Κάεε πμθίηδξ αοηήξ ηδξ πχναξ ηαηακαθχκεζ ηάεε 

πνυκμ πενίπμο 23 ηζθά εθαζυθαδμ, βεβμκυξ πμο δείπκεζ υηζ δ ηονζανπμφζα θζπανή μοζία ηδξ 

εθθδκζηήξ ημογίκαξ είκαζ ημ θάδζ ηδξ εθζάξ.  

Ακηίεεηα, ζε άθθεξ πχνεξ, αηυια ηαζ εθαζμπαναβςβζηέξ, δ ηαηακάθςζδ ημο εθαζμθάδμο 

είκαζ ανηεηά παιδθή ηαζ δεκ λεπενκά ηα 11 ηζθά ημ πνυκμ (Ηζπακία: 11,878, Ηηαθία: 11,244,  

Σοκδζία: 8,345, ονία: 5,425, Πμνημβαθία: 3,990, Σμονηία: 0,941, Γαθθία: 0,579, Αιενζηή: 

0,389, Ηνάκ: 0,041,  Αίβοπημξ: 0,018). (vossen, 1999). ζμ βζα ηδ Γενιακία, ηδκ Αββθία ηαζ ηζξ 

ηακδζκααζηέξ πχνεξ, δ ηαηακάθςζδ είκαζ πενίπμο 1/2 - 1 ηζθυ ημ πνυκμ.  

Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ ζηδ πχνα ιαξ ηαθφπηεζ έηηαζδ 6 εηαημιιονίςκ ζηνειιάηςκ, 

δδθαδή ημ 17% ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ βδξ, ηαζ απαζπμθεί ζοκμθζηά 350.000 μζημβέκεζεξ.  

Ζ παναβςβή εθαζμθάδμο ζηδκ Δθθάδα είκαζ 300,000-400,000 ηυκμζ εηδζίςξ ηαζ απμηεθεί 

ημ 18% πενίπμο ηδξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ. Σμ 30% ημο Δθθδκζημφ εθαζμθάδμο πανάβεηαζ 

ζηδκ Κνήηδ, ημ 26% ζηδκ Πεθμπυκκδζμ (εη ηςκ μπμίςκ ημ 15% ζηδ Μεζζδκία), ημ 10% ζηδ 

Λέζαμ, ημ 10% ζηα Ηυκζα κδζζά ηαζ ημ οπυθμζπμ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδμξ. 

ηδκ Δθθάδα οπμθμβίγεηαζ υηζ θεζημονβμφκ ζήιενα 2.800 εθαζμηνζαεία, 220 επζπεζνήζεζξ 

ηοπμπμίδζδξ εθαζμθάδμο, 26 ναθζκανίεξ ηαζ πενίπμο 50 πονδκεθαζμονβεία. 

Ζ εβπχνζα παναβςβή ημο εθαζμθάδμο ημ 2003/04 εηηζιάηαζ υηζ πανμοζίαζε ιείςζδ ηαηά 

23,3% έκακηζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο, εκχ δ εβπχνζα ηαηακάθςζδ 

πανμοζίαζε ζηαεενυηδηα ηαηά ηδκ δζεηία 2002-2004. Ζ εβπχνζα παναβςβή ημο ναθζκανζζιέκμο 

πονδκεθαίμο ζδιείςζε αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 11% ημ 2003/04 έκακηζ ημο 2002/03, εκχ δ 

ηαηακάθςζδ ημο εκ θυβς πνμσυκημξ ειθάκζζε ακηίζημζπδ αφλδζδ 14% πενίπμο. Οζ εζζαβςβέξ 

ημο εθαζμθάδμο ηαζ ημο πονδκεθαίμο είκαζ πενζμνζζιέκεξ, εκχ μζ ελαβςβέξ ημοξ ηοιαίκμκηαζ ζε 

ορδθά επίπεδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

: 

Ο ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟ: ΤΓΚΟΜΗΓΖ & ΠΟΗΚΗΛΗΔ 

 

1.1. πγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ 

Ζ ζοβημιζδή ημο ηανπμφ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ζημ άνζζημ ζηάδζμ ηδξ ςνίιακζδξ. Σμ 

ζηάδζμ αοηυ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαθφηενδ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο ηαζ ηδ ζπεηζηά ιεβαθφηενδ 

εθαζμπενζεηηζηυηδηα. Σμ ζηάδζμ αοηυ είκαζ δ αθθαβή ημο πνχιαημξ ημο ηανπμφ απυ πνάζζκμ – 

ηίηνζκμ ζε ιαφνμ – ζχδεξ. Ακ δ ζοβημιζδή ημο ηανπμφ βίκεζ πμθφ βνήβμνα ηυηε δ απυδμζδ ζε 

εθαζυθαδμ είκαζ ιζηνή ηαζ δ πμζυηδηα υπζ ηυζμ ηαθή. Πζεακή ηαεοζηένδζδ ηδξ ζοβημιζδήξ 

ζοκηεθεί ζηδκ παναθααή εθαζμθάδμο οπμααειζζιέκδξ πμζυηδηαξ. 

Ζ ανπζηή ζηαεενυηδηα ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο ελανηάηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ 

υπςξ δ πμζηζθία ηαζ μ ααειυξ ςνζιυηδηαξ ημο θνμφημο (Gutierrez et al., 1999). Ζ πμζηζθία πμο 

πνμζδζμνίγεζ βεκεηζηά ηδ ζφζηαζδ ημο θαδζμφ ηαζ ηδξ εθζάξ παναηηδνίγεζ επίζδξ ζε ηάπμζμ 

πμζμζηυ ηδ ζηαεενυηδηά ημο. ιςξ υζμ δ εθζά ςνζιάγεζ δ ζηαεενυηδηα ημο θαδζμφ αθθάγεζ. 

ηδ ιεθέηδ αοηή ηα θάδζα εθήθεδζακ ιε ημ ζφζηδια Abencor. Πνμζδζμνίζηδηακ δ μλφηδηα, μ 

ανζειυξ οπενμλεζδίςκ, δ απμννυθδζδ ζηα 232 ηαζ 270 nm, δζεκενβήεδηε μνβακμθδπηζηή 

ακάθοζδ, ακάθοζδ θζπανχκ μλέςκ, ημημθενμθχκ, θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ, μνεμδζθαζκμθζηχκ 

ζοζηαηζηχκ, ζηενμθχκ, πθςνμθοθθχκ, ηαζ ιεηνήεδηε δ μλεζδςηζηή ζηαεενυηδηα. Σα 

απμηεθέζιαηα ακαθφεδηακ ζηαηζζηζηχξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ςνίιακζδξ οπήνλε ιείςζδ ζε 

υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ εηηυξ απυ ημ θζκμθεσηυ μλφ, ηδ Γ-5-ακειαζηενυθδ, ηαζ ηδκ 

εθαζμπενζεηηζηυηδηα πμο αολήεδηε. Σα πανεέκα εθαζυθαδα έδεζλακ ηαθυ ζοζπεηζζιυ ιεηαλφ 

ζηαεενυηδηαξ ηαζ ζοβηεκηνχζεςκ ζοκμθζηχκ θαζκμθχκ, ημημθενμθχκ, πθςνμθφθθδξ, 

ηανμηεκμεζδχκ, θζκμθεζημφ ηαζ θζκμθεκζημφ, α-ζζημζηενυθδξ ηαζ Γ-5-ακειαζηενυθδξ. 

Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ επζννμήξ ημο ααειμφ ςνίιακζδξ ηδξ εθζάξ ζηδ ζηαεενυηδηα ηςκ 

έληνα πανεέκςκ εθαζμθάδςκ ιέζς ημο δείηηδ μλεζδςηζηήξ ζηαεενυηδηαξ, ημ ηεζη DPPH βζα ηζξ 

εθεφεενεξ νίγεξ, δ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ δ ιεθέηδ 

ηδξ δζαηφιακζδξ ημο πνμθίθ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο (Rotondi et al., 2004). Δθζέξ πμζηζθίαξ 

cv. Nostrana di Brisighella πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζηδ αμνεζμηεκηνζηή πενζμπή ηδξ Ηηαθίαξ Emilia-

Romagna ακαθφεδηακ ζε ηέζζενα δζαθμνεηζηά ζηάδζα ςνίιακζδξ ηαζ αιέζςξ επελενβάζηδηακ 

ζε ιφθμ. Σα ηεθζηά πνμσυκηα ακαθφεδηακ βζα θαζκυθεξ ηαζ μ-δζθαζκυθεξ, ηαζ δζεκενβήεδηε οβνή 

πνςιαημβναθία ημο πνμθίθ ημοξ (HPLC-DAD diode array detector/mass spectrometry detection, 
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MSD). Δπίζδξ έβζκε ακάθοζδ θζπανχκ μλέςκ, ζοκηεθεζηχκ απυζαεζδξ (K(232), K(270), ηαζ 

ΓK), μλφηδηαξ ηαζ ααειμφ οπενμλεζδίςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ιεευδμοξ ηδξ Δονςπασηήξ έκςζδξ ηαζ 

ημκ Κακ. 2568/91 (1, Off. J. Eur. Communities 1991, L248, 1-82). Έβζκε πμζμηζηή πενζβναθζηή 

ακάθοζδ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηνζβςκζηέξ δμηζιέξ βζα κα δζενεοκδεεί δ 

επζννμή ηδξ ςνίιακζδξ ηδξ εθζάξ ζηζξ μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο θαδζμφ. Οζ ακαθοηζηέξ 

πανάιεηνμζ έδεζλακ υηζ ημ ζηάδζμ ςνζιυηδηαξ ηδξ πμζηζθίαξ ηδξ εθζάξ Nostrana di Brisighella 

πμο δίκεζ ηζ ηαθφηενμ θάδζ ακηζζημζπεί ζε δείηηδ Jaén ιεηαλφ 2.5 ηαζ 3.5. Σα θάδζα πμο 

πανήπεδζακ απυ εθζέξ πμο ζοβημιίζηδηακ ζε αοηή ηδκ πενίμδμ πανμοζίαζακ έκα πμθφ ηαθυ 

μνβακμθδπηζηυ πνμθίθ ζοκμδεουιεκμ απυ ηζξ ηαθφηενεξ πδιζηέξ ηαζ δζαενεπηζηέξ ζδζυηδηεξ. 

ηδ ιεθέηδ ηςκ Beltran et al., (2004) έβζκε ακάθοζδ ηδξ επίδναζδξ ημο πνυκμο 

ζοβημιζδήξ ζηδ ζφζηαζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο πνμενπυιεκμο απυ ηδκ 

πμζηζθία cv. Picual. Ζ ιεθέηδ αοηή δζεκενβήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ςνίιακζδξ βζα 

ηνείξ επμπέξ ζοβημιζδήξ. Πνμζδζμνίζηδηε δ ζφζηαζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ηςκ θαδζχκ. Σα θάδζα 

πενζείπακ παθιζηζηυ μλφ (11.9%), εθαζηυ μλφ (79.3%), ηαζ θζκμθεκζηυ (2.95%). Σμ πενζεπυιεκμ 

ημο παθιζηζημφ μλέμξ ηαζ ηςκ ηεημνεζιέκςκ θζπανχκ μλέςκ ιεζχεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ςνίιακζδξ ημο ηανπμφ εκχ ημ εθασηυ ηαζ ημ θζκμθεσηυ αολήεδηακ. Ζ πμζυηδηα ηςκ 

ηεημνεζιέκςκ θζπανχκ μλέςκ, παθιζηζημφ ηαζ ζηεαηζημφ ηαζ ηςκ πμθοαηυνεζηςκ θζκμθεζημφ 

ηαζ θζκμθεκζημφ ελανηάηαζ απυ ημκ πνυκμ ζοβημιζδήξ, εκχ δ πμζυηδηα ημο εθασημφ μλέμξ 

δζαηοιάκεδηε ιε ημ πνυκμ ζοβημιζδήξ. Οζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ πνυκςκ βζα ημ παθιζηζηυ ηαζ 

θζκμθεσηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδ εενιμηναζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφκεεζδξ ημο θαδζμφ ηαζ 

ζηδκ πμζυηδηα ηδξ ηαθμηαζνζκήξ κενμπμκηήξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ημο εθασημφ μλέμξ. Μζα 

ζδιακηζηή ζπέζδ παναηδνήεδηε ιεηαλφ ηδξ ακαθμβίαξ MUFA/PUFA ηαζ ηδξ μλεζδςηζηήξ 

ζηαεενυηδηαξ πμο ιεηνήεδηε ιε ηδ ιέεμδμ Rancimat. 

 

1.2. Σξόπνη πγθνκηδήο 

Ζ ζοβημιζδή ημο ηανπμφ ηςκ εθαζμπμζήζζιςκ πμζηζθζχκ βίκεηαζ, είηε απυ ημ δέκδνμ, είηε 

απυ ημ έδαθμξ ιεηά απυ θοζζμθμβζηή πηχζδ. 

Σα δζάθμνα ιέζα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ, βζα ημκ ξαβδηζκό, ρηέληζκα ηθπ., 

επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο ακάθμβα ιε ηα ηναφιαηα ηα μπμία πνμηαθμφκ 

ζημκ ηανπυ. Σα ηηοπδιέκα ζδιεία ηςκ ηανπχκ, ζε ζοκεήηεξ αηαηάθθδθδξ απμεήηεοζδξ, 

απμηεθμφκ εζηίεο ιυθοκζδξ ηαζ ακάπηολδξ ιοηήηςκ (Κονζηζάηδξ, 1988). 

Σμ εθαζυθαδμ, υπςξ ακαθένεδηε, απμηεθεί έκα θοζζηυ θνμοημποιυ ηαζ μπμζαδήπμηε 

πθδβή ή γδιζά, πνμηθδεεί ζημκ ηανπυ, είκαζ δοκαηυ κα μδδβήζεζ ζηδκ οπμαάειζζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο εθαζυθαδμο ημ μπμίμ πενζέπεηαζ ζ' αοηυκ. 
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Ζ αθθμίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζυθαδμο υηακ μ εθαζυηανπμξ ιαγεφεηαζ απεοεείαξ 

απυ ημ έδαθμξ, ιεηά απυ θοζζμθμβζηή πηχζδ, είκαζ πμθφ ιεβάθδ ηαζ ζοκδέεηαζ άιεζα: 

1. Με ηδκ αφλδζδ ηδξ μλφηδηαξ 

2. Με ηδκ έκανλδ ηδξ μλείδςζδξ ηαζ 

3. Με ηδκ πνμζνυθδζδ δοζάνεζηςκ μζιχκ (πςιαηίθα) απυ ημ έδαθμξ(Suarez, 1975). 

Ο ηνυπμξ υιςξ αοηυξ εθαζμζοθθμβήξ έπεζ ακηζηαηαζηαεεί, ζπεδυκ ελμθμηθήνμο, απυ ηα 

δίηηοα ιυκζιδξ ηάθορδξ ημο εδάθμοξ ηαζ έηζζ έπμοκ πενζμνζζηεί ηα δοζάνεζηα πζμ πάκς 

απμηεθέζιαηα. 

Πνάβιαηζ δ ιέεμδμξ ζοθθμβήξ ημο εθαζμηάνπμο, ιε ηα δίηηοα, ανήηε ιεβάθδ δζάδμζδ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ζηδ πχνα ιαξ ηαζ ακηζηαηέζηδζε, ζπεδυκ ζημ ζφκμθμ, ηδ ζοθθμβή απυ ημ 

έδαθμξ. 

Ζ ιέεμδμξ αοηή ζοκέααθε επίζδξ εεηζηά: 

1. ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ζοθθμβήξ ηαζ 

2. ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζυθαδμο 

δζυηζ ειπμδίγεηαζ δ επαθή ηςκ ηανπχκ ιε ημ έδαθμξ ηαζ πενζμνίγεηαζ, ημ πνυαθδια 

ηδξ αθθμίςζδξ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ. Έδςζε επίζδξ θφζδ ζημ πνυαθδια ηδξ 

εθαζμζοθθμβήξ βζα μνζζιέκεξ πμζηζθίεξ ηαζ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, υπςξ είκαζ μζ μνεζκέξ 

δφζααηεξ πενζμπέξ ιε ορδθυημνια δέκδνα. 

Ζ οπμαάειζζδ υιςξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζυθαδμο είκαζ ζδιακηζηή αηυιδ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα δίηηοα (Πίλαθαο 1.1), επεζδή ζοκήεςξ μ εθαζυηανπμξ 

παναιέκεζ βζα ανηεηέξ διένεξ εηηεεεζιέκμξ ζηζξ αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ.  

Πίλαθαο 1.1. Μεηαβνιή ηεο νμύηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαηά ην ρξόλν παξακνλήο ηνπ 

θαξπνύ ζηα δίθηπα ειαηνζπιινγήο (Πεγή: Κπξηηζάθεο, 1988) 

Υξόλνο παξακνλήο  

ζε εκέξεο 

Ομύηεηα (%) εθθξαζκέλε  

ζε ειατθό νμύ 

Πνηθηιία ειαηνθάξπνπ 

 Θξνπκπνιηά Σζνπλάηε 

0 0,6 0,2 

10 3,0 - 

15 - 0,6 

20 4,0 - 

30 - 0,8 

45 - 2,2 

60 - 3,0 
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Ζ ακάπηολδ ηδξ ρισξίδαο ζημ έδαθμξ ηαζ ημ πέναζια   ηδξ δζαιέζμο ηςκ μπχκ ηςκ 

δζηηφςκ εθαζμζοθθμβήξ, πενζμνίγεζ ημκ αενζζιυ ηαζ αολάκεζ ηδκ οβναζία ζημ ιζηνμπενζαάθθμκ 

υπμο ανίζηεηαζ μ εθαζυηανπμξ ιε απμηέθεζια ηδκ επζηάποκζδ ηδξ πμζμηζηήξ αθθμίςζδξ ημο 

θαδζμφ (Psyllakis et al, 1980). 

Γζα κα πενζμνζζηεί, ζημ εθάπζζημ δοκαηυ, δ αθθμίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζυθαδμο, μ 

εθαζυηανπμξ εα πνέπεζ κα ζοθθέβεηαζ απυ ηα δίηηοα εθαζμζοθθμβήξ ζε δζάζηδια υπζ 

ιεβαθφηενμ ηςκ δφμ εαδμιάδςκ. 

Οζ ζοκήεεζξ ηνυπμζ ζοβημιζδήξ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

 Σςγκομιδή μεηά από θςζιολογική πηώζη 

Παθαζυηενα δ ζοθθμβή ημο εθαζμηάνπμο βίκμκηακ απμηθεζζηζηά ιε ηα πένζα, δδθαδή 

πενίιεκακ μζ παναβςβμί κα πέζεζ μ ηανπυξ ζημ έδαθμξ βζα κα ημκ ιαγέρμοκ. Ο ηνυπμξ αοηυξ 

έπεζ ακηζηαηαζηαεεί ζήιενα ιε ηα πθαζηζηά δίηηοα, εθαζμζοθθμβήξ, ηα μπμία απθχκμκηαζ ηάης 

απυ ηα δέκδνα ηαζ ζοβηναημφκ ημκ εθαζυηανπμ, πμο πέθηεζ θοζζμθμβζηά. Ζ ζοθθμβή ημο 

εθαζμηάνπμο απυ ηα δίηηοα βίκεηαζ, ζηδκ πνάλδ, ζε δζάζηδια εκυξ ιέπνζ δφμ ιδκχκ.  

 Σςγκομιδή με ηα σέπια 

ηζξ επζηναπέγζεξ πμζηζθίεξ εθζάξ δ ζοβημιζδή βίκεηαζ πάκηα ιε ηα πένζα. Χζηυζμ δ 

ιέεμδμξ αοηή, είκαζ ηαζ πμθφ δαπακδνή. 

 Σςγκομιδή με παβδιζμό 

ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, δ ζοβημιζδή ημο εθαζμηάνπμο βίκεηαζ ιε νααδζζιυ. Ζ 

υθδ υιςξ ενβαζία βίκεηαζ πεζνςκαηηζηά ιε ηζξ βκςζηέξ ζοκέπεζεξ, δδθαδή ημ αολδιέκμ ηυζημξ 

ηδξ ζοθθμβήξ ημο εθαζμηάνπμο ηαζ ηδ δδιζμονβία αζπιήξ απαζπυθδζδξ ενβαηχκ πμο 

ηαεδιενζκά βίκμκηαζ πζμ δοζεφνεημζ. Λυβς αοηχκ ηςκ πνμαθδιάηςκ έπεζ βίκεζ πνμζπάεεζα ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ιδπακζηήξ ζοβημιζδήξ.  

(http://artemis.cslab.ntua.gr:80/Dienst/UI/1.0/Diisplay/artemis/teikoz.florina/PT2004-0015) 

 Σςγκομιδή με δονηηέρ 

Έκαξ ιδπακζηυξ ηνυπμξ ζοβημιζδήξ είκαζ ιέζς ηδξ πνήζδξ δζαθυνςκ ηφπςκ δμκδηχκ. 

ηδκ Δθθάδα αοηή δ ιέεμδμξ ιέπνζ ζηζβιήξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ιυκμ ζε πεζναιαηζηυ επίπεδμ.  

(http://artemis.cslab.ntua.gr:80/Dienst/UI/1.0/Diisplay/artemis/teikoz.florina/PT2004-0015) 

 Χπηζιμοποίηζη καπποπηυηικών 

ηα πθαίζζα ηδξ ακάβηδξ ελεφνεζδξ ιζαξ μζημκμιζηήξ ιεευδμο ζοβημιζδήξ ημο 

εθαζμηάνπμο εκηάζζεηαζ ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ μνζζιέκςκ πδιζηχκ παναζηεοαζιάηςκ, ηα μπμία 

δζεοημθφκμοκ ηδκ πηχζδ ημο ηανπμφ απυ ημ δέκηνμ.  

(http://artemis.cslab.ntua.gr:80/Dienst/UI/1.0/Diisplay/artemis/teikoz.florina/PT2004-0015) 

 

 

http://artemis.cslab.ntua.gr/Dienst/UI/1.0/Diisplay/artemis/teikoz.florina/PT2004-0015
http://artemis.cslab.ntua.gr/Dienst/UI/1.0/Diisplay/artemis/teikoz.florina/PT2004-0015
http://artemis.cslab.ntua.gr/Dienst/UI/1.0/Diisplay/artemis/teikoz.florina/PT2004-0015
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1.3. Υξόλνο πγθνκηδήο 

Ζ ζοβημιζδή ημο εθαζμηάνπμο οπμπνεςηζηά εα πνέπεζ κα βίκεηαζ υηακ εθαζυηανπμξ 

ανίζηεηαζ ζημ άνζζημ ζηάδζμ ηδξ ςνίιακζδξ. Αοηυ είκαζ ακαβηαίμ βζαηί ζε αοηυ ημ ζηάδζμ 

ιπμνεί κα επζηεοπεεί ηαθφηενδ πμζυηδηα ζημ εθαζυθαδμ ηαζ ιεβαθφηενδ εθαζμπενζεηηζηυηδηα. 

Σμ ζηάδζμ αοηυ μκμιάγεηαζ ηαζ αθθζχξ ζηάδζμ αζμιδπακζηήξ ςνίιακζδξ ηαζ ζοιπίπηεζ ιε ηδκ 

ανπή ηδξ αθθαβήξ ημο πνχιαημξ ημο εθαζμηάνπμο απυ πνάζζκμ - ηίηνζκμ ζε ιεθακυ-ζχδεξ. Ακ δ 

ζοβημιζδή ημο εθαζμηάνπμο βίκεζ πμθφ βνήβμνα δδθαδή ακ μ ηανπυξ είκαζ αηυια άβμονμξ ηυηε 

δ απυδμζδ ζε εθαζυθαδμ είκαζ ιζηνή ηαζ δ πμζυηδηα υπζ ηαθή. (Μπαθαηζμφναξ, 1997)  

Με ηδκ πνυμδμ ηδξ ςνίιακζδξ αολάκεηαζ ζηαδζαηά ημ αάνμξ ημο εθαζμηάνπμο, ιέπνζ κα 

ζοιπθδνςεεί δ ακάπηολή ημο. ημ ζηάδζμ αοηυ μ ηανπυξ δζαηδνείηαζ βζα μνζζιέκμ πνυκμ ηαζ 

ιεηά ανπίγεζ κα πάκεζ αάνμξ ηαζ υβημ, εκχ πανάθθδθα ζδιεζχκεηαζ ιενζηή οδνυθοζδ ηςκ 

βθοηενζδίςκ ηαζ αφλδζδ ηδξ μλφηδηαξ ημο εθαζυθαδμο πμο πενζέπεζ.  

Δίκαζ θακενυ υηζ ημ ζηάδζμ ςνίιακζδξ δε ζοιπίπηεζ πνμκζηά βζα υθμ ημκ ηανπυ, αηυια 

ηαζ ημο ίδζμο δέκδνμο. Βέααζα δεκ πνέπεζ κα πανααθέπεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ πνάλδ, 

πανειααίκμοκ μνζζιέκμζ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ πμο νοειίγμοκ ημ πνυκμ ζοβημιζδήξ, υπςξ είκαζ: 

1. Ζ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ενβαηζηχκ πενζχκ 

2. Ζ δαημπνμζαμθή, πμο επζαάθθεζ ηδ ζοβημιζδή ημο ηανπμφ ημ βνδβμνυηενμ 

3. Ζ δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ ημο εθαζμηάνπμο ζημ εθαζμονβείμ ηαζ  μνζζιέκμζ άθθμζ 

πανάβμκηεξ  

ιςξ επζαάθθεηαζ, ζημ ιέηνμ πμο είκαζ δοκαηυ, κα βίκεηαζ ζοβημιζδή ημκηά ζημ ζηάδζμ 

ηδξ αζμιδπακζηήξ ςνίιακζδξ.  

(http://artemis.cslab.ntua.gr:80/Dienst/UI/1.0/Diisplay/artemis/teikoz.florina/PT2004-0015). 

 

1.4.  Καηεγνξίεο ειαηνθάξπνπ 

Οζ πμζηζθίεξ ηδξ εθζάξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ οπμθμβίγεηαζ υηζ θεάκμοκ ηζξ ελαηυζζεξ ακ ηαζ 

οπάνπεζ ιεβάθδ αιθζαμθία βφνς απυ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδκ πενζβναθή ημοξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ 

ηςκ πμζηζθζχκ έπεζ ααζζζεεί ζηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ημο δέκηνμο, ηςκ θφθθςκ, ημο 

ηανπμφ ηαζ ημο πονήκα. Σα παναηηδνζζηζηά υιςξ αοηά επδνεάγμκηαζ ηαζ απυ ημοξ 

εδαθμηθζιαηζημφξ πανάβμκηεξ πμο επζηναημφκ ζηδκ πενζμπή ηαθθζένβεζαξ.  

ηδκ Δθθάδα μζ πμζηζθίεξ εθζάξ πμο έπμοκ ακαβκςνζζεεί είκαζ πενζζζυηενεξ απυ 100 

αθθά απυ αοηέξ ηαθθζενβμφκηαζ βφνς ζηζξ 40. Τπάνπεζ υιςξ έκημκμ πνυαθδια θυβς ηςκ 

ημπζηχκ μκμιαζζχκ πμο δίκμκηαζ ζε ηάεε πμζηζθία ηαζ έηζζ είκαζ δοκαηυκ δ ίδζα μκμιαζία κα 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ανηεηέξ πμζηζθίεξ εκχ ιζα πμζηζθία ιπμνεί κα ηαθθζενβείηαζ ιε δζαθμνεηζηά 

μκυιαηα ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ. θεξ αοηέξ μζ πμζηζθίεξ ηαλζκμιμφκηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ  

1. Δπζηναπέγζεξ ή ανχζζιεξ 

http://artemis.cslab.ntua.gr/Dienst/UI/1.0/Diisplay/artemis/teikoz.florina/PT2004-0015
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2. Λαδμθζέξ 

3. Γζπθήξ ή ιζηηήξ πνήζδξ. 

ηζξ επζηναπέγζεξ πμζηζθίεξ εα πνέπεζ ημ ιέβεεμξ ημο ηανπμφ κα είκαζ ιεβάθμ, δ ζπέζδ 

ζάνηα/πονήκα υζμ ημ δοκαηυ ιεβαθφηενδ, δ εθαζμπενζεηηζηυηδηα κα είκαζ ιζηνή, μ θθμζυξ ημο 

ηανπμφ κα είκαζ θεπηυξ, δ ζάνηα κα είκαζ ηναβακή ηαζ κα απμπςνίγεηαζ εφημθα απυ ημκ πονήκα 

ηαζ επίζδξ κα έπεζ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε γάπανα βζα ηαθφηενδ δζαηήνδζδ. ηζξ θαδμθζέξ 

(εθζέξ εθαζμπμίδζδξ) εα πνέπεζ δ εθαζμπενζεηηζηυηδηα κα είκαζ υζμ ημ δοακηυ ιεβαθφηενδ ηαζ δ 

πμζυηδηα ημο θαδζμφ (άνςια, βεφζδ,η.θ.π.) ζηακμπμζδηζηή.  

 

1.5.  Πνηθηιίεο ειαηνθάξπνπ 

1.5.1. Δπηηξαπέδηεο πνηθηιίεο 

 Καιακώλ  

Δίκαζ βκςζηή ηαζ ιε ηα μκυιαηα Καθαιαηζακή, Σζζβηέθζ ηαζ Αεημκοπμθζά ηαζ 

ηαθθζενβείηαζ ηονίςξ ζηδ Μεζζδκία αθθά ανίζηεηαζ επίζδξ ηαζ ζηδ Λαηςκία, Ανηαδία, 

Φεζχηζδα ηαζ Αζηςθμαηανκακία. Ζ ηαθφηενδ πμζηζθία βζα ηδκ παναζηεοή ηςκ εηθεηηχκ ιαφνςκ 

(λζδάηςκ) επζηναπέγζςκ εθζχκ. Δίκαζ απαζηδηζηή ζε οβναζία, ιέηνζαξ αθθά ζηαεενήξ 

παναβςβζηυηδηαξ. Μεζμπνχζιδ (ςνζιάγεζ ηέθδ Νμειανίμο-Γεηέιανζμ). Υαναηηδνίγεηαζ απυ 

ιέζμο φρμοξ δέκδνμ, εφνςζημ, ιε ιεβάθα, πθαηζά ηαζ ααεοπνάζζκα θφθθα. Ακείγεζ πμθφ ηαζ 

ηανπίγεζ άθεμκα. Ο ηανπυξ έπεζ ημ ζπήια ηδξ νυβαξ ημο ζηαθοθζμφ «αεημκφπζ», ζπήια 

ιμκυπθεονμ ηονηυ ιε πονήκα θείμ πμο απμζπάηαζ εφημθα απυ ηδ ζάνηα. Ο ηανπυξ έπεζ αάνμξ 

5-6g, ζπέζδ ζάνηαξ/πονήκα 8-10/1 ηαζ εθαζμπενζεηηζηυηδηα βφνς ζημ 20%. Υνδζζιμπμζείηαζ 

ηονίςξ βζα ηδκ παναζηεοή ιαφνςκ ημκζεναχκ ηαζ ζδζαίηενα ημο ηφπμο παναηηέξ λζδάηεξ 

εηθεηηήξ πμζυηδηαξ. Δοδμηζιεί ζε πενζμπέξ ιεβάθςκ ανμπμπηχζεςκ ηαζ ορδθήξ αηιμζθαζνζηήξ 

οβναζίαξ. 

 Κνλζεξβνιηά  

Δίκαζ δ πζμ δζαδεδμιέκδ πμζηζθία βζα επζηναπέγζα πνήζδ, ηονίςξ ςξ πνάζζκδ. 

Παναβςβζηή πμζηζθία υηακ ανίζηεηαζ ζε ηαθυ έδαθμξ ηαζ ανδεφεηαζ, ιε ζπεηζηά ηαθή ακημπή 

ζημ ρφπμξ. Χνζιάγεζ ζπεηζηά πνχζια (Νμέιανζμ) ηαζ πανμοζζάγεζ ανηεηή πμζηζθμιμνθία υπςξ 

Αιθίζζδξ, Άνηαξ, Βμθζχηζηδ, Υμκδνμθζά Υαθηζδζηήξ η.θ.π. Καθθζενβείηαζ ζε ανηεηέξ πενζμπέξ 

υπςξ Φςηίδα, Άνηα, Μαβκδζία ηαζ Δφαμζα. Σμ δέκηνμ παίνκεζ ιεβάθμ φρμξ. Σα θφθθα είκαζ 

ιέζμο ιεβέεμοξ, επζιήηδ, ιε εοδζάηνζηδ αζπιή ζηδκ ημνοθή ημοξ πμο ηάιπηεηαζ πνμξ ηα ηάης. 

Ο ηανπυξ είκαζ ιεβάθμξ, ςμεζδήξ, ιε ζάνηα θεοηή ηναβακή πμο απμζπάηαζ εφημθα απυ ημκ 

πονήκα. Σμ αάνμξ ημο ηανπμφ είκαζ 5,5-8,0g. οβημιίγεηαζ ηονίςξ πνάζζκμξ βζα ηδκ παναζηεοή 

ηςκ βκςζηχκ πνάζζκςκ επζηναπέγζςκ ή ζπακζυηενα χνζιμξ βζα ηδκ παναζηεοή ιαφνςκ εθζχκ. Ζ 

ζπέζδ ζάνηαξ πνμξ πονήκα ημο ηανπμφ είκαζ 10,1:1 εκχ δ πενζεηηζηυηδηα ζε θάδζ είκαζ βφνς 
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ζημ 16%. Δίκαζ δ πζμ δζαδεδμιέκδ ανχζζιδ πμζηζθία ηαζ εεςνείηαζ πμζηζθία παναβςβζηή ηαζ 

ακεεηηζηή ζημ ρφπμξ. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή πνάζζκςκ ηαζ ιάονςκ ημκζέναςκ 

εηθεηηήξ πμζυηδηαξ. 

 

1.5.2. Πνηθηιίεο ειαηνπνηήζηκεο (ιαδνιηάο)  

 Κνξσλεΐθε  

Δίκαζ δ ζπμοδαζυηενδ εθαζμπμζήζζιδ πμζηζθία ιαξ, πμθφ παναβςβζηή ηαζ ιε θάδζ άνζζηδξ 

πμζυηδηαξ πμο έπεζ οπένμπμ άνςια ηαζ βεφζδ. Πζεακά μκυιαηα ηδξ είκαζ Φζθμθζά, Κνδηζηζά, 

Λζακμθζά ηαζ Βάηζζηδ. Δίκαζ δζαδεδμιέκδ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ζηδκ Κνήηδ, ζηδ Εάηοκεμ, ζημ 

Μεζμθυββζ ηαζ ζηα κδζζά άιμ ηαζ Μήθμ. Γέκηνμ πμο ιπμνεί κα βίκεζ ρδθυ ηαζ πθαηφ, 

μνζγμκηζυηθαδμ, ιζηνυηανπμ ιέπνζ 1000 ηανπμφξ ημ ηζθυ. Δίκαζ πνμζανιμζιέκδ ζηζξ λδνέξ ηαζ 

εενιέξ πενζμπέξ υπμο έπεζ απυδμζδ απυ 30-150kg ηανπμφ ακά δέκηνμ ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ 

ημο δέκηνμο ηαζ ηδ πενζπμίδζδ. ε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ πανεκζαοημθμνεί έκημκα εκχ ιε άνδεοζδ 

δ πανεκζαοημθμνία είκαζ ιζηνυηενδ. Δίκαζ πμζηζθία πνχζιδ (δ ςνίιακζδ ανπίγεζ απυ ημκ 

Οηηχανζμ ηαζ ηεθεζχκεζ ανβά ημ Γεηέιανζμ) ιε ιζηνέξ απαζηήζεζξ ζε πεζιενζκυ ρφπμξ βζα 

ακεμθμνία. Ακηέπεζ ζηδ λδναζία, ζημοξ δοκαημφξ ακέιμοξ ηαζ ζηδ θηςπή δζαηνμθή. Ακείγεζ ημ 

2
μ
 ή ημ 3

μ
 δεηαήιενμ ημο Απνζθίμο. Υαναηηδνίγεηαζ απυ ηα ιζηνά θφθθα ηαζ ημοξ ιζηνμφξ 

ηανπμφξ. Ο ηανπυξ είκαζ ιαζημεζδήξ ιε ηδ ιζα πθεονά ηονηςιέκδ ηαζ έπεζ αάνμξ βφνς ζημ 1g. 

Ζ εθαζμπενζεηηζηυηδηα ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 15-27% ηαζ εεςνείηαζ πμθφ ηαθή. Ο πονήκαξ έπεζ ημ 

ίδζμ ζπήια ιε ημκ ηανπυ, είκαζ ηονηςιέκμξ ζηδ ιζα πθεονά ηαζ απμθήβεζ ζε αηίδα. Ζ ζπέζδ 

ζάνηαξ/πονήκα είκαζ 5/1. εεςνείηαζ πμζηζθία πμθφ παναβςβζηή, ακεεηηζηή ζηζξ λδνμεενιζηέξ 

ζοκεήηεξ ηαζ ημοξ ζζπονμφξ ακέιμοξ. Σμ φρμξ ημο δέκηνμο θεάκεζ ηα 8-15 ιέηνα ηαζ δ ηυιδ 

απμηηά ζπήια διζζθαζνζηυ, ζοιιεηνζηυ ή ηφπεθθμ. Σα θφθθα είκαζ ιζηνά, εοεοηεκή ηαζ 

θμβπμεζδή. Οζ ηαλζακείεξ είκαζ ιαζπαθζαίεξ ηαζ δίκμοκ βέκεζδ ζε 2-6 ηανπμφξ οπυ ιμνθή 

ζηαθοθήξ.  

 Ληαλνιηά Κέξθπξαο  

διακηζηή εθαζμπμζήζζιδ πμζηζθία δ μπμία δίκεζ θάδζ άνζζηδξ πμζυηδηαξ. Καθθζενβείηαζ 

ζηζξ πενζμπέξ Κένηονα, Παλμί, Κεθαθμκζά, Εάηοκεμξ ηαζ ζηα πανάθζα ηδξ Ζπείνμο. Δίκαζ 

βκςζηή ηαζ ιε ηα μκυιαηα μοαθμθζά, Κμνθμθζά, Πνεαεγάκα, Γαθκυθοθθδ. Γέκηνμ γςδνυ πμο 

εοδμηζιεί αηυια ηαζ ζε άβμκα, πεηνχδδ εδάθδ αθθά είκαζ πζμ απαζηδηζηή ζε οβναζία (ηδκ 

ζοκακηάιε ηονίςξ ζε πενζμπέξ ιε πμθθέξ ανμπμπηχζεζξ).ηα θφθθα είκαζ απυ ηα ιεβαθφηενα βζα 

ηζξ εθθδκζηέξ πμζηζθίεξ, πθαηεζά, ηοιαημεζδή, ακαδζπθμφιεκα ηαηά ηδκ πενζθένεζα πνμξ ηα άκς. 

Δίκαζ πμζηζθία γςδνήξ αθάζηδζδξ ηαζ ημ δέκηνμ παίνκεζ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ. Δίκαζ επίζδξ υρζιδ 

πμζηζθία ηαζ μζ ηανπμί ηδξ ζοβημιίγμκηαζ ανβά ιέπνζ ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ηδξ άκμζλδξ (ελ αοημφ 

έπμοιε έκημκδ πανεκζαοημθμνία). Ζ ςνίιακζδ ανπίγεζ ημκ Νμέιανζμ ηαζ ιπμνεί κα δχζεζ 
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ιεβάθεξ απμδυζεζξ ηαζ θάδζ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ πμζηζθίαξ είκαζ ηα 

ιεβάθα θφθθα ηδξ ηα μπμία ακαδζπθχκμκηαζ πνμξ ηα πάκς. Ο ηανπυξ είκαζ ιζηνυξ, 

ηοθζκδνμηςκζηυξ ιε εθαθνζά αηίδα ζηδκ ημνοθή ημο. Δίκαζ εθαθνά ηονηςιέκμξ πνμξ ηδκ ιζα 

πθεονά ηαζ έπεζ αάνμξ 1,1 έςξ 1,8g ηαζ εθαζμπενζεηηζηυηδηα βφνς ζημ 20%. Ο πονήκαξ είκαζ 

ζπεηζηά ιεβάθμξ, ηοθζκδνμηςκζηυξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζε αηίδα ηαζ ζηα δομ άηνα ημο. Ζ ζπέζδ 

ζάνηαξ/πονήκα είκαζ 3-4/1. μζ ηανπμί θένμκηαζ ιειεμκςιέκμζ ή ακά 2-3 ηαζ πμθφ ζπάκζα ακά 6 

ηαηά ζηαθοθή. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή θαδζμφ ηαθήξ πμζυηδηαξ ηαζ 

εεςνείηαζ απαζηδηζηή ζε οβναζία, βζα αοηυ εοδμηζιεί ζε πενζμπέξ ιεβάθςκ ανμπμπηχζεςκ ηαζ 

ορδθήξ αηιμζθαζνζηήξ οβναζίαξ. 

 Κνπηζνπξειηά  

Δίκαζ βκςζηή ιε ηα μκυιαηα Παηνζκή, Παηνζκζά, Λαδμθζά, Λζακμθζά εκχ ηαθθζενβείηαζ 

ηονίςξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ζηδ Ναφπαηημ. Δίκαζ πμζηζθία ιέηνζαξ παναβςβζηυηδηαξ πμο 

πνμηζιά πθμφζζα ή ιέζδξ ζοζηάζεςξ εδάθδ. Γεκ ακηέπεζ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ. Ο ηανπυξ ηδξ 

είκαζ πθμφζζμξ ζε εθαζυθαδμ ηαθήξ πμζυηδηαξ ηαζ ςνζιάγεζ ζπεηζηά πνχζια (απυ ηέθδ 

Οηηςανίμο ςξ ηέθμξ Νμειανίμο). Δίκαζ δέκηνμ ιέηνζαξ ακάπηολδξ ιε ιζηνά θφθθα. Ο ηανπυξ 

είκαζ ζηνμββοθυξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζε ιζηνή εδθή εθαθνά ηονηςιέκδ. Ο πονήκαξ είκαζ ζπεηζηά 

ιζηνυξ ιε αζπιή ζηα δομ άηνα ημο. Σμ αάνμξ ημο ηανπμφ είκαζ βφνς ζημ 1,2g ηαζ δ 

εθαζμπενζεηηζηυηδηα είκαζ 24-30%. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδ παναβςβή θαδζμφ ιέηνζαξ 

πμζυηδηαξ. Θεςνείηαζ πμζηζθία απαζηδηζηή ζε εδαθζηή οβναζία ηαζ ενεπηζηά ζημζπεία. Ζ ηυιδ 

ημο δέκηνμο είκαζ αηακυκζζηδ. Σα θφθθα είκαζ ιζηνά ηαζ ζηεκά ημκηά ζηδ αάζδ ηαζ εονοκυιεκα 

ηάπςξ ζημ ηέκηνμ, θμβπμεζδή. Τπάνπμοκ 2-3 ή 4 ηανπμί ακά ζηαθοθή. 

 Μαζηνεηδήο  

Φένεζ ηαζ ηζξ μκμιαζίεξ Αεδκμθζά, Μαζημθζά, Σζμοκάηδ. Καθθζενβείηαζ ζηδ Λαηςκία, 

Ανηαδία, Μεζζδκία ηαζ Κνήηδ. Γέκηνμ μνευηθαδμ ιε ακμζηημπνάζζκα θφθθα. Μέζδξ ή ιζηνήξ 

παναβςβζηυηδηαξ πμζηζθία πμο είκαζ απαζηδηζηή ζε έδαθμξ (ααεζά, αζαεζημφπα). Ακείγεζ υρζια 

ηαζ ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ηαζ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ (ιέπνζ 1000 ιέηνα). Χνζιάγεζ υρζια (ηέθδ 

Γεηειανίμο ανπέξ Ηακμοανίμο). Σα θφθθα ηδξ είκαζ ιέζμο ιεβέεμοξ ηαζ μλφθδηηα (αζπιδνή 

ημνοθή). Ο ηανπυξ είκαζ ιέζμο ιεβέεμοξ ιε αάνμξ 2-2,8g, ζπήιαημξ θειμκζμφ, ιε εοιεβέεδ 

εδθή ζηδκ ημνοθή ημο. Ζ ζπέζδ ζάνηαξ/πονήκα είκαζ 6-8/1 ηαζ δ εθαζμπενζεηηζηυηδηα είκαζ 20-

30%. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή θαδζμφ εηθεηηήξ πμζυηδηαξ ηαζ είκαζ ακεεηηζηή 

ζημ ρφπμξ. 

 Μαπξειηά  

Φένεζ ηζξ μκμιαζίεξ Μεεςκζά ηαζ Μμοναημθζά. Καθθζενβείηαζ ζηδ Μεζζδκία ηαζ ζημ 

κμιυ Λαζζείμο ηδξ Κνήηδξ. Δίκαζ δέκηνμ γςδνυηενμ ηαζ ιεβαθφηενμ ζε φρμξ απυ ηδκ 

Κμνςκέσηδ ιε θφθθα πνάζζκα. Σμ πνχια ημο ηανπμφ απυ ανπέξ Οηηςανίμο είκαζ ιαφνμ ζημ 
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ζφκμθυ ημο, ζε αοηυ άθθςζηε μθείθεηαζ ηαζ ημ υκμια,. Σμ ζπήια ημο ηανπμφ είκαζ 

ηοθζκδνμηςκζηυ ηαζ θένεζ ιζηνή εδθή ιε ιέζμ αάνμξ 2,4g. Ο πονήκαξ θένεζ 6 αααεείξ βθοθέξ 

ηαζ δ ζπέζδ ζάνηαξ πνμξ πονήκα ημο ηανπμφ είκαζ 6,5:1. δ πενζεηηζηυηδηα ημο ηανπμφ ζε θάδζ 

ηοιαίκεηαζ βφνς ζημ 19%. Χνζιάγεζ πμθφ πνχζια εκχ  δ εθαζμζοβημιζδή λεηζκά  Οηηχανζμ ηαζ 

μθμηθδνχκεηαζ ανπέξ Νμειανίμο. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή θαδζμφ εηθεηηήξ 

πμζυηδηαξ. Θεςνείηαζ πμζηζθία πζμ απαζηδηζηή ζε εδαθζηή οβναζία απυ ηδκ Κμνςκέσηδ ηαζ ζε 

λδνέξ ζοκεήηεξ νίπκεζ ηα άκεδ ηδξ. 

 

1.5.3. Πνηθηιίεο δηπιήο ρξήζεο  

 Μεγαξείηηθε  

Δίκαζ βκςζηή ιε ηα μκυιαηα Πεναπςνίηζηδ, Βμαςδίηζηδ, Υμκδνμθζά Αίβζκαξ ηαζ 

ζοκακηάηαζ ηονίςξ ζηδκ Αηηζηή, Βμζςηία ηαζ Κοκμονία. Πμζηζθία ιζηνχκ απαζηήζεςκ ζε 

οβναζία πμο ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ζε λδνέξ πενζμπέξ (Αηηζηή) ηαζ ιε ιζηνέξ απαζηήζεζξ ζε 

πεζιενζκυ ρφπμξ βζα ακεμθμνία. Ακείγεζ πμθφ αθθά βμκζιμπμζείηαζ δφζημθα. Θεςνείηαζ ιέηνζαξ 

παναβςβζηυηδηαξ ηαζ πανεκζαοημθμνεί, εηηυξ ακ ηφπεζ ηαθήξ πενζπμίδζδξ. Μεζμπνχζιδ 

(ςνζιάγεζ Νμέιανζμ-Γεηέιανζμ). Έπεζ ιεβάθα θφθθα ιε αζπιδνή ημνοθή. Ο ηανπυξ 

πανμοζζάγεζ πμθοιμνθία ιε ηοπζηυ ημνοκυιμνθμ ζπήια ιε ζηεκυηενδ ηδ αάζδ ηαζ ιε αζπιή 

ζηδκ ημνοθή. Σμ ιέζμ αάνμξ ημο ηανπμφ είκαζ 4,2g ηαζ δ ζπέζδ ζάνηαξ/πονήκα είκαζ 6,5-7,5/1. 

Ο ηανπυξ είκαζ δζπθήξ πνήζδξ βζα εθαζμπμίδζδ ηαζ βζα δζάθμνμοξ ηφπμοξ ιέηνζαξ πμζυηδηαξ 

επζηναπέγζεξ (ηονίςξ ηζαηζζηέξ). Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο ηανπμφ ζε θάδζ είκαζ 21% ηαζ δίκεζ 

ηαθήξ πμζυηδηαξ θάδζ. Θεςνείηαζ πμζηζθία παναβςβζηή ηαζ ακεεηηζηή ζηδ λδναζία. 

 Κνινβή  

οκακηάηαζ ζηδ Λέζαμ ηαζ ζηδ Υίμ ιε ηα μκυιαηα Μοηζθδκζά ηαζ Βαθακμθζά. Δίκαζ 

πμζηζθία πμο ηονζανπεί ζηδ Λέζαμ. Έπεζ ιέηνζεξ απαζηήζεζξ ζε έδαθμξ ηαζ ηαθθζενβδηζηέξ 

θνμκηίδεξ ηαζ ζε εοκμσηέξ ζοκεήηεξ ιπμνεί κα θηάζεζ ζε ορδθέξ απμδυζεζξ. Θεςνείηαζ ιζα απυ 

ηζξ ηαθφηενεξ εθαζμπμζήζζιεξ πμζηζθίεξ ηυζμ απυ παναβςβζηυηδηα υζμ ηαζ απυ πμζυηδηα θαδζμφ. 

Δίκαζ υρζιδ πμζηζθία (πθήνδξ ςνίιακζδ Φεανμοάνζμ-Μάνηζμ) αθθά δ ζοθθμβή ηδξ ανπίγεζ απυ 

κςνίξ, απυ ημκ Νμέιανζμ. Έπεζ θφθθα ιεβάθα ζηθδνά ηαζ ζπεηζηά πθαηζά. Ο ηανπυξ δεκ θένεζ 

εδθή ή αηίδα ηαζ έπεζ ζπήια ςμεζδέξ ή ζθαζνζηυ. οκήεςξ υιςξ είκαζ ακηςμεζδήξ, δδθαδή 

ζηεκυηενμξ ζηδ αάζδ ηαζ πθαηφηενμξ ζηδκ ημνοθή (ιμζάγεζ ιε αεθακίδζ). Σμ αάνμξ ημο ηανπμφ 

είκαζ 3-4,5g ιε εθαζμπενζεηηζηυηδηα 25-30% εκχ δ ζπέζδ ζάνηα/πονήκα είκαζ 2,5-5/1. Δίκαζ 

ιζηηήξ πνήζδξ ηαζ έκα ιένμξ ηδξ παναβςβήξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα παναβςβή επζηναπέγζαξ εθζάξ 

πμο ελάβεηαζ. 
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 Κνζξέτθε  

Καθθζενβείηαζ ζημοξ Γεθθμφξ, Άιθζζζα, Σνμζγδκία ηαζ Κοκμονία ιε ηα μκυιαηα 

Μακάηζ, Μακαημθζά ηαζ Κμνζκεζαηή. Πμζηζθία ακεεηηζηή ζηδ λδναζία, ζημ ρφπμξ ηαζ ζημοξ 

ζζπονμφξ ακέιμοξ ηαζ βζα αοηυ εοδμηζιεί ιέπνζ ορυιεηνμ 750 ιέηνα. Θεςνείηαζ ιέηνζαξ 

απυδμζδξ ηαζ ιέηνζςκ απαζηήζεςκ ζε έδαθμξ ηαζ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ. Ο ηανπυξ είκαζ 

ζθαζνζηυξ, πςνίξ εδθή, αάνμοξ 4-4,5g ιε ζάνηα ζοκεηηζηή. Ζ ζπέζδ ζάνηαξ/πονήκα είκαζ 3,5-

7/1 ηαζ δ εθαζμπενζεηηζηυηδηα βφνς ζημ 25%. Δίκαζ δζπθήξ πνήζδξ ηαζ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηδξ 

εηήζζαξ παναβςβήξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ αζμιδπακία επζηναπέγζςκ εθζχκ βζα ηδκ παναζηεοή 

ιζηνμφ ή ιέζμο ιεβέεμοξ ιαφνςκ αθαηζζιέκςκ εθζχκ μζ μπμίεξ είκαζ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, 

βεοζηζηέξ ηαζ ιε ηαθυ άνςια. Δπίζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα ηδκ παναβςβή θαδζμφ ηαθήξ 

πμζυηδηαξ ηαζ εεςνείηαζ πμζηζθία ακεεηηζηή ζηδκ λδναζία, ζημ ρφπμξ ηαζ ζημοξ ακέιμοξ. 

 Θξνπκπνιηά  

Γκςζηή ιε ηα μκυιαηα Θαζίηζηδ ηαζ Υμκδνμθζά Δφαμζαξ ηαθθζενβείηαζ ζηα κδζζά ημο 

Αζβαίμο, ζηδκ Αηηζηή ηαζ ζηδκ Δφαμζα. Ο ηανπυξ έπεζ ζπήια ηοθζκδνμηςκζηυ ηαζ θένεζ εδθή ιε 

ιέζμ αάνμξ 3,3g. Ο πονήκαξ έπεζ ηδ ιζα πθεονά ηονηςιέκδ εθαθνά ηαζ θένεζ αηίδα ζηδκ 

ημνοθή. Πανάβεζ ηανπυ ιεηνίμο ιεβέεμοξ, αάνμοξ 2,5-5g, ιε ζπέζδ ζάνηαξ/πονήκα 5-7/1. 

Δίκαζ δζπθήξ πνήζδξ ηαζ δίκεζ θάδζ ιέπνζ 30% ηαζ ηαηά θοζζηυ ηνυπμ πάκς ζημ δέκηνμ ηζξ 

ανχζζιεξ εθζέξ πμο είκαζ βκςζηέξ ζακ «ενμφιπεξ». Οζ ηανπμί ιε ορδθή οβναζία ηαζ ζπεηζηή 

ορδθή εενιμηναζία ημ θεζκυπςνμ οθίζηακηαζ (θυβς ηδξ δνάζδξ ηςκ ιοηήηςκ) ιζα θοζζηή 

γφιςζδ ηαζ πάκμοκ ηδκ πζηνάδα ημοξ εκχ είκαζ αηυια πάκς ζημ δέκηνμ. Μεηά ηδκ θοζζμθμβζηή 

πηχζδ ημοξ ζημ έδαθμξ ιαγεφμκηαζ, πθέκμκηαζ ηαζ δζαηδνμφκηαζ ζε άθιδ. 

 

1.6. Πνηθηιίεο ειηάο Μεζζελίαο 

Οζ πμζηζθίεξ εθζάξ πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζηδκ Μεζζδκία είκαζ μζ ελήξ: 

 

1.6.1. Διαηνπνηήζηκεο πνηθηιίεο 

 Κνξσλέτθε:  

Δίκαζ δ ηονίςξ ηαθθζενβμφιεκδ πμζηζθία ηαζ απμηεθεί ημ 92,5% ηςκ εθαζμπμζήζζιςκ 

πμζηζθζχκ. Οθείθεζ ημ υκμιά ηδξ ζηδ ιζηνή ηςιυπμθδ Κμνχκδ πμο ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ άηνμ 

ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ. Δίκαζ ιζα απυ ηζξ ηαθφηενεξ εθαζμπμζήζζιεξ πμζηζθίεξ, πμθφ παναβςβζηή 

ηαζ ακεεηηζηή ζηδκ λδναζία. Δίκαζ εοαίζεδηδ ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ηανπμθμνεί 

ααζζηά ηάεε 2
μ
 πνυκμ (πανεκζαοημθμνεί). Πανάβεζ ανίζηδξ πμζυηδηαξ εθαζυθαδμ ημ μπμίμ 

παναηηδνίγεηαζ απυ εοπάνζζημ άνςια ηαζ θεπηή βέοζδ. 
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 Μαπξνιηά  

Απμηεθεί ημ 6,5% ηςκ εθαζμπμζήζζιςκ πμζηζθζχκ ηαζ είκαζ γςδνή ηαζ  

παναβςβζηή.Κανπμθμνεί ηάεε πνυκμ ηαζ πανάβεζ ηαθυ εθαζυθαδμ. Χνζιάγεζ πμθφ πνχζια ηαζ 

παναηδνείηαζ αιέζςξ ιεβάθδ πηχζδ ημο ηανπμφ. 

 Άιιεο πνηθηιίεο  

Σμ οπυθμζπμ 1% ηςκ εθαζμπμζήζζιςκ πμζηζθζχκ ηαθφπημοκ μζ πμζηζθίεξ Μαζημεζδήξ 

(Μαηζμθζά), Σζμοκάηδ, η.θ.π. 

 

1.6.2. Βξώζηκεο πνηθηιίεο 

Καθθζενβείηαζ απμηθεζζηζηά δ πμζηζθία Καιακώλ δ μπμία είκαζ παβημζιίμο θήιδξ 

βκςζηή βζα ημ εηπφνδκμ ηαζ ηναβακυ ηδξ ζάνηαξ ηδξ.  

 

1.7. Ο ειαηόθαξπνο ηεο πνηθηιίαο Κνξσλέτθε 

Ζ πμνεία αφλδζδξ ημο ηανπμφ ηδξ πμζηζθίαξ Κμνςκέσηδξ ζοιπθδνχκεηαζ ζε πέκηε 

θάζεζξ αφλδζδξ. Ζ 1
δ
 θάζδ ανπίγεζ ιε ηδ πήλδ ημο ηανπμφ ημ Μάζμ ηαζ ζοκεπίγεζ ιέπνζ ηα ιέζα 

Ημοθίμο, δζανηεί δδθαδή πέκηε πενίπμο εαδμιάδεξ. Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θάζδξ αοηήξ είκαζ 

δ δζαιυνθςζδ ηςκ ιενχκ ημο ηανπμφ ηαζ υηζ ζε αοηή ηδ θάζδ μ ηανπυξ ειθακίγεζ ηδ 

ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα αφλδζδξ. Ζ 2
δ
 θάζδ παναηδνείηαζ απυ ηα ιέζα Ημοθίμο έςξ ημ ηέθμξ ημο 

ηαζ ζοκεπίγεζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο Αοβμφζημο. Δδχ δ ηαπφηδηα αφλδζδξ ημο ηανπμφ είκαζ 

ιζηνυηενδ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ θάζδ ηαζ ακαηυπηεηαζ ζηα ηέθδ Αοβμφζημο ιε ανπέξ 

επηειανίμο. Ζ 3
δ
 θάζδ ανπίγεζ ζηζξ ανπέξ επηειανίμο ηαζ ηεθεζχκεζ ζηα ηέθδ ημο δεφηενμο 

δεηαήιενμο ημο Οηηςανίμο. Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ αοηήξ ηδξ θάζδξ είκαζ δ ιζηνή ηαπφηδηα 

αφλδζδξ ημο κςπμφ αάνμοξ ημο ηανπμφ ηαζ άνα ηαζ ημο ιεβέεμοξ ημο. Σμ λδνυ υιςξ αάνμξ 

αολάκεζ ζδιακηζηά ηαζ παναηδνμφκηαζ μζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ηδξ επί ημζξ % πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

θάδζ. ηδ 4
δ
 θάζδ παναηδνείηαζ ιεβάθδ αφλδζδ ημο κςπμφ αάνμοξ ηαζ ημο ιεβέεμοξ ημο 

εθαζμηάνπμο. Ζ αφλδζδ αοηή μθείθεηαζ ζηδκ εκοδάηςζδ ημο ηανπμφ εκχ ημ λδνυ αάνμξ δεκ 

ειθακίγεζ ακάθμβδ αφλδζδ ηαζ επμιέκςξ παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ επί ημζξ % ακαθμβίαξ ημο 

εθαζμθάδμο. Ανπίγεζ ηα ηέθδ Οηηςανίμο ηαζ θήβεζ ζηζξ ανπέξ ή ζηα ιέζα ημο Γεηειανίμο ηαζ 

ηαηά ηδ θάζδ αοηή θαιαάκεζ πχνα αλζυθμβδ εκαπυεεζδ θαδζμφ. Σέθμξ, δ 5
δ
 θάζδ λεηζκά ζηα 

ιέζα Γεηειανίμο ηαζ ζοκεπίγεζ ιέπνζ ημ Φεανμοάνζμ. 

Ζ αφλδζδ ημο ζπένιαημξ ζοιπθδνχκεηαζ ζε 2 θάζεζξ. Καηά ηδ 1
δ
 θάζδ ζοκηεθείηαζ δ 

δζαιυνθςζδ ημο ειανφμο ηαζ ηςκ δζαθυνςκ ιενχκ ημο ζπένιαημξ. Καηά ηδ 2
δ
 θάζδ ημ λδνυ 

αάνμξ ημο ζπένιαημξ αολάκεηαζ ζδιακηζηά ηαζ ζημ ηέθμξ αοηήξ ηδξ θάζδξ ημ ζπένια απμηηά ημ 

ηεθζηυ ημο αάνμξ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε θάδζ ηαζ ζε άγςημ αολάκεζ απυημια ηαζ άνα δ θάζδ 

αοηή ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ θάζδ εκαπυεεζδξ απμεδζαονζζηζηχκ μοζζχκ ζημ ζπένια. Ζ 
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θάζδ αοηή ζοιπίπηεζ ιε ηδ 2
δ
 ηαζ ηδ 3

δ
 θάζδ ηδξ πμνείαξ αφλδζδξ ημο ηανπμφ. Ζ δζαιυνθςζδ 

ηαζ δ αφλδζδ ημο εκδμηανπίμο (πονήκα) ζοκηεθείηαζ ηαηά ηδ 1
δ
 θάζδ αφλδζδξ ημο ηανπμφ ηαζ 

εεςνείηαζ ηνίζζιμ ζηάδζμ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηανπμφ ηαζ αοηυ βζαηί ζδιεζχκεηαζ έκημκμξ 

ιεηααμθζζιυξ ηαζ ορδθά επίπεδα ακαπκμήξ. Ζ ιεβάθδ αφλδζδ ηδξ ζάνηαξ ανπίγεζ ζημ ηέθμξ ηδξ 

1
δξ

 θάζδξ αφλδζδξ ημο ηανπμφ ηαζ έηζζ απυ ηδ 2
δ
 θάζδ ιέπνζ ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ θάζεςκ ηδξ 

ζοκμθζηήξ αφλδζδξ ημο ηανπμφ, δ αφλδζδ ημο μθείθεηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ζάνηαξ δ μπμία 

απμηεθεί ηαζ ημ ηφνζμ εκενβυ ζοζηαηζηυ ημο αθμφ ημ ζπένια ηαηαθαιαάκεζ έκα ιυκμ ιζηνυ 

πμζμζηυ. Αφλδζδ ημο λδνμφ αάνμοξ ηδξ ζάνηαξ παναηδνείηαζ ημ επηέιανζμ- Οηηχανζμ ηαζ 

ακηζζημζπεί ζηδκ αφλδζδ ημο θαδζμφ. Σμ Νμέιανζμ παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο κςπμφ αάνμοξ ηδξ 

ζάνηαξ ηαζ μθείθεηαζ ζηδ ιεβάθδ εκοδάηςζδ ηδξ.   

ζμ αθμνά ηδκ ακαπκμή, παναηηδνζζηζηυ είκαζ μζ πενζμδζηέξ ηδξ αολμιεζχζεζξ πμο 

ανίζημκηαζ ζε πθήνδ ακηζζημζπία ιε ηζξ δζάθμνεξ θάζεζξ αφλδζδξ ημο ηανπμφ. Οζ εθάπζζηεξ 

ηζιέξ ηδξ παναηδνμφκηαζ ηδκ πενίμδμ δζαημπήξ ηδξ αφλδζδξ ημο ηανπμφ εκχ ακηίεεηα μζ 

ιεβαθφηενεξ ηδξ ηζιέξ ηαηά ηδκ έκανλδ ηςκ κέςκ θάζεςκ ηδξ αφλδζδξ ημο ηανπμφ. Ζ 

ιεβαθφηενδ αφλδζδ ημο αγχημο παναηδνείηαζ ηαηά ηδ 2
δ
 θάζδ πμο ζοιπίπηεζ πνμκζηά ιε ηδκ 

αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ηδξ εκαπυεεζδξ ημο θαδζμφ ζημ ζπένια ηαζ βζ’ αοηυ δ θάζδ αοηή 

εεςνείηαζ θάζδ εκαπυεεζδξ απμεδζαονζζηζηχκ μοζζχκ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο ηανπμφ ζε 

ζάηπανα ειθακίγεζ αολμιεζχζεζξ ηαηά ηζξ θάζεζξ αφλδζδξ ημο ηανπμφ εκχ ημ εθάπζζημ 

παναηδνείηαζ ζηδκ ςνίιακζδ ημο. Ζ ιεβάθδ πηχζδ ηςκ ζαηπάνςκ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ ημο 

ηανπμφ απμηεθεί έκα παναηηδνζζηζηυ ηδξ ςνίιακζδξ ημο ηανπμφ ηαζ ακάθμβδ πηχζδ 

παναηδνείηαζ ηαζ ζε άθθεξ πμζηζθίεξ υπςξ ζηδ Κμκζεναμθζά.  

Ζ πμζηζθία Κμνςκέζηδ δείπκεζ ορδθή ζοβηέκηνςζδ ενοενμδζυθδξ ηαζ ζπεδυκ υθςκ ηςκ 

αθεζθαηζηχκ αθημμθχκ. ιςξ δ ορδθή ζοβηέκηνςζδ θζκμθεκζημφ μλέμξ, ιαγί ιε αναπζδζηυ μλφ, 

είκαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ πμζηζθίαξ ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο αθμφ απυ ημ 

πνχημ πνμένπμκηαζ ιενζηά πηδηζηά ζοζηαηζηά. 

Ονβακμθδπηζηά ζημζπεία ηαζ δζάθμνα δεδμιέκα βζα (μλφηδηα, οπενμλείδζα, ζοκηεθεζηέξ 

απυζαεζδξ ζηα 232 ηαζ 270nm, ζηαεενυηδηα ηαζ θαζκμθζηά ζοζηαηζηά) ηαζ πδιζηά δεδμιέκα 

υπςξ ηαζ δεδμιέκα ζφζηαζδξ (θζπανά μλέα, ζηενυθεξ ηαζ αθεζθαηζηέξ ηαζ ηνζηενπεκζηέξ 

αθημυθεξ ηαζ ηνζβθοηενίδζα) εθήθεδζακ βζα πανεέκα εθαζυθαδα ηνζχκ Δονςπασηχκ πμζηζθζχκ 

εθζάξ, Coratina (Ηηαθίαξ), Picual (Ηζπακίαξ) ηαζ Κμνςκέζηδ Δθάδαξ ζε ζοβηεηνζιέκμ ζηάδζμ 

ςνίιακζδξ υηακ μζ ιζζέξ εθζέξ πανμοζίαζακ ενοενμηοακυ ή ιενζηχξ ενοενμηοακυ πνχια βζα 

δφμ ζοκεπυιεκμοξ πνυκμοξ ζοβημιζδήξ, 1995-96 ηαζ 1996-97 (Stefanoudaki et al., 2000). 

Ακέθενακ υηζ δ Κμνςκέζηδ παναηηδνίγεηαζ απυ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαιπεζηενυθδξ ηαζ Γ5-

ακειαζηενυθδξ υπςξ ηαζ ορδθή ζοβηέκηνςζδ αθεζθαηζηχκ αθημμθχκ. 
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1.8. Από ηε ζπγθνκηδή κέρξη ηελ απνζήθεπζε ηνπ ειαηνθάξπνπ 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ ημ πνχημ ζηάδζμ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δ ζοβημιζδή ηςκ 

ηανπχκ ηδξ εθζάξ. Ζ επμπή ηδξ ζοβημιζδήξ, είκαζ ζοκήεςξ δ πενίμδμξ ιεηαλφ ημο Νμειανίμο 

ηαζ ημο Φεανμοάνζμο, ελανηάηαζ δε απυ ηδκ πμζηζθία ημο εθαζυδεκηνμο. Θα πνέπεζ κα είκαζ 

βκςζηή δ πνμέθεοζδ ημο εθαζμηάνπμο (ζημζπεία παναβςβμφ, ημπμεεζία εθαζχκςκ, πμζηζθία 

εθζάξ). Ο εθαζυηανπμξ ζοβημιίγεηαζ ηαζ εκζαηίγεηαζ ιε εοεφκδ ηςκ παναβςβχκ βζα θμβανζαζιυ 

ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ δ έηεθζρδ. Οζ παναβςβμί απμθαζίγμοκ βζα ημ ζηάδζμ ςνζιυηδηαξ ηαζ είκαζ 

οπεφεοκμζ βζα ηδκ πμζυηδηα ημο εθαζμηάνπμο (ιφηδηεξ-έκημια, δάημξ, πονδκμηνήηδξ). Ζ 

ζοβημιζδή ημο εθαζμηάνπμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ ιεηά ηδκ πανέθεοζδ ημο πνυκμο ηδξ 

ηεθεοηαίαξ επέιααζδξ πνζκ ηδ ζοβημιζδή, μ μπμίμξ ακαβνάθεηαζ ζε ηάεε ζηεφαζια 

θοημπνμζηαηεοηζημφ πνμσυκημξ ηαζ δζαθένεζ ακάθμβα ιε ηζξ ηαθθζένβεζεξ βζα ηζξ μπμίεξ 

πνμμνίγεηαζ. Γζα πανάδεζβια μ πνυκμξ ηεθεοηαίαξ επέιααζδξ πνζκ ηδ ζοβημιζδή βζα 

πνδζζιμπμζμφιεκα θοημθάνιαηα ζηδκ εθζά είκαζ: fenthion 30 διένεξ (ακχηαημ υνζμ ηα 1000 

ιg/L), dimethoate 15-20 Ζιένεξ (ακχηαημ υνζμ ηα 50 ιg/L), deltamethrin 15 διένεξ. 

ηδ ζοκέπεζα μ ηανπυξ ιεηαθένεηαζ ζε επζπεζνήζεζξ επελενβαζίαξ ηαζ παναβςβήξ 

επζηναπέγζςκ εθζχκ ή ζηα εθαζμηνζαεία ζηα μπμία ηαζ πανάβεηαζ πανεέκμ εθαζυθαδμ ηαζ 

δζάθμνα οπμθείιιαηα. Σμ πανεέκμ εθαζυθαδμ ιπμνεί κα είκαζ ανχζζιμ ή ιεζμκεηηζηυ. Σμ 

ανχζζιμ ηαηακαθχκεηαζ άιεζα ή επελενβάγεηαζ/ακαιεζβκφεηαζ, ηοπμπμζείηαζ ηαζ ημ ιεζμκεηηζηυ 

ελεοβεκίγεηαζ. Ζ επζπείνδζδ πνμααίκεζ ζηδκ έηεθζρδ ημο εθαζμηάνπμο ζημ ζοκημιυηενμ πνμκζηυ 

δζάζηδια ιεηά ηδκ παναθααή ημο. Σοπυκ παναιμκή ημο βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια (1-2 

διένεξ) έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ ηζκδφκςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ημο παναβυιεκμο 

εθαζμθάδμο. 

Ο εθαζυηανπμξ απμεδηεφεηαζ ζε δζάηνδηα ηεθάνα απυ λφθμ ή πθαζηζηυ ιέπνζ ηδκ 

επελενβαζία ημο ή ζε απμεήηεξ υπμο πνέπεζ κα βίκεζ ηαθυξ αενζζιυξ βζα κα απμθεφβεηαζ δ 

αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ηαεχξ ηαζ μ ηναοιαηζζιυξ ημο. Γζα κα ιδκ αθθμζςεεί μ 

εθαζυηανπμξ ηαηά ηδκ απμεήηεοζή ημο εα πνέπεζ αοηή κα είκαζ ζφκημιδ.  

Δθζέξ απυ ηνείξ δζαθμνεηζηέξ ημπμεεζίεξ (Olea europaea cv. Koroneiki), αιυθοκηεξ είηε 

ιμθοζιέκεξ ιε Dacus oleae, ζοθθέπεδζακ ηαζ απμεδηεφηδηακ ζημοξ 15+/-2°C βζα 21 ιένεξ. 

Τπμθμβίζηδηε δ οβναζία ηαζ δ εθαζμπενζεηηζηυηδηα ημο εθαζμηάνπμο υπςξ ηαζ δ μλφηδηα, 

οπενμλείδζα ηαζ ζοκηεθεζηέξ απυζαεζδξ ζηα 232 nm ηαζ 270 nm ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο. 

Βνέεδηε υηζ δ ιυκδ πανάιεηνμξ μο επδνεάγεζ ηδκ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο ήηακ μ ζοκηεθεζηήξ 

K270. Ο ιέβζζημξ πνυκμξ απμεήηεοζδξ βζα ημκ ζοκηεθεζηή απυζαεζδξ K270 ήηακ 16 ιένεξ βζα 

εθζέξ πμο δεκ ιμθφκεδηακ ηαζ 10 ιένεξ βζα εθζέξ πμο ιμθφκεδηακ απυ έκημια (Kyriakides and 

Dourou, 2002). 
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ε πενίπηςζδ ζοζζχνεοζδξ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ εθαζμηάνπμο αολάκεηαζ μ πνυκμξ 

παναιμκήξ ηςκ 24 ςνχκ μπυηε: 

1. Έπμοιε θεζημονβία ζε 24ςνδ αάζδ 

2. Ακαζηέθθεηαζ δ πανμπή ζάηςκ πνμξ ημοξ παναβςβμφξ 

3. Γίκεηαζ εκδιένςζδ πνμζηυιζζδξ ή ιδ πμζμηήηςκ εθαζμηάνπμο ιε αναδφηενμ νοειυ 

4. ε πενίπηςζδ αθάαδξ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ εα πνέπεζ κα επζζηεοαζημφκ ηα 

ιδπακήιαηα ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
:  

ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ: ΠΑΡΑΛΑΒΖ & ΠΟΗΟΣΖΣΔ 

 

2.1. Πνηνηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ειαηνιάδνπ  

Δθαζυθαδμ είκαζ μ ποιυξ ημο εθαζμηάνπμο ηδξ «εθαίαξ ηδξ εονςπασηήξ». 

Οζ πμζμηζηέξ ηαηδβμνίεξ υπςξ έπμοκ ηαεμνζζηεί απυ ημκ ηακμκζζιυ (ΔΚ) ανζει. 

136/66/ΔΟΚ ηαζ 1513/2001 είκαζ μζ ελήξ: 

 Παξζέλα ειαηόιαδα:  

Δίκαζ αοηά πμο θαιαάκμκηαζ ιυκμ ιε ιδπακζηέξ ιεευδμοξ ή άθθεξ θοζζηέξ επελενβαζίεξ 

ηαζ ιε ζοκεήηεξ πμο δεκ πνμηαθμφκ αθθμζχζεζξ. Γεκ έπμοκ οπμζηεί ηαιία άθθδ επελενβαζία 

εηηυξ απυ ηδ πθφζδ, ηδ ιεηάββζζδ, ηδ θοβμηέκηνζζδ ηαζ ηδ δζήεδζδ. Αοηά πμο θαιαάκμκηαζ ιε 

δζαθφηεξ, ιε αμδεδηζηέξ φθεξ παναθααήξ πμο έπμοκ πδιζηή ή αζμπδιζηή δνάζδ ή ιε ιεευδμοξ 

επακεζηενμπμίδζδξ ή πνυζιεζλδξ ιε έθαζα άθθδξ θφζδξ ελαζνμφκηαζ. Σα έθαζα αοηά 

ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ ακαθοηζηή ηαλζκυιδζδ ιε ηζξ αηυθμοεεξ μκμιαζίεξ: (Μπαθαηζμφναξ, 

1997). 

1. Δμαηξεηηθό Extra παξζέλν ειαηόιαδν: Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο πανεέκμο εθαζυθαδμο ζε 

εθεφεενα θζπανά μλέα εηθναγυιεκδ ζε εθασηυ μλφ δεκ οπενααίκεζ ηα 0,8g ακά 100g 

εθαζμθάδμο ηαζ ηα άθθα παναηηδνζζηζηά ζοιθςκμφκ ιε ηα πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ 

ηαηδβμνία αοηή. 

2. Δθιεθηό (Fine) Παξζέλν ειαηόιαδν: Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο πανεέκμο εθαζυθαδμο ζε 

εθεφεενα θζπανά μλέα εηθναγυιεκδ ζε εθασηυ μλφ δεκ οπενααίκεζ ηα 2g ακά 100g 

εθαζμθάδμο ηαζ ηα άθθα παναηηδνζζηζηά ζοιθςκμφκ ιε ηα πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ 

ηαηδβμνία αοηή. 

3. Κνηλό (Courante) παξζέλν ειαηόιαδν: Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο ζε εθφεενα θζπανά μλέα 

εηθναγυιεκα ζε εθασηυ μλφ δεκ οπενααίκεζ ηα 3,3g ακά 100g εθαζμθάδμο ηαζ ηα άθθα 

παναηηδνζζηζηά ζοιθςκμφκ ιε ηδκ ηαηδβμνία αοηή. 

4. Mεηνλεθηηθό (lampante) παξζέλν ειαηόιαδν: Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο πανεέκμο εθαζυθαδμο 

ζε εθεφεενα θζπανά μλέα εηθναγυιεκδ ζε εθασηυ μλφ οπενααίκεζ ηα 3,3g ακά 100g 

εθαζμθάδμο ηαζ ηα άθθα παναηηδνζζηζηά ζοιθςκμφκ ιε ηα πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ 

ηαηδβμνία αοηή αθθά έπεζ ιεζςιέκα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά. 

  Δμεπγεληζκέλν (Refined, ξαθηλέ) ειαηόιαδν:  

Θεςνείηαζ ημ εθαζυθαδμ πμο θαιαάκεηαζ απυ ημκ ελεοβεκζζιυ πανεέκςκ εθαζμθάδςκ 

ηςκ μπμίςκ δ πενζεηηζηυηδηα ζε εθεφεενα θζπανά μλέα εηθναγυιεκδ ζε εθασηυ μλφ δεκ 

οπενααίκεζ ηα 0,3g ακά 100g εθαζμθάδμο ηαζ ηα άθθα παναηηδνζζηζηά ζοιθςκμφκ ιε ηα 
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πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ ηαηδβμνία αοηή. (Μπαθαηζμφναξ, 1997). Γεκ δζαηίεεηαζ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ αθθά ιυκμ βζα ακάιζλδ ιε πανεέκμ εθαζυθαδμ. 

 Διαηόιαδν (απνηεινύκελν από κίγκα εμεπγεληζκέλνπ θαη παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ):  

Έθαζμ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ ακάιεζλδ ελεοβεκζζιέκμο ηαζ πανεέκμο εθαζμθάδμο εηηυξ 

απυ ημ εθαζυθαδμ θαιπακηέ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε εθεφεενα θζπανά μλέα εηθναγυιεκδ ζε 

εθασηυ μλφ δεκ εα πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 1g ακά 100g εθαζμθάδμο ηαζ ηα άθθα παναηηδνζζηζηά 

ζοιθςκμφκ ιε ηα πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ ηαηδβμνία αοηή. 

Ζ πμζμηζηή ηαηάηαλδ ημο εθαζμθάδμο δεκ είκαζ εονέςξ βκςζηή ζημοξ ηεθζημφξ 

ηαηακαθςηέξ, ηυζμ θυβς ηδξ πενίπθμηδξ μνμθμβίαξ ημο ΓΔ, υζμ ηαζ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ 

ιεβάθςκ ελαβςβζηχκ επζπεζνήζεςκ πμο έπμοκ επζαάθθεζ ζηδκ αβμνά ηδκ πμζμηζηή ηαηδβμνία 

εθαζυθαδμ (ιίβια πανεέκμο ιε ναθζκέ). 

ημοξ Πίλαθεο 2.1 θαη 2.2 ακαθένμκηαζ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά υπςξ μνίγεζ μ 

ηακμκζζιυξ.  

 

2.2. Πνηνηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ππξελέιαηνπ (Olive-Pomace):  

Λαιαάκεηαζ απυ ηδκ ηαηενβαζία εθαζμπονήκςκ ιε δζαθφηεξ, ηαζ ελαζνμφκηαζ ηα έθαζα 

πμο θαιαάκμκηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ επακεζηενμπμίδζδξ ηαζ ηάεε ιίβια ιε άθθα έθαζα. 

Σμ πονδκέθαζμ δζαηνίκεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ: 

1. Αθαηέξγαζην Ππξελέιαην (Crude Olive-Pomace Oil): πνμμνίγεηαζ βζα ελεοβεκζζιυ ηαζ 

βζα ηεπκζηέξ πνήζεζξ. 

2. Δμεπγεληζκέλν Ππξελέιαην (Refined Olive-Pomace Oil): θαιαάκεηαζ απυ ημ 

αηαηένβαζημ πονδκέθαζμ ιε ηδ ιέεμδμ ημο ελεοβεκζζιμφ ηαζ δ εθεφεενδ μλφηδηα ημο, 

εηθναγυιεκδ ζε εθασηυ μλφ, δεκ οπενααίκεζ ηα 0,5 gr ακά 100 gr εθαίμο. Γζαηίεεηαζ βζα 

ηαηακάθςζδ. 

3. Ππξελέιαην (Olive-Pomace Oil): ιίβια ελεοβεκζζιέκμο πονδκεθαίμο ηαζ πανεέκμο 

εθαζμθάδμο ηαηάθθδθςκ βζα ηαηακάθςζδ, ηαζ ημο μπμίμο δ εθεφεενδ μλφηδηα, 

εηθναγυιεκδ ζε εθασηυ μλφ, δεκ οπενααίκεζ ηα 1,5 gr ακά 100 gr. ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ 

ιπμνεί κα μκμιαζεεί "εθαζυθαδμ" ημ ιίβια αοηυ (Κονζηζάηδξ, 1988). 

ημοξ Πίλαθεο 2.1 θαη 2.2 ακαθένμκηαζ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά υπςξ μνίγεζ μ 

ηακμκζζιυξ.  
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Πίλαθαο 2.1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ειαηνιάδνπ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 2568/91 ηεο ΔΟΚ (Δ.Δ.)  
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1. Δλαζνεηζηυ πανεέκμ Μ 0,8 Μ 20 Μ 0,20 Μ 300 Μ 1,3 Μ 4,5 Μ 0,5 Μ 0,5 Μ 0,2 Μ 4,0 <Camp. m 93,0 Μ 0,5 m 1000 

2. Πανεέκμ Μ 2,0 Μ 20 Μ 0,20 Μ 300 Μ 1,3 Μ 4,5 Μ 0,5 Μ 0,5 Μ 0,2 Μ 4,0 <Camp. m 93,0 Μ 0,5 m 1000 

3. Κμονάκηε Μ 3,3 Μ 20 Μ 0,20 Μ 300 Μ 1,3 Μ 4,5 Μ 0,5 Μ 0,5 Μ 0,2 Μ 4,0 <Camp. m 93,0 Μ 0,5 m 1000 

4. Μεζμκεηηζηυ > 3,3 > 20 > 0,20 Μ 400 Μ 1,3 Μ 4,5 Μ 0,5 Μ 0,5 Μ 0,2 Μ 4,0 - m 93,0 Μ 0,5 m 1000 

5. Δλεοβεκζζιέκμ εθαζυθαδμ Μ 0,5 Μ 10 Μ 0,20 Μ 350 Μ 1,5 Μ 4,5 Μ 0,5 Μ 0,5 Μ 0,2 Μ 4,0 <Camp. m 93,0 Μ 0,5 m 1000 

6. Δθαζυθαδμ Μ 1,5 Μ 15 Μ 0,20 Μ 350 Μ 1,5 Μ 4,5 Μ 0,5 Μ 0,5 Μ 0,2 Μ 4,0 <Camp. m 93,0 Μ 0,5 m 1000 

7. Αηάεανημ πονδκέθαζμ M 2,0 - - - Μ 1,8 m 12 Μ 0,5 Μ 0,5 Μ 0,2 Μ 4,0 - m 93,0 Μ 0,5 m 1000 

8. Δλεοβεκζζιέκμ πονδκέθαζμ Μ 0,5 Μ 10 Μ 0,20 - Μ 2,0 m 12 Μ 0,5 Μ 0,5 Μ 0,2 Μ 4,0 <Camp. m 93,0 Μ 0,5 m 1000 

9. Πονδκέθαζμ Μ 1,5 Μ 15 Μ 0,20 - Μ 2,0 > 4,5 Μ 0,5 Μ 0,5 Μ 0,2 Μ 4,0 <Camp. m 93,0 Μ 0,5 m 1000 

(Πδβή: Μπαθαηζμφναξ 1997) 

M = ιέβζζημ Δ = εθάπζζημ 

(1)
  οκμθζηυ ιέβζζημ ακχηαημ υνζμ βζα ηζξ εκχζεζξ πμο ακζπκεφμκηαζ ιε ακζπκεοηή ζφθθδρδξ δθεηηνμκίςκ. Γζα ηα ζημζπεία πμο ακζπκεφμκηαζ ιειμκςιέκα, ημ ακχηαημ υνζμ 

είκαζ 0,10 mg/kg. 

(2)
  (δ-5-23-ζηζβιαζηαδζεκυθδ + Κθενμζηενυθδ + ζημζηενυθδ + ζημζηακυθδ +5-24 ζηζβιαζηαδζεκυθδ). 

εκείσζε: Ανηεί έκα παναηηδνζζηζηυ κα είκαζ εηηυξ ηςκ εκδεζηκομιέκςκ ηζιχκ βζα κα ιδ εεςνδεεί ημ έθαζμ βκήζζμ ή κα οπμααειζζηεί. ηδκ  πενίπηςζδ εθαίςκ ιε 

μλφηδηα άκς ημο 3,3% εάκ ιεηά απυ δζάααζδ ιέζς μνβζθζμλεζδίμο μ ζοκηεθεζηήξ Κ270 είκαζ ιεβαθφηενμξ ημο 0,11, πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί δ δμηζιή ελεοβεκζζιμφ πμο 

ακαθένεηαζ ζημ πανάνηδια ΥΗΗΗ. Πνμηεζιέκμο κα ηαεμνζζηεί δ βκδζζυηδηά ημοξ, υηακ ημ Κ270 λεπενκά ημ υνζμ ηδξ ζπεηζηήξ ηαηδβμνίαξ, πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί έκαξ κέμξ 

πνμζδζμνζζιυξ ημο Κ270 ιεηά απυ δζάααζδ ιέζς ανβζθμλεζδίμο. 
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Πίλαθαο 2.2. Γηαθύκαλζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε νξηζκέλα ιηπαξά νμέα, ησλ ζηαζεξώλ απνξξνθήζεσο ηνπ θσηόο ζηελ ππεξηώδε πεξηνρή 

ηνπ θάζκαηνο, θαζώο θαη ησλ ηηκώλ ηεο νξγαλνιεπηηθήο αμηνινγήζεσο ζε ειαηόιαδα δηαθόξσλ ηύπσλ (Καλνληζκόο 2568/91 ηεο άιινηε 

ΔΟΚ) (Πδβή: Μπαθαηζμφναξ 1997) 

Καηεγνξία 
Πεξηεθηηθόηεηα ζε νμέα 

Κ232 Κ270 
Κ270 apres 

alumine + 
Γέιηα Κ 

Panel 

Test Μπξηζηηθό Ληλνιεληθό Αξαρηδηθό Δηθνζαληθό Βερεληθό Ληγλνθεξηθό 

1. Δλαζνεηζηυ 

πανεέκμ  
Μ 0,1 Μ 0,9 Μ 0,7 Μ 0,5 Μ 0,3 Μ 0,5 Μ 2,40 Μ 0,20 Μ 0,10 Μ 0,01 > 6,5 

2. Πανεέκμ  Μ 0,1 Μ 0,9 Μ 0,7 Μ 0,5 Μ 0,3 Μ 0,5 Μ 2,40 Μ 0,20 Μ 0,10 Μ 0,01 > 5,5 

3. Κμονάκηε  Μ 0,1 Μ 0,9 Μ 0,7 Μ 0,5 Μ 0,3 Μ 0,5 Μ 2,50 Μ 0,25 Μ 0,10 Μ 0,01 > 3,5 

4. Μεζμκεηηζηυ  Μ 0,1 Μ 0,9 Μ 0,7 Μ 0,5 Μ 0,3 Μ 0,5 Μ 3,70 > 0,25 Μ 0,11 - > 3,5 

5. Δλεοβεκζζιέκμ 

εθαζυθαδμ  
Μ 0,1 Μ 0,9 Μ 0,7 Μ 0,5 Μ 0,3 Μ 0,5 Μ 3,40 Μ 1,20 - Μ 0,16 - 

6. Δθαζυθαδμ  Μ 0,1 Μ 0,9 Μ 0,7 Μ 0,5 Μ 0,3 Μ 0,5 Μ 3,30 Μ 1,00 - Μ 0,13 - 

7. Αηάεανημ 

πονδκέθαζμ  
Μ 0,1 Μ 0,9 Μ 0,7 Μ 0,5 Μ 0,3 Μ 0,5 - - - - - 

8. Δλεοβεκζζιέκμ 

πονδκέθαζμ  
Μ 0,1 Μ 0,9 Μ 0,7 Μ 0,5 Μ 0,3 Μ 0,5 Μ 5,50 Μ 2,50 - Μ 0,25 - 

9. Πονδκέθαζμ  Μ 0,1 Μ 0,9 Μ 0,7 Μ 0,5 Μ 0,3 Μ 0,5 Μ 5,30 Μ 2,00 - Μ 0,20 - 

εκείσζε: ηδκ πενίπηςζδ εθαίςκ ιε μλφηδηα άκς ημο 3,3% εάκ ιεηά απυ δζάααζδ ιέζς μνβζθζμλεζδίμο μ ζοκηεθεζηήξ Κ270 είκαζ ιεβαθφηενμξ ημο 

0,11, πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί δ δμηζιή ελεοβεκζζιμφ πμο ακαθένεηαζ ζημ πανάνηδια ΥΗΗΗ. Πνμηεζιέκμο κα ηαεμνζζηεί δ βκδζζυηδηά ημοξ, υηακ ημ Κ270 

λεπενκά ημ υνζμ ηδξ ζπεηζηήξ ηαηδβμνίαξ, πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί έκαξ κέμξ πνμζδζμνζζιυξ ημο Κ270 ιεηά απυ δζάααζδ ιέζς ανβζθμλεζδίμο. 
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2.3.  Πνηνηηθέο παξάκεηξνη ηνπ ειαηνιάδνπ 

Ζ πμζυηδηα ημο θαδζμφ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία βζαηί επδνεάγεζ ηδ ηζιή ημο πνμσυκημξ 

ηαεχξ ηαζ ημ ααειυ απμδμπήξ ημο απυ ημ ηαηακαθςηζηυ ημζκυ. Οζ πανάιεηνμζ πμο ηαεμνίγμοκ 

ηδκ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο είκαζ μζ παναηάης: 

1. Ομύηεηα: Δίκαζ ημ ααζζηυηενμ ηνζηήνζμ πμζμηζηήξ αλζμθυβδζδξ ημο εθαζμθάδμο. Με αάζδ 

αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ ημ εθαζυθαδμ δζαηνίκεηαζ ζε ανχζζιμ (μλφηδηα ςξ ηαζ 3,3%) ηαζ 

αζμιδπακζηυ (μλφηδηα ιεβαθφηενδ απυ 3,3%). 

2. Ομείδσζε: Πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδ ιέηνδζδ ηςκ οπενμλεζδίςκ, ηδκ απμννυθδζδ ζημ 

οπενζχδεξ θάζια ηαζ άθθεξ ηεπκζηέξ. Ο αηνζαήξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ εζδζηχκ 

απμννμθήζεςκ ζε μνζζιέκα ιήηδ ηφιαημξ δίκεζ ηδκ πναβιαηζηή εζηυκα ηδξ πμζμηζηήξ 

ηαηάζηαζδξ ημο εθαζμθάδμο. 

3. Υξώκα: Σμ είδμξ ηςκ θζπμδζαθοηχκ πνςζηζηχκ (πθςνμθφθθεξ, ηανμηίκεξ, λακεμθφθθεξ, 

η.η.θ.) πμο επζηναημφκ ζημκ ηανπυ ζημ ζηάδζμ ηδξ ζοβημιζδήξ ηαεμνίγεζ ηαηά αάζδ ημ 

πνχια ημο θαδζμφ πμο παναθαιαάκεηαζ. 

4. Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ο έθεβπμξ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο 

εθαζμθάδμο απμηεθεί ημ ηονζυηενμ ηνζηήνζμ πμζμηζηήξ αλζμθυβδζδξ. Ζ βεφζδ ημο θαδζμφ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ πανμοζία ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ απυ ηα θζπανά μλέα ηονίςξ ημ 

εθασηυ ηαζ ημ θζκμθασηυ ηαζ απυ ηζξ πμθοθαζκυθεξ. 

 

2.4. Όξηα θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ παξακέηξσλ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ 

Απυ ηζξ ακαθενυιεκεξ πμζμηζηέξ ηαηδβμνίεξ ημο εθαζμθάδμο (Πίλαθεο 2.1 θαη 2.2), ημ 

extra πανεέκμ, ημ πανεέκμ εθαζυθαδμ, ημ ημονάκηε ηαζ ημ ιεζμκεηηζηυ εθαζυθαδμ 

παναθαιαάκμκηαζ ιε ηζξ ζοκήεεζξ ιεευδμοξ (ιέεμδμ πίεζδξ, θοβμηέκηνζζδξ απμζηάθαλδξ). 

θεξ μζ πζμ πάκς ηαηδβμνίεξ είκαζ ανχζζια εθαζυθαδα πςνίξ ηαιζά πεναζηένς επελενβαζία 

εηηυξ απυ ημ ιεζμκεηηζηυ εθαζυθαδμ. 

Σμ extra πανεέκμ εθαζυθαδμ είκαζ ημ ηαθφηενμ πμζμηζηά απυ υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ 

εθαζμθάδμο. 

Σμ ιεζμκεηηζηυ εθαζυθαδμ (πμο πανμοζζάγεζ ιία μλφηδηα >3,3) βζα κα ηαηαζηεί ανχζζιμ 

οπυηεζηαζ ζε ιία έκημκδ πδιζηή επελενβαζία πμο μκμιάγεηαζ ναθζκάνζζια. 

Σμ ναθζκάνζζια είκαζ ιζα πδιζηή επελενβαζία πμο αθθμζχκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ 

πδιζηή ζφζηαζδ ημο εθαζμθάδμο (Κονζηζάηδξ, 1988).  

 

2.5. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ 

Ζ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ. Απυ ημ δέζζιμ ςξ ηδ 

ζοβημιζδή ημο εθαζμηάνπμο επζδνμφκ πανάβμκηεξ υπςξ δ πμζηζθία, δ ηαηάζηαζδ ηςκ δέκδνςκ, 
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ημ θμνηίμο ημο εθαζυηανπμο, μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, δ πνμζαμθή απυ δάημ ή αζεέκεζεξ, η.θ.π. Ο 

ηνυπμξ ζοθθμβήξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ ιεηαθμνάξ ηαζ επελενβαζίαξ επδνεάγμοκ επίζδξ ηδκ πμζυηδηα 

ημο εθαζμθάδμο. Σέθμξ, ιεβάθδ ζδιαζία έπμοκ ηαζ μζ ζοκεήηεξ δζαηήνδζδξ ημο θαδζμφ. 

Ζ ανζζημπμίδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμζυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο ζοκακηάηαζ ζε 

εθαζυηανπμ μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ θοζζμθμβζηήξ ςνζιυηδηαξ. Σμ ζηάδζμ αοηυ 

ζοιπίπηεζ ιε ηδκ αθθαβή ημο πνχιαημξ ημο ηανπμφ απυ πνάζζκμ – ηίηνζκμ ζε ιαφνμ – ζχδεξ. 

Γζα ηδκ παναβςβή ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ εθαζμθάδμο εα πνέπεζ κα πνμζεπεμφκ ηα ελήξ:  

 Γηα ηνλ ειαηόθαξπν: 

1. Ο εθαζυηανπμξ πμο είκαζ ζε άνζζημ ζηάδζμ ςνζιυηδηαξ είκαζ αοηυξ πμο δίκεζ ηδκ ηαθφηενδ 

πμζυηδηα εθαζμθάδμο. Ο άβμονμξ ηανπυξ δίκεζ θάδζ ιε πζηνή βεφζδ ηαζ πνάζζκμ πνχια εκχ 

μ οπενχνζιμξ δίκεζ θάδζ ιε αολδιέκδ μλφηδηα ιε αθθμζςιέκμ πνχια ηαζ θζβυηενμ άνςια. 

2. Ζ πμζυηδηα ημο θαδζμφ οπμααειίγεηαζ ακ μ ηανπυξ ηναοιαηζζηεί ηαηά ηδ ζοβημιζδή ηαζ 

ζδζαίηενα ακ ηαεοζηενήζεζ δ εθαζμπμίδζδ.  

3. Ζ ιεηαθμνά ηαζ δζαηήνδζδ ημο εθαζμηάνπμο βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια πνζκ ηδκ 

εθαζμπμίδζδ ζε ζοκεήηεξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ ηαζ θηςπμφ αενζζιμφ δεκ δίκεζ εθαζυθαδμ 

ηαθήξ πμζυηδηαξ. Θα πνέπεζ κα πνμηζιχκηαζ μζ ζάημζ απυ κήια βζμφηαξ βζαηί ελαζθαθίγμοκ 

ηαθφηενμ αενζζιυ ηαζ εα πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε δνμζενυ ηαζ ηαθά αενζγυιεκμ ιένμξ, 

ζε ζημίαεξ παιδθμφ φρμοξ ηαζ δ εθαζμπμίδζδ κα βίκεηαζ ζφκημια. 

 Γηα ην ειαηνπξγείν: 

4. Ζ πμζυηδηα ημο θαδζμφ επίζδξ επδνεάγεηαζ ηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο εθαζμηνζαείμο ηαζ βζα αοηυ 

εα πνέπεζ κα επζθεβεί εθαζμηνζαείμ ιε ηαθέξ πνμδζαβναθέξ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ. 

 Γηα ηε ζπζθεπαζία θαη απνζήθεπζε 

5. Ζ δζαηήνδζδ ημο θαδζμφ πνέπεζ κα βίκεζ ζε ηαηάθθδθα ακμλείδςηα ιέζα ηαζ ζε απμεήηεξ 

ιε παιδθέξ εενιμηναζίεξ. Σμ θςξ ηαζ ημ μλοβυκμ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζμαανέξ 

αθθμζχζεζξ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ ηα δμπεία ζοζηεοαζίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ απυ ηαηάθθδθμ 

οθζηυ, αδζαθακή ηαζ αενμζηεβή-ηθεζζηά. Ζ πθαζηζηή ζοζηεοαζία είκαζ δοκαηυκ κα 

πνμηαθέζεζ ηαηαηνάηδζδ ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο εθαίμο ηαζ οπμαάειζζδ ηςκ 

βεοζηζηχκ ηαζ ανςιαηζηχκ ημο ζδζμηήηςκ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ. 

 

2.6.  ηάδηα παξαιαβήο από ηνλ ειαηόθαξπν  

Σα ζηάδζα παναθααήξ ημο εθαζυθαδμο απυ ημκ εθαζυηανπμ ζημ εθαζμηνζαείμ είκαζ ηα 

αηυθμοεα:  

 Απνθύιισζε 

ημ απμθοθθςηήνζμ απμιαηνφκμκηαζ ηα θφθθα απυ ημκ εθαζυηανπμ. Ζ απμιάηνοκζδ 

ηςκ θφθθςκ είκαζ ζδιακηζηή βζαηί πζεακή παναιμκή ηαζ ζφκεθζρή ημοξ ιαγί ιε ημκ εθαζυηανπμ 
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έπεζ ςξ απμηέθεζια κα απμηηά ημ εθαζυθαδμ πζηνίγμοζα βεφζδ. Δπίζδξ, δ ιεβάθδ πμζυηδηα 

πθςνμθφθθδξ ιαγί ιε ηδκ πανμοζία ημο θςηυξ επζδνά ανκδηζηά ζηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά 

ημο.  

 Πιύζηκν 

Σμ πθφζζιμ ημο εθαζμηάνπμο απμιαηνφκεζ ηζξ λέκεξ φθεξ ηαζ ειπμδίγεζ ημκ ζπδιαηζζιυ 

αθηαθμβαζςδχκ ιζβιάηςκ ηαηά ημ δζαπςνζζιυ. 

 Θξαύζε – Άιεζε ειαηνθάξπνπ 

ε αοηυ ημ ζηάδζμ βίκεηαζ ενοιιαηζζιυξ ηαζ ιάθαλδ ημο εθαζμηάνπμο. 

 Μάιαμε 

Απμηεθεί ημ πζμ ααζζηυ ζηάδζμ ζηδκ επελενβαζία ημο ηανπμφ ηδξ εθζάξ. οκηεθεί ζηδ 

ζοκέκςζδ ιζηνχκ εθαζζηαβμκζδίςκ ζε ιεβαθφηενεξ ζηαβυκεξ θαδζμφ. Ζ ζοκέκςζδ αοηή είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ημ δζαπςνζζιυ ημο θαδζμφ απυ ηα θοηζηά οβνά. Σα ημζπχιαηα ηςκ ιαθαηηήνςκ 

είκαζ δζπθά ηαζ ιεηαλφ αοηχκ ηοηθμθμνεί γεζηυ κενυ βζα εένιακζδ ηδξ εθαζμγφιδξ. Ζ 

εένιακζδ είκαζ απαναίηδηδ βζαηί δζεοημθφκεζ ηδκ έλμδμ ημο θαδζμφ απυ ηα θοηζηά ηφηηανα 

αθμφ δ ορδθή εενιμηναζία ιεζχκεζ ημ ζλχδεξ ηαζ ηα εθαζμζηαβμκίδζα ηζκμφκηαζ ηαζ 

ζοκεκχκμκηαζ βνδβμνυηενα. Έηζζ, δ απυδμζδ είκαζ ιεβαθφηενδ. ιςξ ακ λεπεναζηεί δ μνζαηή 

εενιμηναζία ιε ζημπυ κα ελαπεεί ιεβαθφηενδ πμζυηδηα θαδζμφ οπάνπεζ δοζιεκήξ επίδναζδ 

ζηδκ πμζυηδηα ημο θαδζμφ. Καηαζηνέθμκηαζ ηα πηδηζηά ζοζηαηζηά ηαζ παναηδνείηαζ ιεηααμθή 

ζημ πνχια ηαεχξ ηαζ αφλδζδ ζηδκ μλφηδηά ημο. 

Καηά ηδκ ιάθαλδ εα πνέπεζ κα ζοιααίκεζ δ ιεβαθφηενδ δοκαηή επαθή ηςκ 

εθαζμζηαβμκζδίςκ ιεηαλφ ημοξ πνάβια πμο ειπμδίγεζ ημ ζπδιαηζζιυ βαθαηηςιάηςκ ηαζ 

ζοκηεθεί ζηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο. Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ 

επαθή ημο αηιμζθαζνζημφ αένα ιε ηδκ εθαζμγφιδ βζαηί έηζζ παναηδνμφκηαζ απχθεζεξ ζηα 

ανςιαηζηά ζοζηαηζηά ημο εθαζμθάδμο ηαζ έκανλδ ηδξ μλεζδςηζηήξ ηάββζζδξ. 

 Παξαιαβή 

Ζ παναθααή ημο εθαζμθάδμο απυ ηδκ εθαζμγφιδ ηαζ ηα απυκενα βίκεηαζ ιε 

θοβμηεκηνζημφξ δζαπςνζζηήνεξ (Decander) είηε 3 θάζεςκ (πμο δζαπςνίγμοκ εθαζυθαδμ – 

πονδκμιάγα – απυκενα) είηε 2 θάζεςκ (πμο δζαπςνίγμοκ εθαζυθαδμ – εθαζμπονδκυθοια) απυ ηα 

μπμία δεκ πνμηφπημοκ πναηηζηά απυκενα. Παθζυηενα πνδζζιμπμζμφκημ ηαζ ηα οδναοθζηά 

πζεζηήνζα βζα αοηυ ηαζ ζήιενα μκμιάγμκηαζ «ηθαζζζηά». 

 πζθεπαζία 

Σμ ηεθζηυ πνμσυκ ζοκήεςξ ζοζηεοάγεηαζ ζε βοάθζκεξ θζάθεξ, πθαζηζηέξ θζάθεξ PET 

(πμθοαζεοθέκζμ) ηαζ PVC (πμθοαζκοθμπθςνίδζμ), θεοημζζδδνά δμπεία ηαζ πανημηζαχηζα. 
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2.6.1.Παξαιαβή ηνπ ειαηνιάδνπ κε πίεζε 

Με ηδκ εθανιμβή ηδξ πίεζδξ ζε οδναοθζηά πζεζηήνζα («ηθαζζηά») δζαπςνίγεηαζ ημ 

εθαζυθαδμ απυ ηδκ εθαζμγφιδ. Καηά ηδκ εθανιμβή ηδξ πίεζδξ ηα εθαζμδζαθνάβιαηα 

ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ηαθφηενδ δζαζπμνά ηδξ εθαζμγφιδξ ζε θεπηυηενμ δζαιενζζιυ ηαζ δνμοκ ςξ 

δζδεδηζηά ιέζα ειπμδίγμκηαξ ηδ δίμδμ ηδξ ζηενεήξ θάζδξ εκχ επζηνέπμοκ ηδκ έλμδμ ηδξ οβνήξ. 

Ο δζαπςνζζιυξ είκαζ εθζηηυξ ακ δ ζηενεή θάζδ ζοκακηά ακηίζηαζδ ζηδ ιεηαηυπζζή ηδξ 

ιεβαθφηενδ απυ αοηή πμο δ ίδζα πνμαάθθεζ ζηδκ οβνή θάζδ (ρήκα 2.1). 

Μεηά ηδκ παναθααή ημο θαδζμφ ιε πίεζδ ηαεανίγεηαζ πενκχκηαξ απυ ημκ 

εθαζμδζαπςνζζηήνα. Οζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ημκ ηεθζηυ δζαπςνζζιυ – ηαεανζζιυ είκαζ: 

1) ημ εζδζηυ αάνμξ, 2) ημ ζπήια ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ηςκ ζηαβμκζδίςκ 3) ημ ζλχδεξ 4) δ 

εενιμηναζία.  

