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1. Εισαγωγή
Το πρόγραμμα Terra Kytheria ξεκίνησε την άνοιξη του 2021 με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας στα Κύθηρα. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος Terra Lemnia μεταφέρονται και στα Κύθηρα με στόχο την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, που δυνητικά θα ενισχύσουν
την οικονομική βιωσιμότητα μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη διατήρηση
του αγροτικού χαρακτήρα του νησιού.
Αρχικά, σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των παραγωγών του νησιού και η ανάδειξη
του κυθηραϊκού ελαιόλαδου και μελιού. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε ένα σύστημα καλλιέργειας
και πιστοποίησης, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες . Πρόκειται για μια συνεργασία
μεταξύ του MedINA, του ΚΙΠΑ, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της AK & Partners, της TUV Austria
Hellas, του Πανεπιστημίου Πατρών, των αγροτικών συνεταιρισμών του νησιού και ελαιοπαραγωγών.
Οι κύριες δράσεις του προγράμματος είναι:
•

•

•
•

Συν-διαμόρφωση συμφώνου συγκεκριμένων αγροτικών πρακτικών με την ομάδα του
προγράμματος και τους συμμετέχοντες παραγωγούς για την πιστοποίηση «παραδοσιακών προϊόντων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα και το τοπίο των Κυθήρων». Το πρώτο
πρότυπο θα αφορά την ελαιοκαλλιέργεια.
Εκπαίδευση παραγωγών σε συστήματα γεωργίας ακριβείας που οδηγούν στην πιστοποίηση των πρακτικών, αλλά και τη διαχείριση των εισροών και εκροών των εκμεταλλεύσεων τους.
Εκπαίδευση παραγωγών για έλεγχο (monitoring) των επιπτώσεων των πρακτικών.
Κατάρτιση των παραγωγών πάνω σε θέματα αγροτικής επιχειρηματικότητας και marketing.

Αναφορικά με τη συμμετοχή της AK & Partners στο πρόγραμμα Terra Kytheria, οι κύριες δράσεις
αφορούσαν:
i.
ii.

την ανάλυση της αγοράς και των εμπορικών προοπτικών για επιλεγμένα κυθηραϊκά
τοπικά προϊόντα (ελαιόλαδο και μέλι), και
τους στόχους (εμπορικά βήματα) για τα προϊόντα του τοπικού δικτύου με έμφαση στο
ελαιόλαδο.

Τα βασικά συμπεράσματα των παραπάνω δράσεων παρουσιάζονται σε αυτή τη Συνθετική Έκθεση («Οδικός Χάρτης») για την εμπορική προώθηση του ελαιόλαδου (βήματα, προτεραιότητες, αγορές-στόχοι).
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2. Πλάνο Επισκέψεων
Η επίσκεψη στο νησί πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 14 με 18 Μαΐου 2021. Κατά την διάρκεια
της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πριν από την επίσκεψη στα Κύθηρα τον Μάιο 2021, είχε πραγματοποιηθεί μια σειρά συναντήσεων με τους βασικούς εταίρους του προγράμματος (MedINA, ΚΙΠΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
καθώς επίσης και με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς του νησιού (διαδικτυακή συνάντηση).
Στόχος των συναντήσεων ήταν η δημιουργία της πραγματικής εικόνας για την κατάσταση στο
νησί, η διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί και οι μελισσοκόμοι και η καταγραφή προτεινόμενων λύσεων. Τα συμπεράσματα παρουσιάζονται παρακάτω,
στα επόμενα κεφάλαια της Συνθετικής Έκθεσης.
Πίνακας 1: Κύθηρα, Μάιος 2021 – Συναντήσεις με τοπικούς εταίρους
Συμμετέχοντες
Ράϊκου Βανέσα
Καλλίγερος Νίκος
Πετροχείλου Θόδωρος και Τασία
Καλλίγερος Γιάννης
Στάθης Νίκος
Σουρής Παναγιώτης
Δάβαρης Νικόλαος
Κορωναίος Παύλος
Χάρος Γαβρίλης

Ιδιότητα
Πρόεδρος Συλλόγου Καταλυμάτων Cerigo
Παραγωγός, οικοτεχνεία, ταβέρνα Φιλιώ
Παραγωγοί
Ιδιωτική εταιρεία Our Olive

Story
Πρόεδρος Συνεταιρισμού Λιβαδίου
Πρόεδρος Συνεταιρισμού
Ποταμού
Παραγωγός, Συν Λιβαδίου
Φούρνος Καραβάς
Ιδιοκτήτης Ελαιοτριβείου,
τυποποίηση ελαιόλαδου Λιβάδι

Ημερομηνία

Μέρος

Επικοινωνία

14/5/2021

Καψάλι

6976444776

14/5/2021

Κάλαμος

6978450077

14/5/2021

Λιβάδι

6976729534

14/5/2021

Χώρα

6981.543018

15/5/2021

Λιβάδι

6972222056

15/5/2021

Ποταμός

2736033476

15/5/2021
15/5/2021

Λιβάδι
Καραβάς

6976997961
6946364336

15/5/2021

Λιβάδι

2736031013

Γιάννης Πρωτοψάλτης

Μελισσοκόμος

16/5/2021

Έλενα Μαγείρου

16/5/2021
16/5/2021

Λιβάδι

2736031871

Λουράντος Γιάννης και Κώστας

Σύλλογος βιοκαλλιεργητών
Ταβέρνα Τοξότης, Τοπικά
Προϊόντα
Ιδιοκτήτες Ελαιοτριβείου

Σκάνδεια
(Μητάτα)
Σκάνδεια

17/5/2021

2736031496

Τζωρτζόπουλος Χάρης

Παραγωγός

17/5/2021

Τσικαλαριά
Λιβάδι
(Καραβάς)

Στράτος Χαρχαλάκης

Δήμαρχος
Υπάλληλος τουρισμού και
μέλος επιτροπής τουρισμού
Φούρνος
Μεγάλος παραγωγός και βιοκαλλιεργητής
Μεγάλος παραγωγός
Τοπικά προϊόντα, Χώρα
Τοπικά προϊόντα (κρασί,
κ.ά.)

Καραβουσάνος Θόδωρης

Παναγιώτης Γιαννιώτης
Κασιμάτης Σ.
Βύρωνας Πρωτοψάλτης
Μιχάλης Γόης
Σταύρος
Φυρρογή
Πάρης Γεωργιλάς