Μδπακή γφβζζδξ εθαζμηάνπμο 

 

Υμάκδ οπμδμπήξ 

 

Ακαααηυνζμ 

 

Απμθοθθςηήνζμ 

 

Πθοκηήνζμ 

 

Άθεζδ ηανπμφ (ζε εθαζυιοθμοξ) 

 

Μαθαηηήναξ 

+κενυ 

Τδναοθζηυ πζεζηήνζμ 

 

Γζαπςνζζιυξ 

 

Δθαζυθαδμ ηαζ Λζυγμοιμ 

 

ρήκα 2.1. Γηάγξακκα ξνήο παξαδνζηαθήο επεμεξγαζίαο γηα ηελ παξαιαβή ειαηνιάδνπ ζε 

θιαζηθό ειαηνηξηβείν (Πνμζανιμζιέκμ απυ Μαηζαηζίκδ, 2004) 

 

Πονήκαξ 

ηνζθαζζηυξ 

(Πνμαζνεηζηά) 

(Πνμαζνεηζηά) 
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2.6.2.Παξαιαβή ηνπ ειαηνιάδνπ κε ην θπγνθεληξηθό ζύζηεκα ηξηώλ θάζεσλ 

Ζ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο ελανηάηαζ απυ ημ ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

ελαβςβή ημο. Σμ θοβμηεκηνζηυ ζφζηδια ηνζχκ θάζεςκ ιεζχκεζ ηδκ πμζυηδηα θοζζηχκ 

ακηζμλεζδςηζηχκ ζημ εθαζυθαδμ θυβς ημο κενμφ πμο πνμζηίεεηαζ βζα ηδκ αναίςζδ ηδξ 

εθαζμγφιδξ. Ζ ιζηνυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζε θοζζηά ακηζμλεζδςηζηά (πμθοθαζκυθεξ) μδδβεί ζε 

ιεζςιέκδ ακημπή ημο εθαζμθάδμο ζηδκ αοημμλείδςζδ. Δκημφημζξ, δ πενζεηηζηυηδηα ζε 

πθςνμθφθθδ είκαζ ιεβαθφηενδ ζημ εθαζυθαδμ πμο θαιαάκεηαζ ιε θοβμηέκηνζζδ, θυβς ημο 

ζθονυιοθμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ θεζμηνίαδζδ ηςκ ηανπχκ, απεθεοεενχκμκηαξ έηζζ 

πενζζζυηενδ πθςνμθφθθδ. 

Σμ ζμαανυηενμ πνυαθδια είκαζ δ ιεβάθδ πμζυηδηα ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ (θζμγμφιζα) 

πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ επελενβαζία (πενίπμο 1,2-1,3 θίηνα/ηζθυ επελενβαζιέκμο ηανπμφ). 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ πνμζεήηδ κενμφ ζηδκ εθαζμγφιδ πνζκ ηδ θοβμηέκηνζζδ αολάκεζ ημκ 

παναβυιεκμ υβημ ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ. 

Σα οβνά αοηά, έπμοκ ορδθυ νοπακηζηυ θμνηίμ (πδιζηή απαίηδζδ ζε μλοβυκμ, COD, 60-

80 g O2/l) ηαζ ορδθή ζοβηέκηνςζδ πμθοθαζκμθχκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δεκ είκαζ δοκαηή δ 

επελενβαζία ημοξ ιε ζοιααηζηά ιέζα. Ζ ιυκδ πναηηζηά εθανιμζιέκδ θφζδ είκαζ δ δζμπέηεοζή 

ημοξ ζε ακμζπηέξ θίικεξ ελάηιζζδξ, πανά ηα πνμαθήιαηα δοζμζιίαξ πμο δδιζμονβμφκηαζ, ηονίςξ 

ζε ημονζζηζηέξ πενζμπέξ (Κονζηζάηδξ, 1988). 

Καηά ηδ δζαδζηαζία εθαζμπμίδζδξ πανάβμκηαζ εθαζυθαδμ, ζηενευ οπυθεζιια 

(εθαζμπονήκα) ηαζ οδαηζηυ ηθάζια ζε ηαηά πνμζέββζζδ εηαημζηζαίεξ ακαθμβίεξ 20%, 35% ηαζ 

45% ημο εθαζμηάνπμο ακηίζημζπα. Σα θζυγμοια πνμένπμκηαζ απυ ημ οδαηζηυ ηθάζια ημο ποιμφ 

ημο εθαζμηάνπμο ηαζ ηα κενά πμο πνμζηίεεκηαζ ηαηά ηζξ θάζεζξ ηδξ πθφζδξ ημο εθαζμηάνπμο, 

ηδξ ιάθαλδξ ηαζ ηδξ εθαζμγφιδξ ηαζ ημο δζαπςνζζιμφ ημο εθαζυθαδμο (ρήκα 2.2). 

Δκδεζηηζηά μζ ζπεηζηέξ ιέζεξ πμζυηδηεξ εθαζμθάδμο, οπμπνμσυκηςκ ηαζ απμαθήηςκ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ηδκ επελενβαζία 100 ηζθχκ εθαζμηάνπμο ζε εθαζμονβείμ 3 θάζεςκ είκαζ μζ 

ακαβναθυιεκεξ ζημκ Πίλαθα 2.3: 

 

Πίλαθαο 2.3. Πξντόληα θαη ππνπξντόληα ειαηνπξγείσλ 3 θάζεσλ θαη πνζόηεηα ζε θηιά/100 

kg ειαηόθαξπνπ 

Πξντόληα – Τπνπξντόληα  

ειαηνπξγείσλ 3 θάζεσλ 
Μέζε πνζόηεηα ζε θηιά 

Δθαζυθαδμ 21 

Λζυθοθθα 3-5 

Δθαζμπονήκαξ 35-45 

Λζυγμοια 65-120 
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Σα θζυγμοια έπμοκ πνχια ζημφνμ ηαθέ έςξ ιαφνμ, παναηηδνζζηζηή έκημκδ μζιή ζηδκ 

μπμία ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ηα πηδηζηά μλέα πμο πενζέπμοκ υλζκμ pH (4,5-5,5), ορδθή 

νοειζζηζηή ζηακυηδηα, αβςβζιυηδηα ηαζ επζθακεζαηή ηάζδ, πενζέπμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ ηαζ είκαζ πθμφζζα ζε μνβακζηέξ μοζίεξ. Οζ ηεθεοηαίεξ ιπμνμφκ κα 

δζαπςνζζημφκ ζε εκχζεζξ άιεζα δζαζπχιεκεξ ( π.π. ζάηπανα, αιζκμλέα, μνβακζηά μλέα), 

αζμαπμδμιήζζια πμθοιενή ( π.π. πνςηεΐκεξ, διζηοηηανίκεξ) ηαζ δφζημθα δζαζπχιεκα ζοζηαηζηά 

υπςξ ιεβαθμιμνζαηέξ θζπανέξ μοζίεξ ηαζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ. Οζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ 

μλεζδχκμκηαζ βνήβμνα ιε ημ μλοβυκμ ημο αένα ηαζ ζοιαάθθμοκ ζημ ηαζηακυ-ιαφνμ πνχια ηαζ 

ζηδ δοζμζιία ηςκ απυκενςκ. Σμ πθεμκέηηδια είκαζ υηζ δ πονδκυιαγα ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί εφημθα βζα ηδκ παναβςβή ημο πονδκέθαζμο. 

 

 

ρήκα 2.2. Ρνή παξαιαβήο ειαηνιάδνπ ζε θπγνθεληξηθό ζύζηεκα ηξηώλ θάζεσλ  
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ιςξ ηα θοζζημπδιζηά ηαζ αζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ θζυγμοιςκ δζαθμνμπμζμφκηαζ 

ακάθμβα ιε ηδκ πνδζζιμπμζμφιεκδ ηεπκμθμβία βζα ηδκ ελαβςβή ημο εθαζυθαδμο ηαζ ζπεηίγμκηαζ 

άιεζα ιε ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημο εθαζμηάνπμο ηαζ ημκ ηνυπμ ζοθθμβήξ ημο. Ζ πμζηζθία 

ηδξ εθζάξ, μζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, ημ ζηάδζμ ςνίιακζδξ, δ ηαηάζηαζδ ενέρδξ, δ πνμζαμθή 

ή υπζ απυ παεμβυκα, ημ ζφζηδια ζοθθμβήξ ηαζ μ πνυκμξ παναιμκήξ ημο εθαζμηάνπμο ζημ 

εθαζμηνζαείμ είκαζ μζ επζιένμοξ πανάβμκηεξ πμο δζαθμνμπμζμφκ ηδ ζφζηαζδ ημο. Ζ 

πνδζζιμπμίδζδ πζεζηζημφ ( ηθαζζζηά εθαζμηνζαεία) θοβμηεκηνζημφ ή ζοζηήιαημξ 2 θάζεςκ 

επζδνά ζηδ ζφζηαζδ αθθά ηαζ ζημκ υβημ ημο ηεθζημφ απμαθήημο. 

Έηζζ, ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ θζυγμοιςκ ιπμνμφκ κα δζαθένμοκ ζδιακηζηά ηαζ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ αθεκυξ ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία, ηδκ ςνζιυηδηα ηαζ ημ πνυκμ απμεήηεοζδξ 

ημο εθαζμηάνπμο ηαζ αθεηένμο ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο 

εθαζμηνζαείμο.  

 

2.6.3.Παξαιαβή ηνπ ειαηνιάδνπ κε ην θπγνθεληξηθό ζύζηεκα δύν θάζεσλ 

Ζ παναβςβή εθαζμθάδμο είκαζ ορδθυηενδ ζηδ δζθαζζηή δζαδζηαζία απυ υηζ ζηδκ 

ηνζθαζζηή. Σμ απμηέθεζια αοηυ απμδίδεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ πνμζηίεεηαζ κενυ βζα ηδκ 

αναίςζδ ηδξ εθαζμγφιδξ ηαζ απμθεφβεηαζ έηζζ μ ζπδιαηζζιυξ βαθαηηχιαημξ εθαίμο / φδαημξ. Ζ 

δζαδζηαζία ηςκ δφμ θάζεςκ δεκ πανάβεζ οβνά απυαθδηα, πανά ιυκμ ιία ιζηνή πμζυηδηα απυ ημ 

κενυ πμο πνμζηίεεηαζ ζημ θοβμηεκηνζηυ εθαζμδζαπςνζζηήνα ηαηά ημ δζαπςνζζιυ ημο 

εθαζμθάδμο απυ ηα θοηζηά οβνά δδιζμονβεί πνμαθήιαηα δζάεεζδξ ηςκ απυκενςκ (θίικεξ 

ελάηιζζδξ) ηαζ έπεζ ιεζςιέκμ ηυζημξ. 

Ζ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο είκαζ ηαθφηενδ απυ ημ ζφζηδια ηςκ ηνζχκ θάζεςκ. Σμ 

εθαζυθαδμ έπεζ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ πμθοθαζκμθχκ ηαζ oνεμ-δζθαζκμθχκ, ιε απμηέθεζια 

κα είκαζ ζηαεενυηενμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ απμεήηεοζδξ (Μαηζαηζίκδξ, 2004). 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ ηεεεί ζε θεζημονβία ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ιαξ, 

πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ εθαζμηνζαείςκ 2 θάζεςκ πμο πνμςεμφκηαζ ηαζ ιε ημκ παναηηδνζζιυ 

μζημθμβζηά. ε ακηίεεζδ ιε ηα οπυθμζπα, θεζημονβμφκ πςνίξ πνμδβμφιεκδ αναίςζδ ηδξ 

εθαζμγφιδξ ηαζ πανάβμοκ εθαζυθαδμ ηαζ εθαζμπονδκυθοια ημ μπμίμ πενζέπεζ ημκ εθαζμπονήκα 

ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ θμζπχκ θοηζηχκ οβνχκ ημο ηανπμφ. Σμ εθαζμπονδκυθοια είκαζ θμζπυκ ημ 

ηφνζμ απυαθδημ πμο πνμηφπηεζ απυ ηα εθαζμηνζαεία 2 θάζεςκ. Υαναηηδνίγεηαζ απυ ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία πμο ημο πνμζδίδεζ ιμνθή παπφννεοζηδξ ιάγαξ δ μπμία πανμοζζάγεζ 

δοζημθίεξ ζηδ ιεηαθμνά ηαζ ηδ δζαπείνζζή ηδξ. Οζ δομ θάζεζξ, Δθαζυθαδμ ηαζ 

Δθαζμπονδκυθοια θαίκμκηαζ παναηηδνζζηζηά ζημ παναηάης βεκζηεοιέκμ ζπήια νμήξ ηςκ 

εθαζμηνζαείςκ 2 θάζεςκ (ρήκα 2.3).  
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ρήκα 2.3. Γηάγξακκα ξνήο ηεο επεμεξγαζίαο γηα ηελ παξαιαβή ειαηνιάδνπ δύν θάζεσλ  

 

Δκδεζηηζηά ζημκ Πίλαθα 2.4 δίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ ιέζεξ πμζυηδηεξ εθαζμθάδμο, 

θζυθοθθςκ ηαζ εθαζμπονδκμθφιαημξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ επελενβαζία 100 ηζθχκ 

εθαζμηάνπμο ζε εθαζμονβείμ 2 θάζεςκ. 

Πίλαθαο 2.4. Πξντόληα θαη ππνπξντόληα ειαηνπξγείσλ 2 θάζεσλ θαη πνζόηεηα ζε θηιά/100 

kg ειαηόθαξπνπ 

Πξντόληα – Τπνπξντόληα  

ειαηνπξγείσλ 2 θάζεσλ 
Μέζε πνζόηεηα ζε θηιά 

Δθαζυθαδμ 22-25 

Λζυθοθθα 3-5 

Δθαζμπονδκυθοια 70-75 

 

Ζ ζοιαμθή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ 

ζοκίζηαηαζ ηονίςξ ζηδ ιείςζδ ημο υβημο ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ ηαζ ηδκ άνζδ ηδξ 

ακαβηαζυηδηαξ πνήζδξ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ κενμφ ηαηά ηδκ παναθααή ημο εθαζμθάδμο. Δπίζδξ, 

ιε ηδκ ελάθεζρδ ηςκ θζυγμοιςκ, έκα ιεβάθμ πμζμζηυ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ ιεηαθένμκηαζ ζημ 

εθαζυθαδμ, βεβμκυξ εεηζηυ αθμφ μζ πμθοθαζκυθεξ ςξ θοηζηά ακηζμλεζδςηζηά αολάκμοκ ηδκ 

ζηαεενυηδηα ημο εθαζυθαδμο, υπςξ ηαζ ηδ δζαζηδηζηή ημο αλία βζα ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ.  
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Μεηαλφ ηδξ επελενβαζίαξ ηνζχκ θάζεςκ ηαζ ηδξ επελενβαζίαξ δφμ θάζεςκ δ ιυκδ 

δζαθμνά ανίζηεηαζ ζηδ θοβμηέκηνζζδ ηδξ εθαζμγφιδξ ηαζ ζημκ ηεθζηυ δζαπςνζζιυ – ηαεανζζιυ 

εθαζμθάδμο, ζηα ακαηηχιεκα πνμσυκηα αθθά ηαζ ζηδκ πνμζεήηδ κενμφ πμο δζεκενβείηαζ ζηδκ 

επελενβαζία ηνζχκ θάζεςκ. 

Σα ηεπκμθμβζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ μζημκμιίαξ κενμφ ηαζ ηδξ ιδ παναβςβήξ οβνχκ 

απμαθήηςκ ηςκ εθαζμηνζαείςκ δομ θάζεςκ οπμααειίγμκηαζ απμοζία ηαηάθθδθδξ ιεευδμο 

ζοζηδιαηζηήξ δζαπείνζζδξ ημο παναβυιεκμο εθαζμπονδκμθφιαημξ. οκέπεζα αοημφ είκαζ ηα 

εθαζμηνζαεία δομ θάζεςκ κα ελαημθμοεμφκ ζηδκ πνάλδ κα θεζημονβμφκ ςξ εθαζμηνζαεία ηνζχκ 

θάζεςκ. 

 

2.6.4.Ραθηλάξηζκα ηνπ ειαηνιάδνπ 

Ο ελεοβεκζζιυξ ή «ναθζκάνζζια» ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο βίκεηαζ ζηα εθαζμονβεία ηα 

μπμία είκαζ δζαθμνεηζηέξ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ απυ ηα εθαζμηνζαεία. 

Ακ ημ εθαζυθαδμ πμο έπμοιε παναθάαεζ έπεζ ιεβάθδ μλφηδηα ηαζ είκαζ οπμααειζζιέκδξ 

πμζυηδηαξ ηυηε οπμαάθθεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ημο ναθζκανίζιαημξ. Αθθά αηυια ηαζ εάκ δ 

μλφηδηα ημο είκαζ ζηακμπμζδηζηή ημ εθαζυθαδμ δεκ παναθαιαάκεηαζ ηαεανυ αθθά ςξ ιίβια ιαγί 

ιε ηα θοηζηά οβνά ηαζ άθθεξ αηαεανζίεξ ηα μπμία υθα ιαγί απμηεθμφκ ηδκ ιμφνβα. Με ημ 

ναθζκάνζζια πεηοπαίκεηαζ δ αεθηίςζδ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο εθαζμθάδμο, 

ηδξ ειθάκζζήξ ημο ηαεχξ ηαζ ηδξ ζοκηήνδζήξ ημο. Έηζζ, βίκεηαζ απμιάηνοκζδ αθεκκςδχκ 

μοζζχκ υπςξ ηυιεα ηαζ νδηίκεξ ημο ηανπμφ, ελμοδεηένςζδ εθεφεενςκ θζπανχκ μλέςκ ιε 

ηαοζηζηυ κάηνζμ, απυζιδζδ υπμο απμιαηνφκμκηαζ μζ μοζίεξ υπςξ μζ αθδεΰδεξ ηαζ μζ ηεηυκεξ μζ 

μπμίεξ δίκμοκ ζημ θάδζ δοζάνεζηδ μζιή ηαζ βεφζδ. Δπζπθέμκ βίκεηαζ απμπνςιαηζζιυξ υπμο 

απμιαηνφκμκηαζ μζ πνςζηζηέξ μοζίεξ ιε θοζζηυ ή πδιζηυ ηνυπμ. 

 

2.7. Μέηξα ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο ζην ειαηνπξγείν 

ε έκα εθαζμονβείμ εθυζμκ ηδνμφκηαζ ηα πνμαπαζημφιεκα πνμβνάιιαηα ηαζ ηα 

πνμθδπηζηά ιέηνα εθέβπμο δεκ οπάνπμοκ εεςνδηζηά ηνίζζια ζδιεία εθέβπμο αθθά ζδιεία 

επζηήνδζδξ. ημ ρήκα 2.4 δίκεηαζ έκα δζάβναιια νμήξ παναθααήξ εθαζμθάδμο ηαζ ηα ηνίζζια 

ζδιεία εθέβπμο ζε αοηή. 

Σα πνμθδπηζηά ιέηνα εθέβπμο είκαζ ηα αηυθμοεα: 

1. Ζ πμάκδ πμο πέθηεζ μ εθαζυηανπμξ πνέπεζ κα έπεζ έκα ηάθοιια, ημ μπμίμ εα ζδηχκεηαζ 

ηαηά ηδ ζηζβιή ηδξ εζζυδμο ημο εθαζμηανπμο εκχ εα πέθηεζ υηακ ζηαιαηά κα εζζένπεηαζ μ 

εθαζυηανπμξ. 

2. Ζ πμάκδ οπμδμπήξ ηδξ εθαζμιάγαξ (ιεηά ημ ζπαζηήνα) πνέπεζ κα έπεζ πανυιμζμ ηαθοιια 

χζηε κα απμθεφβμκηαζ είζμδμζ απυ έκημια, ηνςηηζηά ή άθθα ακεπζεφιδηα λέκα ζχιαηα. 
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3. Πνέπεζ κα βίκεηαζ δεζβιαημθδρία ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα βζα ακίπκεοζδ 

ακεπζεφιδηςκ μοζζχκ ζε δζαπζζηεοιέκμ ελςηενζηυ ενβαζηήνζμ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ΣΟ 

ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΟ 

 ↓ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ 

CCP 

1x  

                                      ↓ 

 

 ↓      

ΠΡΧΣΖ ΑΠΟΦΤΛΛΧΖ 

                                      ↓ 

 

                                      ↓  

ΠΛΤΗΜΟ 

ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ 

CCP2 

κ 

                                      ↓    

ΠΑΗΜΟ ΔΛΑΗΟΠΤΡΖΝΑ 

                                      ↓ 

ΜΑΛΑΞΖ-ΕΤΜΧΜΑ 

           ↓ 

DECAΝΣER 

                                      ↓ 

ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΣΟ 

ΑΓΔΗΑΜΑ 

ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ΣΖ 

ΚΑΡΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΠΟΦΤΛΛΧΖ 
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ΓΗΑΥΧΡΗΣΖΡΑ 

                                     ↓         

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

CCP3 

θ 

                                     ↓         

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

 

ρήκα 2.4. Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ (www.efet.gr) 

 

Σα ζδιεία επζηήνδζδξ είκαζ ηα ελήξ: 

1. Παναιμκή εθαζμηάνπμο πνζκ ηδκ παναβςβή: πνμβναιιαηζζιυξ ζοβημιζδήξ, εθανιμβή 

FIFO (first in first out). Δθαπζζημπμίδζδ πνυκμο παναιμκήξ πνζκ ηδκ έηεθζρδ ζηζξ 24 χνεξ. 

2. Υμάκδ οπμδμπήξ εθαζμηάνπμο: ηάθοιια δζαθακμφξ οθζημφ. Σμ ηάθοιια ακμίβεζ ιυκμ ηαηά 

ημ πνυκμ εζζυδμο ημο εθαζμηάνπμο ζηδ πμάκδ. 

3. Πθοκηήνζμ εθαζμηάνπμο: ζοκεπήξ εκαθθαβή κενμφ (πενζζζυηενμ απυ 3 θμνέξ ηδκ διένα), 

ηαηηζηή αθθαβή κενμφ πθφζεςξ, εθανιμβή απμθάζπςζδξ (απμιάηνοκζδξ λέκςκ οθχκ). 

4. παζηήναξ: έθεβπμξ ηαηαθθδθυηδηαξ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ (απμθοβή δζάανςζδξ), 

έθεβπμξ αθααχκ, γδιζχκ απυ ιδπακζηυ ζοκηήνδζδξ ζε ηαεδιενζκή αάζδ πνζκ ηδ θεζημονβία 

ηαζ ζε ηάεε πνμβναιιαηζζιέκδ ζοκηήνδζδ. 

5. Υμάκδ οπμδμπήξ ζπαζιέκμο εθαζμηάνπμο: Κάθοιια δζαθακμφξ οθζημφ ζοκεπχξ ηθεζζηυ 

πμο εα ακμίβεζ ιυκμ υηακ απαζηείηαζ ηαεανζζιυξ ημο ζοζηήιαημξ. 

6. Φοβμηεκηνζηά ιδπακήιαηα: έθεβπμξ ανζειμφ ζηνμθχκ, έθθεζρδξ γδιζχκ ζηα ηυζηζκα, 

μνεήξ θεζημονβίαξ δζαπςνζζιμφ κενμφ απυ εθαζυθαδμ. ηα ηεθεοηαία δφμ ζηάδζα μ 

ιδπακζηυξ ηδξ βναιιήξ παναβςβήξ πνέπεζ κα εθέβπεζ ηδ ζςζηή θεζημονβία ηςκ 

ιδπακδιάηςκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

:  

ΔΛΑΗΟΓΔΝΔΖ & ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ & ΔΛΑΗΟΛΑΓOY 

 

3.1. Γεληθά  

πςξ ακαθένεδηε, δ δζαιυνθςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο ανπίγεζ απυ ημ πνυκμ 

πμο αοηυ ζπδιαηίγεηαζ ζημκ εθαζυηανπμ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ. Έηζζ δ 

πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο, πμο θεάκεζ ηεθζηά ζημκ ηαηακαθςηή, ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημοξ 

πανάβμκηεξ πμο πανειαάθθμκηαζ ζ' υθμ αοηυ ημ ηφηθςια (ζπδιαηζζιυξ ημο θαδζμφ ζημκ ηανπυ, 

ελαβςβή, δζαηήνδζδ) πνμηαθχκηαξ δζάθμνεξ αθθμζχζεζξ ή ιεηααμθέξ ζηδ πδιζηή ημο ζφζηαζδ 

(Fedeli, 1977, Παπακαζηαζίμο, 1966). 

ηδ ζοκέπεζα ελεηάγμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ μζ επζιένμοξ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ επζδνμφκ 

ηαζ επδνεάγμοκ (εεηζηά ή ανκδηζηά) ηδκ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο ζηα παναηάης ζηάδζα: 

1. Καηά ημ ζπδιαηζζιυ ημο εθαζμθάδμο ζημκ ηανπυ  

2. Απυ ημ ζπδιαηζζιυ ημο ιέπνζ ηαζ ημ πνυκμ ζοβημιζδήξ ημο εθαζμηάνπμο 

3. Καηά ημ πνυκμ απμεήηεοζδξ ηαζ δζαηήνδζδξ ημο εθαζμηάνπμο  

4. Καηά ηδκ επελενβαζία ημο εθαζμηάνπμο ζημ εθαζμονβείμ ηαζ  

5. Καηά ημ πνυκμ απμεήηεοζδξ ηαζ δζαηήνδζδξ ημο εθαζμθάδμο.  

 

3.2. Αύμεζε ειαηνθάξπνπ θαη ειαηνγέλεζε 

Ζ αφλδζδ ημο εθαζμηάνπμο (ρήκα 3.1) βίκεηαζ ζε ηνεζξ θάζεζξ ή δζαθμνεηζηά 

παναηηδνίγεηαζ απυ δζπθή ζζβιμεζδή ηαιπφθδ (King, 1938, Fernandez - Diaez, 1971). Ζ πνχηδ 

θάζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ ηαπεία, δ δεφηενδ αναδεία ηαζ δ ηνίηδ ηαπεία. Οζ Hartmann (1949) ηαζ 

Fernandez - Diaez (1971) παναηήνδζακ υηζ δ αναδεία θάζδ ζοιπίπηεζ ιε ηδ ζηθήνοκζδ ημο 

πονήκα. 

Χζηυζμ, μ King (1938) ηαζ Fernandez - Diaez (1971) απμθάκεδηακ υηζ δ αναδεία θάζδ 

αολήζεςξ ημο εθαζμηάνπμο δεκ ζοκζζηά πναβιαηζηή θάζδ. Ακάθενακ υηζ μ πονήκαξ 

ζηθδνφκεηαζ ζ' έκα πμθφ ανπζηυ ζηάδζμ ηδξ αολήζεςξ ημο ηανπμφ, πενίπμο 10 εαδμιάδεξ ιεηά 

ηδκ άκεδζδ. Καεχξ μ πονήκαξ ζηθδνφκεηαζ, ημ ζπένια ζοιπθδνχκεζ ηδκ ακάπηολή ημο, ημ 

εοιεηάαθδημ (νεοζηυ) εκδμζπένιζμ ζηενεμπμζείηαζ ηαζ ειθακίγμκηαζ δφμ ημηοθδδυκεξ οπυ 

ιμνθή θφθθςκ. Πανυιμζεξ παναηδνήζεζξ ςξ πνμξ ηδ ζηθήνοκζδ ημο πονήκα έβζκακ ηαζ απυ 

ημοξ Shulman ηαζ Lavee (1979). Οζ ενεοκδηέξ αοημί ακαθένμοκ υηζ, οπυ ζοκεήηεξ άνδεοζδξ, 

δεκ παναηδνείηαζ επζανάδοκζδ ηδξ αολήζεςξ ημο εθαζμηάνπμο ηαζ υηζ αοηυξ αολάκεζ ζοκεπχξ 

ιέπνζ ηδξ ςνζιάκζεχξ ημο. Δπζπθέμκ ακαθένμοκ υηζ δ αφλδζδ ιέπνζ ζηζξ ανπέξ Ημοθίμο 

πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ηδκ ακάπηολδ ημο ζπένιαημξ ηαζ ημο εκδμηανπίμο, εκχ ζηδ ζοκέπεζα, 

ιέπνζ ηδκ ςνίιακζδ, οπενζζπφεζ δ ακάπηολδ ημο πενζηανπίμο. 
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ρήκα 3.1. Ζ αύμεζε ηνπ θαξπνύ ηεο ειηάο ζε ζπρεηηζκό κε ηνλ εηήζην θύθιν αλάπηπμεο 

ηνπ δέληξνπ θαη ηηο δηάθνξεο δελδξνθνκηθέο εξγαζίεο (Πδβή: Morettini 1950) 
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Ζ πμνεία ζοζζχνεοζδξ θαδζμφ ζημκ εθαζυηανπμ έπεζ ιεθεηδεεί απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ 

ζε δζάθμνεξ πχνεξ. ηδ πχνα ιαξ μζ Νζααήξ ηαζ Υνοζμπένδξ (1958) ιεθέηδζακ ηδκ πμνεία 

ζοζζχνεοζδξ ημο θαδζμφ, ηςκ ζαηπάνςκ ηαζ ημο αγχημο ζημκ εθαζυηανπμ, ςξ επίζδξ ηαζ ηδκ 

αφλδζδ ημο αάνμοξ ημο ηανπμφ ζηδκ πμζηζθία Κμνςκέζηδ ηαζ έδεζλακ υηζ ιζα ζδιακηζηή ηαζ 

εεηζηή ζοζπέηζζδ οθίζηαηαζ ιεηαλφ ηδξ ζοζζχνεοζδξ θαδζμφ ηαζ αγχημο ζημκ εθαζυηανπμ, εκχ 

δ πενζεηηζηυηδηα ημο θαδζμφ ηαζ ηςκ ζαηπάνςκ δεκ θαίκεηαζ κα ζοζπεηίγεηαζ ζδιακηζηά. 

Σμ αάνμξ ημο ηανπμφ, ημ άγςημ ηαζ δ πμζυηδηα ημο θαδζμφ ζημκ ηανπυ ζοκεπίγμοκ κα 

αολάκμοκ ιέπνζ ημ ζηάδζμ ηδξ ςνζιάκζεχξ ημο (Ηακμοάνζμ - Φεανμοάνζμ). 

Δπίζδξ, δζέηνζκακ πέκηε θάζεζξ αολήζεςξ ημο ηανπμφ, ιε ηδκ ανπζηή θμβανζειζηή 

αφλδζδ ζηδκ έκανλδ ηάεε θάζδξ κ' αημθμοεείηαζ απυ ιζα ιείςζδ ημο νοειμφ αφλδζδξ ημο 

εθαζμηάνπμο. Ζ έκανλδ ηδξ ηάεε θάζδξ αολήζεςξ ημο εθαζμηάνπμο ζδιαδεφεδηε απυ αφλδζδ 

ηδξ ακαπκεοζηζηήξ δναζηδνζυηδηάξ ημο. Σα επίπεδα ηςκ ζαηπάνςκ ζημκ εθαζυηανπμ ανπίγμοκ 

κα ιεζχκμκηαζ ιάθθμκ απυημια ηαηά ηα ηέθδ Γεηειανίμο. 

Οζ ίδζμζ ενεοκδηέξ δζέηνζκακ ηαζ ηέζζενζξ θάζεζξ εκαπυεεζδξ θαδζμφ ζημκ εθαζυηανπμ 

απυ ηδξ εκάνλεςξ ημο ζπδιαηζζιμφ ιέπνζ ηδκ ςνίιακζή ημο. Ζ εκαπυεεζδ θαδζμφ ζε ηάεε 

θάζδ, ζε πμζμζηά ηδξ ηεθζηήξ ιέζδξ πενζεηηζηυηδηαξ ακά ηανπυ, έπεζ ςξ ελήξ:  

1. ηδκ πνχηδ θάζδ εθαζμβεκέζεςξ (ιέπνζ ηέθδ Αοβμφζημο) εκαπμηίεεηαζ πμζμζηυ πενίπμο 

13,5%. 

2. ηδ δεφηενδ θάζδ (ηέθδ Οηηςανίμο) πμζμζηυ πενίπμο 23,5%.  

3. ηδκ ηνίηδ θάζδ (ηέθδ Νμειανίμο - ανπέξ Γεηειανίμο) πμζμζηυ πενίπμο 28% ηαζ  

4. ηδκ ηέηανηδ θάζδ (ανπέξ Ηακμοανίμο) πμζμζηυ πενίπμο 31%. 

οκεπχξ, ιέπνζ ζηζξ ανπέξ Ηακμοανίμο, εκαπμηίεεηαζ ημ 96% ηδξ ζοκεπμφξ εκαπμηζεέιεκδξ 

πμζυηδηαξ θαδζμφ ζε ηάεε εθαζυηανπμ. 

 

3.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειαηνγέλεζε 

Καηά ημ ζηάδζμ αοηυ μνζζιέκμζ πανάβμκηεξ, υπςξ είκαζ δ πνηθηιία ηαζ μζ θιηκαηνινγηθέο 

ηαζ εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο, επζδνμφκ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδ πδιζηή ζφκεεζδ ημο εθαζυθαδμο 

πμο ζπδιαηίγεηαζ ζημκ εθαζυηανπμ. 

 Πνηθηιία 

Ζ πμζηζθία ημο εθαζμηάνπμο ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο (Suarez, 

1975) ηαζ ζδζαίηενα ιε ηα μνβακμθδπηζηά ημο παναηηδνζζηζηά (μζιή ηαζ βεφζδ). Τπάνπμοκ 

πμζηζθίεξ μζ μπμίεξ δίκμοκ εθαζυθαδμ ιε ηαθφηενα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά απυ άθθεξ. 

Γζαθμνμπμίδζδ ηςκ Δθθδκζηχκ πμζηζθζχκ, ζε επζζηδιμκζηή αάζδ, ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ημο 

θαδζμφ ημοξ, δεκ έπεζ βίκεζ ιέπνζ ζήιενα ζηδ πχνα ιαξ.  
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 Κιίκα 

Σμ ηθίια ηδξ πενζμπήξ υπμο ηαθθζενβείηαζ δ εθζά επδνεάγεζ, επίζδξ, ηα μνβακμθδπηζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο εθαζυθαδμο. Δθαζυδεκδνα ηα μπμία ηαθθζενβμφκηαζ ζε μνεζκέξ πενζμπέξ 

πανάβμοκ θάδζ ιε ζδζαίηενα εοπάνζζηδ βεφζδ, ζε ζπέζδ ιε εηείκα ηςκ πεδζκχκ πενζμπχκ 

(Παπακαζηαζίμο, 1966). 

Ακαθφζεζξ εθαζυθαδςκ ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ εθαζυδεκδνα δξνζεξώλ πενζμπχκ 

έδεζλακ υηζ ζ' αοηά οπάνπμοκ πενζζζυηενα θζπανά μλέα ιε δζπθμφξ δεζιμφξ, ζοβηνζκυιεκα ιε 

ηα εθαζυθαδα πμο πανάβμκηαζ ζε μεξέο ηαζ ζεξκέο πενζμπέξ. Έηζζ ηα εθαζυθαδα ηςκ αυνεζςκ 

Μεζμβεζαηχκ πςνχκ είκαζ πζμ θεπηυνεοζηα απυ ηα εθαζυθαδα ηςκ κυηζςκ Μεζμβεζαηχκ 

πςνχκ, βζαηί ηα πνχηα είκαζ πθμφζζα ζε πγξά γιπθεξίδηα (ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε 

πμθοαηυνεζηα μλέα) εκχ ηα δεφηενα είκαζ πθμφζζα ζε ζηεξεά γιπθεξίδηα. 

Γεκζηά, ζε πενζμπέξ ιε ιεβάθδ δθζμθάκεζα, δ πανμοζία ηςκ αξσκαηηθώλ ζπζηαηηθώλ 

είκαζ ιεβάθδ ηαζ δ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο εηθεηηή (Παπακαζηαζίμο, 1966). 

 Έδαθνο 

Σα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημο εθαζυθαδμο επδνεάγμκηαζ αζζεδηά ηαζ απυ ηδ 

ζφζηαζδ ημο εδάθμοξ υπμο ηαθθζενβείηαζ δ εθζά. ε εδάθδ μεξά ηαζ αζβεζηνιηζηθά ηα 

εθαζυδεκδνα δίκμοκ εθαζυθαδμ πθμοζζυηενμ ζε ανςιαηζηά ζοζηαηζηά απυ υηζ ζε εδάθδ πγξά 

ηαζ αξγηιώδε. Δδάθδ πθμφζζα ζε θσζθόξν ηαζ θάιην επζηαπφκμοκ ηδκ ςνίιακζδ ημο 

εθαζμηάνπμο ηαζ αεθηζχκμοκ αζζεδηά ηδκ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο. 

Γεκζηά ζηα αζαεζημθζεζηά εδάθδ μζ εθζέξ πανάβμοκ εθαζυθαδμ ιεπηόξξεπζην, εκχ ζηα 

ανβζθχδδ εδάθδ μζ εθζέξ δίκμοκ παρύξξεπζην εθαζυθαδμ (Παπακαζηαζίμο, 1966). 

 

3.4. Παξάγνληεο από ην ζρεκαηηζκό ηνπ ειαηνιάδνπ κέρξη θαη ην ρξόλν ζπγθνκηδήο ηνπ 

ειαηνθάξπνπ 

Ζ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο, ηαηά ημ πνυκμ παναιμκήξ ημο εθαζμηάνπμο ζημ δέκδνμ, 

ιπμνεί κα επδνεαζηεί απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ ρεηαζιχκ ηαζ ημο πνυκμο ζοβημιζδήξ. 

 

3.4.1.Δληνκνινγηθέο θαη κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο-ςεθαζκνί 

Κάεε πνμζαμθή ημο εθαζμηάνπμο, απυ έκημια ή ιφηδηεξ, πνμηαθεί άιεζα ή έιιεζα 

αθθμίςζδ ζηδκ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο πμο πενζέπεζ αοηυξ (Suarez, 1975). 

Απυ ηζξ εκημιμθμβζηέξ πνμζαμθέξ ηδ ιεβαθφηενδ γδιζά ζηδκ πμζυηδηα ημο 

εθαζυθαδμο πνμηαθεί μ δάθνο ηδξ εθζάξ (Dacus oleae). ηζξ μπέξ μζ μπμίεξ ζπδιαηίγμκηαζ, 

ηαηά ηδκ έλμδμ ηςκ πνμκοιθχκ ημο εκηυιμο απυ ημκ ηανπυ, δδιζμονβμφκηαζ εζηίεξ ιυθοκζδξ. 

ηα ζδιεία αοηά ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ ημο εθαζμηάνπμο, ζε αηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ, 
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ακαπηφζζμκηαζ δεοηενμβεκχξ ιφηδηεξ μζ μπμίμζ, υπςξ πνμακαθένεδηε, εθθξίλνπλ ιηπνιπηηθά 

έλδπκα ηα μπμία οδνμθφμοκ ημ θάδζ ηαζ αολάκμοκ αζζεδηά ηδκ νμύηεηα ημο (Suarez, 1975). 

πςξ δζαπζζηχεδηε, μ θμβάνζειμξ ηδξ μλφηδηαξ αολάκεηαζ ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ηςκ 

μπχκ ελυδμο ημο δάημο απυ ημκ εθαζυηανπμ. Οζ μπέξ αοηέξ εοκμμφκ ηαζ ηδκ μλείδςζδ 

(ηάββζζια) ημο εθαζυθαδμο, δζυηζ ημ εηεέημοκ ζημκ αηιμζθαζνζηυ αένα. Έκημκδ δαημπνμζαμθή 

είκαζ θοζζηυ υηζ πνμηαθεί ηαζ οπμαάειζζδ ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ημο, ελαζηίαξ ηςκ 

πνμκοιθχκ ημο εκηυιμο πμο οπάνπμοκ ζημκ εθαζυηανπμ μζ μπμίεξ αθέεμκηαζ ιαγί ημο ζημ 

εθαζμονβείμ (Phyllakis et al, 1980). 

Δηηυξ απυ ημ δάημ ηαζ ηα δζάθμνα θνθθνεηδή, πνμηαθμφκ αθθμίςζδ ζηδκ πμζυηδηα ημο 

εθαζμθάδμο ηαζ ζδζαίηενα ζηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημο. 

Απυ ηζξ ιοηδημθμβζηέξ πνμζαμθέξ, ζδιακηζηή αθθμίςζδ ζηδκ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο 

πνμηαθεί ημ γινηνζπόξην (Gleosporium olivarum) ηαζ δ μεξνβνύια (Macrofoma dalmatica). 

Γεκζηά ηάεε είδμοξ πνμζαμθή, δ μπμία πνμηαθεί θφζδ ζηδ ζοκέπεζα ηςκ ηοηηάνςκ ημο 

ηανπμφ, δδιζμονβεί πνμτπμεέζεζξ βζα ιζα ζεζνά βηνρεκηθώλ αληηδξάζεσλ μζ μπμίεξ μδδβμφκ 

ζηδκ αθθμίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο (Psyllakis et al, 1980). Δπμιέκςξ, δ 

θοημτβζεζκή πνμζηαζία ημο εθαζμηάνπμο ζοκηεθεί ζδιακηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

πανεπυιεκμο εθαζμθάδμο. 

 

3.4.2.Υξόλνο ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ 

Δίκαζ δζαπζζηςιέκμ υηζ ημ άξηζην (optimum) ηςκ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο 

εθαζμθάδμο ζοκακηάηαζ ζε εθαζυηανπμ, μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ θπζηνινγηθήο ημο 

σξηκόηεηαο (Κονζηζάηδξ, 1988). Σμ ζηάδζμ αοηυ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ζοιπίπηεζ ιε ηδκ 

αθθαβή ημο πνχιαημξ ημο ηανπμφ απυ πξάζηλν-θίηξηλν ζε καπξν-ηώδεο. 

Άβμονμξ εθαζυηανπμξ δίκεζ εθαζυθαδμ ιε έκημκμ πνάζζκμ πνχια ηαζ πζηνίγμοζα βεφζδ. 

Δλάθθμο, δ πανάηαζδ ηδξ παναιμκήξ ημο εθαζμηάνπμο ζημ εθαζυδεκδνμ (οπενςνίιακζδ) έπεζ 

ζακ ζοκέπεζα ηδ ιείςζδ ηςκ αξσκαηηθώλ ζπζηαηηθώλ ημο εθαζμθάδμο, ηδκ αύμεζε ηεο 

νμύηεηαο ηαζ ηδκ αιιαγή ημο ρξώκαηνο ημο (Suarez, 1975). 

ημ ρήκα 3.2 θαίκεηαζ παναηηδνζζηζηά υηζ ηαηά ημ πνυκμ παναιμκήξ ημο εθαζμηάνπμο 

επάκς ζημ δέκδνμ, μπυηε ηαζ πνμπςνεί δ ςνίιακζδ, δ μλφηδηα ημο πενζεπυιεκμο θαδζμφ 

αολάκεηαζ πνμμδεοηζηά. 
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ρήκα 3.2. Ομύηεηα ειαηόιαδνπ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν θαη ηνλ ηξόπν ζπγθνκηδήο ηνπ 

θαξπνύ. 

 

 Δθαζυηανπμξ απυ ηα δίηηοα εθαζμζοθθμβήξ ιεηά απυ ηίκαβια ηςκ δέκδνςκ ζημκ μπμίμ 

δεκ ζοιιεηέπεζ ηανπυξ απυ θοζζηή πηχζδ.  

 Δθαζυηανπμξ απυ ηα δίηηοα εθαζμζοθθμβήξ ιε θοζζηή πηχζδ.  

 Δθαζυηανπμξ ζοθθμβήξ ηαη΄ εοεείακ απυ ημ δέκδνμ (Πδβή: Κονζηζάηδξ, 1988).  

Δίκαζ θοζζηυ υηζ ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο μ εθαζυηανπμξ ζοθθέβεηαζ απυ ηα δίηηοα, ιεηά 

απυ θοζζηή πηχζδ, ημ άνζζημ ζηάδζμ ζοβημιζδήξ δεκ ιπμνεί κα εθεβπεεί. ηακ υιςξ δ 

ζοθθμβή βίκεηαζ ιε νααδζζιυ, ιε ηα πένζα ή ιε ηάπμζμ άθθμ ηνυπμ, εα πνέπεζ κα ηαηααάθθεηαζ 

πνμζπάεεζα χζηε κα βίκεηαζ αοηή, υηακ δ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ημο ηανπμφ ανίζηεηαζ ζημ 

ζηάδζμ ηδξ θπζηνινγηθήο σξηκόηεηαο. Βέααζα δεκ πνέπεζ κα πανααθέπεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

πμθθμί πανάβμκηεξ, δεκ επζηνέπμοκ πάκηα ηδ ζοβημιζδή ζημ άνζζημ ζηάδζμ ςνζιυηδηαξ. 

Βέααζα εα πενζιέκαιε ημκ εθαζυηανπμ απυ ηα δίηηοα εθαζμζοθθμβήξ ιε θοζζηή πηχζδ κα 

έπεζ ιεβαθφηενδ μλφηδηα ζε ζπέζδ ιε αοηυκ απυ ηα δίηηοα εθαζμζοθθμβήξ ιεηά απυ 

ηίκαβια ηςκ δέκδνςκ. 
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3.5 Παπάγονηερ καηά ηο σπόνο αποθήκεςζηρ και διαηήπηζηρ ηος ελαιοκάππος 

Ο εθαζυηανπμξ, ιεηά ηδ ζοθθμβή, ημπμεεηείηαζ ζε δζάθμνα ιέζα (ζοκήεςξ ζαηζά) ηαζ 

ιεηαθένεηαζ ζηδκ απμεήηδ ημο παναβςβμφ (πμθφ ζπάκζα) ή ζημ εθαζμονβείμ βζα άιεζδ 

επελενβαζία. Σα δζάθμνα ιέζα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ιεηαθμνά ημο εθαζμηάνπμο 

αθθά ηαζ μ ηνυπμξ ηαζ μ πνυκμξ απμεήηεοζδξ, επζδνμφκ ζδιακηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο εθαζυθαδμο ημ μπμίμ παναθαιαάκεηαζ ηεθζηά (Μπαθαηζμφναξ, 1997). 

 

3.5.1.Μέζα κεηαθνξάο θαη δηαηήξεζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ κέρξη ηελ επεμεξγαζία 

ηδκ πνάλδ μ εθαζυηανπμξ ημπμεεηείηαζ, ζοκήεςξ, ζε ζαηζά δζαθυνμο πςνδηζηυηδηαξ 

ηαηαζηεοαζιέκα απυ κήια βζμφηαξ ιε ηα μπμία ιεηαθένεηαζ ζημ εθαζμονβείμ υπμο παναιέκεζ 

ιέπνζ ηδκ έηεθζρδ. Σα ζαηζά ημο ηφπμο αοημφ έπμοκ ημ πθεμκέηηδια υηζ επζηνέπμοκ επανηή 

αεξηζκό ημο εθαζμηάνπμο, απυ ηζξ μπέξ μζ μπμίεξ οπάνπμοκ ζ' υθδ ηδκ επζθάκεζα ημοξ ηαζ 

απμθεφβεηαζ δ δδιζμονβία ζοκεδηχκ πμο εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ ιοηήηςκ. 

Ζ ημπμεέηδζδ υιςξ ημο εκυξ ζάημο επάκς ζημκ άθθμ, πενζμνίγεζ ημκ αενζζιυ, 

ηναοιαηίγεζ ιε ηδκ πίεζδ ημκ εθαζυηανπμ ηαζ εοκμεί ηδκ ακάπηολδ ιοηήηςκ ιε ηα βκςζηά 

απμηεθέζιαηα (Psyllakis et al, 1980). 

Ζ πνδζζιμπμίδζδ πθαζηζηχκ ζάηςκ, πςνίξ μπέξ αενζζιμφ, βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

εθαζμηάνπμο δδιζμονβεί αζθοηηζηυ πενζαάθθμκ υπμο οπμαμδεείηαζ δ ακάπηολδ ιοηήηςκ, ιε 

απμηέθεζια ηδκ επζηάποκζδ υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαπφηενδξ ηαζ εκημκυηενδξ αθθμίςζδξ ημο 

εθαζυθαδμο. 

Μεηαλφ ηςκ δφμ ηφπςκ ζάηςκ (θνηλνί γηνύηαο, ηαζ πιαζηηθνί), ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ 

δζαηήνδζδξ ελαζθαθίγμκηαζ ζηα ζαηζά απυ βζμφηα. Αηυιδ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ δζαηήνδζδξ ημο 

εθαζμηάνπμο ελαζθαθίγμκηαζ ζηα ηεθάνα ηα μπμία είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ πθαζηζηέξ, 

ζοκήεςξ, φθεξ ιε μπέξ ζηζξ βφνς πθεονέξ ηαζ ακμζηηά απυ ημ επάκς ιένμξ. Έηζζ μ εθαζυηανπμξ 

δζαηδνείηαζ ηαθφηενα ηαζ δ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο αθθμζχκεηαζ θζβυηενμ απ' υηζ ζηα 

πνμδβμφιεκα ιέζα (Psyllakis et al, 1980). 

Σα πθαζηζηά ηεθάνα εκχ πνδζζιμπμζμφκηαζ, ζπεδυκ απμηθεζζηζηά, βζα ηδκ ημπμεέηδζδ 

ηαζ ιεηαθμνά ηςκ ανχζζιςκ εθζχκ, δεκ έπμοκ εονεία πνδζζιμπμίδζδ ζημκ ημιέα ηςκ 

εθαζμπμζήζζιςκ πμζηζθζχκ. Θα ήηακ ζηυπζιμ, υιςξ, κα επεηηαεεί δ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηαζ ζηζξ 

εθαζμπμζήζζιεξ, πανά ημ ιεζμκέηηδια ημο ηυζημοξ ηαζ ημο ιεβάθμο πχνμο πμο πνεζάγεηαζ βζα 

ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ ζημ εθαζμονβείμ. 

 

3.5.2.Απνζήθεπζε ηνπ ειαηνθάξπνπ ζην ειαηνπξγείν 

ε μνζζιέκα εθαζμονβεία μ εθαζυηανπμξ, μ μπμίμξ πνμζημιίγεηαζ απυ ημοξ παναβςβμφξ, 

ημπμεεηείηαζ ζε ζσξνύο ιέπνζ ηδκ έηεθζρδ ημο. Ζ δδιζμονβία ζςνχκ ηαζ ιάθζζηα ζε ιεβάθμ 
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φρμξ μδδβεί ακαιθζζαήηδηα ζηδ βνήβμνδ αθθμίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζυθαδμο. Ζ αθθμίςζδ 

αοηή είκαζ εκημκυηενδ ζηζξ πμζηζθίεξ υπμο μ εθαζυηανπμξ ζοθθέβεηαζ ππεξώξηκνο ηαζ οπάνπεζ 

ιεβάθδ ζρέζε ζάξθαο πξνο ππξήλα. ' έκα ηέημζμ πενζαάθθμκ, ακαπηφζζεηαζ ορδθή 

εενιμηναζία ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία κπθήησλ ηαζ ηδκ έκημκδ πδξνιπηηθή αιινίσζε ημο 

θαδζμφ. 

 

3.5.3.Υξόλνο απνζήθεπζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ κέρξη ηελ εμαγσγή ηνπ ειαηόιαδνπ 

Ακ δ ελαβςβή ημο θαδζμφ, απυ ημκ εθαζυηανπμ, βίκμκηακ ιε ημκ ίδζμ νοειυ πμο 

πναβιαημπμζείηαζ ηαζ δ ζοβημιζδή ημο, εα παναθαιαάκμκηακ εθαζυθαδμ ηαθήξ πμζυηδηαξ ιε ηα 

ίδζα, πενίπμο, ζοζηαηζηά, πμο εα πενζείπε ζημκ ηανπυ (Suarez, 1975). Αοηυ υιςξ είκαζ αδφκαημ 

κα βίκεζ ζηδκ πνάλδ. Έηζζ δ απμεήηεοζδ ημο ηανπμφ είκαζ ακαβηαίμ ηαηυ. Καηά ημ πνυκμ αοηυ 

ζδιεζχκμκηαζ πμζηίθθεξ πμζμηζηέξ αθθμζχζεζξ (Suarez, 1975) πμο ζοκδέμκηαζ αηυιδ ηαζ ιε ηδ 

ιείςζδ ηςκ αθδετδζηχκ εκχζεςκ ημο εθαζυθαδμο, ζηζξ μπμίεξ απμδίδεηαζ ημ παναηηδνζζηζηυ 

ημο άνςια. Μείςζδ ηςκ ανςιαηζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο εθαζμθάδμο ζοιααίκεζ ηαζ ηαηά ημ πνυκμ 

απμεήηεοζδξ ημο (Colacoglou and Unal, 1980). Δηηυξ απυ ηα ανςιαηζηά ζοζηαηζηά ημο θαδζμφ 

ιεζχκμκηαζ ηαζ μζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ, ηαηά ημ πνυκμ απμεήηεοζδξ ημο εθαζμηάνπμο, ηάηζ πμο 

έπεζ ζακ ζοκέπεζα ηδκ αφλδζδ ηδξ εοπάεεζαξ ημο εθαζυθαδμο ζηδκ μλεζδςηζηή ηάββζζδ. 

Υςνίξ αιθζαμθία μ πνυκμξ πμο δζανηεί δ απμεήηεοζδ ημο εθαζμηάνπμο, ζηδκ απμεήηδ 

ηςκ παναβςβχκ ή ζημ εθαζμονβείμ, ζε ζοκδοαζιυ ιε αηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ απμεήηεοζδξ, 

απμηεθμφκ ημοξ ζμαανυηενμοξ πανάβμκηεξ πμζμηζηήξ αθθμίςζδξ ημο εθαζυθαδμο. Σμ πνυαθδια 

ιάθζζηα βίκεηαζ αηυιδ εκημκυηενμ υηακ μ εθαζυηανπμξ είκαζ πθδβςιέκμξ ή έπεζ πνμζαθδεεί απυ 

ερζξνύο ηαζ αζεέκεζεξ (Psyllakis et al, 1980). 

Απ' υζα πνμακαθένεδηακ θαίκεηαζ παναηηδνζζηζηά υηζ μ πενζμνζζιυξ ημο πνυκμο 

απμεήηεοζδξ ημο εθαζμηάνπμο ζημ εθάπζζημ, ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ ελαζθάθζζδ 

ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ εθαζυθαδμο. 

 

3.6. Παξάγνληεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ειαηνθάξπνπ ζην ειαηνπξγείν 

Καηά ηδκ επελενβαζία ημο εθαζμηάνπμο ζημ εθαζμονβείμ είκαζ δοκαηυ κα αθθμζςεεί δ 

πμζυηδηα ημο θαδζμφ, ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο εθαζμονβείμο μ μπμίμξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ 

ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ πμο ηδνμφκηαζ ηαηά ηδ θεζημονβία ημο (Psyllakis et al, 1980). 

 

3.6.1.Παξάγνληεο ζην ειαηνπξγείν 

οβηεηνζιέκα, μζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο ζημ 

ζηάδζμ αοηυ είκαζ:  

1. Σμ μλοβυκμ ιε ημ μπμίμ ένπμκηαζ ζε επαθή δ εθαζμγφιδ ηαζ ημ εθαζυθαδμ 
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2. Ζ εενιμηναζία ημο κενμφ ημ μπμίμ πνμζηίεεηαζ ζηζξ δζάθμνεξ θάζεζξ επελενβαζίαξ 

3. Ο ζίδδνμξ μ μπμίμξ πνμένπεηαζ απυ ηζξ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ επζιένμοξ ιδπακδιάηςκ 

ημο εθαζμονβείμο 

4. Οζ θεαθζημί εζηένεξ. 

Καηά ηδκ επαθή ηδξ εθαζμγφιδξ ηαζ ημο εθαζμθάδμο ιε ημκ αηιμζθαζνζηυ αένα, είκαζ 

δοκαηυ κα ζοιπαναζονεεί πμζυηδηα μλοβυκμο ημ μπμίμ ζοκηεθεί ζηδκ έκανλδ ηδξ μλεζδςηζηήξ 

αθθμίςζδξ ημο θαδζμφ. Αηυιδ, δ εένιακζδ ηδξ εθαζμγφιδξ ζοκδέεηαζ ιε ρεκηθέο ηαζ βηνρεκηθέο 

αιιαγέο πμο μδδβμφκ ζηδκ αθθμίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο θαδζμφ. Έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ 

εενιμηναζίεξ ημο κενμφ ιεβαθφηενεξ απυ 25° C, πνμηαθμφκ ηαηαζηνμθή ηςκ ανςιαηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ημο εθαζυθαδμο (Morettini, 1950). Σέθμξ, μ ζίδδνμξ μ μπμίμξ πνμένπεηαζ απυ ηζξ 

κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ηςκ ιδπακδιάηςκ ημο εθαζμονβείμο, είκαζ δοκαηυ κα πνμηαθέζεζ αθθαβέξ 

ζηα παναηηδνζζηζηά ημο εθαζμθάδμο ηαζ ζδζαίηενα ζημ ρξώκα ηαζ ζηδ βεφζδ ημο. Κονίςξ υιςξ, 

υπςξ πνμακαθένεδηε, μ ζίδδνμξ δνα ζακ ηαηαθφηδξ ηδξ μλείδςζδξ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ ημο 

εθαζυθαδμο. 

 

3.6.2.Πξνιεπηηθά κέηξα  ζην ειαηνπξγείν 

Απυ ηα παναπάκς θαίκεηαζ υηζ βζα κα έπμοιε ηδ θζβυηενδ δοκαηή αθθμίςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο εθαζυθαδμο ζημ εθαζμονβείμ, εα πνέπεζ:  

1. Να πενζμνίγεηαζ ιε ηάεε ηνυπμ δ επαθή ηδξ εθαζμγφιδξ ηαζ ημο εθαζυθαδμο ιε ημκ 

αηιμζθαζνζηυ αένα. Θα πνέπεζ αηυιδ κα απμιαηνφκεηαζ ηάεε οπυθεζιια εθαζμγφιδξ απυ 

ημ ιαθαηηήνα ηαηά ηδκ παφζδ θεζημονβίαξ ημο ζοβηνμηήιαημξ. Δζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

ηθαζζηχκ εθαζμονβείςκ, ηα ειαηνδηαθξάγκαηα (κημνιπάδεξ) πνέπεζ κα πθέκμκηαζ ζοπκά ηαζ 

ακ είκαζ δοκαηυ κα ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζε κενυ ηαηά ηδ κοηηενζκή δζαημπή ημο 

εθαζμονβείμο.  

2. Να δζαηδνμφκηαζ υζμ βίκεηαζ παιδθυηενεξ μζ εενιμηναζίεξ ηδξ εθαζμγφιδξ ηαζ ημο 

εθαζμθάδμο ζηζξ δζάθμνεξ θάζεζξ επελενβαζίαξ ζημ εθαζμονβείμ ηαζ  

3. θεξ μζ επζθάκεζεξ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηςκ εθαζμονβείςκ ιε ηζξ μπμίεξ ένπεηαζ ζε επαθή δ 

εθαζμγφιδ, ημ εθαζυθαδμ αθθά αηυιδ ηαζ μ εθαζυηανπμξ, κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ 

ακμλείδςηα οθζηά. 

οβηνζηζηά, ημ εθαζυθαδμ ημ μπμίμ παναθαιαάκεηαζ απυ ηα εθαζμονβεία ηθαζζημφ ηφπμο 

πενζέπεζ πενζζζυηενμ ζίδδνμ αθθά ηαζ θαζκυθεξ απ΄ αοηυ ηςκ θοβμηεκηνζηχκ (Μπαθαηζμφναξ, 

1997). Ζ ιεβαθφηενδ πανμοζία ηςκ θαζκμθζηχκ μοζζχκ, ζημ εθαζυθαδμ ηςκ ηθαζζηχκ 

εθαζμονβείςκ, απμδίδεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ κενμφ. Σα 

θοβμηεκηνζηά (3Φ) υιςξ, πνδζζιμπμζμφκ ιεβάθδ πμζυηδηα κενμφ (βζα αναίςζδ ηδξ εθαζμγφιδξ) 

ηαζ ςξ εη ημφημο ζοιπαναζφνμκηαζ, μνζζιέκεξ, θαζκμθζηέξ μοζίεξ ζακ οδαημδζαθοηέξ πμο είκαζ 
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εηηυξ ακ είκαζ θοβμηεκηνζηυ δφμ θάζεςκ μπυηε δεκ έπμοιε πνμζεήηδ κενμφ ηαζ έηζζ ιέκμοκ 

πενζζζυηενεξ πμθοθαζκυθεξ ζημ ηεθζηυ πνμσυκ <<εθαζυθαδμ>> ιε υθεξ ηζξ εεηζηέξ επζδνάζεζξ 

ζημ πνμσυκ. 

Σμ ιεζμκέηηδια αοηυ ηςκ θοβμηεκηνζηχκ οπενηαθφπηεηαζ απυ ηα πθεμκεηηήιαηα πμο 

ζοβηεκηνχκμοκ.  

 

3.7. Παξάγνληεο θαηά ηελ απνζήθεπζε-δηαηήξεζε ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη ηνπ ειαηόιαδνπ  

Καηά ημ πνυκμ ηδξ απμεήηεοζδξ ηαζ ηδξ δζαηήνδζδξ ημο εθαζμθάδμο είκαζ δοκαηυ κα 

αθθμζςεεί αζζεδηά δ πμζυηδηά ημο, ελαζηίαξ ηδξ δνάζδξ μνζζιέκςκ παναβυκηςκ (μλοβυκμο, 

εενιμηναζίαξ, ιεηάθθςκ, θςηυξ, η.α.).  

πςξ έπεζ ημκζζηεί, πνμδβμφιεκα, δ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο επδνεάγεηαζ άιεζα απυ 

δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ επζδνμφκ ζ΄ υθμ ημ ηφηθςια απυ ημ ζπδιαηζζιυ ημο ζημκ 

ηανπυ ιέπνζξ υημο δζαηεεεί ζημκ ηαηακαθςηή. Υςνίξ αιθζαμθία, μ έθεβπμξ ηςκ παναβυκηςκ 

αοηχκ εα αμδεήζεζ απμηεθεζιαηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο ηαζ ζηδκ 

εκίζποζδ ηδξ ενεπηζηήξ ηαζ αζμθμβζηήξ ημο αλίαξ.  

Γζα ημ ζημπυ αοηυ εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ μνζζιέκα ιέηνα πνμζηαζίαξ ημο 

εθαζμηάνπμο ηαζ ημο εθαζμθάδμο. 

 

3.7.1.Μέηξα πξνζηαζίαο ειαηνθάξπνπ  

Σα ιέηνα αοηά ιπμνμφκ κα ζοκμρζζεμφκ ζηα ελήξ:  

1. Πνμζηαζία ημο εθαζυηανπμο απυ ηάεε εκημιμθμβζηή ηαζ ιοηδημθμβζηή πνμζαμθή.  

2. οβημιζδή ημο εθαζμηάνπμο, υζμ είκαζ πναηηζηά δοκαηυ, ζημ άνζζημ (optimum) ζηάδζμ 

ςνζιυηδηαξ. ε πενζπηχζεζξ ζοθθμβήξ απυ ηα δίηηοα, ιεηά απυ θοζζμθμβζηή πηχζδ, πνέπεζ 

κα απμθεφβεηαζ δ παναιμκή ημο ζ΄ αοηά πενζζζυηενμ απυ δομ εαδμιάδεξ.  

3. Υνδζζιμπμίδζδ ηαηάθθδθςκ ιέζςκ βζα ηδ ιεηαθμνά ηαζ δζαηήνδζδ ημο ηανπμφ (ακ είκαζ 

δοκαηυ δζάηνδηα ηεθάνα).  

4. Δπελενβαζία ημο εθαζμηάνπμο ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ ιεηά ηδ ζοβημιζδή ημο.  

5. Παναιμκή ημο εθαζυηανπμο, υηακ δεκ βίκεηαζ δ επελενβαζία ζε ζφκημιμ πνυκμ ιεηά ηδ 

ζοβημιζδή, ζε πχνμοξ δνμζενμφξ ηαζ ζε ζηνχιαηα παιδθμφ φρμοξ.  

6. Γζαηήνδζδ ημο εθαζμηάνπμο ιέπνζ ηδκ επελενβαζία, ζε ζοκεήηεξ εθεβπυιεκςκ 

αηιμζθαζνχκ ή απμεήηεοζδ ζε ροηηζημφξ πχνμοξ υπμο δ εενιμηναζία κα δζαηδνείηαζ πμθφ 

παιδθή. 

 

3.7.2.Μέηξα πξνζηαζίαο ειαηνιάδνπ 

Σα ιέηνα αοηά ιπμνμφκ κα ζοκμρζζεμφκ ζηα ελήξ: 
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1. Δηθμβή εθαζμονβείμο ημ μπμίμ κα πθδνεί ηζξ ηαθφηενεξ πνμδζαβναθέξ ηαηαζηεοήξ ηαζ 

θεζημονβίαξ (ηονίςξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ).  

2. Πενζμνζζιυξ ηδξ επαθήξ ημο εθαζυθαδμο ιε ημκ αένα, ηυζμ ζηζξ δζάθμνεξ θάζεζξ 

επελενβαζίαξ ζημ εθαζμονβείμ, υζμ ηαζ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ηδκ ηεθζηή ημο 

ζοζηεοαζία. 

3. Απμεήηεοζδ ημο εθαζυθαδμο ζε ηαηάθθδθα ιέζα ηαζ ζε απμεήηεξ ιε παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ  

4. οζηεοαζία ζε δμπεία απυ αδνακέξ οθζηυ, αδζαθακή, βζα ηδκ απμθοβή ηδξ δνάζδξ ημο 

θςηυξ πμο απμηεθεί ηδκ ηφνζα πδβή αθθμίςζδξ ημο εθαζυθαδμο (Μπαθαηζμφναξ 1997). 

5. Υνδζζιμπμίδζδ αδνακχκ αενίςκ (αγχημο ή ανβμφ) ηαηά ηδ ζοζηεοαζία - ηοπμπμίδζδ ημο 

εθαζυθαδμο. 

6. Διπθμοηζζιυξ ημο εθαζμθάδμο ιε θοζζηά ακηζμλεζδςηζηά, υπςξ είκαζ μζ ημημθενυθεξ ηαζ μζ 

θαζκυθεξ (Μπαθαηζμφναξ 1997). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

 :  

ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

 

4.1. Γεληθά 

Σμ εθαζυθαδμ δεκ είκαζ απθά ιζα θζπανή μοζία, αθθά έκα ιίβια ημοθάπζζημκ 300 

ζοζηαηζηχκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ έπεζ ζδζαίηενμ άνςια ηαζ βεφζδ πμο μθείθεηαζ ζηα δζάθμνα 

ιζηνμζοζηαηζηά ημο. 

Οζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ημ πμζυ ηαζ ηδ ζφζηαζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο 

εθαζμθάδμο είκαζ: 

1. Σμ ζηάδζμ ςνζιυηδηαξ ημο εθαζμηάνπμο, 

2. Ζ πμζηζθία ηδξ εθζάξ, 

3. Ζ ηαθθζενβδηζηή ηεπκζηή (θίπακζδ, άνδεοζδ η.θπ.), 

4. Οζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. 

(www.Olive oil source.com/olive chemistry) 

 

4.2. Καηηγοπιοποίηζη ζςζηαηικών 

πςξ υθα ηα θοηζηά έθαζα, έηζζ ηαζ ημ εθαζυθαδμ, απμηεθείηαζ απυ έκα ζαπςκμπμζήζζιμ 

(saponifable) ηθάζια (π.π ηνζβθοηενίδζα) ηαζ έκα ιδ – ζαπςκμπμζήζζιμ (non – saponifable) 

ηθάζια (δεοηενεφμκηα ζοζηαηζηά) (www.Olive oil source.com/olive chemistry). 

απςκμπμζήζζια (saponifable) είκαζ ηα ιυνζα ηα μπμία ιπμνμφκ ιε ηαοζηζηά αθηάθζα 

(NaOH) κα ιεηαηναπμφκ ζε ζάπςκεξ (RCOO
- 

Na
+
) υπςξ π.π. ηα ηνζβθοηενίδζα. Μδ 

ζαπςκμπμζήζζιμ (non-saponifable) ηθάζια είκαζ αοηυ πμο παναιέκεζ ακεπδνέαζημ ηαηά ηδκ 

παναβςβή ημο ζάπςκα π.π. δ βθοηενυθδ ιεηά ηδ ζαπςκμπμίδζδ εκυξ ηνζβθοηενζδίμο. Μδ – 

ζαπςκμπμζήζζια είκαζ ηα ιυνζα ηα μπμία δεκ ακηζδνμφκ ιε ηαοζηζηά αθηάθζα ηαζ είκαζ ηονίςξ 

εηείκα πμο δεκ πενζέπμοκ εζηενζημφξ δεζιμφξ ηαζ ηαναμλοθζηέξ μιάδεξ π.π. μζ ζηενυθεξ, μζ 

ημημθενυθεξ η.ά. 

 

4.2.1.απσλνπνηήζηκν θιάζκα ειαηνιάδνπ 

Σμ ζαπςκμπμζήζζιμ ηθάζια ακηζζημζπεί ζημ 99% ημο εθαίμο ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο είκαζ 

ηα ελήξ: 

1. Σα βθοηενίδζα ή αηοθμβθοηενυθεξ (TG, DG, MG) 

2. Λζπανά μλέα 

3. Σνζηενπεκζηά μλέα 

4. Τδνμλομλέα 

5. Φαζκμθζημί εζηένεξ 
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6. Σακκίκεξ 

7. Δζηένεξ ζηενμθχκ 

8. Δζηένεξ ημημθενμθχκ  

Σμ εθαζυθαδμ δζαπςνίγεηαζ ζε δφμ ιένδ – ημ ζαπςκμπμζήζζιμ (98.5-99%) πμο πενζέπεζ 

ηνζβθοηενίδζα ηαζ ημ ιδ - ζαπςκμπμζήζζιμ (1-1.5%) πμο πενζέπεζ ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ (π.π. 

ημημθενυθεξ) ηαζ ζηενυθεξ.  

 

4.2.2.Με - ζαπσλνπνηήζηκν θιάζκα ειαηνιάδνπ  

ημ ηθάζια αοηυ ημο εθαζμθάδμο ακήημοκ μζ ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

άθθα δεοηενεφμκηα ζοζηαηζηά ηα μπμία είκαζ: 

1. Τδνμβμκάκεναηεξ (ημοαθέκζμ) 

2. ηενυθεξ  

3. Ακχηενεξ θζπανέξ αθημυθεξ 

4. Σνζηενπεκζηέξ αθημυθεξ 

5. Σμημθενυθεξ  

6. Κανμηέκζα 

7. Φαζκμθζηέξ αθημυθεξ 

8. Ανςιαηζηά ηαζ πνςζηζηά ζοζηαηζηά εθαζμθάδμο. 

 

4.3. Κύξηα ζπζηαηηθά ηνπ ειαηιάδνπ 

Σα ηφνζα ζοζηαηζηά ημο εθαζμθάδμο είκαζ ηα ηνζβθοηενίδζα ηαεχξ ηαζ ηα θζπανά μλέα 

πμο είκαζ δεζιεοιέκα ζε αοηά. 

 

4.3.1.Ληπαξά νμέα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ 

Σα ηφνζα θζπανά μλέα πμο είκαζ εζηενμπμζδιέκα ζηα TG (ηαζ ζηα DG, MG) είκαζ ηα 

αηυθμοεα, ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ακαθμβίεξ πενίπμο: 

 Δθασηυ μλφ (Oleic acid, 0): C (18:1) Γ
9
 ιε: 55-75% 

 Λζκεθασημ μλφ (Linoleic acid, L) : C (18:2) Γ 
9,12

, ιε: 15-25% 

 Παθιζηζηυ μλφ (Palmitic acid, P) : C (16:0) ιε: 5-15% 

Καεχξ ηαζ ιε ιζηνυηενδ ζοιιεημπή ηα αηυθμοεα ιε πενίπμο ηζξ παναηάης ακαθμβίεξ: 

 ηεαηζηυ μλφ (Stearic acid, S):C (18:0), ιε: 1-3% 

 Λζκμθεσηυ μλφ (Linolenic acid) : C (18:3) Γ 
9,12,15

 ιε: 0,1-0,5% 

 Παθιζηεθασηυ μλφ (Palmitoleic acid, Po): C (16:1) Γ
9
 ιε: 0,1-0,5% 

Ζ δζαιυνθςζδ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ ζηα αηυνεζηα μλέα (O, Po,L,Ln) ημο εθαζμθάδμο 

είκαζ δ cis εκχ ηα trans απμοζζάγμοκ ζπεδυκ ηεθείςξ. 
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 Ζ θπζηθή νμύηεηα ημο εθαζμθάδμο ζοκίζηαηαζ απυ ηα εθεφεενα θζπανά μλέα πμο 

οπάνπμοκ ηαζ εηθνάγεηαζ ζε % εθασημφ μλέμξ (w/w). Ζ μλφηδηα απμηεθεί ειπμνζηυ ηνζηήνζμ 

πμζυηδηαξ ηαζ βζα ηα πανεέκα εθαζυθαδα ορδθήξ πμζυηδηαξ είκαζ 0,1-0,5%. 

πςξ είκαζ θακενυ, επζηναηεί ζαθχξ ημ ιμκμαηυνεζημ εθασηυ μλφ, οπάνπεζ υιςξ έκα 

ιζηνυ πμζμζηυ ημνεζιέκςκ θζπανχκ μλέςκ (παθιζηζημφ ηαζ ζηεαηζημφ) ηζ έκα ιέηνζμ πμζμζηυ 

πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ (θζκεθασημφ ηαζ θζκμθεκζημφ). Ζ αζμθμβζηή ζδιαζία ηςκ 

πμθοαηυνεζηςκ αοηχκ θζπανχκ μλέςκ είκαζ ιεβάθδ ηαζ επεζδή δεκ ιπμνεί κα ηα ζοκεέζεζ μ 

μνβακζζιυξ πνέπεζ κα ηα πάνεζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή δζαηνμθή. Δπμιέκςξ ημ εθαζυθαδμ απμηεθεί 

ηαθή πδβή βζα ηδ θήρδ αοηχκ ηςκ μοζζςδχκ θζπανχκ μλέςκ. 

Σα θζπανά μλέα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ δυιδζδ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ημο εθαζμθάδμο 

πμζηίθμοκ ηαζ εκ ιένεζ ελανηχκηαζ απυ ηδκ πενζμπή απυ ηδκ μπμία πνμένπεηαζ. Σα υνζα πμο έπεζ 

εέζεζ ημ Γζεεκέξ οιαμφθζμ Δθαζμθάδμο βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ, είκαζ ηα ελήξ: 

 Παθιζηζηυ μλφ: CH3(CH2)14COOH  (7,5-20%) 

 Παθιζηεθασηυ μλφ:  CH3(CH2)5CH = CH(CH2)7COOH 

 ηεαηζηυ μλφ: CH3(CH2)16COOH  (0,5-5%) 

 Λζκεθασηυ μλφ: CH3(CH2)4CH = CHCH2CH = CH(CH2)7COOH  (3,5-21%). 

 Λζκμθεκζηυ μλφ: CH3(CH2CH = CH)3(CH2)7COOH  (0,1-1,5%)  

Τρδθμφ ηίηθμο παναηηδνίγμκηαζ ηα εθαζυθαδα πμο πενζέπμοκ ζε ορδθά πμζμζηά 

παθιζηζηυ ηαζ θζκεθασηυ μλφ ηαζ παιδθμφ ηίηθμο υηακ πενζέπμοκ παιδθά πμζμζηά ζε παθιζηζηυ 

ηαζ θζκεθασηυ μλφ (Kiritsakis et al, 1998). 

Ζ φπανλδ αηυνεζηςκ δεζιχκ ζηα θζπανά μλέα ημοξ πνμζδίδεζ ζοβηεηνζιέκεξ αζμθμβζηέξ 

ζδζυηδηεξ αθθά, ηαοηυπνμκα, ηα ηαεζζηά εοαίζεδηα ζημ μλοβυκμ, πνμηαθχκηαξ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

αοημμλείδςζδξ. Ζ ηαπφηδηα ηδξ αοημμλείδςζδξ είκαζ ακάθμβδ ημο ανζειμφ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ, 

εκχ πανειπμδίγεηαζ απυ ημ είδμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ακηζμλεζδςηζηχκ μοζζχκ. Απυ ηδκ άπμρδ 

αοηή, ζηδ ζφκεεζδ ημο εθαζμθάδμο δεκ είκαζ πμθφ ιεβάθμξ μ ανζειυξ ηςκ αηυνεζηςκ μλέςκ, 

εκχ πενζέπεζ ανηεηέξ ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ, πμο ημ ηαεζζημφκ ζδζαίηενα ζηαεενυ. 

Ζ ζφκεεζδ ημο εθαζμθάδμο ζε θζπανά μλέα (FA) ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ(TG)  θαίκεηαζ 

ζημοξ πίλαθεο 19.1, 19.2 ,19.3 θαη 19,4 ζημ ΜΔΡΟ Γ΄.  

 

4.3.2.Γιπθεξίδηα 

Σα βθοηενίδζα ζοκζζημφκ ηδκ μιάδα ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ (TG), ηςκ δζβθοηενζδίςκ (DG) 

ηαζ ηςκ ιμκμβθοηενζδίςκ (MG) (ρήκα4.1). 
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ρήκα 4.1: Γιπθεξίδηα TG, DG, MG 

 

Σα βθοηενίδζα είκαζ ηνζ-εζηένεξ (TG) ή δζε-ζηένεξ (DG) ή ιμκμ-εζηένεξ (MG) ακχηενςκ 

θζπανχκ μλέςκ ιε ηδ βθοηενυθδ. ηα DG ιπμνεί κα είκαζ εζηενμπμζδιέκεξ μζ εέζεζξ 1 & 2 ή μζ 

εέζεζξ 1 & 3 εκχ ζηα MG μζ εέζεζξ 1 (ή 3) ή 2. 

Σα TG ή ηνζαηοθμ-βθοηενυθεξ ζοκζζημφκ ημ 7-97% ημο εθαζμθάδμο, αθθά ηαζ ηςκ 

άθθςκ ανχζζιςκ ζπμνεθαίςκ εκχ ηα DG ηαζ ηα MG ανίζημκηαζ ζε ακαθμβία ιζηνυηενδ ημο 

1%. 

Σα ηφνζα TG ιε πμζμζηυ πενίπμο 90% επί ημο ζοκυθμο ηςκ TG είκαζ ηα αηυθμοεα, ιε 

ηα ακηίζημζπα πμζμζηά. 

 Γζ-μθετθμ-θζκεθατθμ-βθοηενυθδ (ΟΟL): 30% 

 Γζ-μθετθμ-παθιζημτθμ-βθοηενυθδ (ΟΟP): 30% 

 Σνζ-μθετθμ-βθοηενυθδ (ΟΟΟ): 20% 

 Παθιζημτθμ-μθετθμ-θζκεατθμ-βθοηενυθδ (PLO): 10% 

 Γζ-θζκεθατθμ-μθετθμ-βθοηενυθδ (LLO): 5% 

Δπίζδξ οπάνπμοκ ηαζ ζε ζοκμθζηή ακαθμβία πενίπμο 5% ηα TG: SOL, PPO, SSO, SPL 

ηαεχξ ηαζ ίπκδ (0,1 – 0,5%, ζοκμθζηά) ιενζηά TG άθθςκ ζοκδοαζιχκ θζπανχκ μλέςκ. 

Υαναηηδνζζηζηή δζαθμνά ημο εθαζμθάδμο (ηαζ ημο πονδκεθαίμο) απυ ηα ζπμνέθαζα είκαζ 

υηζ ζημ εθαζυθαδμ απμοζζάγμοκ ζπεδυκ ηεθείςξ ηα TG ηςκ ηφπςκ LLL, LLLn, LLnLn ηαζ 

LnLnLn εκχ ζηα ζπμνέθαζα απακηχκηαζ ζε ζπεηζηά ιεβάθεξ ακαθμβίεξ (~30%). 

Ζ ζδζυηδηα αοηή ημο εθαζμθάδμο πνδζζιμπμείηαζ βζα ακίπκεοζδ ηδξ κμεείαξ ημο ιε 

ζπμνέθαζα ηαζ έπεζ εεζπζζεεί (ΔΟΚ) ημ ακχηαημ υνζμ ημο 0,5% βζα ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο 

εθαζμθάδμο ζηα TG ημο ηφπμο αοημφ, ηονίςξ ζε LLL. Ζ ακίπκεοζδ ηδξ κμεείαξ βίκεηαζ ιε 

ακάθοζδ ηςκ επί ιένμοξ ηφπςκ TGιε HPLC/UV (Kapoulas, Andrikopoulos 1986) ή ιε 

HPLC/RI (ΔΟΚ 1990) ή ηαζ ιε GC/FID (Αndrikopoulos et al, 1994). 

 

 

(Γι-ολεϋλο-γλςκεπόλη)        (Μονο-ολεϋλο-γλςκεπόλη) 
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4.4. Αληηνμεηδσηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ  

Χξ ηφνζα ακηζμλεζδςηζηά ημο εθαζμθάδμο εεςνμφκηαζ, μζ ημημθενυθεξ, ιε ηφνζμ 

εηπνυζςπμ ηδκ α-ημημθενυθδ ηαεχξ ηαζ μζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ (Bendini et al., 2003). Οζ 

ενεοκδηέξ αοημί απμιυκςζακ θαζκμθζηά ζοζηαηζηά απυ ημ πανεέκμ εθαζυθαδμ ιε δζαθμνεηζηέξ  

ιεευδμοξ υπςξ οβνή-οβνή ηαζ ελαβςβή ζηενεάξ θάζδξ. Ζ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ θαζκμθζηχκ 

ζοζηαηζηχκ έβζκε ιε θαζιαημζημπία ιάγαξ ηαζ ιε δθεηηνμθυνδζδ γχκδξ ηνζπμεζδμφξ. 

 

4.4.1. Σνθνθεξόιεο  

Ζ αζηαιίκδ Δ ιε ιδηνζηή έκςζδ ηδκ ημηυθδ ζοκίζηαηαζ απυ δφμ ζεζνέξ εκχζεςκ: 

ηζξ ημημθενυθεξ ηαζ ηζξ ημημηνζεκυθεξ. Οζ ημημθενυθεξ ζοκίζηακηαζ απυ ιίβια μιυθμβςκ 

εκχζεςκ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζηδκ α-ημημθενυθδ, ηδ α-ημημθενυθδ, ηδ β-ημημθενυθδ, ηαζ ηδ δ-

ημημθενυθδ, εκχ μζ ημημηνζεκυθεξ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ α- ,α-, β- ηαζ δ- ημημηνζεκυθδ. (ρήκα 

4.2).  

 

 

 

ρήκα 4.2. Γεληθόο ηύπνο ηνθνθεξνιώλ 

 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ημημθενμθχκ ζημ εθαζυθαδμ, είκαζ πνήζζιμξ 

ηαζ αμδεά ζηδκ ακίπκεοζδ κμεείαξ ημο ιε άθθα θοηζηά έθαζα π.π δ πανμοζία ημημθενυθδξ β 

απμηεθεί ζαθή έκδεζλδ κμεείαξ ιε ηαθαιπμηέθαζμ ηαζ άθθα ζπμνέθαζα ζηα μπμία ζοκακηάηαζ ζε 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ υηζ ζημ εθαζυθαδμ.(Πίλαθαο 4.1) (Κονζηζάηδξ, 1988) 

Ζ α-ημημθενυθδ εεςνείηαζ παναδμζζαηά ςξ ημ ηφνζμ ακημλεζδςηζηυ ημο 

εθαζμθάδμο. Απμηεθεί ημ 90% πενίπμο ημο ζοκυθμο ηςκ ημημθενμθχκ ηαζ θοζζμθμβζηά 

ηοιαίκεηαζ απυ 100 έςξ 300 ppm (Blekas et al., 1995; Psomiadou and Tsimidou,1998). H 
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β-ημημθενυμθδ απμηεθεί πενίπμο ημ 8% ημο ζοκυθμο ηςκ ημημθενμθχκ ημο εθαζμθάδμο, 

εκχ μζ α-, δ-ημημθενυθεξ πενζέπμκηαζ ιυκμ ζε ίπκδ (Ακδνζηυπμοθμξ η.α.1989).  

 

Πίλαθαο 4.1. Πεξηεθηηθόηεηεο νξηζκέλσλ θπηηθώλ ειαίσλ ζε ηνθνθεξόιεο.  

Δίδνο ιαδηνύ 

Σνθνθεξόιεο (mg/g) 

α β+γ δ ύλνιν 

Δθαζυθαδμ 0,24 Ίπκδ Ίπκδ 0,24 

Βαιααηέθαζμ 0,56 0,38 Ίπκδ 0,94 

Καθαιπμηέθαζμ 0,26 0,92 Ίπκδ 1,18 

μβζέθαζμ 0,07 0,78 0,24 1,09 

Φοζηζηέθαζμ 0,23 0,31 ίπκδ 0,54 

 

Πεγή: Κπξηηζάθεο (1988) 

 

φιθςκα ιε ηζξ ζοκζζηχιεκεξ, ακαεεςνδιέκεξ ημ 2001 δζαζηδηζηέξ πνμζθήρεζξ 

(DRI), μζ εκήθζηεξ εα πνέπεζ κα θαιαάκμοκ 1 5  mg αζηαιίκδξ Δ (ή α- ημημθενυθδξ) διενδζίςξ 

(Krause, 2005). Οζ ηαπκζζηέξ ηαζ μζ αθημμθζημί έπμοκ ιεβαθφηενεξ ακάβηεξ βζα αζηαιίκδ Δ, υπςξ 

ηαζ μζ δθζηζςιέκμζ. 

 

4.4.2.Φαηλνιηθέο νπζίεο. Γεληθά  

Άθθδ ηαηδβμνία θοζζηχκ ακηζμλεζδςηζηχκ πμο ζοκακηχκηαζ ζημ εθαζυθαδμ ηαζ ιάθζζηα 

ζε ζδιακηζηή πμζυηδηα είκαζ μζ θαζκυθεξ, μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ ημκ ηανπυ ηαζ ηα θφθθα 

ηδξ εθζάξ. Πνχημξ μ Cruess ημ 1948 δζαπίζηςζε ηδκ πανμοζία ηςκ θαζκμθζηχκ μοζζχκ ζημκ 

ηανπυ ηδξ εθζάξ.  

Ο παναηηδνζζιυξ υθςκ ηςκ θαζκμθζηχκ μοζζχκ ημο εθαζμθάδμο ςξ  "πμθοθαζκυθεξ" είκαζ 

ζοιααηζηυξ βζαηί δεκ είκαζ υθεξ πμθφ-οδνμλο-πανάβςβα. 

Σμ ιδ-βθοηενζδζηυ ηθάζια ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο, ημ μπμίμ θαιαάκεηαζ απυ ηδκ πνχηδ 

επελενβαζία ηςκ χνζιςκ ηανπχκ ημο, είκαζ πθμφζζμ ζε εκχζεζξ ιε ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ, υπςξ 

μζ πμθοθαζκυθεξ. Ζ πμζυηδηα ημο πμθοθαζκμθζημφ ηθάζιαημξ είκαζ ~200mg/Kg αθθά ιπμνεί κα 

ακένπεηαζ πάκς απυ 800 mg/Kg ηαζ ελανηάηαζ απυ πμζηίθεξ ζοκεήηεξ, υπςξ ημ ηθίια, ημ ααειυ 

ςνίιακζδξ ηςκ ηανπχκ ηαζ ηδ ιεηαπείνζζδ ημοξ. 

Ζ Robbins (2003) ακαζηυπδζε ηζξ ηεπκζηέξ HPLC, GC. ογδηήεδηακ επίζδξ δ ελαβςβή 

απυ θοηζηά ζοζηήιαηα ιέζα απυ ηδκ οδνυθοζδ (ιε μλφ, ιε αάζδ, εκγοιαηζηή) υπςξ ηαζ ηα 

παναβςβζηά ακηζδναζηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνμεημζιαζία δείβιαημξ βζα GC. 
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οζηήιαηα ηαοημπμίδζδξ ζοιπενζθαιαάκμοκ θαζιαημιεηνία uv-vis, θαζιαημιεηνία ιάγαξ ηαζ 

δθεηνμπδιζηή ακίπκεοζδ. Οζ πζμ ημζκέξ ηεπκζηέξ είκαζ μζ HPLC/UV, GC/MS ηαζ LC/MS. 

Οζ πμθοθαζκυθεξ απμηεθμφκ ζζπονέξ ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ, ζοιπέναζια πμο έπεζ 

ελαπεεί απυ πθήεμξ επζζηδιμκζηχκ ενεοκχκ ηαζ πμθθχκ πεζναιάηςκ in vivo ηαζ in vitro. Ζ 

πνμζηαηεοηζηή δνάζδ ηςκ πμθοθαζκμθχκ απμδίδεηαζ ζηδκ ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ημοξ ςξ 

δεζιεοηέξ ηςκ εθεοεένςκ νζγχκ ή ςξ απμδμιδηέξ ηςκ αθοζςηχκ μλεζδςηζηχκ ακηζδνάζεςκ. 

Αοηυ ζζπφεζ ηονίςξ βζα υζεξ έπμοκ μνεμ- δζθαζκμθζηή- ηαηεπμθζηή ζφκηαλδ ζημ ιυνζμ ημοξ. Ζ 

ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ημοξ εηδδθχκεηαζ ιε ηδκ πνμζηαζία ηδξ LDL απυ μλείδςζδ  ηαεχξ ηαζ 

ιε ηδκ  πνμζηαζία ημο επζεδθζαημφ ζζημφ απυ μλεζδςηζημφξ πανάβμκηεξ, ιε απμηέθεζια κα 

ιεζχκμκηαζ μζ πζεακυηδηεξ ζπδιαηζζιμφ αεδνςιαηζηήξ πθάηαξ ηαζ επμιέκςξ μ ηίκδοκμξ βζα 

ηανδζμπάεεζεξ. (Ακδνζηυπμοθμξ, 2002). Πανυθα αοηά δ ημ ενεοκδηζηυ πεδίμ έπεζ αηυια 

ηενάζηζα πενζεχνζα, ιζαξ ηαζ πμθθά ενςηήιαηα παναιέκμοκ ακαπάκηδηα, ζδζαίηενα ζηδκ in vivo 

ένεοκα δ μπμία είκαζ ιεκ εηηεκήξ αθθά ηονίςξ πενζμνίγεηαζ ζε πεζνάιαηα ιε πεζναιαηυγςα ηαζ 

υπζ ζε πεζνάιαηα ιε ακενχπμοξ. Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ άπμρδ υηζ ιζα διενήζζα δυζδ 10-

20mg πμθοθαζκμθχκ ζε ιαηνμπνυκζα αάζδ είκαζ ηαηάθθδθδ βζα πνυθδρδ ηανδζμπαεεζχκ. Αοηυ 

απμηηά ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηδκ Δθθάδα υπμο ημοθάπζζημκ ημ 50% ηδξ παναπάκς πνυζθδρδξ 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο.(Aκδνζηυπμοθμξ, 2002). 

 

4.4.3.Απιέο θαηλόιεο θαη πνιπθαηλόιεο  

Καηά ιέζμκ υνμ, μζ απιέο θαηλόιεο οπμθμβίγμκηαζ ζε 4,2 mg/100g ζημ έληνα πανεέκμ 

εθαζυθαδμ ηαζ ζε 0,47 mg/100g ζημ ναθζκανζζιέκμ.  

Οζ ηονζυηενεξ απυ ηζξ θαζκυθεξ πμο ζοκακηχκηαζ ζημ εθαζυθαδμ είκαζ δ ηονμζυθδ ηαζ δ 

οδνμλο-ηονμζυθδ. Ζ ηεθεοηαία ιάθζζηα πανμοζζάγεζ αλζυθμβδ ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ (Puerta et 

al. 2001, Deiana et al. 1999b). 

Άθθεξ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδ ζφζηαζδ ημο εθαζμθάδμο είκαζ  ημ 

ηαθεσηυ μλφ, ημ βαθθζηυ μλφ, ημ αακζθζηυ μλφ, ημ ζονζβζηυ μλφ, ημοιανζηυ μλφ, ημ πνςημηαηεπζηυ 

μλφ, ημ ζζκαπζηυ μλφ, ημ p-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ, ημ p-οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ ηαζ ημ μιμαακζθζηυ 

μλφ . Σμ ζζκαιζηυ, ημ εθεκμθζηυ, ημ ζζηζιζηυ ηαζ ημ ηζκμκζηυ μλφ, ακαθένμκηαζ ςξ θαζκυθεξ ημο 

εθαζμθάδμο, ακ ηαζ έπμοκ δζαθμνεηζηή δμιή αθμφ απμοζζάγεζ δ θαζκμθζηή μιάδα ή αηυια ηαζ μ 

ανςιαηζηυξ δαηηφθζμξ (Boskou, 1996). 

Αλζυθμβδ ακηζμλεζδςηζηή εκενβυηδηα πανμοζζάγμοκ δ οδνμλοηονμζυθδ, ημ 

πνςημηαηεπζηυ μλφ ηαζ βεκζηά ηα μνεμ-δζοδνμλο-πανάβςβα (www.Olive oil source.com/olive 

chemistry) (ρήκα 4.3). 
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ρήκα 4.3. Φαηλνιηθά ζπζηαηηθά ησλ θπηηθώλ πγξώλ ηνπ θαξπνύ. 

Η. α(4-οδνμλοθαζκοθμ) αζεακυθδ (ηονμζυθδ), ΗΗ. α(3,4-δζοδνμλοθαζκοθμ)αζεακυθδ (Τδνμλο-

ηονμζυθδ), ΗΗΗ. α(3-οδνμλο-θαζκοθμ)αζεακυθδ, IV. α(3-οδνμλο, 4-ιεεμλο-θαζκοθμ)αζεακυθδ, V. 

ηαθεσηυ μλφ, VI. πνςημηαηεπζηυ μλφ. 

 

Δπζπθέμκ, ημ εθαζυθαδμ πενζέπεζ πμθοθαζκυθεξ, υπςξ δ μθεονμπασκδ ηαζ δ θζβζηνμζίδδ 

(ligstroside) (2,8 mg/100g ζημ πανεέκμ ηαζ 0,93 mg/100g ζημ ναθζκανζζιέκμ εθαζυθαδμ, ακηίζημζπα), 

ή πζμ ζφκεεηα ιυνζα υπςξ μζ θζβκάκεξ (4,15 mg/100g ζημ πανεέκμ ηαζ 0,73 mg/100g ζημ 

ναθζκανζζιέκμ εθαζυθαδμ, ακηίζημζπα) ηαζ θθααμκμεζδή, π.π. απζβεκίκδ (apigenin) ή θμοηεμθίκδ. 

Ζ μθεονμπασκδ ηαζ άθθεξ ακάθμβεξ εκχζεζξ (ρήκα 4.4) ανίζηεηαζ ζε ιεβάθεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζηα θφθθα ηδξ εθζάξ ηαζ ζημ εθαζυηανπμ (ιέπνζ ηαζ 800mg/kg) αθθά ζε πμθφ 

ιζηνέξ ζημ εθαζυθαδμ. Απμηεθείηαζ απυ εζηενμπμζδιέκα ιυνζα εθεκμθζημφ μλέμξ ηαζ οδνμλο-

ηονμζυθδξ ηαζ είκαζ βθοημγίηδξ, ζοκήεςξ ιε βθοηυγδ. 

Ζ θζβζηνμζίδδ είκαζ ακάθμβδ έκςζδ ηδξ μθεονμπαίκδξ αθθά ιε ζοκεεηζηυ ιυνζμ ηδκ 

ηονμζυθδ. Δπίζδξ οπάνπμοκ ηαζ άθθα ακάθμβα υπςξ θαίκμκηαζ ζημ ρήκα 4.4 ιε ηδκ ημζκή 

μκμιαζία ζεθνξνεηδή (secoroides). 

 

 

ρήκα 4.4. Οιεπξσπατλε θαη άιιεο ζεθνξνεηδείο ελώζεηο ειαηνιάδνπ 
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Σμ ζφκμθμ ηςκ μοζζχκ αοηχκ αολάκεζ ηδκ ακηζμλεζδςηζηή ζηαεενυηδηα ημο εθαζμθάδμο, 

εκχ μνζζιέκα απυ ηα θαζκμθζηά μλέα, πμο πενζέπεζ ημ εθαζυθαδμ, έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα 

ζπδιαηίγμοκ ιεηαθθζηά ζφιπθμηα ηαζ βζ’ αοηυ ημ εθαζυθαδμ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ ακεεηηζηυηδηα 

ζηδκ μλείδςζδ, ηυζμ ζηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ, υζμ ηαζ υηακ εενιαίκεηαζ. 

 

4.5. Ήζζνλα ζπζηαηηθά ηνπ ειαηόιαδνπ  

 

4.5.1.Τδξνγνλάλζξαθεο, θνπαιέλην 

Σμ εθαζυθαδμ πενζέπεζ πενζζζυηενμ ζημοαθέκζμ απυ υθεξ ηζξ άθθεξ βκςζηέξ θζπανέξ φθεξ 

(Πίλαθαο 4.2). 

Μενζηχξ ημνεζιέκμζ ηαζ αηυνεζημζ πμο δδιζμονβμφκηαζ ιάθθμκ ςξ παναπνμσυκηα ηδξ 

ζφκεεζδξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ. Ακάιεζα ζημοξ οδνμβμκάκεναηεξ πμο έπμοκ ανεεεί ζημ 

εθαζυθαδμ, είκαζ ημ ζημοαθέκζμ, πμο απακηά ζε αλζυθμβδ πμζυηδηα (1,5 mg/kg) ηαζ ημ α-

ηανμηέκζμ (0,3-3,7 mg/kg), ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αζηαιίκδ Α ηαζ έπεζ ακηζμλεζδςηζηέξ 

ζδζυηδηεξ. 

 

| | |

| | |

3 3 3

3 2 2 3 4 2 3

CH CH CH

H C C CCH (CH C C CH ) CH C C CH

H H H

           

ρήκα 4.5. θνπαιέλην 

 

Σμ ζημοαθέκζμ (ηνζηενπεκζηυξ οδνμβμκάκεναηαξ) (ρήκα 4.5) είκαζ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ 

ημο ηθάζιαημξ ηςκ οδνμβμκακενάηςκ ημο εθαζμθάδμο ηαζ απμηεθεί πνυδνμιμ ηδξ αζμζφκεεζδξ 

ηςκ ζηενμθχκ. Δίκαζ έκαξ πμθοαηυνεζημξ οδνμβμκάκεναηαξ ιε ηνζάκηα άημια άκεναηα (The 

Natural Chemistry of A.E.V.O.O., 2007). 

 

Πίλαθαο 4.2.Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζθνπαιέλην, δηαθόξσλ ειαίσλ θαη ιηπαξώλ πιώλ 

(Morettini, 1950) 

Δίδνο ιηπαξήο ύιεο 
Αξηζκόο  

δεηγκάησλ 

θνπαιέλην 

(mg/100 g ιίπνο) 

Δθαζυθαδμ 44 136-708 

Βαιααηέθαζμ 12 4-12 

Καθαιπμηέθαζμ 9 19-36 

Φοζηζηέθαζμ 11 13-49 
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Δίδνο ιηπαξήο ύιεο 
Αξηζκόο  

δεηγκάησλ 

θνπαιέλην 

(mg/100 g ιίπνο) 

Ζθζέθαζμ 3 8-19 

μβζέθαζμ 9 7-17 

Σζαβζέθαζμ 3 8-16 

δζαιέθαζμ 1 3 

Λάδζ βζβάνηςκ ζηαθοθζμφ 1 7 

Αιοβδαθέθαζμ 1 21 

Λζκανμζπμνέθαζμ 1 4 

Βμφηονμ 1 7 

Λίπμξ απυ ημηυπμοθμ 1 4 

Λανδί (πμζνζκυ θίπμξ) 1 3 

Λίπμξ απυ ιμζπάνζ 1 10 

 

4.5.2.Τδξνγνλάλζξαθεο – Καξνηέληα  

Απμηεθμφκ ιαγί ιε ηδ πθςνμθφθθδ (ηονίςξ) ηζξ πνςζηζηέξ ημο εθαζμθάδμο. Ζ 

πθςνμθφθθδ, ηδξ μπμίαξ δ πμζυηδηα ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ, δζεβείνεζ αζμθμβζηά ημ 

ιεηααμθζζιυ, ηδκ ακάπηολδ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ ηδκ αζιμπμίδζδ, εκχ επζηαπφκεζ ηδκ επμφθςζδ. 

Σα ηανμηέκζα, είκαζ ηνεζξ ζζμιενείξ αηυνεζημζ οδνμβμκάκεναηεξ (α, α ηαζ β ηανμηίκδ ημο ηφπμο 

C40H56. 

Σμ α-ηανμηέκζμ οπάνπεζ ζε ακαθμβία 85%, δ α-ηανμηέκζμ ζε 15% ηαζ δ β-ηανμηίκδ ζε 

ίπκδ (ρήκα 4.6). 

 

 

ρήκα 4.6. β-Καξνηέλην 

 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο εθαζμθάδμο, ζε α-ηανμηέκζμ ηοιαίκεηαζ απυ 330-3.690 (mg/kg 

εθαίμο). 

Ο εζδζηυξ νυθμξ ηδξ μοζίαξ αοηήξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ απυζαεζδ πμο πνμηαθεί ζημ 

μλοβυκμ απθήξ ηαηάζηαζδξ (Kiritsakis et al, 1998). 
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4.5.3.ηεξόιεο 

Οζ ζηενμεζδείξ αθημυθεξ έπμοκ ιζα οδνμλοθμιάδα ζηδ εέζδ C
3 

ηαζ ιζα αθζθαηζηή 

αθοζίδα 8-10 αηυιςκ άκεναηα ζηδ εέζδ C
17 

ημο ζηενμεζδμφξ ζηεθεημφ. Σέζζενζξ ηάλεζξ 

ζηενμεζδχκ αθημμθχκ οπάνπμοκ: 4-desmethylsterols (ή αθθζχξ ζηενυθεξ), 4-monomethylsterols 

(4-ιμκμιεεοζηενυθεξ), 4,4´-dimethylsterols(4,4’ δζιεεοζηενυθεξ ή ηνζηενπεκζηέξ αθημυθεξ) ηαζ 

μζ ηνζηενπεκζηέξ δζυθεξ. Ζ ηαηακμιή ηςκ ζηενμθχκ είκαζ βεκζηά ηοπζηή βζα ηάεε μζημβέκεζα 

θοηχκ ηαζ δεκ αθθάγεζ ζδιακηζηά ιε ηδκ επζθμβή θοηχκ/οανζδζζιυ. Δίκαζ απίεακμ υηζ 

παναδμζζαηή ιέεμδμξ δζαζηαφνςζδξ εα μδδβήζεζ ζε δναιαηζηή αφλδζδ ζημ πενζεπυιεκμ 

θοημζηενμθχκ ή ζε ηνμπμπμζδιέκδ ζφζηαζδ θοημζηενμθχκ (Vlahakis and Hazbroek, 2000). 

Έηζζ δ ιέηνδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ζηενμθχκ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ημο πνμθίθ ηςκ ζηενμθχκ 

είκαζ έκα ηαηάθθδθμ ενβαθείμ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ ηςκ θζπχκ ηαζ εθαίςκ.  

Οζ ιεεοθμζηενυθεξ πμο ανίζημκηαζ ζηα θίπδ ηαζ έθαζα μκμιάγμκηαζ ζηενυθεξ. Τπάνπμοκ 

3 ηφνζεξ θοημζηενυθεξ (α-ζζημζηενυθδ, ζηζβιαζηενυθδ, ηαιπεζηενυθδ), δφμ απυ ηζξ μπμίεξ δ α-

ζζημζηενυθδ (C
29

H
50

O) ηαζ ζηζβιαζηενυθδ (C
29

H
48

O) είκαζ Γ
5

-ζηενυθεξ. Ζ πνχηδ είκαζ δ ηφνζα 

ζηενυθδ ζε πμθθά θοηζηά θάδζα, εκχ δ ηεθεοηαία πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ 

αοεεκηζηυηδηαξ ηαζ ανίζηεηαζ ζε πμθθά θάδζα υπςξ ζμβζέθαζμ, θμζκζηέθαζμ, δθζέθαζμ, θάδζ απυ 

ζπυνμοξ ηάνδαιμο, θάδζ απυ ζηαθφθζ ηαζ απυ νφγζ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθζάξ δ ζηζβιαζηενυθδ 

ηαζ δ Γ
5

-ακειαζηενυθδ αολάκμκηαζ υζμ μ ηανπυξ ςνζιάγεζ ιέπνζ εκυξ ζδιείμο πμο ζοιπίπηεζ ιε 

ηδκ ιέβζζηδ εθαζμπενζεηηζηυηδηα ημο εθαζμηάνπμο (Cimato, 1990).  

Ζ κμεεία ημο εθαζμθάδμο ιε ζμβζέθαζμ, δθζέθαζμ ή ζηαθφθζ ιπμνεί κα ακζπκεοεεί αάζεζ 

ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαιπεζηενυθδξ ηαζ ζηζβιαζηενυθδξ. ιςξ δ πνμζεήηδ ιζηνχκ πμζμηήηςκ 

αοηχκ ηςκ εθαζμθάδςκ δεκ ιπμνεί κα ακζπκεοεεί εφημθα βζαηί οπάνπμοκ θοζζηά ζημ εθαζυθαδμ 

(Kamm, 2002).  

Σμ εθαζυθαδμ είκαζ μοζζαζηζηά ημ ιμκαδζηυ θάδζ πμο πενζέπεζ ζδζαίηενα ορδθυ πμζμζηυ 

α-ζζημζηενυθδξ, μοζίαξ πμο ειπμδίγεζ ηδκ απμννυθδζδ ηδξ πμθδζηενίκδξ απυ ημ έκηενμ. Δπίζδξ 

πενζέπεζ ηαζ άθθεξ θοημζηενυθεξ υπςξ ηαιπεζηενυθδ, ζηζβιαζηενυθδ, ιπναζζηαζηενυθδ 

(ρήκα 4.7). 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ημο ζηενμθζημφ ηθάζιαημξ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζημκ έθεβπμ ηδξ 

κμεείαξ ημο εθαζμθάδμο ιε άθθα θοηζηά θάδζα (Itoh et al, 1981). Μεβάθδ πμζυηδηα 

ζηζβιαζηενυθδξ ζημ εθαζυθαδμ, δείπκεζ ηδκ πανμοζία ζμβζεθαίμο ζ’ αοηυ. Καηά ημοξ Gutfinger 

et al (1974) δεκ οπάνπεζ ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδ ζφκεεζδ ημο ζηενμθζημφ ηθάζιαημξ ημο 

εθαζμθάδμο ηαζ ημο πονδκεθαίμο (Ζ ακίπκεοζδ ηδξ κυεεοζδξ ημο  εθαζμθάδμο ιε πονδκέθαζμ 

ιπμνεί κα βίκεζ ιε θαζιαημζημπία UV-δεοηέναξ παναβχβμο. Kapoulas, Andrikopoulos, 1987). 
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ρήκα 4.7. Σύπνη θπξηόηεξσλ ζηεξνιώλ 

 

φιθςκα ιε ημκ Boskou (1996) ημ Δθθδκζηυ εθαζυθαδμ πενζέπεζ ίπκδ πμθδζηενυθδξ, 

ηαιπεζηενυθδξ ηαεχξ ηαζ ζηζβιαζηενυθδξ, α-ζζημζηενυθδ (90% ηςκ ζοκμθζηχκ ζηενμθχκ) ηαζ 

ακειαζηενυθδ. Σμ ζοκμθζηυ πμζμζηυ ζηενμθχκ ζημ εθαζυθαδμ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 180-

265mg/100g. 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακαθμβίαξ ζηενμθχκ εα ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ζημκ έθεβπμ ηδξ 

κμεείαξ ημο εθαζμθάδμο ιε άθθα ζπμνέθαζα (Itoh et al, 1981). Μεβάθδ πμζυηδηα 

ζηζβιαζηενυθδξ ζημ εθαζυθαδμ δείπκεζ ηδκ πανμοζία ζμβζεθαίμο ζε αοηυ.  

 

4.5.4. Αλώηεξεο ιηπαξέο αιθνόιεο θαη ηεξπεληθέο αιθνόιεο θαη νμέα 

Οζ ημνεζιέκεξ θζπανέξ αθημυθεξ έπμοκ πνμζδζμνζζηεί ηαηά ηαζνμφξ απυ δζάθμνμοξ 

ενεοκδηέξ (Μπαθαηζμφναξ, 1997), μζ μπμίμζ ακαθένμοκ υηζ είκαζ αθημυθεξ C24, C26, C28 ιέπνζ 

ηαζ C32 ιε ηονζυηενμ εηπνυζςπμ ηδκ ηδνοθζηή αθημυθδ C26H53OH. Αοηέξ μζ αθεζθαηζηέξ 

αθημυθεξ θηάκμοκ ζε πμζμζηυ 2-3 ημζξ πζθίμζξ επί ημο αάνμοξ ημο πονδκεθαίμο (Kiritsakis et al, 

1998). 

Οζ ηνζηενπεκζηέξ αθημυθεξ ανίζημκηαζ ζημ εθαζυθαδμ ηυζμ ζε εθεφεενδ ιμνθή υζμ ηαζ 

ζε εζηενμπμζδιέκδ ιε ηα θζπανά μλέα. Ηδζαίηενδ ζδιαζία πανμοζζάγμοκ δ ενοενμδζυθδ ηαζ δ 

μοααυθδ (ρήκα 4.8) πμο απακημφκ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζημ πονδκέθαζμ απ’ υηζ ζημ πανεέκμ 

εθαζυθαδμ ηαζ ιε ημκ πμζμηζηυ ημο πνμζδζμνζζιυ (ιε οβνμ-αενζμπνςιαημβναθία) ιπμνεί κα 

βίκεζ δ δζάηνζζδ ηςκ δφμ ηαηδβμνζχκ εθαζμθάδμο (Itoh et al, 1981). 

Ζ ενοενμδζυθδ ηαζ δ μοααυθδ παναηηδνίγμοκ ημ εθαζυθαδμ αθμφ ημ πνμθίθ ζηενμθχκ 

δζαθένεζ απυ ηδ ιζα πμζηζθία ζηδκ άθθδ (Casas et al., 2004; Reina et al., 1997). Μενζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζηενμθχκ λεπενκμφκ ηζξ ιέβζζηεξ ηζιέξ ηδξ κμιμεεζίαξ. Σα παναηηδνζζηζηά αοηά 

επδνεάγμκηαζ απυ πμθθμφξ 
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ρήκα 4.8. Σεξπεληθέο ελώζεηο ηνπ ειαηνιάδνπ 

 

πανάβμκηεξ υπςξ αβνμκμιζημφξ, βεςβναθζημφξ (ορυιεηνμ, βεςβναθζηυ ιήημξ), πενίμδμ 

ζοβημιζδήξ (πμζηζθία ηαζ ςνίιακζδ), ηεπκμθμβζημφξ (δζαηήνδζδξ ημο ηανπμφ ή ημο θαδζμφ, 

ζοζηδιάηςκ ελαβςβήξ), ηαζ επελενβαζίαξ (ελεοβεκζζιμφ, ελαβςβήξ δζαθοηχκ) (Casas et al., 

2004). 

Ζ πανμοζία ηδξ δζ-οδνμλο- πεκηαηοηθζηήξ ηνζηενπεκζηήξ αθημυθδξ ενοενμδζυθδξ (3α-

17α δζ-οδνμλο Γ12-μθεακίκδ) έπεζ επζαεααζςεεί ζημ εθαζυθαδμ. Ακάθοζδ GLC έδεζλε υηζ δ 

ενοενμδζυθδ ανίζηεηαζ ζημ εθαζυθαδμ ζε πμζμζηυ 7.2% ημο ζαπςκμπμζήζζιμο ηθάζιαημξ. Μζα 

άθθδ δζ-οδνμλο-ηνζηενπεκζηή αθημυθδ πμο ανίζηεηαζ ζημ εθαζυθαδμ είκαζ βκςζηή ςξ 

μοααυθδ(3α-17α δζ-οδνμλο Γ12-μονζίκδ) (Casas et al., 2004). 

Απυ ηα ηενπεκζηά μλέα ζοκακηχκηαζ ημ μθεακμθζηυ μλφ, ημ μονζμθζηυ μλφ ηαζ ημ 

ιαζθζκζηυ μλφ (ρήκα 4.8) 

 

4.5.5 Aξσκαηηθέο ελώζεηο 

Διθακίγμκηαζ ιε ηδ ιμνθή πμθθχκ εκχζεςκ ηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ ζοκεζζθένμοκ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαεχξ επίζδξ ζοιαάθθμοκ ηαζ ζηδκ 

πμζμηζηή ακααάειζζδ ημο εθαζμθάδμο. Δπίζδξ, ηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά, επδνεάγμοκ 

εεηζηά ηδκ πέρδ ηαζ αοηυ βζαηί, υηακ είκαζ εοπάνζζηδ δ μζιή ηαζ δ βεφζδ ηδξ ηνμθήξ 

ηνμπμπμζείηαζ δ ζφκεεζδ ημο βαζηνζημφ οβνμφ, θυβς ηδξ αολδιέκδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε περίκδ, 

βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ πέρδ (Kiritsakis et al, 1998). 
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Υνδζζιμπμίδζδ αένζαξ πνςιαημβναθίαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε θαζιαημθςημιεηνία ιάγαξ 

έδεζλε υηζ οπάνπμοκ πάκς απυ 70 ζοζηαηζηά, ζηα μπμία απμδίδεηαζ ημ παναηηδνζζηζηυ άνςια 

ηαζ δ ζδζαίηενδ βεφζδ ημο εθαζμθάδμο (Fedeli, 1997). 

Οζ ηονζυηενεξ ηαηδβμνίεξ εκχζεςκ πμο πνμζδίδμοκ ηα ανςιαηζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

εθαζμθάδμο είκαζ:  

1. Κεημνεζιέκμζ οδνμβμκάκεναηεξ, 

2. Αηυνεζημζ οδνμβμκάκεναηεξ, 

3. Ανςιαηζημί οδνμβμκάκεναηεξ (ρήκα 4.9), 

4. Αθημυθεξ, 

5. Αθδεΰδεξ, 

6. Κεηυκεξ, 

7. Δζηένεξ (Fedeli, 1997). 

 

 

ρήκα 4.9. Αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην 

 ειαηόιαδν (Fedeli, 1997) 

 

Οζ Aparicio et al. (1997) ιεθέηδζακ ηδκ μνβακμθδπηζηή ηαζ πδιζηή αοεεκηζηυηδηα ηςκ 

πζμ βκςζηχκ πμζηζθζχκ πανεέκμο  εθαζμθάδμο υπςξ Arbequina, Picual, Coratina, ηαζ Κμνςκέζηδ 

(Hermoso et al., 1991). Σνζάκηα ιία πηδηζηέξ μοζίεξ (θζπανά μλέα, ζηενυθεξ, αθημυθεξ, 

ιεεοθζηενυθεξ) ηαζ 65 πηδηζηέξ μοζίεξ (αθδετδεξ, αθημυθεξ, θμονάκζα, οδνμβμκάκεναηεξ, μλέα, 

ηεηυκεξ, εζηένεξ) πνδζζιμπμζήεδηακ κα δείλμοκ υηζ δ αοεεκηζηυηδηα ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο 

ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πμζηζθία ηδξ εθζάξ απυ ηδκ μπμία ελάβεηαζ ημ θάδζ ιε θοζζηέξ ιεευδμοξ. 
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4.5.6. Υισξνθύιιεο θαη θιαβνλνεηδή 

Σμ πνάζζκμ πνχια ημο εθαζμθάδμο, μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ ζε αοηυ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ 

πθςνμθοθθχκ, πμο αοηέξ πνμένπμκηαζ είηε απυ ημκ ίδζμ ημκ εθαζυηανπμ (υηακ αθεζεεί, υηακ 

είκαζ αηυιδ άβμονμξ – πνάζζκμξ), είηε απυ ηδκ φπανλδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ θφθθςκ πμο 

αθέεμκηαζ ιαγί ιε ημκ εθαζυηανπμ. 

Οζ πθςνμθφθθεξ είκαζ έκημκα πνςιαηζηά πναζζκμ-ηίηνζκεξ μοζίεξ ηαζ απμννμθμφκ ζημ 

μναηυ (ρήκα 4.10) 

 

 

 

ρήκα 4.10. Φάζκαηα απνξξόθεζεο ηεο a θαη b ρισξνθύιιεο. Κακπύιε Α: a 

ρισξνθύιιε, Κακπύιε Β: b ρισξνθύιιε (Fedeli, 1997) 

 

 

Οζ ακεμηοάκεξ ακήημοκ ζηδκ εονφηενδ μιάδα ηςκ θθααμκμεζδχκ ηα μπμία πενζέπμκηαζ 

ζε πμθφ ιζηνδ ακαθμβία ζημ εθαζυθαδμ.(ρήκα 4.11) 
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Ζ ζδιαζία ηςκ ακεμηοακχκ είκαζ ιζηνή ιζαξ ηαζ είκαζ οδαημδζαθοηέξ ηαζ 

απμιαηνφκμκηαζ ιε ηα θοηζηά οβνά 

 

 

ρήκα 4.11. Γεκζηυξ ηφπμξ θθααμκμεζδχκ ηαζ δζάθμνα ιέθδ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

: 

ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΑ  

 

5.1. Σα αληηνμεηδσηηθά 

Χξ ακηζμλεζδςηζηά παναηηδνίγμκηαζ μζ μοζίεξ εηείκεξ πμο ειπμδίγμοκ ηζξ ακηζδνάζεζξ 

ηςκ εθεοεένςκ νζγχκ, πνμζηαηεφμκηαξ έηζζ ημκ μνβακζζιυ απυ ηδκ επζαθααή δνάζδ ηςκ 

ηεθεοηαίςκ (Vaclavik, 1998). 

Τπάνπμοκ δζαθμνεηζημί ηαζ πμθφπθμημζ ιδπακζζιμί δνάζδξ ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ, ηα 

μπμία ζοκμπηζηά είηε απμηνέπμοκ ημκ ζπδιαηζζιυ εθεοεένςκ νζγχκ, είηε ζοθθέβμοκ 

ηαηεζηναιιέκεξ αζμθμβζηέξ αθοζίδεξ, είηε επζδζμνεχκμοκ αζμθμβζηά ιυνζα (πνςηεμθοηζηά 

έκγοια), είηε πνμζπαεμφκ κα εκηάλμοκ ηδκ μλεζδςηζηή ακηίδναζδ ζε ιζα επςθεθή ιεηααμθζηή 

μδυ. Απυ πδιζηή άπμρδ αοηά ζδιαίκμοκ, υηζ έκα ακηζμλεζδςηζηυ ιπμνεί κα είκαζ δυηδξ 

ιμνζαημφ οδνμβυκμο, δέηηεξ δθεηηνμκίςκ, πανειπμδζζηήξ δνάζδξ εκγφιςκ, ζοιπθεηηζηυξ 

πανάβμκηαξ βζα ιέηαθθα ηθπ.  

Τπάνπμοκ ζημκ μνβακζζιυ ιαξ ακηζμλεζδςηζηά έκγοια, υπςξ μζ αζζιμοηάζεξ 

οπενμλεζδίμο (SOD), μζ ακαβςβάζεξ ηαζ οπενμλεζδάζεξ ηδξ βθμοηαεεζυκδξ (GSH) , μζ 

ηαηαθάζεξ ηςκ ιζημπμκδνίςκ, ηαζ ιδ εκγοιαηζηά ακηζμλεζδςηζηά, υπςξ δ αζηαιίκδ C, δ αζηαιίκδ 

Δ, δ βθμοηαεεζυκδ, ημ μονζηυ μλφ, ημ α-θζπμσηυ, ηα ηανμηεκμεσδή, δ μοαζηζκυκδ, ζυκηα 

ιεηάθθςκ. 

Ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ έπμοκ ηαζ μνζζιέκα πανάβςβα πθςνμθφθθδξ, ηα αθηαθμεζδή, μζ 

ζκδυθεξ, ηα δζηενπέκζα, μζ θοημζηενυθεξ. 

Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ζε πμθθά ανςιαηζηά θοηά , ζοκοπάνπεζ δ ακηζμλεζδςηζηή ιε 

ηδκ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ, υπςξ ζοιααίκεζ ζημ εοιάνζ, ημ δεκδνμθίαακμ, ηδ νίβακδ ηαζ ημ 

ιαφνμ πζπένζ. Σα θοηά αοηά ςξ ακηζιζηνμαζαηά, ιπμνμφκ άνζζηα κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηυζμ ζακ 

ζοκηδνδηζηά ηνμθίιςκ υζμ ηαζ ζακ αεθηζςηζηά βεφζδξ (Bray, 1999). 

 

5.1.1.Καηεγνξνπνηήζε αληηνμεηδηηηθώλ 

Σα ακηζμλεζδςηζηά ιπμνμφκ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ιε δφμ ηνυπμοξ: 

1. Χξ πνμξ ηδ θφζδ ημοξ δζαηνίκμκηαζ ζε: 

 Φπζηθά αληηνμεηδσηηθά πμο ακεονίζημκηαζ θοζζμθμβζηά ζηα ηνυθζια, ιε 

ηφνζμοξ εηπνμζχπμοξ, ημ αζημναζηυ μλφ (αζηαιίκδ C), ηζξ ημημθενυθεξ 

(αζηαιίκδ Δ), ημ ηζηνζηυ μλφ, ηάπμζεξ αιίκεξ ηαζ ηζξ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ. 

 πλζεηηθά αληηνμεηδσηηθά πμο πνμζηίεεκηαζ ελςβεκχξ ζε θίπδ, έθαζα αθθά ηαζ 

ηνυθζια πμο πενζέπμοκ θίπμξ ηαζ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ θοζζηχκ 
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ακηζμλεζδςηζηχκ, ιε ηφνζμ ζηυπμ ηδκ επζανάδοκζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

μλείδςζδξ (Μπυζημο, 1997). Κφνζμζ εηπνυζςπμζ είκαζ, ημ BHA (αμοηοθζςιέκδ 

οδνμιακζζυθδ) ηαζ ημ BHT (αμοηοθζςιέκμ οδνμιοημγμουθζμ). Οζ μοζίεξ αοηέξ 

έπμοκ ζζπονυηενδ ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ απυ ηα θοζζηά ακηζμλεζδςηζηά, 

ειθακίγμοκ ιεβάθδ ζηαεενυηδηα ηαζ έπμοκ παιδθυ ηυζημξ (Chen et al., 1992)  

2. Χξ πνμξ ημκ ηνυπμ δνάζδξ ημοξ δζαηνίκμκηαζ ζε: 

 Κύξηα αληηνμεηδσηηθά: ιεζχκμοκ ηδκ δζάδμζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ μλείδςζδξ 

πνμηαθχκηαξ ηενιαηζζιυ. Δδχ ακήημοκ, μζ θαζκυθεξ, μζ αιίκεξ, μζ ημημθενυθεξ 

ηαζ μζ εκχζεζξ πμο πενζθαιαάκμοκ έκα εηηεκέξ ζφζηδια ζογοβζαηχκ δζπθχκ 

δεζιχκ, υπςξ ηα ηανμηεκμεζδή. Δπίζδξ μζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ BHA, BHT, 

TBHG ηαζ PG (Gunstone, 1999; Μπυζημο, 1997). 

 Γεπηεξεύνληα αληηνμεηδσηηθά: δεζιεφμοκ ιέηαθθα ηα μπμία ιε ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίμο δδιζμονβμφκ εθεφεενεξ νίγεξ. ε αοηά ακήημοκ δζάθμνα μλέα ή 

πανάβςβα ημοξ πμο ζπδιαηίγμοκ πδθζηέξ εκχζεζξ υπςξ ημ EDTA, ημ ηζηνζηυ μλφ, 

ημ θςζθμνζηυ ηθπ (Μπυζημο, 1997; Gunstone, 1999). 

 

5.1.2.Πεγέο Αληηνμεηδσηηθώλ 

Οζ ηονζυηενεξ δζαηνμθζηέξ πδβέξ ακηζμλεζδςηζηχκ δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ηδ 

αζηαιίκδ ή ημ ζπκμζημζπείμ ζημ μπμίμ ακαθενυιαζηε. 

Οζ πδβέξ ηςκ ηονζυηενςκ ακηζμλεζδςηζηχκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 

 Βηηακίλε Α: Αοβυ, αμφηονμ, βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα, ζοηχηζ, 

ζπεοέθαζα 

 β-Καξνηέλην: Φνμφηα, ηονίςξ εζπενζδμεζδή (πμνημηάθζα, ιακηανίκζα, ηίηνα) 

θαπακζηά, ζδζαίηενα ηα ηίηνζκα ηαζ πμνημηαθί (ηανυηα, θειυκζα) 

 Βηηακίλε C: Φνμφηα, ηονίςξ εζπενζδμεζδή, θναβημζηάθοθα, θνάμοθεξ πνάζζκα 

θοθθχδδ θαπακζηά ηαζ ηναιαμεζδή (ζπακάηζ, ιπνυημθμ) 

 Βηηακίλε Δ: Φοηζηά έθαζα  

 ειήλην: Κνέαξ, ζοηχηζ, εαθαζζζκά 

 Φιαβνλνεηδή: Κυηηζκμ ηναζί, θνμφηα, θαπακζηά 

 Πνιπθαηλόιεο: εθαζυηανπμξ, εθαζυθαδμ 

(Γεςνβαηάηδξ, 2005) 

5.2.  Πεγέο πνιπθαηλνιώλ 
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Σα θαζκμθζηά ιυνζα απακηχκηαζ ζοπκυηενα ζηα θοηζηά είδδ ή απμηεθμφκ 

παναηηδνζζηζηέξ εκχζεζξ ηάπμζμο θοηζημφ μνβάκμο ή θοηζημφ ζζημφ. ε ρδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ανίζημκηαζ επίζδξ ζε αθημμθμφπα πμηά ηαζ αθερήιαηα. Έηζζ πθμφζζεξ πδβέξ πμθοθαζκμθχκ 

απμηεθμφκ πμθθά ηνυθζια πμο ηαηακαθχκμκηαζ ηαεδιενζκά υπςξ είκαζ θαπακζηά, υζπνζα, 

δδιδηνζαηά, λδνμί ηανπμί, θνμφηα αθθά ηαζ πμηά υπςξ είκαζ ηζάζ, ηαηάμ, ηναζί, ιπφνα, ηαθέξ. 

Δπεζδή ζηδκ πνάλδ είκαζ αδφκαημ κα ηαοημπμζδεμφκ υθα ηα θαζκμθζηά ιυνζα ηαζ ηα πανάβςβά 

ημοξ πμο ακζπκεφμκηαζ ζηα ηνυθζια, ημ επζεοιδηυ εα ήηακ κα βκςνίγεζ ηακείξ ηζξ ααζζηέξ ηάλεζξ 

ηςκ πμθοθαζκμθχκ, ηα ηονζυηενα ηνυθζια πμο αοηέξ ακζπκεφμκηαζ , εκχ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ 

είκαζ ζηυπζιδ δ ιέηνδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ μθζηχκ πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ υπζ 

ηςκ επζιένμοξ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ. ημκ Πίλαθα 5.1 παναηίεεηαζ δ πενζεηηζηυηδηα μνζζιέκςκ 

ηνμθίιςκ ζε μθζηά θαζκμθζηά ζοζηαηζηά, υπςξ αοηή έπεζ οπμθμβζζεεί ιε ηδκ ιέεμδμ Folin-

Ciocalteu (Scalbert and Williamson, 2000): 

 

Πίλαθαο 5.1. πγθέληξσζε νιηθνύ θαηλνιηθνύ θιάζκαηνο ζε είδε ηξνθίκσλ 

ΣΡΟΦΗΜΟ 
ΟΛΗΚΔ  

ΠΟΛΤΦΑΗΝΟΛΔ(mg) 

Παηάηεξ, 200g 57 

Σμιάηεξ, 200g 37 

Μανμφθζ, 100g 23 

Κνειιφδζα, 20g 18 

Μήθμ, 200g 440 

Πανεέκμ εθαζυθαδμ, 1L 50-300 

Πίημονμ ζηανζμφ, 50g 50 

Υοιυξ πμνημηαθζμφ, 100mL 75 

Κυηηζκμ ηναζί, 125mL 225 

Καθέξ, 200mL 179 

Πνάζζκμ ηζάζ, 200mL 300 

 

Σα θαζκμθζηά μλέα ανίζημκηαζ ζε αθεμκία ζηα ηνυθζια. Πζμ ζοπκή πανμοζία έπεζ ημ 

θαθετθό νμύ ηαζ αημθμοεεί ημ θεξνπιηθό νμύ (Scalbert et al.  2000). Σμ θενμοθζηυ μλφ 

ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ δζαζηδηζηέξ ίκεξ ιέζς εζηενζηχκ δεζιχκ. Σμ πθςνμβεκζηυ μλφ ανίζηεηαζ ζε 

πμθθά θνμφηα, θαπακζηά αθθά ηαζ ζημκ ζηζβιζαίμ ηαθέ. Έκα θθζηγάκζ ζηζβιζαίμο ηαθέ (200ml) 

πενζέπεζ πενίπμο 50-150mg ρισξνγεληθνύ νμένο (Clifford et al 1999). 
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5.3.  Πεγέο θιαβνλνεηδώλ 

Σα θθααμκμεζδή απμηεθμφκ ηδκ πζμ εονέςξ δζαδεδμιέκδ μιάδα πμθοθαζκμθχκ, αθμφ 

έπμοκ ακαθενεεί πενζζζυηενα απυ 5.000 δζαθμνεηζηά είδδ. Οζ έλζ ηονζυηενεξ οπμηαηδβμνίεξ 

θθααμκμεζδχκ είκαζ: μζ θθααυκεξ (π.π απζβεκίκδ, θμοηευθδ), μζ θθααμκυκεξ (ππ κανζβηεκίκδ, 

εζπενζδίκδ), μζ ηαηεπίκεξ (ππ επζηαηεπίκδ βαθθμηαηεπίκδ μζ μπμίεξ ακ πμθοιενζζημφκ 

δδιζμονβμφκ ηζξ ηακκίκεξ ηαζ ηζξ πνμακεμηοακζδίκεξ), μζ ακεμηοακζδίκεξ (ππ ηοακζδίκδ, 

πεθανβμκζδίκδ) ηαζ μζ ζζμθθααυκεξ (ππ βεκζζηείκδ, δασκγείκδ). Σα πενζζζυηενα απυ ηα 

θθααμκμεζδή πμο πενζέπμκηαζ ζηα θοηά είκαζ ζοκδεδειέκα ιε ζάηπανα (βθοημγίηεξ), πανυθμ 

πμο πενζζηαζζαηά πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ςξ αβθοηυκεξ. 

Οζ ηαλίλεο απμηεθμφκ πανάβςβα ηςκ θαζκμθζηχκ μλέςκ. Πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

εζηενμπμίδζδ θαζκμθζηχκ μλέςκ ιε ζάηπανα, ηονίςξ βθοηυγδ, εκχ ανίζημκηαζ ζε αθεμκία ζε 

θνμφηα (θνάμοθεξ, ααηυιμονα, ιάκβημ), αθθά ηαζ ζε αθερήιαηα (ηονίςξ ημ ηζάζ) (Clifforrd, 

2000). Σα θθααμκμεζδή ανίζημκηαζ ζε αθεμκία ζε πμθθά ηνυθζια. Ζ θεξθεηίλε πμο απμηεθεί 

ηδκ ηονζυηενδ θθααμκυθδ ηδξ δίαζηαξ, ανίζηεηαζ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηα ηνειιφδζα 

(0.3mg/g), ζημ ηζάζ (10-25mg/L), ζηα ιήθα ηαζ ζημ ηυηηζκμ ηναζί, εκχ μζ ζζμθθααυκεξ, μζ 

ζδζυηδηεξ ηςκ μπμίςκ έπμοκ ιεθεηδεεί πενζζζυηενμ ζε πθήεμξ ενεοκχκ, ανίζημκηαζ ζε αθεμκία 

ζηδκ ζυβζα. Ζ θαηερίλε ηαζ δ επηθαηερίλε πμο απμηεθμφκ ηζξ ηονζυηενεξ θθααακυθεξ, είκαζ 

εονέςξ ηαηακειδιέκεξ ζηα ηνυθζια. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ηαηεπίκδξ είκαζ ζδζαίηενα ρδθή ζηα 

θαζυθζα, ηα ιαφνα ζηαθφθζα, ηα αενίημηα ηαζ ηζξ θνάμοθεξ. πμοδαίεξ πδβέξ είκαζ αηυια ημ 

πνάζζκμ ηζάζ (1g/L), ημ ηυηηζκμ ηναζί (270mg/L), ηαζ δ ζμημθάηα. Ζ επζηαηεπίκδ ανίζηεηαζ ζε 

ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηα ιήθα, ζηα ααηυιμονα, ζηα θαζυθζα, ζηα ηενάζζα, ζηα ιαφνα 

ζηαθφθζα, ζηα απθάδζα ηαζ ζηδκ ζμημθάηα, εκχ δ βαθθμηαηεπίκδ απμηεθεί ηδκ ηφνζα 

πμθοθαζκυθδ ημο πνάζζκμο ηζαβζμφ. Ζ αλζνθπαληδίλε πμο είκαζ ιζα πμθοιενήξ θθααακυθδ, 

ανίζηεηαζ ζηα ιήθα ζηα απθάδζα, ζημ ηζάζ ηαζ ζηδκ ζμημθάηα εκχ δ πξνθπαληδίλε είκαζ 

ζοζηαηζηυ ημο ηαηάμ, ημο ηναζζμφ ηαζ πμθθχκ θνμφηςκ υπςξ είκαζ ηα ιήθα, ηα ζηαθφθζα, ηα 

ιμφνα ηαζ ηα ηενάζζα. 

Σα ζηζθαέκζα δεκ είκαζ ηυζμ δζαδεδμιέκα ζηα ηνυθζια. Πανυθα αοηά δ ξεζβξεξαηόιε 

πμο ανίζηεηαζ ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζημ ηναζί, έπεζ ηεκηνίζεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ηζξ εοενβεηζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ. ημκ Πίλαθα 5.2 δίκμκηαζ μζ 

πενζεηηζηυηδηεξ ιενζηχκ θθααμκμεζδχκ ζε ιενζηά ηνυθζια. 

Σέθμξ μζ ιηγλάλεο πενζέπμκηαζ ζε αλζμζδιείςηεξ πμζυηδηεξ ζημ θζκανυζπμνμ ηαζ ημ 

θζκανέθαζμ (Scalbert et al.  2000- Williamson G. et al.  2005). 
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Πίλαθαο 5.2. πγθέληξσζε επηκέξνπο θιαβνλνεηδώλ ζε δηάθνξα ηξόθηκα 

ΦΛΑΒΟΝΟΔΗΓΖ ΣΡΟΦΗΜΟ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΖΓΖ 

Κενηεηίκδ Κνειιφδζα 25g 68mg Hollman et al. 1997 

Κενηεηίκδ Μήθα 100g 98mg Hollman et al. 1997 

Κενηεηίκδ Κνειιφδζα 50g 139mg Aziz et al. 1998 

Δπζβαθθμηαηεπίκδ Πνάζζκμ ηζάζ 1.2g 88mg Lee et al. 1995 

Δπζβαθθμηαηεπίκδ Πνάζζκμ ηζάζ 5g 

 

105mg Unno et al. 1996 

Δπζβαθθμηαηεπίκδ Πνάζζκμ ηζάζ 6g 99mg Nacagawa et al. 2000 

Καηεπίκδ Κυηηζκμ ηναζί 120mL 34mg Donovan et al. 1999 

Γεκζζηείκδ Γάθα ζυβζαξ 200mL 19mg Gooderham et al.1998 

Γεκζζηείκδ Πνςηεΐκδ ζυβζαξ 60g 80mg Karr et al. 1995 

Νανζκβηίκδ Πνςηεΐκδ ζυβζαξ 60g 35mg Ameer et al. 1997 

Νανζκβηίκδ 
Υοιυξ βηνεζπθνμοη 

1250mL 
689mg Lapidot et al. 1999 

Νανζκβηίκδ 
Υοιυξ βηνεζπθνμοη 

120mL 
43mg Karr et al. 1995 

Ακεμηοακίκδ Κυηηζκμ ηναζί 300mL 218mg Ameer et al. 1997 

 

5.4.  Πεγέο βηηακίλεο Δ 

Ζ αζηαιίκδ Δ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ζηα ηνυθζια. Απακηάηαζ ηυζμ ζε ηνυθζια 

θοηζηήξ υζμ ηαζ ζε ηνυθζια γςζηήξ πνμέθεοζδξ ακ ηαζ ηα πνχηα ηαζ εζδζηά ηα εδχδζια θοηζηά 

έθαζα, απμηεθμφκ ηδκ ηφνζα πδβή ηδξ. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αζηαιίκδξ Δ πμο πανέπεηαζ ζημκ 

άκενςπμ απυ ηδκ δζαηνμθή, πνμένπεηαζ απυ ηα θοηζηά έθαζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ 

ιαβείνεια ηαζ ζηζξ ζαθάηεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηάπμζα θνμφηα ηαζ θαπακζηά.  Σα πνάζζκα ιένδ 

ηςκ θοηχκ πενζέπμοκ ηονίςξ α-ημημθενυθδ ηαζ ιζηνά πμζά β-ημημθενυθδξ. Οζ  ιεβαθφηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ α-, α- ηαζ β-ημημθενυθδξ ανίζημκηαζ ζηζξ ιδ πθςνμπθαζηζηέξ πενζμπέξ ηςκ 

θοηχκ. 

ζμ αθμνά ζηζξ ημημηνζεκυθεξ, αοηέξ ανίζημκηαζ ηονίςξ ζηα  θαπακζηά, ηα πίημονα ηαζ 

ημοξ ζπυνμοξ μνζζιέκςκ θοηχκ υπςξ ημ ζζηάνζ, δ ανχιδ, ημ ηνζεάνζ ηαζ ημ νφγζ. ηζξ γςζηήξ 

πνμέθεοζδξ ηνμθέξ δ αζηαιίκδ είκαζ ηονίςξ ζοβηεκηνςιέκδ ζημοξ θζπανμφξ ζζημφξ. Πάκηςξ ζε 

ζπέζδ ιε ηα θοηζηά ηνυθζια, ηα γςζηά απμηεθμφκ θηςπή πδβή ηδξ αζηαιίκδξ. Ζ ζοβηέκηνςζδ 

αζηαιίκδξ Δ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ υπςξ είκαζ δ  πμζηζθία, ημ είδμξ, μ ααειυξ 

ςνίιακζδξ ημο θοημφ, δ επμπή ημο πνυκμο, μζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ μ ηνυπμξ 

ζοβημιζδήξ, ηαηενβαζίαξ ηαζ απμεήηεοζδξ. 
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Οζ ηνμθέξ ακάθμβα ιε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε αζηαιίκδ Δ δζαηνίκμκηαζ ζε: 

1. Πθμφζζεξ πδβέξ, υπςξ είκαζ μζ ζαθάηεξ, ηα έθαζα, ηα ζζηδνά, μζ λδνμί ηανπμί ηαζ ηα 

πνμσυκηα απυ ημιάηα. 

2. Καθέξ πδβέξ υπςξ είκαζ ηα ζπανάββζα, ημ ααμηάκημ, ημ ιμζπάνζ ηαζ ηα εκηυζεζα γχςκ, ηα 

εαθαζζζκά ηαζ μνζζιέκα θνμφηα υπςξ ηα ααηυιμονα. 

3. Φηςπέξ πδβέξ υπςξ ηα ιήθα, ηα υζπνζα, ηα ηανυηα, ημ ημηυπμοθμ ηαζ μ αναηάξ. 

ημκ Πίλαθα 5.3. πανμοζζάγεηαζ εκδεζηηζηά, δ ζοβηέκηνςζδ ηάπμζςκ ηνμθίιςκ ζε 

αζηαιίκδ Δ: 

 

 

 

 

ΣΡΟΦΗΜΟ 
ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ  

(mg/100g) 

ΔΛΑΗΑ  

πένια ζζηανζμφ 156.9 

Ανααμζζηέθαζμ 15-20 

Βαιααηέθαζμ 40-50 

Φοζηίηζ 15-20 

Ζθζέθαζμ 49-50 

Αοβά 0.5 

Κνέαξ, ράνζα 0.2-0.6 

Mανβανίκδ 10-15 

Φοηζηά θζπανά 10-15 

Οθυηθδνμ ζζηάνζ 0.2-1 

Λαπακζηά 0.1-1 

Φνμφηα 0.1-0.3 

Πεγή: Bieri et al, 1984 – Shils et al, 1988. 

 

5.4.1.Απώιεηεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνθώλ 

Ζ απμεήηεοζδ ηαζ ημ ιαβείνεια μνζζιέκςκ ηνμθχκ πνμηαθμφκ ζδιακηζηέξ απχθεζεξ 

αζηαιίκδξ. Ηδζαίηενα μζ ημημθενυθεξ, ηαηαζηνέθμκηαζ εφημθα ιε ηδκ μλείδςζδ, πμο πνμηαθείηαζ 

βζα πανάδεζβια ελαζηίαξ ηδξ έηεεζδξ ημο ηνμθίιμο ζημ θςξ, ζε αθηάθζα ηαζ ζηδκ εενιυηδηα. 

Πίλαθαο 5.3. 

πγθέληξσζε ηξνθίκσλ ζε Βηηακίλε Δ (ζε ηδνζύλακα α-Σνθνθεξόιεο) 
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Ζ επελενβαζία υπςξ βζα πανάδεζβια ημ άθεζια ηςκ δδιδηνζαηχκ ηανπχκ, απμιαηνφκεζ 

πενίπμο ημ 80% ηδξ αζηαιίκδξ Δ. Ζ αθοδάηςζδ πνμηαθεί απχθεζα έςξ ηαζ 45% ηδξ αζηαιίκδξ 

ζηα πμοθενζηά ηαζ ζημ ιμζπάνζ. Ζ ημκζεναμπμίδζδ πνμηαθεί απχθεζα έςξ ηαζ 65% ηδξ 

πενζεπυιεκδξ α-ημημθενυθδξ ζηα ηνέαηα ηαζ ηα θαπακζηά, αθθά ηαζ ημ ρήζζιμ ηςκ λδνχκ 

ηανπχκ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ απχθεζεξ, μζ μπμίεξ θηάκμοκ έςξ ηαζ ημ 75% ηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

ηδξ ζημ ηνυθζιμ (οκηχζδξ, 2003). Καηά ηδκ επελενβαζία ηςκ θζπχκ ηαζ εθαίςκ βζα ηδ 

ιεηαηνμπή ημοξ ζε εδχδζια πνμσυκηα (ελεοβεκζζιυξ, οδνμβυκςζδ), έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ 

αζηαιίκδξ πάκεηαζ. Απχθεζεξ επίζδξ οπάνπμοκ ηαηά ηδκ αοημλείδςζδ ηςκ θζπχκ ηαζ ηδκ 

παναζηεοή θαβδημφ ζε ρδθέξ εενιμηναζίεξ (ηδβάκζζια). Σα πνμσυκηα απμζφκεεζδξ ηδξ 

μλεζδςιέκδξ ημημθενυθδξ είκαζ ηονίςξ πμθοιενή, οδνυλο-εκχζεζξ ηαζ ηζκυκεξ (Μπυζημο, 

1997). 

 

5.5. Βηηακίλε Δ θαη έιαηα 

πςξ ακαθένεδηε δ πζμ πθμφζζα πδβή αζηαιίκδξ Δ είκαζ ηα εδχδζια θίπδ ηαζ έθαζα. ε 

βεκζηέξ βναιιέξ ημ δθζέθαζμ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ Δ, ημ 90% ηδξ 

μπμίαξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ α-ημημθενυθδ (Patterson, 1989). Σμ ααιααηέθαζμ είκαζ ημ δεφηενμ 

ηαηά ζεζνά έθαζμ, υζμ αθμνά ζηδκ πενζεηηζηυηδηά ημο ζε αζηαιίκδ Δ. Σμ εθαζυθαδμ ηαζ ημ 

θμζκζηέθαζμ είκαζ θηςπέξ πδβέξ αζηαιίκδξ Δ, ακ ζοβηνζεμφκ ιε ηα δφμ παναπάκς έθαζα. Σμ 

θμζκζηέθαζμ πενζέπεζ υιςξ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ ημημηνζεκμθχκ, ιε ηδ β-ημημηνζεκυθδ κα είκαζ 

ημ ηφνζμ ζζμιενέξ, ακ ηαζ υπςξ θαίκεηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, είκαζ δοκαηυ κα ηονζανπεί 

πμζμηζηά δ α-ημημηνζεκυθδ (Choudhury et al. 1997, Ακδνζηυπμοθμξ Ν., 1999). 

Σμ εθαζυθαδμ πανυηζ είκαζ ιζηνήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε ημημθενυθεξ, πανμοζζάγεζ 

ζηακμπμζδηζηή αζηαιζκζηή δνάζδ αθεκυξ βζαηί δζαεέηεζ ημκ ορδθυηενμ αζμθμβζηυ δείηηδ 

(Ακδνζηυπμοθμξ, 1999) Με ημκ υνμ αζμθμβζηυξ δείηηδξ μνίγεηαζ μ θυβμξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ πνμξ 

ηα πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα (vitE/PUFA) ηαζ μ μπμίμξ επδνεάγεηαζ απυ ηα ζοζηαηζηά ηδξ 

ηνμθήξ ηαζ αθεηένμο επεζδή μζ ηεθεοηαίεξ είκαζ ιμνθήξ α-, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζπμνέθαζα ηςκ 

μπμίςκ μζ ημημθενυθεξ είκαζ ιμνθήξ α- ηαζ β-. Έηζζ βζα ηάπμζμοξ ενεοκδηέξ δ α-ημημθενυθδ 

ζημ εθαζυθαδμ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 90% ημο ζοκυθμο ηδξ ζοκμθζηά ακζπκεφζζιδξ αζηαιίκδξ Δ 

(Fedeli, 1986), εκχ βζα άθθμοξ ημ πμζμζηυ αοηυ θηάκεζ ιέπνζ ημ 95% (Boskou, 1996). Ζ 

πενζεηηζηυηδηα ημο εθαζυθαδμο ζε ημημθενυθεξ ηοιαίκεηαζ απυ 5-100ppm (mg/Kg), αθθά βζα 

ηα εθαζυθαδα ηαθήξ πμζυηδηαξ ανίζημκηαζ ακάιεζα ζηα 100-300ppm (Boskou, 1996, 

Choudhury et al. 1995 ). 

Σμ πανεέκμ εθαζυθαδμ ηαηά ημοξ Grasian ηαζ Arevalo (1965) πενζέπεζ 137-180ppm α-

ημημθενυθδξ, υηακ είκαζ θνέζημ ηαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ. Καηά ηδκ απμεήηεοζδ ημο υιςξ, δ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά (28-55ppm), εκχ ζηα ναθζκανζζιέκα ηαζ ζηα πμθφ 
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οπμααειζζιέκα ιδδεκίγεηαζ. Μζα ιέζδ ηζιή βζα ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηδξ α-ημημθενυθδξ βζα έκα 

ηαθήξ πμζυηδηαξ πανεέκμ εθαζυθαδμ, ζφιθςκα ιε ηα αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα, εα πνέπεζ κα 

εεςνείηαζ εηείκδ ηςκ 175-250ppm, πμο υιςξ εα ιεζχκεηαζ ζοκεπχξ υηακ ημ εθαζυθαδμ 

απμεδηεφεηαζ, ζδζαίηενα ζε δοζιεκείξ ζοκεήηεξ (Μπαθαηζμφναξ, 1997). 

Πεζνάιαηα πμο έβζκακ βζα ηδ ζοκεζζθμνά ημο πανεέκμο εθαζυθαδμο ζηδκ διενήζζα  

πνυζθδρδ αζηαιίκδξ Δ απυ ημκ ιέζμ Έθθδκα, δείπκμοκ υηζ ηα εθθδκζηά πανεέκα εθαζυθαδα 

ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πδβέξ αζηαιίκδξ Δ, ηαεχξ ημ 60% ηςκ 

δεζβιάηςκ πενζείπε πενζζζυηενμ απυ 200ppm αζηαιίκδξ. Τρδθά επίπεδα αζηαιίκδξ, ανέεδηακ 

ηαζ ζε ζδιακηζηυ ανζειυ ειπμνζηχκ δεζβιάηςκ ελαζνεηζηά πανεέκμο εθαζυθαδμο ( πμζυηδηα 

ιεβαθφηενδ ηςκ 180ppm, ζημ 60% ηςκ δεζβιάηςκ). 

ημκ Πίλαθα 5.4. πανμοζζάγεηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ Δ ελεοβεκζζιέκςκ 

εθαίςκ: 

 

 

 

 

Έιαην α-Σ β-Σ γ-Σ δ-Σ α-Σ3 β-Σ3 γ-Σ3 
Γξάζε 

βηη Δ 

Βαιααηέθαζμ 35.26 0 29.98 0 0 0 0 38.26 

Ζθζέθαζμ 59.50 0 3.54 0 0 

 

0 0 59.85 

Δθαζυθαδμ 11.92 0 0.72 0 0 0 0 11.99 

Φμζκζηέθαζμ 18.32 0 0 0 11.46 0 5.75 21.82 

 

διείςζδ: πμο α-Σ: α-ημημθενυθδ, α-Σ: α-ημημθενυθδ, β-Σ: β-ημημθενυθδ, δ-Σ: δ-

ημημθενυθδ ηαζ α-Σ3: α-ημημηνζεκυθδ, α-Σ3: α-ημημηνζεκυθδ,  β-Σ3: β-ημημηνζεκυθδ. 

 

ε άθθδ ένεοκα ελεηάζηδηε δ πενζεηηζηυηδηα ζε ημημθενυθεξ δζαθυνςκ εθαζυθαδςκ ηαζ 

ζπμνέθαζςκ εθθδκζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ ανέεδηακ ακάθμβα απμηεθέζιαηα. ηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

ένεοκα παναηδνήεδηε επίζδξ πςξ ημ πανεέκμ εθαζυθαδμ δζαθμνεηζηχκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ, 

πανμοζίαγε ιζα εονεία δζαηφιακζδ υζμ αθμνά ζηδκ ζοβηέκηνςζή ημο ζε ημημθενυθεξ, βεβμκυξ 

πμο μθείθεηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ  πμζηζθίεξ εθαζυδεκηνςκ ή/ηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

πενζααθθμκημθμβζηέξ  ζοκεήηεξ. Γεκζηά μζ ιζηνέξ δζαθμνέξ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ Δ 

είκαζ ζοπκέξ ζε έθαζα ίδζμο ηφπμο, αθθά δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ πμζηζθίαξ 

(Ακδνζηυπμοθμξ, 1989). ε άθθδ ενεοκδηζηή ενβαζία (Φςιζάδμο, 2000), ανέεδηε ζοζπέηζζδ 

ιεηαλφ παναβυκηςκ υπςξ δ βεςβναθζηή πενζμπή, δ πμζηζθία, δ ιέεμδμξ ακάθοζδξ ηαζ μ ηνυπμξ 

Πίλαθαο 5.4. Πεξηεθηηθόηεηα ζε Βηηακίλε Δ (mg/100g) εμεπγεληζκέλσλ θπηηθώλ ειαίσλ 

(Berry Ottaway, 1993) 
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απμεήηεοζδξ, ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ ζε αζηαιίκδ Δ εθθδκζηχκ πανεέκςκ εθαζυθαδςκ 

(Οζημκυιμο, 2004).  

5.6. Σα ζεκεία ππεξνρήο ηνπ ειαηνιάδνπ έλαληη ησλ άιισλ ιηπαξώλ νπζηώλ 

Σμ εθαζυθαδμ, πανυηζ είκαζ ηδξ ίδζαξ εενιζδζηήξ αλίαξ ιε ηζξ άθθεξ θζπανέξ μοζίεξ, 

οπενέπεζ υθςκ, υζμκ αθμνά ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ παναθααή ημο, ηδ πδιζηή ζφκεεζή ημο ηαζ ηδκ 

ακημπή ημο. 

 

5.6.1.Τπεξνρή ιόγσ πξνέιεπζεο θαη παξαιαβήο 

Έπεζ ζδζαίηενμ ηνυπμ παναθααήξ απυ ημκ εθαζυηανπμ. Δζδζηυηενα: 

1. Πνμένπεηαζ απυ ημ ιεζμηάνπζμ ηαζ υπζ απυ εθαζμφπμοξ ζπυνμοξ, ημ ίδζμ δε ημ θάδζ 

ζηδ δζάνηεζα ηδξ δζαπςνίζεχξ ημο δνα ςξ απμθζηυξ δζαθφηδξ ηαζ εηποθίγεζ απυ ημ ιεζμηάνπζμ 

μοζίεξ ανςιαηζηέξ ηαζ βεοζηζηέξ. Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ μοζίεξ αοηέξ είκαζ απμθζηέξ ή 

εθάπζζηα πμθζηέξ ηαζ ιενζηέξ έπμοκ ακηζμλεζδςηζηή εκενβυηδηα. Σμ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ 

έπεζ ηδκ ορδθυηενδ ακηζμλεζδςηζηή εκενβυηδηα ηαζ ορδθά μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά. 

Δπίζδξ δ ηαθφηενδ ιέεμδμξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ 

εθαζμθάδςκ είκαζ δ ιέεμδμξ ιε ημ α-ηανμηέκζμ ζφιθςκα ιε ημοξ Gorinstein et al. (2003). 

2. Γζαπςνίγεηαζ απυ ηδκ εθαζμγφιδ (πνμσυκ αθέζεςξ μθμηθήνμο ημο ηανπμφ) ιυκμ ιε 

θοζζηέξ ιεευδμοξ (πίεζδ, απμζηάθαλδ, θοβμηέκηνδζδ ή ζοκδοαζιυ ημφηςκ) ηαζ δεκ 

οπμαάθθεηαζ ζε δζαδζηαζίεξ ελεοβεκζζιμφ (ελμοδεηένςζδ ηδξ μλφηδηαξ, απμπνςιαηζζιυ, 

απυζιδζδ η.θπ.), ζηζξ μπμίεξ οπμαάθθμκηαζ υθα ζπεδυκ ηα ζπμνέθαζα, υηακ δ μλφηδηά ημο είκαζ 

ηάης ημο 5% ηαζ επίζδια ηάης ημο 3% ζε εθασηυ μλφ. Σμ εθαζυθαδμ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ 

παναηηδνίγεηαζ ςξ πανεέκμ βζα κα δζαζηέθθεηαζ απυ ημ οπμααειζζιέκμ (lampante) ηαζ ημ 

πονδκέθαζμ, δδθαδή ημοξ δφμ ηφπμοξ εθαζμθάδμο πμο οπμαάθθμκηαζ ζε δζαδζηαζίεξ 

ελεοβεκζζιμφ. 

3. Σμ πανεέκμ εθαζυθαδμ είκαζ δ ιυκδ θζπανή μοζία πμο ηνχβεηαζ αηαηένβαζηδ, υπςξ 

ηαζ ημ ζδζαιέθαζμ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ζπμνέθαζςκ. 

 

5.6.2.Τπεξνρή ιόγσ ρεκηθήο ζύλζεζεο 

Σμ εθαζυθαδμ βεκζηά, ηαζ ζδζαίηενα ημ πανεέκμ, έπεζ ανιμκζηή πδιζηή ζφζηαζδ. 

Δζδζηυηενα: 

1. Δίκαζ ιέζδξ αημνεζηυηδηαξ ιε ανζειυ ζςδίμο 80-81, έκακηζ 130-200 ηςκ ημζκχκ 

ζπμνέθαζςκ. 

2. Πενζέπεζ ζε πμθφ ορδθυ πμζμζηυ ημ ιμκμαηυνεζημ εθασηυ μλφ (63-83% ημο ζοκυθμο 

ηςκ θζπανχκ ημο μλέςκ), εκχ ηαοηυπνμκα είκαζ επανηχξ εθμδζαζιέκμ βζα ημκ ακενχπζκμ 
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μνβακζζιυ ιε μοζζχδδ θζπανά μλέα (essential fatty acids). Σμ ίδζμ είκαζ πθμφζζμ ζε 

αζαπςκμπμίδηα ζοζηαηζηά, ζε ημημθενυθεξ, θαζκυθεξ η.θπ. 

3. Σμ πανεέκμ εθαζυθαδμ δεκ είκαζ ηαεανή θζπανή μοζία, υπςξ υθεξ μζ άθθεξ, αθθά 

εθαζμφπμξ ιμφζημξ πμο πενζέπεζ 300 πενίπμο ζοζηαηζηά (αθημυθεξ, αθεζθαηζηέξ ηαζ 

ανςιαηζηέξ, αζεένεξ, εζηένεξ, ζηενυθεξ, αζηαιίκεξ, θαζκμθζηέξ μοζίεξ η.θπ.). οκέπεζα ημο 

ακςηένς είκαζ κα έπεζ άνςια ηαζ βεφζδ, ήημζ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά πμο μθείθμκηαζ ζηα 

ιζηνμζοζηαηζηά ηαζ υπζ ζηα ηνζβθοηενίδζα. Σα ηεθεοηαία είκαζ άμζια ηαζ άβεοζηα, θυβς ημο 

ιεβάθμο ιμνζαημφ ημοξ αάνμοξ (Κονζηζάηδξ, 1988). 

 

5.6.3.Τπεξνρή ιόγσ αληηνμεηδσηηθήο αληνρήο 

Διθακίγεζ αζοκήεζζηα ορδθή ακημπή ζημ ηάββζζια πμο είκαζ αθθμίςζδ αανζάξ ιμνθήξ 

βζα υθεξ ηζξ θζπανέξ μοζίεξ. Μέζς ηδξ ηαββίζεςξ ημ ιυνζμ ηςκ θζπανχκ μλέςκ απμζημδμιείηαζ 

πνμξ πανάβςβα, πμο δεκ είκαζ ιυκμ δφζμζια ηαζ ηαηυβεοζηα, αθθά ηαζ επζηίκδοκα βζα ημκ 

ακενχπζκμ μνβακζζιυ (Μπαθαηζμφναξ, 1997). 

Σδκ αολδιέκδ ακημπή ημο ζημ ηάββζζια μθείθεζ: 

1. ηδκ ιέζδ αημνεζηυηδηα ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ημο. 

2. ηδκ αολδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ημο ζε ημημθενυθεξ πμο έπμοκ   αζηαιζκζηή αλία ηαζ 

ακηζμλεζδςηζηή εκενβυηδηα. 

3. ηδκ αολδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ημο ζε θαζκμθζηέξ μοζίεξ πμο ημο ελαζθαθίγμοκ βεφζδ ηαζ 

πνμζηαζία απυ ημ ηάββζζια. Οζ πμθοθαζκυθεξ εηποθίγμκηαζ απυ ημ ιεζμηάνπζμ, αθθά ηαζ 

απυ ηα θφθθα πμο ζοιπηςιαηζηά αθέεμκηαζ ιαγί ιε ημκ ηανπυ. 

ηδκ αολδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ζε εθασηυ μλφ, πμο είκαζ ιμκμαηυνεζημ μλφ πςνίξ 

ιεεοθεκζηή μιάδα ιεηαλφ δφμ δζπθχκ δεζιχκ. Μζα ηέημζα ιμνζαηή δζάηαλδ ημο πεκηαδζεκίμο (– 

CH = CH – CH2 – CH = CH –), πμο εθθείπεζ απυ ημ εθασηυ μλφ, είκαζ δ απίθθεζμξ πηένκα βζα ηδ 

ζηαεενυηδηα έκακηζ ημο ηαββίζιαημξ ζε υθα ηα θοηζηά έθαζα (Μπαθαηζμφναξ, 1997). 

 

5.6.4.Τπεξνρή θαηά ηε ζέξκαλζε (ηεγάληζκα – καγείξεπκα) 

φιθςκα ιε ημοξ Andrikopoulos et.al. (1992,1994) ημ εθαζυθαδμ δείπκεζ ηδ ιεβαθφηενδ 

ακημπή ηαηά ηδ εένιακζδ, ζηδ εενιμηναζία ηδβακίζιαημξ, έκακηζ ηςκ ζπμνεθαίςκ. Καηά ημ 

ηδβάκζζια παηαηχκ ηαζ ιεηά απυ 8 δζαδμπζηά ηδβακίζιαηα ζημ ίδζμ εθαζυθαδμ ακαπηφπεδηακ 

ιέπνζ 10% μθζηά πμθζηά ζοζηαηζηά (Total Polar Artefacts, TPA), εκχ ζηα ζπμνέθαζα ημ 

πμζμζηυ πνμζέββζζε ζημ 20-28%. Σα ΣΡΑ εεςνμφκηαζ επζαθααή βζα ηδκ οβεία ηαζ δ ζφζηαζδ 

ΔΔ βζα ηα ακχηαηα υνζά ημοξ είκαζ 25%. 

Ζ αλζμζδιείςηδ ζηαεενυηδηα ημο εθαζμθάδμο ζηζξ μλεζδχζεζξ, π.π. ηαηά ηδ εένιακζδ, 

μθείθεηαζ ηαηά 50% πενίπμο ζημ πενζνεπυιεκυ ημο ζε πμθοθαζκυθεξ ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ μνεμ-
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δζθαζκυθεξ, π.π. δ οδνμλο-ηονμζυθδ ηαζ ημ ηαθεσηυ μλφ (Gutierrez et.al., 2001 & Papadopoulos-

Boskou D., 1991). 

5.7. Αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ 

Οζ Gorinstein et al. (2003) ζφβηνζκακ ηα ηονίςξ αζμπδιζηά ζοζηαηζηά ηαζ ηδκ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα πέκηε Ηζπακζηχκ εθαζμθάδςκ ιέζς ηεζζάνςκ δζαθμνεηζηχκ 

ακηζμλεζδςηζηχκ ακαθφζεςκ βζα κα ανμφκ ημ πζμ πμθφηζιμ θάδζ βζα ηδκ πνυθδρδ αζεεκεζχκ. 

Πνμζδζμνίζηδηακ θζπανά μλέα, ζηενυθεξ ηαζ άθθα ζοζηαηζηά ζηα θάδζα απυ ηζξ πμζηζθίεξ 

Arbequina, Hojiblanca, Picual. Δπίζδξ ελεηάζηδηακ έληνα πανεέκα εθαζυθαδα ηαζ θαιπάκηε 

Ηζπακζηά εθαζυθαδα. Οζ ακηζμλεζδςηζηέξ δναζηζηυηδηεξ πνμζδζμνίζηδηακ ιέζς 

πνμζδζμνζζιμφ εθεοεένςκ νζγχκ: ζοκμθζημφ ακηζμλεζδςηζημφ δοκαιζημφ (total radical-

trapping antioxidative potential ABAP (TRAP-ABAP), ιέζς ηδξ radical scavenging activity 

ιε DPPH (RSA-DPPH), ιέζς ιμκηέθμο α-ηανμηεκίμο-linoleate (AA-beta-carotene) ηαζ 

ζοκμθζημφ ακηζμλεζδςηζημφ δοκαιζημφ ιέζς (total antioxidant status ιε ABTS (TAA-ABTS). 

Ζ ορδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα υθςκ ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ ζοζηαηζηχκ (353; 329; 4.6 ηαζ 2.7 

mg/kg βζα ημημθενυθεξ, ημημηνζεκυθεξ, πμθοθαζκυθεξ ηαζ o-δζθαζκυθεξ, ακηίζημζπα) ανέεδηε 

ζημ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ. Δπίζδξ δ ορδθυηενδ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ανέεδηε ζημ 

έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ  (668 nM/ml; 29.4%; 40.4% ηαζ 2.64 mM TE/kg βζα TRAP-ABAP, 

RSA-DPPH, AA- beta-carotene ηαζ TAA-ABTS, ακηζζημίπςξ). Ο ζοζπεηζζιυξ ιεηαλφ 

ζοκμθζηχκ θαζκμθχκ ηαζ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ πμο ιεηνήεδηε ιε ηζξ ηέζζενζξ ιεευδμοξ 

ήηακ πμθφ ορδθυξ ηαζ ορδθυηενμξ βζα ημ α-ηανμηέκζμ (R = 0.9958). Άνα δ ηαθφηενδ ιέεμδμξ 

πνμζδζμνζζιμφ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ βζα ηα εθαζυθαδα ήηακ ημ ηεζη α-ηανμηεκίμο. 

Σμ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ είπε ηδκ ορδθυηενδ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ηαζ πθμφζζα 

μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ιε απμηέθεζια κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνυθδρδ 

αζεεκεζχκ. 

 

5.8. Eιαηνιάδν θαη κεζνγεηαθή δηαηξνθή  

Ζ ιεζμβεζαηή δίαζηα ελαζθαθίγεζ ιζα ορδθή πνυζθδρδ πμθοθαζκμθζηχκ 

ακηζμλεζδςηζηχκ, δίκμκηαξ έιθαζή ζηδκ ηαηακάθςζδ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ.(Σνζπυπμοθμξ 

η.α., 2000, Σνζπμπμφθμο, 2000). 

Ζ παναδμζζαηή εθθδκζηή δίαζηα, ιζα παναθθαβή ηδξ ιεζμβεζαηήξ δίαζηαξ έπεζ εεςνδεεί 

απυ πμθθμφξ επζζηήιμκεξ ςξ έκα δζαηνμθζηυ πνυηοπμ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ οβείαξ (Hassapidou 

and Bairaktari, 2001). Βαζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ, είκαζ δ ορδθή ηδξ 

πενζεηηζηυηδηα ζε ηνυθζια θοηζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ δ ιεβάθδ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο ημ μπμίμ 

απμηεθεί ηδκ ηφνζα πδβή θίπμοξ.  
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H ιεζμβεζαηή δίαζηα θαίκεηαζ κα είκαζ πδιεζμπνμζηαηεοηζηή έκακηζ ημο ηανηίκμο ηαζ κα 

ιεζχκεζ ηδκ εκδζζιυηδηα απυ ζηεθακζαία ηανδζαηή κυζμ (Visioli and Galli, 2001, Visioli et al., 

2005, Visioli et al., 2000). ηδκ Δονχπδ, δ εκδζζιυηδηα απυ ηανηίκμ ημο ιαζημφ ηαζ ημο 

παπέμξ εκηένμο είκαζ ζδιακηζηά παιδθυηενδ ζε πχνεξ υπμο δ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο είκαζ 

ορδθή, υπςξ ζηδκ Δθθάδα, ζηδκ Ηηαθία ηαζ ζηδκ Ηζπακία, ζοβηνζηζηά ιε εηείκεξ υπμο δ 

ηαηακάθςζδ είκαζ παιδθή, υπςξ δ Γακία ηαζ δ Αββθία. 

Καηά ημ ηδβάκζζια δζαθυνςκ ηνμθίιςκ (παηάηεξ, ράνζα, εαθαζζζκά ηαζ θαπακζηά) ιε 

εθαζυθαδμ, έπεζ δεζπεεί υηζ ημ ηδβακζζιέκμ ηνυθζιμ ειπθμοηίγεηαζ ζδιακηζηά ιε ηα ζοζηαηζηά 

ημο εθαζμθάδμο υπςξ είκαζ μζ πμθοθαζκυθεξ, ημ ζημοαθέκζμ ηαζ ηα ηενπέκζα (Kalogeropoulos et 

al 2004,2007). 

 Ζ μθεονςπαΐκδ ςξ ζοζηαηζηυ ημο εθαζμηάνπμο – αθθά ηαζ ιενζηχξ ημο 

εθαζμθυδμο- έπεζ δεζπεεί υηζ πανειπμδίγεζ ηδκ μλείδςζδ ηδξ LDL δ μπμία πνμηθήεδηε απυ ηα 

παναπνμσυκηα ημο ηδβακίζιαημξ εθαίμο αθθά ηαζ υηζ ακαζηέθθεζ ηδκ επίδναζδ αθθενβζμβυκςκ 

παναβυκηςκ (Andrikopoulos et al, 2002). 

 

5.9. Μεηαβνιέο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ειαηνιάδνπ θαηά ηε ζέξκαλζε (ηεγάληζκα-

καγείξεπκα) 

Γφμ έληνα πανεέκα εθαζυθαδα πμζηζθίαξ Arbequina ηαζ Picual εενιάκεδηακ ζημοξ 180 

°C βζα 36 χνεξ (Allouche et al. 2007). Ζ δζαδζηαζία ηδξ μλείδςζδξ παναημθμοεήεδηε 

ιεηνχκηαξ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ πμζυηδηα ημο θαδζμφ (ανζειυξ οπενμλεζδίςκ ηαζ ζογεοβιέκα δζέκζα 

ηαζ ηνζέκζα), ζφζηαζδ θζπανχκ μλέςκ ηαζ ζφζηαζδ επζιένμοξ ζοζηαηζηχκ. Οζ ημημθενυθεξ ηαζ 

μζ πμθοθαζκυθεξ ήηακ ηα ζοζηαηζηά αοηά πμο επδνεάζηδηακ ζδιακηζηά απυ ηδκ εενιζηή 

επελενβαζία ηαζ ήηακ αοηά πμο είπακ ημκ ορδθυηενμ νοειυ απμζημδυιδζδξ ακ ηαζ δ 

ζοιπενζθμνά ημοξ ήηακ δζαθμνεηζηή βζα ηάεε πμζηζθία. Ζ απχθεζα ηδξ α-ημημθενυθδξ ήηακ πζμ 

ζδιακηζηή ζημ θάδζ πμζηζθίαξ Arbequina εκχ δ απχθεζα ζηζξ ζοκμθζηέξ θαζκυθεξ ήηακ 

ορδθυηενδ ζημ θάδζ πμζηζθίαξ Picual. Σμ ηεθεοηαίμ έδεζλε ιείςζδ ζηδκ οδνμλοηονμζυθδ (3,4-

DHPEA) ηαζ ζηα ζεημζνζδμεζδή πανάβςβα (3,4-DHPEA-EDA ηαζ 3,4-DHPEA-EA), εκχ δ 

ιείςζδ ζηζξ θζβκάκεξ ήηακ ιζηνυηενδ. Γζα ημ θάδζ πμζηζθίαξ Arbequina ηα ζοζηαηζηά αοηά 

πανέιεζκακ ζηαεενά, ηαζ ιζα παιδθυηενδ ηάζδ παναηδνήεδηε βζα ηδκ ηονμζυθδ (p-HPEA) ηαζ 

ηα πανάβςβά ηδξ (p-HPEA-EDA ηαζ p-HPEA-EA). Γεκζηυηενα, ημ πενζεπυιεκμ ηςκ θθααμκχκ 

έδεζλε ιζα ιείςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εένιακζδξ, ηαζ ήηακ ορδθυηενμ βζα ημ θάδζ πμζηζθίαξ 

Arbequina. Απυ ηδκ άθθδ ημ εθασηυ μλφ, μζ ζηενυθεξ ημ ζημοαθέκζμ ηαζ μζ ηνζηενπεκζηέξ 

αθημυθεξ (ενοενμδζυθδ ηαζ μοααυθδl) ηαζ ηα μλέα (μθεακμθζηυ ηαζ and ιαζθζκζηυ) ήηακ πμθφ 

ζηαεενά δείπμκηαξ ορδθή ζηαεενυηδηα ζηδκ μλείδςζδ. Έηζζ ζοιπεναίκμκηαξ πανά ηζξ ζοκεήηεξ 
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εένιακζδξ ηα VOO δζαηήνδζακ ζηαεενά ηα επζιένμοξ ζοζηαηζηά ημοξ ηαζ ηζξ δζαενεπηζηέξ ημοξ 

ζδζυηδηεξ.  

φιθςκα ιε ημοξ Andrikopoulos et.al. (1992,1994) μζ πμθοθαζκυθεξ ημο εθαζμθάδμο 

έδεζλακ αλζμζδιείςηδ ακημπή ζημ ηδβάκζζια  (8 δζαδμπζηά ηδβακίζιαηα παηαηχκ ζημ ίδζμ 

έθαζμ). Ζ ιείςζδ πμο παναηδνήεδηε ηαηά ημ 8
μ
 ηδβάκζζια ήηακ ιυκμ 20-30% ακάθμβα ιε ημ 

είδμξ ηδξ πμθοθαζκυθδξ. Οζ ημημθενυθεξ ιεζχεδηακ ηαηά 40% πενίπμο ιεηά ημ 8 ηδβάκζζια. Οζ 

θοημζηενυθεξ επίζδξ έδεζλακ αλζμζδιείςηδ ακημπή (Andrikopoulos et al, 2002). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο

:  

ΠΟΛΤΦΑΗΝΟΛΔ: ΓΔΝΗΚΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ & ΤΓΔΗΑ 

 

6.1. Οη πνιπθαηλόιεο 

Με ημκ υνμ πμθοθαζκυθεξ παναηηδνίγεηαζ ιζα ιεβάθδ εηενμβεκήξ μιάδα εκχζεςκ ιε 

ημζκυ παναηηδνζζηζηυ υηζ θένμοκ έκα ή πενζζζυηενα οδνμλφθζα ζοκδεδειέκα απ’ εοεείαξ ζε έκα 

ή πενζζζυηενμοξ ανςιαηζημφξ ή ηαζ εηενμηοηθζημφξ πονήκεξ. Οζ πμθοθαζκυθεξ πμο πανάβμκηαζ 

ςξ πνμσυκηα ημο δεοηενμβεκμφξ ιεηααμθζζιμφ ηςκ θοηχκ, ζοκακηχκηαζ ζηδκ θφζδ 

ζοκδεδειέκεξ ιε οδαηάκεναηεξ ιέζς ηςκ οδνμλοθίςκ ημοξ. Σα ζογεοβιέκα ζάηπανα ιπμνεί κα 

είκαζ ιμκμζαηπανίηεξ, δζζαηπανίηεξ, αηυιδ ηαζ μθζβμζαηπανίηεξ, ιε πζμ ημζκυ ηδκ βθοηυγδ. 

Άθθα ζάηπανα ιπμνεί κα είκαζ: βθοηυγδ, λοθυγδ, ναικυγδ, ανααζκυγδ, βθοημονμκζηά, 

βαθαηημνμοκζηά μλέα ηθπ. Σα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά είκαζ εονφηαηα δζαδεδμιέκα ζημ θοηζηυ 

ααζίθεζμ ηαζ ζοκεζζθένμοκ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ζηα αμηακζηά είδδ, ηα 

αοημθοή ηαζ ηα ηαθθζενβμφιεκα. Γνμοκ ςξ νοειζζηέξ ζηδκ αφλδζδ ηαζ ζηδκ δζέβενζδ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ ηαζ ηςκ άθθςκ θοζζμθμβζηχκ ιδπακζζιχκ εκδζάιεζα ή νοειζζηέξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ μλεζδακαβςβήξ ςξ ζοζηαηζηά ηςκ ιειανακχκ. Δίκαζ ήδδ βκςζηή δ ζπέζδ ακάιεζα 

ζηζξ θαζκμθζηέξ μοζίεξ ηαζ ζηδκ ακηίζηαζδ ηςκ θοηχκ ζηζξ αζεέκεζεξ. Γεκζηά είκαζ βεβμκυξ υηζ 

ζηα θεανιέκα ηφηηανα παναηδνήεδηε ιζα ακχιαθδ ζοβηέκηνςζδ πμθοθαζκμθχκ ηαζ ηακίκδξ, 

υπςξ επίζδξ ηαζ ιζα ακςιαθία ημο ιεηααμθζζιμφ ζηα άννςζηα θοηά. (Βεηζάνδ, 2001). 

ήιενα είκαζ βκςζηέξ πενζζζυηενεξ απυ 8000 ηέημζμο είδμοξ εκχζεζξ, πμθθέξ απυ ηζξ 

μπμίεξ απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ απυ ημοξ επζζηήιμκεξ πμθθχκ εζδζημηήηςκ, αθμφ δ 

πανμοζία ημοξ ζηδκ αζμθμβζηή αθοζίδα, ζπεηίγεηαζ ιε πθήεμξ εοενβεηζηχκ ζδζμηήηςκ, ιε 

ηονζυηενδ απ’ υθεξ ηδκ ακηζμλεζδςηζηή ημοξ δνάζδ. 

Με αάζδ ηδκ πδιζηή ημοξ δμιή μζ πμθοθαζκυθεξ ηαηαηάζζμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

απθέξ, θαζκυθεξ, αεκγμηζκυκεξ, θαζκμθζηά μλέα, αηεημθαζκυκεξ, θαζκοθμλζηά μλέα, 

θαζκοθμπνμπακμεζδή, (οδνμλο)ηζκαιιςιζηά μλέα, ημοιανίκεξ/ ζζμημοιανίκεξ, πνςιυκεξ, 

καθεμηζκυκεξ, λακευκεξ, ζηζθαέκζα, ακεναηζκυκεξ, θθααμκμεζδή, θζβκάκεξ/ κεμθζβκάκεξ/ 

θζβκίκεξ. Σα θαζκμθζηά μλέα είκαζ ανςιαηζημί δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ θοηχκ. Ο 

πνμζηαηεοηζηυξ ημοξ νυθμξ έβηεζηαζ ζηδκ αδνακμπμίδζδ δζαθυνςκ μλεζδςηζηχκ δνχκηαξ 

εκακηίμκ αζεεκεζχκ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ μλεζδςηζηέξ αθάαεξ (ηανηίκμξ, ηανδζαηή πνμζαμθή, 

ζηεθακζαία ενυιαςζδ).  

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ εκχζεζξ πμο ακζπκεφμκηαζ πνμζηίεεκηαζ ζηδκ 

ιεβάθδ μζημβέκεζα ηςκ πμθοθαζκμθχκ, ηαεχξ μζ ιεθέηεξ πμο ενεοκμφκ ηδκ δνάζδ ημοξ, 

αολάκμκηαζ δναιαηζηά, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζηζξ μθμέκα αολακυιεκεξ ακαθμνέξ βζα ηζξ 

εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ημοξ. 
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Οζ πμθοθαζκυθεξ πνμζδίδμοκ ηάπμζα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ζηα θοηά πμο 

ακζπκεφμκηαζ, υπςξ βζα πανάδεζβια  πνχια ηαζ  βεφζδ, πνμζδίδμκηαξ ζε αοηά ηάπμζα ζδζαίηενα 

μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά άθθμηε ςθέθζια ηαζ άθθμηε ακεπζεφιδηα. Χζηυζμ δ 

ζοβηέκηνςζή ημοξ ιπμνεί κα δζαθένεζ αηυια ηαζ ζε ηαθθζένβεζεξ ημο ίδζμο είδμοξ,  αθμφ 

ελανηάηαζ απυ ημκ ααειυ ςνίιακζδξ, ημ ζδζαίηενμ ηθίια ηδξ πενζμπήξ, ηδ ιμνθμθμβία ημο 

εδάθμοξ, ημκ ηνυπμ ηαθθζένβεζαξ ημο θοημφ, αθθά ηαζ ηδξ δθζηίαξ ημο (Saitta et al.  2002). 

Γζα κα βίκεζ ηαηακμδηή δ επίδναζδ ηςκ πμθοθαζκμθχκ ζηδκ ακενχπζκδ οβεία, είκαζ 

ζδιακηζηή δ ηαηακυδζδ ηδξ θφζδξ αοηχκ ηςκ εκχζεςκ, δ δζαζηδηζηή πνμέθεοζδ ηαζ δ 

ζοβηέκηνςζή ημοξ ζηα ηνυθζια, δ πμζυηδηα πμο ηαηακαθχκεηαζ ζε ηάεε δίαζηα, δ 

αζμδζαεεζζιυηδηά ημοξ, αθθά ηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο ηδκ επδνεάγμοκ (Williamson et al. 2005). 

 

6.2. Πνιπθαηλόιεο ειαηνθάξπνπ 

 

6.2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Ο εθαζυηανπμξ είκαζ πνμσυκ ημο εθαζυδεκηνμο πμο ηαθθζενβείηαζ ζηζξ Μεζμβεζαηέξ 

πχνεξ. Βζμπδιζηά, ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία ζεημσνμεζδχκ, 

ηα μπμία είκαζ ζοζηαηζηά πμο ιμζάγμοκ ιε ηδκ ημοιανίκδ. Πανάβμκηαζ ηαηά ημκ δεοηενμβεκή 

ιεηααμθζζιυ ηςκ ιμκμηενπεκίςκ ςξ πνυδνμια ιυνζα δζαθυνςκ αθηαθμεζδχκ. Λεζημονβζηά είκαζ 

βκςζηά ςξ μθεμζίδζα. Σα μθεμζίδζα δεκ είκαζ θαζκμθζηά ζοζηαηζηά, ιπμνμφκ υιςξ κα 

απμηεθέζμοκ ιένμξ ημο θαζκμθζημφ ηιήιαημξ ςξ απμηέθεζια εζηενμπμίδζδξ, ιέζς ζφκδεζδξ 

ζημ ιεηααμθζηυ ιμκμπάηζ ημο ιεααθμκζημφ μλέμξ, ηαηά ημ μπμίμ πνμηφπηεζ δ ζφκεεζδ ηςκ 

ηενπεκίςκ ηαζ ηςκ θαζκμθχκ. Γζ’ αοηυ ηαζ ηα θαζκμθζηά μθεμζίδζα εεςνμφκηαζ ηιήια ημο 

θαζκμθζημφ ηθάζιαημξ ημο εθαζυηανπμο, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ακήημοκ ζηα ζεημσνμεζδή, ηα 

μπμία είκαζ ιδ θαζκμθζηά ιυνζα (Ryan et al.  2002). 

Ο ηανπυξ ηδξ εθζάξ πενζέπεζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ ηονίςξ οδαημδζαθοηέξ. ε 

ακηίεεζδ ιε ηα άθθα θοηζηά έθαζα, ημ πανεέκμ εθαζυθαδμ θαιαάκεηαζ ιε θοζζηή πίεζδ απυ υθμκ ημκ 

ηανπυ ηαζ βζ’  αοηυ δζαηδνμφκηαζ μζ θαζκμθζηέξ μοζίεξ ημο. Σμ ελεοβεκζζιέκμ εθαζυθαδμ δεκ πενζέπεζ 

θαζκυθεξ, επεζδή αοηέξ ςξ πμθζηά, ηονίςξ, ζοζηαηζηά παναζφνμκηαζ ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά απυ ηα 

οδαηζηά δζαθφιαηα ημο ελεοβεκζζιμφ.  

Δηηυξ απυ ηδκ μθεονςπαίκδ ηαζ ηδκ θζβηζηνμζίδδ, ζδιακηζηά θαζκμθζηά μθεμζίδζα πμο 

ανίζημκηαζ ζε ανηεηά ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηδκ εθζά είκαζ δ δζιεεοθμθεονςπασκδ ηαζ δ 

αενιπαζημζίδδ πμο απμηεθεί ημ ηφνζμ πανάβςβμ ημο οδνμλοηζκκαιζημφ μλέμξ. 

Φαζκμθζηά ζοζηαηζηά ανίζημκηαζ ζε υθα ηα ιένδ ημο εθαζυδεκηνμο (θνμφημ, πάζηα, 

θφθθα, ημοημφηζζ, θθμφδα), ζε ζοβηεκηνχζεζξ πμο δζαθένμοκ απυ ζζηυ ζε ζζηυ. 
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ηα θφθθα εθζάξ έπμοκ απμιμκςεεί πμθθά θαζκμθζηά ζοζηαηζηά, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ δ μθεονςπαίκδ δ θζβηζηνμζίδδ ηαζ δ δζιεεοθμθεονςπασκδ, ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ βθοημζίδζα θθααμκμεζδχκ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ ηενηεηίκδ ηαζ δ θμοηεμθίκδ (Ryan et al 

2002). 

Ο ηανπυξ πενζέπεζ πθήεμξ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ απυ υθα ηα 

ιένδ ηδξ Olea europaea L. μ ηανπυξ έπεζ ελεηαζηεί ζε ιεβαθφηενμ ααειυ, εκημφημζξ μζ βκχζεζξ 

βφνς απυ ηδ ζφζηαζδ ηςκ δζαθυνςκ πμζηζθζχκ ζε πμθοθαζκμθζηά ακηζμλεζδςηζηά είκαζ αηυια 

εθθεζπείξ. Οζ δζαθμνέξ ζηδκ ζοβηέκηνςζή ημοξ απυ πμζηζθία ζε πμζηζθία μθείθεηαζ ζε πμθθμφξ 

πανάβμκηεξ. Υαναηηδνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα πανάδεζβια απμηεθεί δ άδνεοζδ ηδξ πενζμπήξ 

υπμο ηαθθζενβμφκηαζ ηα εθαζυδεκηνα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ανέεδηε πςξ υηακ ημ κενυ ιεζχκμκηακ, 

ηυζμ πζμ πμθφ αολάκμκηακ δ πενζεηηζηυηδηα ζε πμθοθαζκυθεξ (Ηςάκκμο, 2003). 

 

6.2.2. Καηεγνξίεο θαηλνιηθώλ ελώζεσλ ζηνλ ειαηόθαξπν 

Οζ πζμ ζδιακηζηέξ ηαηδβμνίεξ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ ημο εθαζυηανπμο πενζθαιαάκμοκ 

θαζκμθζηά μλέα, θαζκμθζηέξ αθημυθεξ, θθααμκμεζδή ηαζ ζεημσνζδμεζδή. 

Οζ ηφνζεξ θαζκμθζηέξ αθημυθεξ ηδξ εθζάξ είκαζ δ οδνμλοηονμζυθδ ηαζ δ ηονμζυθδ. Ζ 

οδνμλοηονμζυθδ είκαζ δ ηφνζα πμθοθαζκυθδ ζηζξ αηαηένβαζηεξ εθζέξ ηαζ ανίζηεηαζ εθεφεενδ ή 

ζοκδεδειέκδ ιε άθθα ιυνζα. Πνμζηαηεφεζ ηα ενοενμηφηηανα απυ μλεζδςηζηέξ αθθμζχζεζξ πμο 

πνμηαθεί ημ οπενμλείδζμ ημο μλοβυκμο ηαζ ιεζχκεζ αζζεδηά ηάπμζμοξ δείηηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ημ μλεζδςηζηυ ζηνεξ. Οζ εθθδκζηέξ εθζέξ εεςνμφκηαζ απυ ηζξ πμζηζθίεξ πμο πενζέπμοκ ηζξ 

ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ οδνμλοηονμζυθδξ. Έπεζ ανεεεί υηζ μζ εθζέξ Καθαιάηαξ πενζέπμοκ 

250-760 mg οδνμλοηονμζυθδξ / Kg, μζ ζζπακζημφ ηφπμο πνάζζκεξ εθζέξ 170-510mg 

οδνμλοηονμζυθδξ / Kg ηαζ μζ εθθδκζημφ ηφπμο ιαφνεξ εθζέξ 100-340mg οδνμλοηονμζυθδξ /Kg 

(Βlekas et al. 2002a). H ηονμζυθδ ηαζ δ θμοηεμθίκδ δεκ λεπέναζακ ηα 170 ηαζ 74 mg/kg, 

ακηίζημζπα. 

Ζ οδνμλοηονμζυθδ επίζδξ βκςζηή ςξ δζοδνμλοθαζκοθεεακυθδ (DPE) είκαζ ιζα 

πμθοθαζκυθδ πμο ελάβεηαζ απυ ημ πανεέκμ εθαζυθαδμ. Έπεζ ακηζμλεζδςηζηή επίδναζδ αθθά μ 

ιδπακζζιυξ δνάζδξ ηδξ δεκ είκαζ βκςζηυξ (O’Dowd et al., 2003). Βνήηακ υηζ δ ακηζμλεζδςηζηή 

ηδξ επίδναζδ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ απμιάηνοκζδ ημο οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο αθθά υπζ 

ημο ζυκημξ οπενμλεζδίμο πμο απεθεοεενχκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ακαπκεοζηζημφ 

λεζπάζιαημξ. 

Ζ ηονμζυθδ, οδνμλοηονμζυθδ, θθααμκμεζδή ηαζ θζπανά μλέα είκαζ ιυνζα πμο δεκ 

επδνεάγμοκ ιυκμ ηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εθζάξ ηαζ ημο εθαζμθάδμο αθθά επίζδξ 

είκαζ ηαζ ζδιακηζημί βεκεηζημί ζδιεζςηέξ βζα αζμπμζηζθυηδηα ηαζ πμζμηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ. Οζ 

Pinelli et al. (2003) αλζμθυβδζακ ηα πμθζηά ζημζπεία ηαζ ηα θζπανά μλέα 10 πανεέκςκ 



ΜΔΡΟ Α΄: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

102 

εθαζμθάδςκ απυ ηδκ Σμζηάκδ χζηε κα δμφκ ηα πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

ζημζπείςκ αοηχκ ζε δείβιαηα πμο εθήθεδζακ απυ ηδκ ίδζα ζοβημιζζηζηή πενίμδμ ηαζ ηδκ ίδζα 

ηεπκζηή επελενβαζίαξ. Πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε HPLC/DAD, HPLC/MS, GC 

ηαζ είκαζ πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ημκ ζοζπεηζζιυ ηδξ ηοπζηυηδηαξ ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο ιε ηα 

δεοηενεφμκηα πμθζηά ζημζπεία ηαζ ημ πνμθίθ θζπανχκ μλέςκ. 

Οζ Angerosa et al. (1995) ακέπηολακ ιζα κέα ιέεμδμ αένζαξ πνςιαημβναθίαξ βζα ηδκ 

ακίπκεοζδ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ζε πανεέκα εθαζυθαδα. Ζ ακαβκχνζζδ ηςκ 

πνςιαημβναθζηχκ ημνοθχκ έβζκε ιε επζθμβή ιαγχκ. Οζ ηφνζεξ ημνοθέξ ακημζζημζπμφζακ ζηδκ 

ηονμζυθδ ηαζ οδνμλοηονμζυθδ. Δπίζδξ ήηακ θακενή δ πανμοζία θζβζηνμζίδδξ πμο δεκ πενζείπε 

ηαναμλοθμιάδα ηαζ παναβχβςκ μθεονςπασκδξ. 

Ζ ηονμζυθδ είκαζ ημ αιέζςξ ζδιακηζηυηενμ θαζκμθζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ αηαηένβαζηδξ 

εθζάξ ηαζ υπςξ δ οδνμλοηονμζυθδ, είηε είκαζ εθεφεενδ είηε ζοκδεδειέκδ ιε άθθα ιυνζα. Ζ 

ζοβηέκηνςζδ ηδξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 30-160mg/Kg (Βlekas et al.  2002b). Άθθα πανάβςβα ηδξ 

οδνμλοηονμζυθδξ είκαζ δ μθεονςπασκδ άβθοημκ, δ δζιέεοθμθεονςπασκδ ηαζ δζάθμνα 

βθοημζίδζα (Βlekas et al., 2002a). θα αοηά εεςνμφκηαζ αζμθαζκυθεξ, ανίζημκηαζ ζηζξ 

επζηναπέγζεξ εθζέξ ηαζ ζημ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ Saija and Uccella 

(2001) πενζέπμοκ ακηζμλεζδςηζηή ηαζ ακηζιζηνμαζαηή δναζηδνζυηδηα δ μπμία έπεζ απμηαθοθεεί 

ιέζα απυ πεζνάιαηα αζμιζιδηζηήξ ζηζξ επζδνάζεζξ ηςκ μοζζχκ απμιάηνοκζδξ ηςκ εθεοεένςκ 

νζγχκ ζε ιειανάκεξ ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ημο ακενχπζκμο δένιαημξ. 

Ζ μθεονςπασκδ είκαζ εζηέναξ ηδξ οδνμλοηονμζυθδξ ηαζ ημο εθεκμθζημφ μλέμξ ηαζ είκαζ 

οπεφεοκδ βζα ηδκ πζηνή βεφζδ ημο εθαζυηανπμο (Βlekas et al.  2002b). Ζ ζοβηέκηνςζή ηδξ ζημκ 

εθαζυηανπμ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ δείηηδξ ςνίιακζδξ αθμφ έπεζ ανεεεί υηζ ηαεχξ δ εθζά 

ςνζιάγεζ δ πενζεηηζηυηδηά ηδξ ζε μθεονςπασκδ ιεζχκεηαζ. 

 

6.3. Πνιπθαηλόιεο ειαηόιαδνπ 

 

6.3.1. πλνιηθέο θαηλνιηθέο ελώζεηο  

Οζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ πμο ανίζημκηαζ ζημ πανεέκμ εθαζυθαδμ, ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία 

ηςκ πμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο εθαίμο υιςξ, ηαηά έκα πμζμζηυ εα ιπμνμφζακ κα εκημπζζημφκ ηαζ ζηα ιδ 

πμθζηά ζοζηαηζηά.
 

Διπμδίγμοκ ηδκ αοημ-μλείδςζδ, απμηεθμφκ ηδ αάζδ ηδξ ελαζνεηζηήξ ημο 

εενιζηήξ ζηαεενυηδηαξ
 
ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζημ παναηηδνζζηζηυ άνςια ηαζ ηδ βεφζδ ημο. 

Σμ εθαζυθαδμ πενζέπεζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ημ ιμκμαηυνεζημ θζπανυ μλφ, εθασηυ μλφ, 

ηαεχξ ηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ακηζμλεζδςηζηχκ μοζζχκ, υπςξ δ α- ηαζ β- ημημθενυθδ, ημ α-

ηανμηέκζμ, μζ θοημζηενυθεξ, ηα ηενπέκζα, ηα θθααμκμεζδή (θμοηεμθίκδ ηαζ ηενηεηίκδ) ηαζ μζ 

πμθοθαζκυθεξ. Σα επίπεδα αοηχκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ζημ εθαζυθαδμ, ελανηχκηαζ απυ βεκεηζημφξ, 
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αβνμηζημφξ ηαζ πενζααθθμκημθμβζημφξ πανάβμκηεξ, δδθαδή απυ ημ είδμξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ημο 

εδάθμοξ, ημο ηθίιαημξ ηαζ ημο ηνυπμο παναβςβήξ ηαζ απμεήηεοζδξ ημο εθαίμο (Gimeno et al. 

2000). Σμ πμθοθαζκμθζηυ ηθάζια πμο δ ζοβηέκηνςζή ημο ιπμνεί κα ακέθεεζ έςξ ηαζ 

800mg/Kg, είκαζ αοηυ πμο πνμζδίδεζ ζημ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ ηάπμζεξ απυ ηζξ επζεοιδηέξ 

μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηέξ ημο, υπςξ μλεία βεφζδ ηαζ άνςια (Visioli et al. 1998).  

Γείβιαηα πανεέκμο εθαζμθάδμο ιε πανυιμζα παναηηδνζζηζηά μλείδςζδξ ηαζ ζφζηαζδ 

θζπανχκ μλέςκ απμεδηεφηδηακ βζα 24 ιήκεξ. Οζ αθθαβέξ ζημ θζπανυ οπυζηνςια 

αημθμοεήεδηακ απυ ιεηνήζεζξ ζε ανζειυ οπενμλεζδίςκ ηαζ K(232) (Psomiadou and Tsimidou, 

2002). HPLC πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ αλζμθυβδζδ αθθαβχκ ζε α-ημημθενυθδ, πθςνμθφθθεξ 

ηαζ πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο. Ζ ζοκμθζηή πενζεηηζηυηδηα θακμθζηχκ ζοζηαηζηχκ 

ιεηνήεδηε θςημιεηνζηά. Ζ απχθεζα ηδξ α-ημημθενυθδξ ηαζ ηανμηεκεμζδχκ ζοβηνίεδηε ιε αοηή 

ηςκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ πνμηείκμκηαξ ιζα εκενβή ζοιιεημπή ζε αοημμλείδςζδ. Ο 

πμενζμνζζιέκμξ νυθμξ ημο ζημοαθεκίμο ζηδκ αοημμλείδςζδ επζαεααζχεδηε πεναζηένς ιε ηδ 

πνήζδ εκυξ ιμκηέθμο εθαζμθάδμο πανμοζία ηδξ α-ημημθενυθδξ. Ζ απμδυιδζδ ηδξ θαζμθοηίκδξ 

α ήηακ ορδθή ακ ηαζ θςημιεηνζηυξ οπμθμβζζιυξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε πθςνμθφθθδ δεκ έδεζλε 

αοηυ. Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ δναζηζηυηδηαξ ηδξ θαζμθοηίκδξ α ζε ηνία δζαθμνεηζηά επίπεδα 

πνμζεήηδξ ζημ ιμκηέθμ εθαζμθάδμο έδεζλε έκακ ακηζμλεζδςηζηυ νυθμ ιε ελάνηδζδ ζηδκ 

ζοβηέκηνςζδ πζμ απμθαζζζηζηυ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, μ μπμίμξ ιπμνεί εκ ιένεζ κα μθείθεηαζ 

ζηδ δναζηζηυηδηα ζοβηεηνζιέκςκ πνμσυκηςκ απμδυιδζδξ. 

Καηά ηδκ ελαβςβή ημο εθαζμθάδμο, ηονίςξ ζημ ζηάδζμ ηδξ πίεζδξ ηαζ ηδξ ιάθαλδξ, μζ 

ακηζδνάζεζξ μλείδςζδξ ηαζ οδνυθοζδξ πμο θαιαάκμοκ πχνα, πνμηαθμφκ ηδκ ειθάκζζδ 

απθμφζηενςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ. Ζ δζάθοζδ ηςκ οδαημδζαθοηχκ ημθθμεζδχκ μοζζχκ 

(πνςηεσκχκ ηαζ οδαηακενάηςκ) πμο ζοκοπάνπμοκ ιε ηζξ θαζκμθζηέξ θαίκεηαζ υηζ ζοκηεθεί ηαζ 

ζηδ ιενζηή δζάθοζδ ηςκ θαζκμθζηχκ μοζζχκ, ηαηά ηδκ επελενβαζία ημο εθαζυηανπμο ζημ 

εθαζμονβείμ. Ζ δζάθοζδ αοηή έπεζ ςξ απμηέθεζια, έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ θαζκμθζηχκ μοζζχκ, μζ 

μπμίεξ οπάνπμοκ ζηδ ζάνηα ημο ηανπμφ, κα απμιαηνφκμκηαζ ιε ηα απυκενα εκχ έκα ιζηνυ 

ιένμξ κα ιπαίκεζ ζημ εθαζυθαδμ ηαζ έηζζ ιε ηδκ πανμοζία ημοξ κα εκζζπφμοκ ζε ζδιακηζηυ 

ααειυ ηδκ ακημπή ημο ζηδκ μλείδςζδ (Ηςάκκμο Δ., 2003). Πεζναιαηζηά δεδμιέκα ηαηαθήβμοκ 

ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα απυκενα, ηα μπμία είκαζ αηαηένβαζηα ιδ πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά πμο 

ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ απμηεθμφκ ζζπονμφξ νοπακηέξ, εα ιπμνμφζακ ζημ ιέθθμκ ιε ηαηάθθδθδ 

επελενβαζία κα απμηεθέζμοκ ιζα εκδζαθένμοζα, εκαθθαηηζηή πδβή αζμθμβζηά δναζηζηχκ 

πμθοθαζκμθχκ (Mulinacci et al. 2001). 
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6.3.2. Σπξνζόιε θαη Τδξνμπηπξνζόιε 

Σα ηονζυηενα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά πμο ανίζημκηαζ ζε ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζημ 

εθαζυθαδμ είκαζ δ ηονμζυθδ ηαζ δ οδνμλοηονμζυθδ. Ζ ηονμζυθδ ηαζ δ οδνμλοηονμζυθδ, 

απμηεθμφκ ηζξ πζμ απθέξ πμθοθαζκυθεξ ζε υηζ αθμνά ζηδ δμιή ημοξ, αθμφ έπμοκ έκα ιυκμ 

ανςιαηζηυ δαηηφθζμ ηαζ ιζα ή δφμ οδνμλοθμιάδεξ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ πμθοθαζκυθεξ 

πμο έπμοκ ανηεηέξ οδνμλο-ανςιαηζηέξ μιάδεξ ζημ ιυνζμ ημοξ. οβηνίζεζξ ιεηαλφ δζαθυνςκ 

θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ έπμοκ δείλεζ υηζ δ οδνμλοηονμζυθδ είκαζ ημ πζμ ζζπονυ ακηζμλεζδςηζηυ 

ζοζηαηζηυ ημο εθαζμθάδμο, πανυθμ πμο δ ζοβηέκηνςζή ηδξ ζε αοηυ είκαζ πμθθέξ θμνέξ ανηεηά 

παιδθή. Ζ πανμοζία ιζαξ ηαηεπμθζηήξ μιάδαξ ζημ ιυνζμ ημο ακηζμλεζδςηζημφ, θαίκεηαζ κα 

ζοκζζηά έκακ ζδιακηζηυ πανάβμκηα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ νίγαξ ημο κζηνζημφ 

μλεζδίμο. Χξ εη ημφημο, δ οδνμλοηονμζυθδ, ελαζηίαξ ηδξ δμιήξ ημο ιμνίμο ηδξ, έπεζ ορδθή 

πνμζηαηεοηζηή επίδναζδ ζηδκ ελανηχιεκδ απυ ηδκ νίγα ημο κζηνζημφ μλεζδίμο κίηνςζδ ηδξ 

ηονμζίκδξ ηαζ ζηδκ αθάαδ ημο DNA in vitro (Puerta et al. 2001, Deiana et al. 1999b). Μεθέηεξ 

ιε ηδκ ιέεμδμ rancimat ζε εενιμηναζία 120 °C έδεζλακ υηζ δ μλεζδςηζηή ζηαεενυηδηα ημο 

εθαζμθάδμο ζε αολακυιεκεξ εενιμηναζίεξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πενζεηηζηυηδηά ημο ζε 

οδνμλοηονμζυθδ, αθθά ηαζ απυ ηδκ εκ βέκεζ ζοβηέκηνςζή ημο ζε μθζηά θαζκμθζηά ζοζηαηζηά. 

Έηζζ  ζε ιζα πνυζθαηδ ένεοκα ιεηνήεδηε δ ζπέζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ μθζηχκ πμθζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ζε δζάθμνμοξ ηφπμοξ πανεέκμο εθαζυθαδμο ηα μπμία είπακ ζοζηεοαζηεί ζε 

δζάζηδια ηνζχκ εηχκ, ιε ηδκ ζηαεενυηδηα ημο. Δπεζδή ζηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία ακαθένεηαζ υηζ 

δ ζηαεενυηδηα ημο εθαζμθάδμο μθείθεηαζ ηονίςξ ζηζξ μνεμδζθαζκυθεξ πμο πενζέπεζ, ζηδκ ένεοκα 

αοηή ελεηάζηδηε ηαζ δ ζπέζδ ηςκ μνεμδζθαζκμθχκ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ μθζηχκ θαζκμθζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ηαζ ανέεδηε υηζ δ ζοβηέκηνςζή ημοξ είκαζ ακάθμβδ (Blekas et al. 2002b). 

 

6.3.3. Οιεπξσπατλε 

Πανάβςβα ηδξ ηονμζυθδξ ηαζ ηδξ οδνμλοηονμζυθδξ έπμοκ επίζδξ ανεεεί ηαζ ζημ 

θζβυηενμ πμθζηυ ηθάζια ημο εθαζυθαδμο ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηδκ μθεονςπασκδ άβθοημκ ηαζ ηδκ 

θζβηζηνμζίδδ. Σμ ηθάζια αοηυ είκαζ πμθφπθμημ ιίβια ηαζ δ πδιζηή ημο θφζδ δεκ έπεζ 

δζεοηνζκζζεεί εκηεθχξ. 

Ζ μθεονςπασκδ ανίζηεηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζημκ εθαζυηανπμ ηαζ ζηα θφθθα ηδξ 

εθζάξ, έπεζ δείλεζ αζεεκή ακηζμλεζδςηζηή δναζηδνζυηδηα ζημ εθαζυθαδμ (Gordon et al. 2001). 

Ζ μθεονςπαΐκδ είκαζ ιζηνήξ ζδιαζίαξ ζηδκ εθαζμπμίδζδ, βζαηί είκαζ οδαημδζαθοηή ηαζ 

απμιαηνφκεηαζ ιε ηα θοηζηά οβνά (Olive oil source.com/olive chemistry). Δίκαζ υιςξ 

ζδιακηζηή ςξ ακηζμλεζδςηζηή μοζία ιε αζμθμβζηή δνάζδ .(Ακδνζηυπμοθμξ η.ά.2005) 
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6.3.4. Άιιεο απιέο θαηλνιηθέο ελώζεηο  

Δηηυξ απυ ηδκ ηονμζυθδ ηαζ ηδκ οδνμλοηονμζυθδ πμο ζοκήεςξ ακαθένμκηαζ ζακ ηφνζα 

ζοζηαηζηά, άθθα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά ειθακίγμκηαζ ζοπκά ζημοξ πίκαηεξ ηδξ θαζκμθζηήξ 

ζφκεεζδξ ημο εθαζμθάδμο, υπςξ είκαζ ηα μλέα μιμαακζθθζηυ, πνςημηαηεπζηυ, ζονζκβηζηυ ηαζ π -

οδνμλοθαζκμθμλεζηυ. Άθθα ζοζηαηζηά πμο έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ ακαθενεεί είκαζ ημ αακκζθζηυ 

μλφ, ημ π-ημοιανζηυ, ημ ηαθεσηυ μλφ, ημ π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ, ημ π-οδνμλοθαζκμθαηηζηυ μλφ, 

ημ ζζκαπζηυ μλφ ηαζ ημ μ-ημοιανζηυ μλφ. Σα ηζκκαιζηυ, εθεακμθζηυ, ζζηζιζηυ ηαζ ημοσκζηυ μλφ, 

ακαθένμκηαζ ζοπκά ζακ θαζκυθεξ εθαζμθάδμο παν’ υθμ πμο ημοξ θείπεζ ιζα θαζκμθζηή μιάδα ή 

αηυια ηαζ έκαξ ανςιαηζηυξ δαηηφθζμξ (Βεηζάνδ, 2001). ημ ηθάζια αοηυ οπάνπμοκ επίζδξ ηαζ 

ηάπμζα άθθα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά ζε ιζηνυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ, υπςξ είκαζ ημ εθεκμθζηυ μλφ, 

δ θμοηεμθίκδ ηαζ δ απζβεκίκδ. 

  

6.4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πνιπθαηλνιώλ ζην ειαηόιαδν 

Σα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά πανμοζζάγμοκ αλζυθμβεξ πμζμηζηέξ ηαζ πμζμηζηέξ ιεηααμθέξ 

ηαηά ημκ αζμθμβζηυ ηφηθμ ηδξ εθζάξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε: 

1. Σδκ πμζηζθία ημο εθαζυηανπμο 

2. Σδκ ςνζιυηδηα ημο ηανπμφ: έπεζ δεζπεεί υηζ ζηα χνζια θνμφηα ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

πμθοθαζκμθχκ είκαζ ζπεδυκ ημ ιζζυ ζε ζφβηνζζδ ιε αοηυ ηςκ άβμονςκ θνμφηςκ 

3. Σμ ανδεοηζηυ ηαεεζηχξ ηαηά ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ εθαζυδεκηνςκ 

4. Σμ ζφζηδια παναθααήξ ημο εθαζυθαδμο  

 

6.4.1. Δπηδξάζεηο ηεο άξδεπζεο  

Έπεζ ανεεεί πςξ πανυθμ πμο μ ηανπυξ ηδξ εθζάξ, δείπκεζ ιζα αλζμζδιείςηδ 

πνμζανιμζηζηυηδηα υηακ αολάκεηαζ μ υβημξ ημο κενμφ, ιε αφλδζδ ημο πάπμοξ ηδξ ζάνηαξ πμο 

ημκ πνμζηαηεφεζ απυ ηδκ απχθεζα ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, ημ εθαζυθαδμ ηναηάεζ ιεκ πμθθά απυ 

ηα ζοζηαηζηά ημο, υπζ υιςξ ηα θαζκμθζηά. Απμηέθεζια ηςκ παναπάκς είκαζ υηζ υηακ αολάκεηαζ 

μ υβημξ ημο κενμφ πμο δέπμκηαζ ηα εθαζυδεκηνα πνζκ ηδ ζοθθμβή ημο ηανπμφ ζε πμζμζηυ 

ιεβαθφηενμ απυ 66% ημο ETc (crop evapotranspiration), κα ιεζχκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο 

ελαβυιεκμο εθαζυθαδμο ζε πμθοθαζκυθεξ ηαζ έηζζ πανυθμ πμο αοηυ έπεζ ηαθφηενα 

μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά δδθαδή ηαθφηενδ βεφζδ, ηαθφηενμ πνχια, θζβυηενδ πίηνα ηηθ, 

κα οζηενεί ζε θαζκμθζηά ζοζηαηζηά (Patumi et al. 2002). 

 

6.4.2. Δπηδξάζεηο ηεο κεζόδνπ παξαιαβήο  

Ζ ηεπκζηή ελαβςβήξ ημο εθαζυθαδμο θαίκεηαζ υηζ επδνεάγεζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο ζε 

θαζκμθζηά ζοζηαηζηά. Σα εθαζυθαδα πμο πανάβμκηαζ απυ ζφζηδια θοβμηέκηνζζδξ 
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πανμοζζάγμοκ βεκζηά ιζηνυηενδ πμζυηδηα πμθοθαζκμθχκ ζε ζπέζδ ιε ηα εθαζυθαδα πμο 

πνμένπμκηαζ απυ άθθα ζοζηήιαηα (πίεζδξ, θζθηνανίζιαημξ). Κάπμζμζ ενεοκδηέξ ζζπονίγμκηαζ 

υηζ δ δζαθμνά είκαζ αηνζαχξ 50%. Άθθμζ ενεοκδηέξ ανήηακ ιζα δζαθμνά ηδξ ηάλδξ ημο 5-40% 

υηακ μζ ίδζεξ εθζέξ επελενβάζηδηακ ιε ημ ηθαζζζηυ ζοκεπέξ ζφζηδια. Μζηνέξ παναθθαβέξ ημο 

ιδπακμθμβζημφ ιδπακζζιμφ, ηδξ ζφκεθζρδξ ηςκ εθζχκ, ηςκ εενιμηναζζχκ πμο εθανιυγμκηαζ 

ζηδ δζάνηεζα ηδξ επαθήξ ιε ημ κενυ ηαζ ημο ζοκμθζημφ υβημο ημο κενμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ, 

ιπμνμφκ κα  πνμηαθέζμοκ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζημ μθζηυ πμζμζηυ ηςκ θαζκμθχκ. 

Πανά ημ βεβμκυξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ απυρεςκ πάκς ζε αοηυ ημ εέια, βεκζηά θαίκεηαζ κα 

πνμηφπημοκ ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα: 

 Σα ζοζηήιαηα πίεζδξ εββοχκηαζ εθαζυθαδμ ιε ορδθυηενμ πενζεπυιεκμ ζε ζοκμθζηέξ 

πμθοθαζκυθεξ, ζε μνεμδζθαζκυθεξ ηαζ ζε οδνμλοηονμζυθδ. 

 Σμ ζφζηδια θοβμηέκηνζζδξ ηδξ πάζηαξ μθυηθδνςκ ηςκ θνμφηςκ ηδξ εθζάξ δίκεζ εθαζυθαδμ 

ιε ζοκμθζηέξ πμθοθαζκυθεξ πζμ παιδθέξ ζε ζπέζδ ιε αοηυ πμο παναθαιαάκεηαζ απυ ηα 

παναπάκς ζοζηήιαηα. Ζ ιείςζδ ζε πμθοθαζκμθζηέξ μοζίεξ ηαηά 40-50% ηαηαθμβίγεηαζ 

ζηδ δνάζδ ηδξ δζάθοζδξ ημο κενμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ. Ζ πνμζεήηδ κενμφ εζζάβεζ 

ιεηααθδηέξ πμο επζδνμφκ ζηδκ ζζμννμπία ηαηακμιήξ ηςκ πμθοθαζκμθχκ ζημ ζφζηδια 

κενυ/θάδζ. Ζ δζαθμνά ιάθζζηα αοηή ζζπφεζ εθυζμκ ζοθθέβμκηαζ ιυκμ οβζείξ εθζέξ απυ ημ 

δέκηνμ.  