Παραγωγός

Σπύρος Ανέστης

Πρόεδρος Μελισσοκομικού

6977692745
6977013370

6944164183

Δεν πραγματοποιήθηκε
Δεν πραγματοποιήθηκε (6944290863)
Δεν πραγματοποιήθηκε (2736038154)
Δεν πραγματοποιήθηκε (6974883607)
Δεν πραγματοποιήθηκε
Δεν πραγματοποιήθηκε (2736031857)
Δεν πραγματοποιήθηκε (2736033654)
Έγινε επαφή, δεν πραγματοποιήθηκε
(6972964198)
Έγινε επαφή, δεν πραγματοποιήθηκε
(6937427252)
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3. Ιστορικά Στοιχεία
Στα Κύθηρα, σήμερα, η σημαντικότερη οικονομικά καλλιέργεια είναι αυτή της ελιάς. Με την
«κορωνέικη» να είναι η κυριότερη ποικιλία, το λάδι των Κυθήρων έχει εξαιρετικά οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν ανάμεσα στα καλύτερα της χώρας.
Την περίοδο της Ενετοκρατίας (από τα μέσα του 14ου ως τα τέλη του 18ου αιώνα), η ελαιοκαλλιέργεια ήταν αρκετά περιορισμένη στο νησί, καθώς τα μέσα παραγωγής ήταν πρωτόγονα ενώ
καλλιεργούνταν μια τοπική ποικιλία («μάτσα») η οποία δεν απέδιδε μεγάλη ποσότητα λαδιού1.
Στο τέλος του 18ου αιώνα με την επικράτηση της Γαλλικής Επανάστασης, οι Γάλλοι κατέλαβαν
τα Κύθηρα (1797) και εγκαθίδρυσαν δημοκρατικό πολίτευμα. Το 1809, τα αγγλικά στρατεύματα
καταλαμβάνουν το νησί από τους Γάλλους, όπως και τα λοιπά Επτάνησα. Κατά τη διάρκεια της
Αγγλοκρατίας (1809-1864) παραχωρήθηκε στα Ιόνια Νησιά ένα σύνταγμα αρκετά φιλελεύθερο.
Σε αυτή τη μακρά περίοδο έγιναν πολλά δημόσια έργα στα Κύθηρα, όπως δρόμοι, γέφυρες,
φάροι, σχολικά κτίρια, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Επιπλέον, οι αγγλικές αρχές έλαβαν
σημαντικά μέτρα (παροχή κινήτρων/οικονομική ενίσχυση) για την αυτάρκεια των Κυθήρων σε
κύρια προϊόντα (λαδί, σιτάρι, κρασί) και τότε παρατηρείται μεγάλη αύξηση στη φύτευση ελαιόδεντρων και αμπελιών2.
Οι Άγγλοι κατακτητές πρόλαβαν να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα προϊόντα του νησιού καθώς υπάρχουν αναφορές στην άριστη ποιότητα του τοπικού ελαιολάδου, οίνου και μελιού. Ο John Galt
στις αρχές του 19ου αιώνα σημειώνει πως η λίγη εύφορη γη του νησιού καλλιεργείται με πρωτόγονο τρόπο, η παραγωγή σιτηρών δεν επαρκεί για τις ανάγκες των κατοίκων, ενώ το λάδι
παράγεται σε μικρή ποσότητα αλλά είναι εύγεστο. Ο Άγγλος αξιωματικός Tertius Kendrick χαρακτηρίζει το λάδι που παράγεται στο νησί ως το καλύτερο σε όλα τα Επτάνησα και σημειώνει
πως «είναι τόσο περιζήτητο, ώστε οι κάτοικοι συχνά εισάγουν ένα φθηνότερο λάδι και εξάγουν
το δικό τους […] τα πεπόνια και οι ελιές είναι νοστιμότατα, γι’ αυτό οι αγρότες τα κρατούν και
τα προσφέρουν σα δώρα» 3. Για τη μεταφορά του μούστου και του λαδιού χρησιμοποιούσαν
τα τουλούμια ή ασκιά, που ήταν φτιαγμένα από τα δέρματα των τράγων 4. Αξίζει, επίσης, να
σημειωθεί πως το μέλι των Κυθήρων είχε διακριθεί το 1862 στην Έκθεση της Κέρκυρας και είχε
βραβευτεί στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου την επόμενη χρονιά.
Πριν την περίοδο της Αγγλοκρατίας, το κάθε νοικοκυριό δεν έβγαζε περισσότερες από δύο λαΐνες λάδι (12 οκάδες). Η ημερήσια παραγωγή έφτανε τα 10-15 «μουζούρια». Τον καρπό τον
μετρούσαν με το μισοπίνακο, βάρους 4 οκάδων, ενώ έξι μισοπίνακα έκαναν ένα μουζούρι 5. Το
πρώτο χειροκίνητο ελαιοτριβείο στο νησί με ξύλινη πρέσα κατασκευάστηκε το 1849 και ακολούθησαν κι άλλα, μόνο στη Χώρα αναφέρεται ότι υπήρχαν τέσσερα. Το 1910 κατασκευάστηκαν τα δύο πρώτα μηχανοκίνητα ελαιοτριβεία στα Κύθηρα ενώ τα επόμενα χρόνια ο αριθμός
τους αυξήθηκε. Αρχικά λειτουργούσαν με ατμό, όμως σταδιακά άρχισαν να λειτουργούν με
πετρελαιοκινητήρες. Μέχρι και το 1923 λειτουργούσαν 23 χειροκίνητα «λιτριβιδεία». Μεταπολεμικά, τα χειροποίητα ελαιοτριβεία ήταν πλέον παρελθόν, ενώ τα μηχανοκίνητα είχαν φτάσει

Καλλίγερος, Ε., (2008), Εδώ γεννήθηκε η Αφροδίτη – Συνοπτική ιστορία των Κυθήρων, Κυθηραϊκά, Αθήνα, Ελλάδα.
Δόδουρας, Στ. και Λυρατζάκη, Ε., (2016), Καταγραφή και Αξιολόγηση των Πολιτιστικών Χαρακτηριστικών Κυθήρων
και Αντικυθήρων, MedINA, Αθήνα.
3
Χορταρέα, Ε., (2003), «Προϊόντα και διατροφικές συνήθειες των Κυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 495-509.
4
Κασιμάτης, Ι., (1978), Από την παλαιά και σύγχρονη κυθηραϊκή ζωή – Μέρος πρώτον: Θρύλοι, παραδόσεις και χρονικά του Κυθηραϊκού λαού, Κασιμάτης, Αθήνα, Ελλάδα.
5
Χάρου-Κορωναίου, Ε., (2020), Λιομάζεμα στα Κύθηρα, [online]. URL: https://www.eleniharou.gr/liomazema-stakythira/. Ανακτήθηκε 25 Μαΐου 2021.
1
2
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τα δεκαοκτώ. Το 1930 ιδρύθηκε το ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού, ένα από τα τέσσερα σύγχρονα ελαιοτριβεία που λειτουργούν και σήμερα6.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ντόπιοι κάτοικοι υπέφεραν από την έλλειψη
τροφίμων ενώ η δίαιτά τους αποτελούνταν από χόρτα, λαχανικά, ζυμαρικά και ελιές, ενώ σχεδόν
όλα τα σπίτια είχαν το ανάλογο απόθεμα λαδιού. Σήμερα, οι κάτοικοι των Κυθήρων είναι κυρίως
αγρότες και υπάλληλοι, αλλά με την αύξηση του τουρισμού και την προσέλευση ημι-μόνιμων
οικιστών, το κέντρο βάρους έχει μετατοπισθεί προς τις τουριστικές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια,
στα Κύθηρα παρατηρείται σταδιακή μετακίνηση του κέντρου βάρους της τοπικής οικονομίας
από τον πρωτογενή στον τριτογενή τομέα, από τη δεκαετία του 1970 7. Ωστόσο, κύρια αγροτικά
προϊόντα παραμένουν το λάδι και το μέλι, κάτι που αποτυπώνεται και στη γαστρονομία του
νησιού.
Σε ότι αφορά στο ελαιόλαδο, σήμερα μπορεί να καλλιεργούνται λιγότερα ελαιόδεντρα από ότι
παλαιότερα, αλλά η παραγωγή είναι μεγαλύτερη χάρη στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Οι τοπικές –κυρίως οικογενειακές– επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια ελιάς έχουν καταφέρει να κερδίσουν αρκετά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς κάνοντας το λάδι των
Κυθήρων παγκοσμίως γνωστό κυρίως λόγω της γεύσης, της καθαρότητας και του βιολογικού
τρόπου παραγωγής του.
Τέλος, τα παξιμάδια Κυθήρων έχουν καταφέρει να φτάσουν στα πιάτο όλων των σπιτιών της
Ελλάδας, μέσω ενός καλού συστήματος διανομής. Τα παξιμάδια που στο παρελθόν φτιάχνονταν
από ντόπιο αλεύρι και λάδι, παρασκευάζονται από τους τέσσερις φούρνους του νησιού (Καραβάς, Ποταμός, Καρβουνάδες και Λιβάδι). Ειδικότερα, ο φούρνος του Καραβά είναι κατασκευασμένος με ευρωπαϊκή επιδότηση στο χώρο που παλιά ήταν ελαιοτριβείο, και αποτελεί σήμερα
ένα μικρό θεματικό μουσείο.