 Σα ηεθεοηαία πνυκζα έκα κέμ είδμξ δζαπςνζζηήνα έπεζ ηοηθμθμνήζεζ ζημ ειπυνζμ, ημ 

θεβυιεκμ δφμ θάζεςκ θοβμηεκηνζηυ ή μζημθμβζηυ ζφζηδια. Αοηυ δεκ απαζηεί ηδκ 

πνμζεήηδ κενμφ ηαζ πςνίγεζ ηδκ εθαζυιαγα ζε δφμ ιένδ: ημ εθαζυθαδμ ηαζ ηδκ πμφθπα, έηζζ 

χζηε ηα πνμαθδιαηζηά απυκενα πενζμνίγμκηαζ ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ θοζζηυ κενυ ηςκ 

εθζχκ παναιέκεζ ζηδ πάζηα ηαζ έηζζ έκα ιεβαθφηενμ πμζμζηυ πμθοθαζκμθχκ ιεηαθένμκηαζ 

ζημ εθαζυθαδμ. Σα έθαζα ηα μπμία πανήπεδζακ ιε ημ δζθαζζηυ ζφζηδια, έπμοκ ζδιακηζηά 

ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ζοκεπχκ ιζα αολδιέκδ 

ζηαεενυηδηα ζηδκ αοημλείδςζδ (Βεηζάνδ, 2001). 

Γζα εθζέξ πμθφ χνζιεξ ζοθθεβιέκεξ απυ ηδκ βδ ή ηα δίπηοα έπμοιε εθαζυθαδμ πμο 

πανμοζζάγεζ παιδθέξ πμθοθαζκυθεξ (απυ 30-70mg/L), πςνίξ απαναίηδηα αοηυ κα ιπμνεί άιεζα 

κα ζοζπεηζζεεί ιε ηα δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα ελαβςβήξ, αθμφ ζηζξ εθζέξ πμο πέθημοκ  απυ ημ 

δέκηνμ, δδιζμονβμφκηαζ πμζηίθεξ εκγοιαηζηέξ δζενβαζίεξ πμο μδδβμφκ ζε μλείδςζδ ηαζ 

πμθοιενζζιυ ηςκ πμθοθαζκμθχκ (Βεηζάνδ, 2001). 
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6.4.3. Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο παξαιαβήο  

ηδ δζάνηεζα ηδξ ελαβςβήξ ημο εθαζυθαδμο έπεζ ιεθεηδεεί δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

πμθοθαζκμθχκ ηάης απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ ιεηααθδηχκ υπςξ εενιμηναζία, πνυκμξ ιάθαλδξ ηαζ 

θεπηυηδηα άθεζδξ ιε ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα: 

1. Μζα θεπηυηενδ ιάθαλδ εοκμεί ηδκ αφλδζδ ηςκ μθζηχκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ζημ 

εθαζυθαδμ. 

2. Τπάνπεζ ιζα ακηίζηνμθδ ζπέζδ ζοζπέηζζδξ ακάιεζα ζηδκ ζοβηέκηνςζδ πμθοθαζκμθχκ ηαζ 

ηδ δζάνηεζα ιάθαλδξ πμο  μθείθεηαζ ιάθθμκ ζηδ δνάζδ ημο αηιμζθαζνζημφ μλοβυκμο ηαζ 

άθθςκ θαζκμθμλεζδαζχκ πμο ηαηαθφμοκ ηδκ μλείδςζδ ηςκ θαζκμθχκ ζε ηζκυκεξ ηαζ ιεηά 

ζε πμθοιενή. 

3. Μζα εενιμηναζία πζμ ορδθή (απυ 18° ζε 30°C) ηαηά ηδκ δζαδζηαζία επελενβαζίαξ εοκμεί 

ηδκ δζάθοζδ ιενζηχκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο ανίζημκηαζ ζηδ πάζηα ηαζ δδιζμονβεί 

ζηδ ζοκέπεζα ειπθμοηζζιυ ζηζξ πμθοθαζκυθεξ ημο εθαζμθάδμο. 

 

6.4.4. Πνιπθαηλόιεο ειαηνπξγείσλ 2 θάζεσλ θαη 3 θάζεσλ 

 

 

Πανεέκμ εθαζυθαδμ πνμενπυιεκμ απυ:  

Οιάδα A= πνάζζκεξ εθζέξ ηαζ θοβμηέκηνδζδ 2 θάζεςκ 

Οιάδα B= χνζιεξ εθζέξ ηαζ θοβμηέκηνδζδ 2 θάζεςκ 

Οιάδα C= πνάζζκεξ εθζέξ ηαζ θοβμηέκηνδζδ 3 θάζεςκ  

Οιάδα D= χνζιεξ εθζέξ ηαζ θοβμηέκηνδζδ 3 θάζεςκ 

ρήκα 6.1. πγθξηηηθή αμηνιόγεζε παξζέλνπ ειαηνιάδνπ από ζύζηεκα 2 θαη 3 θάζεσλ 

πξνεξρόκελν από πξάζηλεο θαη ώξηκεο ειηέο 

http://www.kepka.org/eurolive/Grk/u004c.htm 

Α 

Β C 

D 

Α B C D 

http://www.kepka.org/eurolive/Grk/u004c.htm


ΜΔΡΟ Α΄: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

108 

πςξ βίκεηαζ ζαθέξ απυ ημ δζάβναιια ημο (ρήκαηνο 6.1), ημ ιεβαθφηενμ θαζκμθζηυ 

πενζεπυιεκμ ειθακίγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ υπμο μζ εθζέξ ήηακ πνάζζκεξ (άββμονεξ) ηαζ 

οπέζηδζακ θοβμηέκηνδζδ 2 θάζεςκ (123,82mg/kg CAE). ηαδζαηά ιεζχκεηαζ ζηδκ μιάδα Β ζε 

80,88mg/kg CAE, ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ μιάδα C ζε 72,93mg/kg CAE ηαζ ηεθζηά ηαηαθήβεζ ζηδκ 

μιάδα D πμο εηπνμζςπεφεζ ηζξ χνζιεξ εθζέξ πμο οπέζηδζακ θοβμηέκηνδζδ 3 θάζεςκ, ιε 

θαζκμθζηυ πενζεπυιεκμ ίζμ πενίπμο ιε ημ 1/3  ηδξ μιάδαξ Α. Έπμοκ επίζδξ ζδιακηζηή 

ακηζμλεζδςηζηή επίδναζδ. 

φιθςκα ιε ημοξ Cerretani et al. (2005) μζ μπμίμζ ζφβηνζκακ θάδζα απυ 2 δζαθμνεηζηέξ 

πμζηζθίεξ εθζάξ (Ghiacciolo and Nostrana di Brisighella) ανήηακ υηζ ηα θάδζα αοηά είπακ 

δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ θζπανχκ μλέςκ (εζδζηυηενα δ ακαθμβία C18:1/C18:2), θαζκμθζηά 

ζοζηαηζηά ηαζ μλεζδςηζηή ζηαεενυηδηα. Δπίζδξ ζφβηνζακ δφμ δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα 

ελαβςβήξ θαδζμφ, έκα ζοκεπέξ ηαζ έκα παιδθήξ δοκαιζηυηδηαξ ηαζ ηθίιαηαξ. Βνήηακ υηζ ζημ 

ηεθεοηαίμ ηα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά ηαζ ηα δζθαζκμθζηά ζοζηαηζηά υπςξ ηαζ δ μλεζδςηζηή ακημπή 

ήηακ ορδθυηενα βζα αοηά ηα θάδζα πμο πανήπεδζακ ιε αοηυ ημ ζφζηδια. 

 

6.5. Πνιπθαηλόιεο θαη αληηνμεηδσηηθή δξάζε.  

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ εθεφεενςκ νζγχκ ζημ ζχια πνμηαθεί ζμαανά πνμαθήιαηα ζηδκ 

οβεία ημο ακενχπμο. οβηεηνζιέκα μζ εθεφεενεξ νίγεξ, πμο πανάβμκηαζ ηαηά ηζξ ακηζδνάζεζξ 

μλείδςζδξ, ηαηαζηνέθμοκ ηα πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα ηςκ ιειανακχκ ηαζ αθάπημοκ ημ 

DNA, ηζξ πνςηεΐκεξ ηαζ ηα θζπίδζα. Έηζζ ηα πνμσυκηα ηδξ μλείδςζδξ είκαζ οπεφεοκα βζα ανηεηέξ 

αζεέκεζεξ υπςξ ηανηίκμξ, ηανδζμπάεεζεξ, ηαηαννάηηδξ, κεονμπάεεζεξ ηαζ εκγοιζηέξ αζεέκεζεξ. 

Ανηεηέξ επζδδιζμθμβζηέξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δίαζηεξ πμο πενζέπμοκ ιεβάθδ πμζυηδηα 

ακηζμλεζδςηζηχκ μοζζχκ, πανέπμοκ πνμζηαζία απυ δζάθμνεξ αζεέκεζεξ, ιε απμηέθεζια ηυζμ βζα 

ηδκ πνυθδρδ υζμ ηαζ βζα ηδκ εεναπεία ημοξ κα απαζηείηαζ ζοιιυνθςζδ ζε δζαζηδηζηά ζπήιαηα 

πμο πανέπμοκ ζε αθεμκία ηα ζοζηαηζηά αοηά. (Γμονδμοκά, 2002). 

Οζ πμθοθαζκυθεξ απμηεθμφκ ζζπονέξ ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ, ζοιπέναζια πμο έπεζ 

ελαπεεί απυ πθήεμξ επζζηδιμκζηχκ ενεοκχκ ηαζ πμθθχκ πεζναιάηςκ in vivo ηαζ in vitro. Ζ 

πνμζηαηεοηζηή δνάζδ ηςκ πμθοθαζκμθχκ απμδίδεηαζ ζηδκ ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ημοξ ςξ 

δεζιεοηέξ ηςκ εθεοεένςκ νζγχκ ή ςξ απμδμιδηέξ ηςκ αθοζςηχκ μλεζδςηζηχκ ακηζδνάζεςκ. 

Αοηυ ζζπφεζ ηονίςξ βζα υζεξ έπμοκ μνεμ- δζθαζκμθζηή- ηαηεπμθζηή ζφκηαλδ ζημ ιυνζμ ημοξ. Ζ 

ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ημοξ εηδδθχκεηαζ ιε ηδκ πνμζηαζία ηδξ LDL απυ μλείδςζδ ηαεχξ ηαζ ιε 

ηδκ πνμζηαζία ημο επζεδθζαημφ ζζημφ απυ μλεζδςηζημφξ πανάβμκηεξ, ιε απμηέθεζια κα 

ιεζχκμκηαζ μζ πζεακυηδηεξ ζπδιαηζζιμφ αεδνςιαηζηήξ πθάηαξ ηαζ επμιέκςξ μ ηίκδοκμξ βζα 

ηανδζμπάεεζεξ. (Ακδνζηυπμοθμξ, 2002, Giovannini et al., 1999). Οζ Espin et al. (2000) είδακ υηζ 

ημ εθαζυθαδμ είπε ζδιακηζηή ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα υπςξ εηθνάζηδηε απυ ηδκ ζηακυηδηα 
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απμδυιδζδξ εθεοεένςκ νζγχκ (radical scavenger capacity) ζημ ηιήια ηδξ ιεεακυθδξ ημο 

εθαζμθάδμο θυβς ηδξ πανμοζίαξ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ. Ζ ζηακυηδηα αοηή δεκ ήηακ 

δζαθμνεηζηή βζα εθαζυθαδα πνμενπυιεκα απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ.  

Πανυθα αοηά δ ημ ενεοκδηζηυ πεδίμ έπεζ αηυια ηενάζηζα πενζεχνζα, ιζαξ ηαζ πμθθά 

ενςηήιαηα παναιέκμοκ ακαπάκηδηα, ζδζαίηενα ζηδκ in vivo ένεοκα δ μπμία είκαζ ιεκ εηηεκήξ 

αθθά ηονίςξ πενζμνίγεηαζ ζε πεζνάιαηα ιε πεζναιαηυγςα ηαζ υπζ ζε πεζνάιαηα ιε ακενχπμοξ. 

Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ άπμρδ υηζ ιζα διενήζζα δυζδ 10-20mg πμθοθαζκμθχκ ζε 

ιαηνμπνυκζα αάζδ είκαζ ηαηάθθδθδ βζα πνυθδρδ ηανδζμπαεεζχκ. Αοηυ απμηηά ζδζαίηενδ 

ζδιαζία βζα ηδκ Δθθάδα υπμο ημοθάπζζημκ ημ 50% ηδξ παναπάκς πνυζθδρδξ πνμένπεηαζ απυ 

ηδκ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο (Aκδνζηυπμοθμξ η.α, 2002). 

 

6.6. Ζ Βηνινγηθή ζεκαζία ησλ πνιπθαηλνιώλ ηνπ ειαηνιάδνπ 

Σμ εθαζυθαδμ, πμο είκαζ δ ηφνζα πδβή θίπμοξ ζηδκ ιεζμβεζαηή δζαηνμθή, απμηεθεί βζα 

πμθθμφξ ιζα ζδζαίηενα πανζζιαηζηή ηνμθή ιε εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ζηδκ οβεία. Μζα απυ αοηέξ 

είκαζ υηζ ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ LDL πμθδζηενυθδξ ηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ HDL 

πμθδζηενυθδξ, ιεζχκμκηαξ έηζζ ημκ ηίκδοκμ βζα ειθάκζζδ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο. Δπίζδξ 

ανηεηέξ ένεοκεξ πνμηείκμοκ υηζ ημ εθαζυθαδμ έπεζ εοενβεηζηή δνάζδ ζε θθεβιμκχδεζξ αθθά ηαζ 

αοημάκμζεξ παεήζεζξ, υπςξ δ νεοιαημεζδή ανενίηζδα ηνμπμπμζχκηαξ ηάπμζμκ ιδπακζζιυ ηςκ 

ηοηηανμηζκχκ ηδξ θθεβιμκήξ. Πμθθέξ απυ ηζξ παναπάκς δνάζεζξ ημο εθαζμθάδμο απμδίδμκηαζ 

ζηζξ πμθοθαζκυθεξ πμο πενζέπεζ. Ο ηνυπμξ πμο αοηέξ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ εοενβεηζηή αζμθμβζηή 

δνάζδ ημο, αθθά ηαζ μ ιδπακζζιυξ δνάζδξ ημοξ ιπμνεί κα ζοκμρζζεεί ζηα παναηάης: 

 

6.6.1. Πνιπθαηλόιεο ειαηνιάδνπ θαη πξνζηαζία ηεο LDL από ηελ νμείδσζε : 

Ζ ζηεθακζαία ηανδζυπαεεζα απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ηονζυηενεξ αζηίεξ εακάημο ηςκ θαχκ 

ημο δοηζημφ ηυζιμο.  

ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ κυζμο πνςηεΐκεξ παιδθήξ ποηκυηδηαξ ηαζ ιμκμπφνδκα ημο 

αίιαημξ εζζένπμκηαζ ζημ αββεζαηυ εκδμεήθζμ, υπμο έκα ιένμξ ηςκ LDL μλεζδχκεηαζ ηαζ 

πνμζθαιαάκεηαζ απυ ηα ιαηνμθάβα ηφηηανα πονμδμηχκηαξ ιζα ζεζνά απυ δζενβαζίεξ πμο 

ηεθζηά μδδβμφκ ζημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ αεδνςιαηζηήξ πθάηαξ, δ μπμία πνμηαθεί ηδκ παεμθμβζηή 

ζηέκςζδ. Ζ επίδναζδ ηδξ πθάηαξ ζηδ νμή ημο αίιαημξ επδνεάγεηαζ επίζδξ απυ ημ ιήημξ ηαζ ηδκ 

ηαηακμιή ηδξ αθθμίςζδξ, αθθά βεκζηά βζα κα πενζμνζζεεί δ νμή αοηή ζε ηέημζμ ααειυ πμο κα 

είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζεζ ζμαανά πνμαθήιαηα, απαζηείηαζ εθθάηςζδ ηδξ δζαιέηνμο ημο 

αοθμφ ηαηά 70%.  

Ζ LDL ή αθθζχξ θζπμπνςηεσκδ παιδθήξ ποηκυηδηαξ, είκαζ έκα ζθαζνζηυ ιυνζμ πμο 

πενζέπεζ ιζα πνςηεΐκδ ορδθμφ ιμνζαημφ αάνμοξ πμο ηαθείηαζ απμθζπμπνςηεσκδ Β (apo B). Έκα 
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ηέημζμ ιυνζμ πενζέπεζ πενίπμο 3500 θζπανά μλέα εη ηςκ μπμίςκ ηα ιζζά απυ αοηά 

πμθοαηυνεζηα, εκχ επζπθέμκ πενζέπεζ ηαζ πμθθέξ ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ υπςξ αζηαιίκδ Δ. Ζ 

μλείδςζδ ηδξ LDL είκαζ ιζα αθοζζδςηή ακηίδναζδ αοημλείδςζδξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ημο 

ιμνίμο, ηδκ μπμία πνμηαθμφκ μζ εθεφεενεξ νίγεξ θυβς ημο αζφγεοηημο δθεηηνμκίμο πμο 

πενζέπμοκ. Ζ αθοζζδςηή ακηίδναζδ λεηζκάεζ, υηακ ιζα εκενβή εθεφεενδ νίγα αθαζνεί έκα άημιμ 

οδνμβυκμο απυ έκα ιυνζμ πμθοαηυνεζημο θζπανμφ μλέμξ. Σα πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα είκαζ 

πμθφ εφημθα μλεζδχζζια ελαζηίαξ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ ημοξ, αθμφ υπςξ είκαζ βκςζηυ υζμ 

αολάκεζ μ ανζειυξ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ ζε ιζα έκςζδ ηυζμ πζμ επζννεπήξ είκαζ δ έκςζδ αοηή 

ζηδκ μλείδςζδ. πδιαηίγμκηαζ ηυηε νίγεξ οπενμλεζδίςκ ηςκ θζπζδίςκ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ ιε ηδ 

ζεζνά ημοξ κα πνμηαθέζμοκ μλείδςζδ ζηα βεζημκζηά θζπανά μλέα. 

Αθμφ δ μλείδςζδ ηςκ LDL απμηεθεί ηονίανπμ ημιιάηζ ηδξ αεδνςιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, 

εφημθα ζοιπεναίκεηαζ υηζ ηνυπμζ ακαζημθήξ αοηήξ ηδξ μλείδςζδξ απμηεθεί ημ γδημφιεκμ βζα 

ηδκ πνυθδρδ ηδξ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο.  

Ζ πνμζηαηεοηζηή δνάζδ ηςκ πμθοθαζκμθχκ ημο εθαζμθάδμο, απμδίδεηαζ ζε αοηή 

αηνζαχξ ηδκ ζηακυηδηα δδθαδή ζηδκ πνμζηαζία ηδξ LDL απυ ηδκ μλείδςζδ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ 

πνμζηαζία ημο επζεδθζαημφ ζζημφ απυ μλεζδςηζημφξ πανάβμκηεξ, ιε απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηδξ 

αεδνςιαηζηήξ  δζαδζηαζίαξ (Ακδνζηυπμοθμξ, 2002). 

ηδκ ένεοκα ηςκ Fito et al (2000a), δ LDL πθάζιαημξ, ημ μπμίμ είπε επςαζηεί ιε 

θαζκυθεξ, πανμοζίαζε ιζα δμζμελανηχιεκδ αφλδζδ ζηδ θακεάκμοζα θάζδ μλείδςζδξ ηδξ. 

Δπίζδξ υηακ πνμζηέεδηακ πμζυηδηεξ έληνα πανεέκμο εθαζμθάδμο ζε απμιμκςιέκδ LDL, 

παναηδνήεδηακ πανυιμζα απμηεθέζιαηα, αοηή ηδ θμνά υιςξ ιεηά απυ μλείδςζδ πμο 

πνμηάθεζακ ιεηαθθζηά ζυκηα (παθηυξ). Σα απμηεθέζιαηα αοηά οπμδεζηκφμοκ υηζ μζ θαζκμθζηέξ 

εκχζεζξ ημο εθαζμθάδμο πνμζηαηεφμοκ ηδκ LDL απυ in vitro μλείδςζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ 

εθεφεενεξ νίγεξ ηαζ ιεηαθθζηά ζυκηα (Fito et al. 2000a).  

ιςξ ηαζ ζε in vivo ένεοκεξ, έπμοκ ανεεεί ζμαανέξ εκδείλεζξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

LDL απυ ηδκ μλείδςζδ ιεηά απυ ηδκ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο. Μεηά απυ ηδκ πνυζθδρδ 

ηεζζάνςκ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ εθαζμθάδμο απυ 12 εεεθμκηέξ, πανμοζζάζηδηε αφλδζδ ηαζ 

ιάθζζηα ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζημκ πνυκμ επχαζδξ ηδξ LDL, βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ 

αφλδζδ πμο πνμηαθεί ημ εθαζυθαδμ ζηδκ ιεηαβεοιαηζηή ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ημο 

πθάζιαημξ (Vissers et al,2001). διακηζηή αφλδζδ ηδξ ιεηαβεοιαηζηήξ ακηζμλεζδςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ημο πθάζιαημξ, παναηδνήεδηε ηαζ ιεηά απυ ηαηακάθςζδ 100 βναιιανίςκ 

πανεέκμο εθαζμθάδμο ζε πνυκμ 120 θεπηά (Bonanome et al. 2000). 
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6.6.2. Πνιπθαηλόιεο ειαηνιάδνπ θαη λενπιαζκαηηθέο παζήζεηο: 

Ζ ηανηζκζηή κυζμξ εεςνείηαζ ςξ ιζα πμθοπαναβμκηζηή ζοκάενμζζδ ιδπακζζιχκ, μζ 

μπμίμζ μδδβμφκ ηεθζηά ζημκ άκανπμ ηαζ απνμβναιιάηζζημ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηοηηάνςκ εκυξ 

ζζημφ. Υαναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ κυζμο αοηήξ είκαζ δ ιδ επζημζκςκία ημο ηανηζκζημφ 

ηοηηάνμο ιε ηα παναηείιεκα ηαζ δ έθθεζρδ μπμοδήπμηε νοειζζηζημφ ιδπακζζιμφ. Δπίζδξ 

θαιαάκμκηαξ οπ’ υρδ ηδκ αολδιέκδ ακάβηδ ημο ηανηζκζημφ ηοηηάνμο βζα μλοβυκμ ηαζ 

ενεπηζηέξ μοζίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ημκ ηαπφηαημ πμθθαπθαζζαζιυ, ημο εθεφεενεξ νίγεξ 

ιπμνμφκ κα απεθεοεενςεμφκ απυ ημ ίδζμ ημ ηανηζκζηυ ηφηηανμ ηαζ κα απμηεθέζμοκ αθαπηζημφξ 

πανάβμκηεξ βζα ημοξ παναηείιεκμοξ θοζζμθμβζημφξ ζζημφξ (Καζηακάξ, 2002).  

ηζξ εονςπασηέξ πχνεξ δ εκδζζιυηδηα απυ ηανηίκμ θηάκεζ ημ 20% ηςκ ζοκμθζηχκ 

εακάηςκ, υιςξ δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ κυζμο ζηζξ πχνεξ ηδξ Μεζμβείμο είκαζ ζοβηνζηζηά 

ιζηνυηενδ. Ζ δίαζηα θαίκεηαζ υηζ παίγεζ πνςηεφμκηα νυθμ ζηδκ παεμβέκεζδ ημο ηανηίκμο αθθά 

μ ιδπακζζιυξ ιε ημκ μπμίμ ζοιααίκεζ αοηυ δεκ έπεζ δζεοηνζκζζεεί πθήνςξ. Τπμθμβίγεηαζ υιςξ 

υηζ πανάβμκηεξ ηδξ δίαζηαξ εοεφκμκηαζ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ (πενίπμο 35%) βζα ημοξ εακάημοξ 

απυ ηανηίκμ. Πζεακμί ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ ζοιααίκεζ ημ παναπάκς ιπμνεί κα είκαζ μζ 

ηανηζκμβυκεξ ή ακηζηανηζκμβυκεξ ζδζυηδηεξ ηάπμζςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ ηνμθίιςκ, πζεακή 

ακεπάνηεζα ή ημλζηυηδηα απυ ηάπμζμ ζοζηαηζηυ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αζμπδιζηέξ 

αθθμζχζεζξ μζ μπμίεξ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ εκδέπεηαζ κα πνμςεήζμοκ ηδκ κεμπθαζιαηζηή 

δζαδζηαζία ή  αηυιδ ηαζ ζηζξ αθθαβέξ ζηδκ δζαζηδηζηή πνυζθδρδ ηάπμζςκ ιαηνμενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ πμο πνμηαθμφκ ιεηααμθζηέξ ηαζ αζμπδιζηέξ αθθαβέξ αολάκμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ 

ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηδξ κυζμο. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηα θθααμκμεζδή εκδέπεηαζ κα έπμοκ ακηζκεμπθαζιαηζηή δνάζδ, αθμφ 

έπεζ δεζπεεί δ ειπθμηή ημοξ ζε ηοηηανζηυ επίπεδμ ηυζμ ζε ιδπακζζιμφξ δζαθμνμπμίδζδξ αθθά 

ηαζ ζε ιδπακζζιμφξ απυπηςζδξ ηςκ ηοηηάνςκ. Γζαπζζηχεδηε επίζδξ υηζ έπμοκ ακηζμλεζδςηζηή 

δνάζδ, αολάκμοκ ηδκ δναζηζηυηδηα έκγοιςκ ηδξ θάζδξ ΗΗ ζημ ήπαν ηαζ ακαζηέθθμοκ ηζξ 

πνςηεσκζηέξ ηζκάζεξ. Σα ζημζπεία αοηά οπμδεζηκφμοκ πζεακή πνήζδ ηςκ πμθοθαζκμθζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ςξ ζοιπθδνςιαηζηή θανιαηεοηζηή αβςβή ζηδκ εεναπεία κεμπθαζιαηζηχκ 

αζεεκεζχκ (Ηςάκκμο Δ., 2003). 

ηδκ ένεοκα ηςκ Owen et al. (2000), ανέεδηε υηζ μζ μθζηέξ πμθοθαζκυθεξ ημο 

εθαζμθάδμο ηαζ ζδζαίηενα δ ηονμζυθδ ηαζ δ οδνμλοηονμζυθδ, πένα ηδξ ζηακυηδηαξ ημοξ κα 

ακζπκεφμοκ ηαζ κα απεκενβμπμζμφκ ηζξ εκενβέξ νίγεξ, πανέπμοκ πνμζηαζία ιε ηδκ ακαζημθή ηδξ 

εκενβμπμίδζδξ ηδξ μλεζδάζδξ ηδξ λακείκδξ, δ μπμία εεςνείηαζ υηζ είκαζ ζζπονυξ ηανηζκμβυκμξ 

πανάβμκηαξ (Owen et al.  2000). Δπίζδξ μζ Owen et al. (2000) αλζμθυβδζακ ηα θαζκμθζηά 

ακηζμλεζδςηζηά υπςξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ζημοαθεκίμο ζε δζάθμνα εθαζυθαδα ηαζ ζπμνέθαζα. 

Βνέεδηακ ιεβάθεξ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ έληνα πανεέκςκ εθαζμθάδςκ, ναθζκανζζιέκςκ 
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πανεέκςκ εθαζμθάδςκ ηαζ ζπμνεθαίςκ. Βνέεδηακ ηαθέξ πμζυηδηεξ ηονμζυθδξ ηαζ 

οδνμλοηονμζυθδξ ζηα εθαζυθαδα ιε ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ έληνα πανεέκμο ηαζ 

ναθζκανζζιέκμο πανεέκμο εθαζμθάδμο. Οζ ηονζυηενεξ ζοκδεδειέκεξ θαζκυθεξ ήηακ ηα 

ζεημζνζδμεζδή ηαζ μζ θζβκάκεξ. Ακ ηαζ ημ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ πενζείπε ιεβαθφηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζεημζνζδμεζδχκ απυ ηα ναθζκανζζιέκα εθαζυθαδα, δ δζαθμνά αοηή δεκ ήηακ 

ζδιακηζηή. Απυ ηδκ άθθδ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ θζβκακχκ ήηακ ζδιακηζηχξ ορδθυηενδ ζημ έληνα 

πανεέκμ εθαζυθαδμ ζε ζπέζδ ιε ημ ναθζκανζζιέκμ πανεέκμ εθαζυθαδμ. 

 

6.7. εκαζία ησλ πνιπθαηλνιώλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ αλζξώπηλε πγεία  

6.7.1. Αληηθιεγκνλώδεο δξάζε. 

Δηηυξ απυ ηα ακηζμλεζδςηζηά ημοξ απμηεθέζιαηα, μζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ ημο πανεέκμο 

εθαζμθάδμο αζημφκ ζδιακηζηή ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ. Ζ ακηζθθεβιμκχδδξ δνάζδ ηςκ θαζκμθχκ 

ηαζ ζδζαίηενα ηδξ οδνμλοηονμζυθδξ ηαζ ηδξ μθεονςπαίκδξ ακαθένεηαζ ζε πεζνάιαηα in vitro. Οζ 

Manna et al. (1985) πανμοζίαζακ ηζξ πνχηεξ εκδείλεζξ υηζ δ οδνμλοηονμζυθδ ιπμνεί κα 

δζαδναιαηίζεζ ζδιακηζηυ νυθμ ηαηά ηςκ ιεηααμθζηχκ πνμσυκηςκ ημο εκενβμφ μλοβυκμο 

(reactive oxygen metabolite) πμο πνμένπμκηαζ απυ μλεζδςηζηή αθάαδ. Σα απμηεθέζιαηα 

έδεζλακ υηζ ημ εθαζυθαδμ, ελαζηίαξ ηδξ οδνμλοηονμζυθδξ, εα ιπμνμφζε κα έπεζ πνμζηαηεοηζηή 

επίδναζδ ηαηά εηείκςκ ηςκ εκηενζηχκ παεμθμβζχκ, πμο δ αζηζμθμβία ημοξ ζπεηίγεηαζ ιε αθάαεξ 

ηςκ δζαιέζςκ ιεηααμθζηχκ πνμσυκηςκ ημο εκενβμφ μλοβυκμο, ζδζαίηενα εηείκςκ ηςκ 

αζεεκεζχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεηααμθέξ ηδξ δζαπεναηυηδηαξ ημο επζεδθίμο, υπςξ 

είκαζ μζ θθεβιμκχδεζξ βαζηνεκηενζηέξ αζεέκεζεξ.  

 Οζ πμθοθαζκυθεξ ακαζηέθθμοκ ηδ ζφκεεζδ παναβχβςκ ημο αναπζδμκζημφ μλέμξ (πμο 

ζπδιαηίγμκηαζ ζημοξ ζζημφξ ηαηά ηδκ ακαθοθαηηζηή ακηίδναζδ) ηαζ πανμοζζάγμοκ 

αλζμζδιείςηδ ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ. Μεθέηεξ απέδεζλακ ηδκ ακαζημθή θθεβιμκχδμοξ 

ακηίδναζδξ ζε οπενζχδδ Α ηαζ Β αηηζκμαμθία ηαζ ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ηζκδημπμίδζδξ ηςκ 

μοδεηενυθζθςκ, πμο εηδδθχκεηαζ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ θθεβιμκήξ (www.natmed.gr) 

Ζ μθεονμπασκδ έπεζ δεζπεεί υηζ ακαζηέθεζ ζδιακηζηά ηδκ δνάζδ ημο αθθενβζμβυκμο 

πανάβμκηα PAF (Andrikopoulos et.al.1996) 

 

6.7.2. Καξδηναγγεηαθά λνζήκαηα θαη αξηεξηνζθιήξπλζε 

Ζ ζηεθακζαία ηανδζυπαεεζα, ζηζξ ιένεξ ιαξ απμηεθεί ιία απυ ηδξ ηονζυηενεξ αζηίεξ 

εακάημο παβημζιίςξ. Δίκαζ ιζα κυζμξ πμο αθμνά ζημ ζφζηδια ηςκ αββείςκ πμο πανέπμοκ αίια 

ζημ ιομηάνδζμ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα μθείθεηαζ ζηδκ ζηέκςζδ ηςκ ανηδνζχκ αοηχκ. Ζ αζηία πμο 

μδδβεί ζηδ ζηέκςζδ ηςκ ανηδνζχκ είκαζ δ ανηδνζμζηθήνοκζδ, πμο απμηεθεί ιζα ζφκεεηδ 

http://www.natmed.gr/
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δζαηαναπή ζηδκ παεμβέκεζα ηδξ μπμίαξ ζοιιεηέπμοκ πμθθμί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο υπςξ ημ 

ηάπκζζια, δ οπένηαζδ, ημ θφθμ, δ δθζηία, δ παποζανηία η.α.  

Οζ θαζκυθεξ έπμοκ ακηζθθεβιμκχδεζξ, ακηζμλεζδςηζηέξ ηαζ ακηζπδηηζηέξ ζδζυηδηεξ, ηαζ 

εεςνείηαζ υηζ είκαζ οπεφεοκεξ ζε ηάπμζμ ααειυ βζα ηζξ εοενβεηζηέξ βζα ηδκ οβεία επζδνάζεζξ ηδξ 

Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ. Ζ ζοκενβζζηζηή δνάζδ ηςκ παναβυκηςκ αοηχκ, είκαζ απμηεθεζιαηζηή 

ηαηά ηςκ ηανδζαηχκ παεήζεςκ ηαζ πνμθοθάζζεζ απυ ηδκ ανηδνζμζηθήνοκζδ. Σμ πανεέκμ 

εθαζυθαδμ ηαζ ημ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ, είκαζ πθμοζζυηενα ζε θαζκμθζηέξ εκχζεζξ. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ είκαζ ηαθφηενα βζα ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια. ε ένεοκα πμο έβζκε ζηδκ Ηζπακία απυ 

βζαηνμφξ ελεηάζηδηε δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ ζημ εθαζυθαδμ 

ηαζ ημο αββεζαημφ ζοζηήιαημξ. ε 21 εεεθμκηέξ ιε ρδθά επίπεδα πμθδζηενυθδξ πμνήβδζακ 

εθαζυθαδμ ιε ρδθυ ή παιδθυ πενζεπυιεκμ ζε θαζκυθεξ. ηδ ζοκέπεζα ελέηαζακ ηδκ επίδναζδ 

ηδξ εκ θυβς πμνήβδζδξ ζηδ θεζημονβία ηςκ αββείςκ. Δπίζδξ ιέηνδζακ ημ ηζ ζοκέααζκε ιε ηδ 

ζοβηέκηνςζδ μνζζιέκςκ μοζζχκ ζημ αίια πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ δζαζηαθηζηυηδηα ηςκ αββείςκ. 

Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα, οπμαθήεδηακ δζαδμπζηά ζε εθαζυθαδμ παιδθμφ ηαζ ιεηά ρδθμφ 

πενζεπμιέκμο ζε θαζκυθεξ, δδθαδή δ ιυκδ ιεηααθδηή ήηακ δ ζοβηέκηνςζδ ζε θαζκυθεξ ζημ 

εθαζυθαδμ. Γζα πνχηδ θμνά μζ Ηζπακμί βζαηνμί, ηεηιδνίςζακ υηζ δ ηαηακάθςζδ εθαζυθαδμο, 

πθμφζζμο ζε θαζκμθζηέξ εκχζεζξ, αεθηζχκεζ άιεζα ηδκ ακηζδναζηζηή οπεναζιία ιεηά απυ 

ζζπαζιία ηςκ ιζηνχκ αζιμθυνςκ αββείςκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιεηά απυ έκα θαβδηυ πμο 

πενζθαιαάκεζ εθαζυθαδμ πθμφζζμ ζε θαζκυθεξ,ημ αίια ηοηθμθμνά ηαθφηενα ζηα αββεία. Σμ ηεζη 

ηδξ ακηζδναζηζηήξ οπεναζιίαξ ιεηά απυ ζζπαζιία, πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ εκ θυβς ένεοκα, 

είκαζ έκαξ ηαθυξ δείηηδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο αββεζαημφ ζοζηήιαημξ. Ζ θηςπή ακηίδναζδ ζημ 

ηεζη αοηυ, είκαζ έκα πνμεζδμπμζδηζηυ ζδιείμ βζα πνυαθδια ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια. 

ε άθθδ ιεθέηδ, δυεδηακ ζε εεεθμκηέξ δείβιαηα εθαζμθάδμο, πμο πενζείπακ αολακυιεκα 

πμζά εκυξ θαζκμθζημφ ηθάζιαημξ. Ζ πμνήβδζδ εθαίςκ πθμφζζα ζε θαζκυθεξ ζοζπεηίζηδηε ιε 

ηνυπμ δμζμελανηχιεκμ ιε έκα ιεζμφιεκμ αζμθμβζηυ δείηηδ μλεζδςηζημφ ζηνεξ (ηδκ 8-ζζμ-

PGF2a). Δπίζδξ ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηα 

μφνα ημο παναπάκς δείηηδ ηαζ ηδξ μιμαακζθθζηήξ αθημυθδξ πμο είκαζ μ ηφνζμξ ιεηααμθίηδξ ηδξ 

οδνμλοηονμζυθδξ. Σμ παναπάκς εφνδια ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ηδξ 

οδνμλοηονμζυθδξ (Visioli et al. 2000). 

 

6.7.3. Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ 

Δνεοκδηέξ απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ημο Οφθζηεν, ζηδκ Βυνεζμ Ηνθακδία, ακαηάθορακ υηζ μζ 

θαζκυθεξ, ιπμνεί κα πνμζηαηεφμοκ απυ ηδκ ακάπηολδ ηανηίκμο ημο παπέμξ εκηένμο. 
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ηδ ζπεηζηή ιεθέηδ, πμο δδιμζζεφεδηε ζηδκ «Γζεεκή Δπζεεχνδζδ Κανηίκμο», μζ 

ενεοκδηέξ πνδζζιμπμίδζακ ηφηηανα ζημ ενβαζηήνζμ, δζαπζζηχκμκηαξ υηζ μζ θαζκυθεξ ηα 

πνμζηαηεφμοκ απυ ηζξ βεκεηζηέξ αθάαεξ. 

Δπεζδή ημ παπφ έκηενμ είκαζ έκα υνβακμ πμο ηαη’ ελμπήκ πζζηεφεηαζ υηζ ςθεθείηαζ απυ 

ημ εθαζυθαδμ, μζ ενεοκδηέξ ιεθέηδζακ ηζξ πζεακέξ ακηζηανηζκζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ θαζκμθχκ 

εθαζμθάδμο ζε ηαθθζενβδιέκεξ ηοηηανζηέξ ζεζνέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ςξ ιμκηέθα βζα 

ηζξ ιεθέηεξ ιε εέια ημκ ηανηίκμ ημο παπέμξ εκηένμο. Ζ έηεεζδ επί 24 χνεξ ιίαξ ηανηζκζηήξ 

ηοηηανζηήξ ζεζνάξ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ θαζκμθχκ, πνμζηάηεοζε ηα ηφηηανα απυ ηζξ 

βεκεηζηέξ αθάαεξ, εκχ δ έηεεζδ επί 48 χνεξ έδεζλε υηζ μζ θαζκυθεξ εκδέπεηαζ κα δνμοκ 

ακαζηαθηζηά ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ηανηζκμβέκεζδξ.  

Οζ ενεοκδηέξ παναηήνδζακ επίζδξ ζδιακηζηή ιείςζδ ζηδκ επζεεηζηυηδηα ηςκ 

ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ, ιε ηδκ πνμζεήηδ ηςκ θαζκμθχκ. 

 «Ζ ιεθέηδ ιαξ έδεζλε υηζ ηα εηποθίζιαηα θαζκμθχκ απυ πανεέκμ εθαζυθαδμ είκαζ ζηακά 

κα ηαηαζηείθμοκ δζάθμνα ζηάδζα ηδξ ηανηζκμβέκεζδξ ζημ ενβαζηήνζμ», έβναρακ μζ ενεοκδηέξ. 

«Σμ επυιεκμ αήια είκαζ κα αλζμθμβδεμφκ αοηέξ μζ επζδνάζεζξ ζε γςζηά ιμκηέθα» 

(www.medlook.gr) 

 

6.7.4. Άιιεο δξάζεηο θαηλνιηθώλ νπζηώλ 

Οζ Petroni et al. (2004) ακέθενακ υηζ δ οδνμλοηονμζυθδ ειπμδίγεζ ημ ζπδιαηζζιυ ημο 

θεοημηνζέκζμο B4 ηαζ ηδ ζοβηυθθδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, ηαηά ηνυπμ ακάθμβμ ηδξ δυζδξ πμνήβδζδξ. 

Οζ de la Puerta et al. (2003) δζαπίζηςζακ υηζ υπζ ιυκμ δ οδνμλοηονμζυθδ, αθθά δ ηονμζυθδ, δ 

μθεονςπαίκδ ηαζ ημ ηαθεσηυ μλφ ειπμδίγμοκ ημ ζπδιαηζζιυ ημο θεοημηνζέκζμο B4, ιέζς ηδξ 

ιείςζδξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ημο ηαηαθοηζημφ εκγφιμο 5-θζπμλοβεκάζδ. Αοηυ ημ έκγοιμ, 

ακαθένεδηε, υηζ επίζδξ πενζμνίγεηαζ απυ ημ εηπφθζζια ημο ηανπμφ ηδξ εθζάξ, ηαζ μζ μοζίεξ πμο 

ανέεδηακ ςξ οπεφεοκεξ βζα ημ απμηέθεζια αοηυ, ήηακ δ DHPE, δ μθεονςπαίκδ ηαζ ημ ηαθεσηυ 

μλφ. Μία άθθδ εκδζαθένμοζα ηαζ εκδεπμιέκςξ εοενβεηζηή επίπηςζδ ηςκ θαζκμθχκ εθαζμθάδμο, 

ζηδκ οβεία έπεζ ακαθενεεί απυ ημοξ Petroni et al. Πζεακχξ ιέζς ηδξ ακαζηαθηζηήξ  επίδναζδξ ημο 

DHPE ζηδκ 5-θζπμλοβεκάζδ, αθθά ηαζ ζε ιζηνυηενδ έηηαζδ, ηδξ μθεονςπαίκδξ, ηδξ 

θμοηεμθίκδξ, ηδξ απζβεκίκδξ ηαζ ηδξ ηενηεηίκδξ, ειπμδίγεηαζ δ ζοζζχνεοζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, 

μ ζπδιαηζζιυξ ηδξ ενμιαμλάκδξ Β2 (ΣΥΒ2) απυ δζεβενιέκα αζιμπεηάθζα ηαζ δ ζοζζχνεοζδ 

ηδξ ΣΥΒ2 ηαζ ημο 12-οδνμλο-εζημζαηεηνακμζημφ μλέμξ (12-ΖΔΣΔ) ζημ πθάζια. 

 

 

http://www.medlook.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
:  

Ζ ΒΗΣΑΜΗΝΖ Δ: ΓΔΝΗΚΑ, ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ & ΤΓΔΗΑ 

 

7.1. Ζ Βηηακίλε Δ . Γεληθά 

Ζ αζηαιίκδ Δ πνμζδζμνίζηδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημοξ Evans ηαζ Bishop ζημ 

πακεπζζηήιζμ Barkeley ηδξ Καθζθυνκζα ημ 1922. Απμιμκχεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ζπμνέθαζμ 

ημ 1936, ηάηζ πμο έβζκε ηαζ ζημ εθαζυθαδμ ημ1938 απυ ημοξ Karrer ηαζ Keller, μζ μπμίμζ υνζζακ 

ζακ πενζεηηζηυηδηα ηα 80ppm. Ανβυηενα, ειθακίζεδηακ ζηδ αζαθζμβναθία ηα απμηεθέζιαηα 

πμθθχκ ακαθφζεςκ ιε απανάδεηηεξ ηζξ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνέξ, ςξ ηδκ επμπή πμο άνπζζε κα 

εθανιυγεηαζ δ ηεπκζηή ηδξ δοζδζάζηαηδξ πανημπνςιαημβναθίαξ (Μπαθαηζμφνα, 1997). Σμ 

1931 δζαπζζηχεδηε υηζ έθθεζρδ ηδξ πνμηαθμφζε ιοζηή δοζηνμθία ζηα πεζναιαηυγςα, βεβμκυξ 

πμο άκμζλε ημκ δνυιμ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ζημκ άκενςπμ. Έηζζ ημ 1938 παζδζά 

πμο οπέθενακ απυ ηδκ παναπάκς αζεέκεζα, εεναπεφμκηακ ιεηά απυ πμνήβδζδ ορδθχκ δυζεςκ 

ηδξ αζηαιίκδξ. 

Ο υνμξ αζηαιίκδ Δ πενζθαιαάκεζ μηηχ δζαθμνεηζηά ιυνζα (αζηαιεηή) ηα μπμία 

ζοκηίεεκηαζ ζηα θοηά. Σα ιυνζα αοηά πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ηζξ ημημθενυθεξ ηαζ ηζξ 

ημημηνζεκυθεξ ή ηνζεκυθεξ. Οζ ημημθενυθεξ έπμοκ ημνεζιέκεξ πθεονζηέξ αθοζίδεξ, εκχ μζ 

ημημηνζεκυθεξ αηυνεζηεξ. Γζαηνίκμκηαζ επίζδξ ζε α-, α-, β-, δ- ημημθενυθεξ ηαζ α-, α-, β-, δ- 

ημημηνζεκυθεξ ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ηαζ ηδ εέζδ ηςκ ιεεοθζηχκ μιάδςκ πάκς ζημ 

πνςιακμθζηυ δαηηφθζμ (οκηχζδξ, 2003). ημ ιυνζμ ηςκ ημημθενμθχκ οπάνπμοκ ηνία 

αζφιιεηνα ηέκηνα, ηάηζ πμο ζοκεπάβεηαζ ηδκ πανμοζία μηηχ δοκαηχκ επζιένμοξ εκχζεςκ βζα 

ηάεε ιία απυ ηζξ α-, α-, β-, ηαζ δ- ημημθενυθδ. Οζ ημημθενυθεξ ηαζ μζ ημημηνζεκυθεξ είκαζ 

ακμζηημφ ηίηνζκμο πνχιαημξ ζλχδδ έθαζα, δζαθοηά ζηδκ αθημυθδ ηαζ ζημοξ δζαθφηεξ ηςκ θζπχκ, 

αθθά αδζάθοηα ζημ κενυ. Αοηά είκαζ ζηαεενά ζηα μλέα ηαζ ζηδ εενιυηδηα, αθθά 

ηαηαζηνέθμκηαζ υηακ εηηεεμφκ ζημ μλοβυκμ, ζηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία, ζηα αθηάθζα, ηαεχξ 

ηαζ ζημ ζίδδνμ ηαζ ζηα άθαηα ιμθφαδμο. Ζ ζηακυηδηά ημοξ κα πνμζθαιαάκμοκ ημ μλοβυκμ 

απμδίδεζ ζ’ αοηά ημκ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ακηζμλεζδςηζηυ παναηηήνα ημοξ. Ζ αζηαιίκδ Δ δεκ 

ηαηαζηνέθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ ζοκδεζζιέκεξ εενιμηναζίεξ ιαβεζνέιαημξ, αθθά 

ζδιακηζηέξ απχθεζεξ ηδξ ζοιααίκμοκ υηακ ανίζηεηαζ ζε έθαζα πμο εενιαίκμκηαζ ζε ορδθέξ 

εενιμηναζίεξ ηαζ βζα ιαηνέξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ, επεζδή ηα έθαζα ηαββίγμοκ (Παπακζημθάμο, 

1997). 

Ζ μθζηή αζμθμβζηή δνάζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ, μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ πανμοζία ηδξ α-

ημημθενυθδξ, ακ ηαζ έπμοκ εκημπζζεεί ηαζ άθθεξ αζμθμβζηά εκενβέξ ημημθενυθεξ. Ζ αζμθμβζηή 

δναζηζηυηδηα ηδξ α-ημημθενυθδξ απμηεθεί ζδιείμ ακαθμνάξ βζα ηδ δνάζδ ηςκ άθθςκ ιμνθχκ 

αζηαιίκδξ Δ. Έηζζ, δ α-ημημθενυθδ ακηζζημζπεί αζμθμβζηά ζημ 40% ηδξ α-ημημθενυθδξ, δ α-
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ημημηνζεκυθδ πενίπμο ζημ 30%, δ β-ημημθενυθδ ζημ 10% ηαζ μζ άθθεξ ιμνθέξ πενίπμο ζημ 5% 

ή θζβυηενμ. 

ήιενα δ α-ημημθενυθδ ζοκηίεεηαζ ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ειπμνζηή 

πνήζδ, ζηδκ δζαηνμθή ηςκ γχςκ ηαζ ζηα ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ημοξ 

ακενχπμοξ. Ζ ζφκεεζδ βίκεηαζ ιέζς ζοιπφηκςζδξ ηδξ ηνζιεεοθμ-οδνμηζκυκδξ ιε ζζμθοηυθδ. 

 

7.2. πληζηώκελεο εκεξήζηεο ηηκέο πξόζιεςεο Βηηακίλεο Δ 

Οζ διενήζζεξ απαζηήζεζξ ζε αζηαιίκδ Δ, υπςξ άθθςζηε ηαζ ζηα πενζζζυηενα ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά, πμζηίθθμοκ ηαζ ελανηχκηαζ απυ ημ θφθθμ ηδκ δθζηία ηαζ άθθμοξ πανάβμκηεξ. 

Δζδζηυηενα βζα ηδκ αζηαιίκδ Δ, ελανηχκηαζ ηαζ απυ ηα άθθα ζημζπεία ηδξ δίαζηαξ. Έηζζ δ  

πανμοζία ιεβάθςκ πμζμηήηςκ πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ υπςξ ημ θζκμθεκζηυ, ημ 

θζκμθεζηυ ηαζ ημ αναπζδμκζηυ, αολάκμοκ ζδιακηζηά ηζξ απαζηήζεζξ ζε αζηαιίκδ Δ.  

H ζοκζζηχιεκδ δζαηνμθζηή πνυθδρδ βζα ηδκ αζηαιίκδ Δ είκαζ 8mg/διένα α- 

ημημθενυθδξ βζα ηδκ εκήθζηδ βοκαίηα ηαζ 10mg/διένα βζα ημκ εκήθζημ άκδνα. Φαίκεηαζ πςξ μζ 

δίαζηεξ ηςκ εκδθίηςκ πμο ηοιαίκμκηαζ ηαηά ιέζμ υνμ απυ 2000 έςξ 3000 εενιίδεξ διενδζίςξ, 

επανημφκ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ιζα πνυζθδρδ αζηαιίκδξ Δ πμο είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ 7-11mg 

ζζμδοκάιςκ α-ημημθενυθδξ ηδκ διένα. Δλάθθμο, εεςνείηαζ απαναίηδηδ δ αλζμθυβδζδ ημο 

βεβμκυημξ υηζ υηακ πνμζηίεεκηαζ θίπδ ζημ ηαεδιενζκυ δζαζημθυβζμ είκαζ δοκαηυ κα 

ηαηαζηνέρμοκ ηδ αζηαιίκδ Δ ηυζμ ηδξ δίαζηαξ υζμ ηαζ ημο πεπηζημφ ζςθήκα, ακ ζοιαεί 

ηάββζζια. Γζ’ αοηυ, δ πμζμηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ αζηαιίκδξ ηαζ ηςκ θζπχκ πμο 

πνμζθαιαάκμκηαζ είκαζ ζδζαίηενδξ πναηηζηήξ ζδιαζίαξ, βζαηί υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ 

ηαηακάθςζδ ηςκ πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ ηυζμ ορδθυηενεξ είκαζ ηαζ μζ απαζηήζεζξ ζε 

αζηαιίκδ Δ (Παπακζημθάμο, 1997). 

 

7.2.1. Βηηακίλε Δ θαη νκάδεο πιεζπζκνύ 

Ακαθοηζηά μζ ζοζηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζε δζάθμνεξ δθζηζαηέξ μιάδεξ δίδμκηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα ημο ηεζιέκμο. 

 Βπέθη:  

θεξ μζ ιεηααμθζηέξ δζενβαζίεξ πμο επζηεθμφκηαζ ζημ ζχια ημο ανέθμοξ αμδεμφκηαζ 

απυ ηδκ αζηαιίκδ Δ. Ζ αζηαιίκδ Δ ημο ιδηνζημφ βάθαημξ επανηεί βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ανέθμοξ. Ζ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 2-5 IU ακά θίηνμ. Ζ πνυζθδρδ αοηή εεςνείηαζ 

ζηακμπμζδηζηή βζα ηδκ ζςζηή ακάπηολδ ημο ανέθμοξ ηαζ ςξ εη ημφημο εα πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ- 

πνμενπυιεκδ αέααζα απυ ιζα ιζηηή δίαζηα πμο πενζέπεζ ηαζ ζηενεέξ ηνμθέξ- ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 

πνχημο έημοξ. Ηδζαίηενα εα πνέπεζ κα πνμζεπεεί ημ βεβμκυξ υηζ ημ αβεθαδζκυ βάθα πενζέπεζ πμθφ 

ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ ζε ζπέζδ ιε ημ ιδηνζηυ (πενίπμο ημ 1/10 έςξ ημ 1/2 ηδξ 
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πμζυηδηαξ ημο ιδηνζημφ). Δπίζδξ ηα ανέθδ πμο ζζηίγμκηαζ ιε ηεπκδηή δζαηνμθή, πνεζάγμκηαζ 

πμθφ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ, βζαηί δ ηεθεοηαία έπεζ ςξ αάζδ ηα θοηζηά έθαζα πμο είκαζ πθμφζζα 

ζε πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα. οιπεναζιαηζηά πνυθδρδ ιεηαλφ 4-6 IU είκαζ ζηακμπμζδηζηή. 

 Παιδιά:  

πςξ υθεξ μζ αζηαιίκεξ, έηζζ ηαζ δ αζηαιίκδ Δ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ θοζζμθμβζηή 

ακάπηολδ. Λίβα είκαζ ηα ζημζπεία πμο δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα βκςνίγεζ, ζπεηζηά ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζηα παζδζά. Πζζηεφεηαζ υιςξ υηζ μζ ακάβηεξ αολάκμκηαζ ιε ηδκ 

δθζηία ηαζ ηδκ ςνζιυηδηα ημο μνβακζζιμφ (εκδθζηίςζδ) ηαζ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 7-11 IU. 

Χζηυζμ εκχ οπάνπμοκ πενζμνζζιέκεξ απμδείλεζξ βζα ηδκ φπανλδ θεζημονβζηήξ ακεπάνηεζαξ ζε 

οβζή παζδζά ζηδκ Δονχπδ, θαίκεηαζ υηζ ηα άημια πμο ανίζημκηαζ ζε ηίκδοκμ βζα ηδκ ειθάκζζδ 

ηάπμζαξ κυζμο, πζεακυκ κα πανμοζζάγμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ κα κμζήζμοκ ή κα έπμοκ πεζνυηενδ 

πνυβκςζδ ηδξ κυζμο ημοξ, ακ ανίζημκηαζ ζε ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Δ (Εαιπέθαξ, 2003). 

 Δνήλικερ:  

Σα ιέπνζ ζήιενα δεδμιέκα ηαεμνίγμοκ υηζ δ πνυζθδρδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ είκαζ επανηήξ, 

εθυζμκ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ζημ αίια είκαζ πενζζζυηενμ απυ 0,5mg/ 100ml αίιαημξ, επίπεδα πμο 

ηαεζζημφκ αέααζδ ηδκ πθήνςζδ ηςκ ζζηχκ ιε ηδκ αζηαιίκδ. Οζ ακάβηεξ ημο μνβακζζιμφ 

ηαεμνίγμκηαζ ηαζ απυ ηδκ πνυζθδρδ θζπζδίςκ. Έηζζ ηζιέξ απυ 10-20IU ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ 

ιζαξ δίαζηαξ 1800-2500 Kcal, εκχ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ υπμο δ δζαηνμθή είκαζ πθμφζζα ζε 

θίπμξ, δ δίαζηα ιπμνεί κα πανέπεζ έςξ ηαζ 25IU. 

 Κύηζη και θηλαζμόρ: 

Μζα ιζηνή αφλδζδ ηδξ πνυζθδρδξ αζηαιίκδξ Δ εεςνείηαζ απαναίηδηδ ηαηά ηδκ ηφδζδ, 

ακ ηαζ δεκ έπμοκ παναηδνδεεί πνμαθήιαηα ακεπάνηεζαξ. ε πεζναιαηυγςα δ ακεπάνηεζα ζε 

αζηαιίκδ έπεζ ζοζπεηζζεεί ιε αοηυιαηδ έηηνςζδ, αθθά ηάηζ ηέημζμ δεκ θαίκεηαζ πνμξ ημ πανυκ 

κα ζζπφεζ ζημκ άκενςπμ. ε βεκζηέξ βναιιέξ ηυζμ ζε πνχζιμοξ υζμ ηαζ ζε θοζζμθμβζημφξ 

ημηεημφξ, ηα επίπεδα ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζημ έιανομ είκαζ ηνεζξ ιε ηέζζενζξ θμνέξ παιδθυηενα απυ 

αοηά ηδξ ιδηέναξ. οκήεςξ ηα επίπεδα ηδξ αζηαιίκδξ ζηζξ εβηφμοξ αολάκμκηαζ ηαηά 60% ζημ 

ηνίημ ηνίιδκμ ηδξ εβηοιμζφκδξ. 

ημκ εδθαζιυ δ αζηαιίκδ Δ παίγεζ επίζδξ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ οπενμλεζδίςκ απυ ηα πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα ηδξ δίαζηαξ. Αοηυ είκαζ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηυ ζηδκ πενίπηςζδ πνχζιμο ημηεημφ, υπμο δ ακεπάνηεζα ζε αζηαιίκδ ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε ιζα εοαζζεδζία ηςκ ιειανακχκ ηςκ ενοενμηοηηάνςκ ηαζ ζηδκ ειθάκζζδ 

αζιμθοηζηήξ ακαζιίαξ (Εαιπέθαξ, 2003). 
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7.3.  Βηηακίλε Δ θαη νξγαληζκόο 

 

7.3.1. Πέςε θαη απνξξόθεζε Βηηακίλεο Δ 

Ζ πέρδ ηαζ δ απμννυθδζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ αημθμοεεί ηδ δζαδζηαζία ηδξ πέρδξ ηαζ ηδξ 

απμννυθδζδξ ηςκ θζπζδίςκ. Οζ ημημθενυθεξ ανίζημκηαζ εθεφεενεξ ζηα ηνυθζια, εκχ μζ 

ημημηνζεκυθεξ ανίζημκηαζ οπυ ηδκ ιμνθή εζηένςκ πμο πνέπεζ κα οδνμθοεμφκ πνζκ ηδκ 

απμννυθδζή ημοξ απυ ηα εκηενζηά ηφηηανα. Ζ παβηνεαηζηή εζηενάζδ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζημ 

παβηνεαηζηυ οβνυ, δνα ζημκ αοθυ ηαζ ζηδκ ρδηηνμεζδή πανοθή ημο εκηένμο βζα κα οδνμθφζεζ 

ηζξ ημημηνζεκυθεξ χζηε κα ιπμνέζμοκ κα απμννμθδεμφκ (οκηχζδξ, 2003). 

Ζ απμννυθδζδ ηδξ α-ημημθενυθδξ ζημκ άκενςπμ, ιεθεηήεδηε πνδζζιμπμζχκηαξ 

δεοηενζςιέκεξ ιμνθέξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ηαζ ανέεδηε υηζ είκαζ πανυιμζα είηε πανέπεηαζ ςξ 

αοηυκμιδ θαζκυθδ είηε ςξ μλζημφ εζηένα ή δθεηηνζημφ εζηένα (Cheesemen et al. 1995). Ζ 

δζαδζηαζία ηδξ απμννυθδζδξ, θαιαάκεζ πχνα ηονίςξ ζηδκ κήζηζδα ιε παεδηζηή δζάποζδ. Σα 

πμθζηά μλέα ηαζ ημ παβηνεαηζηυ οβνυ απαζημφκηαζ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ιζηηοθίςκ ηα μπμία 

ιεηαθένμοκ ηα δζάθμνα πνμσυκηα θζπυθοζδξ ηαζ ηδκ αζηαιίκδ, έηζζ χζηε κα πενάζμοκ δζαιέζμο 

ηδξ ιειανάκδξ ηςκ εκηενμηοηηάνςκ. Ζ υθδ δζαδζηαζία βίκεηαζ ιε παεδηζηή δζάποζδ ηαζ ημ 

πμζμζηυ απμννυθδζδξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ πμζηίθεζ απυ 20-80%(Λ. οκηχζδξ, 2003- Socol et al. 

1983). ημκ εκηενζηυ αθεκκμβυκμ, ποθμιζηνά ιμνθμπμζμφκηαζ ςξ ιεηαθμνζηά ιέζα πμο 

απμηεθμφκηαζ απυ ηνζβθοηενίδζα, εθεφεενδ, εζηενμπμζδιέκδ πμθδζηενυθδ, θςζθμθζπίδζα, 

πνςηεΐκεξ ηαζ απμθζπμνςηεσκεξ (ζδίςξ apoB48), θζπμδζαθοηέξ αζηαιίκεξ ηαζ ηανμηεκμεζδή. 

Ένεοκεξ ζε αζεεκείξ ιε οπμαδηαθζπμπνςηεσκαζιία ή ααδηαθζπμπνςηεσκαζιία, έδεζλακ υηζ 

εθθάηςια είηε ζηδκ ζφκεεζδ ηδξ apoB, είηε ζηδκ εκζςιάηςζδ ηνζβθοηενζδίςκ ζε ζςιάηζα πμο 

ηδκ πενζέπμοκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ιεζςιέκδ απμννυθδζδ αζηαιίκδξ Δ (Kayden et al. 1991).  

 

7.3.2.Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε Βηηακίλεο Δ 

ημ εζςηενζηυ ημο εκηενζημφ ηοηηάνμο, δ αζηαιίκδ Δ εκζςιαηχκεηαζ ιε ηα ποθμιζηνά. 

Σα ποθμιζηνά εζζένπμκηαζ ζημ θειθζηυ ζφζηδια ηαζ ηεθζηά ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. Μζα 

εζδζηή πνςηεΐκδ ιεηαθμνάξ ηδξ ημημθενυθδξ, δ μπμία ζοκηίεεηαζ ζημ ήπαν, θαίκεηαζ υηζ είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηδξ ημημθενυθδξ ζηζξ VLDL θζπμπνςηείκεξ, μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά 

ημοξ αμδεμφκ ζηδ δζακμιή ηδξ αζηαιίκδξ ζημοξ ζζημφξ. Ζ ιεηαθένμοζα πνςηεΐκδ ηδξ α-

ημημθενυθδξ (a-transfer protein), εκημπίζηδηε βζα πνχηδ θμνά in vivo ζημ ήπαν πμκηζηζχκ  

(Sato et a., 1991- Yoshiba et al. 2002)  ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμιμκχεδηε απυ ημ 

ηοηηανυπθαζια ακενχπζκςκ δπαηζηχκ ηοηηάνςκ. Δίκαζ ιζα πνςηεΐκδ πμο πενζέπεζ 278 

αιζκμλέα ηαζ πμο ακαβκςνίγεζ ηδκ α-ημημθενυθδ, ιεηαθένμκηαξ ηδκ ζημ πθάζια. Ζ ιεηαθμνά 

ηδξ αζηαιίκδξ ζημ πθάζια, βίκεηαζ ιέζς ηςκ θζπμπνςηεσκχκ- ηονίςξ ηςκ LDL- ιε ηδκ 
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ηαεμνζζηζηή ζοιαμθή ηδξ θζπμπνςηεσκζηήξ θζπάζδξ, δ μπμία ιεηαθένεζ ηδκ ημημθενυθδ αθθά 

ηαζ θζπανά μλέα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ θζπυθοζδξ ηςκ ποθμιζηνχκ ζηζξ άθθεξ θζπμπνςηεσκεξ ηαζ 

δ δζακμιή ηδξ ζημοξ ζζημφξ βίκεηαζ ιέζς αοηήξ ηδξ οδνυθοζδξ, αθθά ηαζ ιέζς ημο LDL 

οπμδμπέα. 

Ο νοειυξ πνυζθδρδξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζημοξ ζζημφξ δεκ είκαζ εκζαίμξ. Τπάνπμοκ ζζημί 

υπμο δ ακαηφηθςζδ είκαζ ηαπφηαηδ υπςξ ημ πθάζια, ηα ενοενμηφηηανα ηαζ ημ ήπαν ηαζ ζζημί 

υπμο δ ακαηφηθςζδ είκαζ ανβή υπςξ μζ ιφεξ, μζ υνπεζξ ηαζ μ εβηέθαθμξ (Burton et al. 1990). 

Μέζα ζημ ηοηηανυπθαζια ή ηαζ ζε άθθα ζδιεία ημο ηοηηάνμο ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο 

πονήκα, δ αζηαιίκδ Δ πνμζδέκεηαζ ζε εζδζηέξ πνςηεΐκεξ ιεηαθμνάξ. Ζ ηαηακμιή ηδξ ζημ 

εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο αθθά δ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ανίζηεηαζ ζηζξ ηοηηανζηέξ ιειανάκεξ. 

Ζ αζηαιίκδ Δ απμεδηεφεηαζ ηονίςξ ζημκ θζπχδδ ζζηυ, υιςξ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ 

απμεδηεφμκηαζ ζημ ήπαν, ζημοξ πκεφιμκεξ, ηδκ ηανδζά, ημοξ ιφεξ, ηα επζκεθνίδζα ηαζ ημκ 

εβηέθαθμ.  

 

7.3.3.Μεηαβνιηζκόο θαη απέθθξηζε Βηηακίλεο Δ 

Ο ιεηααμθζζιυξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ δεκ είκαζ ζδζαίηενα βκςζηυξ 

in vivo. Ζ α-ημημθενυθδ ζε ιδ πμθζημφξ δζαθφηεξ μλεζδχκεηαζ ζε ημημθενμλοθζηέξ νίγεξ, μζ 

μπμίεξ ιπμνμφκ κα ακαπεμφκ πάθζ πνμξ αζηαιίκδ Δ. Χζηυζμ ζε πμθζημφξ δζαθφηεξ, υπςξ είκαζ ημ 

κενυ, δεκ ζπδιαηίγμκηαζ ημημθενμλοθζηέξ νίγεξ, αθθά μ δαηηφθζμξ ηδξ α-ημημθενυθδξ 

μλεζδχκεηαζ ακηζζηνεπηά ζε ημημθενμθζηή ηζκυκδ. 

Δπίζδξ δ α-ημημθενυθδ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε α-ημημθενμκζηυ μλφ ηαζ α-

ημημθενμκμθαηηυκδ ιε μλείδςζδ ηδξ πθεονζηήξ αθοζίδαξ ή ηαζ κα ζογεοπεεί ιε ημ 

βθοημονμκζηυ μλφ ηαζ κα απεηηνζεεί ιέζς ηςκ μφνςκ. Οζ ηεθεοηαίμζ ιεηααμθίηεξ δεκ 

ακηζπνμζςπεφμοκ πανά ιυκμ ημ 1% ηδξ ζοκμθζηά πνμζθαιαακυιεκδξ αζηαιίκδξ Δ.  

Σέθμξ έκαξ αηυια δνυιμξ απέηηνζζδξ είκαζ ηαζ ημ δένια (Combs 1992- οκηχζδξ, 

2003). 

 

7.3.4.Έιιεηςε- Σνμηθόηεηα- Βηηακίλεο Δ 

οιπηχιαηα ημλζηυηδηαξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζπάκζα παναηδνμφκηαζ, βζαηί αθεκυξ είκαζ 

πμθφ δζαδεδμιέκδ ζηζξ ηνμθέξ ηαζ αθεηένμο εκαπμεδηεφμκηαζ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ζζημφξ, 

παναιέκμκηαξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ βζα ιεβάθεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. Τπάνπμοκ υιςξ 

μιάδεξ αηυιςκ υπςξ ηα κεμβκά ηαζ άημια πμο πάζπμοκ απυ ζφκδνμια δοζαπμννυθδζδξ ηςκ 

θζπζδίςκ, ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα πανμοζζάζμοκ ζοιπηχιαηα έθθεζρδξ, υπςξ μθεαθιζηέξ 

δζαηαναπέξ, αζιμθοηζηή ακαζιία, ιοσηή αδοκαιία, κεονμθμβζηά πνμαθήιαηα ηαζ 

πανεβηεθαθζδζηή αηαλία (οκηχζδξ, 2003-  Παπακζημθάμο, 1989- www.badminton.gr/BITA-E). 
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Σα μθζηά επίπεδα μθζηήξ ημημθενυθδξ ζημ πθάζια εκδθίηςκ ηοιαίκμκηαζ απυ 0.8 έςξ 

1.2mg/dl. Δπίπεδα ηάης απυ 0.5mg/dl είκαζ εκδεζηηζηά έθθεζρδξ (National Research Council, 

1999). Πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ έδεζλακ πςξ δ έθθεζρδ ηδξ ζηα πεζναιαηυγςα πνμηαθεί: 

1. Γζαηαναπέξ ζημ ιδπακζζιυ ακαπαναβςβήξ ηαζ ζηα εβηοιμκμφκηα εδθαζηζηά ημ εάκαημ ημο 

ηοήιαημξ. ημκ εκήθζηα ανζεκζηυ, δ έθθεζρδ πνμηαθεί ζηαιάηδια ηδξ ακάπηολδξ ηςκ 

ζπενιαημθυνςκ μδχκ, ιε ζοκέπεζα ηδκ αγςμζπενιία, δδθαδή ηδκ έθθεζρδ 

ζπενιαημγςανίςκ ζημ ζπένια, άνα ανζεκζηή ζηεζνυηδηα.  

2. Δπζδνά ηαζ ζημ κεονμιοσηυ ζφζηδια, ιε απμηέθεζια κα παναηδνμφκηαζ κεονζηέξ 

δζαηαναπέξ, πμο εοιίγμοκ αοηέξ ηδξ ιομπάεεζαξ ή ημο ιαναζιμφ. Οζ δζαηαναπέξ αοηέξ 

ιπμνμφκ κα ακαηαπεμφκ ιε έβηαζνδ πμνήβδζδ αζηαιίκδξ Δ. αηυια παναηδνμφκηαζ 

αθθμζχζεζξ ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ηαζ ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ ιε αθθμζχζεζξ ηςκ 

ειπνυζεζςκ ηενάηςκ ηαζ μπίζεζςκ νζγχκ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ. 

3. Αφλδζδ ημο νοειμφ ηαηαζηνμθήξ ηςκ ενοενχκ ηοηηάνςκ. 

4. Αθθμζχζεζξ ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια (www.badminton.gr/BITA-E). 

ζμ αθμνά ζηδκ ημλζηυηδηα ηδξ αζηαιίκδξ Δ, έπεζ ανεεεί υηζ είκαζ ιζα απυ ηζξ θζβυηενμ 

ημλζηέξ θζπμδζαθοηέξ αζηαιίκεξ. Σμ παναπάκς απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ επζζηυπδζδ ηδξ 

αζαθζμβναθίαξ, υπμο έπμοκ ακαθενεεί ιεβαδυζεζξ ιέπνζ ηαζ 800mg/dl πςνίξ επζαθααείξ 

ζοκέπεζεξ (National Research Council, 1999).  Χζηυζμ έπμοκ ηαηαβναθεί ηαζ μνζζιέκα 

ζοιπηχιαηα απυ οπεναμθζηή πνυθδρδ απυ ζηυιαημξ ζε ιεθέηεξ ζε πεζναιαηυγςα. ε 

ακενχπμοξ ιζα ηαεδιενζκή πνυζθδρδ 100-200mg/dl εεςνείηαζ επζαθααήξ ηαζ εα πνέπεζ κα 

απμθεφβεηαζ. Σμ παναπάκς ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ημλζηυηδηα πμο παναηδνήεδηε ζε πνυςνα 

κεμβκά απυ ηδκ πανεκηενζηή πμνήβδζδ αζηαιίκδξ Δ, οπμπνεχκεζ ημκ ηαεμνζζιυ ακχηαηςκ 

μνίςκ πνυζθδρδξ.  

 

7.4. Βηηακίλε Δ θαη αληηνμεηδσηηθή δξάζε 

Χξ ακηζμλεζδςηζηή μοζία, δ αζηαιίκδ Δ, επζαναδφκεζ ημ ηάββζζια ηςκ θζπχκ ζηζξ ηνμθέξ ηαζ ζημ 

πεπηζηυ ζφζηδια ηαζ πνμζηαηεφεζ ηα ηφηηανα απυ ημλζηέξ εκχζεζξ, πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδκ μλείδςζδ 

πμθοαηυνεζηςκ θζπχκ. ε ένεοκα ηςκ Quiles et al. (2002), ζπεηζηά ιε ημκ νυθμ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ηαζ ηςκ 

πμθοθαζκμθχκ ζηδκ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο, ημο εθαζμθάδμο ηαζ ημο 

δθζεθαίμο ιεηά ημ ηδβάκζζια, απέδεζλε ημκ πνμζηαηεοηζηυ νυθςκ ηςκ μοζζχκ αοηχκ έκακηζ ηδξ 

εενιυηδηαξ. Δίκαζ εκδζαθένμκ υηζ παναηδνείηαζ ιζα δζαηφιακζδ ζηδκ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ημημθενυθδξ ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ ιεηααθδηέξ πνυκμξ ηαζ είδμξ- πμζυηδηα εθαίμο. Σμ εθαζυθαδμ ηαζ ημ πανεέκμ εθαζυθαδμ, 

έδεζλακ ιεβαθφηενδ ακημπή ηαηά ημ ηδβάκζζια απ’ υηζ έδεζλε ημ δθζέθαζμ ηάηζ πμο ελδβείηαζ απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ δ απχθεζα ηςκ ημημθενμθχκ ζηα εθαζυθαδα λεηίκδζε ιεηά απυ 45-60 θεπηά ηδβακίζιαημξ, 

εκχ ζημ δθζέθαζμ μ πνυκμξ πμο παναηδνήεδηε δ ίδζα απχθεζα ήηακ ιυθζξ 15 θεπηά (Quiles et al. 2002). 

http://www.badminton.gr/BITA-E
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Ζ αζηαιίκδ Δ είκαζ έκα ζζπονυ ακηζμλεζδςηζηυ, πμο μλεζδχκεηαζ εφημθα ιεηά απυ ζοκέκςζδ ηδξ 

ιε μλοβυκμ ηαζ έηζζ εθαπζζημπμζεί ηδκ ηαηαζηνμθή θυβς μλείδςζδξ ηςκ πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ, 

ηυζμ ζημ πεπηζηυ ζφζηδια υζμ ηαζ ζημοξ ζζημφξ. Δπίζδξ ζηαεενμπμζεί ηα θζπχδδ ηιήιαηα ηςκ ηοηηάνςκ 

ηαζ ηα πνμθοθάζζεζ απυ αθάαεξ πμο είκαζ δοκαηυ κα πνμέθεμοκ απυ εθεφεενεξ ημλζηέξ νίγεξ, ακηζδνά ιε 

ηα οπενμλείδζα ηαζ ηα ιεηαζπδιαηίγεζ ζε ιμνθέξ ιδ ημλζηέξ βζα ηα ηφηηανα. Λεζημονβχκηαξ ιε ημκ 

παναπάκς ηνυπμ ςξ θοζζηυξ ακαζημθέαξ ηδξ ηοηηανζηήξ ηαηαζηνμθήξ ηαζ πνμζηαηεφμκηαξ ημοξ ζζημφξ, 

δ αζηαιίκδ Δ, πζεακυ κα έπεζ ηάπμζμ πνμζηαηεοηζηυ νυθμ ζε μθυηθδνδ ζεζνά απυ εηθοθζζηζηέξ 

δζενβαζίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο βήναημξ. 

Δπζπνυζεεηα δ αζηαιίκδ Δ δνα ακηζμλεζδςηζηά ζηδκ πνμζηαζία ηδξ αζηαιίκδ Α, ηδξ αζηαιίκδξ C, 

ηςκ έκγοιςκ πμο πενζέπμοκ εείμ ηαζ ημ ΑΣΡ (ηνζθςζθμνζηή αδεκμζίκδ) απυ μλείδςζδ ηαζ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ ηαεζζηά ζηακά αοηά ηα μοζζχδδ ζημζπεία κα θένμοκ ζε πέναξ ηζξ εζδζηέξ ηαζ απαναίηδηεξ 

θεζημονβίεξ ζημκ μνβακζζιυ. 

 

7.5.  Βηνινγηθή ζεκαζία ηεο βηηακίλεο Δ 

Ζ μθζηή αζμθμβζηή δνάζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ πανμοζία ηδξ α-

ημημθενυθδξ. Ζ α-ημημθενυθδ αζηεί ηδ ιέβζζηδ αζμθμβζηή δναζηζηυηδηα ζημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ ηαζ απμηεθεί ζδιείμ ακαθμνάξ βζα ηδ δνάζδ ηςκ άθθςκ ιμνθχκ αζηαιίκδξ Δ . 

θεξ μζ ημημθενυθεξ απμηεθμφκ θοζζηά ακηζμλεζδςηζηά ηςκ θαδζχκ, αθμο 

πανμοζζάγμοκ ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ, δ μπμία αολάκεηαζ απυ ηδκ α πνμξ ηδκ δ. Ζ ζηαεενυηδηα 

ιάθζζηα ημο εθαζμθάδμο ζηδκ μλείδςζδ μθείθεηαζ ηαηά ιεβάθμ ιένμξ ζηδκ πανμοζία ηςκ 

ημημθενμθχκ μζ μπμίεξ ηαζ μλεζδχκμκηαζ εφημθα. 

Δηηυξ απυ ηδκ ακηζμλεζδςηζηή ημοξ δνάζδ μζ ημημθενυθεξ πανμοζζάγμοκ ηαζ αζηαιζκζηή 

εκένβεζα δ μπμία αολάκεηαζ ακηίεεηα ιε ηδκ ακηζμλεζδςηζηή ημοξ ζηακυηδηα, δδθαδή απυ ημ δ 

πνμξ ημ α (Κονζηζάηδξ, 1988) 

Ζ πνςηανπζηή θεζημονβία ηδξ αζηαιίκδξ Δ είκαζ δ πνμζηαζία ηδξ αηεναζυηδηαξ ηςκ ηοηηανζηχκ 

ηαζ εκδμηοηηανζηχκ ζπδιαηζζιχκ ηαζ δ πνμθφθαλδ ημοξ απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ζοβηεηνζιέκςκ έκγοιςκ 

ηαζ εκδμηοηηάνζςκ ζοζηαηζηχκ. Ο ιδπακζζιυξ ιε ημκ μπμίμ πνμζηαηεφεζ ηζξ ιειανάκεξ είκαζ ιε ημ κα 

ειπμδίγεζ ηδκ μλείδςζδ ηςκ αηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ, ηα μπμία απμηεθμφκ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ημοξ. 

Ηδζαίηενα μζ ιειανάκεξ ηςκ ιζημπμκδνίςκ ηαζ ημο εκδμπθαζιαηζημφ δζηηφμο, πμο απμηεθμφκηαζ απυ 

θςζθμθζπίδζα ηα μπμία πενζέπμοκ πενζζζυηενα αηυνεζηα θζπανά μλέα, απεζθμφκηαζ πενζζζυηενμ απυ 

έθθεζρδ ηδξ αζηαιίκδξ. Οζ ζζημί πμο είκαζ πενζζζυηενμ επζννεπείξ ζηδκ μλείδςζδ είκαζ ημ ήπαν, μ 

εβηέθαθμξ ηαζ ηα ενοενμηφηηανα. Ακαθοηζηυηενα μζ ηονζυηενεξ δνάζεζξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ είκαζ μζ ελήξ: 
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7.5.1.Αδξαλνπνίεζε ηνπ κνλήξνπο κνξηαθνύ νμπγόλνπ: 

Ζ οπενμλείδςζδ ηςκ θζπζδίςκ ηςκ ιειανακχκ, μζ θςημπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαζ μζ εκγοιαηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ αθοζίδαξ, ιπμνμφκ ζοπκά κα μδδβήζμοκ ζηδ δδιζμονβία ημο ιμκήνμοξ 

ιμνζαημφ μλοβυκμο. Σμ ιυνζμ αοηυ είκαζ ιζα ηαηαζηνμθζηή μοζία, δ μπμία ζοκηίεεηαζ ζημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ. Σμ ιμκήνεξ ιμνζαηυ μλοβυκμ, ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ιε άθθα ιυνζα υπςξ πνςηεΐκεξ, θζπίδζα 

ηαζ βεκεηζηυ οθζηυ ηαζ κα πνμηαθέζεζ ζμαανέξ αθάαεξ ζημ ηφηηανμ πμο πμθθέξ θμνέξ είκαζ ιδ 

ακαζηνέρζιεξ. Ζ αδνακμπμίδζδ ημο είκαζ ιζα δζαδζηαζία, ηαηά ηδκ μπμία ηα δθεηηνμκζηά δζεβενιέκα 

ιυνζα, υπςξ ημ ιμκήνεξ ιμνζαηυ μλοβυκμ, ιπμνμφκ κα απεκενβμπμζδεμφκ. Ζ αζηαιίκδ Δ θαίκεηαζ πςξ 

δζαεέηεζ αοηή ηδκ ζηακυηδηα, δδθαδή ηδκ ζηακυηδηα ημο αδνακμπμζδηή. Δζδζηυηενα δ α-ημημθενυθδ είκαζ 

πζμ απμηεθεζιαηζηή ηαζ αημθμοεμφκ μζ β- ηαζ δ- ημημθενυθεξ. Ζ ζηακυηδηα αοηή μθείθεηαζ ζημ εθεφεενμ 

οδνμλφθζμ ζηδ εέζδ 6 ημο πνςιακζημφ δαηηοθίμο ηδξ αζηαιίκδξ (Λ. οκηχζδξ, 2003). 

 

7.5.2.Γηαηήξεζε ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ: 

Τπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ αζηαιίκδ Δ, ειθακίγεζ ηάπμζμκ πνμζηαηεοηζηυ νυθμ ζηδκ αηεναζυηδηα 

ηςκ ενοενχκ ηοηηάνςκ. Αλζμζδιείςημ εεςνείηαζ ημ βεβμκυξ υηζ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ αζιμθοηζηήξ 

ακαζιίαξ ηςκ πνυςνςκ κεμβκχκ δ αζηαιίκδ αμδεάεζ ζηδ δζυνεςζδ ηδξ. Δπίζδξ υηακ δ ίδζα ακςιαθία 

ειθακίγεηαζ ζηα θοζζμθμβζηά κεμβκά ηυηε παναηδνείηαζ ιζα πζμ πθήνδξ ηαζ πζμ βνήβμνδ ακάκδρδ, 

εθυζμκ ημ κεμβκυ δζαηνέθεηαζ ιε ιδηνζηυ βάθα, ημ μπμίμ πενζέπεζ ιέπνζ ηαζ ηέζζενζξ θμνέξ πενζζζυηενδ 

αζηαιίκδ απυ ηάεε οπμηαηάζηαημ. Γεκζηά πζζηεφεηαζ υηζ δ αζηαιίκδ Δ, πνμζηαηεφεζ ηδκ ηοηηανζηή 

ιειανάκδ ηςκ ενοενχκ ηοηηάνςκ απυ ηζξ ιδπακζηέξ, πδιζηέξ ηαζ ακμζμθμβζηέξ αθάαεξ ηαζ πενζμνίγεζ ηδκ 

αζιυθοζδ. Δπίζδξ δ ίδζα δ αζηαιίκδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ ενμιαχζεςκ, υηακ δ πνήζδ 

ηςκ δζάθμνςκ ακηζπδηηζηχκ εεςνείηαζ επζηίκδοκδ. 

 

7.6. εκαζία ησλ ηνθνθεξνιώλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ αλζξώπηλε πγεία  

Ζ αζηαιίκδ Δ απμηεθεί ζδιακηζηυ θοζζηυ ακηζμλεζδςηζηυ ηςκ εθαίςκ, αθμφ ακαζηέθθεζ 

ηδκ μλείδςζδ ηςκ θζπανχκ μοζζχκ ημοξ (ηνζβθοηενίδζα). Καζ πνμζηαηεφεζ ημ εθαζυθαδμ απυ ηδκ 

οπενμλείδςζδ ηαζ απυ ημ ιδπακζζιυ δζάδμζδξ ηςκ εθεοεένςκ νζγχκ.  

Οζ ημημθενυθεξ θαίκεηαζ υηζ έπμοκ εοενβεηζηή δνάζδ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο. Οζ 

πενζπηχζεζξ πμο έπμοκ ιεθεηδεεί πενζζζυηενμ, είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 

7.6.1.Πξνζηαζία από ζηεθαληαία λόζν. 

Οζ μλεζδςηζηέξ αθάαεξ εεςνείηαζ υηζ δζαδναιαηίγμοκ ηνίζζιμ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ 

ζηεθακζαίςκ ηανδζαηχκ κμζδιάηςκ (CHD) ηαζ ηανηίκμο.
 
 

Οζ Carmena et al (1966)
 
ελέηαζακ ηδκ επίδναζδ ημο εθαζυθαδμο ζηδ θζπμπνςηεσκδ 

παιδθήξ ποηκυηδηαξ (LDL), ηδξ μπμίαξ μζ αολδιέκεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 
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ζηεθακζαία κυζμ ηαζ παναηδνήεδηε υηζ δ αζηαιίκδ Δ, πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή ακηζμλεζδςηζηή 

δνάζδ, βεβμκυξ πμο επζαεααζχεδηε ηαζ απυ δφμ ιεθέηεξ ηςκ Choudhury et al. ημ 1995  ηαζ ημ 

1997. 

Γεκζηά ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ πνυθδρδξ, δείπκμοκ υηζ δ αζηαιίκδ Δ ιπμνεί κα 

αζηήζεζ εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα, υζμκ αθμνά ηζξ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ ιέζα απυ δζάθμνμοξ 

ιδπακζζιμφξ. Δκημφημζξ, ηαεχξ αοηέξ μζ ιεθέηεξ πναβιαημπμζήεδηακ ιε ζοιπθδνχιαηα ορδθχκ - 

δυζεςκ αζηαιίκδξ Δ, παναιέκεζ κα ενεοκδεεί εάκ ηα ίδζα απμηεθέζιαηα, ιπμνμφκ κα θδθεμφκ ιε ηδκ 

πνυζθδρδ αζηαιίκδξ Δ ιέζα απυ ηνυθζια, υπςξ ημ εθαζυθαδμ.  

 

7.6.2. Πξνζηαζία από ηε λόζν Πάξθηλζνλ.  

Σμ εοενβεηζηυ απμηέθεζια θαίκεηαζ υηζ επζηοβπάκεηαζ ιε ηζξ ζοκήεεζξ πμζυηδηεξ ηδξ 

αζηαιίκδξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα ηνυθζια. (www.medlook.net/article.asp?item_id=396). 

 

7.6.3. Πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηεο νπξνδόρνπ θύζηενο.  

ε ένεοκα πμο έβζκε ζημ Σέλαξ ζοιπενζθήθεδηακ 1000 άημια ηαζ ελεηάζηδηε δ 

πμζυηδηα αζηαιίκδξ Δ πμο εθάιαακακ απυ ηδ δζαηνμθή ημοξ. Δπίζδξ θήθεδηε οπ' υρδ ηαζ δ 

πμζυηδηα αζηαιίκδξ Δ πμο έπαζνκακ απυ θανιαηεοηζηά ζηεοάζιαηα. Ο ζηυπμξ ηδξ ένεοκαξ 

ήηακ κα ιεθεηδεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνυζθδρδξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ηαζ ημο ηζκδφκμο πνμζαμθήξ 

απυ ημκ ηανηίκμ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ αοημί πμο έπαζνκακ ηδ 

ιεβαθφηενδ πμζυηδηα αζηαιίκδξ Δ απυ ηδ δζαηνμθή ημοξ είπακ 42% θζβυηενμ ηίκδοκμ βζα 

ηανηίκμ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ. Δηείκμζ πμο είπακ ιζα δζαηνμθή πθμφζζα ζε αζηαιίκδ Δ αθθά 

έπαζνκακ ηαζ ζοιπθδνχιαηα ηδξ αζηαιίκδξ, είπακ 44% θζβυηενμ ηίκδοκμ βζα κα πνμζαθδεμφκ 

απυ ημκ ηανηίκμ αοηυ. Δπίζδξ δζαπζζηχεδηε υηζ δ α-ημημθενυθδ είκαζ αοηή πμο πνμζθένεζ 

πνμζηαζία απυ ημκ ηανηίκμ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ εκχ δ βάια ημημθενυθδ δεκ ανέεδηε κα έπεζ 

ιζα ηέημζα δνάζδ. Γεκ είκαζ βκςζηυ ιε πμζμ αηνζαχξ ηνυπμ εκενβεί δ άθθα ημημθενυθδ βζα κα 

πνμθαιαάκεζ ηδκ ειθάκζζδ ηανηίκμο. Οζ επζζηήιμκεξ πζζηεφμοκ υηζ πζεακυκ ιε ηδκ 

ακηζμλεζδςηζηή ηδξ δνάζδ, δ αζηαιίκδ Δ απμηνέπεζ αθθμζχζεζξ ζημ DNA ηςκ ηοηηάνςκ πμο 

μδδβμφκ ζε ηανηίκμ. 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ αζηαιίκδ Δ ιπμνεί κα θαιαάκεηαζ δζα ιέζμο θανιαηεοηζηχκ 

ζηεοαζιάηςκ, θαίκεηαζ υηζ δ πνυζθδρδ ηδξ  δζα ιέζμο ηςκ ηνμθίιςκ πμο είκαζ πθμφζζα ζε 

αοηήκ, είκαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηή βζα ηδκ πνυθδρδ εκακηίμκ ημο ηανηίκμο. 

 

7.6.4. Πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε. 

ε ιζα επζδδιζμθμβζηή ένεοκα πμο ζοιπενζέθααε 29.133 Φζκθακδμφξ ηαπκζζηέξ, 

ελεηάζηδηε δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πμζυηδηαξ αζηαιίκδξ Δ ζημ αίια ηαζ ημο ηζκδφκμο βζα ηανηίκμ 

http://www.medlook.net/article.asp?item_id=396
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ημο πνμζηάηδ. ηδκ ένεοκα αοηή ανέεδηε υηζ μζ άκδνεξ πμο είπακ ρδθυηενα επίπεδα άθθα 

ημημθενυθδξ ζημ αίια ημοξ, είπακ 53% θζβυηενμ ηίκδοκμ κα πνμζαθδεμφκ απυ ηανηίκμ ημο 

πνμζηάηδ. Οζ άκδνεξ ιε ηα ρδθυηενα επίπεδα βάια ημημθενυθδξ είπακ 39% παιδθυηενμ 

ηίκδοκμ. Καζ ζηδκ ένεοκα αοηή, δ θήρδ ζοιπθδνςιάηςκ αζηαιίκδξ Δ δζαιέζμο παπζχκ, αφλακε 

ηδκ πνμζηαζία απυ ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ. 

Πνυζθαηεξ ένεοκεξ, πμο πανμοζζάζηδηακ ζημ εηήζζμ ζοκέδνζμ ηδξ Αιενζηακζηήξ 

Δηαζνείαξ βζα ηδκ Ένεοκα ζημκ Κανηίκμ (American Association for Cancer Research), δείπκμοκ 

ζδιακηζηυ ζοζπεηζζιυ ιεηαλφ ηδξ πνυζθδρδξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ηαζ ηδξ πνυθδρδξ ημο ηανηίκμο 

ημο πνμζηάηδ ηαζ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ. 

Δπζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ έδεζλακ υηζ δ ηαεδιενζκή θήρδ αζηαιίκδξ Δ, ιπμνεί κα ιεζχζεζ 

ημκ ηίκδοκμ εηδήθςζδξ ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ. Έπεζ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςεεί ημ βεβμκυξ, υηζ 

δ αζηαιίκδ Δ ηαηαζηέθθεζ ηδκ παναβςβή ημο εζδζημφ πνμζηαηζημφ ακηζβυκμο, ημο βκςζημφ PSA 

(Prostatic Specific Antigen). Ζ ηαηαζημθή ηδξ παναβςβήξ ημο PSA επζηοβπάκεηαζ δζυηζ δ 

αζηαιίκδ Δ ιεζχκεζ ηδκ παναβςβή ηαζ ημ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ οπμδμπέςκ βζα ηα ακδνμβυκα 

(Androgen Receptor). Οζ εκ θυβς οπμδμπείξ οπάνπμοκ πάκς ζηα ηανηζκζηά ηφηηανα ημο 

πνμζηάηδ. Ζ ηεζημζηενυκδ, ημ ηονζυηενμ ακδνμβυκμ, δναζηδνζμπμζεί ημοξ οπμδμπείξ αοημφξ, ιε 

απμηέθεζια μ ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ κα πμθθαπθαζζάγεηαζ, κα πνμπςνεί ηαζ κα ηάκεζ 

ιεηαζηάζεζξ. Ζ αζηαιίκδ Δ πεηοπαίκεζ ημ εοενβεηζηυ αοηυ απμηέθεζια, ιε ηδ δνάζδ ηδξ ζημ 

βμκζδζαηυ επίπεδμ, ειπμδίγμκηαξ ημοξ ιμνζαημφξ ιδπακζζιμφξ ηαηαζηεοήξ ηςκ οπμδμπέςκ ηςκ 

ακδνμβυκςκ. (www.medlook.net/article.asp?item_id=396). 

 

7.6.5. Σνθνθεξόιεο θαη γνληκόηεηα. 

Ζ αζηαιίκδ Δ είκαζ ακημλεζδςηζηυ ηαζ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνμζηαηεφεζ απυ ηζξ μλεζδςηζηέξ 

μοζίεξ πμο πανάβμκηαζ απυ ημοξ γςκηακμφξ ζζημφξ. Οζ εθεφεενεξ νίγεξ πμο πνμηαθμφκ ηδκ 

μλείδςζδ αοηή ιπμνεί κα αθάρμοκ ζμαανά ηδκ δμιή ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ, ηαεχξ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ γςκηακχκ ηοηηάνςκ. Ζ αθάαδ αοηή ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζημ εάκαημ ηςκ 

ηοηηάνςκ αοηχκ. Δθεφεενεξ νίγεξ οπενμλεζδίμο ανίζημκηαζ ζημ ζπένια. Τρδθέξ πμζυηδηεξ 

ηέημζςκ εθεοεένςκ νζγχκ ιπμνεί κα εοεφκμκηαζ βζα οπμβμκζιυηδηα. Ζ αζηαιίκδ Δ αμδεά επίζδξ 

ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ εθαζηζηυηδηαξ ηςκ ηοηηανζηχκ ημζπςιάηςκ ηςκ ζπενιαημγςανίςκ, πνάβια 

πμο αμδεά ζηδκ ηζκδηζηυηδηα ημοξ ηαζ ειπμδίγεζ ηδκ ζοβηυθθδζδ ημοξ. (www.iatronet.gr ). 

 

7.6.6. Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 

Σα ορδθά επίπεδα αζηαιίκδξ Δ ζημ αίια είκαζ πζεακυ κα ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ πκεοιυκςκ, ζφιθςκα ιε ένεοκα επζζηδιυκςκ απυ ηδκ Ηαηνζηή πμθή ημο Πακεπζζηδιίμο 

Μπάθαθμ ηδξ Νέαξ Τυνηδξ.  

http://www.medlook.net/article.asp?item_id=396
http://www.iatronet.gr/
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O Γν Υυθβηεν Σγ. μφκειακ ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ιεθέηδζακ ηδκ πκεοιμκζηή 

θεζημονβία ζε 1.616 άημια δθζηίαξ 35 έςξ 79 εηχκ, πςνίξ πνμαθήιαηα οβείαξ ζημ ακαπκεοζηζηυ 

ζφζηδια ηαζ ηδ ζφβηνζκακ ιε ηα επίπεδα ηδξ αζηαιίκδξ Δ ηαζ ηδξ α-ηνοπημλακείκδξ, εκυξ 

ηανμηζκμεζδμφξ πμο οπάνπεζ ζηα πμνημηάθζα. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, πμο δδιμζζεφεηαζ 

ζημ ηεφπμξ Απνζθίμο ημο επζζηδιμκζημφ πενζμδζημφ American Journal of Respiratory and 

Critical Care Medicine, έδεζλακ υηζ ηα άημια ιε ορδθά επίπεδα αζηαιίκδξ Δ ηαζ α-

ηνοπημλακείκδξ είπακ οβζέζηενμοξ πκεφιμκεξ ζε ζπέζδ ιε αοημφξ πμο είπακ παιδθέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ακηίζημζπςκ μοζζχκ ζημ αίια ημοξ. Οζ επζζηήιμκεξ ακαηάθορακ υηζ ηαζ 

άθθεξ αζηαιίκεξ, υπςξ δ C ηαζ δ A, πζεακυκ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηαθφηενδ πκεοιμκζηή θεζημονβία, 

αθθά δ πανμοζία ηδξ Δ έπεζ ζδιακηζηυηενδ εεηζηή επίδναζδ ζημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια. 

(www.health.in.gr). 

Ζ α-ημημθενυθδ ειθακίγεηαζ ςξ απαναίηδηδ βζα ηδκ ηοηηανζηή ακαπκμή, πνςηανπζηά ηδξ 

ηανδζάξ ηαζ ηςκ ζηεθεηζηχκ ιοχκ, βζ’ αοηυ ηαζ ζε μνζζιέκα γχα δ ακεπάνηεζα ηδξ πνμηαθεί ιοσηή 

δοζηνμθία. 

Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ ζε πμκηίηζα έδεζλακ υηζ δ αζηαιίκδ Δ πζεακυκ κα πνμθοθάζζεζ ημοξ 

πκεφιμκεξ απυ ημκ ηαπκυ ηαζ απυ αθάαεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ πανυιμζα μλεζδςηζηά ζοζηαηζηά ηδξ 

ιυθοκζδξ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα, υπςξ ημ δζμλείδζμ ημο αγχημο ηαζ ημ υγμκ. Μέπνζ ζηζβιήξ ημ 

παναπάκς ζοιπέναζια δεκ έπεζ δζαζηαονςεεί υηζ ζζπφεζ ηαζ ζημκ άκενςπμ. 

 

7.6.7. πκβνιή ζηελ κείσζε θξίζεσλ επηιεςίαο  

 Ένεοκα πμο εηπμκήεδηε ζηδκ ζαηνζηή ζπμθή ημο Σμνυκημ ζημκ Κακαδά, έδεζλε πςξ δ 

αζηαιίκδ Δ είκαζ δοκαηυκ κα ιεζχζεζ ηζξ ηνίζεζξ επζθδρίαξ αηυιδ ηαζ ζε πμζμζηυ πμο ιπμνεί κα 

θηάζεζ ημ 100%. Ζ ένεοκα πενζθάιαακε 12 επζθδπηζηά παζδζά ζηα μπμία δυεδηακ 400 IU 

αζηαιίκδξ Δ ιαγί ιε ηδκ ζοκδεζζιέκδ θανιαηεοηζηή αβςβή ηαηά ηδξ επζθδρίαξ. ηα 10 απυ ηα 

12 παζδζά ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηςκ ηνίζεςκ ζε πμζμζηυ 60% ηαηά ιέζμ υνμ. Έλζ απυ ηα δχδεηα 

παζδζά πανμοζίαζακ 90-100% ιείςζδ ηςκ ηνίζεςκ, εκχ ζημοξ εεεθμκηέξ πμο ακήηακ ζηδκ 

μιάδα εθέβπμο (ζημοξ μπμίμοξ πμνδβήεδηε ιυκμ αζηαιίκδ Δ ηαζ ηαευθμο θανιαηεοηζηή 

αβςβή), δ αεθηίςζή ημοξ ήηακ αζζεδηή ηαζ μζ ηνίζεζξ ημοξ ιεζχεδηακ ηαηά 70-100%.  

 

7.6.8. Άιιεο επεξγεηηθέο δξάζεηο. 

Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ πμθθά ζημζπεία υζμκ αθμνά ηα εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ 

αζηαιίκδξ Δ, ζηζξ ιεηααμθζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε δζάθμνεξ άθθεξ αζεέκεζεξ. Ο 

Boscoboinik ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο έδεζλακ υηζ δ α-ημημθενυθδ ζε θοζζμθμβζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

πανειπυδζζε ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ αββεζαηχκ ηοηηάνςκ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ζκχκ, ιζα 

δζαδζηαζία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζπδιαηζζιυ εκδζάιεζδξ ανηδνζμζηθδνοκηζηήξ αθάαδξ.
 
Μζα άθθδ 

http://www.health.in.gr/
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μιάδα, παναηήνδζε ιείςζδ ζηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ δναζηζηχκ ιμνθχκ μλοβυκμο, ζηδκ 

οπενμλείδςζδ ηςκ θζπζδίςκ, ζηδκ έηηνζζδξ ζκηενθεοηίκδξ -1α-, ηαζ ζηδ πνμζηυθθδζδ ηςκ 

εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ζηα ιμκμηφηηανα, ζε οβζείξ ακενχπμοξ, ιεηά απυ πμνήβδζδ 800 

mg/διένα αζηαιίκδξ Δ, επί μηηχ εαδμιάδεξ. Δπίζδξ ανέεδηε, υηζ δ ζοζζχνεοζδ ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ ειπμδίγεηαζ απυ ηδ θήρδ 268 έςξ 804 mg α-ημημθενυθδξ/διένα. Με αάζδ ηα 

απμηεθέζιαηα αοηά, θαίκεηαζ υηζ ηα μθέθδ πμο παναηδνμφκηαζ δεκ ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ 

ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ, αθθά ιάθθμκ, ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ α-ημημθενυθδ 

αζηεί άιεζδ επίδναζδ ζηδκ  έηθναζδ ηςκ βμκζδίςκ, ζπεηζηά ιε ηα ιυνζα πνμζηυθθδζδξ, ή ζηδ 

δναζηδνζυηδηα  εκγφιςκ υπςξ δ 5-θζπμλοβεκάζδ ή ζηδκ πνςηεσκζηή ηζκάζδ C.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
Ο

:  

ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

 

8.1. Σν Διαηόιαδν ζηελ Διιάδα & ζηνλ θόζκν 

 

8.1.1.Ζ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ 

Ζ δζεεκήξ παναβςβή εθαζμθάδμο πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, ηονίςξ υζμκ αθμνά 

ζηδ πάναλδ πμθζηζηχκ ηυζμ παβημζιίςξ υζμ ηαζ βζα ηάεε πχνα πςνζζηά. Απυ ηδκ εζηυκα ηδξ 

δζεεκμφξ παναβςβήξ ηδκ πνμδβμφιεκδ δεηαεηία, ιπμνεί ηάπμζμξ κα παναηδνήζεζ υηζ μζ ηάζεζξ 

είκαζ αολδηζηέξ ηαζ ιάθζζηα ζδιακηζηυ ιενίδζμ ηδξ παναβςβήξ πνμένπεηαζ απυ ηζξ πχνεξ ιέθδ 

ηδξ Δ.Δ. (πενίπμο ημ 75%). Δπίζδξ, αλζυθμβδ παναβςβή εθαζμθάδμο οθίζηαηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ Β. 

Αθνζηήξ ηαζ Μέζδξ Ακαημθήξ (Σμονηία, Σοκδζία, Μανυημ ηαζ ονία), ιε αφλδζδ ακά πχνα 

πμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 50-150% εηδζίςξ. 

Ζ Δθθάδα απμηεθεί ηδκ ηνίηδ εθαζμπαναβςβυ πχνα παβημζιίςξ, ιεηά ηδκ Ηζπακία ηαζ 

ηδκ Ηηαθία ιε ιενίδζμ παναβςβήξ, ηδκ πενίμδμ 2005-2006, 21.6%, υηακ ηα ακηίζημζπα ιενίδζα 

ηδξ Ηζπακίαξ ηαζ ηδξ Ηηαθίαξ είκαζ 42.1% ηαζ 34.4%. Δπίζδξ, ηαηά ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 

2006-2007 δ Δθθάδα ηαηέθααε ηδκ ηνίηδ εέζδ ζηδκ παβηυζιζα ηαηάηαλδ (16.9%) ιεηά ηδκ 

Ηηαθία (29.6%) ηαζ ηδκ Ηζπακία (50.6%).  

 Με αάζδ ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ 

(Δθέκδ Σγααάνα, Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ Δθαίαξ Πνμζςπζηή Δπζημζκςκία) δ ζοκμθζηή 

εβπχνζα παναβςβή ακήθεε ηαηά ηζξ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ 2005-2006 ηαζ 2006-2007, ζε 

424.000 ηαζ 370.000 ηυκμοξ ακηίζημζπα, ααίκμκηαξ ιεζμφιεκμξ ηζξ επυιεκεξ ηαθθζενβδηζηέξ 

πνμκζέξ: 2007-2008 (327.200 ηυκμζ), 2008-2009 (305.000 ηυκμζ) ηαζ δ εηηίιδζδ ηδξ 

παναβςβήξ βζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2009-2010 είκαζ 320.000 ηυκμζ. 

 Βαζζγυιεκμζ ζηα ίδζα ζηαηζζηζηά ζημζπεία μζ ηφνζεξ εθαζμπαναβςβζηέξ πενζθένεζεξ/κμιμί 

ηδξ πχναξ είκαζ δ πενζθένεζα ηδξ Κνήηδξ ιε πμζμζηυ επί ηδξ ζοκμθζηήξ παναβςβήξ 34.6% 

ηαζ δ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ιε ακηίζημζπμ πμζμζηυ 29.8%. Ο κμιυξ Μεζζδκίαξ 

ηαηέπεζ ορδθυ πμζμζηυ παναβςβήξ πμο ακένπεηαζ ζημ 15.4% ημο ζοκυθμο ηδξ πχναξ. 

 

8.1.2.Ζ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ 

ημκ Πίλαθα 8.1 απεζημκίγμκηαζ μζ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακαθχζεζξ εθαζμθάδμο ζε 

δζάθμνεξ πχνεξ ημο ηυζιμο ηαηά ημ έημξ 1998. 
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Ζ δζεεκήξ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο επδνεάγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ ηζιή ημο 

πνμσυκημξ ηαζ ηδ ζπεηζηή ηζιή ηςκ ακηαβςκζζηζηχκ πνμξ ημ εθαζυθαδμ πνμσυκηςκ, ηδξ 

ηαηδβμνίαξ «έθαζα ηαζ θίπδ». Καεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ  ηζιήξ είκαζ ημ φρμξ ηδξ 

πνμζθμνάξ, υπςξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ παναβςβή ηαζ ηα δζαεέζζια απμεέιαηα. Με δεδμιέκδ 

ηυζμ ηδκ φπανλδ ορδθχκ απμεειάηςκ, υζμ ηαζ ηδκ ορδθή παναβςβή, δ πνμζπάεεζα ημο 

Γζεεκμφξ  οιαμοθίμο Δθαζμθάδμο είκαζ κα πνμζδχζεζ ζημ πνμσυκ ιεβαθφηενδ εθαζηζηυηδηα 

γήηδζδξ. Πνμξ ημφημ πνμπςνεί ζε εηζηναηείεξ πνμχεδζδξ ηαζ δζαθήιζζδξ, πνμηεζιέκμο κα 

ακαδείλεζ ηα πθεμκεηηήιαηα ημο εθαζμθάδμο ζηδ δζαηνμθή, ιε ζηυπμ ηδκ εκδιένςζδ ημο 

ηαηακαθςηή ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ. 

 

Πίλαθαο 8.1. Δηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζηελ Δ.Δ. 

Υώξα 

Καηαλάισζε  

(ρηι. ηόλνη)  

97/98 

Πιεζπζκόο  

(ρηι.) 1998 

Καηά θεθαιή  

θαηαλάισζε (θηιά)  

1998 

Ηηαθία 730 57.563 12,7 

Ηζπακία 542 39.348 13,8 

Δθθάδα 240 10.508 22,8 

Γαθθία 76 58.723 1,3 

Πμνημβαθία 63 9.957 6,4 

Γενιακία 24 82.060 0,3 

Φζθακδία 1 5.147 0,1 

Ηνθακδία 2 3.693 0,4 

Ζκ. Βαζίθεζμ 26 59.084 0,4 

μοδδία 3 8.848 0,3 

Βέθβζμ 9 10.192 0,9 

Κάης Υχνεξ 4 15.650 0,3 

Αοζηνία 3 8.075 0,3 

Γακία 3 5.295 0,5 

ΤΝΟΛΟ 1.726 374.143 60,5 

 

Γζα ημ ζφκμθμ ηδξ ηαηακάθςζδξ εθαζμθάδμο βζα ηδ δεηαεηία 00/10, παναηδνείηαζ ιία 

αολδηζηή ηάζδ, ιε ιέζμ εηήζζμ νοειυ ιεηααμθήξ πενίπμο 5%. Ηδζαίηενα, μζ ηέζζενζξ πχνεξ 

πνμηεναζυηδηαξ ημο Γζεεκμφξ οιαμοθίμο Δθαζμθάδμο (Γ..Δ.), ΖΠΑ, Ηαπςκία, Κακαδάξ, 

Αοζηναθία, εηεί δδθαδή υπμο μ Ονβακζζιυξ έπεζ πνμαεί ιε εκηαηζηέξ δζαθδιζζηζηέξ ηαιπάκζεξ, 
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ζε ζοζηδιαηζηή πνμχεδζδ ηαζ πανμοζίαζδ ηςκ ςθεθεζχκ ηδξ ηαηακάθςζδξ εθαζμθάδμο ζηδκ 

οβεία, ειθακίγμοκ ζηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ, οπενδζπθαζζαζιυ ηδξ ηαηακάθςζδξ ιε ζηαεενά 

ακμδζηή πμνεία. 

Δπζπθέμκ, ημ ιενίδζμ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ πςνχκ-ιεθχκ ηδξ Δ.Δ., ακένπεηαζ, ηαηά 

ιέζμ υνμ, ζημ 72% ημο ζοκυθμο, ιε ηδκ Δθθάδα κα ηαηαηάζζεηαζ ηνίηδ ζημκ ηυζιμ (10% ημο 

παβηυζιζμο ζοκυθμο), ιεηά ηδκ Ηηαθία ηαζ ηδκ Ηζπακία πμο ειθακίγμοκ ιενίδζα 30% ηαζ 20%, 

ακηίζημζπα. 

Με αάζδ ηα επίζδια ζημζπεία ηδξ ηαηακάθςζδξ εθαζμθάδμο απυ ημ Γ..Δ. ηαζ ηα 

πθδεοζιζαηά δεδμιέκα ηςκ πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, δ Δθθάδα πανμοζζάγεζ ηδκ 

ορδθυηενδ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο. οβηεηνζιέκα, ηαηά ηζξ εθαζμημιζηέξ 

πενζυδμοξ 2005-2006 ηαζ 2006-2007 δ ιέζδ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ ακήθεε βζα ηδ πχνα 

ιαξ ζηα 24,2 ηαζ 23,9 ηζθά ακηίζημζπα. Γζα ηζξ ακηίζημζπεξ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ δ ιέζδ ηαηά 

ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο ζηδκ Ηηαθία ήηακ 13.9 ηαζ 12.1 ηζθά πενίπμο, ζηδκ Ηζπακία 

10.2 ηζθά ηαζ 11.5 ηζθά ηαζ ζηδκ Πμνημβαθία 6.9 ηαζ 7.4 ηζθά.  

 

8.2. Γνκή θαη δηάξζξσζε ησλ θιάδσλ παξαγσγήο θαη ηππνπνίεζεο  ειαηνιάδνπ 

 

8.2.1.Οη θιάδνη παξαγσγήο. Σα ειαηνηξηβεία 

Ο ηθάδμξ απμηεθείηαζ απυ ιεβάθμ ανζειυ επζπεζνήζεςκ, μζ μπμίεξ ειθακίγμοκ 

ακμιμζμβέκεζα ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ. Ζ δζαδζηαζία παναβςβήξ ημο 

εθαζμθάδμο απυ ηδκ επελενβαζία ηδξ πνχηδξ φθδξ ιέπνζ ηδ δζάεεζδ ηαζ ηδ ζοζηεοαζία ημο 

ηεθζημφ πνμσυκημξ, πενζθαιαάκεζ δζάθμνα ζηάδζα, ζε ηαεέκα απυ ηα μπμία δναζηδνζμπμζμφκηαζ 

ζοπκά δζαθμνεηζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

Δζδζηυηενα, ηα εθαζμηνζαεία πναβιαημπμζμφκ ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ παναβςβήξ ημο 

εθαζμθάδμο ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα είηε δζαηίεεηαζ πνμξ ηαηακάθςζδ (ανχζζιμ) ζε ιμνθή πφια, 

είηε πνμςεείηαζ ζε ειπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ (πμκδνειπυνμοξ) βζα ιεηαπχθδζδ ζηδκ Δθθάδα ή  

ζημ ελςηενζηυ, είηε ιεηαθένεηαζ ζε επζπεζνήζεζξ επελενβαζίαξ ή ηαζ ηοπμπμίδζδξ. Σα 

εθαζμηνζαεία παναηναημφκ απυ ημοξ εθαζμπαναβςβμφξ, ςξ δζηαίςια, ιένμξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

εθαζμθάδμο πμο πανάβεηαζ ζε αοηά. Σμ πμζμζηυ αοηυ ακένπεηαζ ζε 6.5% πενίπμο. 

ηδ πχνα ιαξ θεζημονβεί έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ εθαζμηνζαείςκ, ηα μπμία πανμοζζάγμοκ 

ιεβάθδ δζαζπμνά. Ζ πθεζμρδθία αοηχκ ανίζηεηαζ ζηζξ ζδιακηζηυηενεξ εθαζμπαναβςβζηέξ 

πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ. Πνυηεζηαζ ζοκήεςξ βζα ιζηνέξ ζε ιέβεεμξ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ, μζ 

μπμίεξ πνμζθαιαάκμοκ επμπζαηυ πνμζςπζηυ ηαηά ημοξ ιήκεξ ηδξ ζοβημιζδήξ ηδξ εθζάξ. Με 

αάζδ πνυζθαηα επζηαζνμπμζδιέκα ζημζπεία ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ 

Σνμθίιςκ (Δθέκδ Σγααάνα, Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ Δθαίαξ Πνμζςπζηή Δπζημζκςκία) ηαηά 
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ηδκ ηνέπμοζα εθαζμημιζηή πενίμδμ (2009-2010) θεζημφνβδζακ ζοκμθζηά ζηδκ Δθθάδα 1.955 

εθαζμηνζαεία έκακηζ 2.310 εθαζμηνζαείςκ ηδξ πενζυδμο 1999/00 (ιείςζδ 15.4%). Ζ πθεζμρδθία 

αοηχκ (πμζμζηυ 60,3%) αθμνά ζε επζπεζνήζεζξ εβηαηεζηδιέκεξ ζηζξ ηονζυηενεξ 

εθαζμπαναβςβζηέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ζηδκ Κνήηδ. οβηεηνζιέκα, ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ θεζημονβμφκ 676 εθαζμηνζαεία (δδθαδή ημ 34.6% ημο ζοκυθμο ηδξ πχναξ) ηαζ 

ζηδκ Κνήηδ 502 (ημ 25.7% ημο ζοκυθμο). Οζ επζπεζνήζεζξ παναβςβήξ εθαζμθάδμο πμο 

θεζημφνβδζακ ζηζξ παναπάκς πενζμπέξ ακήθεακ ζοκμθζηά ζε 1485, ηαθφπημκηαξ ζοκμθζηά ημ 

59.4% ημο ζοκυθμο ηδξ πχναξ. Αλζυθμβμξ είκαζ, επίζδξ, ηαζ μ ανζειυξ ηςκ εθαζμηνζαείςκ ζημ 

βεςβναθζηυ δζαιένζζια ηδξ ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ Δφαμζαξ (284 επζπεζνήζεζξ), αθθά ηαζ ηςκ 

κδζζχκ ημο Αζβαίμο (150 επζπεζνήζεζξ). Δλεηάγμκηαξ ηδ βεςβναθζηή ηαηακμιή ηαηά κμιυ βζα 

ηδκ ηνέπμοζα ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ (2009-2010) ηα πενζζζυηενα εθαζμηνζαεία είκαζ 

εβηαηεζηδιέκα ζηδ Μεζζδκία (158) ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ επί ημο ζοκυθμο ημ 8.08%. 

ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ εθαζμηνζαείςκ δζαηνίκμκηαζ δφμ ααζζημί ηφπμζ: ηθαζζημφ ηφπμο 

ηαζ θοβμηεκηνζηά. Ζ ηεπκμθμβζηή ημοξ δζαθμνά ανίζηεηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ ελαβςβήξ ημο 

εθαζμθάδμο, δ μπμία ζηα ιεκ θοβμηεκηνζηά βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα θοβμηεκηνζηχκ 

δζαπςνζζηήνςκ, ζηα δε ηθαζζημφ ηφπμο ιε ηδ αμήεεζα οδναοθζηχκ πζεζηδνίςκ. Σμ 43% ηςκ 

εθαζμηνζαείςκ ηδξ πχναξ ζημ ηέθμξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ δεηαεηίαξ ήηακ ηθαζζημφ ηφπμο, ημ 55% 

θοβμηεκηνζηά ηαζ ημ 2% ιζηημφ ηφπμο. Σα ακηίζημζπα πμζμζηά βζα ημκ κμιυ Μεζζδκίαξ είκαζ 

36%,  64% ηαζ 1% (ICAP, 2003). 

 

8.2.2.Οη θιάδνη ηππνπνίεζεο. Σα ζπζθεπαζηήξηα 

ηδκ Δθθάδα οθίζηακηαζ ηνεζξ ζφκδεζιμζ ηοπμπμζδηχκ εθαζμθάδμο, ιε ζοκμθζηυ ανζειυ 

εββεβναιιέκςκ ιεθχκ 195, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ζημζπεία 

(http://www.thessalia.gr/diktio/period1-5-1.asp). Οζ ηνεζξ ηθαδζημί ζφκδεζιμζ είκαζ μ ΔΒΗΣΔΛ 

(φκδεζιμξ Δθθδκζηχκ Βζμιδπακζχκ Σοπμπμίδζδξ Δθαζμθάδμο),  πμο ζδνφεδηε ημ 1964 ηαζ 

πενζθαιαάκεζ 85 επζπεζνήζεζξ-ιέθδ (40 ελ αοηχκ είκαζ ηοπμπμζδηέξ), μ ΔΒΗΣΔ (Δθθδκζηυξ 

φκδεζιμξ Βζμηεπκχκ Σοπμπμίδζδξ), πμο ζδνφεδηε ημ 1987 ηαζ πενζθαιαάκεζ 80  επζπεζνήζεζξ-

ιέθδ (35-40 ελ αοηχκ είκαζ ηοπμπμζδηέξ) ηαζ μ ΑΟΣΔ (φκδεζιμξ Αβνμηζηχκ 

οκεηαζνζζηζηχκ Ονβακχζεςκ Σοπμπμζδηχκ Δθαζμθάδμο), πμο ζδνφεδηε ημ 1987 ηαζ 

πενζθαιαάκεζ 30 ζοκεηαζνζζιμφξ-ιέθδ. Οζ εκχζεζξ αοηέξ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηζξ ελεθίλεζξ ημο 

ηοπμπμζδιέκμο εθαζμθάδμο ηαζ ηαηααάθθμοκ ζδζαίηενεξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ ζηζξ 19 Μανηίμο 2008 έκαξ ηέηανημξ ζφκδεζιμξ 

ηοπμπμζδηχκ εθαζμθάδμο απέηηδζε κμιζηή οπυζηαζδ, μ φκδεζιμξ Σοπμπμζδηχκ Δθαζμθάδμο 

Κνήηδξ (ΤΣΔΚ), ηαεχξ οπεβνάθδ απυ ηα ζδνοηζηά ημο ιέθδ, ημ ηαηαζηαηζηυ ημο. Μέθδ ημο 

απμηεθμφκ επζπεζνήζεζξ ηοπμπμίδζδξ εθαζμθάδμο ηδξ Κνήηδξ. 
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φιθςκα ιε ηζξ εηηζιήζεζξ ημο ΔΒΗΣΔΛ, οπάνπμοκ 50-100 επζπεζνήζεζξ ακελάνηδηεξ, 

ιζηνμφ ιεβέεμοξ, μζ μπμίεξ είκαζ δζαζπανιέκεξ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα ηαζ δεκ ακήημοκ ζε ηακέκακ 

απυ ημοξ παναπάκς ζοκδέζιμοξ. οκεπχξ, μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ εκενβχκ ηοπμπμζδηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηακ ζηδ πχνα ιαξ, ζημ ηέθμξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ δεηαεηίαξ, 

ηοιαζκυηακ ιεηαλφ 250 ηαζ 300 επζπεζνήζεςκ. Ζ ζοκμθζηή εηήζζα εεςνδηζηή παναβςβζηή 

δοκαιζηυηδηα ηςκ Δθθήκςκ ηοπμπμζδηχκ εθαζμθάδμο εηηζιάηαζ υηζ, ζε επίπεδμ ιζαξ αάνδζαξ 

θεζημονβίαξ ηδκ διένα, πνμζεββίγεζ ημοξ 200 πζθζάδεξ ηυκμοξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ έςξ ημ 1994 δ 

Δ.Δ. πμνδβμφζε, πένακ ηδξ εκίζποζδξ ζημοξ εθαζμηαθθζενβδηέξ, αλζυθμβδ εκίζποζδ ηαζ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηοπμπμίδζδξ, δ μπμία ηαηανβήεδηε ιε απμηέθεζια ηδ νζγζηή ιεηααμθή ημο πάνηδ 

ειπμνίαξ ημο εθαζμθάδμο οπέν ημο «πφια» δζαηζκμοιέκμο ηαζ ηδκ μνζζηζηή δζαημπή ηδξ 

θεζημονβίαξ ανηεηχκ, ηονίςξ ιζηνμφ ιεβέεμοξ επζπεζνήζεςκ ηοπμπμίδζδξ. 

 

8.3. Μνξθέο ηνπ Πνηνηηθνύ Διαηνιάδνπ ζην Ννκό Μεζζελίαο 

 

8.3.1.Πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο Καιακάηα (ΠΟΠ Καιακάηα) 

Ζ παναβςβή πμζμηζημφ εθαζμθάδμο ζημ Νμιυ Μεζζδκίαξ, ημοθάπζζημκ ιέπνζ πνυηζκμξ, 

ήηακ ηαοηζζιέκδ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ παναβςβή εθαζμθάδμο Πνμζηαηεουιεκδξ Οκμιαζίαξ 

Πνμέθεοζδξ (ΠΟΠ) Καθαιάηαξ. Πνυηεζηαζ βζα ημ εθαζυθαδμ πμο πανάβεηαζ ζηδκ πενζμπή πμο 

πςνμεεηείηαζ ζηδκ ηέςξ Δπανπία Καθαιάηαξ (Γήιμζ: Καθαιάηαξ, Ααίαξ, Λεφηηνμο, Ανθανχκ, 

Θμονίαξ ηαζ Άνζμξ) ηαζ ημ μπμίμ θένεζ ηδκ μκμιαζία «ΠΟΠ Καθαιάηα» (ζφιθςκα ιε ηδκ 

Τπμονβζηή Απυθαζδ 379567/20-08-1983, ΦΔΚ 821/7-10-1993).  

Σμ ΠΟΠ Καθαιάηαξ είκαζ ελαζνεηζηά πανεέκμ εθαζυθαδμ, πνμενπυιεκμ απυ πμζηζθίεξ 

ηδξ Κμνςκέζηδξ ηαζ ηδξ Μαζημεζδμφξ. Ζ ηεθεοηαία ηαθθζενβείηαζ ζηα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα 

Αθαβμκίαξ, Ανηειδζίαξ, Λαδά, Καναεθίμο, Νέδμοζαξ ηαζ Πδβχκ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ 

παναηηδνζζιυξ ζοκμδεφεζ ημ εκ θυβς πνμσυκ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ηδξ 

ζοβημιζδήξ-ζοθθμβήξ ιέπνζ ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιεηαθμνάξ ημο, ηδξ έηεθζρδξ  ηαζ ηδξ 

απμεήηεοζδξ. Ο ηνυπμξ παναβςβήξ παναημθμοεείηαζ, ηαεμνίγεηαζ ηαζ εθέβπεηαζ απυ ημκ 

Ονβακζζιυ  Πζζημπμίδζδξ ηαζ Δπίαθερδξ Γεςνβζηχκ Πνμσυκηςκ (ΟΠΔΓΔΠ), εκχ ηα 

εθαζμηνζαεία υπμο βίκεηαζ δ έηεθζρδ ημο εθαζμηάνπμο πνέπεζ κα είκαζ εκηαβιέκα ζε ζφζηδια 

εθέβπμο ηαζ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ Πνμζηαηεουιεκδξ Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ ηαζ βίκεηαζ 

εθυζμκ έπεζ πνμδβδεεί ζπεηζηυξ επζηυπζμξ έθεβπμξ. Δπζπνμζεέηςξ, δ ηοπμπμίδζδ ημο 

ελαβυιεκμο εθαζμθάδμο βίκεηαζ ζε ηοπμπμζδηήνζα πμο έπμοκ εβηνζεεί ηαζ εθέβπμκηαζ.  
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8.3.2.Βηνινγηθό Διαηόιαδν 

Ζ παναβςβή Βζμθμβζημφ Δθαζμθάδμο απμηεθεί έκα εβπείνδια ημ μπμίμ λεηίκδζε απυ  

ηαθθζενβδηέξ ζηα μνεζκά ηαζ διζμνεζκά δδιμηζηά δζαιενίζιαηα ηδξ ιεζζδκζαηήξ Μάκδξ ημ 

1985. Δπίζδια, δ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα έηακε ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζημ Νμιυ Μεζζδκίαξ ημ 1994, 

υηακ έβζκε δ ηαηαβναθή 772 ζηνειιάηςκ ζημ Γήιμ Λεφηηνμο. Λέβμκηαξ πνμσυκηα «αζμθμβζηήξ 

βεςνβίαξ» εκκμμφιε ηα πνμσυκηα πμο ηαηά ηδκ παναβςβή ημοξ έπμοκ εθανιμζηεί ηακυκεξ πμο 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ ημζκμηζηή ηαζ εεκζηή κμιμεεζία, μζ μπμίμζ ζημπυ έπμοκ ηδκ πνμζηαζία 

ημο πενζαάθθμκημξ, ηδ δζαηήνδζδ ή ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ εοθμνίαξ ηαζ ηδξ αζμθμβζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ημο εδάθμοξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηαηάθθδθςκ ζοκεδηχκ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αθθδθελάνηδζδξ ιεηαλφ ημο εδάθμοξ ιε ηα θοηά, ηςκ θοηχκ ιε ηα γχα ηαζ ηςκ 

γχςκ ιε ημ έδαθμξ, πςνίξ ηδκ πνμζθοβή ζε πανάβμκηεξ παναβςβήξ ελςηενζηήξ πνμέθεοζδξ. 

Ζ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ ααζίγεηαζ ζε ιεευδμοξ ακαγςμβυκδζδξ ημο εδάθμοξ 

ημο εθαζχκα, ζηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ οπμπνμσυκηςκ ηαζ άθθςκ δζαεέζζιςκ μνβακζηχκ οθζηχκ 

ηαζ ζηδκ ακαπαναβςβή ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. Δίκαζ δ ιέεμδμξ εθζαμπαναβςβήξ πμο 

ζημπεφεζ ζηδκ παναβςβή άνζζηδξ πμζυηδηαξ εθαζμθάδμο, απαθθαβιέκμο απυ οπμθείιιαηα 

αβνμπδιζηχκ, πμο οπμζηάπημοκ ηδκ οβεία ηαζ ημ μπμίμ πενζμνίγεζ ηδ νφπακζδ ημο εδάθμοξ, ημο 

κενμφ ηαζ ημο αένα ζε αβνμπδιζηά. οκηεθεί ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ πμζηζθυηδηαξ πμθφηζιςκ 

θοηχκ, γχςκ ηαζ βεκεηζημφ οθζημφ. Ζ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα εθζάξ δζέπεηαζ κμιζηά απυ ημκ πενί 

Βζμθμβζηήξ παναβςβήξ Νυιμ 160(Η) ημο 2001 ηαζ ημοξ ζπεηζημφξ Κακμκζζιμφξ [Κακμκζζηζηή 

Γζμζηδηζηή Πνάλδ (Κ.Γ.Π.) 506/2001].Ζ Νμιμεεζία  αοηή είκαζ πθήνςξ εκανιμκζζιέκδ ιε ηδκ 

ακηίζημζπδ Δονςπασηή Νμιμεεζία Κακ(ΔΔ)2092/91. 

 

8.3.3.Διαηόιαδν νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

Ζ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ είκαζ ημ ζφζηδια  ηαθθζένβεζαξ πμο επζδζχηεζ ηδκ 

ανζζημπμίδζδ ηςκ εζζνμχκ ηαζ ηςκ εηνμχκ, ιε ζηυπμ ηδκ παναβςβή πμζμηζηχκ ηαζ μζημκμιζηά 

απμδεηηχκ πνμσυκηςκ βζα ημ βεςνβυ ηαζ ημκ ηαηακαθςηή, εκχ πανάθθδθα δζαηδνεί ηαζ 

πνμζηαηεφεζ ημ πενζαάθθμκ, ακαααειίγμκηάξ ημ.  

«Δθαζμηαθθζένβεζα Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ» ζδιαίκεζ υηζ δ ηαθθζένβεζα απυ ηδκ 

ανπή ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο παναημθμοεείηαζ απυ βεςπυκμ, ιε ζηυπμ ηα 

εθαζυδεκδνα κα πνμζθαιαάκμοκ ζε ηάεε ζηάδζμ ηδξ ακάπηολδξ ημοξ ηα πζμ απαναίηδηα 

ενεπηζηά ζημζπεία. ηδκ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηα θζπάζιαηα ηαζ ηα θοημπνμζηαηεοηζηά 

πνμσυκηα (Φ.Π.) δεκ εεςνμφκηαζ μπςζδήπμηε επζαθααή, αθθά απθά δίκμκηαζ ιε ιέηνμ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηζξ μπμίεξ ακαημζκχκεζ μ ακηζπνυζςπυξ ημο. Γζα κα δμεεί 

μπμζμδήπμηε θίπαζια ή Φ.Π. εα πνέπεζ κα έπεζ πνμδβδεεί ζπεηζηή ακάθοζδ ημο εδάθμοξ ηαζ κα 

έπμοκ ημπμεεηδεεί εζδζηέξ παβίδεξ πμο εα ηεηιδνζχκμοκ υηζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή εα πνέπεζ 
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κα δμεεί ημ ακάθμβμ Φ.Π.. ε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ βίκεηαζ  ζοβημιζδή εθαζμηάνπμο εάκ δεκ 

έπεζ πανέθεεζ μ απαναίηδημξ πνυκμξ απυ ηδκ χνα ηδξ επέιααζδξ ιε Φ.Π.  

Πμθφ ζοκμπηζηά βζα κα θεάζμοιε ζημ ζδιείμ παναβςβήξ εθαζμθάδμο μθμηθδνςιέκδξ 

δζαπείνζζδξ εα πνέπεζ μ Οίημξ Παναβςβήξ κα ζοβηνμηήζεζ μιάδα παναβςβχκ ηαζ κα μνζζεεί μ 

ζηνειιαηζηυξ υβημξ (= πεδίμ εθανιμβήξ), μ επζηεθαθήξ ηδξ μιάδαξ, μ επζαθέπςκ βεςπυκμξ ηαζ 

κα επζθεπεεί έκαξ έιπεζνμξ ζφιαμοθμξ πζζημπμίδζδξ, πνμηεζιέκμο κα ηαεμνζζηεί ημ πνυηοπμ 

πμο εα αημθμοεεί. Ο Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π. έπεζ  εηπμκήζεζ ηα πνυηοπα  AGRO 2.1 & AGRO 2.2,  πμο 

πενζβνάθμοκ ηζξ απαζηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα ζοιιμνθχκεηαζ ιζα βεςνβζηή εηιεηάθθεοζδ, 

πνμηεζιέκμο κα πζζημπμζδεεί βζα ηδκ εθανιμβή ημο οζηήιαημξ Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ 

(.Ο.Γ.) ζηδκ παναβςβή ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ.  

 

8.4. Ζ εκπνξηθή ζεκαζία ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα 

Σμ εθαζυθαδμ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδ πχνα ιαξ δεδμιέκμο υηζ: 

 Γζαιμνθχκεζ ιζα αβμνά ιε πμθφ ορδθυ ηφηθμ ενβαζζχκ πμο εκδζαθένεζ πμθθμφξ 

επαββεθιαηζημφξ ηθάδμοξ, μνβακχζεζξ, θμνείξ ηαζ πζθζάδεξ εκενβμφξ πμθίηεξ ηδξ πχναξ ιαξ 

 Ζ ηαθθζένβεζα εθαζυδεκηνςκ ηαηαθαιαάκεζ, ηαηά πνμζέββζζδ, ημ 17% ηδξ ζοκμθζηήξ 

ηαθθζενβμφιεκδξ βεςνβζηήξ έηηαζδξ ζηδκ Δθθάδα 

 Ζ ζοιιεημπή ημο ημιέα ζημ ζφκμθμ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ ακένπεηαζ ζημ 11.3% 

 Ζ Δθθάδα είκαζ δ 3
δ
 πχνα ζηδκ παναβςβή ηαζ ζηδκ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο παβημζιίςξ 

ηαζ ημ εθαζυθαδμ ημ δεφηενμ ζε αλία ελαβυιεκμ εθθδκζηυ πνμσυκ ιεηά ηα έθαζα πεηνεθαίμο 

 Τθίζηαηαζ ειπμνζηυ πθεμκέηηδια ηδξ πχναξ ιαξ ζημ εθαζυθαδμ, δοζηοπχξ 

ακεηιεηάθθεοημ, ελαζηίαξ ηδξ ελαζνεηζηήξ ημο πμζυηδηαξ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ ημ 75% ηδξ 

παναβςβήξ απμηεθείηαζ απυ ελαζνεηζηά πανεέκμ εθαζυθαδμ 

 Ζ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο ζηδκ Δθθάδα είκαζ δ ορδθυηενδ ζημκ ηυζιμ, 

αθμφ οπενααίκεζ ηα 22 ηζθά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
Ο

:  

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔΖΝΗΑ 

9.1. Γηάξζξσζε παξαγσγήο ζπκβαηηθνύ θαη πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ ζην Ννκό Μεζζελίαο 

ησλ ειαηνθνκηθώλ πεξηόδσλ 2005-06 θαη 2006-07 

Δίκαζ ζηυπζιμ, πνζκ βίκεζ ακάθοζδ ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ πμζμηζημφ εθαζμθάδμο, 

κα βίκεζ ζδζαίηενδ ακαθμνά ζηζξ πμζυηδηεξ ζοιααηζημφ εθαζμθάδμο ηαηά ηζξ εθαζμημιζηέξ 

πενζυδμοξ ιεθέηδξ. Πμθφ ζοκμπηζηά, δ παναβςβή ημο ζοιααηζημφ βζα ημ 2005-06 

δζαιμνθχκεηαζ ζημοξ 52.043 ηυκμοξ, εκχ βζα ημ 2006-07 ζημοξ 37.860 ηυκμοξ.  

Με ημκ υνμ «ζοιααηζηυ» εθαζυθαδμ εκκμμφιε υθμ ημ οπυθμζπμ εθαζυθαδμ πμο 

πανάβεηαζ ζημ Νμιυ, εηηυξ ημο πμζμηζημφ εθαζμθάδμο, ηάης απυ ζοκδεζζιέκεξ ζοκεήηεξ 

θίπακζδξ, ρεηαζιχκ θοημπνμζηαζίαξ, άνδεοζδξ, έηεθζρδξ ημο εθαζμηάνπμο ηηθ. Σμ εθαζυθαδμ 

αοηυ ζημ Νμιυ Μεζζδκίαξ είκαζ ελαζνεηζηά πανεέκμ εθαζυθαδμ ζπεδυκ ζημ ζφκμθυ ημο ή ζε 

πμζμζηυ 96% ηδξ ζοκμθζηά παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ. Βέααζα, αοηυ ελανηάηαζ ζε ηάεε 

εθαζμημιζηή πενίμδμ απυ ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ, αθθά ηαζ απυ άθθμοξ 

πανάβμκηεξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, υιςξ, πάκημηε είκαζ πάκς απυ ημ 96% ημο ζοκυθμο ημ 

ελαζνεηζηά πανεέκμ εθαζυθαδμ ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ αοηυ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηζξ ακαθφζεζξ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ πμο έβζκακ ζε 124 δείβιαηα ιεζζδκζαημφ εθαζμθάδμο αθθά ηαζ απυ ημ ανπείμ 

ηςκ ζηαηζζηζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ Μεζζδκίαξ αθθά ηαζ ημο 

Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ Καθαιάηαξ. 

Πίλαθαο 9.1.: Γηάξζξσζε παξαγσγήο πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ Μεζζελίαο ειαηνθνκηθήο 

πεξηόδνπ 2005-2006.  

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005-2006 

Καηεγνξία 

παξαγνκέλνπ 

πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ 

Αξηζκόο 

παξαγσγώλ 

Αξηζκόο 

ζηξεκκάησλ 

Αξηζκόο 

ειαην-

δέλδξσλ 

Παξαγόκελε 

πνζόηεηα 

ειαηνιάδνπ (tn) 

Βζμθμβζηυ 539 19.737 424.223 1.273 

Οθμηθδνςιέκδξ 

δζαπείνζζδξ 
623 19.941 319.056 957 

Πνμζηαηεουιεκδξ 

Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ 

«Καθαιάηα» 

3.998 50.070 900.000 2.871 

φκμθμ 5.160 89.748 1.643.279 5.101 

οιααηζηυ    52.043 
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Πίλαθαο 9.2: Γηάξζξσζε παξαγσγήο πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ Μεζζελίαο ειαηνθνκηθήο 

πεξηόδνπ 2006-2007.  

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2006-2007 

Καηεγνξία 

παξαγνκέλνπ 

πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ 

Αξηζκόο 

παξαγσγώλ 

Αξηζκόο 

ζηξεκκάησλ 

Αξηζκόο 

ειαην-

δέλδξσλ 

Παξαγόκελε 

πνζόηεηα 

ειαηνιάδνπ (tn) 

Βζμθμβζηυ 776 29.879 544.633 1.634 

Οθμηθδνςιέκδξ 

δζαπείνζζδξ 
1.192 38.632 623.800 1.871 

Πνμζηαηεουιεκδξ 

Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ 

«Καθαιάηα» 

7.100 85.400 1.535.000 4.605 

φκμθμ 9.068 153.911 2.793.433 8.110 

οιααηζηυ    37.860 

 

Σα ζημζπεία πμο  ακαθένεδηακ παναπάκς πνμένπμκηαζ απυ ηδκ επελενβαζία ζημζπείςκ 

πμο ηδνμφκηαζ ζηζξ Γζεοεφκζεζξ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ Μεζζδκίαξ ηαζ Σνζθοθίαξ ηδξ 

Νμιανπζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ Μεζζδκίαξ ηαζ ηα μπμία έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηα εκ εκενβεία 

εθαζμηνζαεία ημο Νμιμφ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ.  

Με ημκ υνμ «πμζμηζηυ» εθαζυθαδμ εκκμμφιε ημ εθαζυθαδμ ηςκ ηαηδβμνζχκ αζμθμβζηυ, 

ΠΟΠ ηαζ μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ. 

Οζ παναβυιεκεξ πμζυηδηεξ πζζημπμζδιέκμο πμζμηζημφ εθαζμθάδμο, βζα ηζξ ίδζεξ 

εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ (2005-2006 ηαζ 2006-2007), έπμοκ ηςδζημπμζδεεί ηαζ ηαηακειδεεί ακά 

ηαηδβμνία πμζυηδηαξ ζημοξ πίκαηεξ πμο αημθμοεμφκ.  

Σα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ζημκ ανζειυ ηςκ παναβςβχκ, ηςκ ηαθθζενβήζζιςκ 

ζηνειιάηςκ ηαζ ηςκ εθαζμδέκδνςκ πνμένπμκηαζ απυ ηα ηδνμφιεκα ανπεία ηςκ Γζεοεφκζεςκ 

Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ Μεζζδκίαξ ηαζ Σνζθοθίαξ ηδξ Νμιανπζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ Μεζζδκίαξ. 

Ζ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο, πμο πανήπεδ ςξ αζμθμβζηυ ηαζ ΠΟΠ Καθαιάηαξ, ακαθένεδηε ζε 

ιζα ιέζδ πμζυηδηα, δ μπμία πνμέηορε απυ οπμθμβζζιμφξ ηδξ ακςηένς Τπδνεζίαξ βζα ιέζδ 

παναβςβή 3 Kgr εθαζμθάδμο ακά εθαζυδεκηνμ, εκχ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ 

δζαπείνζζδξ 3,2 Kgr εθαζμθάδμο. Οζ ανζειμί αοημί (3Kgr ηαζ 3,2 Kgr) εεςνμφκηαζ ςξ μζ ιέζμζ 
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υνμζ βζα ηάεε έημξ επί ζοκυθμο δφμ εηχκ υπμο μ πνχημξ πνυκμξ είκαζ ιε εθαζμθμνία εκχ μ 

δεφηενμξ ιε πενζεκζμαοημθμνία. 

Με αοηά ηα δεδμιέκα πνμηφπημοκ ηα ζημζπεία ημο Πίλαθα 9.1 ηαζ ημο Πίλαθα 9.2 

ζπεηζηά ιε ηζξ παναβυιεκεξ πμζυηδηεξ πμζμηζημφ εθαζμθάδμο ακά ηαηδβμνία ηαζ εθαζμημιζηή 

πενίμδμ. 

 

9.2. Καηαλνκή πκβαηηθνύ θαη Πνηνηηθνύ Διαηνιάδνπ ζην Ννκό Μεζζελίαο ησλ 

ειαηνθνκηθώλ πεξηόδσλ 2005-06 θαη 2006-07 

Απυ ηα ζημζπεία πμο παναηέεδηακ παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ μζ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ 

πμζμηζημφ εθαζμθάδμο ζημ Νμιυ Μεζζδκίαξ πανάβμκηαζ ζηδκ ηέςξ επανπία Καθαιάηαξ (ΦΔΚ 

821/7-10-1993), ηαεχξ ημ ζφκμθμ ηςκ εθαζχκςκ, οπυ πνμτπμεέζεζξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα 

δχζμοκ εθαζυθαδμ Πνμζηαηεουιεκδξ Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ Καθαιάηα (Π.Ο.Π. Καθαιάηα).  

διακηζηέξ, υιςξ, είκαζ ηαζ μζ παναβυιεκεξ πμζυηδηεξ εθαζμθάδμο Βζμθμβζηήξ 

Καθθζένβεζαξ ή Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ, βζα ηζξ δομ παναπάκς εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ, 

πανυθμ υηζ δ έκηαλδ παναβςβχκ ζε αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενεξ δοζημθίεξ. 

 ημ ρήκα 9.1 απεζημκίγεηαζ δ ηάζδ αφλδζδξ παναβςβήξ πμζμηζηχκ πνμσυκηςκ 

ζημ Νμιυ Μεζζδκίαξ βζα ηζξ δομ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ 2005-06 ηαζ 2006-07. Δπζπθέμκ, ζημ 

ρήκα 9.2 θαίκεηαζ μ ζοζπεηζζιυξ ιεηαλφ «ζοιααηζημφ» ηαζ πμζμηζημφ εθαζμθάδμο βζα ηζξ ίδζεξ 

εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ. 

 

Δλαιοκομική περίοδος 2005-06 & 2006-07

0

1000

2000

3000

4000

5000

Βιολογικό Ολoκλ.

διασείπιζηρ 

ΠΟΠ

"Καλαμάηα"

Καηηγορία ελαιολάδοσ 

Π
ο

ζ
ό

η
η

η
α

 ε
λ

α
ιο

λ
ά

δ
ο

σ
 

(t
n

) Ποζόηηηα 2005-06

Ποζόηηηα 2006-7

 

ρήκα 9.1: Παξαγσγή πνηνηηθώλ ειαηνιάδσλ ζην Ννκό Μεζζελίαο.  
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ρήκα 9.2: Παξαγσγή πνηνηηθώλ ειαηνιάδσλ ζην Ννκό Μεζζελίαο ζε ζρέζε κε ην 

ζπκβαηηθό ειαηόιαδν. 

 

9.3. Γηακόξθσζε ησλ ηηκώλ εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ 

 

9.3.1. Σν θαζεζηώο ελίζρπζεο ηνπ Διαηνιάδνπ γηα ηνπο παξαγσγνύο 

Σμ εθαζυθαδμ οπυηεζηαζ ζε ηαεεζηχξ εκίζποζδξ. Μέπνζ ημ 1994, δ εκίζποζδ απυ ηδκ 

Δ.Δ. επμνδβείημ  ηυζμ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηοπμπμίδζδξ εθαζμθάδμο (εκίζποζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ), 

υζμ ηαζ ζημοξ παναβςβμφξ. Σμ Νμέιανζμ ημο 1994 ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ εκίζποζδξ 

ιεηαθένεδηε απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ζηδκ παναβςβή. Σμ βεβμκυξ αοηυ ιεηέααθε αηυιδ 

πενζζζυηενμ ηδ δζάνενςζδ ημο ηοπμπμζδιέκμο ηαζ ημο «πφια» δζαηζκμφιεκμο εθαζμθάδμο, ζε  

αάνμξ ημο πνχημο, ηαευηζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ηοπμπμζδηζηχκ επζπεζνήζεςκ δζέημρακ ηδ 

θεζημονβία ημοξ. Σδκ 31δ Οηηςανίμο ημο 1998 δ εκίζποζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηαηανβήεδηε. 

Μέπνζ ημ 1998 ημ πμζυ εκίζποζδξ ζηδκ παναβςβή ήηακ δζαθμνεηζηυ βζα ημοξ ιεβάθμοξ 

παναβςβμφξ (ιέζδ επζδμηδεείζα παναβςβή εθαζμθάδμο ημοθάπζζημκ 500 kg) ηαζ βζα ημοξ 

ιζηνμφξ παναβςβμφξ (ιέζδ επζδμηδεείζα παναβςβή εθαζμθάδμο ιζηνυηενδ ηςκ 500 ηζθχκ). 

Σμ 1998 δ εκ θυβς εκίζποζδ εκμπμζήεδηε, ηαεχξ ηαηανβήεδηε μ δζαπςνζζιυξ ιεηαλφ 

ιζηνχκ ηαζ ιεβάθςκ παναβςβχκ ηαζ δζαιμνθχεδηε ζε €132,25/100 kg επζδμημφιεκμο 

εθαζμθάδμο. 
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Σμ εκ θυβς ηαεεζηχξ ήηακ ζε ζζπφ ιέπνζ ηδκ 1
δ
 Νμειανίμο ημο 2005. Σδκ πενίμδμ 

ειπμνίαξ 2005/06 ηέεδηε ζε ζζπφ ημ κέμ ηαεεζηχξ εκίζποζδξ ημ μπμίμ πνμήθεε απυ ηδκ 

ακαεεχνδζδ ηδξ Κμζκήξ Ονβάκςζδξ Αβμνάξ (ΚΟΑ) ημο ηαπκμφ, ημο αάιααημξ ηαζ ημο 

εθαζμθάδμο. Πνμαθέπεηαζ  πθέμκ δ ιενζηή ή μθζηή απμζφκδεζδ ηςκ πνζιμδμηήζεςκ απυ ηδκ 

παναβςβή ηςκ εκ θυβς πνμσυκηςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία εκυξ ζοζηήιαημξ εκζαίαξ εκίζποζδξ ακά 

εηιεηάθθεοζδ. Σμ 60% ημο πμζμφ ηςκ εκζζπφζεςκ ζηδκ παναβςβή εθαζμθάδμο ηαζ 

επζηναπέγζαξ εθζάξ πμο ηαηααθήεδηακ ηαηά ηδκ πενίμδμ ακαθμνάξ 1999-2002, εα ακαθμβζζεμφκ 

ζημ ηαεεζηχξ ηδξ εκζαίαξ εκίζποζδξ, εκχ ημ πμζμζηυ αοηυ ακένπεηαζ ζημ 100% βζα βεςνβζηέξ 

εηιεηαθθεφζεζξ έηηαζδξ ιζηνυηενδξ ηςκ 3 ζηνειιάηςκ. Σμ οπυθμζπμ 40% ηςκ 

πνδιαημδμηήζεςκ ιεηαηνέπεηαζ ζε ζηνειιαηζηή εκίζποζδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ εθαζχκςκ ιε 

ημζκςκζηή ηαζ πενζααθθμκηζηή αλία. διεζχκεηαζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ ημο πμζμφ ηςκ 

εκζζπφζεςκ (min 60% ) είκαζ ζηδ δζαηνζηζηή εοπένεζα ηςκ ηοαενκήζεςκ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ 

Δ.Δ.. 

ηδκ Δθθάδα, ζφιθςκα ιε ηδκ Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ (ΚΤΑ) οπ’ ανζειυκ 292464 

ηδξ 27δξ Ημοθίμο 2005, ημ πμζμζηυ απμζφκδεζδξ ηςκ πνζιμδμηήζεςκ απυ ηδκ παναβςβή 

εθαζμθάδμο ακένπεηαζ ζημ 100%. φιθςκα ιε ηδκ ίδζα απυθαζδ δζηαζμφπμζ ηδξ εκζαίαξ 

εκίζποζδξ είκαζ μζ βεςνβμί πμο έθααακ εκίζποζδ ζημ  πθαίζζμ  ηςκ ηαεεζηχηςκ ζηήνζλδξ ηδκ 

πενίμδμ ακαθμνάξ βζα ημ εθαζυθαδμ (πενίμδμξ 1999-2002), εκχ ηα επζθέλζια ζηνέιιαηα  είκαζ 

εθαζχκεξ «ιε εθαζυδεκδνα θοηειέκα πνζκ ηδκ 1δ Μαΐμο 1998, δ ιε εθαζυδεκδνα πμο 

ακηζηαεζζημφκ άθθα οθζζηάιεκα ή εθαζυδεκδνα πμο ειπίπημοκ ζε εβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα 

θφηεοζδξ ηαζ έπμοκ ηαηαπςνζζεεί  ζε βεςβναθζηά ζοζηήιαηα  πθδνμθμνζχκ». Δκημφημζξ, 

ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ (ΔΚ) 381/2007 ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ 4δξ Απνζθίμο 2007 

(μ μπμίμξ ζζπφεζ ακαδνμιζηά απυ ηδκ 1
δ
 Ηακμοανίμο 2007), δζηαζμφκηαζ κα εκηαπεμφκ ζημ 

ηαεεζηχξ ηδξ εκζαίαξ εκίζποζδξ ηδξ κέαξ ΚΑΠ ηαζ κα ηφπμοκ ημζκμηζηήξ εκίζποζδξ ηαζ μζ 

εηηάζεζξ ιε εθαζυδεκδνα, πμο θοηεφηδηακ ιεηά ηδκ 1δ Μαΐμο 1998 ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ηα 

εθαζμηειάπζα έπμοκ δδθςεεί ζημ Δθαζμημιζηυ Μδηνχμ. Γεδμιέκμο υηζ μ εκ θυβς ημζκμηζηυξ 

ηακμκζζιυξ έπεζ ακαδνμιζηή ζζπφ, απυ ημ 2007 ηαζ ιεηά ηαηέζηδ δοκαηή δ εκενβμπμίδζδ 

αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ ηαζ βζα ηζξ εηηάζεζξ ιε ηζξ θεβυιεκεξ κέεξ θοηεφζεζξ εθαζμδέκδνςκ. Οζ 

βεςνβμί πνέπεζ κα ηαηαεέζμοκ αίηδζδ, ημ ανβυηενμ ιέπνζ ηζξ 15 Μαΐμο 2007 ζημοξ ανιυδζμοξ 

θμνείξ, πνμηεζιέκμο κα μνζζηζημπμζήζμοκ ηδ πμνήβδζδ βζα ηάεε έκα απυ ηα δζηαζχιαηα πμο 

ημοξ ηαηακειήεδηακ βζα ηδ θήρδ ηδξ εκζαίαξ εκίζποζδξ. 

Πένα απυ ηδκ μθζηή απμζφκδεζδ ημο ηαεεζηχημξ ζηήνζλδξ απυ ηδκ παναβςβή 

εθαζμθάδμο, έπεζ μνζζηεί έκα πμζμηζηυ παναηνάηδια 4% ζημκ ημιέα ημο εθαζμθάδμο ηαζ ηδξ 

επζηναπέγζαξ εθζάξ, πμο έπεζ ςξ ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ εθαζμημιζηχκ πνμσυκηςκ 

ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδ αεθηίςζδ ημο πενζαάθθμκημξ. φιθςκα ιε ηδκ ΚΤΑ οπ’ ανζειυκ 
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256494 ηδξ 4δξ Ηακμοανίμο 2006, ημ πμζυ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ πμζμζηυ παναηνάηδζδξ ημο 

ημιέα ημο εθαζμθάδμο ηαζ ηδξ επζηναπέγζαξ εθζάξ εα πμνδβείηαζ ζημοξ δζηαζμφπμοξ ςξ 

ζηνειιαηζηή εκίζποζδ ζε εηήζζα αάζδ ζε μνζζιέκμοξ ηφπμοξ βεςνβίαξ ηαζ ζδίςξ πζζημπμζδιέκεξ 

ηαθθζένβεζεξ. Σμ άνενμ 4 ηδξ απυθαζδξ πνμζδζμνίγεζ ηζξ επζθέλζιεξ ηαθθζένβεζεξ βζα ηδκ εκ 

θυβς εκίζποζδ. Πνυηεζηαζ βζα αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα εθζάξ, ηαθθζένβεζα εθζάξ μθμηθδνςιέκδξ 

δζαπείνζζδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηαθθζένβεζεξ εθζάξ πμο έπεζ παναηηδνζζεεί ςξ Πνμζηαηεουιεκδξ 

Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ (ΠΟΠ) ή Πνμζηαηεουιεκδξ Γεςβναθζηήξ Έκδεζλδξ (ΠΓΔ), ιε ζημπυ 

ηδκ παναβςβή εθαζμημιζηχκ πνμσυκηςκ (εθαζμθάδμο ή  ηαζ επζηναπέγζαξ εθζάξ) ΠΟΠ ή ΠΓΔ. 

πςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ 5, ημ φρμξ ηδξ εκίζποζδξ πμο ιπμνεί κα δζαηεεεί ακένπεηαζ ζε 

€22,2 εηαη., εκχ δ ηαηακμιή ηδξ εκίζποζδξ εα ακέθεεζ ιέπνζ ηα €65 ακά ζηνέιια.  

 

9.3.2. Γηακόξθσζε ηηκώλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ 

ζμκ αθμνά βεκζηυηενα ημ εεζιζηυ πθαίζζμ ηδξ αβμνάξ εθαζμθάδμο (πένακ ηςκ 

εκζζπφζεςκ), αλίγεζ κα ακαθενεεί ηαζ μ Κακμκζζιυξ (ΔΚ) ανζει. 1019/2002, μ μπμίμξ εεζπίγεζ 

ηζξ πνμδζαβναθέξ ειπμνίαξ ημο εθαζμθάδμο. οβηεηνζιέκα, βζα ηζξ πνμδζαβναθέξ ειπμνίαξ ζε 

επίπεδμ θζακζημφ ειπμνίμο, μνίγεηαζ υηζ δ πχθδζδ εθαζμθάδμο ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή πνέπεζ 

κα βίκεηαζ ζε ζοζηεοαζίεξ ιέβζζηδξ πςνδηζηυηδηαξ πέκηε θίηνςκ (βζα απμεάννοκζδ ηδξ «πφια» 

δζαηίκδζδξ). 

 

Πίλαθαο 9.3: Τπνινγηδόκελνο πιεζπζκόο ηεο Διιάδαο θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ 

(2006) 

Ζιηθηαθή νκάδα Άξξελεο Θήιεηο ύλνιν 

0-14 819.787 773.718 1.593.505 

15-24 692.357 637.152 1.329.509 

25-39 1.335.476 1.259.775 2.595.251 

40-54 1.147.782 1.157.570 2.305.352 

55-64 597.663 643.315 1.240.978 

65-79 744.329 914.251 1.658.580 

>=80 170.771 231.233 402.004 

ύλνιν 5.508.165 5.617.014 11.125.179 

Πεγή: ΔΤΔ 2006 

 

Καεχξ ημ εθαζυθαδμ ζηδ πχνα ιαξ απμηεθεί πνμσυκ ααζζηήξ δζαηνμθήξ, δ γήηδζή ημο 

ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδκ ελέθζλδ ημο πθδεοζιμφ. Ο Πίλαθαο 9.3 πανμοζζάγεζ ημκ 

οπμθμβζγυιεκμ πθδεοζιυ ηδξ πχναξ ημ 2006, ακά δθζηζαηή  μιάδα. πςξ πνμηφπηεζ απυ ηα 
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ζημζπεία ηδξ ΔΤΔ, μ ζοκμθζηυξ πθδεοζιυξ οπμθμβίγεηαζ υηζ ακήθεε ημ 2006 ζε 11,1 εηαη., ιε 

49,5% (5,5 εηαη.) κα αθμνά ζημοξ άκδνεξ ηαζ 50,5% (5,6 εηαη.)  ζηζξ βοκαίηεξ. Σμ 23,3% ημο 

πθδεοζιμφ είκαζ δθζηίαξ 25-39 εηχκ, εκχ ημ 32% πενίπμο ακήηεζ ζηδκ δθζηζαηή μιάδα ιεηαλφ 

40-64 εηχκ. 

Βάζεζ ηςκ ζπεηζηχκ ζημζπείςκ πνμαθέπεηαζ αφλδζδ ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ιέπνζ ημ 

2020 (ηαηά 3,45%), εκχ ακαιέκεηαζ κα επζηναηήζεζ θείκμοζα ηάζδ ζηδ ζοκέπεζα. 

Ζ ηζιή ημο εθαζμθάδμο ηαζ ημο πονδκεθαίμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ δζαεέζζιμ εζζυδδια 

ηαζ ηδκ ηζιή ηςκ οπμηαηάζηαηςκ πνμσυκηςκ, επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδ γήηδζδ ηςκ πνμσυκηςκ 

αοηχκ. Ζ ηζιή ημο εθαζμθάδμο πανμοζζάγεζ ζδιακηζηέξ δζαηοιάκζεζξ, ηονίςξ θυβς ηςκ 

ιεηααμθχκ πμο ειθακίγεζ δ πνμζθμνά (παναβςβή ηαζ απμεέιαηα). Μία ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ 

ηζιήξ ημο εθαζμθάδμο εκδέπεηαζ κα ζηνέρεζ ημοξ ηαηακαθςηέξ ζε άθθα οπμηαηάζηαηα πνμσυκηα 

(ζπμνέθαζα) ιε παιδθυηενδ ηζιή. 

Ζ ελέθζλδ ημο ιέζμο εηήζζμο δείηηδ ηςκ ηζιχκ εηνμχκ ημο εθαζμθάδμο, βζα ηδκ πενίμδμ 

2001-2006, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ζημζπεία ηδξ ΔΤΔ, έδεζλε ιζα ακμδζηή πμνεία ηδκ 

ελεηαγυιεκδ ελαεηία, ιε ιέζμ εηήζζμ νοειυ ιεηααμθήξ 12,6%. Σμ 2006 δζαιμνθχεδηε ζε 

181,70 απυ 160,91 ημ 2005, ζδιεζχκμκηαξ αφλδζδ 12,9%. 

Ζ πνμαμθή ηδξ πμθθαπθήξ ςθεθζιυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο, ιέζς ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ ηδξ 

πανμοζίαζδξ ηεηιδνζςιέκςκ ενεοκχκ ηαζ εηεέζεςκ επζζηδιυκςκ δζεεκμφξ ηφνμοξ, επδνεάγεζ 

ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, ζοιαάθθεζ 

ζηδκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ημο εκ θυβς πνμσυκημξ. Ζ πνμαμθή ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ πμο 

εκηάζζεζ ημ εθαζυθαδμ ζηδκ ηαεδιενζκή πνήζδ ημο, είκαζ ζδζαίηενα έκημκδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, 

βεβμκυξ πμο επδνεάγεζ εεηζηά ηδκ ηαηακάθςζή ημο. 

 

9.4. Πξνζδηνξηζκόο ηεο κέζεο ηηκήο δηάζεζεο από ηνλ παξαγσγό ζπκβαηηθνύ ειαηνιάδνπ 

γηα ηηο ειαηνθνκηθέο πεξηόδνπο 2005-06 θαη 2006-07 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηζιήξ ημο ζοιααηζημφ εθαζμθάδμο ιεθεηήεδηακ ηαζ 

αλζμπμζήεδηακ ζπεηζηά ζημζπεία πμο ηδνμφκηαζ ζηδ Γζεφεοκζδ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ 

Μεζζδκίαξ βζα ηζξ δφμ οπυ ιεθέηδ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ.  

ημ ανπείμ ηδξ Γζεφεοκζδξ, είκαζ ηαηαβεβναιιέκεξ  μζ ηζιέξ ημο «ζοιααηζημφ» 

εθαζμθάδμο ακά εαδμιάδα, υπςξ αοηέξ απμζηέθθμκηαζ ζημ Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ 

ηαζ Σνμθίιςκ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ηζιέξ πνμηφπημοκ ιέζα απυ ηδ ζοθθμβή ζημζπείςκ ηα μπμία 

πνμένπμκηαζ απυ θμνείξ πμο εδναζηδνζμπμζμφκημ ζηδκ ειπμνία εθαζμθάδμο ζημ Νμιυ 

Μεζζδκίαξ  ζηζξ οπυ ακαθμνά εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ (Πίλαθεο 9.4 θαη 9.5). Απυ ηα ζημζπεία 

πμο ιεθεηήεδηακ δζαπζζηχεδηε υηζ  μζ ιέζμζ υνμζ ηςκ ηζιχκ βζα ηζξ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ  

2005-06 ηαζ 2006-07 είκαζ: 
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1.  Γζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2005-06 δ ιέζδ ηζιή είκαζ 3,8 €/Kgr ηαζ  

2.  Γζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2006-07 δ ιέζδ ηζιή είκαζ 2,8€/Kgr. 

 

9.5. Πξνζδηνξηζκόο κέζεο ηηκήο δηάζεζεο από ηνλ παξαγσγό πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ γηα 

ηηο ειαηνθνκηθέο πεξηόδνπο 2005-06 θαη 2006-07 

Δηηίιδζδ ημο ανιυδζμο οπαθθήθμο ηδξ Γζεφεοκζδξ Γεςνβίαξ ηδξ Νμιανπζαηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ Μεζζδκίαξ βζα ηδκ ηζιή ημο αζμθμβζημφ εθαζμθάδμο ακά εθαζμημιζηή πενίμδμ 

είκαζ αοηή πμο θαίκεηαζ ζημοξ παναηάης πίκαηεξ (Πίλαθεο 9.4 θαη 9.5). Αοηυ πνμέηορε απυ 

ηδκ αλζμπμίδζδ δεδμιέκςκ ηδξ ηζιήξ αβμνάξ απυ ημκ παναβςβυ ηςκ ηνζχκ  ηονζμηένςκ 

επζπεζνήζεςκ ημο Νμιμφ: AGROVIM, ηανπαθέγμξ Μανίκδξ Α.Δ. ηαζ Μπθάμοεθ. Αλίγεζ κα 

ακαθενεεί υηζ ζηδκ πενίπηςζδ παναβςβήξ αζμθμβζημφ εθαζμθάδμο μ παναβςβυξ θαιαάκεζ ιία 

επζπθέμκ εκίζποζδ, πένακ ηδξ επζδυηδζδξ ημο πμζμηζημφ παναηναηήιαημξ, αοηήκ ηδξ 

ζηνειιαηζηήξ (72,2 €/ζην.).   

 

Πίλαθαο 9.4: ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηηκή θαη ηελ πνζόηεηα  πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ 

ειαηνθνκηθήο πεξηόδνπ 2005-2006. 

Καηεγνξία Παξαγόκελνπ 

Πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ 

Παξαγόκελε 

πνζόηεηα 

ειαηνιάδνπ 

(Σόλνη) 

Σηκή 

εκπνξίνπ 

ζηνλ 

παξαγσγό 

(€/Κg) 

Δπηδόηεζε από 

πνηνηηθό 

παξαθξάηεκα 

(€/ηξέκκα) 

Δπηδόηεζε 

βηνινγηθήο 

γεσξγίαο 

(€/ηξέκκα) 

Βζμθμβζηυ 1273 4,8 32,0 72,2 

Οθμηθδνςιέκδξ  

δζαπείνζζδξ 
957 4,0 32,0  

Πνμζηαηεουιεκδξ μκμιαζίαξ 

πνμέθεοζδξ 

«Καθαιάηα» 

2871 4,0 32,0 
 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Μέζδ ηζιή οιααηζημφ εθαζμθάδμο 3,8 (€/Κgr) βζα ημκ παναβςβυ 
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Πίλαθαο 9.5: ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηηκή θαη ηελ πνζόηεηα ειαηνιάδνπ ειαηνθνκηθήο 

πεξηόδνπ 2006-2007. 

 

Καηεγνξία Παξαγόκελνπ 

Πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ 

Παξαγόκελε 

πνζόηεηα 

ειαηνιάδνπ 

(Σόλνη) 

Σηκή 

εκπνξίνπ 

ζηνλ 

παξαγσγό 

(€/Κg) 

Δπηδόηεζε από 

πνηνηηθό 

παξαθξάηεκα (€/ 

ηξέκκα) 

Δπηδόηεζε 

βηνινγηθήο 

Γεσξγίαο 

(€/ηξέκκα) 

Βζμθμβζηυ 1634 4,4 21,0 72,2 

Οθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ 1871 3,1 21,0  

Πνμζηαηεουιεκδξ μκμιαζίαξ 

πνμέθεοζδξ «Καθαιάηα» 
4605 3,1 21,0  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Μέζδ ηζιή οιααηζημφ Δθαζμθάδμο 2,8 (€/Κgr) βζα ημκ παναβςβυ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
ν
:  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΧΦΔΛΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΣΖ 

ΜΔΖΝΗΑ 

 

10.1. Δθηίκεζε ηνπ νθέινπο ησλ παξαγσγώλ πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ 

Σμ ζφκμθμ ηςκ επζδμηήζεςκ, πμο θαιαάκμοκ μζ εθαζμηαθθζενβδηέξ ιε ζηυπμ ηδκ 

παναβςβή πμζμηζημφ εθαζμθάδμο ακά πνυβναιια, απμηεθεί ζοκζζηαιέκδ ηςκ παναβυκηςκ πμο 

ακαθένμκηαζ ζημοξ Πίλαθεο 10.1 θαη 10.2. Γζα ηδ ιεκ αζμθμβζηή εθαζμηαθθζένβεζα μ παναβςβυξ 

θαιαάκεζ ηδκ επζδυηδζδ βζα ημ πμζμηζηυ παναηνάηδια (Β) ηαζ ηδ ζηνειιαηζηή εκίζποζδ (Γ), 

εκχ ζηζξ άθθεξ δομ πενζπηχζεζξ, δδθαδή αοηήξ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ ηαζ ηδξ 

παναβςβήξ εθαζμθάδμο ΠΟΠ Καθαιάηαξ, μ παναβςβυξ θαιαάκεζ ιυκμ ηδκ εκίζποζδ ημο 

πμζμηζημφ παναηναηήιαημξ (Β). Δπμιέκςξ, ημ ζοκμθζηυ υθεθμξ ηςκ παναβςβχκ πμζμηζημφ 

εθαζμθάδμο πνμηφπηεζ ςξ άενμζζια ηςκ επζιένμοξ εκζζπφζεςκ ακά πνυβναιια ηαζ ημο μθέθμοξ 

πμο θαιαάκεζ μ παναβςβυξ ηαηά ηδκ πχθδζδ ημο εθαζμθάδμο [υθεθμξ ηζιήξ (Α)]. Απυ ημ 

ζοκμθζηυ υθεθμξ ακά ζηνέιια πμο πνμηφπηεζ, παναηδνείηαζ υηζ έκαξ αζμθμβζηυξ 

εθαζμηαθθζενβδηήξ θαιαάκεζ ιεβαθφηενα μθέθδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ ηαηδβμνίεξ 

παναβςβχκ πμζμηζημφ εθαζμθάδμο ηαζ βζα ηζξ δφμ πενζυδμοξ 2005-2006 ηαζ 2006-2007, ηονίςξ 

θυβς ηδξ εκίζποζδξ ιε αάζδ ηδκ εθαζμημιζηή έηηαζδ. ε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα ακαθενεεί 

υηζ ζημ ζοκμθζηυ υθεθμξ έπεζ ζοιπενζθδθεεί ηαζ ημ πμζυ ηδξ εκζαίαξ εκίζποζδξ πμο θαιαάκμοκ 

μζ παναβςβμί ακελάνηδηα απυ ημ πνυβναιια ζημ μπμίμ ζοιιεηέπμοκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ηαζ αοηχκ πμο πανάβμοκ ζοιααηζηυ εθαζυθαδμ. Γζα ηδκ πενίμδμ 2005-2006 ηαζ 2006-2007 ημ 

πμζυ ηδξ εκζαίαξ εκίζποζδξ ακήθεε ηαηά ιέζμ υνμ 59 ηαζ 73 εονχ/ζηνέιια ακηίζημζπα.  

   

10.2. Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο πνηνηηθνύ θαη ζπκβαηηθνύ ειαηνιάδνπ 

Σμ ηυζημξ παναβςβήξ ιζαξ ηαθθζένβεζαξ αθμνά ηζξ εζζνμέξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ 

ιεβζζημπμίδζδ ηδξ απυδμζδξ, ηα ενβαηζηά πένζα ηαζ ηα βεςνβζηά ιδπακήιαηα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ θμζπά ηυζηδ, υπςξ αοηυ ηδξ πζζημπμίδζδξ ζε μνβακζζιμφξ εθέβπμο ηςκ 

παναβμιέκςκ πνμσυκηςκ. Σμ πεηνέθαζμ, δ αεκγίκδ, ηα θζπάζιαηα, ηα βεςνβζηά θάνιαηα 

απμηεθμφκ ηζξ ααζζηυηενεξ εζζνμέξ βζα ιζα ηαθθζένβεζα.  
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Πίλαθαο 10.1: Όθεινο από παξαγσγή πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ (ειαηνθνκηθή πεξίνδνο 2005-06). Σα ζπλνιηθά νθέιε ζε επξώ αλά ζηξέκκα γηα 

ην βηνινγηθό ειαηόιαδν (ΟΦΒ), ην ειαηόιαδν νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο (ΟΦΟΓ) θαη ειαηόιαδν ΠΟΠ Καιακάηαο (ΟΦΠΟΠ) 

παξνπζηάδνληαη κε γθξη θόλην. Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2005 - 06 

ΟΦΒ = θεθμξ Βζμθμβζηήξ Καθθζένβεζαξ, ΟΦΟΓ= θεθμξ Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ, ΟΦΠΟΠ= θεθμξ ΠΟΠ Καθαιάηαξ 

θεθμξ αζμθμβζημφ εθαζμθάδμο 
θεθμξ εθαζμθάδμο  

μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ 

θεθμξ εθαζμθάδμο  

ΠΟΠ Καθαιάηα 

οκμθζηυ 

εζζυδδια απυ ημ 

ζοιααηζηυ 

εθαζυθαδμ 

(εονχ) 

θεθμξ ηζιήξ 

(εονχ) 

θεθμξ πμζμηζημφ  

Παναηναηήιαημξ  

(εονχ) 

θεθμξ απυ 

ζηνειιαηζη

ή εκίζποζδ 

(εονχ) 

θεθμξ 

Σζιήξ 

(εονχ) 

θεθμξ πμζμηζημφ  

Παναηναηήιαημξ  

(εονχ) 

θεθμξ ηζιήξ 

(εονχ) 

θεθμξ πμζμηζημφ 

παναηναηήιαημξ 

(εονχ) 

197.763.400 

6.110.400 

(Α) 

631.584 

(Β) 

1.425.011 

(Γ) 

3.828.000 

(Α) 

638.112 

(Β) 

*11.484.000 

(Α) 

1.602.240 

(Β) 

ΤΝΟΛΟ (Α+Β+Γ): 

 8.166.995 

ΤΝΟΛΟ (Α+Β):   

4.466.112 

ΤΝΟΛΟ (Α+Β): 

13.086.240 

φκμθμ Πμζμφ Δκζαίαξ Δκίζποζδξ: 62.507.236 €       φκμθμ ζηνειιάηςκ (οια., Βζμθ., Οθ. Γζαπ., ΠΟΠ): 1.053.525 ζην.  

Πμζυ Δκζαίαξ Δκίζποζδξ (ΔΔ)= 59 €/ζηνέιια 

οκμθζηυ υθεθμξ / ζηνέιια 

ΟΦΒ 1(ιαγί ιε ΔΔ)= 473 €   

οκμθζηυ υθεθμξ / ζηνέιια 

ΟΦΟΓ 1 ( ιαγί ιε ΔΔ)= 283 €   

οκμθζηυ υθεθμξ / ζηνέιια  

ΟΦΠΟΠ 1 (ιαγί ιε ΔΔ)= 320 €   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΟΦΔΛΟ (πςνίξ ΔΔ): 25.719.347 €        ΜΔΟ ΟΦΔΛΟ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΧΓΟ (πςνίξ ΔΔ): 4984 € 
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Πίλαθαο 10.2: Όθεινο από παξαγσγή πνηνηηθνύ ειαηνιάδνπ (ειαηνθνκηθή πεξίνδνο 2006-07). Σα ζπλνιηθά νθέιε ζε επξώ αλά ζηξέκκα γηα 

ην βηνινγηθό ειαηόιαδν (ΟΦΒ), ην ειαηόιαδν νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο (ΟΦΟΓ) θαη ειαηόιαδν ΠΟΠ Καιακάηαο (ΟΦΠΟΠ) 

παξνπζηάδνληαη κε γθξη θόλην. Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2006 - 07 

ΟΦΒ = θεθμξ Βζμθμβζηήξ Καθθζένβεζαξ, ΟΦΟΓ= θεθμξ Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ, ΟΦΠΟΠ= θεθμξ ΠΟΠ Καθαιάηαξ

θεθμξ αζμθμβζημφ εθαζμθάδμο 
θεθμξ εθαζμθάδμο  

μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ 
θεθμξ εθαζμθάδμο ΠΟΠ Καθαιάηα 

οκμθζηυ 

εζζυδδια απυ ημ  

ζοιααηζηυ 

εθαζυθαδμ (εονχ) 

θεθμξ 

ηζιήξ 

(εονχ) 

θεθμξ πμζμηζημφ  

Παναηναηήιαημξ 

(εονχ) 

θεθμξ απυ 

ζηνειιαηζη

ή εκίζποζδ 

(εονχ) 

θεθμξ Σζιήξ 

(εονχ) 

θεθμξ πμζμηζημφ  

Παναηναηήιαημξ 

(εονχ) 

θεθμξ ηζιήξ 

(εονχ) 

θεθμξ πμζμηζημφ 

παναηναηήιαημξ 

(εονχ) 

106.008.000 

7.189.600 

(Α) 

627.459 

(Β) 

2.157.264 

(Γ) 

5.800.100 

(Α) 

811.272 

(Β) 

**14.275.500 

(Α) 

1.793.400 

(Β) 

ΤΝΟΛΟ (Α+Β+Γ): 

 9.974.323 εονχ 

ΤΝΟΛΟ (Α+ Β): 

  6.611.372 

ΤΝΟΛΟ (Α+ Β): 

  16.068.900 

φκμθμ Πμζμφ Δκζαίαξ Δκίζποζδξ: 62.480.092 €       φκμθμ ζηνειιάηςκ (οια., Βζμθ., Οθ. Γζαπ., ΠΟΠ): 855.022 ζην.  

Πμζυ Δκζαίαξ Δκίζποζδξ (ΔΔ)= 73 €/ζηνέιια 

οκμθζηυ υθεθμξ (€) / ζηνέιια 

ΟΦΒ 2 (ιαγί ιε ΔΔ)= 407 €   

οκμθζηυ υθεθμξ (€) / ζηνέιια ΟΦΟΓ 2 (ιαγί 

ιε ΔΔ)= 245 €    

οκμθζηυ υθεθμξ / ζηνέιια  

ΟΦΠΟΠ 2 (ιαγί ιε ΔΔ)= 261 €   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΟΦΔΛΟ (πςνίξ ΔΔ): 32.654.595 €        ΜΔΟ ΟΦΔΛΟ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΧΓΟ (πςνίξ ΔΔ): 3601 € 
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Απυ ημοξ Πίλαθεο 10.3 θαη 10.4 βίκεηαζ θακενυ πςξ ημ ιεβαθφηενμ ηυζημξ παναβςβήξ 

παναηηδνίγεζ ηδ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα εθαζμθάδμο ηαζ ημ ιζηνυηενμ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ 

μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ ηαζ βζα ηζξ δφμ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ. Αοηυ παναηδνείηαζ βζαηί ζηδ 

ιεκ πνχηδ πενίπηςζδ  οπάνπεζ ημ επζπθέμκ ηυζημξ πθδνςιήξ ζημοξ μνβακζζιμφξ εθέβπμο ηαζ 

πζζημπμίδζδξ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ (π.π. ΓΖΧ, ΒΗΟΔΛΛΑ) ηαζ πνήζδξ εζδζηχκ 

θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ θζπαζιάηςκ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθαζμηαθθζένβεζαξ πμο 

εκηάζζεηαζ ζηδκ Οθμηθδνςιέκδ Γζαπείνζζδ Παναβςβήξ, ημ ηυζημξ παναβςβήξ είκαζ ιεζςιέκμ 

επεζδή απμηεθεί έκα ζφζηδια ηαθθζένβεζαξ πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ μνεμθμβζζηζηή ηαζ ζοκδοαζιέκδ 

πνήζδ υθςκ ηςκ δζαεέζζιςκ ιέζςκ ηαζ εζζνμχκ ιε ζημπυ κα επζηοβπάκεηαζ ημ ηαθφηενμ 

μζημκμιζηυ απμηέθεζια ζηδκ εθαζμηαθθζένβεζα, αθθά ηαοηυπνμκα, κα δζαζθαθίγεηαζ δ πμζυηδηα 

ημο εθαζμθάδμο (εθαζμηάνπμο), δ οβεία ημο παναβςβμφ ηαζ ημο ηαηακαθςηή, πςνίξ κα 

δζαηανάζζεηαζ ζδιακηζηά ημ πενζαάθθμκ. Γδθαδή, βίκεηαζ θεθμβζζιέκδ πνήζδ θοημπνμζηεοηζηχκ 

πνμσυκηςκ ηαζ θζπαζιάηςκ αθμφ θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ ζηάδζμ ακάπηολδξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ημ 

ηαηαθθδθυηενμ ζηάδζμ ηαηαπμθέιδζδξ ηςκ επενχκ ηηθ.. ζμκ αθμνά ημ ηυζημξ παναβςβήξ ημο 

εθαζμθάδμο ΠΟΠ Καθαιάηαξ είκαζ ημ ίδζμ ιε αοηυ ημο ζοιααηζημφ εθαζμθάδμο, ηαεχξ 

αημθμοεμφκηαζ μζ ζοκήεεζξ ηαθθζενβδηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ θνμκηίδεξ. 

 

10.3. Δθηίκεζε ηνπ αγξνηηθνύ εηζνδήκαηνο από ηελ παξαγσγή πνηνηηθνύ θαη ζπκβαηηθνύ 

ειαηνιάδνπ 

Σμ αβνμηζηυ εζζυδδια ακηζπνμζςπεφεζ ημ πμζυ πμο απμιέκεζ, υηακ απυ ημ ζοκμθζηυ 

υθεθμξ πμο θαιαάκεζ μ παναβςβυξ αθαζνεεεί ημ ηυζημξ ηαθθζένβεζαξ. Σα δεδμιέκα, πμο 

πνεζάζηδηακ βζα ημοξ οπμθμβζζιμφξ ημο εζζμδήιαημξ ακά πενίπηςζδ, εθήθεδζακ απυ ημοξ 

Πίκαηεξ 10.1 ηαζ 10.2 ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ Πίκαηεξ 9.4 ηαζ 9.5. Ζ ελίζςζδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο εζζμδήιαημξ π.π. ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ ηαηά ηδκ 

πνχηδ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2005-2006 ήηακ δ ελήξ: 

Δζζυδδια απυ Βζμθμβζηή Καθθζένβεζα /ζηνέιια (ΔΒ 1) = φκμθμ Οθέθμοξ βζα Βζμθμβζηή 

Καθθζένβεζα /ζηνέιια (ΟΦΒ 1) – Κυζημξ Παναβςβήξ βζα Βζμθμβζηή Καθθζένβεζα /ζηνέιια (ΚΒ1)    
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Πίλαθαο 10.3: Κόζηνο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ. Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2005-06. 

Κόζηνο βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο 

(επξώ / ζηξέκκα) 

Κόζηνο θαιιηέξγεηαο 

νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο  

(επξώ / ζηξέκκα) 

Κόζηνο θαιιηέξγεηαο  

ΠΟΠ Καιακάηα  

(επξώ / ζηξέκκα) 

Κόζηνο ζπκβαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο  

(επξώ / ζηξέκκα) 

128 

(ΚΒ 1) 

90 

(ΚΟΓ 1) 

97 

(ΚΠΟΠ 1) 

97 

(ΚΤΜΒ 1) 

ΚΒ = Κυζημξ Βζμθμβζηήξ Καθθζένβεζαξ, ΚΟΓ= Κυζημξ Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ, 

 ΚΠΟΠ= Κυζημξ ΠΟΠ Καθαιάηαξ 

ΚΤΜΒ= Κυζημξ οιααηζηήξ Καθθζένβεζαξ 

 

Πίλαθαο 10.4: Κόζηνο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ. Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2006-07. 

Κόζηνο βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο 

(επξώ / ζηξέκκα) 

Κόζηνο θαιιηέξγεηαο 

νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο  

(επξώ / ζηξέκκα) 

Κόζηνο θαιιηέξγεηαο  

ΠΟΠ Καιακάηα  

(επξώ / ζηξέκκα) 

Κόζηνο ζπκβαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο  

(επξώ / ζηξέκκα) 

108 

(ΚΒ 2) 

90 

(ΚΟΓ 2) 

 

97 

(ΚΠΟΠ 2) 

 

97 

(ΚΤΜΒ 2) 

ΚΒ = Κυζημξ Βζμθμβζηήξ Καθθζένβεζαξ, ΚΟΓ= Κυζημξ Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ, 

 ΚΠΟΠ= Κυζημξ ΠΟΠ Καθαιάηαξ 

ΚΤΜΒ= Κυζημξ οιααηζηήξ Καθθζένβεζαξ 

 

Πίλαθαο 10.5: Δηζόδεκα από ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ. Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2005-06. 

Δηζόδεκα από 

βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηαο 

(επξώ / ζηξέκκα) 

Δηζόδεκα από 

 θαιιηέξγεηα 

νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο  

(επξώ / ζηξέκκα) 

Δηζόδεκα από 

θαιιηέξγεηα 

ΠΟΠ Καιακάηαο  

(επξώ / ζηξέκκα) 

Δηζόδεκα από 

 ζπκβαηηθή 

θαιιηέξγεηα  

(επξώ / ζηξέκκα) 

345 

(ΔΒ 1) 

193 

(ΔΟΓ 1) 

223 

(ΔΠΟΠ 1) 

167 

(ΔΤΜΒ 1) 

ΔΒ = Δζζυδδια Βζμθμβζηήξ Καθθζένβεζαξ, ΔΟΓ= Δζζυδδια Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ, 

 ΔΠΟΠ= Δζζυδδια ΠΟΠ Καθαιάηαξ 

ΔΤΜΒ= Δζζυδδια οιααηζηήξ Καθθζένβεζαξ 
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Πίλαθαο 10.6: Δηζόδεκα από ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ. Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2006-07. 

Δηζόδεκα από 

βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηαο 

(επξώ / ζηξέκκα) 

Δηζόδεκα από 

 θαιιηέξγεηα 

νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο  

(επξώ / ζηξέκκα) 

Δηζόδεκα από 

θαιιηέξγεηα 

ΠΟΠ Καιακάηαο  

(επξώ / ζηξέκκα) 

Δηζόδεκα από 

 ζπκβαηηθή 

θαιιηέξγεηα  

(επξώ / ζηξέκκα) 

299 

(ΔΒ 2) 

155 

(ΔΟΓ 2) 

164 

(ΔΠΟΠ 2) 

127 

(ΔΤΜΒ 2) 

ΔΒ = Δζζυδδια Βζμθμβζηήξ Καθθζένβεζαξ, ΔΟΓ= Δζζυδδια Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ, 

 ΔΠΟΠ= Δζζυδδια ΠΟΠ Καθαιάηαξ 

ΔΤΜΒ= Δζζυδδια οιααηζηήξ Καθθζένβεζαξ 

 

Πανμιμίςξ, βζα ηδ δεφηενδ εθαζμημιζηή πενίμδμ μ οπμθμβζζιυξ ημο εζζμδήιαημξ βζα ηδκ 

εθαζμηαθθζένβεζα Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ ήηακ μ ελήξ: (ΔΟΓ 2) = (ΟΦΟΓ 2) - (ΚΟΓ 2) η.μ.η. 

Σα απμηεθέζιαηα υθςκ ηςκ ελζζχζεςκ πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ Πίλαθεο 10.5 θαη 10.6. 

Απυ ημοξ Πίκαηεξ πνμηφπηεζ υηζ ηαζ βζα ηζξ δφμ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ, ημ εζζυδδια, πμο 

θαιαάκεζ μ παναβςβυξ ακά ζηνέιια ηαθθζένβεζαξ, είκαζ ιεβαθφηενμ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ παναβςβήξ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ ιμνθέξ εθαζμηαθθζένβεζαξ. Βέααζα αοηυ 

μθείθεηαζ ζημ ορδθυ ζοκμθζηυ υθεθμξ πμο ελανηάηαζ ζδιακηζηά απυ ηδ ζηνειιαηζηή εκίζποζδ, 

επζδυηδζδ πμο εηθείπεζ απυ ηα άθθα ζοζηήιαηα παναβςβήξ. Πάκηςξ, ζοβηνζηζηά ιε ηδ ζοιααηζηή 

παναβςβή, έκαξ εθαζμηαθθζενβδηήξ θαιαάκεζ ιεβαθφηενμ εζζυδδια ζημ ζηνέιια, υηακ εθανιυγεζ 

ανπέξ ηαζ ζοζηήιαηα πμο ζηυπμ έπμοκ ηδκ πνηόηεηα ηδξ εθαζμπαναβςβήξ.       
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11
Ο

:  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟ Β΄ΜΔΡΟ  

 

Ζ ζοκεζζθμνά ημο εζζμδήιαημξ απυ ημ εθαζυθαδμ ζηδκ μζημκμιζηή γςή ηςκ Μεζζήκζςκ 

είκαζ ζδιακηζηή  εηηζιάηαζ υηζ, ηαηά ιέζμ υνμ, εηδζίςξ δ αλία ημο ζοκμθζηά παναβυιεκμο 

εθαζμθάδμο ακένπεηαζ ζε 175 εη. εονχ, ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ επζδυηδζδξ ημο ζοιααηζημφ 

εθαζμθάδμο. 

Σμ ζοκμθζηυ εζζυδδια ηςκ εθαζμπαναβςβχκ ηδξ Μεζζδκίαξ αεθηζχκεηαζ αηυια 

πενζζζυηενμ υηακ αοημί πανάβμοκ πμζμηζηυ εθαζυθαδμ. 

Γζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2005-06 μζ 5.160 παναβςβμί [539 αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα, 623 

μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ, 3998 ΠΟΠ Καθαιάηα] εζζέπναλακ 25.719.347 € επί πθέμκ απυ υηζ εάκ 

πανήβαβακ ζοιααηζηυ εθαζυθαδμ, δδθαδή ηαηά  ιέζμ υνμ 4984 € ζημκ ηάεε παναβςβυ επζπθέμκ 

(Πίλαθαο 10.1).  

Γζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2006-07 είπαιε 9.068 παναβςβμφξ [776 αζμθμβζηή 

ηαθθζένβεζα, 1.192 μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ, 2.130 ΠΟΠ Καθαιάηα] πμο εζζέπναλακ 32.654.595 

€ επζπθέμκ απυ υηζ εάκ πανήβαβακ ζοιααηζηυ  εθαζυθαδμ, δδθαδή ηαηά ιέζμ υνμ 3601 € ζημκ ηάεε 

παναβςβυ επζπθέμκ (Πίλαθαο 10.2). 

Γζαπζζηχκεηαζ υηζ υζμζ εθαζμπαναβςβμί ηδξ Μεζζδκίαξ οζμεεημφκ ηδκ παναβςβή πμζμηζημφ 

εθαζμθάδμο ηενδίγμοκ επζπθέμκ εζζυδδια ηαηά ιέζμ υνμ 87€/ζηνέιια ζε ζπέζδ ιε ηδκ παναβςβή 

ακηίζημζπα «οιααηζημφ» εθαζμθάδμο βζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2005-06. 

Σμ ακηίζημζπμ πμζυ αέααζα βζα ηδκ επυιεκδ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2006-07 ιεζχεδηε ζηα 

79€/ζηνέιια  ηαηά ιέζμ υνμ ηαζ δ ιείςζδ αοηή μθείθεηαζ ζηδ βεκζηυηενδ πηχζδ ηςκ ηζιχκ ημο 

εθαζμθάδμο αοηήξ ηδξ πενζυδμο, ηαεχξ ηαζ ηδξ εκίζποζδξ ημο πμζμηζημφ παναηναηήιαημξ / 

ζηνέιια, παν’ υθμ υηζ ζδιεζχεδηε αφλδζδ ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ παναβςβχκ αθθά ηαζ ηςκ 

παναπεεζζχκ πμζμηήηςκ πμζμηζημφ εθαζμθάδμο.  

Οζ αζμθμβζημί εθαζμηαθθζενβδηέξ θαιαάκμοκ μθέθδ 473 ηαζ 407 €/ζηνέιια βζα ηζξ δφμ 

εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ 2005-2006 ηαζ 2006-2007 ακηίζημζπα. Σα μθέθδ αοηά είκαζ ιεβαθφηενα ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ ηαηδβμνίεξ παναβςβχκ πμζμηζημφ εθαζμθάδμο ηονίςξ θυβς ηδξ 

ζηνειιαηζηήξ εκίζποζδξ πμο είκαζ 72 εονχ / ζηνέιια (Πίλαθεο 10.1, 10.2). ιςξ, δ 

ακαπνμζανιμβή ηδξ ζηνειιαηζηήξ εκίζποζδξ ιεθθμκηζηά ηαζ δ πεναζηένς  ιείςζδ αοηήξ ιπμνεί κα 

απμηνέρεζ ηδκ έκηαλδ ηζ άθθςκ αζμηαθθζενβδηχκ ηαζ κα εκηείκεζ ηδκ έλμδμ παναβςβχκ πμο έπμοκ 

ήδδ εκηαπεεί ζημ πνυβναιια (Ακηχκδξ Παναζηεουπμοθμξ, Γ/κζδ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ 

Σνζθοθθίαξ Πνμζςπζηή Δπζημζκςκία).  
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ζμκ αθμνά βζα ημ ηυζημξ παναβςβήξ, δ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα εθαζμθάδμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

ιεβαθφηενεξ ηζιέξ 128 € ηαζ 108 €, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ 

90 € βζα ηζξ δφμ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ ακηίζημζπα (Πίλαθεο 10.3 θαη 10.4). Πανυθμ πμο δ ηζιή 

πχθδζδξ ημο αζμθμβζημφ εθαζμθάδμο είκαζ πμθφ ορδθή [4,8 € (2005-2006) ηαζ 4,4 € (2006-2007)] 

ζοβηνζηζηά ιε ηα άθθα ζοζηήιαηα ηαθθζένβεζαξ, εκ ημφημζξ ημ ιεβάθμ ηυζημξ παναβςβήξ απμηεθεί 

ηνμπμπέδδ βα ημοξ εθαζμπαναβςβμφξ κα ζοκεπίζμοκ ζημ πνυβναιια ή κα εκηαπεμφκ ζε αοηυ. 

Μάθζζηα, πμθθμί εθαζμπαναβςβμί ιεηά ημ πέναξ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημοξ, εβηαηαθείπμοκ ηαζ 

πνμζακαημθίγμκηαζ ζε άθθα ζοζηήιαηα. Ζ δοζημθία εφνεζδξ αβμναζηζημφ ημζκμφ δοζπεναίκεζ 

αηυια πενζζζυηενμ ηδ δζμπέηεοζδ ημο αζμθμβζημφ εθαζμθάδμο ζηδκ αβμνά, ιε απμηέθεζια ηδκ 

εβηαηάθεζρδ αοηήξ.  

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ημ παιδθυ ηυζημξ εθαζμπαναβςβήξ πμο παναηηδνίγεζ ημ ζφζηδια 

ηδξ μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ, ημ μπμίμ ηονίςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ εζζνμχκ 

(θοημθάνιαηα, θζπάζιαηα η.θ.π.), απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια βζα υζμοξ 

εθαζμπαναβςβμφξ εέθμοκ κα εκηαπεμφκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια. Δπζπθέμκ, ιεζχκεηαζ δ 

πενζααθθμκηζηή επζαάνοκζδ, δζαζθαθίγεηαζ δ πμζυηδηα ηαζ δ αζθάθεζα ηςκ πνμσυκηςκ πμο 

πανάβμκηαζ ηαζ αολάκεηαζ δ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ δ εκδοκάιςζδ ηδξ  εέζδξ ηδξ βεςνβζηήξ 

εηιεηάθθεοζδξ ζηδκ εβπχνζα ηαζ δζεεκή αβμνά. Ηδζαίηενα θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ πνμακαθενεέκ 

ζεκάνζμ βζα ιείςζδ ή ελάθεζρδ ηδξ ζηνειιαηζηήξ εκίζποζδξ ζημ πνυβναιια ηδξ αζμθμβζηήξ 

ηαθθζένβεζαξ, ημ πνυβναιια ηδξ μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ιζα ηαθή θφζδ 

βζα υπμζμκ εθαζμπαναβςβυ επζεοιεί κα δχζεζ πνμζηζεέιεκδ αλία ζημ πνμσυκ ημο.   

πεηζηά ιε ημ εζζυδδια, πμο θαιαάκεζ μ παναβςβυξ ακά ζηνέιια ηαθθζένβεζαξ, αοηυ είκαζ 

ιεβαθφηενμ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ αζμθμβζηήξ παναβςβήξ 345 ηαζ 299 €/ζηνέιια βζα ηζξ δφμ 

εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ 2005-2006 ηαζ 2006-2007 ακηίζημζπα, ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπεξ ιμνθέξ 

εθαζμηαθθζένβεζαξ (Πίλαθεο 10.5 θαη 10.6). Έκα ιεβάθμ πμζυ ημο ζοκμθζημφ μθέθμοξ ελανηάηαζ 

ζδιακηζηά απυ ηδ ζηνειιαηζηή εκίζποζδ. Δπζπθέμκ, ζδιακηζηυ είκαζ ηαζ ημ εζζυδδια ηςκ 

παναβςβχκ πμο πνμηφπηεζ υηακ ημ εθαζυθαδμ παναηηδνίγεηαζ ςξ ΠΟΠ Καθαιάηαξ [223 € (2005-

2006) ηαζ 164 € (2006-2007)]. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ, πμο ακαδεζηκφμοκ ηδ ζδιακηζηή 

εκίζποζδ ημο εζζμδήιαημξ ηςκ εθαζμπαναβςβχκ ηδξ Μεζζδκίαξ ιε ηδκ οζμεέηδζδ ζοζηδιάηςκ 

αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ, μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ ηαζ ζήιακζδ ημο εθαζμθάδμο ςξ ΠΟΠ 

Καθαιάηαξ, εκζζπφμοκ ηδκ άπμρδ υηζ δ «ζηνμθή ζηδκ πμζυηδηα» απμηεθεί ιμκυδνμιμ βζα ηδκ 

εθαζμηαθθζένβεζα ηαζ ημ Νμιυ Μεζζδκίαξ. Έηζζ εα ακαδεζπεμφκ ηα ελαημιζηεοιέκα πμζμηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ ιεζζδκζαηχκ πνμσυκηςκ ηδξ εθζάξ ηαζ ηονίςξ ημο εθαζμθάδμο, ιε ηεθζηυ 

ζηυπμ ηδκ ελαζθάθζζδ ζηακμπμζδηζηχκ  ηζιχκ βζα ημοξ  παναβςβμφξ. 
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ΜΔΡΟ Γ΄: 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ - ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12
Ο

:  

ΓΗΔΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

 

12.1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρώλ δεηγκαηνιεςίαο 

Γζα ηδκ δζελαβςβή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηακ εθζέξ  2 πμζηζθζχκ: 

Α) πμζηζθία «Κνξσλέτθε» μζ μπμίεξ πνμένπμκηακ απυ επηά δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ηαζ απυ 

ζοβηεηνζιέκμοξ εθαζχκεξ. Δίκαζ δ ηονίανπδ πμζηζθία ηδξ Μεζζδκίαξ (92,5% ηδξ παναβςβήξ) ηαζ δ 

δεζβιαημθδρία ζηα ζοβηεηνζιέκα ηηήιαηα έβζκε ζε 5 δζαθμνεηζηέξ θάζεζξ ςνίιακζδξ.  

Β) πμζηζθία «Μαπξνιηά» μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ δφμ πενζμπέξ ηδξ Γοηζηήξ Μεζζδκίαξ, ημ 

Ρςιακμο – Ποθίαξ ηαζ ηδκ Κοπανζζζία- Σνζθοθίαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ πμζηζθία αοηή 

(ηαθφπηεζ ημ 6,5% ηδξ παναβςβήξ) ςνζιάγεζ πμθφ πνχζια ηέθμξ Οηηςανίμο ιε ανπέξ Νμειανίμο 

ηαζ ζοβημιίγεηαζ εκηυξ 20 διενχκ. 

ηδκ Α πενίπηςζδ (πμζηζθία Κμνςκέσηδ) μζ πενζμπέξ είκαζ: ηέξλα, Πεηαιίδη, Πήδεκα, 

ασδυκα ηδξ Μεζζδκζαηήξ Μάλεο ηαζ δ Κππαξηζζία. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μάκδξ  ηαζ ηδξ 

Κοπανζζζίαξ  πάνεδηακ εθζέξ απυ δζπθακμφξ εθαζχκεξ υπμο εθανιμγυηακ πνυβναιια αζμθμβζηήξ 

ηαθθζένβεζαξ «Μάλε Βηνινγηθό» (ΜΒ), «Κππαξηζζία Βηνινγηθό» (ΚΤΠ-Β) ηαζ απθέξ 

ζοιααηζηέξ «Μάλε πκβαηηθό» (Μ), «Κππαξηζζία πκβαηηθό» (ΚΤΠ-) χζηε κα είκαζ 

δοκαηυκ κα πναβιαημπμζδεεί ζφβηνζζδ ιεηαλφ ημο αζμθμβζημφ εθαζμθάδμο ηαζ ημο ζοιααηζημφ πμο 

πανάβμκηαζ ζηδκ ίδζα πενζμπή (Μάκδ- Κοπανζζζία) δζαηδνχκηαξ υθεξ ηζξ άθθεξ παναιέηνμοξ 

ζηαεενέξ. 

Ο εθαζχκαξ πμο ακήηεζ ζηδκ ημζκυηδηα ηδξ ηέξλαο (Σ) επεηηείκεηαζ ζε ιζα επζθάκεζα 6 

ζηειιάηςκ ζε ορυιεηνμ 220 ιέηνςκ απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ. Ζ δζάηαλδ θφηεοζδξ είκαζ 

7Υ7 εκχ ημ φρμξ ηςκ δέκδνςκ είκαζ 4-5m. Σμ έδαθμξ είκαζ εθαθνχξ επζηθζκέξ, αιιχδεξ ή ακήηεζ 

ζηδκ ηαηδβμνία ημο ημηηζκμπχιαημξ. Σμ πενζαάθθμκ είκαζ λδνυ. Ζ θίπακζδ ηςκ δέκδνςκ βίκεηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ κζηνζηή αιιςκία ηαζ κζηνζηυ ηάθζμ. Δθανιυγεηαζ δαημηημκία πνδζζιμπμζχκηαξ 

ημ θοημπναζηαηεοηζηυ πνμσυκ Leibasid (dimethoate). 

Ο εθαζχκαξ πμο ανίζηεηαζ ζημ Πεηαιίδη (ΠΔ) επεηηείκεηαζ ζε ιζα επζθάκεζα 8 ζηνειιάηςκ 

ζε ορυιεηνμ 70m απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ. Ζ δζάηαλδ ηδξ θφηεοζδξ είκαζ 6Υ8m ηαζ ημ 

φρμξ ηςκ δέκδνςκ είκαζ 4-5m. Σμ έδαθμξ είκαζ εθαθνχξ επζηθζκέξ ηαζ ανβζθχδεξ. Σμ πενζαάθθμκ 
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είκαζ λδνυ ηαζ δ θίπακζδ βίκεηαζ ιε κζηνζηή αιιςκία ηαζ κζηνζηυ ηάθζμ. Ζ δαημηημκία εθανιυγεηαζ 

υπςξ ηαζ ζηδκ ηένκα.  

Ο εθαζχκαξ πμο ανίζηεηαζ ζημ Πήδεκα (ΠΖ) επεηηείκεηαζ ζε ιζα επζθάκεζα 25 

ζηνειιάηςκ ζε ορυιεηνμ 40m απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ, ημ έδαθμξ είκαζ επζηθζκέξ ιε 

ακαααειίδεξ εκχ ημ πενζαάθθμκ είκαζ οβνυ. Ζ θίπακζδ βίκεηαζ ιε ημπνζά ηαζ δ εθανιμβή ηδξ 

δαημηημκίαξ πναβιαημπμζείηαζ υπςξ ηαζ ζηζξ άθθεξ ακαθενυιεκεξ πενζμπέξ. 

Οζ εθαζχκεξ πμο ανίζημκηαζ ζηδ Μάλε ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ ημζκυηδηα ατδόλα είκαζ 

βεζημκζημί. Ο έκαξ εη ηςκ δομ είκαζ εκηαβιέκμξ ζε πνυβναιια Βζμθμβζηήξ Καθθθζένβεζαξ (ΜΒ) 

εκχ μ άθθμξ ηαθθζενβείηαζ ιε ηνυπμ ζοιααηζηυ(Μ).  

Δζδζηυηενα μ εθαζχκαξ ηδξ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ(ΜΒ) επεηηείκεηαζ ζε επζθάκεζα 12 

ζηνειιάηςκ ζε ορυιεηνμ 480m απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ. Ζ δζάηαλδ ηδξ θφηεοζδξ είκαζ 

5Υ5m εκχ ημ φρμξ ηςκ δέκδνςκ είκαζ 3-4m. Σμ έδαθμξ είκαζ πεηνχδεξ ιε πενζαάθθμκ λδνυ ηαζ δ 

θίπακζδ βίκεηαζ ιε μνβακζηά αεθηζςηζηά εδάθμοξ. Ζ δαημηημκία πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ 

ημπμεέηδζδ δμθςιαηζηχκ παβίδςκ. 

Ο βεζημκζηυξ εθαζχκαξ ζοιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ επεηηείκεηαζ ζε επζθάκεζα 10 ζηνειιάηςκ 

ζημ ίδζμ ορυιεηνμ 480m απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ. Ζ δζάηαλδ ηδξ θφηεοζδξ είκαζ 5Υ5m 

εκχ ημ φρμξ ηςκ δέκδνςκ είκαζ 3-4m. Σμ έδαθμξ είκαζ πεηνχδεξ ιε πενζαάθθμκ λδνυ. Ζ θίπακζδ 

βίκεηαζ ιε κζηνζηή αιιςκία ηαζ κζηνζηυ ηάθζμ εκχ δ δαημηημκία ιε ημ dimethoate (Leibasid). θεξ 

μζ πενζμπέξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ήπζμ Μεζμβεζαηυ ηθίια ελαζηίαξ ηδξ εκενβδηζηήξ εαθάζζζαξ 

επζννμήξ ηαζ απυ ιεβάθδ δθζμθάκεζα.  

Ακάθμβα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηα δφμ βεζημκζηά ηηήιαηα ηδξ Κοπανζζζίαξ Βζμθμβζηήξ (ΚΤΠ-Β) 

ηαζ οιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ (ΚΤΠ-). Οζ εθαζχκεξ είκαζ 14 ηαζ 20 ζηνέιιαηα ακηίζημζπα ηαζ δ 

θφηεοζδ 6Υ8 ημ φρμξ ηςκ δέκδνςκ 4-6 ιέηνςκ ηαζ ημ ορυιεηνμ 50m. 

 

12.2. Σξόπνο θαη Υξόλνο δεηγκαηνιεςίαο ειαηνθάξπνπ. Διαηνπνίεζε  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ακαθφεδηακ ηαζ επελενβάζεδηακ ζοκμθζηά 

126 δείβιαηα εθαζμθάδμο απυ υθμ ημ Νμιυ Μεζζδκίαξ. Γζα ηδ Κμνςκέσηδ πμζηζθία έπμοιε 121 

δείβιαηα εκχ βζα ηδ Μαονμθζά 5 δείβιαηα.  

Α. Σα δείβιαηα εθαζμθάδμο Κνξσλέτθεο πνηθηιίαο πςνίγμκηαζ ζε 3 ηαηδβμνίεξ:  

Α1. Δθήθεδζακ 65 δείγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό σξίκαλζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα θηήκαηα πεξηόδσλ 2000-01, 2004-05 θαη 2005-06 υπςξ ακαθοηζηά θαίκεηαζ 

παναηάης. Ζ δεζβιαημθδρία έβζκε  απυ ημ ενβαζηδνζαηυ εθαζμηνζαείμ mini 50 ΣΔΗ Καθαιάηαξ. 

Ζ ζοβημιζδή ηςκ εθζχκ πναβιαημπμζήεδηε απυ 7 ζοβηεηνζιέκμοξ εθαζχκεξ ζοθθέβμκηαξ ιζηνή 

πμζυηδηα απυ ηάεε εθαζυδεκδνμ χζηε δ δεζβιαημθδρία κα είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηή. ε ηάεε 
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δεζβιαημθδρία θήθεδηακ ζοκμθζηά 50 kg εθαζμηάνπμο απυ ηάεε εθαζχκα. Οζ δεζβιαημθδρίεξ 

έβζκακ ζε ηαεμνζζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ έπμκηαξ δζαηδνήζεζ έκα δζάζηδια παφζδξ ηςκ 14-

17 διενχκ. Αοηυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια εεςνείηαζ απαναίηδημ χζηε κα πναβιαημπμζδεεί 

ιεηάααζδ απυ ημ έκα ζηάδζμ ςνίιακζδξ ζημ επυιεκμ ηαζ κα είκαζ ιεηνήζζιεξ μζ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ δζαθυνςκ ακαθοηζηχκ παναιέηνςκ.  

 ’ αοηή ηδκ ηαηδβμνία έπμοιε ηαζ δείβιαηα ζοιααηζημφ ηαζ αζμθμβζημφ εθαζμθάδμο απυ 

 δζπθακά ηηήιαηα ζε ζπέζδ ηαζ ιε ηδκ ςνίιακζδ υπςξ Μάκδ οιααηζηυ (Μ), Μάκδ 

 Βζμθμβζηή (ΜΒ) ηαεχξ ηαζ Σνζθοθία Κοπανζζζία οιααηζηυ (ΚΤΠ-) ηαζ Κοπανζζζία 

 Βζμθμβζηυ  (ΚΤΠ-Β). 

 Α2. Διήθζεζαλ 24 δείγκαηα ζρεηηθά κε ην βαζκό σξίκαλζεο ζε πεξηνρέο απηώλ ησλ 

 θηεκάησλ πεξηόδνπ 2002-03. Ζ δεζβιαημθδρία έβζκε απυ ηακμκζηά εθαζμηνζαεία ηνζχκ 

 θάζεςκ (3Φ) ηςκ εκ θυβς πενζμπχκ. 

 Α3. Διήθζεζαλ 32 δείγκαηα ειαηνιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ πεξηόδσλ 2004-05 θαη 2005-06.  Σα 

εθαζυθαδα αοηά πανήπεδζακ ηαζ ηοπμπμζήεδηακ ημκ Γεηέιανζμ εηάζηδξ εθαζμημιζηήξ  πενζυδμο. 

Β. Σα δείβιαηα εθαζθάδμο πνηθηιίαο Μαπξνιηάο είκαζ 5 ζοκμθζηά ηαζ πνμένπμκηαζ απυ δφμ 

πενζμπέξ ηδξ δοηζηήξ Μεζζδκίαξ, Ρςιακμφ Ποθίαξ  (ΡΧΜ-Μ) ηαζ Κοπανζζζίαξ Σνζθοθίαξ (ΚΤΠ-

Μ). Δκ πνμηεζιέκς δ ςνίιακζδ αθθά ηαζ δ ζοβημιζδή μθμηθδνχκεηαζ εκηυξ εζημζαδιένμο 

(δδθαδή οπάνπεζ έκα ιυκμ ζηάδζμ ςνίιακζδξ). 

 

12.2.1. Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2000-2001. Διαηνπνίεζε  

Ζ δεζβιαημθδρία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο 2000-2001 έβζκε ζε 5 

δζαθμνεηζηά ηηήιαηα ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα Μάκδ Βζμθμβζηυ, Μάκδ οιααηζηυ, Πεηαθίδζ, ηένκα 

ηαζ Πήδδια (ζφκμθμ 23 δείβιαηα). Ζ εθαζμπμίδζδ βζκυηακ ζε πεζναιαηζηυ εθαζμηνζαείμ 2 θάζεςκ 

(mini 50 ΣΔΗ). Δπίζδξ εθήθεδζακ 5 δείβιαηα απυ εθαζμηνζαείμ 3 θάζεςκ ηαηά ηδκ έηεθζρδ ημο 

εθαζμηάνπμο ηςκ ακηζζημίπςκ ηηδιάηςκ. Δπίζδξ εθήθεδζακ 2 δείβιαηα απυ δζαδζηαζία 2 θάζεςκ 

(ΚΑΛ 2Φ) ηαζ 3 θάζεςκ (ΚΑΛ 3Φ) ίδζαξ εθαζμιάγαξ ζε εθαζμηνζαείμ ζηδκ Μεζζδκζαηή Μάκδ. 

Σέθμξ πήναιε έκα δείβια εθαζμθάδμο πμζηζθίαξ Μαονμθίζζμο απυ ηδκ πενζμπή Ρςιακμφ – Ποθίαξ 

(ΡΧΜ). Σμ ζφκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ ήηακ 31 δείβιαηα. 

Οζ δεζβιαημθδρίεξ ηςκ εθζχκ βζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2000-2001 πναβιαημπμζήεδηακ 

υπςξ θαίκμκηαζ απυ ημκ παναηάης Πίλαθα 12.1. 

Σα δείβιαηα Σ3Φ, ΠΔ3Φ, ΠΖ3Φ, ΜΒ3Φ, Μ3Φ είκαζ δείβιαηα πμο εθήθεδζακ απυ 

ηακμκζηυ εθαζμηνζαείμ 3 θάζεςκ υηακ έβζκε εθαζμζοβημιζδή ημο ζοκυθμο ημο εθαζμηάνπμο απυ ηα 

επζθεβιέκα εθαζμπενίαμθα. Τπάνπεζ επμιέκςξ δ δοκαηυηδηα ζφβηνζζδξ ηςκ πμζμηζηχκ 
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παναηηδνζζηζηχκ δεζβιάηςκ εθαζμθάδμο πμο εθήθεδζακ ηδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή απυ ημ ίδζμ 

εθαζμπενίαμθμ αθθά ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ έηεθζρδξ ζε δζθαζζηυ ή ηνζθαζζηυ εθαζμηνζαείμ. 

 

Πίλαθαο 12.1. Γεηγκαηνιεςίεο ειηώλ θαη ειαηνιάδνπ γηα ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2000--2001 

 Υξνλνινγία/Γείγκαηα 

Σνπνζεζία 21-11-00 5-12-00 21-12-00 7-01-01 24-1-01 7-01-01 

ηένκα Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ3Φ 

Πεηαθίδζ ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ5 ΠΔ3Φ 

Πήδδια ΠΖ1 ΠΖ2 ΠΖ3 ΠΖ4 ΠΖ5 ΠΖ3Φ 

Μάκδ Βζμθμβζηυ ΜΒΗ ΜΒ2 ΜΒ3 ΜΒ4 -* ΜΒ3Φ 

Μάκδ 

(οιααηζηυ) 
Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 -* Μ3Φ 

Καθαιάηα - - - - ΚΛ2Φ ΚΛ3Φ 

Ποθία –Ρςιακμφ 20-10-2000 :     ΡΧΜ-Μ (Μαονμθίζζμ) 

 

  * 24-1-01 ζηδκ Μάκδ είπε ηεθεζχζεζ δ εθαζμημιζηή πενίμδμξ  

 

12.2.2.Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2002-2003 Διαηνπνίεζε  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο 2001-2002 ηα ζοβηεηνζιέκα ηηήιαηα απυ 

υπμο πήναιε ηα πνμδβμφιεκα δείβιαηα δεκ είπακ εθαζυηανπμ θυβς πανεκζαοημθμνίαξ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο 2002-2003 δ δεζβιαημθδρία έβζκε ακά ηαηηά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα απυ ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηςκ ίδζςκ πςνζχκ ηαζ δ έηεθζρδ πναβιαημπμζήεδηε 

ζε ηνζθαζζηά εθαζμηνζαεία ηδξ πενζμπήξ θυβς αθάαδξ ημο mini εθαζμηνζαείμο ημο ΣΔΗ, πανυθμ πμο 

ηα ζοβηεηνζιέκα ηηήιαηα είπακ εθαζυηανπμ. 