6
7

Δαπόντε, Ε., (2008), Η ελιά και τα λιοτρίβια στα Κύθηρα, Δαπόντε, Κύθηρα, Ελλάδα.
Γλυτσός, Ν. (2003), «Δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις του πληθυσμού των Κυθήρων κατά το δεύτερο ήμισυ
του 20ου αιώνα», Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα: Κοινωνία – Οικονομία (Τόμος Γ’), σελ. 101-120.
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4. Η αγορά του ελαιολάδου
Η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου για την χρονιά 2021-2022 αναμένεται να φτάσει τους 3,3
εκατομμύρια τόνους σύμφωνα με τα τελευταία ανακοινωθέντα από το USDA8. Στον Πίνακα 2
παρουσιάζεται η παραγωγή του 2019-2020 στις βασικές παραγωγικές χώρες ελαιολάδου. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ για το 2020-2021 φαίνεται
ότι ανεβαίνει στην δεύτερη θέση. Εντύπωση παρουσιάζει και η εντυπωσιακή άνοδος της παραγωγής στην Τυνησία9.
Πίνακας 2: Παραγωγή παρθένου ελαιόλαδου 2019-20
Χώρα

Παραγωγή (τόνοι)
1,125,300

Ισπανία
Ιταλία

366,000

Τυνησία

350,000

Ελλάδα

275,000

Τουρκία

225,000

Μαρόκο

145,000
140,500

Πορτογαλία
Παγκοσμίως

3,207,000
Πηγή: International Olive Council, 2021
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Η Ελλάδα παρόλα αυτά κατέχει δύο αδιαμφισβήτητες πρωτιές παγκοσμίως οι οποίες δύσκολα
μπορούν να χαθούν. Η πρώτη αφορά στην κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιόλαδου η οποία φτάνει τα 24 λίτρα (με δεύτερη την Ισπανία με 14 λίτρα) και πιο σημαντική ακόμη είναι η πρωτιά
στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου. Περισσότερο από το 70% της ελληνικής παραγωγής ανήκει στην κατηγορία «Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο», όταν η δεύτερη Ιταλία έχει το 40%
– 45% στην συγκεκριμένη κατηγορία και η Ισπανία το 25% - 30%11.
Υπάρχουν μερικά πολύ σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παγκόσμια αγορά όσον αφορά στο ελληνικό ελαιόλαδο που αξίζει να αναφερθούν:
I.

Η ελληνική παραγωγή είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια πωλείται στην συντριπτική
πλειοψηφία της σε βυτία σε Ιταλικές μονάδες μεταποίησης, οι οποίες το αναμιγνύουν
με διάφορα άλλα ελαιόλαδα και το πωλούν τυποποιημένο ως Ιταλικό 12. Για το 2021 το

USDA (United States Department of Agriculture), (2020), Oilseeds: World markets and trade, [online]. URL:
https://www.oliveoiltimes.com/media/2020/06/Oilseeds-World-Markets-and-Trade-.pdf. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος
2021
9
EFA News, (2021), Extra virgin: Spain queen of production, Italy overtaken by Greece, [online]. URL:
https://www.efanews.eu/item/17108-extra-virgin-spain-queen-of-production-italy-overtaken-by-greece.html. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
10
International Olive Council, (2021), World’s olive oil production has tripled, [online]. URL: https://www.internationaloliveoil.org/worlds-olive-oil-production-has-tripled/?lang=it. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
Wikipedia, (2021), Olive oil, [online]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_oil#cite_note-World_Olive_Oil_Figures-44. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
International Olive Council, (2020), Provisional data 2018/2019, [online]. URL: https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2020. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
11
Info Oil, Συγκριτική αναφορά αγορών ελαιολάδου, [online]. URL: http://www.infoil.gr/el/olive-oil-market/worldmarket.html. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021.
12
Ελιά και ελαιόλαδο, (2014), Ελιά και ελαιόλαδο – Τεύχος 5, [online]. URL:
https://www.agronews.gr/files/pdf/el/12_14_el.pdf. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
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II.

III.

IV.

αξιοσημείωτο είναι ότι το ελληνικό λάδι το οποίο πλέον τυποποιείται στην Ελλάδα έφτασε το 40%. Το πολύ θετικό αυτό στοιχείο δείχνει ότι οι Έλληνες παραγωγοί έχουν
πλέον αντιληφθεί την υπεραξία που μπορεί να λάβει το ελαιόλαδο όταν τυποποιηθεί
αλλά και το γεγονός ότι το ελληνικό ελαιόλαδο αυξάνει τα μερίδια του στην επώνυμη
παγκόσμια αγορά13.
Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει πλέον ένας νέος μεγάλος ανταγωνιστής στην παγκόσμια αγορά και αυτή είναι η Τυνησία14. Τα μερίδια της αυξάνονται συνεχώς εξαιτίας της
ανταγωνιστικής της τιμής και του πολύ έντονου marketing, ιδιαίτερα σε αγορές όπως ο
Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο αφορά στην μεγάλη αύξηση της τιμής15 των φυτικών ελαίων όπως το ηλιέλαιο, το καλαμποκέλαιο, κ.λπ. Για το 2021 οι τιμές των ελαιών
αυτών έχουν αυξηθεί πάνω από 70% σε σχέση με το 2020, καθιστώντας το πλεονέκτημα της τιμής τους ως προς το ελαιόλαδο, πολύ πιο αδύναμο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα οφέλη του ελαιόλαδου σε σχέση με τα υπόλοιπα έλαια είναι γνωστά
στους περισσότερους καταναλωτές και η σμίκρυνση της διαφοράς τιμής το καθιστούν
πλέον πολύ πιο προσιτό και ανταγωνιστικό.
Το τελευταίο πολύ σημαντικό στοιχείο για το 2021 είναι ότι αναμένεται η παγκόσμια
κατανάλωση του ελαιόλαδου να ξεπεράσει για πρώτη φορά την παραγωγή. Αυτό αυτόματα συνεπάγεται ισχυροποίηση των παραγωγών ελαιόλαδου, αύξηση της τιμής του
αλλά και ελπίδες για συνεχόμενη μελλοντική ζήτηση.

Τράτσα, M., (2017), Το ελληνικό λάδι κάνει πλούσιους… τους Ιταλούς μεγαλέμπορους, [online]. URL:
https://www.tovima.gr/2014/11/29/society/to-elliniko-ladi-kanei-ploysioys-toys-italoys-megalemporoys/. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
Rodriguez, C., (2016), The olive oil scam, [online]. URL: https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2016/02/10/the-olive-oil-scam-if-80-is-fake-why-do-you-keep-buying-it/?sh=72694a97639d. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
Sommers, M., (2020), The Real Reason Your Olive Oil Is Probably Fake, [online]. URL:
https://www.mashed.com/281801/the-real-reason-your-olive-oil-is-probably-fake/?utm_campaign=clip. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
13
Αγρο-τύπος, (2021), Αύξηση εξαγωγών τυποποιημένου ελαιολάδου, [online]. URL: https://www.agrotypos.gr/metapoiisi/elaiolado/afxisi-exagogon-typopoiimenou-elaioladou-40-tois-ekato-tis-paragogis-paei-se. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
Ύπαιθρος, (2016), Τα χαμηλά ποσοστά τυποποίησης στερούν υπεραξία από το ελληνικό ελαιόλαδο, [online]. URL:
https://www.ypaithros.gr/ta-xamila-pososta-typopoiisis-steroun-yperaxia-apo-to-elliniko-elaiolado/. Ανακτήθηκε
Σεπτέμβριος 2021
14
European Commission, (2021), Market situation in the olive oil and table olives sectors, Committee for the Common
Organisation of the Agricultural Markets, [online]. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farmingfisheries/plants_and_plant_products/documents/market-situation-olive-oil-table-olives_en.pdf. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
15
FAO, (2021), World Food Situation, [online]. URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
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5. Υφιστάμενη κατάσταση
Κατά την επίσκεψη της AK & Partners στο νησί και μέσα από συζητήσεις με πολύ σημαντικούς
φορείς και παραγωγούς, αλλά και παρατηρώντας την κατάσταση με βάση τη συσσωρευμένη
εμπειρία της AK & Partners, τα ακόλουθα είναι μερικά βασικά συμπεράσματα όσον αφορά την
παραγωγή ελαιόλαδου και μελιού στο νησί των Κυθήρων.
➢