Δθήθεδζακ 24 δείβιαηα εθαζμηάνπμο ηαζ εθαζμθάδμο «Κμνςκέζηδξ» πμζηζθίαξ απυ 

πενζμπέξ ηαζ διενμιδκίεξ υπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 12.2 ηαζ 2 δείβιαηα εθαζμηάνπμο ηαζ 

εθαζμθάδμο πμζηζθίαξ «Μαονμθίζζμ» απυ ηζξ πενζμπέξ Ρςιακμφ Ποθίαξ ηαζ Κοπανζζζίαξ ζηζξ 26-

10-2002 (Πίλαθαο 12.2). Σμ ζφκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ πενζυδμο 2002-2003 είκαζ 26.  
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Πίλαθαο 12.2. Γεηγκαηνιεςίεο ειηώλ θαη ειαηνιάδνπ γηα ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2002-2003 

Σνπνζεζία Υξνλνινγία/Γείγκαηα 

 20-11-02 7-12-02 24-12-02 13-1-03 

ηένκα Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 

Πεηαθίδζ ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ3 ΠΔ4 

Πήδδια ΠΖ1 ΠΖ2 ΠΖ3 ΠΖ4 

Μάκδ Βζμθμβζηυ ΜΒΗ ΜΒ2 ΜΒ3 ΜΒ4 

Μάκδ 

(οιααηζηυ) 
Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 

Ααία ΑΒΗΑ1 ΑΒΗΑ2 ΑΒΗΑ3 ΑΒΗΑ4 

Ποθία  26-10-02 :     ΡΧΜ-Μ (Μαονμθίζζμ) 

Κοπανζζζία 26-10-02 : ΚΤΠ-Μ (Μαονμθίζζμ) 

 

12.2.3. Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2004 – 2005. Διαηνπνίεζε  

ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2003-2004 ηα ζοβηεηνζιέκα ηηήιαηα δεζβιαημθδρίαξ δεκ είπακ 

εθαζυηανπμ θυβς πανεκζαοημθμνίαξ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο αοηήξ έβζκε ηακμκζηή δεζβιαημθδρία ζηα 5 ηηήιαηα πμο 

είπακ εθαζυηανπμ ηαζ δ έηεθζρήξ ημοξ έβζκε ζημ mini 50 εθαζμηνζαείμ ημο ΣΔΗ.(2 θάζεςκ). Σα 25 

δείγκαηα είλαη απνιύησο ζπγθξίζηκα κε εθείλα ησλ ηδίσλ θηεκάησλ ηεο ειαηνθνκηθήο 

πεξηόδνπ 2000-2001. 

 

Πίλαθαο 12.3. Γεηγκαηνιεςίεο ειηώλ θαη ειαηνιάδνπ γηα ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2004-2005 

Σνπνζεζία Υξνλνινγία/Γείγκαηα 

 22-11-04 7-12-04 22-12-04 10-1-05 26-1-05 

ηένκα Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Πεηαθίδζ  ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ5 

Πήδδια ΠΖ1 ΠΖ2 ΠΖ3 ΠΖ4 ΠΖ5 

Μάκδ Βζμθμβζηυ ΜΒ1 ΜΒ2 ΜΒ3 ΜΒ4 ΜΒ5 

Μάκδ (οιααηζηυ) Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 

οκμθζηά βζα ημ 2004-2005 εθήθεδζακ 40 δείβιαηα (ήημζ: 25 δείβιαηα ιαγί ιε 15 δείβιαηα 

ειπμνίμο). 
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Γζα ηδκ πενίμδμ 2004/05, μζ δεζβιαημθδρίεξ  ηςκ 25 δεζβιάηςκ ακαθένμκηαζ ζημκ Πίλαθα 

12.3 εκχ ηα 15 δείβιαηα θαίκμκηαζ ζημκ παναηάης Πίλαθα 12.5. 

 

12.2.4.Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 2005 – 2006. Διαηνπνίεζε 

Καηά ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2005-2006 έβζκακ δεζβιαημθδρίεξ ζε δφμ κέα ηηήιαηα ηδξ 

πενζμπήξ Σνζθοθίαξ (Κοπανζζζία) ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ζε αζμθμβζηυ (ΣΡΒ) ηαζ 

ζοιααηζηυ (ΣΡ) βεζημκζηά ηηήιαηα  (10 δείβιαηα) επίζδξ  εθήθεδζακ δφμ (2)  δείβιαηα πμζηζθίαξ 

ιαονμθίζζμο ζε Κοπανζζζία ηαζ Ρςιακμφ ηαζ δφμ  (2)  δείβιαηα ειπμνίμο απυ ηθαζζηυ 

εθαζμηνζαείμ ζηδκ Μεζζδκζαηή Μάκδ (έκα δείβια ήηακ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ ιε θφθα εθζάξ 

ηαζ ημ άθθμ ήηακ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ πςνίξ δζαπςνζζηήνεξ). Ζ έηεθζρδ ηςκ δεζβιάηςκ 

εθαζμηάνπμο έβζκε ζημ mini 50 εθαζμηνζαείμ ημο ΣΔΗ. 

Ήημζ 12 δείβιαηα απυ ηηήιαηα ηαζ 2 ειπμνίμο ζοκ ηα  15 δείβιαηα ειπμνίμο ακάθμβα ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ πνμκζάξ δδθαδή  ζφκμθμ 29 δείβιαηα. 

Σα δείβιαηα εθαζμηάνπμο ηδξ πνμκζηήξ πενζυδμο 2005-2006 πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίλαθα 

12.4. Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ δεζβιάηςκ ήηακ 31+24+40+210=124 δείβιαηα. 

Σα δείβιαηα εθαζμθάδμο ιε ηδκ έκδεζλδ ΜΒ3Φ ηαζ Μ3Φ πμο ακαθένμκηαζ ζημοξ εθαζχκεξ 

ηδξ Μάκδξ – ασδυκαξ ( Βζμθμβζηυ ηαζ οιααηζηυ) είκαζ δείβιαηα πμο εθήθεδζακ απυ εθαζμηνζαείμ 

ηνζχκ θάζεςκ υηακ απυ ημοξ εκ θυβς εθαζχκεξ ζοθθέπεδηε υθμξ μ εθαζυηανπμξ ηαζ 

επελενβάζηδηακ ζημ ςξ άκς εθαζμηνζαείμ (Νηεηακηέν 3Φ, Μάθαλδ βζα 40 θεπηά ζε εενιμηναζία 

28μ C). 

 

Πίλαθαο 12.4. Γεηγκαηνιεηςίεο ειηώλ  θαη ειαηνιάδνπ γηα ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2005-2006. 

Σνπνζεζία 
Υξνλνινγία / Γείγκαηα 

21-11-05 05-12-05 22-12-05 10-01-05 27-01-05 

Σνζθοθία 

(οιααηζηυ) 
ΣΡ.1 ΣΡ.2 ΣΡ.3 ΣΡ.4 ΣΡ.5 

Σνζθοθία 

Βζμθμβζηυ 
ΣΡ.Β1 ΣΡ.Β2 ΣΡ.Β3 ΣΡ.Β4 ΣΡ.Β5 

 

12.3. Μέζνδνη εθηίκεζεο ειαηνθάξπνπ θαη ειαηνιάδνπ  

Οζ εθζέξ μζ μπμίεξ εθήθεδζακ απυ ηάεε πενζμπή, βζα ηάεε πνμκζηή πενίμδμ ηαζ απυ ηάεε 

πενζμπή, πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ζοκέπεζα ζημ ενβαζηήνζμ υπμο έβζκακ ιεηνήζεζξ ηαζ εηηζιήζεζξ 

ζε δομ επίπεδα πνχημκ βζα ημκ εθαζυηανπμ ηαζ δεφηενμκ βζα ημ εθαζυθαδμ. 
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 Διαηόθαξπνο 

ηα δείβιαηα πμο εθήθεδζακ έβζκακ ιεηνήζεζξ χζηε κα βίκεζ δζάηνζζδ ηδξ εηαημζηζαίαξ 

ιεηααμθήξ ηςκ δζαθυνςκ μιάδςκ εθζάξ ζε ζπέζδ ιε ημ ζηάδζμ ςνίιακζδξ. ιμζα  ιεηααμθή είκαζ 

ζε ζοιθςκία ιε υζα οπμζηδνίγμοκ μζ Pannelli e Servilli ηαηά ημοξ μπμίμοξ πνμηείκεηαζ μ 

δζαπςνζζιυξ ηςκ εθζχκ ζε πέκηε μιάδεξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ααειυ πνχζδξ, δδθαδή: 

Α) εθζέξ ελ μθμηθήνμο πνάζζκεξ 

Β) εθζέξ πνςιαηζζιέκεξ θζβυηενμ απυ 50% 

Γ) εθζέξ πνςιαηζζιέκεξ πενζζζυηενμ απυ 50% 

Γ) εθζέξ μθμηθδνςηζηά πνςιαηζζιέκεξ ζηδκ επζθάκεζα 

Δ) εθζέξ πνςιαηζζιέκεξ ζε αάεμξ 

Δπίζδξ, ζε ηάεε δείβια ιεηνήεδηακ ηα ηανπμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ δνφπεςκ ηαεχξ 

ηαζ δ απυδμζδ ζε εθαζυθαδμ επί κςπμφ ηαζ λδνάξ μοζίαξ.  

 Διαηόιαδν 

Γζα ημ εθαζυθαδμ εθήθεδζακ ακηίζημζπα δείβιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ ηάεε θμνά ηα 

ακηίζημζπα 50 Kg εθαζμηάνπμο ιε θοβμηέκηνζζδ ζημ εθαζμηνζαείμ ημο ΣΔΗ Καθαιάηαξ, Σιήια 

Σεπκμθμβίαξ Γεςνβζηχκ Πνμσυκηςκ. Ζ θοβμηέκηνζζδ ημο εθαζμηάνπμο πναβιαημπμζήεδηε ιέζα 

ζημ επυιεκμ δζήιενμ απυ ηδκ διενμιδκία ζοθθμβήξ. Ο πνυκμξ ιάθαλδξ ήηακ 40 θεπηά ζε 

εενιμηναζία 22
μ
 έςξ 25

μ
 C ηαζ μ δζαπςνζζιυξ ημο εθαζμθάδμο πναβιαημπμζήεδηε ιε Decanter 2 

θάζεςκ. 

Γείβιαηα εθαζμθάδμο επίζδξ εθήθεδζακ απυ ηακμκζηά εθαζμηνζαεία 3 Φάζεςκ ηςκ 

πενζμπχκ ηςκ ηηδιάηςκ δεζβιαημθδρίαξ ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2002-2003. 

Οζ ακαθφζεζξ ζε υθα ηα δείβιαηα εθαζμθάδμο έβζκακ ζηα ενβαζηήνζα ημο ΔΘΗΑΓΔ 

Καθαιάηαξ ηαζ ημο Υαναηυπεζμο Πακεπζζηδιίμο ιε ιεευδμοξ ζφιθςκεξ ιε ημκ ηακμκζζιυ 

2568/101 ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

 

12.4. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ειαηνπεξηεθηηθόηεηαο 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε εθαζυθαδμ ακηζπνμζςπεοηζημφ δείβιαημξ ζηδκ πμφθπα επί κςπμφ ηαζ 

επί λδνμφ οπμθμβίζηδηε ιε ηδκ δζαδζηαζία πμο πενζβνάθεηαζ παναηάης.  

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εθαζμπενζεηηζηυηδηαξ ηυζμκ επί κςπμφ υζμκ ηαζ επί λδνάξ 

μοζίαξ ηα δείβιαηα θήθεδηακ αθμφ δ πμζυηδηα ηςκ 50 Kg εθαζμηάνπμο πενκμφζε απυ ημκ 

ζθονυιοθμ ημο εθαζμηνζαείμο ημο ΣΔΗ Καθαιάηαξ ηαζ ηαηέθδβε ζημκ Α ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ημκ Β 

ιαθαηηήνα ιε πνυκμ ιάθαλδξ ζοκμθζηά 40 θεπηά. ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ πνζκ μ εθαζμπμθηυξ 

πνμςεδεεί ζημ decanter βζα ηδκ παναβςβή ημο εθαζμθάδμο απυ ημκ μιμβεκμπμζδιέκμ εθαζμπμθηυ 

εθήθεδζακ δομ δείβιαηα. Σμ Α δείβια ήηακ ιάγαξ 10 gr ηαζ απυ αοηυ πναβιαημπμζήεδηε μ 
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πνμζδζμνζζιυξ ηδξ εθαζμπενζεηηζηυηδηαξ επί κςπμφ εκχ ημ δείβια Β ήηακ ιάγαξ 15-20 gr ηαζ 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο επί λδνάξ μοζίαξ 

(εηπφθζζδ ιε ζοζηεοή Soxlet ).  

Γζα ηα δείβιαηα ηδξ ηαηδβμνίαξ Α (Μέεμδμξ Blite and Doure – B & D ) αημθμοεήεδηε δ 

πζμ ηάης δζαδζηαζία: ε 10 gr εθαζμπμθημφ έβζκε πνμζεήηδ δζαθφιαημξ πθςνμθμνιίμο – 

ιεεακυθδξ – κενμφ ζε ακαθμβία 1: 2: 0,8 δδθαδή 30ml CHCL3, 60ml CH3OH ηαζ 24ml Ζ2Ο. Σμ 

ζφκμθμ ημο ιίβιαημξ είκαζ 114ml αθθά απυ αοηά ηα 30ml πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημ λέπθοια ιεηά 

ηδκ δζήεδζδ. Σμ δζάθοια ημπμεεηείηαζ ζε ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα βζα 4-6 χνεξ.  

ηδκ ζοκέπεζα, βίκεηαζ δζήεδζδ, λέπθοια ημο ζηενεμφ ηαζ δζδεδηζημφ πανηζμφ ιε ηα 

οπυθμζπα 30ml. ημ δζήεδια βίκεηαζ πνμζεήηδ 30ml CHCL3 ηαζ 30ml H2O μπυηε ηαζ δ ακαθμβία 

ιεηααάθθεηαζ ζε 1:1:0,10 ηαζ δζαπςνίγμκηαζ δομ ζημζαάδεξ. Ζ πνχηδ ζημζαάδα πενζέπεζ CHCL3 ηαζ 

θάδζ εκχ δ δεφηενδ έπεζ  H2O, CH3OH, η.θ.π.. 

Με ιζα δζαπςνζζηζηή πμάκδ πςνίγεηαζ δ ζημζαάδα πθςνμθμνιίμο ηαζ θαδζμφ ηαζ ιε 

ελάηιζζδ ημο CHCL3 απμιέκεζ ζημ πμηήνζ ημ θάδζ ημ μπμίμ γοβίγεηαζ ηαζ ζοζπεηίγεηαζ ιε ημ αάνμξ 

ημο εθαζμπμθημφ επί κςπμφ. 

Σα δείβιαηα Β δδθαδή εθαζμπμθηυξ 15-20 gr οπμαάθθμκηαζ ζε λήνακζδ ηαζ ιέκεζ 

οπυθεζιια 3-5 gr ( εενιμηναζία 100-105
μ
 C βζα 4-6 χνεξ πενίπμο ιέπνζ κα ζηαεενμπμζδεεί ημ 

αάνμξ ) χζηε κα είκαζ δοκαηυκ κα πνμζδζμνζζηεί δ οβναζία. Ζ απμλδναιέκδ πμζυηδηα ιεηαθένεηαζ 

ζε ζοζηεοή Soxhlet βζα εηπφθζζδ ιε δζαζεοθαζεένα (άκοδνμ ) χζηε κα οπμθμβίγεηαζ δ 

πενζεηηζηυηδηα επί λδνμφ.  

 

12.5. Γεηγκαηνιεςία ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ  

Πίλαθαο 12.5 Δκπνξηθά δείγκαηα παξζέλνπ ειαηόιαδνπ πεξηόδνπ 2004/05 

ΤΜΒΟΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΚΧΓΗΚΟ 

EXTRA 

E 
Έκςζδ Αβν. οκ. Μεζζδκίαξ ΓΑΝΑΖ 

(ΔΑ) 
ΓΑΝΑΖ ΔΥVO EDV 

A Agrovim Ηθζάδα ΗΛΗΑΓΑ EXVO AIV 

D Γναβχκαξ ΓΡΑΓΧΝΑ EXVO DDV 

S GONIMON ηζαδάξ ΓΟΝΗΜΟΝ EXVO SGV 

G Αβν. οκ. Γανβαθζάκςκ ΠΗΘΑΡΗ EXVO GPV 

F Μεζκηάκδξ Φζθζαηνά ERANA EXVO FEB 

ΠΟΠ (ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ) 

E Έκςζδ Αβν. οκ. Μεζζδκίαξ (ΔΑ) ΓΑΝΑΖ ΠΟΠ EDP 
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A Agrovim Ηθζάδα ΗΛΗΑΓΑ ΠΟΠ AIP 

M ηανπαθέγμξ- Μανίκδξ ΜΑΝΖ ΠΟΠ MMP 

B ΑΒΗΑ Κμγμιπυθδξ ΑΒΗΑ ΠΟΠ BAP 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 

A Agrovim Ηθζάδα ΗΛΗΑΓΑ Βζμθμβζηυ AIB 

M ηανπαθέγμξ- Μανίκδξ ΜΑΝΖ Βζμθμβζηυ MMB 

F Μεζκηάκδξ Φζθζαηνά ERANA Biol. FEB 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

X Νδθέαξ Υχνα  

ΚΑΝΑΚΗ  

μθμηθδνςιέκδ 

δζαπείνζζδ 

XKO 

R Γανβαθζάκμζ  

ΔΛΑΗΧΝΑ  

μθμηθδνςιέκδ 

δζαπείνζζδ 

REO 

 

ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία, εθήθεδζακ ειπμνζηά δείβιαηα πνμενπυιεκα απυ ζδζχηεξ ηαζ 

ζοκεηαζνζζιμφξ, ηα μπμία ηοηθμθμνμφκ ζε ηαηαζηήιαηα ηνμθίιςκ. θεξ μζ ζοζηεοαζίεξ πμο 

ελεηάζεδηακ είκαζ ημο εκυξ θίηνμο ηαζ δζαεέημοκ εηζηέηα ζηδκ μπμία ακαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ 

εηαζνείαξ, πμο πανάβεζ ημ πνμσυκ, ηαεχξ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πενζεπυιεκμ, υπςξ μλφηδηα η.α.  

Σα ειπμνζηά δείβιαηα ακήημοκ ζε δομ εθαζμπαναβςβζηέξ πενζυδμοξ: 2004-2005, 2005-

2006. θα ηα δείβιαηα πνμένπμκηαζ απυ εθζέξ ηδξ πμζηζθίαξ «Κμνςκέσηδ» εηηυξ απυ έκα  πμο 

πνμένπεηαζ  απυ ηδκ πμζηζθία «Μαονμθζά».  

 

12.5.1. Κσδηθνπνίεζε δεηγκάησλ ηππνπνηεκέλνπ ειαηόιαδνπ: 

Σα δείβιαηα ηοπμπμζδιέκςκ εθαζυθαδςκ ηςδζημπμζήεδηακ ςξ πνμξ ηάπμζα ζδιακηζηά 

παναηηδνζζηζηά ημοξ βζα ηδκ πενίμδμ 2004-2005 (Πίλαθαο 12.5). Ο ηάεε ηςδζηυξ απμηεθείηαζ απυ 

ηνία βνάιιαηα, ημ ηάεε έκα απυ ηα μπμία εηθνάγεζ δζαθμνεηζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο πνμσυκημξ. Σμ 

πνχημ βνάιια ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ εηαζνεία παναβςβήξ, ημ δεφηενμ ηδκ μκμιαζία ημο ειπμνζημφ 

πνμσυκημξ έηζζ υπςξ απεζημκίγεηαζ ζηδκ ζοζηεοαζία ημο ηαζ ημ ηνίημ ηάπμζα ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά ημο υπςξ Π.Ο.Π, έληνα πανεέκμ, αζμθμβζηυ, μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ. 

Ακαθοηζηυηενα: ηςδζηυξ 123 

1: εηαζνεία, 2: ειπμνζηυ πνμσυκ, 3 Ρ: ΠΟΠ, V:  extra virgin, B: biological, O: 

μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ. 
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Σα ειπμνζηά δείβιαηα ηδξ πνμκζηήξ πενζυδμο παναβςβήξ 2005-2006 ηαζ δ ηςδζημπμίδζή 

ημοξ ανίζημκηαζ ζημκ Πίλαθα 12.6 ςξ ημκμφιεκα (π.π SGV΄) 

 

Πίλαθαο 12.6. Δκπνξηθά δείγκαηα παξζέλνπ ειαηόιαδνπ πεξηόδνπ 2005/06. 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΚΧΓΗΚΟ 

EXTRA 

Γυκζιμκ (ηζαδάξ) Extra. V.O.O. SGV΄ 

Δνάκα- Μεσκηάκδξ Φζθζαηνά Extra. V.O.O. FEV΄ 

Γναβχκα (Angel) Γναβχκα EXVO DDV΄ 

Ηθζάδα (Agrovim) Extra Πανεέκμ ΑΗV΄ 

Πζεάνζ οκ/ζιυξ Γανβαθζάκςκ Extra Πανεέκμ GPV΄ 

Γακάδ ΔΑ Extra Πανεέκμ EDV΄ 

ΠΟΠ 

Γακάδ ΔΑ ΠΟΠ EDP΄ 

Ααία οκεηαζνζζιυξ ΠΟΠ ΒΑΡ΄ 

Μακζάηζζα (ηανπαθέημξ- Μανηίκδξ) ΠΟΠ MMP΄ 

Ηθζάδα (Agrovim) Π.O.Π ΑΗP΄ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 

(Agroviki) –Ηθζάδα Βζμθμβζηυ πνμσυκ ΑΗΒ΄ 

Δνάκα- Μεσκηάκδξ Φζθζαηνά Βζμθμβζηυ FEB΄ 

Μάκδ (ηανπαθέημξ- Μανηίκδξ) Βζμθμβζηυ ΜΜΒ΄ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Δθαζχκαξ Γανβαθζάκςκ Οθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ REO΄ 

Νδθέαξ Οθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ ΥΚΟ΄ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΗ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ 

Μάκδ (ηανπαθέγμξ- Μανίκδξ) Βζμθμβζηυ Υςνίξ δζαπςνζζιυ MBW΄ 

ΠΟΠ ΜΔ ΦΤΛΛΑ ΔΛΗΑ 

Μάκδ (ηανπαθέγμξ- Μανίκδξ) Π.Ο.Π  Με θφθθα Δθζάξ. MPF΄ 

 

 

12.6. Πίλαθεο εμεηάζεσλ & αλαιύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα όια ηα δείγκαηα 

ειαηνιάδσλ 
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ημοξ Πίκαηεξ 12.7-12.11 ζδιεζχκμκηαζ ιε ζηαονυ ηα δείβιαηα εθαζμθάδςκ βζα ηα 

μπμία έβζκακ ακαθφζεζξ βζα ηζξ ακηίζημζπεξ παναιέηνμοξ, υπςξ αοηέξ ακαθένμκηαζ ζημκ 

ηάεε Πίκαηα. 
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12.7. Πίλαθεο εμεηάζεσλ & αλαιύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα όια ηα δείγκαηα ειαηνιάδσλ 

ημοξ Πίλαθεο 12.7-12.11 ζδιεζχκμκηαζ ιε ζηαονυ ηα δείβιαηα εθαζμθάδςκ βζα ηα μπμία έβζκακ ακαθφζεζξ βζα ηζξ ακηίζημζπεξ 

παναιέηνμοξ, υπςξ αοηέξ ακαθένμκηαζ ζημκ ηάεε Πίκαηα. 

Πίλαθαο 12.7. Υεκηθέο αλαιύζεηο ειαηνιάδσλ ειαηνθνκίαο πεξηόδνπ 2000-2001 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2000-2001: ΜΔΖΝΗΑ, ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ 

ΣΟΠΟ-

ΘΔΗΑ 

ΔΛΑΗΟ-

ΣΡΗΒΔΗΟ 

% 

ΟΞΤΣ 

 

ΤΠΔΡΟ-

ΞΔΗΓΗΑ 

ΓΚ ΟΛΗΚΑ 

ΡΡ 

ΔΗΓΖ 

ΡΡ 

ΣΔΡΠ

Δ-ΝΗΑ 

ΛΗΠΑΡΑ 

ΟΞΔΑ 

ΣΔΡΟ-

ΛΔ 

ΚΟΤΑ-

ΛΔΝΗΟ 

ΣΟΚΟ-

ΦΔΡΟΛ 

RANCI-

MAT 

ΣΔΡΝΑ   ⊕⊛           

Σ 1 2Φ + + + + + + + + +   

Σ 2 2Φ + + + + + + + + +   

Σ 3 2Φ + + + + + + + + +   

Σ 4 2Φ + + + + + + + + +   

Σ 5 2Φ + + + + + + + + +   

Σ 3Φ 3Φ + + + - - - + + +   

ΠΔΣΑΛΗΓΗ  ⊕⊛           

ΠΔ 1 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΔ 2 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΔ 3 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΔ 4 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΔ 5 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΔ 3Φ 3Φ + + + - - - + + +   

ΠΖΓΖΜΑ  ⊕⊛           

ΠΖ 1 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΖ 2 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΖ 3 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΖ 4 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΖ 5 2Φ + + + + + + + + +   

ΠΖ 3Φ 3Φ + + + - - - + + +   
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Πίλαθαο 12.7. (πλέρεηα) (2000-2001) 

ΣΟΠΟ-

ΘΔΗΑ 

ΔΛΑΗΟ-

ΣΡΗΒΔΗΟ 

% 

ΟΞΤΣ 

 

ΤΠΔΡΟ-

ΞΔΗΓΗΑ 

ΓΚ ΟΛΗΚΑ 

ΡΡ 

ΔΗΓΖ 

ΡΡ 

ΣΔΡΠΔ-

ΝΗΑ 

ΛΗΠΑΡΑ 

ΟΞΔΑ 

ΣΔΡΟ-

ΛΔ 

ΚΟΤΑ-

ΛΔΝΗΟ 

ΣΟΚΟ-

ΦΔΡΟΛ 

RANCI-

MAT 

 ΜΑΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  #           

ΜΒ 1 2Φ + + + + + + + + +   

ΜΒ 2 2Φ + + + + + + + + +   

ΜΒ 3 2Φ + + + + + + + + +   

ΜΒ 4 2Φ + + + + + + + + +   

ΜΒ 3Φ - - - - - - - + +   

ΜΑΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΟ)  ⊛           

Μ 1 2Φ + + + + + + + + +   

Μ 2 2Φ + + + + + + + + +   

Μ 3 2Φ + + + + + + + + +   

Μ 4 2Φ + + + + + + + + +   

Μ 3Φ - - - - - - - + +   

ΚΑΛΑΜΑΣΑ           

ΚΑΛ2Φ 2Φ + + + + + + + + +   

ΚΑΛ3Φ 3Φ + + + + + + + + +   

Παξαηεξήζεηο:  ⊕ ε υθα έβζκε ηαζ ηαηακμιή ζοβημιζδήξ ζηδκ πενίμδμ εθαζμημιίαξ. 

                            ⊛ ε υθα έβζκακ (1) ηανπμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ (2) πνςιαηζηή αλζμθυβδζδ. 

                            # ε υθα έβζκε βεοζζιεηνία-μζιδιεηνία (Panel test). 
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Πίλαθαο 12.8. Υεκηθέο αλαιύζεηο ειαηνιάδσλ ειαηνθνκίαο πεξηόδνπ 2002-2003 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2002-2003: ΜΔΖΝΗΑ ΝΟΔ/02 –ΗΑΝ/03 

ΣΟΠΟ-

ΘΔΗΑ 

ΔΛΑΗΟ-

ΣΡΗΒΔΗΟ 

% 

ΟΞΤΣ 

 

ΤΠΔΡΟ-

ΞΔΗΓΗΑ 

ΓΚ ΟΛΗΚΑ 

ΡΡ 

ΔΗΓΖ 

ΡΡ 

ΣΔΡΠΔ-

ΝΗΑ 

ΛΗΠΑΡΑ 

ΟΞΔΑ 

ΣΔΡΟ-

ΛΔ 

ΚΟΤΑ-

ΛΔΝΗΟ 

ΣΟΚΟ-

ΦΔΡΟΛ 

RANCI-

MAT 

ΣΔΡΝΑ: ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ              

Σ1 3Φ + +     +    + + +   

Σ 2 3Φ + +     +    + + +   

Σ 3 3Φ + +     +    + + +   

Σ4 3Φ + +     +    + + +   

Σ5 3Φ + +     +     + +   

ΠΔΣΑΛΗΓΗ: ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ           

ΠΔ 1 3Φ + +    +    + + +   

ΠΔ 2 3Φ + +    +    + + +   

ΠΔ 3 3Φ + +    +    + + +   

ΠΔ 4 3Φ + +    +    + + +   

ΠΔ5 3Φ + +    +     + +   

ΠΖΓΖΜΑ: ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ           

ΠΖ 1 3Φ + +    +    + + +   

ΠΖ 2 3Φ + +    +    + + +   

ΠΖ 3 3Φ + +    +    + + +   

ΠΖ 4 3Φ + +    +    + + +   

ΠΖ5 3Φ      + +    +     + +   
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Πίλαθαο 12.8. (πλέρεηα) (2002-2003) 

ΣΟΠΟ-

ΘΔΗΑ 

ΔΛΑΗΟ-

ΣΡΗΒΔΗΟ 

% 

ΟΞΤΣ 

ΤΠΔΡΟ-

ΞΔΗΓΗΑ 

ΓΚ ΟΛΗΚΑ 

ΡΡ 

ΔΗΓ

ΖΡΡ 

ΣΔΡΠΔ-

ΝΗΑ 

ΛΗΠΑΡΑ 

ΟΞΔΑ 

ΣΔΡΟ-

ΛΔ 

ΚΟΤΑ-

ΛΔΝΗΟ 

ΣΟΚΟ-

ΦΔΡΟΛ 

RANCI-

MAT 

ΜΑΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ: 

ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ 

          

ΜΒ 1 3Φ +       +       +    + + +   

ΜΒ 2 3Φ +       +       +    + + +   

ΜΒ 3 3Φ +       +       +    + + +   

ΜΒ 4 3Φ +       +       +    + + +   

ΜΒ 5 3Φ        +       +     + +   

ΜΑΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΟ): 

ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ 

          

Μ 1 3Φ +       +       +    + + +   

Μ 2 3Φ +       +       +    + + +   

Μ 3 3Φ +       +       +    + + +   

Μ 4 3Φ +       +       +    + + +   

ΑΒΗΑ: ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ           

ΑΒ 1 ΚΛΑ -       +       +    + + +   

ΑΒ2 ΚΛΑ -       +       +    + + +   

ΑΒ3 ΚΛΑ -       +       +    + + +   

ΑΒ4 ΚΛΑ -       +       +    + + +   

ΠΖΛΗΑ: ΜΑΤΡΟΛΗΗΟ           

ΡΧΜ-

Μ 

3Φ + + + +  + + + + + + 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ: 

ΜΑΤΡΟΛΗΗΟ 

          

ΚΤΠ-

Μ 

3Φ + + + +  + + + + + + 
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Πίλαθαο 12.9.  Υεκηθέο αλαιύζεηο ειαηνιάδσλ ειαηνθνκίαο πεξηόδνπ 2004-2005 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2004-2005: ΜΔΖΝΗΑ, ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ 

ΣΟΠΟ-

ΘΔΗΑ 

ΔΛΑΗΟ-

ΣΡΗΒΔΗΟ 

% 

ΟΞΤΣ 

 

ΤΠΔΡΟ-

ΞΔΗΓΗΑ 

ΓΚ ΟΛΗΚ

Α 

ΡΡ 

ΔΗΓΖ 

ΡΡ 

ΣΔΡΠΔ-

ΝΗΑ 

ΛΗΠΑΡΑ 

ΟΞΔΑ 

ΣΔΡΟ-

ΛΔ 

ΚΟΤΑ-

ΛΔΝΗΟ 

ΣΟΚΟ-

ΦΔΡΟΛ 

RANCI-

MAT 

ΣΔΡΝΑ              

Σ 1 2Φ +       +    + + + + + + + + + 

Σ 2 2Φ +       +    + + + + + + + + + 

Σ 3 2Φ +       +    + + + + + + + + + 

Σ 4 2Φ +       +    + + + + + + + + + 

Σ 5 2Φ +       +    + + + + + + + + + 

ΠΔΣΑΛΗΓΗ           

ΠΔ 1 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΠΔ 2 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΠΔ 3 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΠΔ 4 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΠΔ 5 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΠΖΓΖΜΑ           

ΠΖ 1 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΠΖ 2 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΠΖ 3 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΠΖ 4 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΠΖ 5 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΜΑΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ           

ΜΒ 1 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΜΒ 2 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΜΒ 3 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΜΒ 4 2Φ +       + + + + + + + + + + 

ΜΒ 5 2Φ +       + + + + + + + + + + 
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Πίλαθαο 12.9. (πλέρεηα) (2004-2005) 

ΣΟΠΟ-

ΘΔΗΑ 

ΔΛΑΗΟ-

ΣΡΗΒΔΗΟ 

% 

ΟΞΤΣ 

ΤΠΔΡΟ-

ΞΔΗΓΗΑ 

ΓΚ ΟΛΗΚΑ 

ΡΡ 

ΔΗΓΖΡ

Ρ 

ΣΔΡΠΔ-

ΝΗΑ 

ΛΗΠΑΡΑ 

ΟΞΔΑ 

ΣΔΡΟ-

ΛΔ 

ΚΟΤΑ-

ΛΔΝΗΟ 

ΣΟΚΟ-

ΦΔΡΟΛ 

RANCI-

MAT 

ΜΑΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΟ)  *           

Μ 1 2Φ + +   + + + + + + + + + 

Μ 2 2Φ + +   + + + + + + + + + 

Μ 3 2Φ + +   + + + + + + + + + 

Μ 4 2Φ + +   + + + + + + + + + 

Μ 5 2Φ + +   + + + + + + + + + 
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Πίλαθαο12.10. Υεκηθέο αλαιύζεηο ειαηνιάδσλ ειαηνθνκίαο πεξηόδνπ 2005/06 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2004-2005: ΜΔΖΝΗΑ 

ΠΔΡΗ-

ΟΥΖ 

ΔΛΑΗΟ- 

ΣΡΗΒΔΗΟ 

% 

ΟΞΤΣ 

ΤΠΔΡΟ- 

ΞΔΗΓΗΑ 

ΓΚ ΟΛΗΚΑ 

ΡΡ 

ΔΗΓΖ 

ΡΡ 

ΣΔΡΠΔ-

ΝΗΑ 

ΛΗΠΑΡΑ 

ΟΞΔΑ 

ΣΔΡΟ- 

ΛΔ 

ΚΟΤΑ- 

ΛΔΝΗΟ 

ΣΟΚΟ-

ΦΔΡΟΛ 

RANCI- 

MAT 

ΣΡΗΦΤΛΛΗΑ: ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ           

ΣΡ1 2Φ + + +  + +  + +   

ΣΡ2 2Φ + + +  + +  + +   

ΣΡ 3 2Φ + + +  + +  + +   

ΣΡ 4 2Φ + + +  + +  + +   

ΣΡ 5 2Φ + + +  + +  + +   

ΣΡΗΦΤΛΛΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ: 

ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ 
          

ΣΡΒ 1 2Φ + + +  + +  + +   

ΣΡΒ 2 2Φ + + +  + +  + +   

ΣΡΒ 3 2Φ + + +  + +  + +   

ΣΡΒ 4 2Φ + + +  + +  + +   

ΣΡΒ 5 2Φ + + +  + +  + +   

ΠΖΛΗΑ ΜΔΖΝΗΑ: 

ΜΑΤΡΟΛΗΗΟ 
          

ΡΧΜ-

Μ 
3Φ + + + + + + + + + + + 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ: 

ΜΑΤΡΟΛΗΗΟ 
          

ΚΤΠ-

Μ 
3Φ + + + + + + + + + + + 
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Πίλαθαο 12.11. Υεκηθέο αλαιύζεηο ηππνπνηεκέλσλ ειαηνιάδσλ πεξηόδσλ 2004/05 θαη 2005/06 

(ΓΔΚ 2005 & 2006) ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ 2004/05 ΚΑΗ 2005/06: ΜΔΖΝΗΑ, ΚΟΡΧΝΔΨΚΖ 

ΓΔΗΓ-

ΜΑΣΑ 

ΔΛΑΗΟ-

ΣΡΗΒΔΗΟ 

% 

ΟΞΤΣ 

ΤΠΔΡΟ-

ΞΔΗΓΗΑ 

ΓΚ ΟΛΗΚΑ

ΡΡ 

ΔΗΓΖ

ΡΡ 

ΣΔΡΠΔ-

ΝΗΑ 

ΛΗΠΑΡΑ 

ΟΞΔΑ 

ΣΔΡΟ-

ΛΔ 

ΚΟΤΑ-

ΛΔΝΗΟ 

ΣΟΚΟ-

ΦΔΡΟΛ 

RANCIMAT 

EXTRA (ΤΜΒΑΣΗΚΟ)            

EDN 3Φ    + + +  + + + + + 

AIV 3Φ    + + +  + + + + + 

DDV 3Φ    + + +  + + + + + 

SGV 3Φ    + + +  + + + + + 

GPV 3Φ    + + +  + + + + + 

FEV 3Φ    + + +  + + + + + 

EXTRA ΠΟΠ            

EDP 3Φ    + + +  + + + + + 

AIP 3Φ    + + +  + + + + + 

MMP 3Φ    + + +  + + + + + 

BAP 3Φ    + + +  + + + + + 

MPF 3Φ    + + +  + + + + + 

EXTRA ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ            

ΑΗΒ 3Φ    + + +  + + + + + 

ΜΜΒ 3Φ    + + +  + + + + + 

FEB 3Φ    + + +  + + + + + 

MBW 3Φ    + + +  + + + + + 

EXTRA ΟΛΟΚΛ. ΓΗΑΥ.            

ΥΚΟ 3Φ    + + +  + + + + + 

REP 3Φ    + + +  + + + + + 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13
Ο

: 

ΥΖΜΗΚΔ, ΦΑΜΑΣΟ – ΦΧΣΟΜΔΣΡΗΚΔ ΚΑΗ RANCIMAT ΑΝΑΛΤΔΗ ΣΧΝ 

ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ  

 

13.1. Πξνζδηνξηζκόο νμύηεηαο 

Ο ααειυξ οδνυθοζδξ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ημο εθαζμθάδμο οπμθμβίγεηαζ ιε ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ μλφηδηαξ, δδθαδή ηςκ εθεφεενςκ θζπανχκ μλέςκ ηα μπμία πενζέπμκηαζ ζημ 

έθαζμ. Ζ μλφηδηα απμηεθεί ημ ηονζυηενμ ηνζηήνζμ πμζμηζηήξ αλζμθυβδζδξ ημο εθαζμθάδμο. 

φιθςκα ιε ημκ Κχδζηα Σνμθίιςκ ηαζ Πμηχκ αθθά ηαζ ημ Γζεεκέξ οιαμφθζμ Δθαζμθάδμο 

μ δζαθφηδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιέεμδμ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ μλφηδηαξ είκαζ ιίβια αζεακυθδξ-

δζαζεοθαζεένα (1:1 v/v) ζε πμζυηδηα 50-150 ml. 

Με ηδ πνήζδ ημο ιίβιαημξ επζηοβπάκεηαζ δ πθήνδξ δζάθοζδ ηδξ θζπανήξ φθδξ ηαζ δ 

ηζηθμδυηδζδ βίκεηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

 Ανηιδπαζηήπια 

 Μίβια αζεακυθδξ-δζαζεοθαζεένα (1:1) (Merck)-Αζεοθζηή αθημυθδ 105% δ μπμία πνζκ 

πνδζζιμπμζδεεί εενιαίκεηαζ ιέπνζ αναζιμφ ηαζ βίκεηαζ ελμοδεηένςζδ ηςκ εθεφεενςκ 

μλέςκ πμο ιπμνεί κα πενζέπεζ ιε ηαοζηζηυ κάηνζμ ΝαΟΖ 0.1 Ν. ημ ζδιείμ ελμοδεηένςζδξ 

πανμοζία δείηηδ θαζκμθμθεαθεσκδξ δ αζεακυθδ ειθακίγεζ έκα απαθυ νυδζκμ πνχια. 

 Τδαηζηυ δζάθοια ΝαΟΖ 0.1Ν 

 Γζάθοια θαζκμθμθεαθεσκδξ 1% (w/v) ζε αζεακυθδ. 

 

 Όπγανα 

 Κςκζηέξ θζάθεξ Erlenmeyer ηςκ 250 ml. 

 Πνμπμσδεξ 25 ή 50 ml ιε οπμδζαiνέζεζξ ακά 0.1 ml. 

 

 Γιαδικαζία 

Εοβίγμκηαζ 5-10 g δείβιαημξ ζε ηςκζηή θζάθδ ηςκ 250 ml ηαζ δζαθφμκηαζ ζε 50 ml 

ελμοδεηενςιέκμο ιίβιαημξ αζεακυθδξ-δζαζεοθαζεένα (1:1). Σμ δζάθοια μβημιεηνείηαζ ιε οδαηζηυ 

δζάθοια ΝαΟΖ 0.1Ν ιε δείηηδ θαζκμθμθεαθεσκδξ (4-6 ζηαβυκεξ). Σμ απμηέθεζια εηθνάγεηαζ ςξ 

μλφηδηα ζε εθασηυ μλφ (g εθασημφ μλέμξ ακά 100 g εθαίμο) ή ςξ ανζειυξ ή ααειυξ μλφηδηαξ ηαζ 

οπμθμβίγεηαζ  ιε ημκ παναηάης ηφπμ 

Ολφηδηα %=
)(

100282,0

gίά

όmlNaOH








 

πμο 0,282 είκαζ ημ πζθζμζημσζμδφκαιμ ημο εθασημφ μλέμξ. 
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13.2. Πξνζδηνξηζκόο αξηζκνύ ππεξνμεηδίσλ ειαηνιάδνπ 

 Όπγανα 

 Κςκζηή θζάθδ 250 ml ιε εζιονζζιέκμ πχια πνμλδναιέκδ ηαζ πθδνςιέκδ ιε άγςημ. 

 

 Ανηιδπαζηήπια 

 Υθςνμθυνιζμ 

 Ολζηυ μλφ 

 Καζ ηα δφμ εα πνέπεζ κα είκαζ εθεφεενα δζαθοιέκμο μλοβυκμο 

 Κμνεζιέκμ οδαηζηυ δζαθοια ΚΗ απαθθαβιέκμ απυ ζχδζμ ηαζ ζςδζηά άθαηα. Γζαθομκηαζ 4 

ιένδ ηαεανμφ ΚΗ ζε 3 ιένδ απμζηαβιέκμο κενμφ. Σμ δζάθοια δζαηδνείηαζ ζε 

ζημηεζκυπνςιδ θζάθδ 

 Τδαηζηυ δζαθοια Να2S2O3 0,01 N 

 Γείηηδξ αιφθμο 1%. 

 

 Γιαδικαζία 

ε ηςκζηή θζάθδ 250 ml ιε εζιονζζιέκμ πχια γοβίγεηαζ πμζυηδηα θαδζμφ ιε αηνίαεζα 1 

mg. Ζ πμζυηδηα ημο δείβιαημξ πμο γοβίγεηαζ είκαζ 2 g εάκ μ ακαιεκυιεκμξ ανζειυξ οπενμλεζδίςκ 

είκαζ απυ 0-150 meq/kg ηαζ 1,2-0,8 εάκ δ ηζιή είκαζ 150-250 meq/kg. 

ηδ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ  10 ml πθςνμθυνιζμο, 15 ml μλζημφ μλέμξ ηαζ 1 ml ημνεζιέκμο 

δζαθφιαημξ ΚΗ. Ζ θζάθδ πςιαηίγεηαζ βνήβμνα, ακαηζκείηαζ βζα έκα θεπηυ ηαζ αθήκεηαζ ζημ ζημηάδζ 

βζα 5 θεπηά. Μεηά πνμζηίεεηαζ ζημ ιίβια 75 ml κενμφ ηαζ ημ απεθεοεενςιέκμ ζχδζμ μβημιεηνείηαζ 

ιε ημ δζάθοια Να2S2O3 0,01 N ιε έκημκδ ακάδεοζδ πανμοζία δείηηδ αιφθμο. 

Δπίζδξ πναβιαημπμζείηαζ θεοηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηαηά ημκ μπμίμ δ ηαηακάθςζδ δεκ πνέπεζ 

κα λεπενκά ημ 1 ml Να2S2O3 0,01 N. 

 

 Υπολογιζμόρ 

Δάκ ημ αάνμξ ημο δείβιαημξ είκαζ α g, o υβημξ Να2S2O3 0,01 N ηαηά ημκ πνμζδζμνζζιυ 

είκαζ α ml ηαζ ηαηά ημκ θεοηυ πνμζδζμνζζιυ θ ml ηαζ δ ηακμκζηυηδηα ημο δζαθφιαημξ Ν ηυηε 

ΑΤ (meq/kg)= 1000 (α-θ)Ν/α 

ΑΤ (mmol/kg) = 500 (α-θ)Ν/α 

AY (ιg/g)= 8000 (α-θ)Ν/α 
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13.3. Φαζκαηνθσηνκεηξηθή εμέηαζε ειαηνιάδνπ ζην ππεξηώδεο θαη ππνινγηζκόο Κ232, Κ270 

Καηά ηδ θαζιαημθςημιεηνζηή ελέηαζδ ημο εθαζμθάδμο ζηδκ οπενζχδδ πενζμπή ημο 

θάζιαημξ πνέπεζ κα ιεηνμφκηαζ: 

1. Ζ ηζιή Κ232 

2. Ζ ηζιή Κ270 

3. Ο θυβμξ R=Κ232/Κ270 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ εζδζηχκ ζοκηεθεζηχκ απμννυθδζδξ απμζημπεί ζημκ έθεβπμ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηαζ βκδζζυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο. φιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ 2568/101 δ ΔΔ ηαζ ημ 

ΓΔ έπμοκ ηαεζενχζεζ ιέβζζηεξ ηζιέξ. Ζ ιέεμδμξ ζηδνίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα πνςημβεκή 

πνμσυκηα ηδξ μλείδςζδξ ηςκ πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ (ζογοβή οδνμτπενμλείδζα) 

ειθακίγμοκ ιέβζζημ απμννυθδζδξ ζε ιήημξ ηφιαημξ 232 nm, εκχ ζε ιήημξ ηφιαημξ 270 nm 

απμννμθμφκ μνζζιέκα πνμσυκηα ηδξ δζάζπαζδξ ηςκ οδνμτπενμλεζδίςκ. 

 

 Ανηιδπαζηήπια 

 Ηζμ-μηηάκζμ ή ηοηθμελάκζμ 

 Βαζζηή αθμοιίκα βκςζηήξ εκενβυηδηαξ ιε ιέβεεμξ ηυηηςκ 30-130 ιm. 

 

 Όπγανα 

 Φαζιαημθςηυιεηνμ οπενζχδμοξ θάζιαημξ 

 ηήθδ πνςιαημβναθίαξ 

 

 Γιαδικαζία 

Γζδεείηαζ ημ εθαζυθαδμ ζε πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ δζαοβέξ 

Εοβίγεηαζ ιε αηνίαεζα 1 g δείβιαημξ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 100 ml. Πνμζηίεεηαζ 

δζαθφηδξ, ημ ιίβια ακαιεζβκφεηαζ ηαθά ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ δ θζάθδ ιε δζαθφηδ, ιέπνζ ηδ παναβή. 

Γειίγεηαζ ιζα ηορεθίδα πάπμοξ 1 cm ηαζ ιεηνάηαζ δ απμννυθδζδ ζηα 232 ηαζ 270 nm, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηαεανυ δζαθφηδ ςξ ιάνηονα. 

 

13.4. Πξνζδηνξηζκόο νιηθώλ πνιπθαηλνιώλ 

Γζα ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ, πνδζζιμπμζήεδηακ ηέζζενζξ ιέεμδμζ, 

ηάεε ιζα απυ ηζξ μπμίεξ ελοπδνέηδζε δζαθμνεηζηυ ζημπυ.  

ηδκ πνχηδ ιέεμδμ, απμιμκχεδηακ μζ πμθοθαζκυθεξ απυ ηα δείβιαηα εθαίςκ, ζηδκ 

δεφηενδ ηα δείβιαηα πμο πνμέηορακ, πνμζδζμνίζηδηακ πμζμηζηά ιε θςημιέηνδζδ (ιέεμδμξ Folin-

Ciocalteau), ζηδκ ηνίηδ έβζκε δ πμζμηζηή ακάθοζδ ηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ επζιένμοξ 
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πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ηέθμξ ζηδκ ηέηανηδ πνμζδζμνίζηδηε πμζμηζηά δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

αζηαιίκδξ Δ. 

 

13.4.1. Απνκόλσζε ησλ πνιπθαηλνιώλ από ηα δείγκαηα ειαηνιάδνπ 

 Ανηιδπαζηήπια - Όπγανα:  

 Μεεακυθδ, ελάκζμ, αηεημκζηνίθζμ, ιεεακυθδ πνςιαημβναθζηήξ ηαεανυηδηαξ 

 Εοβυξ αηνζαείαξ  

 Πζπέηεξ ζηαεενμφ υβημο Eppendorf  

 Vortex 

 Φοβυηεκηνμξ, Hermle z320 

 Πενζζηνμθζηυξ ελαηιζζηήναξ ηεκμφ (Speed Vac) 

 

 Αναλςηική ποπεία: 

Σα ζηάδζα πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ήηακ ηα ελήξ: 

1. Εοβίζηδηε ημ έθαζμ(2g) ιε αηνίαεζα 4 δεηαδζηχκ ρδθίςκ ζε δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ιε 

αζδςηυ ηαπάηζ 

2. Πνμζηέεδηε ιεεακυθδ(3ml)  

3. Σμ ιίβια εθαίμο / δζαθφηδ ακαδεφηδηε ζε Vortex βζα  2θεπηά ηαζ ηαηυπζκ ημπμεεηήεδηε ζε 

θοβυηεκηνμ (3000rpm) βζα 10 θεπηά 

4. Έβζκε παναθααή ηδξ μνβακζηήξ θάζεςξ ζε κέμ ζςθδκάηζ 

5. Σα ζηάδζα 2-4 επακαθήθεδηακ 2 θμνέξ ιε πνμζεήηδ ζημ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ιε ημ έθαζμ, 

εη κέμο, δζαθφηδ βζα πμζμηζηή παναθααή. Έβζκακ δδθαδή επί ζοκυθμο 3 εηποθίζεζξ 

6. Οζ μνβακζηέξ θάζεζξ ζοθθέπεδηακ ηαζ μ δζαθφηδξ απμιαηνφκεδηε ιε ελάηιζζδ ζημ  Speed 

Vac (ιέπνζ λδνμφ) 

7. ηα ζςθδκάηζα ιε ημ λδνυ δείβια πνμζηέεδηακ 2 ml αηεημκζηνίθζμ ηαζ 3 ml ελάκζμ. Ζ 

πάκς ζημζαάδα απμηεθείηαζ απó ημ ελάκζμ, ζημ μπμίμ ηαηακέιμκηαζ ηα άπμθα ζοζηαηζηά. 

ηδκ ηάης ζημζαάδα ανίζηεηαζ ημ αηεημκζηνίθζμ, ζηδκ μπμία παναιέκμοκ μζ πμθζηέξ 

πμοθαζκμθζηέξ εκχζεζξ 

8. Έβζκε απυννζρδ ηδξ ζημζαάδαξ ημο ελακίμο ηαζ ημ ιίβια ελαηιίζηδηε ιέπνζ λδνμφ ζημ 

Speed Vac, ζημοξ 45C 

9. ημ λδνυ δείβια πνμζηέεδηε 1ml ιεεακυθδξ ηαεανυηδηαξ HPLC ηαζ ιεηά απυ ακάδεοζδ 

ημ δείβια θοθάπηδηε βζα πεναζηένς ακάθοζδ. 
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13.4.2. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ πνιπθαηλνιώλ- Μέζνδνο Folin-Ciocalteau: 

 Ανηιδπαζηήπια:  

 Folin-Ciocalteau’s Phenol reagent (Merck) 

 Κμνεζιέκμ δζάθοια ακεναηζημφ καηνίμο (Na2CO3) 

 Πνυηοπδ μοζία: Καθεσηυ μλφ (caffeic acid) 

 Πζπέηεξ ζηαεενμφ υβημο Eppendorf  

 

 Όπγανα: 

 Φαζιαημθςηυιεηνμ UV / Vis Uvikon 1031 (Contron, Milano, Italy) 

 

 Απσή ηηρ μεθόδος: 

Με ηδκ πνςιαημιεηνζηή, μλεζδμακαβςβζηή ακηίδναζδ Folin-Ciocalteau βίκεηαζ μ 

πνμζδζμνζζιυξ ημο ζοκμθζημφ θαζκμθζημφ πενζεπμιέκμο πςνίξ ημκ δζαπςνζζιυ ιεηαλφ ιμκμιενχκ, 

δζιενχκ ηαζ ακχηενςκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ. To Folin-Ciocalteau είκαζ ιίβια ιμθοαδαζκζημφ 

καηνίμο (Na2MoO4), αμθθναιζημφ καηνίμο (Na2WO4) ηαζ θςζθμνζημφ μλέμξ (H3PO4) υπμο 

πνμηαθεί μλείδςζδ ηςκ θαζκμθζηχκ ζυκηςκ ιε ηαοηυπνμκδ ακαβςβή ηςκ εηενμπμθοιενχκ μλέςκ. 

Σμ πνμσυκ ηδξ ακηίδναζδξ ημο Folin-Ciocalteau ιε ηα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά είκαζ έκα ζφιπθεβια 

ιμθοαδαζκίμο- αμθθναιίμο (Mo-W) παναηηδνζζηζηήξ ιπθε πνχζδξ πμο απμννμθά ζημ μναηυ (725 

nm). Ζ αθηαθζηυηδηα νοειίγεηαζ ιε ημνεζιέκμ δζάθοια Na2CO3. 

 

 Αναλςηική ποπεία: 

1. ε δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ιε αζδςηυ πχια πνμζηίεεηαζ 5ml απζμκζζιέκμ κενυ 

2. Έπεζηα 100ιL(ιε πζπέηα ζηαεενμφ υβημο Eppendorf) ημο εηποθίζιαημξ 

3. ηδ ζοκέπεζα πνμζηίεεκηαζ 500 ιL δζαθφιαημξ FC 

4. Μεηά απυ ηδκ πάνμδμ 3min πνμζηίεεηαζ 1ml ημνεζιέκμο δζαθφιαημξ Na2CO3 

5. Σμ ιίβια ακαηζκείηαζ  

6. Αημθμοεεί αναίςζδ ιε απεζηαβιέκμ κενυ ιέπνζ ηεθζημφ υβημο 10ml (3.4ml απζμκζζιέκμ 

κενυ) 

7. Σμ ιίβια ακαηζκείηαζ λακά ηαζ θοθάζζεηαζ ζημ ζημηάδζ βζα 1 χνα 

8. Σμ πνμσυκ ηδξ ακηίδναζδξ θςημιεηνείηαζ ζηα 750nm ςξ πνμξ θεοηυ δείβια (Aημθμοεείηαζ 

δ ίδζα δζαδζηαζία ιε ηδ δζαθμνά υηζ ζηδ εέζδ ημο δείβιαημξ αάγμοιε απζμκζζιέκμ κενυ, εκχ 

ηαηαζηεοάζηδηε ηαζ πνυηοπδ ηαιπφθδ ακαθμνάξ ιε ηαθεσηυ μλφ). 
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13.5. Καηαζθεπή πξόηππεο θακπύιεο αλαθνξάο πνιπθαηλνιώλ 

Ανπζηά παναζηεοάζηδηε έκα ιδηνζηυ δζάθοια ηαθεσημφ μλέμξ (1 mg/mL) ηαζ ιε αναίςζδ 

παναζηεοάζηδηε ημ δζάθοια ενβαζίαξ 0,1 mg/mL. Απυ ημ ηεθεοηαίμ, υβημζ 200, 400, 600, 800 ηαζ 

1000 ιL, πμο πενζέπμοκ ακηίζημζπα 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 ηζ 0.1 mg ηαθεσημφ μλέμξ, ιεηαθένεδηακ 

ζε δμηζιαζηζημφξ ζςθήκεξ ιε αζδςηυ πχια. Αημθμοεήεδηε δ δζαδζηαζία πμο πενζβνάθδηε 

παναπάκς. Οζ ιεηνήζεζξ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημ ζπεδζαζιυ δζαβνάιιαημξ y=f(x), υπμο x δ 

πμζυηδηα ηαθεσημφ μλέμξ ζε ιg ηαζ y δ απμννυθδζδ ζηα 725 nm. 

 

13.5.1. Γηαγξάκκαηα αλαθνξάο πξνζδηνξηζκνύ νιηθώλ πνιπθαηλνιώλ 

ημκ Πίλαθα 13.1 θαίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ ηςκ δζαθοιάηςκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηαιποθχκ ακαθμνάξ. 

 

Πίλαθαο 13.1. Υξεζηκνπνηεζέληα δηαιύκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θακππιώλ αλαθνξάο 

Αξηζκόο 

Γείγκαηνο 

Καθετθό Ομύ 

(κg/mL) 

Απνξξόθεζε 

(725nm) 

Σπξνζόιε 

(κg/mL) 

Απνξξόθεζε 

(725nm) 

1 10 0,187 10 0,160 

2 20 0,296 20 0,231 

3 40 0,534 40 0,390 

4 60 0,731 60 0,519 

5 80 1,019 80 0,744 

6 100 1,427 100 1,055 

 

Με αάζδ ηα ζημζπεία ημο Πίλαθα 13.1 πνμηφπημοκ μζ παναηάης ηαιπφθεξ ακαθμνάξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ ηαιπφθδξ ημο ηαθεσημφ μλέμξ (ρήκα 13.1) ζζπφεζ δ ζοκάνηδζδ ρ= 0,0132 π + 

0,015 ηαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ R
2 

ίζμκ ιε 0,9826 εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαιπφθδξ ηδξ 

ηονμζυθδξ (ρήκα 13.2) ζζπφεζ δ ζοκάνηδζδ ρ= 0,0095 π + 0,025 ηαζ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ R
2
 

ίζμκ ιε 0,9719. 
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ΚΑΜΠΤΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΦΕΪΚΟΤ ΟΞΕΩ
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ρήκα 13.1. Κακπύιε αλαθνξάο θαθετθνύ νμένο 

 

ΚΑΜΠΤΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΟΟΛΗ
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ρήκα 13.2. Κακπύιε αλαθνξάο ηπξνζόιεο 

 

13.6. Μέζνδνο Rancimat 

 Όπγανα 

Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηςκ δεζβιάηςκ εθαίςκ ζηδκ μλείδςζδ 

πνδζζιμπμζήεδηε δ ζοζηεοή 6710 Rancimat (Metrohm Ltd., CH-10101, Herisau, Switzerland), δ 

μπμία έπεζ 3 οπμδμπέξ δεζβιάηςκ. 
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 Γιαδικαζία 

Ζ δζαδζηαζία πμο εθανιυζεδηε είκαζ δ αηυθμοεδ: 

Ανπζηά, ημ υνβακμ νοειίγεηαζ ζηδκ επζεοιδηή εενιμηναζία μλείδςζδξ (110
μ
 C) ηαζ 

αθήκεηαζ κα εενιακεεί. ηδ ζοκέπεζα, δείβια εθαίμο 3 ml ημπμεεηείηαζ ζε βοάθζκμ ηοθζκδνζηυ 

ζςθήκα ακηίδναζδξ (reaction vessel) μ μπμίμξ θένεηαζ ζηδκ εζδζηή οπμδμπή ηδξ ζοζηεοήξ ηαζ 

εενιαίκεηαζ ζε εενιμηναζία 110
μ
 C. Καηυπζκ, νοειίγεηαζ ηαηάθθδθα δ νμή ημο αένα πμο 

δζααζαάγεηαζ ζηα δείβιαηα εθαίςκ χζηε κα είκαζ 20lt/h. Με ηδκ επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ημο 

αένα, ηα έθαζα ανπίγμοκ κα μλεζδχκμκηαζ ηαζ ηα πηδηζηά πνμσυκηα ηδξ μλείδςζδξ ιεηαθένμκηαζ απυ 

ημ νεφια αένα ηαζ παβζδεφμκηαζ ιέζα ζημοξ ζςθήκεξ οπμδμπήξ (measuring vessel) μζ μπμίμζ 

πενζέπμοκ 60 ml ηνζξ απεζηαβιέκμ κενυ. Οζ αθθαβέξ ηδξ αβςβζιυηδηαξ ημο ηνζξ απεζηαβιέκμο 

κενμφ παναημθμοεμφκηαζ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ απυ έκα δθεηηνυδζμ πμο ανίζηεηαζ ειααπηζζιέκμ 

ζ’αοηυ. Ζ αβςβζιυηδηα ιεηνάηαζ ζε msiemens/cm ηαζ πανζζηάκεηαζ βναθζηά ζοκανηήζεζ ημο 

πνυκμο εένιακζδξ απυ ημκ ηαηαβναθέα μνβάκμο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14
Ο

:  

ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ ΣΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ  ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

 

14.1. Πξνζδηνξηζκόο ησλ επηκέξνπο πνιπθαηλνιώλ κε GC/MS (Αέξηα 

Υξσκαηνγξαθία/Φαζκαηνζθνπία Μάδαο)  

 Ανηιδπαζηήπια  

BSTFA 

Πνυηοπεξ μοζίεξ: Βακίθθδ, ηζκκαιςιζηυ μλφ, ηονμζυθδ, π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ, π-

οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ, π-οδνμλο – θαζκοθ - πνμπζμκζηυ μλφ, αακκζθζηυ μλφ, οδνμλοηονμζυθδ, 

πνςημηαηεπζηυ μλφ, μιμαακκζθζηή αθημυθδ, 3,4- δζοδνμλο θαζκοθμλζηυ μλφ, π-ημοιανζηυ μλφ, o- 

ημοιανζηυ μλφ, βαθθζηυ μλφ, θενμοθζηυ μλφ, ζονζβηζηυ μλφ, ηαθεσηυ μλφ, ζζκαπζηυ μλφ, 

νεζαεναηνυθδ, επζηαηεπίκδ, ηαηεπίκδ, ηαιπθενυθδ, πθςνμβεκζηυ μλφ, ηενηεηίκδ, ιονζηεηίκδ, 3-(4-

οδνμλοθαζκοθ)-1-πνμπακυθδ, εθεακμθζηυ μλφ, μονζμθζηυ μλφ. 

 Όπγανα 

Αένζμξ πνςιαημβνάθμξ ιε αοηυιαημ δεζβιαημθήπηδ: Agilent (Wallborn, Germany) HP 

ζεζνά GC 68100N, HP 7683 

Ακζπκεοηέξ: θαζιαημβνάθμξ ιάγαξ ηφπμο HP 51073 (EI, 70 eV) 

Δζζαβςβέαξ: split – splitless 

Λμβζζιζηυ ακάθοζδξ απμηεθεζιάηςκ: HP Chestation 

ηήθδ ακάζηνμθδξ θάζδξ: HP-5 MS (5% phenyl – 105% methyl siloxane, 30 m x 0.25 mm 

x 250 ). 

 Γιαδικαζία: 

Πνζκ ηδκ ακάθοζδ ζημκ αένζμ πνςιαημβνάθμ ιάγαξ, 0,.1 mL ιεεακμθζημφ εηποθίζιαημξ 

δείβιαημξ εθαίμο ελαηιίζηδηε ιέπνζ λδνμφ ζε νεφια αγχημο ηαζ παναβςβμπμζήεδηε ιε ηδκ 

πνμζεήηδ 250 L BSTFA ζημοξ 70 °C βζα 20 min (Soleas et al., 1997). Πμζυηδηα 1 ιL απυ ημ 

ηάεε ζζθζθζςιέκμ δείβια εζζήπεδ ζημκ αένζμ πνςιαημβνάθμ ιε ακαθμβία δείβιαημξ πνμξ θένμκημξ 

αενίμο(split ratio) 1 : 20. Χξ θένμκ αένζμ πνδζζιμπμζήεδηε ήθζμ ιε νμή 0.6 mL min
-1

. Ο 

εζζαβςβέαξ ηαζ δ βναιιή ιεηαθμνάξ δείβιαημξ νοειίζηδηακ ζημοξ 280 °C ηαζ 300 °C ακηίζημζπα. 

Σμ εενιμηναζζαηυ πνυβναιια ημο θμφνκμο πμο εθανιυζηδηε είκαζ ημ ελήξ: 

Ανπζηή εενιμηναζία 70 °C βζα 5 min, 70 - 130 °C ιε 15 °C
 
/min, 130 - 160 °C ιε 4

 
°C

 
/ 

min, ζηαεενή βζα 15 min ηαζ ηεθζηά ζημοξ 170 - 300 °C ιε 10
 
°C

 
/ min, ζηαεενή βζα 15 min. Γζα 

ηδκ ηαοημπμίδζδ 25 πμθοθαζκμθζηχκ εκχζεςκ ηαζ 3 ηνζηενπεκίςκ εθανιυζεδηε δ ηεπκζηή ηδξ 

εηθεηηζηήξ παναημθμφεδζδξ ζυκηςκ (Selective Ion Monitoring, SIM). 
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Ζ ηαοημπμίδζδ ηςκ πμθοθαζκμθχκ έβζκε ιε αάζδ ημκ πνυκμ ηαηαηνάηδζδξ (+ 0.05 RT) ηδξ 

ηάεε πμθοθαζκυθδξ ηαζ ηα δφμ- ηνία παναηηδνζζηζηά ζυκηα πμο παναημθμοεμφκηαζ βζα ηδκ ηάεε 

ιζα. Σα παναηηδνζζηζηά ζυκηα, ηφνζμ ζυκ ηαζ ζυκηα ηαοημπμίδζδξ (T, Q1, Q2), βζα ηδκ ηάεε 

πμθοθαζκυθδ ήηακ ηα ελήξ: αακζθθίκδ: 1104, 2010, ηζκκαιζηυ μλφ: 205, 220, ηονμζυθδ: 1710, 267, 

282, p-φδνμλο – αεκγμσηυ μλφ: 267, 223, 1103, p-φδνμλο – θαζκοθ - μλζηυ μλφ: 252, 2106, 281, p-

φδνμλο – θαζκοθ - πνμπζμκζηυ μλφ: 1102, 310, αακκζθζηυ μλφ: 2107, 267, 312, οδνμλο - ηονμζυθδ: 

267, 370, πνςημηαηεπζηυ μλφ: 1103, 355, 370, μιμαακκζθζηή αθημυθδ: 326, 267, 311, 3,4- δζφδνμλο 

– θαζκοθ - μλζηυ μλφ: 384, 267, 1710, p-ημοιανζηυ μλφ: 308, 2103, 2110, o- ημοιανζηυ μλφ: 2103, 

308, 147, βαθθζηυ μλφ: 281, 458, 443, θενμοθζηυ μλφ: 338, 323, 308, ζονζβηζηυ μλφ: 327, 342, 312, 

ηαθεσηυ μλφ: 3106, 2110, 381 ζζκαπζηυ μλφ: 368, 353, 338, νεζαεναηνυθδ: 444, 445, 443, 

επζηαηεπίκδ: 368, 355, 474, ηαηεπίκδ: 368, 355, 474, ηαιθενυθδ: 5510, 560, πθςνμβεκζηυ μλφ: 345, 

307, 324, ηενηεηίκδ: 647, 5510, 575 ηαζ ιονζζεηίκδ: 735, 647, 575. Ζ 3-(4-οδνμλο - θαζκοθ)-1-

πνμπακυθδ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ εζςηενζηυ πνυηοπμ ιε ηφνζμ ζυκ m / z 206 ηαζ ζυκηα 

ηαοημπμίδζδξ ηα 1101 ηαζ 1710. Ζ πμζμηζημπμίδζδ έβζκε ιε ηδκ πνήζδ ηαιπφθδξ ακαθμνάξ 10 

ζδιείςκ (ιίβια υθςκ ηςκ πμθοθαζκμθχκ ζηυπςκ) πμο πενζείπακ υθα ηδκ ίδζα πμζυηδηα 

εζςηενζημφ πνμηφπμο ιε ηα δείβιαηα. Γφμ δείβιαηα πνμηφπςκ (ορδθυ ηαζ παιδθυ) ακαθφεδηακ 

ηάεε 10 δείβιαηα. Καζ βζα ηζξ 25 πμθοθαζκυθεξ επζηεφπεδηε βναιιζηυηδηα ζε υθα ηα δείβιαηα ζημ 

εφνμξ ηςκ μνίςκ πμζμηζημπμίδζδξ ηαζ πάκς απυ είημζζ θμνέξ απυ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ 

βζα ηδκ ηάεε έκςζδ.  

Σα ηνία ηνζηενπεκμσηά μλέα ακζπκεφεδηακ ηαζ πμζμηζημπμίδεδηακ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ: 

μθεακμθζηυ μλφ: 203, 320, 482, μονζμθζηυ μλφ: 203, 320 ηαζ ιαζθζκζηυ μλφ: 203, 320. Ο πμζμηζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ ημο ιαζθζκζημφ μλέμξ, θυβς έθθεζρδξ πνυηοπδξ μοζίαξ ααζίζεδηε ζημκ πανάβμκηα 

απυηνζζδξ ημο μθεακμθζημφ μλέμξ.  

Ζ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ιε θμβζζιζηυ ηδξ εηαζνείαξ Agilent HP Chestation 

61701 BA. 

 

14.2. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηνθνθεξνιώλ κε HPLC (Τγξή Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Πίεζεο) 

HPLC 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζηα έθαζα, πενίπμο 100mg (0.010g) απυ ηάεε έθαζμ 

γοβίζηδηακ ζε vials. ηδ ζοκέπεζα, πνμζηέεδηακ ζε ηάεε vial 1000ιL δζαθφιαημξ πθςνμθμνιίμο / 

ζζμπνμπακυθδξ 3:1 ηαζ ημ ιίβια ακαδεφηδηε ζε Vortex. 

Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ημημθενμθχκ-Τβνή πνςιαημβναθία ορδθήξ απυδμζδξ: 

 Ανηιδπαζηήπια 
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 Μεεακυθδ, αηεημκμηνίθζμ, πνμπακυθδ – 2, πθςνμθυνιζμ πνςιαημβναθζηήξ 

ηαεανυηδηαξ 

 Φςζθμνζηυ μλφ 

 Νενυ πνςιαημβναθζηήξ ηαεανυηδηαξ 

 Πνυηοπδ μοζία ημημθενμθχκ 

 Όπγανα 

 Τβνυξ πνςιαημβνάθμξ ιε αοηυιαημ δεζβιαημθήπηδ: HP-1050 Hewlett-Packard ιμκηέθμ 

1050 (Waldbronn, Germany) 

 Ακζπκεοηέξ: θεμνζζιμφ (HP-1046) 

 Λμβζζιζηυ ακάθοζδξ απμηεθεζιάηςκ: HP Chestation 

 ηήθδ ακάζηνμθδξ θάζδξ: Nucleosil C18 100-5 (125 mm x 4.6 mm) (MZ, Mainz, 

Germany) 

Ροειυξ νμήξ: 1 mL/min 

 Γιαδικαζία 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ημημθενμθχκ, πνδζζιμπμζήεδηε έκα ηεηναπθυ ζφζηδια 

δζαθοηχκ πμο απμηεθείηαζ απυ μλζκζζιέκμ κενυ ιε θςζθμνζηυ μλφ (pH = 3), ιεεακυθδ, 

αηεημκζηνίθζμ ηαζ πνμπακυθδ – 2 ιε ααειζδςηή έηθοζδ. Πνζκ απυ ηάεε δείβια εθανιυζηδηε 

δεηάθεπηδ ελζζμννυπδζδ ημο ζοζηήιαημξ. Πναβιαημπμζήεδηακ εηπφζεζξ ηςκ 50 L απυ ηάεε 

δζάθοια εθαίμο (100 mg / 1 mL πθςνμθυνιζμ: ιεεακυθδ 1 : 1, v/v). Ζ ακίπκεοζδ ηςκ 

ημημθενμθχκ έβζκε ιε θεμνζζιμιεηνζηυ ακζπκεοηή ιε ιήημξ ηφιαημξ δζέβενζδξ 295 nm ηαζ ιήημξ 

ηφιαημξ εηπμιπήξ 330 nm (ex 295 nm, em 330 nm). Ο πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ 

πναβιαημπμζήεδηε ιε ελςηενζηή ηαιπφθδ ακαθμνάξ πνυηοπςκ μοζζχκ α-, - ηαζ - ημημθενυθδξ 5 

δζαθμνεηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ. 

Παναηάης πανμοζζάγεηαζ μ Πίλαθαο 14.1 ημο πνμβνάιιαημξ ααειζδςηήξ έηθμοζδξ: 

Πίλαθαο 14.1. Πξόγξακκα βαζκηδσηήο έθινπζεο HPLC 

Υξόλνο (min) % W % ACN % M % IPA 

0 10,0 0 90,0 0 

10 5,0 0 95,0 0 

20 0 0 100,0 0 

25 0 0 100,0 0 

26 0 20,0 20,0 60,0 

36 0 20,0 20,0 60,0 

41 10,0 0 100,0 0 
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14.3. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ησλ ιηπαξώλ πιώλ κε GC/MS  

 

14.3.1. Παξαιαβέο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ (FA) από ηα ηξηγιπθεξίδηα (TG) ησλ ειαίσλ 

 Ανηιδπαζηήπια 

 Δλάκζμ pro analysi 

 Squalanio (1010.3 mg → 100 ml Hexane) 

 KOH / MeOH 2M 

 (56.010 g KOH → 1 LT MeOH = 1M 

 (112.18 g KOH  → 1 LT MeOH = 2M 

 Ethanol absolute / d H2O  1:1  

 (50 ml Ethanol / 50 ml d H2O ) 

 Όπγανα  

 ςθήκεξ δμηζιαζηζημί ιε ιπθε αζδςηυ πχια  

 ηαηυ  

 Φοβυηεκηνμξ, Vortex 

 Εοβυξ αηνζαείαξ 

 Pasteur pipettes 

 Κςκζηή θζάθδ  

 Οβημιεηνζηή θζάθδ 

 ζθχκζα ανζειδιέκα ηςκ 5 ml,1 ml 

 Γιαδικαζία 

 Εοβίγμοιε απυ ημ θζαθίδζμ πμο πενζέπεζ ημ δείβια ζ΄έκα δμηζιαζηζηυ ζςθήκα , 

πμζυηδηα δείβιαημξ ~ 200 mg (εθαίμο) 

 ηδ ζοκέπεζα πνμζεέημοιε ζημ ζςθήκα ιε ημ γοβζζιέκμ δείβια 5 ml ελάκζμ  

 Έπεζηα πνμζεέημοιε 1 ml εζςηενζηυ πνυηοπμ Squalane 

 Αημθμοεεί ακαηίκδζδ ζημ vortex βζα ~ 20 sec 

 Καηυπζκ πνμζεέημοιε 1 ml ιίβιαημξ KOH/ MeOH 2M 

 Ακαηίκδζδ ζημ vortex βζα ~ 1 min 

 Αημθμοεεί θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 2500 ζην / min βζα ~ 5 min 

 ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ παναθααή ιε ζζθχκζμ Pasteur ηδξ οπενηείιεκδξ ζημζαάδαξ (ημο 

ελακίμο) 

 Γίκεηαζ ιεηαθμνά αοηήξ ζε ηαζκμφνζμ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα  
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 ημ ηαζκμφνζμ ζςθήκα (πμο πενζέπεζ ημ ελάκζμ ) πνμζεέημοιε 4 ml ιίβιαημξ ethanol/ d 

H2O ζε ακαθμβία 1:1 

 Αημθμοεεί ακαηίκδζδ ζημ vortex 

 Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 3000 ζην / min βζα min 

 Αθαζνμφιε ηδκ ηάης ζημζαάδα ( d H2O).ιε ζζθχκζμ Pasteur 

 Δπακαθαιαάκμοιε ιε πνμζεήηδ 4 ml ιίβιαημξ Ethanol / d H2O ζε ακαθμβία 1:1 ζημ 

ζςθδκάνζμ πμο πενζέπεζ πζα ημ Δλάκζμ  

 Αημθμοεεί έκημκδ ακαηίκδζδ ζημ vortex 

 ηδ ζοκέπεζα θοβμηεκηνμφιε ζηζξ 3000 ζην/ min βζα 3 min 

 Σέθμξ παναθαιαάκμοιε ηδκ οπενηείιεκδ ζημζαάδα αθμφ έπεζ ηεθεζχζεζ ηαζ δ δεφηενδ 

έηπθοζδ ιε Ethanol / d H2O  1:1, ιε ζζθχκζμ Pasteur ηαζ ηδ ιεηαθένμοιε ζημ vial ημο 

GC. 

 

14.3.2. Αέξηα ρξσκαηνγξαθία ησλ ιηπαξώλ νμέσλ σο FAME (GC/MS) 

 Ανηιδπαζηήπια 

BSTFA 

Πνυηοπεξ μοζίεξ: ιεεοθεζηέναξ ημο εζημζακμσημφ μλέμξ, ιεεοθεζηέναξ ημο trans-10,10-

επμλο-ζηεαηζημφ μλέμξ (Sigma, Steinheim, Germany), ιεεοθεζηέναξ ημο cis-10,10- επμλο-

ζηεαηζημφ μλέμξ, ιεεοθεζηέναξ ημο cis-10,10- επμλο-12 (z)-δεηαμηηεκμσημφ μλέμξ (ημνμκανζηυ 

μλφ), ιεεοθεζηέναξ ημο cis-12,13-επμλο-10 (z)-δεηαμηηακεσημφ μλέμξ (αενκμθζηυ μλφ)-Larodan 

(Malmo, Sweden). 

 Όπγανα 

Αένζμξ πνςιαημβνάθμξ ιε αοηυιαημ δεζιαημθήπηδ HP 68100. 

Ακζπκεοηήξ: θαζιαημβνάθμξ ιάγαξ ηφπμο HP 68100 

Δζζαβςβέαξ split-splitless 

Λμβζζιζηυ ακάθοζδξ απμηεθεζιάηςκ: HP Chemstation 

ηήθδ: BPX70 (SGE, Melbourne, Australia). 

 Παπαζκεςή μεθςλεζηέπυν ηυν λιπαπών οξέυν FAME 

Έθαζμ (0,1 g) γοβίζηδηε ιε αηνίαεζα ηαζ δζαθφεδηε ζε ελάκζμ (1 ml) πμο πενζείπε BHT 

(1031 ιg/ml) ηαζ ςξ εζςηενζηυ πνυηοπμ ιεεοθεζηένα ημο εκκεακμσημφ μλέμξ (501.5 ιg/ml) 

ακηίζημζπα. ηδ ζοκέπεζα έβζκε πνμζεήηδ οδνμλεζδίμο ημο ηαθίμο ζε ιεεακυθδ (0,1 ml, 2M), ημ 

ιίβια ακαδεφηδηε ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 20 s, βζα κα αημθμοεήζεζ πνμζεήηδ ημνεζιέκμο 

δζαθφιαημξ ΝαCl (1 ml). Αημθμφεδζε ζζπονή ακάδεοζδ ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 3000 rpm βζα 5 

min. Ζ οπενηείιεκδ μνβακζηή ζημζαάδα ημπμεεηήεδηε ζε θζαθίδζμ πμο έηθεζζε ενιδηζηά ηαζ 
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απμεδηεφηδηε ζε ζοκεήηεξ ααεζάξ ηαηάρολδξ ιέπνζ κα ακαθοεεί ιε GC/MS (Andrikopoulos, 

2002). 

 Γιαδικαζία 

1 ml απυ ηάεε δείβια εζζήπεδ ιενζηχξ ζημκ αένζμ πνςιαημβνάθμ ιε ακαθμβία δείβιαημξ 

πνμξ θένμκ αένζμ 1:20. Οζ ζοκεήηεξ ακάθοζδξ ήηακ: θένμκ αένζμ ήθζμ ιε νμή 1 ml/min, 

εενιμηναζία εζζαβςβέα 230°C, αφλδζδ εενιμηναζίαξ θμφνκμο απυ 150 ζε 260°C ζε 40 min ηαζ δ 

εενιμηναζία ηδξ βναιιήξ ιεηαθμνάξ ημο δείβιαημξ ζημκ ακζπκεοηή ιάγαξ 280°C. 

 Θενιμηναζία εαθάιμο ελαένςζδξ (INJECTOR) 220°C 

 Θενιμηναζία εαθάιμο ζηήθδξ (OVEN) 185° C 

 Θενιμηναζία ακζπκεοηή (DETECTOR) 320°C 

 Ρμή θένμκημξ αενίμο 30 ml/min 

 Ρμή αενίμο οδνμβυκμο 18 ml/min 

 Ρμή αένα 300 ml/min 

 Σαπφηδηα ηαηαβναθζημφ πανηζμφ 15 cm/h. 

Tα ζοζηαηζηά ημο ιίβιαημξ ηςκ ιεεοθεζηένςκ ηαεχξ εηθμφμκηαζ δζαδμπζηά δζεβείνμοκ ημκ 

ακζπκεοηή μ μπμίμξ ζηέθκεζ ζήιαηα πνμξ ημκ ηαηαβναθέα, δ έκηαζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ ακάθμβδ 

πνμξ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ιεεοθεζηένςκ ημο δείβιαημξ. Λαιαάκεηαζ ημ 

αενζμπνςιαημβνάθδια πμο πενζέπεζ υθα ηα θζπανά μλέα ιε ηδ ιμνθή ηαιποθχκ, ειααδμφ 

ακάθμβμο ηδξ ακηίζημζπδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαηά ηδ πνμκζηή ζηζβιή έηθμοζδξ ηςκ μλέςκ. 

Απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ πνυκςκ ηαηαηνάηδζδξ ηςκ πνμηφπςκ δεζβιάηςκ ιεεοθεζηένςκ ηαζ 

ηςκ ιεεοθεζηένςκ ημο δείβιαημξ πζζημπμζείηαζ δ ηαοηυηδηά ημοξ. 

Μεηνζέηαζ ημ ειααδυκ ηάεε ηαιπφθδξ ιε ηδ ιέεμδμ ημο ηνζβςκζζιμφ ή ιε πνήζδ 

ηαηάθθδθμο μνβάκμο ιέηνδζδξ ειααδχκ ή ιε δθεηηνμκζηυ μθμηθδνςηή ζοκδεδειέκμ ιε ημκ 

ηαηαβναθέα ηαζ δζαζνείηαζ ιε ημκ ζοκηεθεζηή ααειμθυβδζήξ ηδξ. 

Σμ πμζμζηυ εκυξ θζπανμφ μλέμξ Α% ζημ ιίβια ηςκ μλέςκ δίκεηαζ απυ ημκ ηφπμ: Α%= Δα/ 

π100. 

πμο Δα= ημ ειααδυκ ηδξ ηαιπφθδξ ημο ιεεοθεζηένα Α δζμνεςιέκμ ιε ημ ζοκηεθεζηή 

ααειμθυβδζήξ ηδξ ηαζ  είκαζ ημ άενμζζια ηςκ ειααδχκ ηςκ ηαιποθχκ υθςκ ηςκ ιεεοθεζηένςκ. 

 

14.4. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηεξνιώλ κε GC/FID 

 

14.4.1.  Παξαιαβή ησλ θπηνζηεξνιώλ από έιαηα 

 Ανηιδπαζηήπια  

 Methanol pro analysi 
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 Γζάθοια KOH/MeOH 0.5 N (56.11g/ LT methanol p.a. = 1M 

 28.055 g methanol p.a. = 0.5 M) 

 BF3 = Boron Trifluoride in methanol 14% solution = Έημζιμ δζάθοια ειπμνίμο 

 Κμνεζιέκμ δζάθοια NaCl =360 g NaCl/ LT d H2O ζημοξ 150C 

 Hexane pro analysi 

 Standard 9:0 Nonanoic Methyl Ester ζε ακαθμβία 1:1 ( 500 mg/ 500 ml Hexane) 

 5a-cholestane ζε ακαθμβία 1:1 (200.1mg δ αηνζαήξ γφβζζδ ημο standard ζε 200 ml Hexane 

p.a. 

 BSTFA 

 Όπγανα  

 ςθήκεξ δμηζιαζηζημί ιε ιπθε αζδςηυ πχια ηςκ 10 ml 

 ηαηυ  

 Φοβυηεκηνμξ, Vortex 

 Εοβυξ αηνζαείαξ 

 Pasteur pipettes 

 Κςκζηή θζάθδ  

 Οβημιεηνζηή θζάθδ 

 ζθχκζα ανζειδιέκα ηςκ 5 ml,1 m, 10 ml 

 Τδαηυθμοηνμ 

 Αοηυιαηεξ πζπέηηεξ 

 Σips 

 Vials ημο GC 

 Πμοάν 

 Γιαδικαζία 

 Εοβίγμοιε απυ ημ θζαθίδζμ πμο πενζέπεζ ημ δείβια ζ΄έκα δμηζιαζηζηυ ζςθήκα , πμζυηδηα 

δείβιαημξ ~ 100 mg (εθαίμο) 

 Πνμζεήηδ 2 ml KOH/MeOH 0.5 M 

 Καθή ακαηίκδζδ ζημ vortex. 

 Παναιμκή ζημ οδαηυθμοηνμ ζημοξ 1000C  βζα 15 min 

 Κνφςια ηςκ ζςθήκςκ ιε κενυ ανφζδξ 

 Πνμζεήηδ 1.5 ml BF3 

 Καθή ακαηίκδζδ ζημ vortex 

 Παναιμκή ζημ οδαηυθμοηνμ ζημοξ 1000C  βζα 2 min 
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 Κνφςια ηςκ ζςθήκςκ ιε κενυ ανφζδξ 

 Πνμζεήηδ 5 ml  ημνεζιέκμο δζαθφιαημξ NaCl 

 Πνμζεήηδ 2 ml Hexane ( πενζέπεζ internal standard Nonanoic acid 9:0 βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηςκ FAME) 

 Καθή ακαηίκδζδ ζημ vortex 

 Αημθμοεεί θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 2500 ζην/min βζα 5 min 

 Παίνκμοιε απυ ημ οπενηείιεκδ θάζδ 500 ιLT ηαζ ηα ημπμεεημφιε ζε vial ημο GC 

 Πνμζεέημοιε 200 ιLT internal standard 5a-cholestane 

 Αημθμοεεί ελάηιζζδ ζημ νεφια Ν2 ιέπνζ λδνμφ 

 Πνμζεέημοιε 250 ιLT BSTFA(ζζθζθζςηζηυ) 

 Παναιμκή ζημ οδαηυθμοηνμ ζημοξ 700C 20 min 

 Μέηνδζδ ζημ GC/FID 

 Απυ ηδκ οπυθμζπδ πμζυηδηα ηδξ οπενηείιεκδξ θάζδξ παίνκμοιε 1000 ιLT βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηςκ FAME ζημ GC. 

(Kalogeropoulos et al. 2006b) 

 

14.4.2. Αέξηα ρξσκαηνγξαθία ζηεξνιώλ (GC/FID) 

 Ανηιδπαζηήπια 

 BSTFA 

 Πνυηοπεξ μοζίεξ: α-ζζημζηενυθδ, ζηζβιαζηενυθδ, ηαιπεζηενυθδ 

 Όπγανα 

 Αένζμξ πνςιαημβνάθμξ ιε αοηυιαημ δεζβιαημθήπηδ Agilent (Walborn, Germany). 

 HP ζεζνά GC 68100, ιε αοηυιαημ δεζβιαημθήπηδ HP 68100 

 Ακζπκεοηέξ: ζμκζζιμφ θθυβαξ 

 Δζζαβςβέαξ: split-splitless 

 ηήθδ: BPX70 (SGE, Melbourne, Australia) (50% PH phenylmethylpolysiloxane, 30 m x 

0.25 mm x 250 ι). 

 Γιαδικαζία 

Πνζκ ηδκ ακάθοζδ ημ πενζεπυιεκμ ημο θζαθζδίμο ελαηιίζεδηε ιέπνζ λδνμφ ζε νεφια αγχημο 

ηαζ παναβςβμπμζήεδηε ιε πνμζεήηδ 250 ιL BSTFA ζημοξ 70°C βζα 20 min. οβηέκηνςζδ 1 ιL 

απυ ηάεε ζζθοθζςιέκμ δείβια εβπφεδηε ιενζηχξ ζημκ αένζμ πνςιαημβνάθμ ιε ακαθμβία δείβιαημξ 

πνμξ θένμκ αένζμ (split ratio) 1:20. Χξ θένμκ αένζμ πνδζζιμπμζήεδηε ήθζμ ιε νμή 1 ml min
-1

. H 

εενιμηναζία ημο εζζαβςβέα ηαζ ηδξ βναιιήξ ιεηαθμνάξ νοειίζηδηακ ζημοξ 140 ηαζ 2100°C 

ακηίζημζπα. Ζ εενιμηναζία θμφνκμο αολήεδηε απυ ημοξ 100 ζημοξ 300°C ιε νοειυ 20°C/min ηαζ 
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δζαηδνήεδηε ζημοξ 300°C βζα 15 min. Ζ αηοημπμίδζδ ηςκ θοημζηενμθχκ έβζκε ιε αάζδ ημ πνυκμ 

ηαηαηνάηδζδξ (+0.05 RT) ηάεε θοημζηενυθδξ. Ζ πμζμηζημπμίδζδ έβζκε ιε πνήζδ ηαιπφθδξ 

ακαθμνάξ πμο ηαηαζηεοάζηδηε ιε δείβιαηα ηα μπμία πενζείπακ υθα ηδκ ίδζα ζοβηέκηνςζδ 

εζςηενζημφ πνμηφπμο ιε ηα πνμξ ακάθοζδ δείβιαηα (Kalogeropoulos et al., 2006b). 
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ΜΔΡΟ Γ΄: 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΗ  ΑΝΑΛΤΔΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15
Ο

: 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

 

15.1. Ο ρξσκαηηζκόο ειαηνθάξπνπ πεξηνρώλ Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2000 /01 

ημκ Πίλαθα 15.1 θαίκεηαζ μ εηαημζηζαίμξ δζαπςνζζιυξ ηςκ εθζχκ ζε δζάθμνεξ ηάλεζξ 

πνςιαηζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πενίμδμ ζοβημιζδήξ ζηζξ 5 δζαθμνεηζηέξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ βζα ηδκ 

εθαζμημιζηή πενίμδμ 2000-2001. ηδκ Δζηυκα 15.1 θαίκμκηαζ δείβιαηα εθζάξ πμζηζθίαξ 

«Κμνςκέσηδ» ηαεχξ ηαζ ακηίζημζπα δείβιαηα εθαζμθάδμο. 

 

15.2. Kαξπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ειαηνπεξηεθηηθόηεηα ειαηνθάξπνπ πεξηνρώλ 

Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2000/01 

Σα απμηεθέζιαηα βζα ηα ηανπμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηαεχξ ηαζ δ εθαζμπενζεηηζηυηδηα 

επί κςπμφ βζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2000-2001 θαίκμκηαζ ζημκ Πίλαθα 15.2 πμο αημθμοεεί. Σμ 

αάνμξ ημο ηανπμφ ηαζ ημο ημοημοηζζμφ αβήηε απυ ημ ιέζμ υνμ 30 ηανπχκ εθζάξ ηαζ ακηίζημζπα ημ 

ιέζμ υνμ ηςκ 30 ημοημοηζζχκ. Ζ εθαζμπενζεηηζηυηδηα ζηζξ πενζμπέξ Πήδδια ηαζ Πεηαθίδζ 

θαίκμκηαζ πενίπμο ίδζεξ υπςξ ηαζ ζηζξ πενζμπέξ Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ 

(ΜΒ) ηαζ Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ ζοιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ (Μ). Πανυιμζεξ ηζιέξ ανέεδηακ βζα ηζξ 

εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ 2004-2005 ηαζ 2005-2006. Οζ ηζιέξ αοηέξ ζοιθςκμφκ ιε ηα δεδμιέκα ηςκ 

Beltran et al. (2004) μζ μπμίμζ ιεθέηδζακ ηζξ επμπζηέξ αθθαβέξ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο 

εθαζυηανπμο ηαζ ζηδ ζοζζχνεοζδ θαδζμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ςνίιακζδξ βζα ηζξ Ηζπακζηέξ 

πμζηζθίεξ Picual, Hojiblanca ηαζ Frantoio. 

 

Δηθόλα 15.1.: Γείβιαηα εθζάξ «Κμνςκέσηδξ» πμζηζθίαξ ηαζ ακηίζημζπα δείβιαηα εθαζμθάδμο
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Πίλαθαο 15.1. Δθαηνζηηαίνο δηαρσξηζκόο ησλ ειαηνθάξπσλ ζε δηάθνξεο ηάμεηο ρξσκαηηζκνύ 

γηα ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2000-2001 

Πεξηνρέο / 

Γείγκαηα 

Πξάζηλεο εμ 

νινθιήξνπ 

Υξσκαηηζκέλεο 

ιηγόηεξν από 

50% 

Υξσκαηηζκέλεο 

πεξηζζόηεξν από 

50% 

Υξσκαηηζκέλεο 

ζπλνιηθά ζηελ 

επηθάλεηα 

Υξσκαηηζκέλεο 

ζπλνιηθά ζε 

βάζνο 

ηέξλα 

Σ1 65,0% 22,5% 7,5% 5% - 

Σ2 15,0% 36,5% 31,5% 17% - 

Σ3 11% 32,5% 32,5% 25% - 

Σ4 5,5% 34% 42% 18,5% - 

Σ5 2% 12% 53% 20% 12,5% 

Πήδεκα 

ΠΖ1 92% 5% 3% - - 

ΠΖ2 48,5% 30% 19,5% 2% - 

ΠΖ3 41% 36% 19,5% 3,5% - 

ΠΖ4 23,5% 31% 25% 20,5% - 

ΠΖ5 7,5% 12,5% 42% 30% 8% 

Πεηαιίδη 

ΠΔ1 60,5% 24,5% 8,5% 6,5% - 

ΠΔ2 19,5% 39,5% 32,5% 8,5% - 

ΠΔ3 11,5% 16,5% 43,5% 29,5% - 

ΠΔ4 5% 37,5% 47,5% 11% - 

ΠΔ5 1% 17,5% 34% 36% 11,5% 

Μάλε πκβαηηθέο 

Μ1 33% 34,5% 30,5% 2% - 

Μ2 17% 33,5% 47,5% 12% - 

Μ3 2% 23,5% 44,5% 30% - 

Μ4 0% 12,5% 32,5% 45% 11% 

Μάλε Βηνινγηθέο 

ΜΒ1 38,5% 43% 12% 6,5% - 

ΜΒ2 11,5% 51% 27,5% 11% - 

ΜΒ3 5% 40% 21,5% 33,5% - 

ΜΒ4 4% 22% 34% 34% 6% 
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Πίλαθαο 15.2. Καξπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ειαηνπεξηεθηηθόηεηα ειαηνθάξπνπ επί 

λσπνύ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2001 

Πεξηγξαθή 

/ Γείγκαηα 

Βάξνο 

θαξπνύ 

άξθα 

θαξπνύ 
Κνπθνύηζη 

ρέζε ζάξθαο/ 

θνπθνύηζη 
Τγξαζία 

Πνύιπα 

/Ληπαξά 

% Διαην-

πεξηεθηηθόηεηα 

ηέξλα 

Σ1 0,49 0,36 0,13 2,76 46,32 14,05 14 

Σ2 0,53 0,39 0,14 2,78 46,85 17,64 15,5 

Σ3 0,54 0,40 0,14 2,85 47,31 17,05 18 

Σ4 0,55 0,42 0,13 3,23 51,45 19,14 20 

Σ5 0,56 0,41 0,15 2,73 46,23 21,48 23,5 

Πεηαιίδη 

ΠΔ1 0,50 0,37 0,13 2,84 50,26 16,63 14,5 

ΠΔ2 0,52 0,39 0,13 3,00 51,05 18,33 16 

ΠΔ3 0,54 0,40 0,14 2,85 50,26 19,25 18,5 

ΠΔ4 0,55 0,41 0,14 2,92 50,72 20,81 21 

ΠΔ5 0,56 0,41 0,15 2,73 49,41 22,41 23,5 

Πήδεκα 

ΠΖ1 0,50 0,37 0,13 2,84 51,06 14,27 14,5 

ΠΖ2 0,51 0,37 0,14 2,64 53,04 15,68 15,5 

ΠΖ3 0,53 0,38 0,15 2,53 50,44 17,34 18,5 

ΠΖ4 0,54 0,38 0,16 2,37 48,72 19,15 20,5 

ΠΖ5 0,55 0,39 0,16 2,43 48,91 20,47 23,5 

Μάλε πκβαηηθό 

Μ1 0,49 0,37 0,12 3,08 58,15 18,28 18,5 

Μ2 0,50 0,37 0,13 2,84 53,46 20,22 22,5 

Μ3 0,53 0,40 0,13 3,07 58,15 21,18 25,5 

Μ4 0,54 0,40 0,14 2,85 53,48 23,84 28,5 

Μάλε Βηνινγηθέο 

ΜΒ1 0,47 0,36 0,11 3,27 53,26 17,15 18,5 

ΜΒ2 0,48 0,36 0,12 3,00 52,91 18,49 22 

ΜΒ3 0,49 0,37 0,12 3,08 53,02 20,63 25,0 

ΜΒ4 0,50 0,37 0,13 2,84 51,87 21,72 29,5 
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15.3. Οξγαλνιεπηηθε εμέηαζε «Μαπξνιηζίνπ» θαη Κνξσλέτθνπ (2005-2006) 

Γμηζιέξ βεοζζιεηνίαξ έδςζακ ηα απμηεθέζιαηα ημο Πίλαθα 15.3. 

Πίλαθαο 15.3. Βαζκνιόγεζε (panel test) ειαηόιαδσλ Μαπξνιηζίνπ θαη 

                        Κνξσλέτθνπ (2005-2006) 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΑΤΡΟΛΗΗΟ ΚΟΡΧΝΔΨΚΟ EXTRA (EEC, 2003) 

Δθαηηςιαηζηυ (Απεπεέξ (Defect) 0.0 0.0 0.0 

Φνμοηχδεξ (ποιχδεξ) (Fruity) 4.8 5.2 >0.0 

Πζηάκηζημ («Γεζηηζηυ») (Spicy) 2.3 3.9 - 

Πζηνάδα (ηοθάδα)(Bitter) 1.9 2.5 - 

 

15.4. Οξγαλνιεπηηθή εμέηαζε ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2000-2001 

Σέθμξ, έβζκε ααειμθυβδζδ ζε πέκηε (5) δείβιαηα αζμθμβζημφ ιεζζδκζαημφ εθαζμθάδμο ηδξ 

πενζμπήξ ηδξ Μάκδξ Μεζζδκίαξ ζφιθςκα, ιε ημκ ηακμκζζιυ ημο Panel Test. Σα δείβιαηα 

εθήθεδζακ απυ ημ ίδζμ εθαζμπενίαμθμ ημο πςνζμφ αζδυκα ηδξ Μάκδξ ηαζ δ ααειμθυβδζδ ημοξ 

έβζκε απυ εζδζημφξ βεοζζμθυβμοξ ηδνχκηαξ υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ ημο Panel Test. Σα ελαβυιεκα 

απμηεθέζιαηα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία απεζημκίγμκηαζ ζημκ Πίλαθα 15.4: 

Πίλαθαο 15.4. Βαζκνιόγεζε νκάδαο γεπζηγλσζίαο (panel test) ειαηνιάδνπ Μάλεο Βηνινγηθνύ 

(ΜΒ) 

Γείγκα 
Ζκεξνκελία Παξαγσγήο 

Διαηνιάδνπ 
Μέζνο Όξνο Βαζκνιόγεζεο 

MB1 21-11-2000 8 

MB2 07-12-2000 8,2 

MB3 21-12-2000 8,5 

MB4 08-01-2001 7,5 

MB5 21-01-2001 7,2 

Ζ απμδεηηή ααειμθμβία βζα Έληνα Πανεέκμ Δθαζυθαδμ είκαζ πάκς απυ 6,5 ιε άνζζηα ημ 9. 

Σα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά αοηχκ ηςκ δεζβιάηςκ πμο ηαηεβνάθδζακ ζηζξ παναηδνήζεζξ 

ηςκ βεοζζμθυβςκ ημο panel test ηονίςξ είκαζ: 

 Υξώκα: Βαεφ πνάζζκμ έςξ πναζζκμηίηνζκμ(ιεηααάθθεηαζ ιε ηδκ ςνίιακζδ), 

 Άξσκα - Γεύζε: Δοπάνζζημ ιε έκημκμ ημ θνμοηχδεξ ηδξ εθζάξ πμο ζοκμδεφεηαζ ιε ιζα εθαθνά 

πζηνάδα δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ςνίιακζδ ημο εθαζμηάνπμο. Δίκαζ πενζζζυηενμ έκημκδ ζημκ 

άβμονμ εθαζυηανπμ ηαζ θζβυηενμ έκημκδ ζημκ χνζιμ. Τπάνπεζ ιζα εθαθνά αίζεδζδ 

θνεζημημιιέκμο βναζζδζμφ ηαζ δζαθυνςκ θνμφηςκ υπςξ ιήθμο ηθπ. 



ΜΔΡΟ Γ’: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ 

194 

θα ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ηςκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ αθθά ηαζ ημο Panel Test 

επζαεααζχκμοκ ηδκ ηαθή θήιδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο Μεζζδκζαημφ εθαζμθάδμο δ μπμία οπάνπεζ 

δζεεκχξ. 

 

15.5. Μεληαία θαηαλνκή ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη ειαηνιάδνπ πεξηνρώλ 

Μεζζελίαο πεξηόδσλ 2000/01 – 2004/05 

ημοξ Πίλαθεο 15.5 -15.7 ηαζ ζηα δζαβνάιιαηα ηςκ ρεκάησλ 15.1-15.3 πμο αημθμοεμφκ, 

θαίκεηαζ δ πμζυηδηα ημο εθαζμηάνπμο ηαζ ημο εθαζμθάδμο ζε Kg πμο πανήπεδζακ ηαηά ηζξ 

εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ζηδκ πενζμπή 

ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ πενζμπέξ ημο Πεηαθζδίμο, Πδδήιαημξ, ηδξ ασδυκαξ 

(Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ) ηαζ ηδξ ηένκαξ απυ ηζξ μπμίεξ πάνεδηακ ηαζ ηα δείβιαηα πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ πανμφζα ένεοκα. 

ε υθεξ ηζξ πενζυδμοξ ηαζ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ πενζμπέξ θαίκεηαζ υηζ δ ζδιακηζηυηενδ 

πενίμδμξ ζοβημιζδήξ εθαζμηάνπμο είκαζ αοηή ημο Γεηειανίμο-Ηακμοανίμο. 

To 85% ημο εθαζμηάνπμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ημο εθαζμθάδμο ζηζξ 5 επζθεβιέκεξ πενζμπέξ 

δεζβιαημθδρίαξ ζοβημιίγεηαζ ηαζ πανάβεηαζ ακηίζημζπα ημ δίιδκμ ηέθμξ Νμειανίμο-ηέθμξ 

Ηακμοανίμο. Δπεζδή ηδκ ίδζα πενίμδμ έπμοιε πμθθά ακαθοηζηά δεδμιέκα βζα ηαθά πμζμηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα αολδιέκεξ πμζυηδηεξ ακηζμλεζδςηζηχκ, ιπμνμφιε κα 

ζοιπενάκμοιε υηζ ζηδ Μεζζδκία επζηναημφκ ζοκεήηεξ εθαζμζοβημιζδήξ πμο ζοκηεθμφκ ηα 

ιέβζζηα ζηδκ ανζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο παναβμιεκμο εθαζμθάδμο. 

 

Δηθόλα 15.2.: Mini 50 εθαζμηνζαείμο ΣΔΗ Καθαιάηαξ.  

ηδκ Δζηυκα 15.2 θαίκεηαζ ημ εθαζμηνζαείμ Mini 50 ημο ΣΔΗ Καθαιάηαξ ηαηά ηδκ χνα 

θεζημονβίαξ ημο. 
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Πίλαθαο 15.5. πγθνκηδή ειαηνθάξπνπ θαη ειαηνιάδνπ 2000/01* 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

2000-2001 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ 

(ζε Kg) 

ΜΖΝΔ ΠΖΓΖΜΑ ΜΑΝΖ ΠΔΣΑΛΗΓΗ ΣΔΡΝΑ 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 0 0 0 0 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 216.482 46.050 171.760 43.507 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 767.110,5 198.545 1.469.111 881.669 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 444.016 75.660 1.375.470 1.251.315 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 183.678 0 224.856 120.785 

ΜΑΡΣΗΟ 1.211,5 0 25172 0 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

2000-2001 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

(ζε Kg) 

ΜΖΝΔ ΠΖΓΖΜΑ ΜΑΝΖ ΠΔΣΑΛΗΓΗ ΣΔΡΝΑ 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 0 0 0 0 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 34.995 8.513 30.125,5 7.821 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 127.691 39.316 267.080 310.532 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 83.681 16.384,2 259.977 491.671 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 45.656 0 48.243 130.372 

ΜΑΡΣΗΟ 326 0 4.977 13.468 

*ηνηρεία Οξγαληζκνύ ειαηνιάδνπ Μεζζελίαο 

 

ΚΑΜΠΤΛΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2000-2001
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Πίλαθαο 15.6. πγθνκηδή ειαηνθάξπνπ θαη ειαηνιάδνπ 2002/03* 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

2002-2003 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ 

(ζε Kg) 

ΜΖΝΔ ΣΔΡΝΑ ΠΔΣΑΛΗΓΗ ΠΖΓΖΜΑ ΜΑΝΖ 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 0 0 0 0 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 318.323 527.379 620.795 202.480 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 1.732.616 1.303.325 930.408 119.366 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2.673.776 994.854 717.362 43.716 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 739.440 88.296 115.100 6.180 

ΜΑΡΣΗΟ 18.734 0 0 0 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

2002 - 2003 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

(ζε Kg) 

ΜΖΝΔ ΣΔΡΝΑ ΠΔΣΑΛΗΓΗ ΠΖΓΖΜΑ ΜΑΝΖ 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 0 0 0 0 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 47.882 88.649 117.972 28.649 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 269.817 225.360 165.170 18.624,5 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 449.261 185.050 133.046 7.635 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 130.390 17.022 24.073 1.127 

ΜΑΡΣΗΟ 3.520 0 0 0 

* ηνηρεία Οξγαληζκνύ ειαηνιάδνπ Μεζζελίαο 

ΚΑΜΠΤΛΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2002-2003
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Στήμα 15.2.  * 
ΚΑΜΠΤΛΖ ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2002-2003* 
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Πίλαθαο 15.7. πγθνκηδή ειαηνθάξπνπ θαη ειαηνιάδνπ 2004/05 

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

2004-2005 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ 

(ζε Kg) 

ΜΖΝΔ ΠΔΣΑΛΗΓΗ ΠΖΓΖΜΑ ΣΔΡΝΑ ΜΑΝΖ* 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 0 0 0  

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 201.048 191.016 76.074  

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 1.347.955 814.931 1.210.622  

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 642.290 373.176 1.707.683  

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 11.543 50.586 289.585  

ΜΑΡΣΗΟ 0 0 25.652  

ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

2004-2005 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

(ζε Kg) 

ΜΖΝΔ ΠΔΣΑΛΗΓΗ ΠΖΓΖΜΑ ΣΔΡΝΑ ΜΑΝΖ* 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 0 0 0  

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 36.232 35.157 11.966  

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 251.192 155.838 210.617  

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 131.990 83.186 324.920  

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2.459 12.149 56.978  

ΜΑΡΣΗΟ 0 0 5.011  

*Γζα ηδ Μάκδ δεκ οπήνλακ ζημζπεία ηδκ πενίμδμ 2004-2005 

ΚΑΜΠΤΛΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2004-2005
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ΚΑΜΠΤΛΖ ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2004-2005* 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 16
Ο

:  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΑΜΑΣΟ-ΦΧΣΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ 

 

16.1. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ παξακέηξσλ νμύηεηαο ππεξνμεηδίσλ, Κ270, Κ232, ΓΚ 

γηα ηα ειαηόιαδα Μεζζελίαο πεξηόδσλ 2000/01, 2002/03, 2004/05. 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πνμζδζμνζζιμφ ηδξ μλφηδηαξ ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ οπενμλεζδίςκ ηαζ 

ηδξ θαζιαημθςημιεηνζηήξ ακάθοζδξ ημο εθαζμθάδμο ζημ οπενζχδεξ βζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 

2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ Πίλαθεο 16.1, 16.2, 16.3 ακηίζημζπα.  

ηδκ πενίμδμ 2002-2003 μζ ακαθφζεζξ αθμνμφζακ ζε εθαζμηνζαεία 3 θάζεςκ. Δηεί 

δζαπζζηχεδηακ παιδθυηενεξ ηζιέξ μλφηδηαξ ηαζ ανζειμφ οπενμλεζδίςκ. θεξ μζ ακαθφζεζξ έβζκακ 

ζφιθςκα  ιε ημκ Κακμκζζιυ 2568/91 ηαζ ημ πνυηοπμ ημο Codex (2001) αθθά ηαζ ημ Γζεεκέξ 

οιαμφθζμ Δθαζμθάδμο (2003). 

Γζα υθεξ ηζξ παναπάκς εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ 2000-2001,2002-2003 ηαζ 2004-2005 

αλζμθμβχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα δζαπζζηχκμοιε εηηυξ απυ θίβεξ  ελαζνέζεζξ υηζ:  

1. Ζ μλφηδηα εηπεθναζιέκδ ζε εθασηυ μλφ % η.α. ηοιαίκεηαζ ζε παιδθέξ ηζιέξ πμθφ πζμ ηάης 

απυ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ υνζμ βζα ημ extra πανεέκμ εθαζυθαδμ πμο είκαζ 0,8% η.α. ζε εθασηυ 

μλφ 

2. Ο ανζειυξ οπενμλεζδίςκ ηοιαίκεηαζ πμθφ πζμ ηάης απυ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ υνζμ βζα ημ extra 

πανεέκμ εθαζυθαδμ πμο είκαζ 20 Meq O2/kgr 

3. Ο ζοκηεθεζηήξ απυζαεζδξ Κ232 ηοιαίκεηαζ πμθφ πζμ ηάης απυ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ υνζμ βζα 

ημ extra πανεέκμ εθαζυθαδμ πμο είκαζ 2,5 ηαζ  

4. Ο ζοκηεθεζηήξ απυζαεζδξ Κ270 ηοιαίκεηαζ πμθφ ηάης απυ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ υνζμ βζα ημ 

extra πανεέκμ εθαζυθαδμ πμο είκαζ 0,2. 



ΜΔΡΟ Γ’: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ 

199 

Πίλαθαο 16.1. Αλαιύζεηο νμύηεηαο, αξηζκνύ ππεξνμεηδίσλ θαη ΓΚ ειαηνιάδσλ πεξηόδνπ 2000-2001 

Πεξηνρή/Γείγκαηα 
Ομύηεηα  

(% θ.β) 

Τπεξνμείδηα 

(Meq/Kg) 
Κ232 Κ262 Κ266 Κ268 Κ270 Κ274 ΓΚ 

ηέξλα 

Σ1(2Φ) 3,6 23,01 2,066 0,226 0,194 0,174 0,156 0,135 -0,008 

Σ2(2Φ) 0,52 11,01 1,439 0,195 0,163 0,139 0,121 0,113 -0,011 

Σ3(2Φ) 0,55 14,72 1,785 0,196 0,161 0,137 0,118 0,110 -0,012 

Σ4(2Φ) 2,14 22,15 1,581 0,163 0,141 0,125 0,112 0,096 -0,005 

Σ5(2Φ) 2,24 21,60 1,553 0,157 0,139 0,125 0,113 0,097 -0,003 

Σ(3Φ) 0,50 16,69 1,506 0,167 0,147 0,130 0,118 0,114 -0,007 

Μάλε Βηνινγηθό 

ΜΒ1(2Φ) 0,31 18,84 1,762 0,16 0,139 0,127 0,117 0,017 0,0381 

ΜΒ2(2Φ) 0,43 15,42 1,799 0,183 0,156 0,140 0,128 0,116 -0,0113 

ΜΒ3(2Φ) 0,41 13,85 1,794 0,186 0,157 0,140 0,127 0,115 -0,0117 

ΜΒ4(2Φ) 0,56 14,05 1,643 0,169 0,142 0,124 0,111 0,095 -0,0081 

ΜΒ (3Φ) 0,33 16,04 1,424 0,112 0,085 0,074 0,065 0,056 -0,0056 

Μάλε πκβαηηθό 

Μ1(2Φ) 0,64 19,51 1,685 0,126 0,115 0,091 0,080 0,070 -0,0076 

Μ2(2Φ) 0,31 11,18 1,579 0,158 0,133 0,117 0,115 0,094 -0,0099 

Μ3(2Φ) 0,41 12,63 1,667 0,172 0,144 0,125 0,112 0,098 -0,0112 

Μ4(2Φ) 0,64 14,16 1,607 0,164 0,136 0,117 0,113 0,088 -0,0113 

Μ (3Φ) 0,50 15,32 1,497 0,113 0,095 0,083 0,074 0,063 -0,0054 
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Πίλαθαο 16.1. (πλέρεηα) (2000-2001) 

Πεξηνρή/Γείγκαηα 
Ομύηεηα  

(% θ.β) 

Τπεξνμείδηα 

(Meq/Kg) 
Κ232 Κ262 Κ266 Κ268 Κ270 Κ274 ΓΚ 

Πεηαιίδη 

ΠΔ1(2Φ) 0,58 20,50 1,766 0,137 0,114 0,097 0,085 0,072 -0,0085 

ΠΔ2(2Φ) 0,38 12,03 1,479 0,115 0,094 0,079 0,068 0,058 -0,0083 

ΠΔ3(2Φ) 0,70 11,57 1,480 0,146 0,122 0,118 0,096 0,082 -0,0063 

ΠΔ4(2Φ) 1,45 17,36 1,417 0,152 0,128 0,111 0,099 0,085 -0,0076 

ΠΔ5(2Φ) 1,68 20,72 1,379 0,113 0,099 0,088 0,079 0,069 -0,0032 

ΠΔ (3Φ) 0,44 16,37 1,463 0,116 0,112 0,091 0,082 0,074 -0,0046 

Πήδεκα 

ΠΖ1(2Φ) 0,99 24,65 1,934 0,175 0,149 0,131 0,118 0,113 -0,0082 

ΠΖ2(2Φ) 0,38 13,71 1,389 0,131 0,111 0,097 0,085 0,075 -0,0070 

ΠΖ3(2Φ) 0,47 11,02 1,542 0,179 0,151 0,132 0,116 0,112 -0,0090 

ΠΖ4(2Φ) 0,74 13,65 1,535 0,172 0,146 0,127 0,113 0,098 -0,0088 

ΠΖ5(2Φ) 0,89 17,95 1,402 0,138 0,125 0,115 0,118 0,097 -0,0036 

ΠΖ (3Φ) 0,39 18,63 1,451 0,121 0,115 0,093 0,084 0,075 -0,0054 

Καιακώλ 

ΚΑΛ (2Φ) 0,34 15,79 1,526 0,095 0,083 0,073 0,066 0,059 -0,0048 

ΚΑΛ(3Φ) 0,45 15,16 1,612 0,114 0,112 0,092 0,085 0,079 -0,0055 
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Πίλαθαο 16.2. Αλαιύζεηο νμύηεηαο, αξηζκνύ ππεξνμεηδίσλ θαη ΓΚ ειαηνιάδσλ πεξηόδνπ 2002-2003 

Πεξηνρή/Γείγκαηα 
Ομύηεηα 

(% θ.β) 

Τπεξνμείδηα  

(Meq /Kg) 
Κ232 Κ262 Κ266 Κ268 Κ270 Κ274 ΓΚ 

ηέξλα 

Σ1(3Φ) 1,6 13,01 2,066 0,226 0,194 0,174 0,156 0,135 -0,008 

Σ2(3Φ) ,42 10,01 1,439 0,195 0,163 0,139 0,121 0,103 -0,011 

Σ3(3Φ) 0,45 12,72 1,785 0,196 0,161 0,137 0,118 0,100 -0,012 

Σ4(3Φ) 1,14 12,15 1,581 0,163 0,141 0,125 0,112 0,096 -0,005 

Σ5(3Φ) 1,24 11,60 1,553 0,157 0,139 0,125 0,113 0,097 -0,003 

Σ(3Φ) 0,50 14,69 1,506 0,167 0,147 0,130 0,118 0,104 -0,007 

Μάλε Βηνινγηθό 

ΜΒ1(3Φ) 0,31 16,84 1,762 0,16 0,139 0,127 0,117 0,017 0,0381 

ΜΒ2(3Φ) 0,23 14,42 1,799 0,183 0,156 0,140 0,128 0,116 -0,0113 

ΜΒ3(3Φ) 0,21 12,85 1,794 0,186 0,157 0,140 0,127 0,115 -0,0117 

ΜΒ4(3Φ) 0,46 12,05 1,643 0,169 0,142 0,124 0,110 0,095 -0,0081 

ΜΒ (3Φ) 0,23 12,04 1,424 0,102 0,085 0,074 0,065 0,056 -0,0056 

Μάλε πκβαηηθό 

Μ1(3Φ) 0,44 16,51 1,685 0,126 0,105 0,091 0,080 0,070 -0,0076 

Μ2(3Φ) 0,21 10,18 1,579 0,158 0,133 0,117 0,105 0,094 -0,0099 

Μ3(3Φ) 0,31 11,63 1,667 0,172 0,144 0,125 0,112 0,098 -0,0102 

Μ4(3Φ) 0,44 11,16 1,607 0,164 0,136 0,117 0,103 0,088 -0,0103 

Μ (3Φ) 0,40 12,32 1,497 0,113 0,095 0,083 0,074 0,063 -0,0054 
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Πίλαθαο 16.2. (πλέρεηα) (20002-2003) 

Πεξηνρή/Γείγκαηα 
Ομύηεηα 

(% θ.β) 

Τπεξνμείδηα  

(Meq /Kg) 
Κ232 Κ262 Κ266 Κ268 Κ270 Κ274 ΓΚ 

Πεηαιίδη 

ΠΔ1(3Φ) 0,48 16,50 1,766 0,137 0,114 0,097 0,085 0,072 -0,0085 

ΠΔ2(3Φ) 0,28 12,03 1,479 0,115 0,094 0,079 0,068 0,058 -0,0083 

ΠΔ3(3Φ) 0,50 10,27 1,480 0,146 0,122 0,108 0,096 0,082 -0,0063 

ΠΔ4(3Φ) 1,15 14,36 1,417 0,152 0,128 0,111 0,099 0,085 -0,0076 

ΠΔ5(3Φ) 1,28 10,72 1,379 0,113 0,099 0,088 0,079 0,069 -0,0032 

ΠΔ (3Φ) 0,24 12,37 1,463 0,116 0,102 0,091 0,082 0,074 -0,0046 

Πήδεκα 

ΠΖ1(3Φ) 0,79 14,65 1,934 0,175 0,149 0,131 0,118 0,103 -0,0082 

ΠΖ2(3Φ) 0,28 12,71 1,389 0,131 0,111 0,097 0,085 0,075 -0,0070 

ΠΖ3(3Φ) 0,27 10,02 1,542 0,179 0,151 0,132 0,116 0,102 -0,0090 

ΠΖ4(3Φ) 0,54 12,65 1,535 0,172 0,146 0,127 0,113 0,098 -0,0088 

ΠΖ5(3Φ) 0,69 11,95 1,402 0,138 0,125 0,115 0,108 0,097 -0,0036 

ΠΖ (3Φ) 0,29 14,63 1,451 0,121 0,105 0,093 0,084 0,075 -0,0054 
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Πίλαθαο 16.3 Αλαιύζεηο νμύηεηαο, αξηζκνύ ππεξνμεηδίσλ θαη ΓΚ ειαηνιάδσλ πεξηόδνπ 2004-2005 

Πεξηνρή / 

Γείγκαηα 

Ομύηεηα  

(% θ.β) 

Τπεξνμείδηα 

(Meq /Kg) 
Κ232 Κ262 Κ266 Κ268 Κ270 Κ274 ΓΚ 

ηέξλα 

Σ1 0,423 11,0 1,7353 0,1524 0,1406 0,1328 0,1269 0,1201 -0,0034 

Σ2 0,395 9,0 1,7808 0,1828 0,1627 0,1480 0,1367 0,1259 -0,0064 

Σ3 0,564 15,1 1,6289 0,1583 0,1436 0,1343 0,1269 0,1181 -0,0039 

Σ4 0,282 8,5 1,5316 0,1245 0,1088 0,1005 0,0941 0,0872 -0,0054 

Σ5 0,790 6,2 1,7171 0,1759 0,1588 0,1490 0,1411 0,1313 -0,0047 

Μάλε Βηνινγηθό 

ΜΒ1 0,310 8,4 1,5645 0,1524 0,1401 0,1328 0,1269 0,1201 -0,0034 

ΜΒ2 0,310 8,1 1,8081 0,1725 0,1524 0,1397 0,1299 0,1205 -0,0069 

ΜΒ3 0,423 7,1 1,6940 0,1838 0,1671 0,1563 0,1480 0,1397 -0,0054 

ΜΒ4 0,254 7,0 1,7087 0,1485 0,1308 0,1215 0,1137 0,1063 -0,0059 

ΜΒ5 0,959 9,9 1,7052 0,1695 0,1539 0,1450 0,1377 0,1264 -0,0029 

Μάλε πκβαηηθό 

Μ1 0,367 11,4 1,5008 0,1372 0,1254 0,1181 0,1122 0,1063 -0,0037 

Μ2 0,282 11,3 1,5988 0,1191 0,1068 0,0980 0,0921 0,0862 -0,0047 

Μ3 0,310 11,2 1,5043 0,1259 0,1152 0,1088 0,1034 0,0975 -0,0029 

Μ4 0,479 8,3 1,6912 0,1558 0,1397 0,1313 0,1250 0,1171 -0,0051 

Μ5 0,451 6,2 1,4161 0,1191 0,1073 0,1000 0,0946 0,0882 -0,0037 
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Πίλαθαο 16.3. (πλέρεηα) (2004-2005) 

Πεξηνρή / 

Γείγκαηα 

Ομύηεηα 

(% θ.β) 

Τπεξνμείδηα 

(Meq /Kg) 

Κ232 Κ262 Κ266 Κ268 Κ270 Κ274 ΓΚ 

Πεηαιίδη 

ΠΔ1 0,254 13,6 1,5820 0,1446 0,1313 0,1240 0,1181 0,1122 -0,0044 

ΠΔ2 0,395 5,9 1,9915 0,1779 0,1627 0,1524 0,1446 0,1372 -0,0051 

ΠΔ3 0,254 6,0 1,7157 0,1774 0,1627 0,1529 0,1450 0,1362 -0,0039 

ΠΔ4 0,310 7,6 1,8123 0,1730 0,1529 0,1416 0,1338 0,1259 -0,0078 

ΠΔ5 0,479 7,6 1,4644 0,1073 0,0970 0,0916 0,0872 0,0818 -0,0029 

Πήδεκα 

ΠΖ1 0,733 9,9 1,5694 0,1210 0,1147 0,1107 0,1078 0,1034 -0,0015 

ΠΖ2 0,310 10,0 1,7850 0,1725 0,1558 0,1436 0,1333 0,1245 -0,0049 

ΠΖ3 0,395 7,0 1,6653 0,1666 0,1514 0,1416 0,1333 0,1245 -0,0039 

ΠΖ4 0,620 9,5 1,7850 0,1955 0,1764 0,1661 0,1578 0,1475 -0,0054 

ΠΖ5 0,536 5,6 1,5253 0,1455 0,1318 0,1240 0,1176 0,1103 -0,0039 
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16.2. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ παξακέηξσλ νμύηεηαο ππεξνμεηδίσλ, Κ270, Κ232, ΓΚ, 

πνηθηιίαο Μαπξνιίζην Μεζζελίαο πεξηόδσλ 2002/03 & 2005/06. 

ημοξ Πίλαθεο 16.4 θαη 16.5 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα βζα ηδκ πμζηζθία 

Μαονμθίζζμ απυ ηζξ πενζμπέξ Γοηζηήξ Μεζζδκίαξ, Ποθίαξ (Ρςιακμφ) ηαζ Σνζθοθίαξ (Κοπανζζζία). 

 

Πίλαθαο 16.4. Αλαιύζεηο νμύηεηαο, αξηζκνύ ππεξνμεηδίσλ θαη απνξξόθεζεο πνηθηιίαο 

Μαπξνιίζην πεξηόδνπ 2002-2003.  

 

Πεξηνρή / Γείγκαηα 
Ομύη 

(%θ.β) 

Τπεξνμείδηα 

(Meq /Kg) 
Κ232 Κ262 Κ266 Κ268 Κ270 Κ274 ΓΚ 

Ππιία(Ρσκαλνύ)          

ΡΧΜ (3Φ) 0.51 11.2 2.066 0.226 0.218 0.209 0.203 0.189 0.0080 

Σξηθπιία(Κππαξηζζία)          

ΚΤΠ (3Φ) 0.36 11.7 2.045 0.307 0.204 0.208 0.178 0.176 0.0069 

 

 

Πίλαθαο 16.5. Αλαιύζεηο νμύηεηαο, αξηζκνύ ππεξνμεηδίσλ θαη απνξξόθεζεο πνηθηιίαο 

Μαπξνιίζην πεξηόδνπ 2005-2006.  

 

Πεξηνρή / Γείγκαηα 
Ομύη 

(%θ.β) 

Τπεξνμείδηα 

(Meq /Kg) 
Κ232 Κ262 Κ266 Κ268 Κ270 Κ274 ΓΚ 

Ππιία(Ρσκαλνύ)          

ΡΧΜ (3Φ) 0.48 12.1 2.035 0.337 0.194 0.197 0.184 0.181 0.0072 

Σξηθπιία(Κππαξηζζία)          

ΚΤΠ (3Φ) 0.42 12.3 2.053 0.354 0.219 0.209 0.179 0.167 0.0087 

 

16.3. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ νιηθώλ πνιπθαηλνιώλ ειαηνθνκηθώλ πεξηόδσλ 2000/01 

- 2004/05  

16.3.1. Γεληθά 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο μθζημφ πμθοθαζκμθζημφ ηθάζιαημξ, εηθνάγεηαζ ζε mg ηαθεσημφ 

μλέμξ/Kg εθαίμο (ppm). Ζ ηζιή πμο πανμοζζάγεηαζ ζημοξ πίκαηεξ, είκαζ μ ιέζμξ ανζειδηζηυξ ηςκ 

δφμ ηζιχκ ηάεε δείβιαημξ, αθμφ υπςξ είκαζ βκςζηυ ημ ηάεε δείβια ακαθφεδηε εζξ δζπθμφκ. Οζ 

πίκαηεξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ πμθοθαζκμθχκ ημο ηάεε δείβιαημξ πανμοζζάγμκηαζ λεπςνζζηά ακά 

πενζμπή (βζα ηα δείβιαηα πμο αθμνμφκ ζημ επζθεβιέκμ εθαζυθαδμ) (Πίλαθαο 16.6), ηαζ 
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μιαδμπμζδιέκα ιε αάζδ ηνζηήνζα πμζυηδηαξ (βζα ηα δείβιαηα πμο αθμνμφκ ζηα ηοπμπμζδιέκα 

εθαζυθαδα) (Πίλαθαο 16.7). 

Ζ ακάθοζδ ζημπεφεζ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ζηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ζπεηζηά ιε ημ 

πμζα πνμκζηή πενίμδμξ ζοθθμβήξ ηςκ εθζχκ, ιπμνεί κα δχζεζ ηδκ αέθηζζηδ ζοβηέκηνςζδ μθζηχκ 

πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ, αθμφ βζα ηάεε επζθεβιέκδ πενζμπή έβζκακ πέκηε ζοθθμβέξ ζε πέκηε 

δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ (αθ. ηςδζημπμίδζδ δεζβιάηςκ, Κεθ. 12). Οζ ακαθφζεζξ έβζκακ ιε 

ηδ ιέεμδμ Follin – Ciocalteu (F.C). 

 

16.3.2. Oιηθέο πνιπθαηλόιεο ειαηνπνίεζεο πεξηόδνπ 2000 – 2001 

Απυ ηα δείβιαηα ηδξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο 2000-2001 πμο εθήθεδζακ απυ ηζξ 5 

πενζμπέξ ηδξ Μεζζδκίαξ (Μάκδ Βζμθμβζηυ, Μάκδ οιααηζηυ, Πεηαθίδζ, Πήδδια ηαζ ηένκα) ακά 

15 πενίπμο διένεξ ζε δζαθμνεηζηυ ααειυ ςνίιακζδξ πνμηφπημοκ ηα ελήξ απμηεθέζιαηα.  

Απυ άβμονμ ακχνζιμ εθαζυηανπμ δδθαδή ζηδκ ανπή ηδξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο 

πνμηφπημοκ ορδθά πμζμζηά μθζηχκ πμθοθαζκμθχκ. ηακ μ ηανπυξ ςνζιάζεζ – οπενςνζιάζεζ 

παναηδνείηαζ δναζηζηή ιείςζδ ηςκ μθζηχκ πμθοθαζκμθχκ. Σμ ιέβζζημ ηςκ μθζηχκ 

πμθοθαζκμθχκ ηαζ ζηζξ πέκηε πενζμπέξ ειθακίζηδηε ζηα δείβιαηα ζηζξ 21/12/2000 (δδθαδή βφνς 

ζηα Υνζζημφβεκκα) βζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2000-2001 υπςξ θαίκεηαζ ζημ ρήκα 16.1. 

Πνμηφπηεζ, θμζπυκ, υηζ βζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2000-2001 δ πθέμκ ηαηάθθδθδ 

πενίμδμξ βζα ηδκ ζοθθμβή ηαζ έηεθζρδ εθαζμηάνπμο ήηακ δ πενίμδμξ θίβμ πνζκ ηαζ θίβμ ιεηά ηδκ 

21/12/2000. Σδκ πενίμδμ αοηή ημ εθαζυθαδμ εα είπε ημ ιέβζζημ δοκαηυ ηδξ πενζεηηζηυηδηάξ ζε 

μθζηέξ πμθοθαζκυθεξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα άνζζηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά (ηδνμφιεκςκ 

υθςκ ηςκ άθθςκ πνμτπμεέζεςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα) ηαζ ηδκ ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά 

ζηδκ δζαηήνδζδ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ θυβς ηδξ αολδιέκδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θοζζηά 

ακηζμλεζδςηζηά. Χζηυζμ, ηα απμηεθέζιαηα αοηά ιπμνεί κα ιεηααάθθμκηαζ απυ πνυκμ ζε πνυκμ 

ακάθμβα ιε ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 

ηα ρήκαηα 16.1 θαη 16.2 οπάνπεζ ζοζπεηζζιυξ ηςκ μθζηχκ πμθοθαζκμθχκ ηδκ πενίμδμ 

2000-2001 ιε αοηή ημο 2004-2005 θυβς ημο υηζ δ δεζβιαημθδρία πναβιαημπμζήεδηε απυ ηα ίδζα 

ηηήιαηα ζε ακάθμβμοξ πνυκμοξ. 
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Μεηααμθή Οθζηχκ Πμθοθαζκμθχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ςνίιακζδ ημο εθαζμηάνπμο δφμ εθαζμημιζηχκ 

πενζυδςκ. 
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ρήκα 16.1. πγθέληξσζε Οιηθώλ Πνιπθαηλνιώλ Διαηνιάδνπ γηα ηηο πεξηνρέο Σ, ΠΔ, ΠΖ, 

Μ, ΜΒ Μεζζελίαο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2001 
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ρήκα 16.2. πγθέληξσζε Οιηθώλ Πνιπθαηλνιώλ Διαηνιάδνπ γηα ηηο πεξηνρέο Σ, ΠΔ, ΠΖ, 

Μ, ΜΒ  Μεζζελίαο γηα ηελ πεξίνδν 2004-2005 
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Πίλαθαο 16.6. Οιηθέο πνιπθαηλόιεο (TP) (mg/Kg) ειαηνιάδσλ πεξηόδσλ                             

2000/01 & 2004/05 (F.C.) 

 

Πεξηνρή 
2000-2001 

ΣΤΠΗΚΟ ΦΑΛΜΑ  
2004-2005 

TP (κg/mL) TP (κg/mL) 

ηέξλα 

Σ1 207 0,58 180 

Σ2 234 0,58 181 

Σ3 295 1,15 246 

Σ4 201 0,33 280,7 

Σ5 81 0,58 311 

Πεηαιίδη 

ΠΔ1 309 0,88 325,3 

ΠΔ2 275 0,88 191,7 

ΠΔ3 291 0,58 251 

ΠΔ4 231 0,88 301,7 

ΠΔ5 90 0,58 198 

Πήδεκα 

ΠΖ1 198 2,08 133 

ΠΖ2 272 2,18 269,3 

ΠΖ3 340 2,18 195,7 

ΠΖ4 259 2,52 327 

ΠΖ5 131 2,08 239 

Μάλε Βηνινγηθό 

ΜΒ1 387 2,73 323,3 

ΜΒ2 338 2,40 308,7 

ΜΒ3 369 1,67 413,3 

ΜΒ4 255 2,60 295,3 

ΜΒ5 - 3,18 274,7 

Μάλε πκβαηηθό 

Μ1 273 2,65 251 

Μ2 363 2,4 168,3 

Μ3 362 3,46 206 

Μ4 265 3,48 284,3 

Μ5 - 2,08 239 
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16.3.3.  Οιηθέο πνιπθαηλόιεο ειαηνπνίεζεο πεξηόδνπ 2004-2005 

Απυ ηδκ επζζηυπδζδ ηςκ πζκάηςκ ηαζ ηςκ ζοβηεκηνςηζηχκ δζαβναιιάηςκ, είκαζ δοκαηυ κα 

ελαπεμφκ ηα παναηάης ζοιπενάζιαηα: 

Με ελαίνεζδ ηα δείβιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πενζμπή Πεηαθίδζ, υπμο δ ιέβζζηδ 

ζοβηέκηνςζδ πμθοθαζκμθχκ παναηδνήεδηε ηαηά ηδκ πνχηδ ζοθθμβή (22/11/04 ηαζ ζοβηέκηνςζδ 

324 ιg/ml), ηα δείβιαηα απυ ηζξ άθθεξ πενζμπέξ πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ζηδκ ηνίηδ, ηέηανηδ ηαζ πέιπηδ ζοθθμβή, δδθαδή ζε ιζα πενίμδμ πμο 

πνμκμθμβζηά ημπμεεηείηαζ ιεηαλφ ηέθμοξ Γεηειανίμο ηαζ ηέθμοξ Ηακμοανίμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα 

βζα ηδκ πενζμπή ηένκα, δ ιέβζζηδ ζοβηέκηνςζδ, δ μπμία ήηακ 311 ιg/ml παναηδνήεδηε ζηδκ 

ηεθεοηαία ζοθθμβή (δ μπμία έβζκε ζηζξ 22/01/05), βζα ηδκ πενζμπή Πήδδια δ ηαθφηενδ πενίμδμξ 

ήηακ δ ηέηανηδ ζοθθμβή (09/01/05), υπμο δ ζοβηέκηνςζδ μθζηχκ πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ 

εηηζιήεδηε ζε 325 ppm, εκχ βζα ηδκ πενζμπή Μάκδ ημ ιέβζζημ παναηδνήεδηε βζα ιεκ ηδκ 

αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα ζηδκ ηνίηδ ζοθθμβή (22/12/04) ιε ζοβηέκηνςζδ πμο εηηζιήεδηε ζε 415 

ιg/ml, βζα δε ηδκ ζοιααηζηή ηαθθζένβεζα ζηδκ ηέηανηδ ζοθθμβή (09/01/05) ιε εηηζιδεείζα 

ζοβηέκηνςζδ 278 ιg/ml.  

οιπεναζιαηζηά βζα ηζξ πενζμπέξ πμο ελεηάζηδηακ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ελεηαγυιεκα 

δείβιαηα δ αέθηζζηδ πνμκζηή πενίμδμξ πμο εββοάηαζ εθαζυθαδμ πθμοζζυηενμ ζε μθζηά 

πμθοθαζκμθζηά ζοζηαηζηά είκαζ ημ δεφηενμ δεηαπεκεήιενμ Γεηειανίμο ιέπνζ ημ πνχημ 

δεηαπεκεήιενμ ημο Ηακμοανίμο. Βέααζα ημ παναπάκς ζοιπέναζια πνέπεζ κα δζενεοκδεεί  

πεναζηένς, αθμφ ςξ βκςζηυ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μθζηχκ πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ελανηάηαζ 

απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ έκαξ εη ηςκ μπμίςκ είκαζ δ ςνζιυηδηα ημο εθαζμηάνπμο. 

οβηνίκμκηαξ ηα δείβιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πενζμπή Μάκδ, ηυζμ ηα ζοιααηζηά, 

υζμ ηαζ ηα αζμθμβζηά, παναηδνείηαζ ιζα ζαθήξ οπενμπή ηςκ αζμθμβζηχκ ςξ πνμξ ηδκ ζοβηέκηνςζδ 

ημοξ ζε μθζηά πμθοθαζκμθζηά ζοζηαηζηά, δ μπμία απεζημκίγεηαζ ηαζ ζηζξ πέκηε πενζυδμοξ ζοθθμβήξ. 

 

16.4. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ νιηθώλ πνιπθαηλνιώλ ηππνπνηεκέλσλ (εκπνξηθώλ) 

ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2004 – 2005 

Γζα ηα ηοπμπμζδιέκα εθαζυθαδα, παναηδνείηαζ υηζ ιε ελαίνεζδ ηα πνμσυκηα ΠΟΠ υπμο δ 

ζοβηέκηνςζδ βζα ηάεε δείβια πανμοζζάγεηαζ ζηαεενή ιε ιζηνέξ ιυκμ απμηθίζεζξ, μζ οπυθμζπεξ 

ελεηαγυιεκεξ ηαηδβμνίεξ πνμσυκηςκ πανμοζζάγμοκ ανηεηέξ δζαηοιάκζεζξ υζμ αθμνά ζηδκ 

εηηίιδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημοξ ζε μθζηέξ πμθοθαζκυθεξ. Έηζζ βζα πανάδεζβια βζα ηα εθαζυθαδα 

ηαηδβμνίαξ ελαζνεηζηά πανεέκμ (Πίλαθαο 16.7), δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ πμθοθαζκμθχκ εηηζιάηαζ ζε 

116 ιg/ml ιε δζαηφιακζδ +/- 62,2, εκχ βζα εηείκα πμο παναηηδνίγμκηαζ ΠΟΠ, δ ιέζδ 

ζοβηέκηνςζδ εηηζιήεδηε ζε 125 ιg/ml ηαζ δ δζαηφιακζδ +/- 7,5.  
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Απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ, ιπμνεί ηάπμζμξ εφημθα κα δζαπζζηχζεζ υηζ ηα ζοβηεηνζιέκα 

πνμσυκηα ΠΟΠ, πνμζθένμοκ εθαζυθαδμ εββοδιέκδξ πμζυηδηαξ, δ μπμία πζεακυκ ελαζθαθίγεηαζ απυ 

ημκ ηνυπμ ηαζ ίζςξ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηαηά ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ εθαζυδεκηνςκ (ρήκα 16.3). 

 

Πίλαθαο 16.7.  Οιηθέο πνιπθαηλόιεο (TP) (mg/kg) ηππνπνηεκέλσλ ειαηνιάδσλ 2004/05 (F.C.) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΚΧΓΗΚΟ  

ΓΔΗΓΜΑΣΟ 
TP (κg/mL) 

ΣΤΠΗΚΟ  

ΦΑΛΜΑ 

EXTRA - VOO FEV 94,7 1,45 

EXTRA - VOO DDV 114 2,31 

EXTRA - VOO SGV 114,7 2,4 

EXTRA - VOO EDV 77 1,73 

EXTRA - VOO GPV 74,7 2,4 

EXTRA - VOO AIV 244 2,65 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ AIB 216,7 1,76 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ MMB 257,3 1,45 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ FEB 89,7 1,76 

ΠΟΠ MMP 135 1,73 

ΠΟΠ AIP 124 2,31 

ΠΟΠ BAP 134 1,53 

ΠΟΠ EDP 121 2,08 

ΟΛΟΚΛ. ΓΗΑΥ. XKO 114,7 2,03 

ΟΛΟΚΛ. ΓΗΑΥ. REO 75,3 2,03 
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ρήκα 16.3. πγθέληξσζε πνιπθαηλνιώλ ηππνπνηεκέλσλ ειαηνιάδσλ   

Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2004/05 (mg/kg) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 17
Ο

:  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΟΛΤΦΑΗΝΟΛΧΝ ΚΑΗ ΣΔΡΠΔΝΗΚΧΝ 

ΟΞΔΧΝ 

 

17.1. Γεληθά  

Οζ ακαθφζεζξ έβζκακ ιε GC/MS ηαζ ηα δείβιαηα εθαζμθάδμο  ήηακ απυ εθαζμπμζήζεζξ 

εθαζμηάνπμο ηςκ πενζμπχκ – ηηδιάηςκ  Μεζζδκίαξ ηαεχξ ηαζ ηοπμπμζδιέκα (ειπμνζηά) 

εθαζυθαδα Μεζζδκίαξ. Οζ επζιένμοξ πμθοθαζκμθζηέξ εκχζεζξ ηαζ ηενπεκζηέξ εκχζεζξ εηθνάγμκηαζ 

ζε mg/Κg εθαίμο.  

 

17.2. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ πνιπθαηλνιώλ θαη ηεξπελίσλ ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο 

πεξηόδνπ 2000/01 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζεςκ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίλαθα 17.1. 

Πίλαθαο 17.1. Αλάιπζε επηκέξνπο πνιπθαηλνιώλ (ΡΡ) θαη ηεξπελίσλ (mg/Kg) ειαίνπ 

πεξηόδνπ 2000/01 

 

 
ΣΔΡΝΑ (2000/01) 

ΔΗΓΟ PP Σ1  Σ 2  Σ 3  Σ 4 Σ 5 Σ 3Φ 

Βακζθθίκδ 3,9 4,2 4,2 4,3 3,8 5,8 

Κζκαιιςιζηυ 2,7 2,8 2,7 3,3 2,7 3,1 

Σονμζυθδ 137,0 84,5 43,0 54,9 34,3 18,2 

π-οδνμλο-αεκγμσηυ μλφ 2,8 2,4 2,4 2,6 1,7 1,8 

π-οδνμλο-θαζκοθ-μλζηυ μλφ 1,1 2,3 2,3 0,0 13,4 1,1 

Βακζθθζηυ μλφ 15,1 6,5 6,6 8,3 3,6 3,9 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 23,1 14,4 19,5 16,3 2,8 4,1 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 4,4 9,6 5,0 4,9 4,2 4,2 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 3,0 2,8 2,7 1,3 0,0 2,7 

3.4 δζοδνμλοθαζκοθ μλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ονζκβηζηυ μλφ 2,6 2,5 2,4 2,6 2,5 2,4 

π-ημοιανζηυ μλφ 4,9 6,2 6,1 8,3 3,8 4,7 

Φενμοθθζηυ μλφ 4,6 4,5 4,6 5,7 3,9 4,7 

Καθεσηυ μλφ 0,0 5,3 5,1 5,2 0,0 0,0 

Άζξνηζκα PP 205,2 148 106,6 117,7 76,7 56,7 

Οθεακμθζηυ μλφ 687,7 277,1 364,4 505,7 1530,5 3712,7 

Οονζμθζηυ μλφ 27,8 25,4 21,8 35,3 51,0 254,9 

Μαζθζκζηυ μλφ 868,7 327,4 504,8 464,8 1127,8 937,0 

Άζξνηζκα Σεξπελίσλ 1584,2 629,9 891 1005,8 2709,3 4904,6 
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Πίλαθαο 17.1.(πλέρεηα) (2000-2001) 

ΠΔΣΑΛΗΓΗ (2000/01) 

ΔΗΓΟ PP ΠΔ 1 ΠΔ 2 ΠΔ 3 ΠΔ 4 ΠΔ 5 ΠΔ 3Φ 

Βακζθθίκδ 4,0 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 

Κζκαιιςιζηυ 2,7 2,7 2,7 3,3 2,8 2,8 

Σονμζυθδ 96,3 197,1 95,2 47,5 41,5 11,2 

π-οδνμλο-αεκγμσηυ μλφ 2,2 2,3 2,3 2,4 1,8 1,6 

π-οδνμλο-θαζκοθ-μλζηυ μλφ 2,2 0,0 2,3 2,4 13,7 0,0 

Βακζθθζηυ μλφ 7,4 8,8 7,6 7,7 4,3 2,9 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 14,4 17,6 14,5 17,3 3,0 2,7 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 7,9 51,1 32,3 6,9 4,4 6,7 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 0,0 

3.4 δζοδνμλοθαζκοθ μλζηυ μλφ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ονζκβηζηυ μλφ 2,4 2,5 1,2 2,6 2,6 2,5 

π-ημοιανζηυ μλφ 5,4 5,8 5,6 6,3 3,9 3,8 

Φενμοθθζηυ μλφ 4,3 4,5 4,4 5,2 4,1 3,9 

Καθεσηυ μλφ 5,0 5,2 5,1 5,2 0,0 1,2 

Άζξνηζκα PP 156,9 304,5 180 114,1 88,9 43,6 

Οθεακμθζηυ μλφ 509,7 380,1 521,7 619,1 1581,8 1390,4 

Οονζμθζηυ μλφ 23,8 21,2 22,7 54,1 49,1 59,4 

Μαζθζκζηυ μλφ 409,4 209,3 423,0 490,7 662,2 485,1 

Άζξνηζκα Σεξπελίσλ 942,9 610,6 967,4 1163,9 2293,1 1934,9 
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Πίλαθαο 17.1.(πλέρεηα) (2000-2001) 

ΠΖΓΖΜΑ (2000/01) 

ΔΗΓΟ PP ΠΖ1 ΠH2 ΠΖ3 ΠΖ4 ΠΖ5 ΠΖ3Φ 

Βακζθθίκδ 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,4 

Κζκαιιςιζηυ 2,8 2,9 2,7 3,0 2,9 3,0 

Σονμζυθδ 99,8 141,9 147,1 35,8 54,0 56,9 

π-οδνμλο-αεκγμσηυ μλφ 2,1 2,4 2,3 2,4 1,7 1,8 

π-οδνμλο-θαζκοθ-μλζηυ μλφ 2,7 2,2 2,1 2,1 5,4 5,4 

Βακζθθζηυ μλφ 13,7 8,1 7,0 6,1 5,1 5,4 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 20,4 18,7 16,8 16,7 5,0 5,2 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 4,5 72,2 86,6 12,1 4,5 8,0 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 

3.4 δζοδνμλοθαζκοθ μλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ονζκβηζηυ μλφ 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 

π-ημοιανζηυ μλφ 5,6 6,3 6,6 6,2 4,4 4,7 

Φενμοθθζηυ μλφ 4,8 4,6 4,5 4,9 4,1 4,3 

Καθεσηυ μλφ 5,3 5,2 5,1 5,2 0,0 0,0 

Άζξνηζκα PP 171,3 274,4 290,2 103,8 96,4 104,5 

Οθεακμθζηυ μλφ 348,6 179,3 294,3 503,4 1313,6 1385,2 

Οονζμθζηυ μλφ 33,5 20,7 21,4 39,3 44,8 47,3 

Μαζθζκζηυ μλφ 615,7 224,2 346,4 418,1 860,0 538,5 

Άζξνηζκα Σεξπελίσλ 997,8 424,2 662,1 960,8 2218,4 1971 
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Πίλαθαο 17.1.(πλέρεηα) (2000-2001) 

ΜΑΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ (2000/01) 

ΔΗΓΟ PP ΚΑΛ 3Φ MB1  MB2  MB3  MB4 MB3Φ 

Βακζθθίκδ 4,1 4,3 4,6 4,5 5,1 3,5 

Κζκαιιςιζηυ 2,8 2,9 3,0 3,0 3,8 2,7 

Σονμζυθδ 8,3 56,8 70,9 29,9 29,1 15,8 

π-οδνμλο-αεκγμσηυ μλφ 1,7 2,3 2,1 2,1 2,4 1,6 

π-οδνμλο-θαζκοθ-μλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

Βακζθθζηυ μλφ 4,1 16,1 7,6 8,9 5,9 2,6 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 2,9 5,3 5,1 4,4 11,4 2,9 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 4,3 22,9 27,6 16,2 7,8 5,4 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 0,0 0,0 2,8 2,9 3,1 0,0 

3.4 δζοδνμλοθαζκοθ μλζηυ μλφ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ονζκβηζηυ μλφ 2,5 1,2 1,2 1,2 2,7 1,2 

π-ημοιανζηυ μλφ 4,0 6,0 5,6 5,9 5,9 3,8 

Φενμοθθζηυ μλφ 4,0 4,5 4,3 4,4 5,1 3,8 

Καθεσηυ μλφ 0,0 5,1 2,5 5,1 5,5 0,0 

Άζξνηζκα PP 38,7 127,4 137,3 88,5 88,9 43,3 

Οθεακμθζηυ μλφ 621,7 438,8 521,8 354,5 815,5 359,7 

Οονζμθζηυ μλφ 32,7 23,5 31,0 29,7 58,9 26,4 

Μαζθζκζηυ μλφ 459,9 360,1 492,1 344,9 513,8 208,4 

Άζξνηζκα Σεξπελίσλ 1114,3 822,4 1044,9 729,1 1388,2 594,5 
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Πίλαθαο 17.1.(πλέρεηα) (2000-2001) 

ΜΑΝΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟ (2000/01) 

ΔΗΓΟ PP ΚΑΛ 2Φ  M1  M2  M3  M4  Μ3Φ 

Βακζθθίκδ 4,1 4,4 4,0 4,5 4,5 4,4 

Κζκαιιςιζηυ 2,9 2,9 2,8 2,9 3,2 3,1 

Σονμζυθδ 8,7 33,7 86,3 54,2 31,7 57,5 

π-οδνμλο-αεκγμσηυ μλφ 1,8 2,3 2,1 2,2 2,3 1,9 

π-οδνμλο-θαζκοθ-μλζηυ μλφ 0,0 2,2 2,2 2,1 0,0 2,5 

Βακζθθζηυ μλφ 4,3 6,3 5,0 5,0 6,0 4,2 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 3,2 16,8 9,1 11,3 14,6 6,3 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 4,3 7,5 58,1 22,2 8,3 25,1 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 0,0 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 

3.4 δζοδνμλοθαζκοθ μλζηυ μλφ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ονζκβηζηυ μλφ 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 0,0 

π-ημοιανζηυ μλφ 4,1 6,2 5,4 6,1 6,1 4,9 

Φενμοθθζηυ μλφ 4,0 4,6 4,3 4,4 4,8 4,3 

Καθεσηυ μλφ 0,0 5,3 5,2 5,1 5,0 0,0 

Άζξνηζκα PP 39,9 97,6 189,9 125,3 91,7 117,1 

Οθεακμθζηυ μλφ  533,5 519,4 466,1 277,6 669,3 532,6 

Οονζμθζηυ μλφ 27,3 28,6 20,7 25,1 44,4 32,0 

Μαζθζκζηυ μλφ 429,5 432,9 313,6 314,9 407,2 335,7 

Άζξνηζκα Σεξπελίσλ  990,3 980,9 800,4 617,6 1120,9 900,3 
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17.3. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκώλ πνιπθαηλνιώλ θαη ηεξπελίσλ, ειαηνιάδσλ πεξηνρώλ 

Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2004 – 2005  

ημκ Πίλαθα 17.2 δίκεηαζ δ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθχκ ακά πενζμπή 

ζοθθμβήξ. 

ηα ρήκαηα 17.1-17.5 δίκμκηαζ δζαβνάιιαηα ιεηααμθήξ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ 

επζιένμοξ πμθοθαζκμθχκ βζα ηζξ δζάθμνεξ πενζμπέξ ζοθθμβήξ ζε ζπέζδ ηαζ ιε ημ πνυκμ ζοθθμβήξ.  

ημ ρήκα 17.6 δίκεηαζ ζοβηνζηζηυ ζζηυβναιια βζα ηζξ επζιένμοξ πμθοθαζκυθεξ ακά 

πενζμπή ηαζ ζημ ρήκα 17.7 δ «πίηηα» ηαηακμιήξ ηςκ ααζζηχκ εζδχκ πμθοθαζκμθχκ.  

 

Πίλαθαο 17.2. Αλάιπζε επηκέξνπο πνιπθαηλνιώλ (ΡΡ) θαη ηεξπελίσλ  (mg/Κg ειαίνπ). 

Πεξίνδνο 2004-2005 (GC/MS) 

ΣΔΡΝΑ (2004/05) 

ΔΗΓΟ PP T1 T2 T3 T4 T5 

Βακζθθίκδ 1,6 1,2 0,3 0,7 1,1 

Κζκαιιςιζηυ 0,3 0,6 0,4 0,3 0,7 

Σονμζυθδ 17,2 19,2 17,2 23,8 45,9 

π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ 0,7 0,6 0,6 0,6 1,4 

π-οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Phloretic 2,1 1,9 1,1 1,8 2,4 

Βακζθθζηυ μλφ 12,2 5,3 7,0 11,0 14,7 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 2,7 1,7 1,3 1,8 2,8 

Τδνμλοηονμζυθδ 4,3 6,1 11,3 16,8 27,5 

π-ημοιανζηυ μλφ 2,6 2,2 2,3 1,5 4,7 

Φενμοθζηυ μλφ 0,9 0,8 0,4 0,4 1,6 

Καθεσηυ μλφ 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 

ΑΘΡΟΗΜΑ PP 44,8 39,5 42,0 57,7 112,9 

Οθεακμθζηυ 652,7 693,7 390,8 211,2 348,1 

Οονζμθζηυ 24,5 38,6 31,7 12,7 22,8 

Mαζθζκζηυ 624,7 449,2 230,8 148,0 365,2 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ 1302,0 1181,5 653,2 370,9 736,1 

ηακ SD<11% δεκ ακαθένεηαζ 
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ρήκα 17.1. Δπηκέξνπο  πνιπθαηλόιεο θαη ηεξπέληα ειαηνιάδσλ γηα ηελ πεξηνρή 

 ηέξλα(Σ) γηα ηελ πεξίδν 2004-2005 (mg/kg ειαίνπ) 
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Πίλαθαο 17.2 (πλέρεηα) (2004-2005) 

(ΠΔΣΑΛΗΓΗ (2004/05) 

ΔΗΓΟ PP ΠΔ1  ΠΔ2  ΠΔ3  ΠΔ4  ΠΔ5  

Βακζθθίκδ 1,2 1,1 1,1 0,8 1,1 

Κζκαιιςιζηυ 0,5 0,4 0,5 0,4 1,2 

Σονμζυθδ 19,7 57,4 18,3 36,2 30,0 

π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ 0,6 0,6 0,8 0,8 1,3 

π-οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Phloretic 1,9 2,2 2,0 2,4 2,4 

Βακζθθζηυ μλφ 12,3 11,8 11,2 12,2 14,9 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 2,2 0,0 0,0 2,0 2,3 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 15,3 23,4 6,2 25,4 7,4 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 2,7 - - - - 

ονζκβηζηυ μλφ - - - 2,9 2,8 

π-ημοιανζηυ μλφ 2,0 2,0 2,2 - - 

Φενμοθζηυ μλφ 0,6 0,0 0,9 0,8 0,8 

Καθεσηυ μλφ 0,1 - 0,1 0,1 0,1 

ΑΘΡΟΗΜΑ PP 59,0 98,9 43,2 84,0 64,3 

Οθεακμθζηυ 284,4 472,3 440,4 248,0 341,0 

Οονζμθζηυ 15,3 24,4 36,0 15,2 15,9 

Mαζθζκζηυ 312,2 408,0 354,0 248,6 269,0 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ 611,9 904,7 830,3 511,8 625,9 
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ρήκα 17.2. Δπηκέξνπο πνιπθαηλόιεο θαη ηεξπέληα ειαηνιάδνπ γηα ηελ πεξηνρή Πεηαιίδη 

(ΠΔ) Μεζζελίαο γηα ηελ πεξίδν 2004-2005(mg/Κg ειαίνπ) (GC/MS) 
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 Πίλαθαο 17.2 (πλέρεηα) (2004-2005) 

(ΠΖΓΖΜΑ (2004/05) 

ΔΗΓΟ PP ΠΖ1  ΠΖ2  ΠΖ3  ΠΖ4  ΠΖ5  

Βακζθθίκδ 2,1 0,9 0,8 0,8 0,8 

Κζκαιιςιζηυ 0,8 0,5 0,4 0,5 1,5 

Σονμζυθδ 64,0 23,7 15,2 167,1 33,2 

π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ 0,7 0,4 0,5 0,7 0,8 

π-οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ - - - 0,3 - 

Phloretic 5,2 2,1 1,3 2,5 2,0 

Βακζθθζηυ μλφ 2,8 0,0 1,4 2,2 2,1 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 17,2 4,4 5,9 6,0 9,1 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 1,0 6,1 6,6 125,2 14,8 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ - - 2,3 0,2 - 

ονζκβηζηυ μλφ 0,2 0,1 - 2,2 0,1 

π-ημοιανζηυ μλφ 4,5 2,0 2,1 2,3 3,5 

Φενμοθζηυ μλφ 1,3 1,2 0,7 0,4 1,0 

Καθεσηυ μλφ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

ΑΘΡΟΗΜΑ PP 99,8 41,8 37,3 311,7 69,1 

Οθεακμθζηυ 532,5 1224,7 278,8 331,1 239,1 

Οονζμθζηυ 29,7 68,6 14,9 23,8 14,4 

Mαζθζκζηυ 791,3 516,3 226,1 404,9 241,5 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ 1353,5 1809,7 519,8 759,8 495,0 
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ρήκα 17.3. Δπηκέξνπο πνιπθαηλόιεο θαη ηεξπέληα ειαηνιάδσλ γηα ηελ πεξηνρή Πήδεκα 

(ΠΖ) Μεζζελίαο γηα ηελ πεξίδν 2004-2005(mg/Κg ειαίνπ) (GC/MS) 

 



ΜΔΡΟ Γ’: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ 

222 

 

Πίλαθαο 17.2 (πλέρεηα) (2004-2005) 

(ΜΑΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ) (2004/05) 

ΔΗΓΟ PP ΜΒ1  ΜΒ2  ΜΒ3  ΜΒ4  ΜΒ5  

Βακζθθίκδ 1,2 1,1 1,1 0,7 0,5 

Κζκαιιςιζηυ 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 

Σονμζυθδ 29,3 96,4 33,8 112,2 52,5 

π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ 0,7 0,6 1,4 0,6 1,0 

π-οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ - 0,3 - - - 

Phloretic 11,1 8,9 9,0 1,9 2,3 

Βακζθθζηυ μλφ 2,1 1,6 3,2 2,4 6,7 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ - - - 5,9 2,4 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 39,0 184,6 43,3 112,2 27,2 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ - 0,3 1,6 - - 

ονζκβηζηυ μλφ 0,1 0,2 0,1 - 0,1 

π-ημοιανζηυ μλφ 2,2 2,5 4,7 2,2 4,2 

Φενμοθζηυ μλφ 0,6 0,9 2,9 0,6 1,3 

Καθεσηυ μλφ 0,1 0,1 2,8 0,1 0,2 

Καιπθενυθδ 0,3 0,2 1,3 - - 

ΑΘΡΟΗΜΑ PP 86,3 298,1 115,5 229,2 98,9 

Οθεακμθζηυ 507,5 489,8 s328,7 233,7 398,3 

Οονζμθζηυ 40,1 32,4 29,7 17,6 28,7 

Mαζθζκζηυ 376,8 299,0 271,9 196,5 423,3 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ 924,4 821,2 630,2 447,8 850,3 
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ρήκα 17.4. Δπηκέξνπο πνιπθαηλόιεο θαη ηεξπέληα ειαηνιάδσλ γηα ηελ πεξηνρή Μάλεο 

Μεζζελίαο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο (ΜΒ) γηα ηελ πεξίδν 2004-2005 (mg/Κg ειαίνπ) (GC/MS) 
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Πίλαθαο 17.2 (πλέρεηα) (2004-2005) 

(ΜΑΝΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟ) (2004/05) 

ΔΗΓΟ PP Μ1 Μ2  Μ3  Μ4  Μ5  

Βακζθθίκδ 1,5 0,5 1,4 0,8 1,3 

Κζκαιιςιζηυ 0,3 0,1 0,4 0,3 2,5 

Σονμζυθδ 15,6 171,9 21,8 63,0 40,8 

π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ 0,8 0,4 1,2 0,6 1,2 

π-οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ - 0,2 - - - 

Phloretic 2,3 5,5 3,1 1,6 2,8 

Βακζθθζηυ μλφ 13.6 11.5 16.7 7.8 14.6 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 2.2 2.1 2.2 2.2 2.6 

Τδνμλοηονμζυθδ 9,1 91,4 8,1 46,3 14,7 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 0,2 0,0 - - - 

ονζκβηζηυ μλφ 0,0 0,1 0,1 - - 

π-ημοιανζηυ μλφ 2,1 1,5 2,3 2,8 4,5 

Φενμοθζηυ μλφ 0,7 0,8 1,0 0,6 1,1 

Καθεσηυ μλφ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

ΑΘΡΟΗΜΑ PP 48,3 285,2 58,2 126,1 86,2 

Οθεακμθζηυ 382,5 448,6 377,1 325,2 411,5 

Οονζμθζηυ 18,4 24,7 29,1 24,7 25,5 

Mαζθζκζηυ 471,6 357,0 280,1 302,2 342,6 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ 
872,5 830,2 686,4 652,1 779,6 
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ρήκα 17.5. Δπηκέξνπο πνιπθαηλόιεο θαη ηεξπέληα ειαηνιάδσλ γηα ηελ πεξηνρή Μάλεο 

Μεζζελίαο ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο (Μ) γηα ηελ πεξίδν 2004-2005 (mg/Κg 

ειαίνπ) (GC/MS) 
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ρήκα 17.6. πγθέληξσζε επηκέξνπο πνιπθαηλνιώλ ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο (αλα πεξηνρή 

θαη ρξόλν ζπιινγήο) γηα ηελ πεξίνδν 2004-2005. (mg/Κg ειαίνπ) 
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ρήκα 17.7. Πνζνζηηαία θαηαλνκή επηκέξνπο πνιπθαηλνιώλ ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο 

πεξηόδνπ 2004 – 2005  
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17.4. πκπεξάζκαηα γηα ηα είδε πνιπθαηλνιώλ θαη ηεξπελίσλ γηα ηα ειαηόιαδα Μεζζελίαο 

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, αθθά ηαζ ηδκ επζζηυπδζδ ηςκ Πηλάθσλ 17.1 θαη 

17.2 πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα υζμ αθμνά ζηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ επζιένμοξ 

πμθοθαζκμθχκ ζηα επζθεβιέκα δείβιαηα εθαζυθαδμο: 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθχκ, ηςκ ηενπεκίςκ, αθθά ηαζ ημο αενμίζιαημξ 

ημοξ ιεηαλφ ηςκ δεζβιάηςκ ηάεε πενζμπήξ, πανμοζζάγεζ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ ηςκ πνυκςκ 

ζοθθμβήξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ εφνμξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αενμίζιαημξ ηςκ επζιένμοξ 

πμθοθαζκμθζηχκ εκχζεςκ βζα ηάεε πενζμπή είκαζ: ηένκα 40- 112 mg/kg εθαίμο, Πεηαθίδζ 45- 90 

mg/kg εθαίμο, Πήδδια 40- 311 mg/kg εθαίμο, Μάκδ (αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα) 85- 300 mg/kg 

εθαίμο ηαζ Μάκδ (ζοιααηζηή ηαθθζένβεζα) 45- 290 mg/kg εθαίμο. 

Ζ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ημο αενμίζιαημξ ηςκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθχκ είκαζ 98,7 mg/kg 

εθαίμο, εκχ δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ημο αενμίζιαημξ ηςκ ηενπεκίςκ είκαζ 798,2 mg/kg εθαίμο.  

Γζα ηζξ επζιένμοξ πμθοθαζκυθεξ ζζπφεζ υηζ: δ ιέζδ ηζιή ηδξ ηονμζυθδξ είκαζ 45,1 mg/kg 

εθαίμο ηαζ ηδξ οδνυλο- ηονμζυθδξ 29,2 mg/kg εθαίμο. Έηζζ δ πμζμζηζαία ζοιιεημπή ηςκ δφμ 

αοηχκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθζηχκ εκχζεςκ ζημ ζφκμθμ ημο αενμίζιαημξ ηςκ οπυθμζπςκ 

επζιένμοξ πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ είκαζ ηαηά ιέζμ υνμ πενίπμο 75%. Ζ παναπάκς 

παναηήνδζδ είκαζ ζφιθςκδ ιε ηα απμηεθέζιαηα πμθθχκ αζαθζμβναθζηχκ δεδμιέκςκ, ζηα μπμία 

έπεζ ανεεεί πανυιμζμ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηδξ ηονμζυθδξ ηαζ ηδξ οδνυλο- ηονμζυθδξ. 

Ζ οπενμπή ηδξ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ ζηδκ πενζμπή Μάκδ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζοιααηζηή 

ηαθθζένβεζα ηδξ ίδζαξ πενζμπήξ, επζαεααζχκεηαζ ζηδκ πανμφζα ακάθοζδ ηαζ είκαζ ζφιθςκδ ιε ημ 

απμηέθεζια ηδξ ακάθοζδξ ημο μθζημφ πμθοθαζκμθζημφ ηθάζιαημξ υπςξ πνμέηορε ηαζ ιε ηδκ 

ιέεμδμ Folin- Ciocalteu. 

 

17.5. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ πνιπθαηλνιώλ θαη ηεξπελίσλ ηππνπνηεκέλσλ 

(εκπνξηθώλ) ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2004-2005.  

ημκ παναηάης Πίλαθα 17.3 δίκεηαζ δ ακάθοζδ ιε GC/MS ηςκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθχκ 

βζα ηοπμπμζδιέκα εθαζυθαδα Μεζζδκίαξ ειθζάθςζδξ 2004 – 2005 ζε mg/Κg εθαίμο. 
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Πίλαθαο 17.3. Αλάιπζε επηκέξνπο πνιπθαηλνιώλ (ΡΡ) (mg/Κg ειαίνπ) θαη ηεξπελίσλ γηα 

ηππνπνηεκέλα παξζέλα ειαηόιαδα (GC/MS). Πεξίνδνο 2004-2005. 

EXTRA (2004/05) 

ΔΗΓΟ PP AIV GPV FEV DDV SGV EDV 

Βακζθθίκδ 1,4 1,1 2,5 2,2 1,5 1,5 

Κζκαιιςιζηυ 0,2 0,2 0,7 0,2 0,3 0,2 

Σονμζυθδ 30,8 21,9 111,4 81,0 33,1 206,6 

π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 

π-οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ 0,1 2,2 2,5 1,8 2,1 2,0 

Βακζθθζηυ μλφ 1,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 

Phloretic 0,9 1,2 8,2 1,0 2,6 1,5 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 1,9 - 4,4 2,1 1,6 1,8 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 25,8 6,0 0,7 5,9 13,2 9,3 

π-ημοιανζηυ μλφ 0,6 0,5 2,0 0,5 0,8 0,7 

Ferullic 0,1 0,3 0,8 0,1 0,3 0,1 

ΑΘΡΟΗΜΑ PP 63,1 33,7 124,3 95,2 55,8 224,1 

Οθεακμθζηυ 674,4 1442,9 1308,3 940,4 694,9 1175,5 

Οονζμθζηυ 19,9 26,6 50,6 31,5 19,3 21,6 

Mαζθζκζηυ 623,7 822,6 1284,1 857,7 582,1 649,3 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ 1318,1 2292,2 2643,0 1829,6 1296,3 1746,4 
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Πίλαθαο 17.3 (πλέρεηα) (2004-2005) 

ΔΗΓΟ PP 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ (2004/05) ΟΛΟΚΛ. ΓΗΑΥ. (2004/05) 

ΑΗΒ ΜΜΒ FEB XKO REO 

Βακζθθίκδ 2,1 3,0 1,2 1,5 2,1 

Κζκαιιςιζηυ 0,3 0,5 0,5 0,2 0,4 

Σονμζυθδ 52,4 81,8 113,7 38,2 46,8 

π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 

π-οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ 2,4 2,2 2,0 2,1 2,4 

Βακζθθζηυ μλφ 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 

Phloretic 1,7 5,6 1,5 1,3 8,0 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 0,9 3,8 1,2 1,6 3,8 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 23,9 1,9 96,0 36,9 1,1 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ - 0,2 0,1 0,0 0,1 

π-ημοιανζηυ μλφ 0,5 1,4 1,3 0,5 1,2 

Φενμοθθζηυ μλφ 0,1 0,7 0,2 0,2 0,5 

ΑΘΡΟΗΜΑ PP 84,7 111,7 208,5 82,9 67,2 

Οθεακμθζηυ 899,3 1466,8 386,8 1345,5 1134,3 

Οονζμθζηυ 23,3 53,3 20,0 42,9 38,7 

Mαζθζκζηυ 672,3 1241,6 192,2 1111,0 933,6 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ 1594,9 2761,6 598,9 2498,4 2006,6 
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Πίλαθαο 17.3 (πλέρεηα) (2004-2005) 

ΠΟΠ (2004/05) 

ΔΗΓΟ PP AIP BAP EDP MMP 

Βακζθθίκδ 1,6 0,5 1,6 2,3 

Κζκαιιςιζηυ 0,3 0,3 0,2 0,6 

Σονμζυθδ 27,9 19,8 128,2 85,4 

π-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ 0,1 0,2 0,2 0,6 

π-οδνμλοθαζκοθμλζηυ μλφ 2,2 2,0 2,5 3,0 

Βακζθθζηυ μλφ - - 0,4 0,3 

Phloretic 1,1 2,0 2,6 6,7 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 1,3 1,2 3,1 4,8 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 28,1 8,5 80,3 18,5 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ - 0,2 0,0 0,2 

ονζκβηζηυ μλφ - 0,1 0,1 - 

π-ημοιανζηυ μλφ 0,3 0,5 0,9 4,5 

Φενμοθζηυ μλφ 0,1 0,2 0,3 0,8 

Καθεσηυ μλφ - - 0,1 0,1 

ΑΘΡΟΗΜΑ PP 62,9 35,7 220,4 127,7 

Οθεακμθζηυ 963,1 525,7 1420,0 602,2 

Οονζμθζηυ 23,7 22,6 45,0 25,7 

Mαζθζκζηυ 649,3 375,1 824,6 720,2 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ 1636,0 923,4 2289,6 1348,1 
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17.6. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ πνιπθαηλνιώλ θαη ηεξπελίσλ ειαηνιάδσλ Σξηθπιιίαο – Κππαξηζζία Μεζζελίαο (θαη Κππαξηζζίαο 

Μαπξνιίζην) πεξηόδνπ 2005 – 2006  

Πίλαθαο 17.4. Αλάιπζε επηκέξνπο πνιπθαηλνιώλ (ΡΡ) θαη ηεξπελίσλ (mg/Κg ειαίνπ) 2005 – 2006 (GC/MS) 

ΔΗΓΟ PP 

ΣΡΗΦΤΛΛΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΡΗΦΤΛΛΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΤΠΑΡΗΗΑ-

ΜΑΤΡΟΛΗΗΟ 

TRS1 TRS2 TRS3 TRS4 TRS5 TRB1 TRB2 TRB3 TRB4 TRB5 ΚΤΠ -Μ 

Βακζθθίκδ 4,3 4,7 0,0 3,7 3,8 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,2 

Κζκαιιςιζηυ 1,5 1,1 0,0 1,1 1,2 1,9 1,1 1,1 1,1 1,4 1,3 

Σονμζυθδ 46,0 19,9 85,9 130,7 74,4 158,6 204,7 81,9 64,7 37,0 213,4 

π-οδνμλο-αεκγμσηυ μλφ 2,0 1,4 1,7 1,8 1,9 2,5 1,9 2,0 1,9 1,8 2,1 

π-οδνμλο-θαζκοθ-μλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 

Βακζθθζηυ μλφ 5,7 3,1 4,1 4,4 3,1 20,9 6,9 5,3 4,5 3,1 9,4 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 14,3 4,1 6,7 8,5 7,7 20,5 11,0 12,6 11,3 6,6 17,1 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 5,3 6,7 5,4 96,2 40,7 5,8 33,2 6,0 7,3 29,5 6,5 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,2 1,3 0,0 0,0 1,3 

3.4 δζοδνμλοθαζκοθ μλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ονζκβηζηυ μλφ 1,6 0,0 0,0 1,4 1,4 2,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 

π-ημοιανζηυ μλφ 0,5 0,0 0,0 2,1 1,4 8,3 0,0 0,2 0,5 1,4 1,2 

Φενμοθθζηυ μλφ 1,3 0,6 0,7 1,0 1,1 11,4 0,8 1,1 1,0 1,1 1,9 

Καθεσηυ μλφ 3,2 3,0 3,1 3,1 3,0 4,0 3,1 3,1 3,0 3,2 3,3 

Καιπθενυθδ 4,9 4,7 4,8 4,9 4,7 4,9 4,9 4,9 4,8 5,4 4,9 

Άζξνηζκα PP 90,6 50,3 112,4 258,9 144,4 248,8 272,3 126,6 103,7 95,8 267,1 

Οθεακμθζηυ 1132,6 4686,4 151,5 391,0 366,9 1621,5 407,6 343,3 373,6 524,4 1570,8 

Οονζμθζηυ 64,6 45,7 30,0 38,3 44,6 84,2 36,1 33,8 37,6 57,1 87,2 

Μαζθζκζηυ 814,6 1436,3 59,2 213,0 123,3 1452,3 126,7 175,8 195,3 135,8 1119,4 

Άζξνηζκα Σεξπελίσλ 2011,8 6168,4 240,7 642,3 534,8 3158 570,4 552,9 606,5 717,3 2777,4 
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17.7. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ πνιπθαηλνιώλ θαη ηεξπελίσλ ηππνπνηεκέλσλ 

ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο 2005-2006  

 

Πίλαθαο 17.5.  Αλάιπζε επηκέξνπο πνιπθαηλνιώλ(ΡΡ) (mg/Κg ειαίνπ) θαη ηεξπελίσλ 

πεξηόδνπ 2005-2006 (GC/MS) 

ΔΗΓΟ PP 
ΔΥΣΡΑ 

EDV' AIV' DDV' SGV' GPV' FEV' 

Βακζθθίκδ 5,3 5,3 5,1 4,1 4,2 4,0 

Κζκαιιςιζηυ 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,1 

Σονμζυθδ 114,8 54,4 94,7 64,2 18,5 36,5 

π-οδνμλο-αεκγμσηυ μλφ 1,7 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5 

π-οδνμλο-θαζκοθ-μλζηυ μλφ 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Βακζθθζηυ μλφ 4,7 4,2 4,7 4,1 3,0 3,0 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 4,9 5,8 4,8 5,6 4,5 5,0 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 24,4 25,3 8,5 20,5 11,8 9,8 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4 δζοδνμλοθαζκοθ μλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ονζκβηζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

π-ημοιανζηυ μλφ 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Φενμοθθζηυ μλφ 1,6 1,2 0,8 0,9 0,7 0,8 

Καθεσηυ μλφ 4,6 3,8 3,3 3,2 3,2 3,0 

Καιπθενυθδ 5,0 5,1 5,3 5,2 5,0 4,7 

Άζξνηζκα PP 173,4 107,9 130,1 110,9 53,5 69,4 

Οθεακμθζηυ 2399,7 2150,2 3118,5 1802,3 3118,3 1344,4 

Οονζμθζηυ 56,0 61,9 125,2 68,2 63,1 55,0 

Μαζθζκζηυ 920,5 1138,6 1260,4 739,0 1451,4 689,1 

Άζξνηζκα Σεξπελίσλ 3376,2 3350,7 4504,1 2609,5 4632,8 2088,5 
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Πίλαθαο 17.5. (πλέρεηα) (2005-2006) 

ΔΗΓΟ PP 
ΠΟΠ ΒΥΓ ΠΦΔ 

EDP' AIP' MMP' BAP' MBW MPF 

Βακζθθίκδ 6,3 4,8 6,4 4,4 5,0 4,6 

Κζκαιιςιζηυ 1,1 0,0 1,2 1,4 1,1 1,1 

Σονμζυθδ 128,0 55,6 79,1 45,0 77,2 66,0 

π-οδνμλο-αεκγμσηυ μλφ 1,8 0,0 2,1 1,7 2,0 1,9 

π-οδνμλο-θαζκοθ-μλζηυ μλφ 3,6 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 

Βακζθθζηυ μλφ 5,4 4,3 7,9 4,1 5,7 5,1 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 5,3 5.,6 11,6 5,4 11,2 9,2 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 27,8 16,2 26,3 15,6 28,3 28,2 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 1,2 0,0 1,1 2,3 0,0 0,0 

3.4 δζοδνμλοθαζκοθ μλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ονζκβηζηυ μλφ 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

π-ημοιανζηυ μλφ 4,4 0,0 4,4 0,0 4,5 2,9 

Φενμοθθζηυ μλφ 3,7 0,0 1,9 1,0 1,5 1,3 

Καθεσηυ μλφ 7,6 0,0 3,4 3,3 3,0 3,0 

Καιπθενυθδ 0,0 0,0 5,3 5,1 5,0 5,0 

Άζξνηζκα PP 196,2 86,5 152,2 92,8 144,5 128,3 

Οθεακμθζηυ 2689,3 2213,8 1199,9 1428,3 695,2 509,1 

Οονζμθζηυ 68,7 65,1 53,4 61,1 38,0 31,8 

Μαζθζκζηυ 1280,1 806,6 480,1 79517,8 404,0 302,4 

Άζξνηζκα Σεξπελίσλ 4038,1 3085,5 1733,4 81007,2 1137,2 843,3 
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Πίλαθαο 17.5. (πλέρεηα) (2005-2006) 

ΔΗΓΟ PP 
ΒΗΟΛ ΟΛΟΚΛ. ΓΗΑΥ. 

AIB' MMB FEB' XKO' REO' 

Βακζθθίκδ 5,7 3,4 6,7 4,3 5,7 

Κζκαιιςιζηυ 1,2 1,1 1,4 1,2 1,1 

Σονμζυθδ 121,6 159,7 62,0 27,7 18,3 

π-οδνμλο-αεκγμσηυ μλφ 1,6 2,5 1,7 1,6 1,5 

π-οδνμλο-θαζκοθ-μλζηυ μλφ 3,4 0,0 0,0 3,4 0,0 

Βακζθθζηυ μλφ 4,6 8,5 3,9 3,6 3,5 

Οιμαακζθθζηή αθημυθδ 5,2 13,2 5,0 5,1 4,4 

Τδνμλο-ηονμζυθδ 23,6 48,4 7,3 11,4 9,4 

Πνςημηαηεπζηυ μλφ 1,1 1,2 1,1 0,0 0,0 

3.4 δζοδνμλοθαζκοθ μλζηυ μλφ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ονζκβηζηυ μλφ 1,5 1,6 1,4 0,0 0,0 

π-ημοιανζηυ μλφ 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 

Φενμοθθζηυ μλφ 0,9 2,3 0,8 0,6 0,8 

Καθεσηυ μλφ 3,5 3,5 3,2 3,2 3,1 

Καιπθενυθδ 5,0 5,5 5,0 5,2 5,2 

Άζξνηζκα PP 178,9 262,6 99,5 67,3 53 

Οθεακμθζηυ 1234,2 542,9 3267,8 1474,9 4679,9 

Οονζμθζηυ 44,0 37,3 89,0 67,2 314,9 

Μαζθζκζηυ 718,5 258,5 1236,0 725,9 1644,7 

Άζξνηζκα Σεξπελίσλ 1996,7 838,7 4592,8 2268 6639,5 

 

17.8. πκπεξάζκαηα γηα ηα είδε πνιπθαηλνιώλ θαη ηεξπελίσλ γηα ηα ηππνπνηεκέλα 

(εκπνξηθά) ειαηόιαδα Μεζζελίαο. 

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, αθθά ηαζ ηδκ επζζηυπδζδ ηςκ Πηλάθσλ 17.4 θαη 

17.5 πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα υζμ αθμνά ζηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ επζιένμοξ 

πμθοθαζκμθχκ ζηα ειπμνζηά (ηοπμπμζδιέκα) εθαζυθαδα: 

Ζ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ημο αενμίζιαημξ ηςκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθχκ είκαζ 112,2 mg/kg 

εθαίμο, εκχ δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ημο αενμίζιαημξ ηςκ ηενπεκίςκ είκαζ 1801,7 mg/kg εθαίμο. 

οβηνζηζηά ιε ηα δείβιαηα ηςκ επζθεβιέκςκ εθαζμθ, ηα ειπμνζηά εθαζυθαδα οπενηενμφκ ζδιακηζηά 

ςξ πνμξ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε ηενπεκζηέξ εκχζεζξ, εκχ ηέημζα δζαθμνά δεκ παναηδνείηαζ ζημ 

άενμζζια ημο ζοκυθμο ηςκ πμθοθαζκμθχκ.  
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Γζα ηζξ επζιένμοξ πμθοθαζκυθεξ ζζπφεζ υηζ: δ ιέζδ ηζιή ηδξ ηονμζυθδξ είκαζ 53,7 mg/kg 

εθαίμο ηαζ ηδξ οδνυλο- ηονμζυθδξ 19,9 mg/kg εθαίμο. Έηζζ δ πμζμζηζαία ζοιιεημπή ηςκ δφμ 

αοηχκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθζηχκ εκχζεςκ ζημ ζφκμθμ ημο αενμίζιαημξ ηςκ οπυθμζπςκ 

επζιένμοξ πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ είκαζ ηαηά ιέζμ υνμ πενίπμο 73%. Ζ παναπάκς 

παναηήνδζδ είκαζ ζφιθςκδ ιε ηα απμηεθέζιαηα πμθθχκ αζαθζμβναθζηχκ δεδμιέκςκ, ζηα μπμία  

έπεζ ανεεεί πανυιμζμ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηδξ ηονμζυθδξ ηαζ ηδξ οδνυλο- ηονμζυθδξ. 

θεξ μζ πμζμηζηέξ ηαηδβμνίεξ (ελαζνεηζηά πανεέκμ, Π.Ο.Π, μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ, 

αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ), ειθακίγμκηαζ ζηαεενέξ ςξ πνμξ ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ημοξ 

πενζεηηζηυηδηα ζε επζιένμοξ πμθοθαζκμθζηά ζοζηαηζηά, έηζζ χζηε κα ιδκ οπενέπεζ ηαιζά έκακηζ 

άθθδξ. 

Σνείξ απθέξ θαζκυθεξ (ηονμζυθδ, οδνμλοηονμζυθδ ηαζ αακζθθζηυ μλφ), έκα ζεημζνζδζηυ 

πανάβςβμ (deacetoxy εθεονςπασκδ άβθοημκ), ηαζ δφμ θζβκάκεξ (πζκμνεζζκυθδ ηαζ 

αηεημλοπζκμνεζζκυθδ) ακζπκεφεδηακ ςξ ηα ηφνζα ζοζηαηζηά ζε έληνα πανεέκα εθαζυθαδα ιε 

(HPLC) ηαζ δθεηηνμθυνδζδ γχκδξ ηνζπμεζδμφξ (capillary zone electrophoresis, CZE). Οζ 

θςημιεηνζημί δείηηεξ, δ δναζηζηυηδηα ηςκ εθεοεένςκ νζγχκ ηαζ δ μλεζδςηζηή ζηαεενυηδηα ηςκ 

δεζβιάηςκ έληνα πανεέκμο εθαζμθάδμο πμο εθήθεδζακ απυ εθζέξ πμο ιαγεφηδηακ ιε ημ πένζ ζε 

δζαθμνεηζημφξ ααειμφξ ςνίιακζδξ ζοζπεηίζηδηακ ζηαηζζηζηχξ ιε CZE ηαζ HPLC 

πμζμηζημπμίδζδ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ θαζκμθχκ ζημ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ ιεζχεδηε ιε ηδκ 

ςνζιυηδηα ηςκ εθαζμηάνπςκ. (Bonoli et al., 2004)  

Ζ παναηηδνζζηζηή ακημπή ζηδκ μλείδςζδ ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ 

ιμκαδζηή ημο ζφζηαζδ ζε θζπανά μλέα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηζξ ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ πμθθχκ 

επζιένμοξ ζοζηαηζηχκ υπςξ ηα θαζκμθζηά (Gallina-Toschi et al., 2005). Πμθθμί πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηζξ πδιζηέξ ηαζ εκγοιαηζηέξ μλεζδςηζηέξ δζενβαζίεξ μζ μπμίεξ επζιδηφκμοκ ή 

ιζηναίκμοκ ηδ δζάνηεζα γςήξ ημο εθαζμθάδμο. Δπίζδξ, δ πμζυηδηα ηςκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ 

πμο αβαίκμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναβςβήξ είκαζ ζδιακηζηά βζα ηδκ μλεζδςηζηή ηαζ δζαενεπηζηή 

πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο. Δπίζδξ δζαθμνεηζηά ζηάδζα ζηδκ παναβςβή ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο 

ιπμνμφκ κα πνμζδζμνίζμοκ ηζξ δζαθμνέξ ζηζξ πμζυηδηεξ ηςκ θαζκμθχκ. Γζάθμνεξ ακαθοηζηέξ 

ιέεμδμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ οδνυθζθςκ ζοζηαηζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ηςκ θςημιεηνζηχκ (παναδμζζαηέξ ιέεμδμζ) ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνςιαημβναθίαξ ορδθήξ εοηνίκεζαξ 

(HRGC, HPLC, HPCE). Οζ Gallina-Toschi et al. (2005) έδεζλακ υηζ δ πμζυηδηα ηςκ θαζκμθζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ζημ πανεέκμ εθαζυθαδμ υπςξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε παναδμζζαηέξ ηαζ ορδθήξ εοηνίκεζαξ 

ηεπκζηέξ επδνεάγεηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ πανάβμκηεξ υπςξ ηδκ πμζηζθία ηδξ εθζάξ ηαζ ημκ ααειυ 

ςνίιακζδξ αθθά επίζδξ ηζξ ηεπκμθμβίεξ παναβςβήξ-ελαβςβήξ ημο εθαζμθάδμο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 18
Ο

:  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΣΟΚΟΦΔΡΟΛΧΝ 

 

18.1. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ ηνθνθεξνιώλ ειαηνιάδσλ πεξηνρώλ Μεζζελίαο, 

πεξηόδνπ 2004 – 2005  

Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ημημθενμθχκ εηθνάγμκηαζ ζε ιg/g εθαίμο. Ο Πίλαθαο 18.1 

πανμοζζάγεζ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ακά πενζμπή. Οζ ακαθφζεζξ έβζκακ ιε HPLC ηαζ ζημ ρήκα 18.2 

έκα πνςιαημβνάθδια HPLC. Σμ ρήκα 18.1 δείπκεζ ηδ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ Βζη Δ ακά πενζμπή. 
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ρήκα 18.1. Μέζε πγθέληξσζε (κg/g) Βηη Δ ειαηνιάδσλ αλά πεξηνρή Μεζζελίαο πεξηόδνπ 

2004 – 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 18.2.Σππηθό ρξσκαηνγξάθεκα HPLC αλάιπζεο ηνθνθεξνιώλ ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο  
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 Πίλαθαο 18.1. Αλάιπζε ηνθνθεξνιώλ (κg/g) ειαηνιάδσλ πεξηόδνπ 2004 – 2005 (HPLC)  

ΠΔΡΗΟΥΔ δ- Σνθ (β+γ)-Σνθ α- Σνθ ύλνιν 

ηέξλα     

Σ1 1,2 14,5 682,6 698,4 

Σ2 5,0 18,7 1.009,1 1.032,8 

Σ3 1,4 11,6 513,8 525,8 

Σ4 3,2 13,2 649,9 666,3 

Σ5 - 12,0 485,4 497,4 

Πεηαιίδη 

ΠΔ1 0,9 15,5 591,9 608,3 

ΠΔ2 1,8 13,4 678,2 693,4 

ΠΔ3 5,4 13,4 764,1 783,0 

ΠΔ4 1,0 12,5 562,3 575,9 

ΠΔ5 5,5 14,6 634,7 654,8 

Πήδεκα 

ΠΖ1 0,6 16,3 706,8 723,7 

ΠΖ2 8,8 22,1 853,5 884,4 

ΠΖ3 2,0 24,3 785,7 832,2 

ΠΖ4 2,6 16,5 709,9 729,0 

ΠΖ5 2,8 11,5 634,6 648,9 

Μάλε Βηνινγηθό 

ΜΒ1 2,2 20,1 600,1 622,4 

ΜΒ2 1,5 11,7 692,4 704,5 

ΜΒ3 3,6 14,3 728,7 746,6 

ΜΒ4 3,7 11,8 642,5 657,0 

ΜΒ5 0,3 9,9 548,1 558,2 

Μάλε πκβαηηθό 

Μ1 0,3 11,3 663,1 674,7 

Μ2 1,3 15,8 672,8 689,9 

Μ3 1,5 12,5 603,8 617,8 

Μ4 1,4 14,2 662,3 677,9 

Μ5 - 13,0 641,1 654,1 
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18.2. Πνζνηηθή αλάιπζε ηνθνθεξνιώλ ηππνπνηεκέλσλ (εκπνξηθώλ) ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο 

2004 – 2005  

ημκ Πίλαθα 18.2 πανμοζζάγεηαζ δ ακάθοζδ ημημθενμθχκ ζε ηοπμπμζδιέκα εθαζυθαδα ηαζ 

πζμ ζοβηεηνζιέκα ζε ελαζνεηζηά πανεέκα εθαζυθαδα, εθαζυθαδα αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ, ΠΟΠ 

εθαζυθαδα ηαζ εθαζυθαδα μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ. Σμ ρήκα 18.3 δείπκεζ ηδ ιέζδ 

ζοβηέκηνςζδ Βζη Δ ακά είδμξ ηοπμπμζδιέκμο εθαζμθάδμο.  

 

Πίλαθαο .18.2. Αλάιπζε ηνθνθεξνιώλ (κg/g) ηππνπνηεκέλσλ ειαηνιάδσλ πεξηόδνπ 2004-2005 

(HPLC) 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ δ- Σνθ (β+γ) Σνθ α- Σνθνθεξόιε ύλνιν 

EXTRA 

AIV 2,4 18,6 920,7 941,8 

GPV 5,1 19,8 735,7 760,6 

SGV 3,4 17,0 807,6 828,0 

DDV 1,0 18,6 748,4 767,9 

EDV 1,0 16,7 701,0 718,7 

FEV 5,6 16,4 636,8 658,8 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 

FEB 4,8 21,7 835,4 861,9 

MMB 1,4 11,3 500,6 513,3 

AIB 2,1 18,1 699,9 720,1 

Π.Ο.Π 

MMP 3,3 20,4 732,0 755,7 

AIP 2,1 17,0 704,2 723,3 

BAP 0,0 11,2 583,6 594,8 

EDP 3,7 22,5 796,4 822,6 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

XKO 3,0 15,2 670,5 688,7 

REO 3,3 20,7 769,8 793,9 
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ρήκα 18.3. Μέζε ζπγθέληξσζε (κg/g) Βηη Δ αλά θαηεγνξία  ηππνπνηεκέλσλ ειαηνιάδσλ 

Μεζζελίαο 

18.3. Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ ηνθνθεξνιώλ ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο γηα ηελ πνηθηιία 

«Μαπξνιίζην» γηα ηηο πεξηόδνπο 2002/03 θαη 2004/05. 

ημοξ Πίλαθεο 18.3 ηαζ 18.4 δίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζεςκ HPLC 

ημημθενμθχκ βζα ηδκ πμζηζθία «Μαονμθίζζμ». 

 

Πίλαθαο 18.3 Αλάιπζε ηνθνθεξνιώλ (κg/g) ειαηνιάδσλ πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην» πεξηόδνπ 

2002/03 (HPLC) 

ΠΔΡΗΟΥΖ δ-Σνθ β+γ Σνθ α -Σνθ ύλνιν 

Ππιία-Ρσκαλνύ     

ΡΧΜ-Μ (3Φ) 1.4 11.6 513.8 525.8 

Σξηθπιία-Κππαξηζζία     

ΚΤΠ-Μ (3Φ) 1.9 11.9 514.7 549.7 

 

Πίλαθαο 18.4. Αλάιπζε ηνθνθεξνιώλ (κg/g) ειαηνιάδνπ «Μαπξνιίζην»  

                         πεξηόδνπ 2004-2005 

ΠΔΡΗΟΥΖ δ-Σνθ β+γ Σνθ α -Σνθ ύλνιν 

Ππιία-Ρσκαλνύ     

ΡΧΜ-Μ (3Φ) 2.1 12.3 512.6 602.7 

Σξηθπιία-Κππαξηζζία     

ΚΤΠ-Μ (3Φ) 1.47 12.1 521.8 589.67 
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18.4. πκπεξάζκαηα γηα ηηο ηνθνθεξόιεο ειαηνιάδσλ ειαηνθνκίαο θαη ηππνπνηεκέλσλ 

πεξηνρώλ Μεζζελίαο 

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, αθθά ηαζ ηδκ επζζηυπδζδ ηςκ Πηλάθσλ 18.1, 18.2 

πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα υζμ αθμνά ζηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ, 

ηυζμ ζηα δείβιαηα εθαζυθαδςκ ηςκ επζθεβιέκςκ πενζμπχκ, υζμ ηαζ ζε αοηά πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηα ειπμνζηά (ηοπμπμζδιέκα) εθαζυθαδα: 

Σα δείβιαηα εθαζυθαδςκ πμο ελεηάζηδηακ είκαζ πμθφ πθμφζζα υζμ αθμνά ζηδκ 

πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε ημημθενυθεξ. Σμ εφνμξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζοκμθζηά ακζπκεφζζιδξ 

αζηαιίκδξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 525-1130 ppm,υηακ ζηδκ αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ ηζιέξ πμο 

ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 180-250 ppm (Μπαθαηζμφναξ, 1997). 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ πανμοζζάγεηαζ ζηαεενή, ιε ιζηνέξ ιυκμ δζαηοιάκζεζξ ηδξ 

ηζιήξ ηδξ ηυζμ ιεηαλφ ηςκ δεζβιάηςκ ηςκ δζαθυνςκ επζθεβιέκςκ πενζμπχκ, υζμ ηαζ ιεηαλφ αοηχκ 

πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ηοπμπμζδιέκςκ εθαζυθαδςκ. Έηζζ δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ 

ηδξ αζηαιίκδξ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ ηένκαξ είκαζ 684 ppm, βζα ηδκ πενζμπή Πεηαθίδζ είκαζ 663 ppm 

ηαζ βζα ηδκ πενζμπή Πήδδια είκαζ 746 ppm. Αλζμζδιείςηδ είκαζ ηαζ δ ζηαεενυηδηα πμο 

πανμοζζάγεζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ιεηαλφ ηδξ αζμθμβζηήξ ηαζ ηδξ ζοιααηζηήξ 

ηαθθζένβεζαξ ζηδκ πενζμπή Μάκδ. Ζ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ζηα δείβιαηα αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ 

είκαζ 657 ppm, εκχ δ ακηίζημζπδ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ ζοιααηζηήξ είκαζ 663 ppm. Να ζδιεζςεεί πςξ 

μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ βζα ηζξ πμθοθαζκυθεξ, έδεζπκακ ιζα ζαθή οπενμπή ηδξ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ, 

ηάηζ πμο υπςξ θαίκεηαζ δεκ απμδεζηκφεηαζ βζα ηδκ αζηαιίκδ Δ. Ακηίζημζπδ ζηαεενυηδηα ειθακίγεζ 

ηαζ δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αζηαιίκδξ ιεηαλφ ηςκ ηοπμπμζδιέκςκ εθαζυθαδςκ. Έηζζ δ ιέζδ 

ζοβηέκηνςζδ βζα ηα ελαζνεηζηά πανεέκα εθαζυθαδα είκαζ 779 ppm, βζα ηα αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ 

694 ppm, βζα ηα Π.Ο.Π 724 ppm ηαζ βζα ηα μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ 746 ppm. Ζ ιέζδ 

ζοβηέκηνςζδ υθςκ ηςκ ηοπμπμζδιέκςκ είκαζ 737 ppm, εθαθνχξ ορδθυηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ 

ηςκ επζθεβιέκςκ πμο είκαζ 682 ppm.  

πςξ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ επζζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ (Fedeli, 1986), δ 

ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ημημθενμθχκ πμο ακζπκεφηδηακ είκαζ ηδξ ιμνθήξ α-, δ μπμία ζηα 

δείβιαηα πμο ελεηάζηδηακ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 97% ημο ζοκυθμο ηδξ ζοκμθζηά ακζπκεφζζιδξ 

αζηαιίκδξ. Να ζδιεζςεεί υηζ ημ πμζμζηυ αοηυ είκαζ αηυιδ ιεβαθφηενμ ηαζ απυ αοηυ πμο 

ακαθένεηαζ ζηδκ αζαθζμβναθία, υπμο βζα ηάπμζμοξ ενεοκδηέξ είκαζ 90% (Fedeli, 1986), εκχ βζα 

άθθμοξ ιπμνεί κα θηάζεζ ιέπνζ ηαζ 95% (Μπυζημο, 1996).  
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1:  BHT (ανηιοξειδωηικό για ζςνηήπηζη δείγμαηορ) 

2:  16:0, παλμιηικό 

3:  16:1ω9 παλμιηελαϊκό 

4:  18:0, ζηεαηικό 

5:  18:1ω9, ελαϊκό 

6:  18:1ω7, cis-βεσενικό 

7:  18:2ω6, λινολεϊκό 

8:  18:3ω3, λινολενικό 

9:  20:0, απασιδικό 

11:  20:1ω9, γονδοϊκό 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 19
Ο

:  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΧΝ ΣΡΗΓΛΤΚΔΡΗΓΗΧΝ & 

ΚΟΤΑΛΔΝΗΟΤ 

 

19.1. Γεληθά  

ημοξ Πίλαθεο 19.1 θαη 19.2 πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα θζπανχκ 

μλέςκ ηαζ ζημοαθεκίμο βζα ηζξ πενζυδμοξ 2000-2001, 2002-2003 ηαζ 2004 – 2005 ακηίζημζπα. 

Οζ ακαθφζεζξ έβζκακ ιε GC/MS ιεηά απυ ιεηαηνμπέξ ηςκ FA ηςκ TG ζε FAME. Σμ 

ζημοαθέκζμ εηθνάγεηαζ ζε mg/110g. Σα απμηεθέζιαηα εηθνάγμκηαζ ζε ιg/g.  

ημ ρήκα 19.1 δίκεηαζ έκα ηοπζηυ πνςιαημβνάθδια GC/MS ηςκ FAME (απυ ηα FA ηςκ 

TG) εκυξ δείβιαημξ πανεέκμο εθαζυθαδμο Μεζζδκίαξ. 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 19.1. Σππηθό αεξηνρξσκαηνγξάθεκα (GC/MS) ησλ FAME  ιηπαξώλ νμέσλ ησλ TG 

από δείγκα παξζέλνπ ειαηνιάδνπ Μεζζελίαο 
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19.2. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκσλ FA ησλ TG (θαη ζθνπαιελίνπ) ησλ ειαηνιάδσλ 

πεξηνρώλ Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2000-2001 

 

Πίλαθαο 19.1. Αλάιπζε FA ησλ TG (σο FAME, κg/g) θαη ζθνπαιελίνπ (mg/110g) γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2001 (GC/MS) 

FA ησλ TG ΣΔΡΝΑ (2000/01) 

FAME  Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ(3Φ)  

14:O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

16:O (παθιζηζηυ) 14.23 16.83 15.09 16.54 12.49 12.86 

16:1ς9c (παθιζημθεζηυ) 0,17 0,17 0,18 0,19 0,2 0,19 

16:1ς7c 0,89 0,96 0,89 0,88 0,77 0,83 

17:O 0,06 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 

18:O (ζηεαηζηυ) 3,88 3,92 3,83 3,25 3,64 3,68 

18:1ς9c (εθασηυ) 69,4 67,08 69,12 68,56 71,13 70,69 

18:1ς7c 2,21 1,98 2,2 2,23 2,45 2,29 

18:2ς6cc (θζκεθασηυ) 6,57 6,63 6,01 5,71 6,72 6,97 

18:3ς3 (θζκμθεκζηυ) 0,91 0,82 0,87 0,8 0,82 0,8 

20:O 0,69 0,63 0,69 0,63 0,64 0,64 

20:1ς9 0,37 0,32 0,38 0,38 0,37 0,37 

22:O 0,23 0,2 0,22 0,22 0,21 0,21 

24:O 0,09 0,07 0,08 0,08 0,05 0,07 

ημοαθέκζμ (mg/110 g) 286.00 271.00 380.00 415.00 419.00 304.00 

Κμνεζιέκα 19,21 21,75 20,01 20,82 17,12 17,52 

Αηυνεζηα 80,51 77,96 79,64 78,74 82,46 82,14 
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Πίλαθαο 19.1. (πλέρεηα) (2000-2001) 

FA ησλ TG ΠΔΣΑΛΗΓΗ (2000/01) 

FAME ΠΔ1 ΠΔ2 ΠΔ3 ΠΔ4 ΠΔ5 ΠΔ (3Φ) 

14:O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 

16:O (παθιζηζηυ) 19.62 17.44 17.90 15.20 13.11 13.33 

16:1ς9c (παθιζημθεζηυ) 0.14 0.14 0.15 0.18 0.20 0.17 

16:1ς7c 0,86 0,83 0,92 0,84 0,84 0,85 

17:O 0,05 0,06 0,05 0,04 0,06 0,04 

18:O (ζηεαηζηυ) 3,97 4,0 4,0 3,47 3,91 3,85 

18:1ς9c (εθασηυ) 66,12 67,27 66,35 69,64 70,52 70,63 

18:1ς7c 1,79 2,13 2,16 2,03 2,02 1,86 

18:2ς6cc (θζκεθασηυ) 5,2 5,82 6,15 6,0 6,7 6,92 

18:3ς3 (θζκμθεκζηυ) 0,73 0,73 0,77 0,84 0,84 0,72 

20:O 0,65 0,65 0,66 0,65 0,68 0,65 

20:1ς9 0,32 0,34 0,34 0,38 0,38 0,36 

22:O 0,2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,21 

24:O 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 

ημοαθέκζμ (mg/110g) 257.00 308.00 287.00 376.00 492.00 352.00 

Κμνεζιέκα 24,6 22,46 22,92 19,71 18,1 18,18 

Αηυνεζηα 75,16 77,26 76,83 79,9 81,49 81,5 
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Πίλαθαο 19.1. (πλέρεηα)  

FA ησλ TG  ΠΖΓΖΜΑ (2000/01)  

FAME ΠΖ1 ΠΖ2 ΠΖ3 ΠΖ4 ΠΖ5 ΠΖ (3Φ) 

14:O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

16:O (παθιζηζηυ) 16.05 18.82 17.59 14.19 13.36 13.43 

16:1ς9c (παθιζημθεζηυ) 0.15 0.17 0.15 0,18 0,2 0,19 

16:1ς7c 0,93 0,89 0,93 0,86 0,77 0,76 

17:O 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 

18:O (ζηεαηζηυ) 3,68 3,7 3,6 3,62 3,25 3,28 

18:1ς9c (εθασηυ) 68,59 66,16 67,69 69,84 71,29 71,33 

18:1ς7c 2,35 2,02 2,14 2,46 2,17 2,1 

18:2ς6cc (θζκεθασηυ) 5,52 5,86 5,38 6,23 6,22 6,26 

18:3ς3 (θζκμθεκζηυ) 0,87 0,78 0,81 0,85 0,83 0,82 

20:O 0,67 0,64 0,64 0,67 0,66 0,66 

20:1ς9 0,38 0,34 0,35 0,39 0,42 0,43 

22:O 0,22 0,2 0,2 0,23 0,23 0,22 

24:O 0,09 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 

ημοαθέκζμ (mg/110g) 359.00 262.00 350.00 383.00 417.00 493.00 

Κμνεζιέκα 20,8 23,53 22,21 18,86 17,67 17,76 

Αηυνεζηα 78,78 76,22 77,45 80,8 81,91 81,88 
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Πίλαθαο 19.1. (πλέρεηα) (2000-2001) 

FA ησλ TG ΜΑΝΖ (ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ) (2000/01) 

FAME ΜΒ ΜB1 MB2 MB3 MB4 MB (3Φ) 

14:O 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

16:O (παθιζηζηυ) 21.87 21.95 17.74 19.44 14.65 16.82 

16:1ς9c (παθιζημθεζηυ) 0.29 0.15 0.13 0.14 0.18 0.16 

16:1ς7c 0,77 0,79 0,91 0,9 0,82 0,96 

17:O 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 

18:O (ζηεαηζηυ) 3,64 3,62 3,97 3,8 4,06 4,3 

18:1ς9c (εθασηυ) 64,6 64,41 67,1 65,96 69,17 67,22 

18:1ς7c 1,77 2,09 1,92 1,9 2,09 2,24 

18:2ς6cc (θζκεθασηυ) 4,94 4,94 5,89 5,52 6,38 6,01 

18:3ς3 (θζκμθεκζηυ) 0,63 0,63 0,76 0,72 0,8 0,68 

20:O 0,61 0,6 0,64 0,62 0,69 0,64 

20:1ς9 0,3 0,29 0,32 0,3 0,35 0,29 

22:O 0,17 0,18 0,2 0,19 0,23 0,2 

24:O 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 

ημοαθέκζμ (mg/110g) 193.00 230.00 255.00 280.00 445.00 328.00 

Κμνεζιέκα 26,44 26,49 22,7 24,22 19,79 22,1 

Αηυνεζηα 73,29 73,3 77,03 75,43 79,79 77,56 
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Πίλαθαο 19.1. (πλέρεηα) (2000-2001) 

FA ησλ TG ΜΑΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΟ) (2000/01) ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

FAME Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ (3Φ) ΚΑΛ 2Φ  
ΚΑΛ 

3Φ 

14:O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

16:O (παθιζηζηυ) 21.23 17.95 18.83 14.34 13.72 13.60 13.67 

16:1ς9c(παθιζημθεζηυ) 0.14 0.17 0.17 0.17 0.17 0.21 0.20 

16:1ς7c 0,81 0,96 0,97 0,81 0,82 0,99 1.00 

17:O 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,04 0,06 

18:O (ζηεαηζηυ) 3,82 4.00 3,46 3,82 4,57 3,33 3,33 

18:1ς9c (εθασηυ) 64,7 66,7 66,8 69,46 68,57 70,86 70,56 

18:1ς7c 1,73 1,95 2,14 2,46 2,12 2,07 2,22 

18:2ς6cc (θζκεθασηυ) 5,26 5,92 5,24 6,32 7,42 6,56 6,49 

18:3ς3 (θζκμθεκζηυ) 0,69 0,76 0,73 0,8 0,79 0,78 0,82 

20:O 0,63 0,63 0,61 0,67 0,72 0,61 0,63 

20:1ς9 0,31 0,32 0,32 0,37 0,34 0,39 0,4 

22:O 0,19 0,19 0,19 0,23 0,23 0,2 0,2 

24:O 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 

ημοαθέκζμ(mg/110g) 237.00 296.00 326.00 405.00 338.00 339.00 354.00 

Κμνεζιέκα 26,04 22,92 23,24 19,24 19,41 17,89 17,99 

Αηυνεζηα 73,63 76,78 76,36 80,39 80,21 81,86 81,69 
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19.3. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκώλ FA ησλ TG (θαη ζθνπαιελίνπ) ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2002-2003 

Πίλαθαο 19.2. Αλάιπζε FA ησλ TG (σο FAME, κg/g) θαη ζθνπαιελίνπ (mg/110g) πεξηόδνπ 2002-2003 (GC/MS) 

FA ησλ TG 
ΣΔΡΝΑ  ΠΔΣΑΛΗΓΗ  ΠΖΓΖΜΑ 

Σ 1 Σ 2 Σ 3 Σ 4 Σ5 ΠΔ 1 ΠΔ 2 ΠΔ 3 ΠΔ 4 ΠΔ5 ΠΖ 1 ΠΖ 2 ΠΖ 3 ΠΖ 4 ΠΖ5 

14:O 0,02 0,02 0,02 0,03 0.02 0,01 0,02 0,02 0,02 0.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 

16:O (παθιζηζηυ) 13,84 13,74 14,52 13,79 12.49 14,79 14,41 14,66 14,61 13.11 15,25 15,07 14,94 15,71 13.36 

16:1ς9c (παθιζημθεζηυ) 0,15 0,16 0,16 0,2 0,2 0,13 0,14 0,17 0,16 0.20 0,18 0,14 0,18 0,16 0,2 

16:1ς7c 0,85 0,86 0,84 0,83 0,77 0,87 0,8 0,86 0,84 0,84 0,95 0,84 0,86 0,86 0,77 

17:O 0,09 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,06 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 

18:O (ζηεαηζηυ) 3,6 3,67 3,52 3,92 3,64 3,84 3,81 4,12 3,89 3,91 3,91 3,34 3,44 3,4 3,25 

18:1ς9c (εθασηυ) 67,9 68,08 67,97 68,14 71,13 66,31 67,46 66,91 67,22 70,52 65,68 67,54 67,65 67,65 71,29 

18:1ς7c 2,45 2,42 2,08 2,4 2,45 2,46 2,24 1,97 2,19 2,02 2,13 2,36 2,34 2,33 2,17 

18:2ς6cc (θζκεθασηυ) 7,53 7,46 7,49 7 6,72 8,36 7,73 7,87 7,69 6,7 8,11 7,34 6,95 6,37 6,22 

18:3ς3 (θζκμθεκζηυ) 0,86 0,89 0,75 0,9 0,82 0,73 0,77 0,87 0,8 0,84 1 0,77 0,84 0,83 0,83 

20:O 0,6 0,63 0,63 0,67 0,64 0,62 0,66 0,66 0,65 0,68 0,68 0,61 0,63 0,62 0,66 

20:1ς9 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37 0,32 0,35 0,34 0,34 0,38 0,34 0,35 0,36 0,35 0,42 

22:O 0,18 0,21 0,2 0,2 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,23 0,21 0,18 0,22 0,19 0,23 

24:O 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08 

ημοαθέκζμ (mg/110g) 18,4 18,42 19,02 18,77 17,12 19,54 19,22 19,74 19,48 18,1 20,21 19,34 19,38 20,07 17,67 

Κμνεζιέκα 80,11 80,24 79,64 79,83 82,46 79,18 79,49 78,99 79,24 81,49 78,39 79,34 79,18 78,55 81,91 

Αηυνεζηα 0,02 0,02 0,02 0,03 0.02 0,01 0,02 0,02 0,02 0.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 
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Πίλαθαο 19.2. (πλέρεηα) (2002/03) 

FA ησλ TG 
ΜΑΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΑΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΟ) ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΜΒ 1 ΜΒ 2 ΜΒ 3 ΜΒ 4 Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 ΑΒΗΑ 2 

14:O 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

16:O 

(παθιζηζηυ) 
15,0 16,48 14,92 14,85 15,38 15,35 14,91 14,55 16,47 

16:1ς9c 

(παθιζημθεζηυ) 
0,12 0,02 0,14 0,15 0,16 0,14 0,17 0,14 0,15 

16:1ς7c 0,87 0,92 0,83 0,84 0,94 0,92 0,95 0,82 0,94 

17:O 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 

18:O 

(ζηεαηζηυ) 
4,24 4,39 4,03 4,07 3,58 3,51 3,77 4,33 4,21 

18:1ς9c 

(εθασηυ) 
66,7 63,64 67,30 66,24 66,32 66,25 65,74 66,9 64,30 

18:1ς7c 1,91 2,02 2,07 2,09 2,25 2,27 2,3 2,22 2,17 

18:2ς6cc 

(θζκεθασηυ) 
7,13 9,19 7,52 8,59 8,33 8,32 8,9 7,66 8,37 

18:3ς3 

(θζκμθεκζηυ) 
0,66 0,78 0,68 0,72 0,67 0,74 0,83 0,79 0,92 

20:O 0,65 0,69 0,63 0,64 0,58 0,62 0,61 0,65 0,68 

20:1ς9 0,31 0,32 0,3 0,32 0,33 0,35 0,33 0,31 0,34 

22:O 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17 0,19 0,21 0,2 

24:O 0,03 0,05 0,04 0,01 0,05 0,05 0,03 0,04 0,06 

ημοαθέκζμ 

(mg/110g) 
640.00 377.00 724.00 578 19,83 19,87 19,59 19,86 444.00 

Κμνεζιέκα 20,16 21,87 19,89 19,82 79 78,99 79,22 78,84 21,7 

Αηυνεζηα 77,70 76,89 78,84 78,95 0,02 0,02 0,02 0,02 77,19 
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19.4. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκώλ ησλ FA ησλ TG ειαηνιάδσλ πεξηνρώλ Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2004 – 2005  

Πηλαθαο 19.3. Αλάιπζε FA ησλ TG (σο FAME κg/g) πεξηόδνπ 2004 – 2005 (GC/MS) 

FA ησλ TG ΣΔΡΝΑ ΠΔΣΑΛΗΓΗ ΠΖΓΖΜΑ 

FAME Σ 1 Σ 2 Σ 3 Σ 4 Σ 5 ΠΔ 1 ΠΔ 2 ΠΔ 3 ΠΔ 4 ΠΔ 5 ΠΖ1 ΠΖ2 ΠΖ3 ΠΖ4 ΠΖ5 

14:O 0,02 0,01 0,02 0,03 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,018 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 

16:O (παθιζηζηυ) 13,74 13,64 14,22 13,59 12.49 14,69 14,41 14,65 14,6 14,03 15,35 15,07 14,84 15,6 13.36 

16:1ς9c(παθιζημθεζηυ) 0,14 0,15 0,16 0,2 0,2 0,12 0,14 0,16 0,15 0,13 0,18 0,14 0,17 0,16 0,2 

16:1ς7c 0,85 0,86 0,84 0,83 0,77 0,88 0,82 0,86 0,84 0,83 0,96 0,84 0,85 0,86 0,77 

17:O 0,09 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,06 0,03 0,05 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 

18:O(ζηεαηζηυ) 3,5 3,67 3,52 3,84 3,64 3,82 3,81 4,1 3,85 3,54 3,9 3,24 3,44 3,4 3,25 

18:1ς9c(εθασηυ) 67,9 68,18 67,65 68 71,13 66,54 67,44 66,85 67 68,52 65,7 67,2 67,9 67,6 71,29 

18:1ς7c 2,4 2,42 2,18 2,3 2,45 2,44 2,24 1,98 2,2 2,54 2,13 2,35 2,34 2,33 2,17 

18:2ς6cc(θζκεθασηυ) 7,5 7,46 7,48 7 6,72 8,26 7,72 7,85 7,74 7,54 8,2 7,34 6,8 6,37 6,22 

18:3ς3(θζκμθεκζηυ) 0,86 0,88 0,77 0,9 0,82 0,73 0,76 0,86 0,8 0,78 1 0,76 0,84 0,83 0,83 

20:O 0,6 0,63 0,63 0,67 0,64 0,62 0,65 0,66 0,65 0,62 0,66 0,61 0,63 0,62 0,66 

20:1ς9 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37 0,32 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 0,35 0,42 

22:O 0,18 0,21 0,2 0,2 0,21 0,19 0,19 0,18 0,19 0,19 0,21 0,19 0,22 0,19 0,23 

24:O 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08 

Κμνεζιέκα 18,5 18,55 19,32 18,85 17,12 19,44 19,22 19,85 19,54 19,02 20,2 19,24 19,5 20 17,67 

Αηυνεζηα 80,11 80,24 79,64 79,83 82,46 79,18 79,49 78,99 79,24 79,34 78,39 79,34 79,18 78,55 81,91 
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Πηλαθαο 19.3. (πλέρεηα) (2004/05) 

FA ησλ TG ΜΑΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΑΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΟ) 

FAME ΜΒ1 ΜΒ2 ΜΒ3 ΜΒ4 Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 

14:O 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

16:O (παθιζηζηυ) 15 16,5 14,9 14,8 15,48 15,35 14,9 14,6 

16:1ς9c(παθιζημθεζηυ) 0,12 0,12 0,14 0,15 0,16 0,14 0,18 0,14 

16:1ς7c 0,87 0,9 0,83 0,84 0,94 0,92 0,96 0,82 

17:O 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 

18:O(ζηεαηζηυ) 4,24 4,42 4,02 4,08 3,58 3,5 3,75 4,3 

18:1ς9c(εθασηυ) 66,5 63,7 67,5 66 66,32 66,28 65,64 67 

18:1ς7c 1,91 2,02 2,05 2,09 2,26 2,27 2,3 2,2 

18:2ς6cc(θζκεθασηυ) 7,2 9 7,52 8,69 8,35 8,32 8,9 7,7 

18:3ς3(θζκμθεκζηυ) 0,65 0,78 0,69 0,72 0,67 0,74 0,82 0,79 

20:O 0,65 0,69 0,65 0,64 0,58 0,62 0,61 0,65 

20:1ς9 0,31 0,32 0,3 0,32 0,33 0,35 0,33 0,31 

22:O 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17 0,19 0,21 

24:O 0,03 0,05 0,04 0,01 0,05 0,05 0,04 0,04 

Κμνεζιέκα 20,14 21,87 19,9 19,8 19,8 19,9 19,65 19,82 

Αηυνεζηα 77,7 76,89 78,84 78,95 79 78,99 79,22 78,84 
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19.5. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκώλ FA ησλ TG γηα ηελ πνηθηιία «Μαπξνιίζην» Μεζζελίαο 

πεξηόδσλ 2002/03 θαη 2005/06 

Πίλαθαο 19.4. Αλαιύζεηο FA ησλ TG (σο FAME κg/g) πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην) πεξηόδσλ 

2002/03 θαη 2005/06 

FA ησλ TG ΠΤΛΗΑ (ΡΧΜ-Μ) ΚΤΠΑΡΗΗΑ (ΚΤΠ-Μ) 

FAME 2002/03 2005-06 2002/03 2005/06 

14:O 0.02 0.02 0.023 0.018 

16:O (παθιζηζηυ) 14.91 14.85 14.23 14.85 

16:1ς9c(παθιζημθεζηυ) 2.3 2.4 2.7 2.4 

16:1ς7c 0.93 0.92 0.89 0.88 

17:O 0.06 0.05 0.056 0.065 

18:O(ζηεαηζηυ) 3.62 3.60 3.65 3.67 

18:1ς9c(εθασηυ) 65.45 65.67 65.56 66.54 

18:1ς7c 2.47 2.40 2.48 2.46 

18:2ς6cc(θζκεθασηυ) 9.08 8.96 8.97 8.67 

18:3ς3(θζκμθεκζηυ) 0.80 0.78 0.82 0.79 

20:O 0.62 0.61 0.59 0.63 

20:1ς9 0.35 0.34 0.32 0.34 

22:O 0.17 0.19 0.15 0.18 

24:O 0.06 0.07 0.059 0.058 

Κμνεζιέκα 19.48 19.42 19.54 19.57 

Αηυνεζηα 79.22 79.21 78.23 79.25 

 

19.6. πκπεξάζκαηα γηα ηα FA ησλ TG θαη γηα ην ζθνπαιέλην ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο 

Ζ ακάθοζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ηαζ ημο ζημοαθεκίμο θαίκεηαζ κα έπεζ παναπθήζζεξ 

ζηαεενέξ ηζιέξ ηαζ ζηζξ ηνεζξ πενζυδμοξ 200/01, 2002/03, 2004/05. 