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

➢

Η παραγωγή συνολικά στο νησί φτάνει περίπου τους 700-800 τόνους με μικρές ή μεγάλες ετήσιες διακυμάνσεις. Σχεδόν το σύνολο της παραγωγής πωλείται χύμα σε Έλληνες εμπόρους, με ένα πολύ μικρό ποσοστό να οδηγείται προς τυποποίηση. Στο νησί
παράγεται και βιολογικό ελαιόλαδο.
Υπάρχουν 4 ελαιοτριβεία στο νησί – Συνεταιρισμός Λιβαδίου, Συνεταιρισμός Ποταμού,
Γαβρίλης Χ. και Λουράντος. Τυποποίηση μπορεί να γίνει σε όλα τα ελαιοτριβεία (στον
Συνεταιρισμό Ποταμού γίνεται σε συνεργασία με το τυποποιητήριο του Χάρη Τζωρτζόπουλου). Οι δυνατότητες τυποποίησης είναι περιορισμένες και μικρές σε δυναμική.
Οι εγκαταστάσεις στο νησί έχουν αμιγώς λειτουργική χρήση και δεν κρίνονται επισκέψιμες.
Τα ελαιόδεντρα στην πλειοψηφία τους βρίσκονται σε μικρά αγροτεμάχια και είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί.
Η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών έχουν πολύ μικρές παραγωγές (< 2,5 τόνων) και σίγουρα δεν είναι πλήρως απασχολούμενοι αγρότες.
Στην πλειοψηφία τους τα δέντρα δεν ραντίζονται και δεν χρησιμοποιούνται τεχνητά
λιπάσματα ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία δεν υπάρχει άρδευση. Η καταπολέμηση
του δάκου αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
Υπάρχει έλλειψη καθοδήγησης από εξειδικευμένους γεωπόνους ενώ το γεγονός ότι τα
Κύθηρα πρέπει να αναφέρονται στην ΔΑΟΚ Πειραιά αποτελεί επίσης σημαντικό πρόβλημα.
Οι συνεταιρισμοί έχουν καθαρά χαρακτήρα ελαιοποίησης και αποθήκευσης χωρίς εμπορικό προσανατολισμό. Στο νησί γενικά παρατηρείται έλλειψη εμπορικών στελεχών.
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής χρησιμοποιείται από τους τοπικούς φούρνους (για την παραγωγή λαδοπαξίμαδων).
Το κόστος παραγωγής ελαιόλαδου είναι υψηλό λόγω της χαμηλής εξειδίκευσης και της
χαμηλής επένδυσης σε νέες τεχνολογίες.
Έλλειψη πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ, πιστοποίησης χημικής ανάλυσης, πιστοποίησης οργανοληπτικής αξιολόγησης και ISO

ΜΕΛΙ
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Το κυθηραϊκό μέλι είναι υψηλής ποιότητας και χαίρει μεγάλης αναγνωρισιμότητας στην
Ελληνική αγορά.
Υψηλή τιμή πώλησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Έλλειψη νόμιμου συσκευαστηρίου.
Η παραγωγή στο νησί κυμαίνεται γύρω στους 25 τόνους ετησίως.
Έλλειψη ΠΟΠ ή ΠΓΕ σήμανσης.
Όλη η παραγωγή διατίθεται σχετικά εύκολα.
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6. Ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές)
Επιχειρώντας μια ανάλυση SWOT για την παραγωγή του ελαιόλαδου, τα βασικά στοιχεία θα
ήταν τα εξής:
➢

STRENGTHS – ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

➢

Πολύ καλή ποιότητα ελαιόλαδου – παρά την απουσία συχνών δειγματοληπτικών ελέγχων16 φαίνεται ότι υπάρχουν και υψηλές πολυφαινόλες στα περισσότερα δείγματα ενώ
υπάρχει και αρκετή ποσότητα βιολογικού ελαιόλαδου.
Τα Κύθηρα σαν νησί έχουν ένα πολύ δυνατό brand, όχι συνυφασμένο με τον μαζικό
τουρισμό αλλά περισσότερο με τον ποιοτικό τουρισμό.
Λόγω της μικρής έκτασης και του αριθμού των παραγωγών η κατάσταση μπορεί να
είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη.
Η έλλειψη χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στην πλειοψηφία των καλλιεργειών
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα ενώ ευνοεί
και την ποιότητα του μελιού.
Η ύπαρξη και ανάπτυξη των φούρνων εξασφαλίζει τη διάθεση μεγάλου μέρους της
παραγωγής.
Ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση και τη διάθεση του ελαιόλαδου στην
τοπική αγορά.
Η ύπαρξη μεγάλων κοινοτήτων στο εξωτερικό μπορεί να συμβάλει επίσης στην προώθηση και διάθεση του προϊόντος.
Φαίνεται να υπάρχει διάθεση συνεργασίας η οποία αποδεικνύεται από την ύπαρξη δύο
συνεταιρισμών με μακρά ιστορία.

WEAKNESSES – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Έλλειψη επαγγελματιών αγροτών.
Μικρή ποσότητα παραγωγής συνολικά ισοδύναμη με ένα μέτριου μεγέθους ελαιοτριβείο
της Πελοποννήσου ή της Κρήτης.
Μικρά, διάσπαρτα αγροτεμάχια που ανεβάζουν το κόστος παραγωγής.
Έλλειψη γεωτεχνικών συμβούλων.
Έλλειψη εμπορικών στελεχών.
Μεταφορικό κόστος αυξημένο σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα.
ΔΑΟΚ και τελωνειακές υπηρεσίες στον Πειραιά.
Έλλειψη επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές.
Συνεταιρισμοί χωρίς εμπορικό προσανατολισμό.
Ελαιοτριβεία και συσκευαστήρια σε μη επισκέψιμη κατάσταση17.
Έλλειψη πιστοποιήσεων στα περισσότερα συσκευαστήρια.
Έλλειψη στρατηγικής και προγραμματισμού.
Ανυπαρξία branding στο ελαιόλαδο.

16

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στα Κύθηρα, παρουσιάστηκαν ορισμένα στοιχεία/αποτελέσματα δειγματοληψιών από
τους συνεντευξιαζόμενους. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα από τους συνεταιρισμούς και τους ιδιώτες, ενώ ένα
μέρος των παραπάνω αποτελεσμάτων βρίσκεται στην κατοχή της AK & Partners. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό για την πολύ καλή ποιότητα του κυθηραϊκου ελαιολάδου, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζουν την ανάγκη για συχνότερη και πιο συστηματική προσέγγιση κατά μήκος της διαδικασίας της τυποποίησης
του ελαιολάδου.
17
Εκτός από τις αναπτυξιακές δυνατότητες του οικο-τουρισμού (βλ. ελαιο-τουρισμός), τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια οφείλουν να είναι επισκέψιμα από εμπορικής σκοπιάς αλλά και για να τηρούνται υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων.
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XIV.

➢

OPPORTUNITIES – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

➢

Έλλειψη ΠΟΠ – ΠΓΕ.

Αξιοποίηση της παγκόσμιας τάσης για βιολογικό ή «καθαρό» τρόφιμο, όροι στους οποίους εμπεριέχονται έννοιες όπως, μεταξύ άλλων, το fair trade, environmentally-conscious products, κτλ.
Αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ελαιόλαδου.
Αξιοποίηση του brand Κύθηρα.
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης.
Αξιοποίηση Κυθηραϊκών κοινοτήτων στο εξωτερικό.
Δημιουργία ΠΟΠ – ΠΓΕ προϊόντων.
Αξιοποίηση γαστρονομικού τουρισμού και δυνατότητες προσφοράς ταξιδιωτικών εμπειριών σχετικά με την καλλιέργεια της ελιάς.
Η δυναμική του Κυθηραϊκού λαδοπαξίμαδου μπορεί να συμπαρασύρει και το ελαιόλαδο.

THREATS – ΚΙΝΔΥΝΟΙ

I.
II.
III.
IV.

Γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και μη ενασχόληση των νέων.
Χαμηλή τιμή λόγω χαμηλής διαπραγματευτικής δυνατότητας και έλλειψης άμεσης πληροφόρησης.
Μικρή διασπορά πωλήσεων (λίγοι ή ένας έμποροι) συνεπάγεται κίνδυνος μη διάθεσης
ή διάθεση σε χαμηλή τιμή.
Αδυναμία παρακολούθησης παγκόσμιας αγοράς και τάσεων.
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7. Γενικά στοιχεία marketing
Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται ορισμένα γενικά σημαντικά στοιχεία που αφορούν στην
εμπορική διαδικασία τοποθέτησης ενός προϊόντος. Τα στοιχεία αυτά κάθε άλλο παρά θέλουν να
επιτελέσουν τον όποιο διδακτικό σκοπό, γι’ αυτό και παρατίθενται αυτούσια (με τις απαραίτητες
αναφορές στους συγγραφείς). Είναι περισσότερο μια σύνοψη των βασικών αρχών του marketing και αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο ως μορφή σκέψης και αφήγησης. Ωστόσο, στα τελευταία υπο-κεφάλαια της παρούσας έκθεσης διερευνάται ο βαθμός εφαρμογής των βασικών
αρχών του marketing.

7.1

Branding

➢ Τι σημαίνει brand;
Λέγοντας brand εννοούμε έναν άυλο κόσμο από προσδοκίες, αναμνήσεις, ιστορίες και συναισθήματα που συνοδεύουν ένα επώνυμο προϊόν. Είναι αυτός ο περίπλοκος κόσμος συνειρμών
που διαφοροποιεί προϊόντα που κατά τα άλλα μοιάζουν ίδια, καθορίζει την στρατηγική ανταγωνιστικής τοποθέτησής τους στην αγορά (brand strategy) και επηρεάζει την απόφαση του καταναλωτή να επιλέξει κάποιο από αυτά έναντι κάποιου άλλου. Για διευκόλυνση εφεξής θα χρησιμοποιούμε τον όρο επώνυμο / επωνυμία για τη λέξη brand18.

➢ Η σπουδαιότητα της επωνυμίας για τα αγροδιατροφικά προϊόντα
Ειδικά για τα αγροτικά προϊόντα διατροφής, η δημιουργία μίας σωστά δομημένης και συνεπούς
επωνυμίας μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον καταναλωτή. Τα οφέλη αυτά είναι19:
•

•

•

Εμπνέει εμπιστοσύνη: Ένα επώνυμο αγροδιατροφικό προϊόν φέρει τα στοιχεία και την
ταυτότητα του παραγωγού. Με αυτό τον τρόπο απαντάει στις ανησυχίες των καταναλωτών αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Ειδικά μετά τις αλλεπάλληλες διατροφικές κρίσεις/αποκαλύψεις για τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας διαφόρων
τροφίμων, οι καταναλωτές αναζητούν εγγυήσεις ποιότητας. Σε αυτό το κλίμα, ένα
brand μπορεί να πείσει, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως πιστοποιήσεις, ιχνηλασιμότητα, έλεγχο παραγωγής και δημιουργώντας συνειρμούς εμπιστοσύνης, ασφάλειας και
ποιότητας.
Ικανοποιεί τις προσδοκίες των καταναλωτών: Ένα επώνυμο αγροδιατροφικό προϊόν
μειώνει το ρίσκο μίας κακής επιλογής, δίνοντας εγγύηση συνέπειας και ποιότητας βασισμένης στην τυπικότητα των χαρακτηριστικών του. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής
κρίσης, είμαστε επιφυλακτικοί, επιζητούμε σταθερή γεύση και ποιότητα και δεν θέλουμε
εκπλήξεις. Ως καταναλωτές δεν είμαστε διατεθειμένοι να ρισκάρουμε σε προϊόντα που
ίσως δεν καταφέρουν να καλύψουν τις προσδοκίες ή τις ανάγκες μας.
Διευκολύνει ή/και προσφέρει επιλογές: Οι επιλογές έχουν γίνει πλέον αμέτρητες λόγω
της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και του διαδικτύου. Ένα επώνυμο αγροδιατροφικό
προϊόν που εμπνέει εμπιστοσύνη, μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και προσπάθεια για
τον καταναλωτή όταν πρόκειται να επιλέξει ανάμεσα σε προϊόντα που μοιάζουν σχεδόν
ίδια.
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•

•

•

Καλλιεργεί σχέσεις με τους καταναλωτές : Είναι γεγονός ότι οι καταναλωτές επιλέγουν
τρόφιμα με βάση έναν συνδυασμό κριτηρίων, όπως σχέση ποιότητας-τιμής, λειτουργικά
οφέλη (οφέλη στην υγεία, κ.ά.) αλλά και συναισθηματικούς παράγοντες (αναμνήσεις
παιδικής ηλικίας, κ.ά.). Τα επιτυχημένα επώνυμα προϊόντα χτίζουν μία ιδιαίτερη σχέση
με τους καταναλωτές (brand loyalty), μιλάνε και στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου,
στην καρδιά και στο μυαλό, στις αξίες και στα βαθιά μας πιστεύω. Επιλέγοντας ένα
επώνυμο προϊόν έναντι κάποιου άλλου, πολλές φορές μας ανακινεί αναμνήσεις, πυροδοτεί ορθολογικούς και συναισθηματικούς συνειρμούς και ανασύρει σκέψεις και απόψεις που έχουμε για τη συγκεκριμένη επωνυμία.
Χτίζει βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Τα επώνυμα προϊόντα διεκδικούν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα ανώνυμα, δηλαδή μεγαλύτερη τιμή για τα ίδια
χαρακτηριστικά. Ακόμη, τα ανώνυμα προϊόντα είναι απλά εμπορεύσιμα αγαθά και ανταγωνίζονται με βάση την τιμή. Έτσι σε περιόδους κρίσης είναι ακόμη πιο ευάλωτα σε
«πολέμους τιμών» και μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με παρόμοια που είναι
φθηνότερα. Η ιστορία δείχνει ότι τα επώνυμα προϊόντα που επενδύουν μπροστά από
τον ανταγωνισμό τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης και ανακάμπτουν γρηγορότερα όταν η οικονομία ξαναπαίρνει μπροστά.
Διευκολύνει διανομείς και λιανοπωλητές: Τα επώνυμα αγροδιατροφικά προϊόντα προσελκύουν περισσότερο κόσμο στο κατάστημα, αφενός γιατί έρχονται οι καταναλωτές
που αναζητούν τα συγκεκριμένα προϊόντα και αφετέρου γιατί ενισχύουν την εικόνα
ποιότητας του καταστήματος. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στο διανομέα ή τον λιανοπωλητή.

➢ Πώς δημιουργώ επώνυμα προϊόντα;
Η δημιουργία επωνυμίας για ένα αγροδιατροφικό προϊόν ξεκινάει με μία απαραίτητη άσκηση
στρατηγικής κατά την οποία καθορίζουμε την ανταγωνιστική μας τοποθέτηση. Στη συνέχεια
απαιτεί συνεπή και διαρκή προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα (διαμόρφωσης προϊόντος, επικοινωνίας, τιμολογιακής πολιτικής, συσκευασίας, λογότυπου κ.ά.) προκειμένου να εδραιώσουμε αυτή
την στρατηγική στο μυαλό του κοινού μας. Να ευθυγραμμίσουμε, δηλαδή, αυτό που θέλουμε
να σκέφτεται το κοινό μας για εμάς και το προϊόν μας, με αυτό που πραγματικά σκέφτεται το
κοινό για εμάς και το προϊόν μας. Το τελευταίο αφορά τη Φήμη και την Εικόνα της επιχείρησης
και των προϊόντων μας και ως εκ τούτου επηρεάζεται και διαμορφώνεται από ό,τι λέμε, ό,τι
κάνουμε αλλά και ό,τι δεν λέμε και ό,τι δεν κάνουμε. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας απαιτείται η κατανόηση πολλών παραγόντων, όπως οι συνθήκες της αγοράς, ο κλαδικός ανταγωνισμός, η ταυτότητα και οι ανάγκες των καταναλωτών. Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να κατανοήσουμε τα δικά μας κίνητρα, το γιατί επιλέγουμε να προσφέρουμε το συγκεκριμένο προϊόν και
πώς αυτό αφορά τους άλλους και απαντά σε πραγματικές τους ανάγκες20.