Γκςνίγμοιε υηζ ζημ πανεέκμ εθαζυθαδμ μζ ηζιέξ ημο ζημοαθεκίμο ηοιάκμκηαζ ιεηαλφ 200 

ηαζ 700 mg/110 g θαδζμφ (Smith, 2000). Πανυιμζεξ ηζιέξ ανέεδηακ ζηδ ιεθέηδ ηςκ 

Kalogeropoulos and Andrikopoulos (2004) ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 454 mg/110 g. Οζ ηζιέξ ιαξ 

ηοιάκεδηακ ιεηαλφ 240 ηαζ 940 mg/110 g θαδζμφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 20
Ο

:  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΣΔΡΟΛΧΝ ΚΑΗ ΚΟΤΑΛΔΝΗΟΤ 

 

20.1. Γεληθά 

ημκ Πίλαθα 20.1 απμηοπχκεηαζ δ ακάθοζδ ζηενμθχκ δζαθμνεηζηχκ δεζβιάηςκ βζα ηδκ 

εθαζμημιζηή πενίμδμ 2000-2001, ζημκ Πίλαθα 20.2 θαίκεηαζ δ ακάθοζδ ζηενμθχκ δζαθμνεηζηχκ 

δεζβιάηςκ βζα ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2002-2003, εκχ ζημκ Πίλαθα 20.3 βζα ηδκ εθαζμημιζηή 

πενίμδμ 2004-2005, ηαζ ζημκ Πίλαθα 20.4 απμηοπχκεηαζ δ ακάθοζδ ζηενμθχκ βζα ηδκ 

εθαζμημιζηή πενίμδμ 2005-2006. ημκ Πίλαθα 20.5 δίκμκηαζ μζ ακαθφζεζξ ειπμνζηχκ εθαζμθάδςκ 

Μεζζδκίαξ πενζυδμο 2005-2006. 

Οζ ηζιέξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζηενμθχκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ δεζβιάηςκ ζε δζαθμνεηζηέξ 

εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ έδεζλακ ζοιθςκία ιε αοηέξ πμο πανμοζζάζηδηακ βζα ημ εθαζυθαδμ απμ 

ημοξ Phillips et al. (2004). Αοημί ανήηακ ιεβάθδ δζαηφιακζδ ζηδκ ακαθμβία ηςκ εθεοεένςκ ηαζ 

εζηενμπμζδιέκςκ ζηενμθχκ ζε δζαθμνεηζηά θάδζα ηαζ θζπανά, ιε ηζξ εθεφεενεξ ζηενυθεξ κα 

ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 32 ηαζ 94% ηςκ ζοκμθζηχκ ζηενμθχκ. Ζ οδνμβυκςζδ ιείςζε ηζξ ζοκμθζηέξ 

ζηενυθεξ ηαζ αφλδζε ηζξ εζηενμπμζδιέκεξ ζηενυθεξ. 

φιθςκα ιε ημοξ Koutsaftakis et al. (1999) μζ ζηενυθεξ επδνεάγμκηαζ ζδιακηζηά απυ ημ 

ζηάδζμ ςνζιυηδηαξ ημο ηανπμφ ηδξ εθζάξ. Σμκ Γεηέιανζμ (ηδ ιέβζζηδ πενίμδμ ζοβημιζδήξ ηδξ 

εθζάξ) δ ακαθμβία ηαιπεζηενυθδξ/ζηζβιαζηενυθδξ έθεαζε ηδκ ιέβζζηδ ηζιή εκχ δ α-ζζημζηενυθδ 

ηζξ εθάπζζηεξ ηζιέξ. Δπίζδξ πνδζζιμπμίδζακ δφμ δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ 30 ηαζ 45°C ηαζ 

ανήηακ υηζ ζημοξ 30°C δ Γ5 ααεκαζηενυθδ ηαζ δ ακαθμβία ηαιπεζηενυθδξ/ζηζβιαζηενυθδξ είπακ 

ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ζε ζφβηνζζδ ιε αοηέξ ζε εενιμηναζία 45°C. 

ημ ρήκα 20.1. δίκεηαζ ζζηυβναιια ηδξ α-ζζημζηνενυθδξ βζα ηδκ πενίμδμ 2002-2003. 

Οζ ακαθφζεζξ έβζκακ ιε GC/GID ηαζ ηα απμηεθέζιαηα εηθνάγμκηαζ βζα ηζξ ζηενυθεξ ζε 

mg/g ηαζ βζα ημ ζημοαθέκζμ ζε mg/110g εθαίμο. 
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ρήκα 20.1. Απεηθόληζε β-ζηηνζηεξόιεο γηα ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2002-2003 ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Μεζζελίαο (mg/g) 

 

 

Δπίζδξ ημ ρήκα 20.2 δείπκεζ έκα ηοπζηυ αενζμπνςιαημβνάθδια ζηενμθχκ ηαζ 

ζημοαθεκίμο απυ δείβια πανεέκμο εθαζμθάδμο.  

 

 

 

1:  5-a-πμθεζηάκζμ     4:  ζηζβιαζηενυθδ 

     (εζςηενζηυ πνυηοπμ)   5:  α-ζζημζηενυθδ 

2:  πμθδζηενυθδ    6:  Γ
5
-ααεκαζηενυθδ 

3:  ηαιπεζηενυθδ    7:  ζημοαθέκζμ 

ρήκα 20.2. Σππηθό αεξηνρξσκαηνγξάθεκα ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ από δείγκα 

παξζέλνπ ειαηνιάδνπ Μεζζελίαο 
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20.2. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκώλ ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ ειαηνιάδσλ πεξηνρώλ 

Μεζζελίαο πεξηόνδνπ 2000-2001 

Πίλαθαο 20.1. Αλάιπζε ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ (mg/110g) γηα ηελ πεξίνδν 2000-2001 

(GC/FID) 

ΠΔΡΗΟΥΖ  Squal Chol Campe Stigma b-sito Γ-5-avenast 

ηέξλα 

Σ1  403.63 0.44 2.71 1.85 125.70 15.85 

  372.95 0.37 2.76 1.84 121.97 12.27 

Σ2  365.46 0.97 3.20 3.52 150.12 27.90 

  354.04 0.93 3.15 4.12 151.03 29.11 

Σ3  433.61 1.11 3.86 3.98 171.22 34.46 

  441.18 1.64 3.23 3.72 170.77 31.00 

Σ4  371.98 0.71 1.80 1.94 87.34 17.64 

  341.35 0.22 2.20 2.15 111.44 17.47 

Σ5  433.53 0.66 2.98 3.29 128.17 22.25 

  430.83 0.84 3.81 4.78 157.45 30.39 

Σ 3Φ  -- 1.40 1.02 1.27 82.24 --  

  416.54 0.95 2.91 3.52 96.01 13.44 

Πεηαιίδη 

ΠΔ 1 389.67 0.98 2.47 3.84 139.8 21.2 

ΠΔ2  380.06 1.17 2.01 3.01 85.68 13.83 

  373.83 1.26 1.94 2.16 86.73 13.84 

ΠΔ3 372.87 1.08 3.45 3.45 94.7 19.42 

ΠΔ4  398.29 0.90 3.48 2.96 167.86 43.13 

  480.87 1.11 3.99 3.29 175.39 40.87 

ΠΔ5  443.03 0.86 4.04 5.17 170.44 33.77 

  403.70 1.31 4.08 5.01 171.14 33.05 

ΠΔ 3Φ  284.05 0.16 2.94 3.91 111.27 17.02 

  273.33 0.63 1.71 1.21 89.45 18.72 

Πήδεκα 

ΠΖ1  438.54 0.25 3.56 2.67 161.37 27.99 

  440.80 0.41 3.32 3.81 167.86 27.23 

ΠΖ2  314.19 0.73 2.33 2.64 117.70 8.94 

  338.69 0.68 2.26 2.83 114.75 19.32 

ΠΖ3 378.45 0.91 3.56 2.98 89.56 32.45 

ΠΖ4 399.67 0.96 3.78 2.48 143.67 37.6 

ΠΖ5 378.78 0.78 3.57 2.84 88.2 32.75 

ΠΖ 3Φ  475.03 1.26 2.32 4.11 111.17 18.29 

  433.82 1.05 2.51 3.00 117.96 22.12 
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Πίλαθαο 20.1. (πλέρεηα)(2000/01) 

ΠΔΡΗΟΥΖ  Squal Chol Campe Stigma b-sito Γ-5-avenast 

Μάλε 

Βηνινγηθό 

ΜΒ1  331.33 0.40 2.80 1.71 117.67 14.42 

  232.83 0.25 1.97 1.01 93.34 13.87 

ΜΒ2 379.45 0.56 3.98 2.98 107.98 27.89 

ΜΒ3 398.67 0.47 4.02 2.68 111.67 33.41 

ΜΒ4 345.89 0.54 2.94 1.76 118.02 15.56 

ΜΒ 3Φ  233.11 0.44 2.48 2.41 119.36 22.98 

  275.44 0.81 2.22 2.83 118.06 9.68 

 Μάλε  

πκβαηηθό 

Μ1 299.94 0.22 2.01 2.27 97.82 17.49 

 282.97 0.24 1.74 1.46 74.96 11.89 

Μ2 338.91 0.80 3.09 2.64 152.41 29.08 

 358.17 1.30 3.30 1.97 148.19 27.62 

Μ3 435.71 1.35 4.13 4.26 180.68 35.11 

 420.92 0.79 3.55 3.09 166.26 30.85 

Μ4 309.45 0.62 2.78 2.45 109.45 32.45 

Μ 3Φ 394.37 1.52 3.24 2.97 171.87 38.02 

 384.01 0.99 3.70 2.98 188.75 46.36 

Καιακάηα 

ΚΑΛ 2Φ 405.15 1.51 3.84 5.19 172.82 33.71 

 447.44 0.93 3.42 3.30 175.46 36.30 

ΚΑΛΑ 3Φ 412.44 1.22 4.25 3.17 170.12 31.13 

 411.12 1.11 4.33 4.19 178.25 33.39 
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20.3. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ ειαηνιάδσλ πεξηνρώλ 

Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2002 – 2003 

Πίλαθαο 20.2. Αλάιπζε ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ (mg/110g) γηα ηελ πεξίνδν 2002-2003 

(GC/FID) 

ΠΔΡΗΟΥΖ Squalene chol campe stigma b-sito D5-avenast 

Μάλε Βηνινγηθό 

MB1 3Φ 155.54 0.30 3.32 2.11 68.14 14.60 

MB2 3Φ 98.47 0.28 2.06 1.11 37.06 8.23 

MB3 3Φ 141.86 0.18 3.18 2.00 66.78 15.20 

MB4 3Φ 208.01 0.26 5.15 2.12 118.28 29.41 

MB5 3Φ 222.20 0.35 5.60 2.88 146.15 11.57 

Μάλε πκβαηηθό 

M1 3Φ 254.23 0.53 5.15 2.30 118.95 27.87 

M2 3Φ 228.05 0.40 4.63 3.09 118.49 23.89 

M3 3Φ 154.39 0.32 4.54 2.06 81.30 17.53 

M4 3Φ 114.45 0.35 3.15 1.11 79.05 16.15 

Πεηαιίδη 

ΠΔ1 3Φ 169.94 0.24 4.34 1.40 71.15 9.54 

ΠΔ2 3Φ 224.75 0.00 4.67 4.82 114.35 19.62 

ΠΔ3 3Φ 146.93 0.56 4.33 1.67 94.88 16.65 

ΠΔ4 3Φ 193.45 0.36 5.42 1.75 114.73 20.03 

ΠΔ5 3Φ 189.76 0.54 6.43 2.56 109.76 19.78 

Πήδεκα 

ΠΖ1 3Φ 336.42 0.60 8.88 1.83 163.35 15.11 

ΠΖ2 3Φ 203.58 0.68 4.35 3.11 94.69 16.86 

ΠΖ3 3Φ 293.17 0.58 6.67 2.19 113.43 12.99 

ΠΖ4 3Φ 219.66 0.20 4.88 3.44 96.03 14.82 

ΠΖ5 3Φ 305.00 0.55 9.14 3.01 173.72 22.86 

ηέξλα 

Σ1 3Φ 196.77 0.33 4.23 1.32 83.84 12.95 

Σ2 3Φ 189.56 0.39 4.34 1.34 83.97 12.34 

Σ3 3Φ 181.65 0.51 4.06 1.34 84.25 12.25 

Σ4 3Φ 177.81 0.39 4.37 1.35 94.77 11.75 

Σ5 3Φ 133.47 0.37 4.09 1.60 66.43 11.04 

Αβία 

AΒIA1 3Φ 254.85 0.53 5.17 2.30 117.95 28.87 

AΒIA2 3Φ 256.25 0.53 5.19 2.30 115.95 29.47 

AΒIA3 3Φ 255.45 0.50 5.42 2.45 114.25 29.25 

AΒIA4 3Φ 253.85 0.56 5.37 2.28 118.15 28.45 
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20.4. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ ειαηνιάδσλ πεξηνρώλ 

Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2004 - 2005 

Πίλαθαο 20.3. Αλάιπζε ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ (mg/110g ειαίνπ) γηα ηελ πεξίνδν 2004-

2005 (GC/FID) 

ΠΔΡΗΟΥΖ  Squalene chol campe stigma b-sito D5-avenast 

Μάλε ζπκβαηηθό 

Μ1 487.00 0.87 3.7 3.32 198.30 34.80 

Μ2 07-12-04 490.78 1.04 3.29 2.14 157.07 27.13 

  562.48 0.69 3.13 2.04 150.30 24.22 

Μ3 22-12-04 449.32 0.47 2.27 1.31 92.74 15.85 

  428.46 0.37 2.38 1.72 117.45 17.97 

Μ4 09-01-05 408.58 0.27 2.55 2.17 125.55 28.39 

  411.78 0.43 2.72 2.58 139.11 28.43 

Μ5 26-01-05 418.84 0.43 2.74 2.24 143.92 30.81 

 413.44 0.56 3.07 2.15 148.42 33.90 

Μάλε Βηνινγηθό 

ΜΒ1 437.80 0.78 2.69 2.98 139.89 26.72 

ΜΒ2 07-12-04 505.44 2.14 2.80 2.34 143.96 32.39 

  569.68 0.39 2.97 2.22 141.96 27.95 

ΜΒ3 22-12-04 451.35 0.33 2.70 1.29 118.19 20.57 

  420.22 0.38 3.31 1.87 122.22 20.37 

ΜΒ4 0-01-04 469.47 0.98 4.42 4.01 215.07 43.14 

  432.70 0.80 3.24 2.46 143.64 27.12 

ΜΒ5 26-01-05 402.23 0.73 3.62 3.03 162.92 29.36 

  354.40 0.50 3.11 2.85 161.99 28.50 

Πήδεκα  

ΠΖ1 22-11-04 461.23 0.40 2.37 1.45 127.31 29.35 

  471.41 0.31 2.51 1.83 123.64 29.71 

ΠΖ2 07-12-04 431.60 0.60 2.90 2.58 160.24 27.45 

  466.24 0.80 4.23 3.18 195.28 38.53 

ΠΖ3 445.00 0.72 2.43 2.65 145.80 29.22 

ΠΖ4 395.00 0.54 2.84 2.39 141.22 28.74 

ΠΖ5 26-01-04 384.06 0.28 2.65 1.74 121.22 22.58 

  343.49 0.39 2.43 1.82 133.17 27.57 
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Πίλαθαο 20.3. πλέρεηα (2004/05) 

ΠΔΡΗΟΥΖ  Squalene chol campe stigma b-sito D5-avenast 

ηέξλα  

Σ1 428.00 0.43 2.65 2.21 136.7 27.19 

Σ2 07-12-04 447.21 0.56 3.00 2.74 141.11 24.69 

Σ3 423.00 0.76 2.70 2.45 139.6 28.23 

  419.14 0.57 2.89 2.72 147.46 27.59 

Σ4 09-01-05 453.98 0.60 3.46 2.51 158.81 28.94 

  458.71 0.67 4.04 4.11 184.06 33.23 

Σ5 432.00 0.68 2.84 2.68 140.32 28.21 

Πεηαιίδη 

ΠΔ1 427.00 0.63 2.84 2.78 138.46 28.23 

ΠΔ2 419.00 0.63 2.76 2.64 139.43 29.14 

ΠΔ3 437.00 0.67 2.93 2.64 138.14 28.17 

ΠΔ4 432.00 0.63 2.81 2.56 141.34 27.32 

ΠΔ5 426.00 0.63 2.85 2.61 139.72 29.42 
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20.5. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ ειαηνιάδσλ πεξηνρήο 

Σξηθπιίαο Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2005-2006 

Πίλαθαο 20.4. Αλάιπζε ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ (mg/110 ειαίνπ) γηα ηελ πεξίνδν  

2005-2006 (GC/FID) 

ΠΔΡΗΟΥΖ Squalene chol campe stigma b-sito D5-avenast 

Σξηθπιιία ζπκβαηηθό 

ΣΡ 1 387.97 0.48 6.45 3.79 160.69 17.59 

ΣΡ 2 370.00 0.96 8.76 5.67 166.37 26.78 

ΣΡ 3 389.97 0.61 7.19 1.54 157.53 28.74 

ΣΡ 4 326.84 0.56 8.94 2.14 193.92 27.51 

ΣΡ 5  371.35 0.72 6.72 2.31 139.31 48.58 

Σξηθπιιία βηνινγηθό 

ΣΡ Β1 416.46 1.61 7.71 2.81 164.62 19.61 

ΣΡ Β2 390.14 1.00 7.32 3.00 143.40 20.17 

ΣΡ Β3 361.60 0.90 6.99 2.96 157.73 24.79 

ΣΡ Β4 415.49 0.79 8.95 1.73 179.09 19.56 

TΡ Β5 353.71 0.67 7.70 2.32 146.86 27.24 

 

20.6. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνύ ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ ηππνπνηεκέλσλ (εκπνξηθώλ) 

ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο πεξηόδνπ 2005 – 2006 

Πίλαθαο 20.5: Αλάιπζε ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ (mg/110g ειαίνπ) ηππνπνηεκέλσλ 

(εκπνξηθώλ) ειαηνιάδσλ πεξηόδνπ 2005 – 2006 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ Squalene chol campe stigma b-sito D5-avenast 

EXTRA 

GPV΄ 431.24 0.98 8.17 3.74 175.57 37.43 

EDV΄ 337.31 0.82 7.56 3.42 160.07 32.98 

DDV΄ 330.30 0.98 8.01 3.77 179.93 35.70 

SGV΄ 296.93 0.60 8.65 1.33 189.55 31.26 

FEV΄ 311.77 0.76 6.70 2.96 133.98 56.64 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 

MMB΄ 249.92 0.59 7.74 1.34 154.82 62.57 

FEB΄ 334.87 0.72 8.53 1.83 188.99 53.15 

Π.Ο.Π 

EDP΄ 336.05 0.59 7.60 2.01 149.84 31.07 

AIP΄ 338.34 1.39 8.28 4.02 170.40 33.80 

MMP΄ 331.23 0.66 8.05 2.84 169.68 34.38 

BAP΄ 299.27 0.53 6.05 3.20 154.81 48.41 
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 Πίλαθαο 20.5: πλέρεηα (2005-2006) 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΥΚΟ΄ 288.47 0.55 7.40 1.78 146.67 30.28 

REO΄ 269.98 0.65 8.55 1.66 156.78 22.09 

ΠΦΔ 

ΑΗV΄ 355.43 0.71 8.44 1.89 181.62 35.23 

MPF΄ 311.89 0.65 8.60 2.18 182.04 55.90 

ΒΓΥ 

ΜΒW΄ 311.60 0.80 8.35 3.47 195.63 55.00 

 

20.7. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιελίνπ πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην»  

Μεζζελίαο, πεξηόδσλ 2002/03 θαη 20005/06 

Σα απμηεθέζιαηα θαίκμκηαζ ζημοξ Πίλαθεο 20.6 θαη 20.7. 

Πίλαθαο 20.6: Αλάιπζε ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιέληνπ (mg/110g) πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην» 

πεξηόδνπ 2002-2003 (GC/FID) 

ΠΔΡΗΟΥΖ Squalene chol campe stigma b-sito D5-avenast 

 

Πίλαθαο 20.7: Αλάιπζε ζηεξνιώλ θαη ζθνπαιέληνπ (mg/110g) πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην» 

πεξηόδνπ 2005-2006 (GC/FID) 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ Squalene chol campe stigma b-sito D5-avenast 

Ππιία – Ρσκαλνύ (Μαπξνιίζην) 

ΡΧΜ -Μ 424.57 0.24 8.87 1.59 169.24 16.34 

Σξηθπιία (Μαπξνιίζην) 

ΚΤΠ-Μ 401.45 0.20 9.72 4.2 176.5 29.8 

Ππιία – Ρσκαλνύ (Μαπξνιίζην) 

ΡΧΜ -Μ 326.29 0.3 15.63 5.16 223.21 28.70 

Σξηθπιία (Μαπξνιίζην) 

ΚΤΠ-Μ 403.7 0.12 10.42 4.75 207.9 21.53 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 21
Ο

:  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΧΝ ΜΔ ΣΖ 

ΤΚΔΤΖ RANCIMAT 

 

21.1. Γεληθά 

Oζ ιεηνήζεζξ ιε ηδ ζοζηεοή Rancimat έβζκακ ιε ζημπυ ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ ακημπήξ ηςκ 

δζαθυνςκ ηφπςκ εθαζμθάδμο πμο ελεηάζεδηακ ηαεχξ ηαζ εθαζυθαδα ημο ζδίμο ηφπμο πμο 

πνμέηορακ απυ εθαζυηανπμ δζαθμνεηζηήξ ςνίιακζδξ ηαζ είκαζ ηα ελήξ:  

A. Πμζηζθία Κμνςκέζηδ 

• Extra πανεέκμ εθαζυθαδμ 

• ΠΟΠ Καθαιάηα 

• Οθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ 

• Βζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ ιε θφθθα εθζάξ 

B. Μαονμθίζζμ 

 Ζ ακεεηηζηυηδηα ηάεε εθαίμο δζαπζζηχκεηαζ ιε ημ πνυκμ επαβςβήξ πμο ηαηαβνάθεηαζ απυ 

ηδ ζοζηεοή ηαζ δείπκεζ ηδκ ακημπή ηςκ εθαίςκ ζηδκ μλείδςζδ. οβηεηνζιέκα, υζμ πζμ ιεβάθμξ 

είκαζ μ πνυκμξ επαβςβήξ, ηυζμ πζμ ζηαεενυ είκαζ ημ έθαζμ ζηδκ μλεζδςηζηή οπμαάειζζδ.  

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηα δείβιαηα ηδξ πνχηδξ ηαηδβμνίαξ ηςκ 

εθαίςκ ηδξ εθαζμπαναβςβζηήξ πενζυδμο 2004-2005 παναηίεεκηαζ παναηάης ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ζημκ Πίλαθα 21.1 έπμοιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηζξ πενζμπέξ ηένκα, 

Πεηαθίδζ, Πήδδια, βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ ζε αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα ηαζ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ 

Μάκδξ ζε ζοιααηζηή ηαθθζένβεζα ζε ζοζπεηζζιυ ηαζ ιε ηδκ ςνίιακζδ ημο εθαζμηάνπμο . ημκ 

Πίλαθα 21.2 έπμοιε ηα απμηέθεζια πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Σνζθοθίαξ οιααηζηήξ 

Καθθζένβεζαξ ηαζ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο 2005-2006 ηαζ εδχ ζε 

ζοζπεηζζιυ ηαζ ιε ηδκ ςνίιακζδ ημο εθαζμηάνπμο. 

ημοξ Πίλαθεο 21.3 θαη 21.4  παναηίεεκηαζ ακηίζημζπα μζ πνυκμζ επαβςβήξ βζα ηα 

ηοπμπμζδιέκα εθαζυθαδα πενζυδςκ 2004-2005 ηαζ 2005- 2006. 

ημκ Πίλαθα 21.5 θαίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα βζα ηδκ πμζηζθία «Μαονμθίζζμ» βζα ηζξ 

πενζυδμοξ 2002-2003 ηαζ 2004-2005. ημ ρήκα 21.1 θαίκεηαζ δ ζφβηνζζδ ημο πνυκμο επαβςβήξ 

βζα ηα δείβιαηα ςνίιακζδξ 2004-2005 ηαζ 2005-2006. 
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21.2. Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ Rancimat  ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο πεξηόδσλ 2004 – 2005 θαη 

2005 – 2006 

 

Πίλαθαο 21.1. Υξόλνο επαγσγήο (ΗΣ/h) πεξηόδνπ 2004-2005 (Rancimat) (αξηζηεξά) 

Πίλαθαο 21.2. Υξόλνο επαγσγήο (ΗΣ/h) πεξηόδνπ 2005-2006 (Rancimat) 

 

                2004-2005                   2005-2006  

ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΣ/h Μ.ΟΡΟΗ ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΣ/h Μ.ΟΡΟΗ 

ηέξλα 33.5 Σξηθπιιία πκβαηηθό 37.7 

Σ1  30  Σν.1  24,2  

Σ2  29  Σν.2  47,9  

Σ3  35,5  Σν.3  32,8  

Σ4  39,7  Σν.4  35,2  

Σ5  33,3  Σν.5  48,5  

Πεηαιίδη 34.5 Σξηθπιιία Βηνινγηθό 37.5 

ΠΔ1  41,6  Σν.Β1  44,4  

ΠΔ2  36,8  Σν.Β2 40,1  

ΠΔ3  25,9  Σν.Β3  25,7  

ΠΔ4  42,3  Σν.Β4 35,3  

ΠΔ5 26  Σν.Β5  42,2  

Πήδεκα 26.2    

ΠΖ1  22,5     

ΠΖ2  26,3     

ΠΖ3  30,0     

ΠΖ4  40,1     

ΠΖ5  39,3     

Μάλε Βηνινγηθό 43.7    

ΜΒ1  52,5     

ΜΒ2  44,1     

ΜΒ3  54,0     

ΜΒ4  40,6     

ΜΒ5  27,5     

Μάλε πκβαηηθό 35.8    

Μ1 35,1     

Μ2 37     

Μ3 34,4     

Μ4 37,4     

Μ5 35,1     
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21.3. Δκπνξηθά ειαηόιαδα πεξηόδσλ 2004 – 2005 θαη 2005-2006 

 

Πίλαθαο 21.3. Απνηειέζκαηα ρξόλσλ επαγσγήο (ΗΣ/h) γηα ηππνπνηεκέλα (εκπνξηθά) 

ειαηόιαδα πεξηόδνπ 2004-2005. 

Πίλαθαο 21.4. Απνηειέζκαηα ρξόλσλ επαγσγήο (ΗΣ/h) γηα ηππνπνηεκέλα (εκπνξηθά) 

ειαηόιαδα πεξηόδνπ 2005-2006. 

 

2004-2005  2005-2006 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΗΣ (h) Μ.ΟΡΟΗ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΗΣ (h) Μ.ΟΡΟΗ 

EXTRA 21,8 EXTRA 25,5 

EDV 19,5  SGV΄ 25,8  

ΑΗV 30 FEV΄ 24,6 

DDV 20 DDV΄ 21,1 

SGV 21,5 ΑΗV΄ 27,4 

GPV 23 GPV΄ 29 

FEV 17 EDV΄ 25,1 

ΠΟΠ 25,7 ΠΟΠ 26,7 

EDP 25,8  EDP΄ 28,1  

ΑΗΡ 33,5 ΒΑΡ΄ 22,3 

ΜΜΡ 19,5 MMP΄ 24,1 

ΒΑΡ 24 ΑΗP΄ 29,5 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 27,7 ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 28,2 

AIB 36,2  ΑΗΒ΄ 25,2  

ΜΜΒ 20 FEB΄ 30,1 

FEB 27 ΜΜΒ΄ 27,1 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

26,8 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

26,2 

XKO 28,5  XKO’ 24  

REO 25,2  REO΄ 34,9 

    ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ (ΥΧΡΗ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ) 30,5 

    MBW΄ 30,5  

    ΠΟΠ (ΜΔ ΦΤΛΛΑ ΔΛΗΑ) 29,6 

    MPF΄ 29,6  



ΜΔΡΟ Γ’: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ 

261 

 

21.4. πκπεξάζκαηα Rancimat γηα ηα ειαηόιαδα Μεζζελίαο  

Πίλαθαο 21.5. Απνηειέζκαηα ρξόλσλ επαγσγήο (ΗΣ/h) γηα ειαηόιαδα  «Μαπξνιίζην» πεξηόδνπ 

2002/03 θαη 2005/06 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΔΗΓΜΑ 2002/03 2005/06 Μ.Ο. 

Ππιία-

Ρσκαλνύ 

ΡΧΜ-Μ 17.8 17.5 17.65 

Σξηθπιία-

Κππαξηζζία 

ΚΤΠ-Μ 22.7 21.2 21.45 

 

Δηηυξ απυ ηα ειπμνζηά δείβιαηα, ελεηάζηδηακ ηαζ 35 δείβιαηα εθαζυθαδμο πμο 

πνμένπμκηαζ απυ επηά δζαθμνεηζηά ηηήιαηα ημο Νμιμφ ηδξ Μεζζδκίαξ πμο είκαζ ηα ελήξ: ηένκα, 

Πήδδια. Πεηαθίδζ, Μάκδ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ, Μάκδ ζοιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ, Σνζθοθία 

αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ, Σνζθοθία ζοιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ. Ζ ζοθθμβή ημο ηανπμφ έπεζ βίκεζ ιε 

αοζηδνά ηαεμνζζιέκεξ ζοκεήηεξ ςξ πνμξ ημκ πνυκμ ζοθθμβήξ ημο ηανπμφ ηαζ ημκ ηνυπμ 

εθαζμπμίδζδξ. Σα ηηήιαηα ακήημοκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ζε πέκηε απυ αοηά μζ ηαθθζενβδηέξ 

αημθμοεμφκ ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ ηαθθζένβεζαξ, εκχ ζε δφμ αζμθμβζηέξ. 

Οζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηα 20 πεζναιαηζηά δείβιαηα ζοιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ 

εζμδείαξ 2004-2005 ηοιαίκμκηαζ απυ 22,5 έςξ 42,3 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 33,8 χνεξ, εκχ βζα ηα 5 

δείβιαηα αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ  βζα ηδκ ίδζα εζμδεία, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ 

απυ 27,5 έςξ 52,5 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 43,7 χνεξ. Δπίζδξ, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηα 

πεζναιαηζηά δείβιαηα ζοιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ εζμδείαξ 2005-2006 ηοιαίκμκηαζ απυ 24,2 έςξ 

48,5 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 37,7 χνεξ, εκχ βζα ηα δείβιαηα αζμθμβζηήξ ηδξ ίδζαξ εζμδείαξ, μζ ηζιέξ ηςκ 

πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 25,7 έςξ 44,4 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 37,5 χνεξ.  

Δζδζηυηενα, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ δζαιμνθχκμκηαζ βζα ημ ηάεε έκα ηηήια ςξ ελήξ: 

Γζα ημ ηηήια πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή ηένκα ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα βίκεηαζ ιε 

ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 29 έςξ 39,7 χνεξ ιε ιέζμ 

υνμ 33,5 χνεξ. Γζα ημ ηηήια πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή Πήδδια ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ δ 

ηαθθζένβεζα βίκεηαζ ιε ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ ηαθθζένβεζαξ, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηδκ 

εζμδεία 2004-2005 ηοιαίκμκηαζ απυ 22,5 έςξ 40,1 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 31,6 χνεξ. Γζα ημ ηηήια πμο 

ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή Πεηαθίδζ ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα βίκεηαζ ιε ζοιααηζηέξ 

ιεευδμοξ, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηδκ εζμδεία 2004-2005 ηοιαίκμκηαζ απυ 26 έςξ 42,3 

χνεξ ιε ιέζμ υνμ 34,5 χνεξ. Γζα ημ ηηήια πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ ηδξ Μεζζδκίαξ 
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ηαζ δ ηαθθζένβεζα βίκεηαζ ιε ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ εζμδεία 2004-2005, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ 

επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 34,4 έςξ 37,4 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 35,8 χνεξ. 

Γζα ημ ηηήια πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή Μάκδ ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα βίκεηαζ 

ιε αζμθμβζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ εζμδεία 2004-2005, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ 

απυ 27,5 έςξ 52,5 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 43,7 χνεξ. Γζα ημ ηηήια πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή Σνζθοθία 

ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα βίκεηαζ ιε αζμθμβζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ εζμδεία 2005-2006, μζ 

ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 25,7 έςξ 44,4 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 37,5 χνεξ. 

Γζα ημ ηηήια πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή Σνζθοθία ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα 

βίκεηαζ ιε ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ εζμδεία 2005-2006, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ 

ηοιαίκμκηαζ απυ 24,2 έςξ 48,2 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 37,7 χνεξ.  
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Κηήμαηα

Μέζοι όροι ηφν πειραμαηικών δειγμάηφν

 

ρήκα 21.1 Μέζνη όξνη ηνπ ρξόλνπ επαγσγήο (ΗΣ/h) ησλ ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο πεξηόδσλ 

 2004/05 θαη 2005/06   

 

φιθςκα ιε ημ παναπάκς δζάβναιια (ρήκα 21.1) ηαζ ελεηάγμκηαξ ημο ιέζμοξ υνμοξ ηςκ 

πνυκςκ επαβςβήξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ ηςκ πεζναιαηζηχκ εθαζμθάδςκ βζα ηζξ 2 εζμδείεξ 2004-2005 

ηαζ 2005-2006, ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα αζμθμβζηά εθαζυθαδα οπενηενμφκ απυ ηα 

οπυθμζπα. Δζδζηυηενα, ηα αζμθμβζηά εθαζυθαδα ηδξ Μάκδξ θαίκεηαζ υηζ οπενέπμοκ ζημ  πνυκμ 

επαβςβήξ ημοξ. Δπίζδξ, απυ ηα δείβιαηα ηςκ ηηδιάηςκ ηδξ Σνζθοθίαξ ζοιααηζηήξ ηαζ αζμθμβζηήξ 

ηαθθζένβεζαξ θαίκεηαζ υηζ μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηςκ εθαζμθάδςκ είκαζ πμθφ ηαθμί. 

Γείγμαηα Δλαιολάδων Δλαιοκομίαρ (Κηήμαηα) 
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21.5. πκπεξάζκαηα Rancimat γηα ηα ηππνπνηεκέλα (εκπνξηθά) ειαηόιαδα Μεζζελίαο 

Αθμφ πνδζζιμπμζήζαιε ηδ ιέεμδμ Rancimat βζα κα εθέβλμοιε ηδκ μλεζδςηζηή ζηακυηδηα 

έληνα πανεέκςκ εθαζυθαδςκ πμο ακήημοκ ζε δφμ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ, ζηα ειπμνζηά ηαζ 

πεζναιαηζηά εθαζυθαδα ανήηαιε υηζ βζα υθα ηα δείβιαηα, ειπμνζηά ηαζ πεζναιαηζηά, μζ πνυκμζ 

επαβςβήξ ημοξ ηοιαίκμκηαζ απυ 17 χνεξ ιέπνζ 54 χνεξ, υπςξ δζαπζζηχκεηαζ ηαζ απυ ημοξ πίκαηεξ 

21.1, 21.2, 21,3, 21,4 ηαζ 21,5.  

Δζδζηυηενα, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηα ειπμνζηά δείβιαηα εζμδείαξ 2004-2005 

ηοιαίκμκηαζ απυ 17 έςξ 36,2 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 25,5 χνεξ. Αηυιδ, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ 

βζα ηα ειπμνζηά δείβιαηα εζμδείαξ 2005-2006 ηοιαίκμκηαζ απυ 17,5 έςξ 36,1 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 

27,8 χνεξ.  

Δλεηάγμκηαξ ημοξ πνυκμοξ επαβςβήξ ηςκ ειπμνζηχκ δεζβιάηςκ, ηα μπμία είκαζ πενίπμο ίδζα 

ηαζ βζα ηζξ δφμ πνμκζηέξ πενζυδμοξ, δδθαδή βζα ημ 2004-2005 ηαζ 2005-2006 ηαζ ακήημοκ ζε 6 

δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ παναβςβήξ ημο εθαζμθάδμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηζξ 

ελήξ: έληνα πανεέκςκ εθαζμθάδςκ, μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ, αζμθμβζηά, αζμθμβζηυ πςνίξ 

δζαπςνζζιυ, ΠΟΠ (Πνμζηαηεοιέκδξ Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ), ιε θφθθα εθζάξ ηαζ ιεηά απυ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ ζοβηνίζεζξ ηαηαθήβμοιε ζηα παναηάης ζοιπενάζιαηα. 

Γζα ηζξ πνμκζέξ 2004-2005 ηαζ 2005-2006, ζημ ζφκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ πνμηφπηεζ υηζ δεκ 

οπάνπεζ ζδζαίηενδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ζηα δείβιαηα ημο ίδζμο ειπμνζημφ 

πνμσυκημξ. Δπίζδξ, δε θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ηάπμζα εκζαία ηάζδ δζαθμνμπμίδζδξ, αθμφ ιενζηά απυ 

ηα ειπμνζηά δείβιαηα ειθακίγμοκ ακχηενεξ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηδκ εζμδεία 2004-

2005 ηαζ ζοβηεηνζιέκα είκαζ ημ ΑΗΒ, ημ ΒΑΡ, ημ ΑΗV, ημ ΥΚΟ ηαζ ημ ΑΗΡ εκχ ηα οπυθμζπα 

δείβιαηα ειθακίγμοκ ακχηενεξ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηδκ εζμδεία 2005-2006. Αηυιδ, 

ηακέκα δείβια δεκ έπεζ ηζξ ίδζεξ ηζιέξ πνυκςκ επαβςβήξ ηαζ βζα ηζξ δομ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. Δπίζδξ, 

δεκ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ εκζαία ηαηάηαλδ ηαηά ζεζνά εθαηημφιεκδξ ηζιήξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ 

ηςκ εθαζμθάδςκ, αθμφ ημ ηάεε δείβια ανίζηεηαζ ζε δζαθμνεηζηή εέζδ ζηζξ δφμ ηαηαηάλεζξ.  

Απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ δζαθυνςκ ειπμνζηχκ δεζβιάηςκ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία ζηδκ 

μπμία ακήημοκ θαίκμκηαζ ηα ελήξ: 

Γζα ηα ηνία δείβιαηα εθαζμθάδμο πμο πνμένπμκηαζ απυ εθαζχκεξ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ, 

βζα ηδκ εζμδεία ημο 2004-2005 μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 36,2 ιέπνζ 20 χνεξ 

ηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημοξ είκαζ 27,7 χνεξ, εκχ βζα ηα 4 δείβιαηα εθαζμθάδμο αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ 

βζα ηδκ εζμδεία 2005-2006 μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 25,2 ιέπνζ 30,5 ηαζ μ 

ιέζμξ υνμξ ημοξ είκαζ 28,2 χνεξ.  
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Μεηαλφ ηςκ ειπμνζηχκ δεζβιάηςκ, οπάνπμοκ δφμ δείβιαηα απυ ηάεε εζμδεία απυ εθαζχκεξ 

μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ. Οζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ βζα ηδκ εζμδεία 2004-2005 βζα ημ 

ΥΚΟ είκαζ 28,5 χνεξ ηαζ βζα ημ REO είκαζ 25,2 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 26,8 χνεξ, εκχ βζα ηδκ εζμδεία 

2005-2006 είκαζ βζα ημ ΥΚΟ 28,5 ηαζ βζα ημ REO 24 χνεξ ιε ιέζμ υνμ 26,2 χνεξ. 

Γζα ηα δφμ δείβιαηα εθαζμθάδμο, πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ είδμξ ηδξ εθζάξ «Μαονμθζά» βζα 

ηδκ εζμδεία ημο 2005-2006 μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ είκαζ βζα ημ Ρςιακμφ 17,5 χνεξ ηαζ βζα 

ημ Κοπαν. είκαζ 36,1 χνεξ, ιε ιέζμ υνμ 26,8 χνεξ. 

Γζα ηα 4 δείβιαηα απυ πανεέκα εθαζυθαδα ΠΟΠ (Πνμζηαηεοιέκδξ Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ) 

βζα ηδκ εζμδεία 2004-2005, μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 19,5 έςξ 33,5 χνεξ, ιε 

ιέζμ υνμ 25,7 χνεξ, εκχ βζα ηα 5 δείβιαηα  απυ πανεέκα εθαζυθαδα ΠΟΠ βζα ηδκ εζμδεία 2005-

2006 μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 22,3 έςξ 29,6 ηαζ ιε ιέζμ υνμ 26,7 χνεξ. 

Γζα ημ εζδζηυ εθαζυθαδμ ιε θφθθα εθζάξ πμο είκαζ ημ MPF ιε πνυκμ επαβςβήξ 29,6 χνεξ 

δεκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα ζφβηνζζδξ, βζαηί οπάνπεζ ιυκμ έκα δείβια πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ εζμδεία 

2005-2006.  

Γζα ηα 6 δείβιαηα απυ έληνα πανεέκα εθαζυθαδα βζα ηδκ εζμδεία 2004-2005, μζ ηζιέξ ηςκ 

πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 17 έςξ 30 χνεξ ηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημοξ είκαζ 21,8 χνεξ, εκχ βζα 

ηα ίδζα δείβιαηα βζα ηδκ εζμδεία 2005-2006 μζ ηζιέξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ηοιαίκμκηαζ απυ 21,1 

έςξ 29 χνεξ ηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημοξ είκαζ 25,5 χνεξ.  

 

ρήκα 21.2. Μέζνη όξνη ηνπ ρξόλνπ επαγσγήο (ΗΣ/h) ησλ ηππνπνηεκέλσλ (εκπνξηθώλ) 

ειαηνιάδσλ Μεζζελίαο πεξηόδσλ 2004/05 θαη 2005/06 

φιθςκα ιε ημ παναπάκς δζάβναιια (ρήκα 21.2) ηαζ ελεηάγμκηαξ ημοξ πνυκμοξ 

επαβςβήξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ ηςκ ειπμνζηχκ εθαζμθάδςκ βζα ηζξ δφμ εζμδείεξ ημο 2004-2005 ηαζ 
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ημο 2005-2006 ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα αζμθμβζηά εθαζυθαδα οπενηενμφκ απυ ηα 

οπυθμζπα αθμφ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ ημοξ βζα ηδκ εζμδεία 2004-2005 είκαζ 27,7 

χνεξ ηαζ βζα ηδκ εζμδεία 2005-2006 είκαζ 28,2 χνεξ. 

 

21.6.  πκπεξάζκαηα Rancimat  άιισλ εξεπλεηώλ  

Αλζμθμβήεδηε δ επίδναζδ ηδξ μλφηδηαξ, ζημοαθεκίμο, οδνμλοηονμζυθδξ, ηδξ αθδετδδξ ηδξ 

εθεονςπασκδξ άβθοημκ, ηδξ ηονμζυθδξ, μιμαακζθθζημφ μλέμξ, θμοηεμθίκδξ, apigenin, α-

ημημθενυθδξ, ηαζ ιεζβιάηςκ αοηχκ hydroxytyrosol/hydroxytyrosyl acetate, 

οδνμλοηονμζυθδξ/ηονμζυθδξ, ηαζ οδνμλοηονμζυθδξ/α-ημημθενυθδξ ζηδκ μλεζδςηζηή ζηαεενυηδηα 

εκυξ πενζαθήιαημξ εθαζμθάδμο απυ ημοξ Mateos et al. (2003). ε ηαεανυ εθαζυθαδμ πνμζηέεδηακ 

αοηά ηα ιείβιαηα ηαζ ιεηά έβζκε μλείδςζδ ζε ζοζηεοή Rancimat ζημοξ 110°C. Ολφηδηα, 

ζημοαθέκζμ, μιμαακζθθζηυ μλφ ηαζ apigenin έδεζλακ αιεθδηέα  επίδναζδ. ηζξ ίδζεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

(mM) ηα δζαθμνεηζηά o-δζθακμθζηά ζοζηαηζηά έδςζακ υιμζεξ ηαζ ζδιακηζηέξ αολήζεζξ ημο πνυκμο 

induction, δ α-ημημθενυθδ ιζηνυηενδ αφλδζδ ηαζ δ ηονμζυθδ ιυθζξ ηαζ ιεηά αίαξ. ε παιδθέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ o-δζθαζκμθχκ ηαζ α-ημημθενυθδξ, ανέεδηε ιζα βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ πνυκμο ηαζ 

ζοβηέκηνςζδξ, αθθά ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ μ πνυκμξ πνυηθδζδξ είπε ζηαεενή ηζιή. Γζα ηδκ 

επελήβδζδ αοηήξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ εθανιυζηδηε ηζκδηζηυ ιμκηέθμ. οβηεκηνχζεζξ ηονμζυθδξ 

>0.3 mmol/kg αολάκμοκ ημκ πνυκμ induction ζε 3 χνεξ. Σα ιείβιαηα οδνμλοηονμζυθδξ /α-

ημημθενυθδξ έδεζλακ ακηίεεηεξ επζδνάζεζξ ααζζγυιεκα ζηζξ ζπεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηςκ δφμ 

ακηζμλεζδςηζηχκ. Έηζζ, ζε ζοβηεκηνχζεζξ οδνμλοηονμζυθδξ <0.2 mmol/kg, δ πνμζεήηδ α-

ημημθενυθδξ αφλδζε ημκ πνυκμ πνυηθδζδξ, εκχ ζε ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ οδνμλοηονμζυθδξ 

δ α-ημημθενυθδ ιείςζε ηδ ζηαεενυηδηα. 

 

21.7. Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ Rancimat  ειαηνιάδσλ πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην» πεξηόδσλ 

2002-2003 θαη 2005-2006 

Πίλαθαο 21.5. Απνηειέζκαηα ρξόλσλ επαγσγήο (ΗΣ/h) γηα ειαηόιαδα «Μαπξνιίζην» 

πεξηόδνπ2002-2003 (Rancimat). 

Πίλαθαο 21.6. Απνηειέζκαηα ρξόλσλ επαγσγήο (ΗΣ/h) γηα ειαηόιαδα «Μαπξνιίζην» πεξηόδνπ 

2005-2006 (Rancimat). 

2002-2003  2005-2006 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΣ (h) Μ.ΟΡΟΗ ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΣ (h) Μ.ΟΡΟΗ 

Ππιία-Ρσκαλνύ 17.8 Ππιία-Ρσκαλνύ 17.5 

ΡΧΜ-Μ 17.8  ΡΧΜ-Μ 17.5  

Σξηθπιία-

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 

22.7 
Σξηθπιία-ΚΤΠΑΡΗΗΑ 

21.2 

ΚΤΠ-Μ 22.7  ΚΤΠ-Μ 21,2  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 22
Ο

: 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟ Γ΄ ΜΔΡΟ 

 

22.1. Γεληθά  

Ο ζοκδοαζιυξ ιενζηχκ παναιέηνςκ υπςξ δ ιεβάθδ δθζμθάκεζα ηαζ ημ άνζζημ ηθίια ηδξ 

Μεζζδκίαξ, δ ηονίςξ ηαθθζενβμφιεκδ πμζηζθία πμο είκαζ δ βδβεκήξ «ημνςκέζηδ», δ αβάπδ ημο 

παναβςβμφ βζα ημ εθαζυδεκδνμ, δ ηαθή ιεηαπείνζζδ ημο εθαζμηάνπμο απυ ημκ εθαζμηνζαέα ηαζ ημο 

εθαζμθάδμο απυ ημκ ηοπμπμζδηή δίλνπλ ηειηθά έλα άξηζην πξντόλ, ην Δμαηξεηηθό Παξζέλν 

Διαηόιαδν Καιακάηαο–Μεζζελίαο πνπ είλαη πξαγκαηηθά έλαο θπζηθόο θξνπηνρπκόο. 

 

22.2. πκπεξάζκαηα γηα ηηο αγνξαλνκηθέο θαη εκπνξηθέο παξακέηξνπο 

 Διαηνθνκηθή πεξίνδνο 

 Ζ εθαζμημιζηή πενίμδμξ (ανπέξ Νμειανίμο – ηέθμξ Ηακμοανίμο) πανμοζζάγεζ ιέβζζημ 

ζοβημιζδήξ ημ Γεηέιανζμ. Ο εθαζυηανπμξ «ιαονμθίζζμ» ζοθθέβεηαζ ηέθμξ  Οηηςανίμο 

ανπέξ Νμειανίμο. 

 Ομύηεηα 

 Απυ ηδκ ιέηνδζδ ηδξ μλφηδηαξ εηθναζιέκδ ζε εθασηυ μλφ % η.α. δζαπζζηχκεηαζ υηζ 

ηοιαίκεηαζ ζε παιδθέξ ηζιέξ πμθφ πζμ ηάης απυ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ υνζμ βζα ημ extra 

πανεέκμ εθαζυθαδμ πμο είκαζ 0,8% η.α. ζε εθασηυ μλφ. 

 Τπεξνμείδηα 

 Ο ανζειυξ οπενμλεζδίςκ ηοιαίκεηαζ πμθφ πζμ ηάης απυ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ υνζμ βζα 

ημ extra πανεέκμ εθαζυθαδμ πμο είκαζ 20 keq O2/kgr  

 Φσηνκεηξηθέο παξάκεηξνη 

 Ο ζοκηεθεζηήξ απυζαεζδξ Κ232 ηοιαίκεηαζ πμθφ πζμ ηάης απυ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ 

υνζμ βζα ημ extra πανεέκμ εθαζυθαδμ πμο είκαζ 2,5. 

 Ο ζοκηεθεζηήξ απυζαεζδξ Κ270 ηοιαίκεηαζ πμθφ ηάης απυ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ υνζμ 

βζα ημ  extra πανεέκμ εθαζυθαδμ πμο είκαζ 0,200. 

 Γεπζηκεηξία 

 Σμ panel test (δμηζιή βεοζζβκςζίαξ) έδεζλε υηζ ημ πνχια ημο ιεζζδκζαημφ εθαζυθαδμο 

είκαζ ααεφ πνάζζκμ έςξ πναζζκμηίηνζκμ (ιεηααάθθεηαζ ιε ηδκ ςνίιακζδ) ηαζ ημ άνςια – 

βεφζδ είκαζ εοπάνζζημ ιε έκημκμ ημ θνμοηχδεξ ηδξ εθζάξ πμο ζοκμδεφεηαζ ιε ιζα εθαθνά 

πζηνάδα δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ςνίιακζδ ημο εθαζμηάνπμο ηαζ πνμθακχξ ιε ηζξ 

πζηνέξ πμθοθαζκυθεξ. Δίκαζ πενζζζυηενμ έκημκδ ζημκ άβμονμ εθαζυηανπμ (Οηηχανζμξ) 
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ηαζ θζβυηενμ έκημκδ ζημκ χνζιμ (Ηακμοάνζμξ). Τπάνπεζ ιζα εθαθνά αίζεδζδ 

θνεζημημιιέκμο βναζζδζμφ ηαζ δζαθυνςκ θνμφηςκ υπςξ ιήθμο η.ά. 

 Σμ εθαζυθαδμ πμο πανάβεηαζ απυ εθαζυηανπμ πμο ζοβημιίγεηαζ ηδκ πενίμδμ Γεηειανίμο 

έπεζ άνζζηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ άνζζηδ πμζυηδηα. 

 

22.3. πκπεξάζκαηα γηα ηηο νιηθέο πνιπθαηλόιεο 

Οζ πμθοθαζκυθεξ ημο εθαζμθάδμο απμηεθμφκ ζδιακηζηή πανάιεηνμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

πμζυηδηα αοημφ.  

 Διαηόιαδα από θηήκαηα ζε ζρέζε θαη κε ηελ σξίκαλζε ηνπ ειαηνθάξπνπ  

ηδκ ανπή ηδξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο υπμο μ εθαζυηανπμξ είκαζ ακχνζιμξ ημ πμζμζηυ ηςκ 

πμθοθαζκμθχκ είκαζ ορδθυ εκχ ακηίεεηα υηακ μ ηανπυξ ςνζιάζεζ ηαζ οπενςνζιάζεζ ημ 

πμζμζηυ ηςκ πμθοθαζκμθχκ ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά.  

1. Δπμιέκςξ δ ηαηάθθδθδ πενίμδμξ ζοβημιζδήξ ηαζ έηεθζρδξ ημο εθαζμηάνπμο είκαζ βφνς 

ζηα Υνζζημφβεκκα. Αοηυ μοζζαζηζηά πνμηφπηεζ απυ ηδκ ειθάκζζδ ιέβζζημο μθζηχκ 

πμθοθαζκμθχκ ηδκ εθαζημιζηή πενίμδμ 2000-2001 ηδξ πεζναιαηζηήξ ένεοκαξ δεζβιάηςκ 

εθαζμθάδμο απυ ζοβηεηνζιέκμοξ εθαζχκεξ ηδξ Μεζζδκίαξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ 

ςνίιακζδ ημο εθαζμηάνπμο. 

2. Με ελαίνεζδ ηα δείβιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πενζμπή Πεηαθίδζ, υπμο δ ιέβζζηδ 

ζοβηέκηνςζδ πμθοθαζκμθχκ παναηδνήεδηε ηαηά ηδκ πνχηδ ζοθθμβή (22/11/04), ηα 

δείβιαηα απυ ηζξ άθθεξ πενζμπέξ (ηένκα, Πήδδια, Μάκδ) πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ζε ιζα πενίμδμ πμο πνμκμθμβζηά 

ημπμεεηείηαζ ιεηαλφ ιέζα Γεηειανίμο ηαζ ηέθμοξ Ηακμοανίμο.  

3. Ζ ηάεε πενζμπή έπεζ ζδζαίηενδ διενμιδκία ειθάκζζδξ ημο ιεβίζημο ηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

πμθοθαζκμθχκ δ μπμία ιπμνεί κα απμηεθέζεζ μδδβία βζα ημοξ παναβςβμφξ. Αοηυ πνέπεζ 

κα βίκεζ ηαζ ζε ζοκαδοαζιυ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ βεοζζιεηνίαξ βζα ηδκ ηάεε πενζμπή. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ πενζμπή ηένκα, δ ιέβζζηδ ζοβηέκηνςζδ, δ μπμία ήηακ 311 

ppm  παναηδνήεδηε ζηδκ ηεθεοηαία ζοθθμβή (δ μπμία έβζκε ζηζξ 22/01/05), βζα ηδκ 

πενζμπή Πήδδια δ ηαθφηενδ πενίμδμξ ήηακ δ ηέηανηδ ζοθθμβή (09/01/05), υπμο δ 

ζοβηέκηνςζδ μθζηχκ πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ εηηζιήεδηε ζε 325 ppm, εκχ βζα ηδκ 

πενζμπή Μάκδ ημ ιέβζζημ παναηδνήεδηε βζα ιεκ ηδκ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα ζηδκ ηνίηδ 

ζοθθμβή (22/12/04) ιε ζοβηέκηνςζδ πμο εηηζιήεδηε ζε 415 ppm, βζα δε ηδκ ζοιααηζηή 

ηαθθζένβεζα ζηδκ ηέηανηδ ζοθθμβή (09/01/05) ιε εηηζιδεείζα ζοβηέκηνςζδ 278 ppm.  
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 Διαηόιαδν πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην»  

οβηνίκμκηαξ ηα δείβιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πενζμπή Μάκδ, ηυζμ ηα ζοιααηζηά, 

υζμ ηαζ ηα αζμθμβζηά, παναηδνείηαζ ιζα ζαθήξ οπενμπή ηςκ αζμθμβζηχκ ςξ πνμξ ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ημοξ ζε μθζηά πμθοθαζκμθζηά ζοζηαηζηά, δ μπμία απεζημκίγεηαζ ηαζ ζηζξ πέκηε 

πενζυδμοξ ζοθθμβήξ. 

Σμ εθαζυθαδμ απυ ημκ εθαζυηανπμ ηδξ πμζηζθίαξ «Μαονμθζά» έδεζλε ζδιακηζηά ιζηνυηενμ 

πενζεπυιεκμ ζε ι.μ. μθζηχκ πμθοθαζκμθχκ (~89mg/Kg ±2.33) έκακηζ ηδξ πμζηζθίαξ 

«Κμνςκέσηδ (~234mg/Kg ±34.3). Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ηδκ πζεακή ελήβδζδ υηζ δ ιαονμθζά 

ςνζιάγεζ ηαζ ζοθθέβεηαζ πμθφ κςνίξ ημκ Οηηχανζμ ηαζ ανίζηεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ημ 

παιδθυηενμ πενζεπυιεκμ ζε α-ημημθενυθδ ηαζ ηδ παιδθυηενδ ζκηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα 

(Rancimat). 

 

 Διαηόιαδα ηππνπνηεκέλα (εκπνξίνπ) 

Γζα ηα ηοπμπμζδιέκα εθαζυθαδα, παναηδνείηαζ υηζ ιε ελαίνεζδ ηα πνμσυκηα ΠΟΠ υπμο δ 

ζοβηέκηνςζδ βζα ηάεε δείβια πανμοζζάγεηαζ ζηαεενή ιε ιζηνέξ ιυκμ απμηθίζεζξ, μζ 

οπυθμζπεξ ελεηαγυιεκεξ ηαηδβμνίεξ πνμσυκηςκ πανμοζζάγμοκ ανηεηέξ δζαηοιάκζεζξ υζμ 

αθμνά ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημοξ ζε μθζηέξ πμθοθαζκυθεξ. Έηζζ βζα 

πανάδεζβια βζα ηα εθαζυθαδα ηαηδβμνίαξ ελαζνεηζηά πανεέκμ, δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ 

πμθοθαζκμθχκ εηηζιάηαζ ζε 116 ppm ιε δζαηφιακζδ +/- 62,2, εκχ βζα εηείκα πμο 

παναηηδνίγμκηαζ ΠΟΠ, δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ εηηζιήεδηε ζε 125 ppm ηαζ δ δζαηφιακζδ +/- 

7,5. Απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ, ιπμνεί ηάπμζμξ εφημθα κα δζαπζζηχζεζ υηζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα ΠΟΠ, πνμζθένμοκ εθαζυθαδμ εββοδιέκδξ πμζυηδηαξ, δ μπμία 

πζεακυκ ελαζθαθίγεηαζ απυ ημκ ηνυπμ ηαζ ίζςξ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηαηά ηδκ ηαθθζένβεζα 

ηςκ εθαζυδεκηνςκ. 

 

22.4. πκπεξάζκαηα γηα ηα επηκέξνπο είδε πνιπθαηλνιώλ  

 Διαηόιαδα ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο  

Γζα ηζξ επζιένμοξ πμθοθαζκυθεξ ζζπφεζ υηζ: δ ιέζδ ηζιή ηδξ ηονμζυθδξ είκαζ 53,7 mg/g 

εθαίμο ηαζ ηδξ οδνυλο- ηονμζυθδξ 19,9 mg/g εθαίμο. Έηζζ δ πμζμζηζαία ζοιιεημπή ηςκ 

δφμ αοηχκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθζηχκ εκχζεςκ ζημ ζφκμθμ ημο αενμίζιαημξ ηςκ 

οπυθμζπςκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ είκαζ ηαηά ιέζμ υνμ πενίπμο 73%. Ζ 

παναπάκς παναηήνδζδ είκαζ ζφιθςκδ ιε ηα απμηεθέζιαηα πμθθχκ αζαθζμβναθζηχκ 

δεδμιέκςκ, ζηα μπμία  έπεζ ανεεεί πανυιμζμ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηδξ ηονμζυθδξ ηαζ ηδξ 

οδνυλο- ηονμζυθδξ. 
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 Διαηόιαδα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο  

Μεηαλφ ηςκ εθαζμημιζηχκ πενζυδςκ 2000/01 ηαζ 2004/05 δε ανέεδηακ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ υζμκ αθμνά ηα είδδ ηςκ πμθοθαζκμθχκ. Δκηυξ ηδξ ίδζαξ 

εθαζμημιζηήξ πενζυδμο υιςξ, (π.π. 2000/01) ημ αακζθθζηυ μλφ ζηδ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα 

ανέεδηε ορδθυηενμ (Ρ=0.0001) ηδξ ζοιααηζηήξ, εκχ ημ μιμαακζθθζηυ μλφ ανέεδηε 

παιδθυηενμ. 

Ζ ηονμζυθδ πανμοζίαζε αολμιεζχζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ηαζ ηδξ αοηήξ εθαζμημιζηήξ 

πενζυδμο (Ρ= 0.027) ηαζ είπε δζαθμνά ακάιεζα ζηα έηδ ζοβημιζδήξ, π.π. ιεηαλφ 2000/01 

ηαζ 2004/05 (Ρ=0.0035) ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ζοιααηζηή ηαθθζένβεζα (Ρ=0.05). 

Γεκζηά δ ηονμζυθδ έδεζλε ηζξ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηζξ ανπέξ Γεηειανίμο ηαζ ζηα 

ηέθδ Ηακμοανίμο (υπςξ ηαζ ζηδ ζοιααηζηή ηαθθζένβεζα), εκχ μζ ορδθυηενεξ δζαθμνέξ απυ 

ηδ ζοιααηζηή ηαθθζένβεζα παναηδνήεδηακ ηαζ πάθζ ζηζξ ανπέξ Γεηειανίμο ηαζ ζηα ηέθδ 

Ηακμοανίμο.  

Ζ οδνμλο-ηονμζυθδ πανμοζίαζε ηαζ αοηή αολμιεζχζεζξ αθθά υπζ ζδιακηζηέξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ιζαξ ηαζ ηδξ αοηήξ εθαζμημιζηήξ πεζυδμο ηαζ είπε ηαζ δζαθμνά ακάιεζα ζηα έηδ 

ζοβημιζδήξ (π.π. ιεηαλφ 2000/01 ηαζ 2004/05, Ρ=0.00) αθθά δεκ έδεζλε ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ζοιααηζηέξ ηαθθζένβεζεξ. Καηά ηδκ πενίμδμ 2004/05 είπε 

ζδιακηζηά ορδθυηενεξ ηζιέξ απυ ηδκ πενίμδμ 2000/01. 

 Διαηόιαδα ηππνπνηεκέλα  

θεξ μζ πμζμηζηέξ ηαηδβμνίεξ (ελαζνεηζηά πανεέκμ, Π.Ο.Π, μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ, 

αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ), ειθακίγμκηαζ ζηαεενέξ ςξ πνμξ ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ημοξ 

πενζεηηζηυηδηα ζε επζιένμοξ πμθοθαζκμθζηά ζοζηαηζηά, έηζζ χζηε κα ιδκ οπενέπεζ ηαιζά 

έκακηζ άθθδξ. 

 Διαηόιαδα πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην»  

Σμ 50% ηδξ μλεζδςηζηήξ ζηαεενυηδηαξ ημο εθαζμθάδμο πμο απμδίδεηαζ ζηζξ πμθοθαζκυθεξ 

απμδίδεηαζ ζηζξ μνεμ-δζθαζκυθεξ, οδνμλο-ηονμζυθδ ηαζ ηαθεσηυ μλφ. ηα δφμ αοηά είδδ ημ 

Μαονμθίζζμ ι.μ. mg/Kg 7.07 ηαζ 3.19 ακηίζημζπα, ήηακ ζοβηνίζζιμ ιε ηδκ Κμνςκέσηδ (ι.μ. 

mg/Kg 7.23 ηαζ 3.09 ακηίζημζπα). Σμ Μαονμθίζζμ είπε ζαθή οπενμπή ζε πενζεπυιεκμ 

ηονμζυθδξ ( 218.8 mg/Kg, ι.μ.) θενμοθζημφ μλέμξ (1.82 mg/Kg, ι.μ.) ηαζ πνςημηαηεπζημφ 

μλέμξ (1.55 mg/Kg, ι.μ.) έκακηζ ημο Κμνςκέσημο (83,7  0-97 ηαζ 0.35 mg/Kg, ι.μ. 

ακηίζημζπα). Σμ βεβμκυξ αοηυ πνμζέθενε ζηδκ ακηζμλεζδςηζηή ημο ζηακυηδηα, ακ ηαζ 

ιεζςιέκδ έκακηζ ημο Κμνςκέσημο. 
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22.5. πκπεξάζκαηα γηα ηα ηεξπέληα 

 Διαηόιαδα ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο 

Ζ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ημο αενμίζιαημξ ηςκ επζιένμοξ πμθοθαζκμθχκ είκαζ 102,2 mg/g 

εθαίμο, εκχ δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ημο αενμίζιαημξ ηςκ ηενπεκίςκ είκαζ 1801,7 mg/g 

εθαίμο.  

 Διαηόιαδα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο  

Σα ηενπζκζηά μλέα, μθεακμθζηυ ηαζ ιαζθζκζηυ, ανέεδηακ ζε ζπεηζηά ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ηυζμ ζηα εθαζυθαδα αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ υζμ ηαζ ζηα ζοιααηζηήξ, εκχ ημ μονζμθζηυ 

ζε ζδιακηζηά ιζηνυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ζηα δφμ είδδ ηαθθζενβεζχκ. Σα 3 ηενπζκζηά 

μλέα δε δζέθενακ ζδιακηζηά μφηε ιεηαλφ αζμθμβζηήξ ηαζ ζοιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ 

εθαζμθάδςκ , μφηε ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ εηχκ ζοβημιζδήξ (π.π. 2000/01 ηαζ 2004/05), μφηε 

ηαζ ιεηαλφ ηςκ πνμκζηχκ πενζυδςκ (π.π. Νμέιανζμξ, Γεηέιανζμξ, Ηακμοάνζμξ) εκηυξ ηδξ 

ίδζαξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο. 

 Διαηόιαδα ηππνπνηεκέλα  

οβηνζηζηά ιε ηα δείβιαηα ηςκ επζθεβιέκςκ εθαζυθαδςκ, ηα ειπμνζηά εθαζυθαδα 

οπενηενμφκ ζδιακηζηά ςξ πνμξ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε ηενπεκζηέξ εκχζεζξ, εκχ ηέημζα 

δζαθμνά δεκ παναηδνείηαζ ζημ άενμζζια ημο ζοκυθμο ηςκ πμθοθαζκμθχκ.  

 Διαηόιαδα πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην»  

Συζμ ημ ζφκμθμ ηςκ ηενπεκζηχκ μλέςκ υζμ ηαζ ηα επζιένμοξ είδδ πμο πνμζδζμνίζηδηακ, 

έδεζλακ θίβμ ιζηνυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ απυ αοηέξ ημο Κμνςκέσημο εθαζμθάδμο πςνίξ υιςξ 

ζηαηζζηζηέξ δζαθμνέξ. 

 

22.6. πκπεξάζκαηα γηα ηηο ηνθνθεξόιεο 

πςξ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ επζζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ (Fedeli, 1986), δ 

ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ημημθενμθχκ πμο ακζπκεφηδηακ είκαζ ηδξ ιμνθήξ α-, δ μπμία ζηα 

δείβιαηα πμο ελεηάζηδηακ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 97% ημο ζοκυθμο ηδξ ζοκμθζηά ακζπκεφζζιδξ 

αζηαιίκδξ. Να ζδιεζςεεί υηζ ημ πμζμζηυ αοηυ είκαζ αηυιδ ιεβαθφηενμ ηαζ απυ αοηυ πμο 

ακαθένεηαζ ζηδκ αζαθζμβναθία, υπμο βζα ηάπμζμοξ ενεοκδηέξ είκαζ 90% (Fedeli, 1986), εκχ βζα 

άθθμοξ ιπμνεί κα θηάζεζ ιέπνζ ηαζ 95% (Μπυζημο, 1996).  

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα υζμ αθμνά 

ζηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ, ηυζμ ζηα δείβιαηα εθαζυθαδςκ ηςκ επζθεβιέκςκ 

πενζμπχκ, υζμ ηαζ ζε αοηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα ειπμνζηά (ηοπμπμζδιέκα) εθαζυθαδα: 

 

 



ΜΔΡΟ Γ’: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ 

271 

 Διαηόιαδα ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο 

Σα δείβιαηα εθαζυθαδςκ πμο ελεηάζηδηακ είκαζ πμθφ πθμφζζα υζμκ αθμνά ζηδκ 

πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε ημημθενυθεξ. Σμ εφνμξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζοκμθζηά 

ακζπκεφζζιδξ αζηαιίκδξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 525-1030 ppm,υηακ ζηδκ αζαθζμβναθία 

ακαθένμκηαζ ηζιέξ πμο ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 180-250 ppm (Μπαθαηζμφναξ, 1997)  

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ πανμοζζάγεηαζ ζηαεενή, ιε ιζηνέξ ιυκμ δζαηοιάκζεζξ ηδξ 

ηζιήξ ηδξ ηυζμ ιεηαλφ ηςκ δεζβιάηςκ ηςκ δζαθυνςκ επζθεβιέκςκ πενζμπχκ, υζμ ηαζ ιεηαλφ 

αοηχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ηοπμπμζδιέκςκ εθαζυθαδςκ. Έηζζ δ ιέζδ 

ζοβηέκηνςζδ ηδξ αζηαιίκδξ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ ηένκαξ είκαζ 684 ppm, βζα ηδκ πενζμπή 

Πεηαθίδζ είκαζ 663 ppm ηαζ βζα ηδκ πενζμπή Πήδδια είκαζ 740 ppm.  

 Διαηόιαδα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο  

Αλζμζδιείςηδ είκαζ ηαζ δ ζηαεενυηδηα πμο πανμοζζάγεζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ 

ιεηαλφ ηδξ αζμθμβζηήξ ηαζ ηδξ ζοιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ζηδκ πενζμπή Μάκδ. Ζ ιέζδ 

ζοβηέκηνςζδ ηδξ ζηα δείβιαηα αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ είκαζ 657 ppm, εκχ δ ακηίζημζπδ 

ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ ζοιααηζηήξ είκαζ 663 ppm. Να ζδιεζςεεί πςξ μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ βζα 

ηζξ πμθοθαζκυθεξ, έδεζπκακ ιζα ζαθή οπενμπή ηδξ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ, ηάηζ πμο υπςξ 

θαίκεηαζ δεκ απμδεζηκφεηαζ βζα ηδκ αζηαιίκδ Δ.  

 Διαηόιαδα ηππνπνηεκέλα (εκπνξίνπ) 

Ακηίζημζπδ ζηαεενυηδηα ειθακίγεζ ηαζ δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αζηαιίκδξ ιεηαλφ ηςκ 

ηοπμπμζδιέκςκ εθαζυθαδςκ. Έηζζ δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ βζα ηα ελαζνεηζηά πανεέκα 

εθαζυθαδα είκαζ 779 ppm, βζα ηα αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ 694 ppm, βζα ηα Π.Ο.Π 724 ppm 

ηαζ βζα ηα μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ 746 ppm. Ζ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ υθςκ ηςκ 

ηοπμπμζδιέκςκ είκαζ 737 ppm, εθαθνχξ ορδθυηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηςκ επζθεβιέκςκ 

πμο είκαζ 682 ppm.  

 Διαηόιαδα πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην»  

Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε α-ημημθενυθδ (~517 mg/Kg, ι.μ.) ήηακ ιζηνυηενδ απυ ημ Κμνςκέσημ 

(655 mg/Kg, ι.μ.) ιε ζηαηζζηζηή δζαθμνά (p≤0.05) αθθά υιςξ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ήηακ 

ζε ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ. 

 

22.7. πκπεξάζκαηα γηα ηα ιηπαξά νμέα (FA) ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ (TG) 

 Διαηόιαδα ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο 

Σμ Κμνςκέσημ εθαζυθαδμ πενζείπε ςξ ηφνζμ FA ηςκ TG ημ εθασηυ μλφ ιε δζαηφιακζδ 

πενίπμο ζηαεενή ιεηαλφ εθαζμημιζηχκ πενζυδςκ ηαζ εηχκ ζοβημιζδήξ (63.64 – 71.29% 

ζοκυθμο). Σμ εθασηυ ηαεχξ ηαζ ημ παθιζηζηυ ηαζ ημ παθιζημθεσηυ έδεζλακ δζαθμνέξ υζμκ 
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αθμνά ηδ ιέεμδμ maturation. Ο θυβμξ εθασηυ πνμξ θζκμθεσηυ έδεζλε ιζα ηάζδ αφλδζδξ ηαηά 

ηδ δζαδζηαζία maturation. Σμ ζφκμθμ ηςκ αημνέζηςκ είπε ζπεηζηχξ ακηίζημζπδ δζαηφιακζδ 

(~77.7-82.46% ζοκυθμο) ηαεχξ ηαζ ηα ημνεζιέκα (17.12-26.04% ζοκυθμο). Σμ ζφκμθμ 

ηςκ αημνέζηςκ ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ημνεζιέκςκ δζέθενακ ζδιακηζηά ακάθμβα ιε ημ έημξ 

ζοβημιζδήξ ηαζ ηδκ πνυμδμ ηδξ ςνίιακζδξ ημο εθαζμηάνπμο. 

 Διαηόιαδα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο  

Σα υνζα δζαηφιακζδξ βζα ηα εθαζυθαδα αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ ήηακ πανυιμζα ιε αοηά ηδξ 

ζοιααηζηήξ ηαθθζένβεζαξ εηηυξ απυ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε εθασηυ μλφ ηαζ παθιζημθεσηυ 

(Ρ=0.003 ηαζ Ρ=0.000 ακηίζημζπα) ηαεχξ ηαζ ηα ζοκμθζηά αηυνεζηα ηαζ ημνεζιέκα 

(Ρ=0.004 ηαζ Ρ=0.004 ακηίζημζπα). 

 Διαηόιαδα ηππνπνηεκέλα (εκπνξίνπ) 

Γζα ηα εθαζυθαδα ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ δεκ έβζκακ ακαθφζεζξ βζα ηα FA ηςκ TG. 

Γεζβιαημθδπηζηή ελέηαζδ εκυξ δείβιαημξ αζμθμβζημφ ανέεδηε ιέζα ζηα υνζα βζα ηα 

αζμθμβζηά extra (AIB). 

 Διαηόιαδα πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην»  

Σμ Μαονμθίζζμ είπε ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα 

(9.27% ζοκυθμο, ι.μ.) έκακηζ ημο Κμνςκέσημο (6.41% ζοκυθμο, ι.μ.) αθθά ζοβπνυκςξ ηαζ 

ιζηνυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε ιμκμαηυνεζηα (70.4% ζοκυθμο, ι.μ.) έκακηζ ημο Κμνςκέσημο 

(74.36% ζοκυθμο, ι.μ.) πςνίξ ημ μθεσηυ μλφ κα δζαθένεζ ζδιακηζηά (66.11 έκακηζ 70.27% 

ζοκυθμο, ι.μ.). Σα ημνεζιέκα ανέεδηακ ζε παναπθήζζεξ ακαθμβίεξ. 

 

22.8. πκπεξάζκαηα γηα ηηο ζηεξόιεο 

Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ θοημζηενμθχκ είκαζ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ υπζ ιυκμ βζα ηδ ενεπηζηή αλία 

εκυξ εθαίμο αθθά ηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ ή ηδξ πζεακήξ κυεεοζήξ ημο. 

Δπίζδξ έπμοκ ηαζ ζδιαζία βζα ηδ ζοκεζζθμνά ημοξ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο ηαευζμκ έπεζ δεζπεεί 

υηζ ακηαβςκίγμκηαζ ηδ πμθδζηενυθδ ζημκ μνβακζζιυ ιεζχκμκηαξ ηα επίπεδά ηδξ ζημ αίια. ιςξ δ 

πνμ-μλεζδςηζηή ζηακυηδηα ηςκ ζηενμθχκ ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ 

ημο εθαίμο. 

 Διαηόιαδα ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο 

Οζ 5 θοημζηενυθεξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ ήηακ ηαηά θείκμοζα ζεζνά πενζεηηζηυηδηαξ δ α-

ζζημζηενυθδ (~1356 mg/Kg, ι.μ.), δ Γ
5
ααεκαζηενυθδ (~285 mg/Kg, ι.μ.) δ ηαιπεζηενυθδ 

(~56 mg/Kg, ι.μ.), δ ζηζβιαζηενυθδ (~34 mg/Kg, ι.μ.) ηαζ δ πμθδζηενυθδ (~6.5 mg/Kg, 

ι.μ.). 
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Ζ πμθδζηενυθδ, δ ηαιπεζηενυθδ ηαζ δ ζηζβιαζηενυθδ έδεζλακ ζηαηζζηζηέξ δζαθμνέξ 

(Ρ=0.00) υζμκ αθμνά ηζξ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ ημο ζδίμο έημοξ εκχ δ α-ζζημζηενυθδ 

(Ρ=0.00) ακάθμβα ημο έημοξ ζοβημιζδήξ. 

 Διαηόιαδα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο  

Σα αζμθμβζηά εθαζυθαδα είπακ ζε βεκζηέξ βναιιέξ πανυιμζεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηενμθχκ ιε 

αοηέξ ηςκ ζοιααηζηχκ. ε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ πανμοζζάζηδηακ ιζηνέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

ηςκ εθαζμημιζηχκ πενζυδςκ ιε αηναίμ πανάδεζβια ηδκ α-ζζημζηενυθδ Ηακ.2000/01 (1083 

mg/Kg, ι.μ.) ηαζ Ηακ.2004/05 (2142 mg/Kg, ι.μ.). Ίδζμ αηναίμ πανάδεζβια οπάνπεζ ηαζ βζα 

ηδκ α-ζζημζηενυθδ ιεηαλφ ζοιααηζημφ Ηακ.2000/01 (1448mg/Kg, ι.μ.) ηαζ αζμθμβζημφ 

Ηακ.2004/05 (2142 mg/Kg, ι.μ.). 

 Διαηόιαδα ηππνπνηεκέλα (εκπνξίνπ) 

Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ α-ζζημζηενυθδξ ζηα ηοπμπμζδιέκα εθαζυθαδα ιπμνμφκ κα 

παναηηδνζζημφκ ζπεηζηά παιδθυηενεξ απυ αοηέξ ηςκ ακηίζημζπςκ εθαζμθάδςκ εθαζμημιίαξ. 

Οζ ιέζμζ υνμζ ακά ηαηδβμνία ήηακ: Extra(ζοιααηζηυ)=1750mg/Kg, Βζμθμβζηυ=1750mg/Kg, 

ΠΟΠ=1600mg/Kg,  ΟΚΛ.ΓΗΑΥ.=1500mg/Kg. 

Οζ οπυθμζπεξ ζηενυθεξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ ήηακ ίδζεξ ιε αοηέξ ηςκ ζοιααηζηχκ 

εθαζμθάδςκ ηαζ έδεζλακ ακάθμβεξ δζαηοιάκζεζξ ζοβηέκηνςζδξ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία 

ημο ελεηαγυιεκμο εθαζμθάδμο. 

 Διαηόιαδα πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην»  

Ζ ηφνζα θοημζηενυθδ, δ α-ζζημζηενυθδ, ήηακ ζε ζδιακηζηά ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

(~193 ppm, ι.μ.) ηαεχξ ηαζ δ ηαιπεζηενυθδ (~88.7 έκακηζ ~56.1mg/Kg, ι.μ.). Ζ 

πμθδζηενυθδ δ ζηζβιαζηενυθδ ηαζ δ Γ
5
 –ααεκαζηενυθδ ανέεδηακ ηαζ αοηέξ ζε ζπεηζηά 

αολδιέκεξ ζοβηεκηνχζεζξ (7.7, 49, 6 & 251.2 mg/Kg ακηίζημζπα. 

 

22.9. πκπεξάζκαηα γηα ην ζθνπαιέλην 

Σμ ζημοαθέκζμ έπεζ ακαθενεεί υηζ είκαζ μ ηφνζμξ ηενπεκζηυξ οδνμβμκάκεναηαξ ημο 

εθαζμθάδμο ιε πμζμζηυ άκς ημο 90% ημο ηθάζιαημξ ηςκ ζοκμθζηχκ οδνμβμκακενάηχκ. Σμ 

ζημοαθέκζμ έπεζ επίζδξ ακαθενεεί υηζ έπεζ πνμθδπηζηή ακηζ-ηανηζκζηή δνάζδ. Ζ φπανλή ημο ζημ 

εθαζυθαδμ απμηεθεί ζδιείμ οπενμπήξ ημο έκακηζ ηςκ ζπμνεθαίςκ. 

 Διαηόιαδα ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο 

Σα έηδ ζοβημιζδήξ 2000/01 (~3800 mg/Kg, ι.μ.) ηαζ 2002/03 (~2800 mg/Kg, ι.μ.) ηαζ 

2004/05 (~4400 mg/Kg, ι.μ.) έδεζλακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζε πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο. 

ηαηζζηζηέξ δζαθμνέξ παναηδνήεδηακ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ίδζα εθαζμημιζηήξ πενζυδμο 

ιε πηςηζηή ηάζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ςνίιακζδξ ημο εθαζμηάνπμο (Ρ=0.032) 
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 Διαηόιαδα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο  

Σα αζμθμβζηά εθαζυθαδα δεκ δζέθενακ ζδιακηζηά απυ ηα ακηίζημζπα ζοιααηζηά βζα ηζξ 

ακηίζημζπεξ πενζυδμοξ 2000/01 (~3900 mg/Kg, ι.μ.), 2004/05 (~4450 mg/Kg, ι.μ.) αθθά 

ήηακ ζδιακηζηά ιζηνυηενδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδκ πενίμδμ 2002/03 (~1550 mg/Kg, ι.μ.). 

ηαηζζηζηή δζαθμνά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εθαζμημιζηχκ πενζυδςκ δεκ παναηδνήεδηε. 

ηαηζζηζηή δζαθμνά έδεζλε ιυκμ δ εθαζμημιζηή πενίμδμξ Ηακ. 2004/05 ιεηαλφ αζμθμβζημφ 

(~4700 g/Kg, ι.μ.) ηαζ ημο ζοιααηζημφ (~4220 mg/Kg, ι.μ.) εθαζμθάδμο. 

Γεκζηά δ πενίμδμξ 2002/03 έδεζλε ζδιακηζηά ιεζςιέκεξ ηζιέξ ζημοαθεκίμο ζε ζφβηνζζδ ιε 

ηζξ πενζυδμοξ 2000/01 ηαζ 2004/05 ηυζμ βζα ημ αζμθμβζηυ υζμ ηαζ βζα ημ ζοιααηζηυ 

εθαζυθαδμ. 

 Διαηόιαδα ηππνπνηεκέλα (εκπνξίνπ) 

Σα ηοπμπμζδιέκα εθαζυθαδα είπακ βεκζηά παιδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζημοαθεκίμο απυ 

ημκ ακηίζημζπμ ι.μ. ηςκ ζοιααηζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ ηδξ ακηίζημζπδξ εθαζμημιζηήξ πενζυδμο 

2004/05. Καηά ηαηδβμνία πανεέκμο εθαζμθάδμο ημ ζημοαθέκζμ ανέεδηε ηαηά ι.μ.: 

EXTRA=~3300mg/Kg,  ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ=3300 mg/Kg, ΠΟΠ=31501mg/Kg ΚΑΗ 

ΟΛΟΚΛ.ΓΗΑΥ.=2750mg/Kg. 

 Διαηόιαδα πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην»  

Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε ζημοαθέκζμ ημο Μαονμθζζίμο (~4000 mg/Kg, ι.μ.) ανέεδηε ζε ζπέζδ 

ιε ημ Κμνςκέσημ βζα ηδκ πενίμδμ 2000/01 (~3800 mg/Kg, ι.μ.) ιεβαθφηενδ εκχ βζα ημ 

Κμνςκέσημ ηδκ πενίμδμ 2002/03 (~2800 mg/Kg, ι.μ.) ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ, ηαζ θίβμ 

ιζηνυηενδ ημ Κμνςκέσημ βζα ηδκ πενίμδμ 2004/05 (~4400 mg/Kg, ι.μ.). 

 

22.10. πκπεξάζκαηα γηα ηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα Rancimat 

Ζ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα (Antioxidant Capacity, AC) ή άθθμζςξ δ μλεζδςηζηή 

ζηαεενυηδηα  (Oxidative Stability , OS) υπςξ ιεηνάηαζ ιε ηδκ ζοζηεοή Rancimat απμδίδεηαζ ςξ 

πνυκμξ επαβςβήξ ιεηνδιέκμξ ζε χνεξ (Induction Time/houres, IT/h). 

 Διαηόιαδα ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο 

Οζ ηζιέξ (h) ηςκ πνυκςκ επαβςβήξ Rancimat  βζα ηδκ πενίμδμ 2004/05 ηοιάκεδηακ απυ 

22,5-42,3 h ιε ιεβαθφηενδ δζαηφιακζδ βζα ηδκ πενζμπή Πεηαθίδζ (26.0-42.3 h) ηαζ 

ιζηνυηενδ βζα ηδκ πενζμπή Μάκδ (35.1.-37.0 h) βζα ηζξ δζαδμπζηέξ εθαζμημιζηέξ πενζυδμοξ. 

Γζα ηδκ πενζμπή Σνζθοθθία πενζυδμο 2005/06 επίζδξ παναηδνήεδηε ιεβάθδ δζαηφιακζδ 

(24.2-48.5 h). 
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 Διαηόιαδα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο  

Σα αζμθμβζηά εθαζυθαδα ηςκ ακηίζημζπςκ πενζμπχκ ηαζ πενζυδςκ εθαζμημιίαξ ιε ηα 

ζοιααηζηά έδεζλακ ιεβαθφηενδ ακημπή ζηδκ μλείδςζδ, εηηυξ απυ ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 

Ηακ. 2004/05 ηαζ Ηακ. 2005/06 ηαηά ηζξ μπμίεξ είπακ ιζηνυηενεξ ηζιέξ. Ζ δζαηφιακζδ βζα ηδ 

Μάκδ 2004/05 ήηακ 27.5-54.0 h ηαζ βζα ηδκ Σνζθοθθία 2005/06 ήηακ 25.7-44.4 h. 

 Διαηόιαδα ηππνπνηεκέλα (εκπνξίνπ) 

Σα EXTRA  εθαζυθαδα έδεζλακ ιζηνυηενδ δζαηφιακζδ απυ ηα ακηίζημζπα ζοιααηζηά. Γζα 

ηδκ ιεκ πενίμδμ 2004/05 ειθάκζζακ ΗΣ 17.0-30.0 h (21.8 h ι.μ.) βζα δε ηδκ πενίμδμ 2005/06 

ειθάκζζακ ΗΣ 21.1-29.0 h (28.5 h ι.μ.) αθθά βεκζηά μζ ηζιέξ ΗΣ (h) ήηακ ιζηνυηενεξ απυ 

αοηέξ ηςκ ζοιααηζηχκ ηςκ ακηίζημζπςκ εηχκ. 

Σα αζμθμβζηά ηοπμπμζδιέκα είπακ ιζηνυηενδ δζαηφιακζδ ηζιχκ ΗΣ (h) απυ ηα ακηίζημζπα 

αζμθμβζηά εθαζμημιίαξ, αθθά βεκζηά ειθάκζζακ ιζηνυηενεξ απυ ηα αζμθμβζηά εθαζμημιίαξ. 

Γζα ηδκ πενίμδμ 2004/05 είπακ ΗΣ 27.0-36.2 h (27.7 ι.μ.) εκχ βζα ηδκ πενίμδμ 2005/06 είπακ 

ΗΣ 25.2-30.1 h (28.2 ι.μ.). 

Σα ΠΟΠ πενζυδμο 2004/05 είπακ δζαηφιακζδ ΗΣ 19.5-33.5 h (25.7 ι.μ.) εκχ ηδκ πενίμδμ 

2005/06 είπακ ΗΣ 22.3-29,5 h (26.7 ι.μ.). 

Σα Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ είπακ ακάθμβεξ δζαηοιάκζεζ ιε ηα ΠΟΠ.  

 Διαηόιαδα πνηθηιίαο «Μαπξνιίζην»  

ημ Μαονμθίζζμ ημ ΗΣ ανέεδηε ζδιακηζηά ιζηνυηενμ (~19,5 ΗΣ/ h, ι.μ.) ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

Κμνςκέσημ (~35,5 ΗΣ/ h, ι.μ.). Σμ βεβμκυξ αοηυ απμδίδεηαζ ζηδκ ιζηνυηενδ πενζεηηζηυηδηα 

ημο Μαονμθζζίμο ζε α-ημημθενυθδ ηαζ ζε πμθοθαζκυθεξ ηαεχξ ηαζ ζηδ ιεβαθφηενδ 

πενζηηζηυηδηα ζε θοημζηενυθεξ ηαζ ζημ ιζηνυ θυβμ PUFA/MUFA. Οζ πανάβμκηεξ αοημί 

πνμθακχξ πνέπεζ κα δζαιμνθχκμκηαζ ακάθμβα ιε ημ πνυςνμ ηδ ζοβημιζδήξ ημο 

Μαονμθίζζμο. 
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Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ ήηακ δ ιεθέηδ ηςκ ιαηνμ ηαζ ιζηνμ – 

ζοζηαηζηχκ ημο ιεζζδκζαημφ εθαζμθάδμο ζε ζπέζδ ιε ημκ ααειυ ςνίιακζδξ ημο εθαζμηάνπμο. 

Έβζκε βζα πνχηδ θμνά ιζα ηαηά ημ δοκαηυκ πθήνδξ ακάθοζδ ηςκ πενζζζυηενςκ ζοζηαηζηχκ 

ηςκ εθαζμθάδςκ επζθεβιέκςκ πενζμπχκ ηδξ Μεζζδκίαξ, 6 εθαζμημιζηχκ πενζυδςκ. Οζ ακαθφζεζξ 

έβζκακ βζα εθαζυθαδα απυ δφμ δζαθμνεηζηέξ πμζηζθίεξ εθαζμηάνπμο, ηδκ «Κμνςκέσηδ» ηαζ ηδ 

«Μαονμθζά» ηαζ βζα ηνείξ δζαθμνεηζηέξ ηαθθζένβεζεξ, ηδ ζοιααηζηή, ηδ αζμθμβζηή ηαζ ηδκ 

μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ. Δπζπθέμκ ελεηάζηδηακ ηαζ δείβιαηα εθαζμθάδμο πνμενπυιεκα απυ 3 

εζδχκ εθαζμηνζαεία ηα ηθαζζζηά, 2 θάζεςκ ηαζ 3 θάζεςκ. Σέθμξ ελεηάζηδηακ ηαζ ηοπμπμζδιέκα 

(ειπμνζηά) εθαζυθαδα ηδξ Μεζζδκίαξ δφμ εθαζμημιζηχκ πενζυδςκ (2004/05 ηαζ 2005/06). 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς έβζκε βζα πνχηδ θμνά ιζα «πανημβνάθδζδ» ηδξ Μεζζδκίαξ υζμκ 

αθμνά ηδκ εθαζμημιία ηαζ ηδ ζφζηαζδ ημο εθαζμθάδμο πμο πανάβμοκ μζ επζθεβιέκεξ πενζμπέξ πμο 

ελεηάζεδηακ. Οζ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο εθαζμθάδμο, υπςξ πνμζδζμνίζηδηακ 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ. 

Δπίζδξ έκαξ  απυ ημοξ αλζμπμζήζζιμοξ ζηυπμοξ ηδξ ένεοκαξ ιπμνεί κα είκαζ μ εκημπζζιυξ 

ηδξ πζμ ηαηάθθδθδξ πνμκζηήξ πενζυδμο ζοθθμβήξ ηαζ έηεθζρδξ ημο εθαζμηάνπμο, ηδξ ημνςκέζηδξ 

ηαηά αάζδ πμζηζθίαξ, υπμο ανζζημπμζμφκηαζ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημο παναβυιεκμο 

εθαζυθαδμο.  

Απυ ηδκ ένεοκα αοηή πνμηφπημοκ ζοιπενάζιαηα ηα μπμία ηαζ ηεηιδνζχκμοκ ηδκ θήιδ ημο 

ιεζζδκζαημφ εθαζυθαδμο βζα ηδκ άνζζηδ πμζυηδηά ημο.  
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ηακμκζζιυ (ΔΚ), ανζε. 2472/97 ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 1997  

Κώδηθαο Σξνθίκσλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο, Άνενμ 70, εδάθζμ 6.β), 

Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ, Αεήκα, 2000 (Απμθ. ΑΥ 528/96, ΦΔΚ 54/97, η. Β΄), ζπεηζηά ιε ηδκ 

πανμοζία αανέςκ ιεηάθθςκ ζε έθαζα. 

Κώδηθαο Σξνθίκσλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο, Άνενμ 70, εδάθζμ 6.γ), 

Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ, Αεήκα, 2001 (Απμθ. ΑΥ 145/96, ΦΔΚ  485/96, η. Β΄) Δκανιυκζζδ 

ιε ηδκ Οδδβία 2/95/Δ.Κ. ζπεηζηά ιε ηδκ απαβυνεοζδ πνήζδξ πνμζεέηςκ. 

Κώδηθαο Σξνθίκσλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο, Άνενμ 72, Γεκζηυ Υδιείμ 

ημο Κνάημοξ, Αεήκα, 1998 (Απμθ. ΑΥ 172/95, ΦΔΚ  661/95, η. Β΄) (Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ 

100/13-3-2002 ΦΔΚ 355/2002), ζπεηζηά ιε ηδκ πανμοζία πμθοηοηθζηχκ ανςιαηζηχκ 

οδνμβμκακενάηςκ ζε πονδκέθαζα. 

Κώδηθαο Σξνθίκσλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο, ζεθ. 58-11, ηιήια 5, 

Πίκαηαξ 5.5., Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ, Αεήκα, 2002, ζπεηζηά ιε ηδκ πανμοζία δζμλζκχκ ζε 

έθαζα.  

Regulation (EC) No. 852/2004 
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(http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lgen&type_

docRegulation&an_doc2004&nu_doc852 

 

 

Β.4. Ζιεθηξνληθέο Γηεπζύλζεηο 

 

http://www.efet.gr (μδδβυξ οβζεζκήξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ηοπμπμίδζδξ ηαζ ελεοβεκζζιμφ 

εθαζμθάδμο ηαζ πονδκεθαίμο, μδδβυξ Νμ 7, Αεήκα επηέιανζμξ 2003 

(http://www.e_telescope.gr/gr/cat07/art07_010615.htm). 

 

(http://artemis.cslab.ntua.gr:80/Dienst/UI/1.0/Diisplay/artemis/teikoz.florina/PT2004-0015) 

(http://www.foodanddrinks.gr/articles/articles) 

www.ret.reth.gr/forum/viewtopic.php) 

(www.elot.gr) 

(www.europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/f84001.htm) 

(www.efet.gr/deltio144.html) 

http://www.tdcolive.net/documents/booklet/booklet%20olive%20related%20legislation 

HACCP_gr.pdf 

(http://www.safety-meat.net/devil/Manual_for_trainees_GRGR.DOC 

www.olive oilsource.com/olive chemistry 

www.messinia.net.gr 

www.medlook.net/article.asp?item_id=396. Ζ αζηαιίκδ Δ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ εεναπεία ημο 

ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ    

www.Messinia.nel.gr  

www.novelagro.gr 

www.iatronet.gr. Ζ αζηαιίκδ Δ ηαζ δ ζηακυηδηηα ακαπαναβςβήξ.  

www.health.in.gr. Ζ αζηαιίκδ Δ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ πκεοιυκςκ. 

www.natmed.gr 

www.medlook.gr. Σμ εθαζυθαδμ ηαζ δ ηανδία 

http://www.oliveoil.com.cy/mailing/mail_20040322.html Δπίζδιεξ Καηδβμνίεξ απυ ημ Γζεεκέξ 

οιαμφθζμ Δθαζμθάδμο ηαζ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 

http://www.foodtoday.gr/articlesFolder/articles2006/olive-oil_composition_quality/index_html/. 

ηάδζα πμο επζδνμφκ ζηδκ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο.  

http://www.gourmet.gr/greek/mediterranean-diet/show.asp?gid=9&nodeid=77&arid=8624. 

Βζμθμβζηά πνμσυκηα   http://foodanddrinks.gr/articles/articles.php?id=44&type=news&lang=gr 

Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο εθαζμθάδμο. 

http://www.phileleftheros.com/main/main.asp?gid=93&issuenum=16187. Πανάβμκηεξ πμο 

ηαεμνίγμοκ ηδκ πμζυηδηα εθαζμθάδμο 

http://www.icap.gr/services/consulting/financial_studies/finrep_kladikes_base_gr_7051.asp 

http://www.kepka.org/eurolive/Grk/u004c.htm. Ζ επζννμή ηςκ ηεπκμθμβζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ 

ημο επίπεδμο ςνίιακζδξ ηςκ εθζχκ ζημ ακηζμλεζδςηζηυ πενζεπυιεκμ ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο. 

www.tdcolive.net/references.htm 

www.badminton.gr/BITA-E (άνενμ ημο ηαεδβδηή θοζζηήξ αβςβήξ Γμοδεκηγίηδ Πακαβζχηδ, 

1994). 

www.medlook.net/article.asp?item_id=396. Ζ αζηαιίκδ Δ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ εεναπεία ημο 

ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ. 

http://www.care.gr/enc/nutrition/topic 

http://www.med look.net/article.asp 

 

 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lgΌen&type_docΌRegulation&an_docΌ2004&nu_docΌ852
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lgΌen&type_docΌRegulation&an_docΌ2004&nu_docΌ852
http://www.tdcolive.net/documents/booklet/booklet%20olive%20related%20legislation%20HACCP_gr.pdf
http://www.tdcolive.net/documents/booklet/booklet%20olive%20related%20legislation%20HACCP_gr.pdf
http://www.safety-meat.net/devil/Manual_for_trainees_GRGR.DOC
http://www.messinia.net.gr/
http://www.messinia.nel.gr/
http://www.novelagro.gr/
http://www.iatronet.gr/
http://www.health.in.gr/
http://www.natmed.gr/
http://www.medlook.gr/
http://www.oliveoil.com.cy/mailing/mail_20040322.html
http://www.foodtoday.gr/articlesFolder/articles2006/olive-oil_composition_quality/index_html/
http://www.gourmet.gr/greek/mediterranean-diet/show.asp?gid=9&nodeid=77&arid=8624
http://foodanddrinks.gr/articles/articles.php?id=44&type=news&lang=gr
http://www.phileleftheros.com/main/main.asp?gid=93&issuenum=16187
http://www.icap.gr/services/consulting/financial_studies/finrep_kladikes_base_gr_7051.asp
http://www.kepka.org/eurolive/Grk/u004c.htm
http://www.tdcolive.net/references.htm