➢ Μακροπρόθεσμη στρατηγική απόφαση
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η διαδικασία δημιουργίας επώνυμων προϊόντων μας οδηγεί στον καθορισμό μακροπρόθεσμων στρατηγικών. Έτσι μας βοηθάει να πάρουμε καίριες
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αποφάσεις που θα καθοδηγήσουν τη μορφή της τελικής μας προσφοράς και τον προσανατολισμό της επιχείρησής μας για αρκετά χρόνια21.

7.2

Τυποποίηση – Συσκευασία

Μια στρατηγική branding δεν μπορεί να γίνει δίχως να υπάρξει τυποποίηση ενός προϊόντος. Μια
επιτυχημένη συσκευασία μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τους ρυθμούς πώλησης ενός
προϊόντος22.
Πιο αναλυτικά η συσκευασία προσφέρει τα παρακάτω23:

➢ Προστασία των προϊόντων
Τα αγροτικά προϊόντα συσκευάζονται για να προστατευθούν από διάφορους κινδύνους ή ζημιές,
όπως π.χ. σπάσιμο (αυγά), πολτοποίηση (φράουλα), απώλεια υγρασίας (λάχανα), απώλεια χρώματος (κρέατα), απορρόφηση ή απώλεια μυρωδιάς (τυριά), μόλυνση (σαλάμι) κ.λπ. Έτσι, παρατείνεται η εμπορική ζωή των προϊόντων και αυξάνεται η ζήτησή τους.

➢ Παρεμπόδιση της νοθείας των προϊόντων
Ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που παρέχει η συσκευασία των αγροτικών προϊόντων
είναι ότι καθιστά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη νοθεία τους, που ατυχώς στη χώρα μας έλαβε
κατά καιρούς επικίνδυνες διαστάσεις. Για παράδειγμα, εάν το ελαιόλαδο δεν ήταν συσκευασμένο
(μέσα σε σφραγισμένα δοχεία) κατά οξύτητες, τότε θα ήταν πολύ εύκολη η νοθεία του, δηλαδή
η ανάμιξη ελαιόλαδου διαφόρων οξυτήτων ή ελαιόλαδου με σπορέλαια κ.λπ.

➢ Βελτίωση της ποιοτικής εμφάνισης των προϊόντων
Είναι γνωστό ότι η περιτύλιξη προϊόντων με ελκυστικά υλικά συσκευασίας συμβάλλει αρκετά
στην προώθηση των πωλήσεών τους. Το πόσο ελκυστικό θα είναι το υλικό συσκευασίας εξαρτάται από την ποιότητά του, το χρώμα του και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν διαφορετική σημασία για το κάθε προϊόν.

➢ Διευκόλυνση της αγοραπωλησίας των προϊόντων
Η συσκευασία διευκολύνει πολύ τις αγοραπωλησίες των αγροτικών προϊόντων τόσο στο χονδρεμπόριο όσο και στο λιανεμπόριο, από πλευράς παραγγελιών, προμηθειών κ.λπ. Έτσι, οι χονδρέμποροι με ελάχιστο προσωπικό μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες προμηθειών πολλών
21

Βλ. επίσης https://www.terracreta.gr/default.aspx?lang=el#.YVFw_ppBxPY. Το παράδειγμα της Terra Creta είναι
ενδεικτικό καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μεγέθη των συγκρινόμενων περιοχών και εταιρειών
22
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λιανοπωλητών. Από την άλλη μεριά, οι λιανοπωλητές απασχολούν συγκριτικά λιγότερο προσωπικό κατά την πώληση συσκευασμένων προϊόντων, διότι αυτά δεν χρειάζονται ούτε περιτύλιξη
ούτε ζύγισμα, πέραν του γεγονότος ότι χάνουν πολύ λίγο χρόνο κατά την αγορά τέτοιων προϊόντων από τους χονδρέμπορους.

➢ Εξοικονόμηση χρόνου στον καταναλωτή κατά την αγορά προϊόντων
Η συσκευασία εξοικονομεί χρόνο στον καταναλωτή, διότι:
i.
ii.

επιλέγει εύκολα την ποιότητα του προϊόντος που θέλει να αγοράσει, εφόσον το συσκευασμένο προϊόν είναι και τυποποιημένο, και
δεν χάνει καθόλου χρόνο για ζύγισμα του προϊόντος, όπως γίνεται στα προϊόντα που
πωλούνται ασυσκεύαστα (χύμα).

➢ Διευκόλυνση των καταναλωτών στη χρήση του προϊόντος
Κατά τη συσκευασία τα μεγέθη των συσκευασιών συνήθως προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών και η χρήση του προϊόντος διευκολύνεται. Αυτά με τη σειρά τους
παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των πωλήσεων του προϊόντος.

➢ Αύξηση της ποσότητας πώλησης του προϊόντος
Η συσκευασία των γεωργικών προϊόντων συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση της ποσότητας
πώλησης τους εκ μέρους των παραγωγών, γιατί αυξάνει σημαντικά τη ζήτησή τους από την
πλευρά των καταναλωτών, για τους εξής κυρίως λόγους:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

προστατεύονται τα προϊόντα,
παρατείνεται ο χρόνος προσφοράς τους στην αγορά,
η εμφάνισή τους βελτιώνεται,
η νοθεία τους παρεμποδίζεται, και
η χρήση τους διευκολύνεται.

➢ Μείωση του κόστους φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων
Η κατάλληλη συσκευασία διευκολύνει πολύ τη μηχανική φόρτωση και εκφόρτωση των αγροτικών προϊόντων με τη βοήθεια των περονοφόρων οχημάτων (Clark), τόσο κατά τη μεταφορά
τους όσο και κατά την αποθήκευσή τους. Έτσι, συμβάλλει στη μείωση του κόστους μεταφοράς
και αποθήκευσης και συνεπώς στη μείωση του κόστους εμπορίας τους.

Σε ό,τι αφορά στα μειονεκτήματα της συσκευασίας των αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνεται24:

➢ Η δυσκολία εκτίμησης της ποιότητας των συσκευασμένων προϊόντων
Η συσκευασία ενός αγροτικού προϊόντος μπορεί να κάνει δύσκολη την εκτίμηση της ποιότητας
όλης της ποσότητας του προϊόντος που συσκευάστηκε, διότι απλούστατα δεν είναι δυνατόν να
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ελεγχθεί. Έτσι, μπορεί επάνω-επάνω να τοποθετηθούν καλής ποιότητας προϊόντα και στα κάτω
στρώματα να υπάρχουν δεύτερης ή και τρίτης ποιότητας προϊόντα.

➢ Ο κίνδυνος ύπαρξης χαλασμένων προϊόντων
Υπάρχει μερικές φορές ο κίνδυνος να βρίσκονται χαλασμένα προϊόντα ανάμεσα στα καλά προϊόντα που είναι συσκευασμένα και φυσικά ο καταναλωτής να μην το γνωρίζει, αφού δεν μπορεί
να το ελέγξει. Τέτοιες περιπτώσεις ισοδυναμούν με το να πληρώνει ο καταναλωτής για μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος και στην ουσία να αγοράζει μικρότερη ποσότητα, αφού ένα μέρος
του είναι άχρηστο και πετιέται.

➢ Η δυνατότητα χρησιμοποίησης υπέρβαρου υλικού συσκευασίας
Όταν το προϊόν που συσκευάζεται είναι σχετικά μεγάλης αξίας, υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί υλικό συσκευασίας που έχει μεγαλύτερο βάρος από το κανονικό και έτσι ο καταναλωτής
πληρώνει ακριβό προϊόν και αγοράζει φθηνό ξύλο ή άλλο υλικό συσκευασίας. Σε ό,τι αφορά το
κόστος συσκευασίας, θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τις ωφέλειές του. Βέβαια, σε ορισμένα
προϊόντα (ρευστά, ευπαθή) η συσκευασία τους είναι απαραίτητη, γιατί χωρίς αυτή ή δεν είναι
δυνατή η μεταφορά τους στην αγορά (γάλα, χυμοί, κρασί, κ.λπ.) ή θα καταστραφούν ολοσχερώς (αυγά, φράουλες, κ.λπ.). Σε τέτοια προϊόντα, οι ωφέλειες της συσκευασίας είναι πολλαπλάσιες του κόστους της. Η εκτίμηση του κόστους συσκευασίας αποβλέπει στο να προσδιοριστούν οι παράγοντες που προκαλούν αύξησή του, για να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη
μείωσή του. Έτσι, τα συσκευασμένα προϊόντα θα καταστούν ανταγωνιστικά όχι μόνο από πλευράς ποιότητας αλλά και από πλευράς τιμών, με αποτέλεσμα να προωθηθούν ακόμη περισσότερο
οι πωλήσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η καταναλωτική συσκευασία, η οποία αποβλέπει στην προώθηση πωλήσεων
του συσκευασμένου προϊόντος, πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά ή ιδιότητες 25:
•

•

•

25

Το απαιτούμενο μέγεθος της συσκευασίας: η συσκευασία ενός αγροτικού προϊόντος
πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα προς τις ανάγκες
και τις επιθυμίες των διαφόρων καταναλωτικών ομάδων και έτσι να συντελέσει στην
αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος.
Η ωραία εμφάνιση του υλικού συσκευασίας: όσο καλύτερη εμφάνιση έχει ένα υλικό
συσκευασίας, τόσο πιο ελκυστικό γίνεται στον καταναλωτή και έτσι τόσο πιο πολύ
βοηθά στην προώθηση των πωλήσεων του συσκευασμένου προϊόντος. Την ελκυστικότητα της συσκευασίας επηρεάζουν οι εξής κυρίως παράγοντες:
o Το σχήμα ή η μορφή της συσκευασίας.
o ο χρώμα και η ποιότητα του υλικού συσκευασίας.
o Η ετικέτα (εικόνες ή σχέδια) που φέρει επάνω του το υλικό συσκευασίας.
Η ευκολία χρήσης του υλικού συσκευασίας: έχει μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή
η ευκολία χρησιμοποίησης του υλικού συσκευασίας, τόσο κατά το άνοιγμά του όσο και
έπειτα από αυτό. Ακριβώς για την ικανοποίηση τέτοιων αναγκών επινοήθηκε η κατασκευή πωμάτων σε μεγάλες φιάλες πορτοκαλάδας που ανοίγουν με απλό στρίψιμο του
πώματος κ.λπ.
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•

Η χρησιμότητα του υλικού συσκευασίας: πολλές φορές το υλικό συσκευασίας μπορεί

•

να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς, μετά την κατανάλωση του προϊόντος που
περιέχει. Αυτό συντελεί ώστε ορισμένοι καταναλωτές να προτιμούν να αγοράσουν το
αγροτικό προϊόν εκείνης της εταιρείας που έχει συσκευασία από χρήσιμο υλικό. Ένα
καλό παράδειγμα τέτοιου είδους συσκευασίας είναι η μουστάρδα που είναι συσκευασμένη μέσα σε ποτήρια.
Η καλή ποιότητα του υλικού συσκευασίας: εδώ ενδιαφέρει το υλικό συσκευασίας να
είναι καλής ποιότητας, ώστε να μην προκαλεί καμιά ποιοτική αλλοίωση στο συσκευασμένο προϊόν. Επίσης, το υλικό συσκευασίας να μη φθείρεται ούτε να αλλοιώνεται, για
να μην απωθεί τον καταναλωτή αντί να τον προσελκύει. Για παράδειγμα, οι κονσέρβες
φρούτων που σκουριάζουν, εύκολα απομακρύνουν τον καταναλωτή από προϊόντα που
είναι συσκευασμένα μέσα σε τέτοια σκουριασμένα δοχεία.
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8. Marketing αγροτικών προϊόντων
Το marketing αναπτύχθηκε και στον αγροτικό τομέα, όταν τα προβλήματα διάθεσης των αγροτικών προϊόντων στην αγορά έγιναν επιτακτικά και δύσκολα στην επίλυση τους στον ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο κλάδο των τροφίμων. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως φυσική εξέλιξη, όπως σε κάθε ανταγωνιστικό κλάδο που δεν υπάρχουν πολύ ψηλά εμπόδια εισόδου, δεν
κυριαρχούν τα εμπορεύματα, τη δύναμη την έχει ο πελάτης, υπάρχει μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη και υπάρχουν καινοτομίες και εισάγονται συχνά νέα προϊόντα26.
Έτσι, οι αγροτικές επιχειρήσεις πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς κάποια χρήση των
όρων του marketing και σωστό προσανατολισμό στην αγορά. Το marketing των αγροτικών
προϊόντων αποτελεί ένα ιδιαίτερο κλάδο, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους
υπόλοιπους κλάδους του marketing. Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως27:
•
•
•

στο βιολογικό χαρακτήρα της πρωτογενούς παραγωγής (εξάρτηση από φυσικούς
παράγοντες, εποχικότητα κ.λπ.),
στα χαρακτηριστικά των πρωτογενών προϊόντων (ευπαθή, ογκώδη και ποιοτικώς
ανομοιογενή), και
στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα (πολλές μικρές αγροτικές
εκμεταλλεύσεις με πολυτεμαχισμένο κλήρο)

Το marketing των αγροτικών προϊόντων απαιτεί εστίαση και διαφοροποίηση. Η επιτυχία στον
σχεδιασμό marketing μιας αγροτικής επιχείρησης αφορά στην28:
•
•

•
•

Κατανόηση των αναγκών των πελατών (της αγοράς) και πώς αυτές οι ανάγκες σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του προϊόντος.
Πληροφορία που θα βοηθήσει στον καθορισμό μιας επαρκούς αγοράς για να κάνει
την επιχείρηση ανταγωνιστική και στον καθορισμό μιας τιμής που η αγορά είναι
διατεθειμένη να δώσει για να ανταπεξέλθει στο κόστος παραγωγής, διανομής και
πώλησης και να αποδώσει ένα κέρδος.
Γνώση της ύπαρξης ή όχι ταιριάσματος (matching) μεταξύ των αναγκών ενός δυνητικού (πιθανού) πελάτη και το τι προσφέρει η επιχείρηση.
Ικανότητα της μετατροπής της αγοράς και του ταιριάσματος (matching) του προϊόντος σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Το σχέδιο marketing είναι αυτό που θα διασφαλίσει το ταίριασμα (matching) του προϊόντος
στην αγορά. Τέσσερα βασικά ζητήματα πρέπει να εξεταστούν από τον αγρότη-επιχειρηματία:
•
•
•

Ποια είναι η αγορά-στόχος;
Τι πρόκειται να εμπορευτώ;
Πώς το προϊόν ταιριάζει στις ανάγκες της αγοράς;

26

Βλ. επίσης https://www.terracreta.gr/default.aspx?lang=el#.YVFw_ppBxPY και http://www.eask.gr/. Τα παραδείγματα της Terra Creta και της ΕΑΣ Κορινθίας είναι ενδεικτικά καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μεγέθη των
συγκρινόμενων περιοχών και εταιρειών
27
Σπαής, Γ., (2013), Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, [online]. URL: https://mind.prismsrl.it/wp-content/uploads/2017/03/Agricultural-Entrepreun_marketing.pdf. Ανακτήθηκε Αύγουστος 2021
28
Σπαής, Γ., (2013), Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, [online]. URL: https://mind.prismsrl.it/wp-content/uploads/2017/03/Agricultural-Entrepreun_marketing.pdf. Ανακτήθηκε Αύγουστος 2021
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•

Πώς η αγορά θα μάθει ότι έχω αυτό που χρειάζεται;

Ο σχεδιασμός marketing είναι μια κυκλική διαδικασία. Οι απαντήσεις που βρίσκονται για μια
ερώτηση βοηθούν στην ενημέρωση και διευκρίνιση απαντήσεων σε άλλες ερωτήσεις. Μέσα από
τις πληροφορίες που συλλέγονται καθορίζεται πως μπορεί η επιχείρηση να φτάσει στο στόχο
της και στο κομμάτι της αγοράς που έχει στοχεύσει πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος29.
Το αποτέλεσμα του σχεδιασμού marketing για την αγροτική επιχείρηση είναι η αιτιολογημένη
στρατηγική λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους και δραστηριότητες και η δέσμευση της εφαρμογής των σχεδίων marketing.

8.1

Ανταγωνισμός

Είναι γνωστή, σήμερα, η πίεση που δέχονται τα εγχώρια αγροτικά προϊόντα, από τον διεθνή
κυρίως ανταγωνισμό. Οι ανταγωνιστικές τάσεις που έχουν επιπτώσεις στο marketing των αγροτικών προϊόντων πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και με λεπτομέρεια (π.χ. συνεργασίες, στρατηγικές συμμαχίες, επεκτάσεις, ακόμα και εξαγορές) 30.
Η ανταγωνιστική θέση της αγροτικής επιχείρησης, η ένταση του ανταγωνισμού και γενικότερα
οι ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν καθορίζουν:
•
•
•

8.2

τις αποφάσεις marketing,
τη στρατηγική marketing, και
τις ενέργειες που υιοθετούνται για την επίτευξη των στόχων marketing (π.χ. διατήρηση
ή αύξηση του μεριδίου αγοράς ή αλλαγή του μοντέλου διανομής).

Κανάλια διάθεσης

Πριν προχωρήσει η διαδικασία του σχεδιασμού και αποφασιστούν τα κριτήρια επιλογής καναλιών marketing για μια αγροτική επιχείρηση, θα πρέπει να γίνει σαφές γιατί υιοθετείται ο όρος
«κανάλι διάθεσης /marketing» αντί του όρου «κανάλι διανομής». Ένα κανάλι διανομής χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες 31:

Σπαής, Γ., (2013), Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, [online]. URL: https://mind.prismsrl.it/wp-content/uploads/2017/03/Agricultural-Entrepreun_marketing.pdf. Ανακτήθηκε Αύγουστος 2021
Ζυγουράκη, Ε., (2016), Marketing των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων στις αγορές του εξωτερικού, ΤΕΙ Πελοποννήσου, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, [online]. URL: http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/17772/%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97.pdf?s
equence=1. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021.
30
Σπαής, Γ., (2013), Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, [online]. URL: https://mind.prismsrl.it/wp-content/uploads/2017/03/Agricultural-Entrepreun_marketing.pdf. Ανακτήθηκε Αύγουστος 2021
Ριτσογιάννη, Α., (2015), Ο ρόλος του μάρκετινγκ στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, [online]. URL: https://nemertes.library.upatras.gr/jspui//handle/10889/8651. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
31
Σπαής, Γ., (2013), Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, [online]. URL: https://mind.prismsrl.it/wp-content/uploads/2017/03/Agricultural-Entrepreun_marketing.pdf. Ανακτήθηκε Αύγουστος 2021
Παρασκευοπούλου, Ε., (2018), Εξαγωγικό μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, [online]. URL:
https://core.ac.uk/download/pdf/292407713.pdf. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 2021
29
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•
•
•
•
•

αποθήκευση,
φυσική διανομή,
δημιουργία ζήτησης,
πίστωση στους πελάτες, και
εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Από τις παραπάνω βασικές λειτουργίες του καναλιού διανομής προκύπτει ένας περιορισμένος
ρόλος των ενδιάμεσων διανομής που είναι το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιλαμβάνει
έναν έμπορο, που μόνο αποθηκεύει και τοποθετεί στην αγορά προϊόντα για τρίτους. Δηλαδή,
οι ενδιάμεσοι διανομής χτίζουν ένα κανάλι το οποίο ελέγχουν και το χρησιμοποιούν για να συνδέσουν πράγματα με ανθρώπους και αυτή είναι μια ιδιαιτέρως εσωστρεφή προσέγγιση, σε αντίθεση με τη φιλοσοφία marketing32.
Το «κανάλι διάθεσης/marketing» είναι ένα δίκτυο οργανισμών που δημιουργούν χρόνο, χώρο
και χρησιμότητες κατοχής για πελάτες και καταναλωτές, που υιοθετούν απαιτούμενες ομάδες
πρακτικών και δραστηριοτήτων για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των αγαθών και τη μετακίνηση των αγαθών από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης. Το συγκεκριμένο δίκτυο
διαδραματίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο στις στρατηγικές marketing, καθώς33:
•
•
•
•
•
•

συνδέει τον παραγωγό με τους αγοραστές,
αναπτύσσει ισχυρές μακροχρόνιες σχέσεις με τους ενδιάμεσους marketing (ενδιάμεσοι
διανομείς),
αναπτύσσει τις πωλήσεις του εμπορικού σήματος, τη διαφήμιση/προβολή του,
επηρεάζει την στρατηγική τιμολόγησης της επιχείρησης,
επηρεάζει τη στρατηγική του εμπορικού σήματος (μάρκα), και
εξατομικεύει τα κέρδη, την εγκατάσταση, τη διατήρηση, προσφέρει πιστώσεις, κ.ά.

Κατά συνέπεια, οι ενδιάμεσοι διανομείς (κατά την παραδοσιακή ορολογία της εμπορίας) γίνονται
πιο ενεργητικοί στη διαμόρφωση της στρατηγικής marketing της επιχείρησης, γι’ αυτό και αποκαλούνται ενδιάμεσοι marketing.

Σπαής, Γ., (2013), Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, [online]. URL: https://mind.prismsrl.it/wp-content/uploads/2017/03/Agricultural-Entrepreun_marketing.pdf. Ανακτήθηκε Αύγουστος 2021
33
Σπαής, Γ., (2013), Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, [online]. URL: https://mind.prismsrl.it/wp-content/uploads/2017/03/Agricultural-Entrepreun_marketing.pdf. Ανακτήθηκε Αύγουστος 2021
32
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9. Προτάσεις – Οδικός Χάρτης
9.1

Branding – Marketing

Το ελαιόλαδο είναι ένα καταπληκτικό προϊόν όχι μόνο διατροφικά αλλά και εμπορικά 34. Τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, μπορούν να μετατραπούν σε μοναδικά εμπορικά
πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κτίσιμο επιτυχημένης εταιρικής
επωνυμίας (brand).
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα στοιχεία του ελληνικού ελαιόλαδου σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες που παρατηρούμε στα Κύθηρα, τα οποία μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας στην
δημιουργία μιας εταιρικής επωνυμίας (brand):
I.

II.

III.

IV.

V.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου των Κυθήρων και του ελληνικού ελαιόλαδου ως στοιχεία marketing. Η αξιοποίηση των υψηλών πολυφαινόλων και της χαμηλής οξύτητας, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη γεύση
πρέπει να ενταχθούν στον κεντρικό σχεδιασμό και την προώθηση.
Ο τόπος στον οποίο παράγεται. Η γεωγραφική περιοχή που παράγεται, σε άμεση συνάρτηση με το μικροκλίμα, την έλλειψη ποτισμάτων που του προσδίδει ιδιαίτερες γεύσεις και αρώματα. Επιπλέον τα Κύθηρα είναι τόπος απαλλαγμένος από καλλιέργειες που
απαιτούν εκτεταμένη χρήση χημικών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «βιολογικό»
προϊόν. Τα βασικά προϊόντα που παράγονται (λάδι, μέλι, λαδοπαξίμαδα) είναι κατάλληλα για ένα τέτοιο εγχείρημα. Ένα project που θα μπορούσε να έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και να προσελκύσει και υψηλές χρηματοδοτήσεις. Αυτές μπορεί να προέρχονται
είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από δωρεές.
Το ελληνικό ελαιόλαδο έχει βαθιές ρίζες στην κουλτούρα αλλά και την ιστορία των
Ελλήνων. Ο ελληνισμός συνολικά, αλλά και ο κάθε τόπος ξεχωριστά, έχει συνδέσει την
ιστορία και την παράδοσή του με το ελαιόλαδο. Όλα αυτά αποτελούν μοναδικά στοιχεία
για την δημιουργία εκπληκτικών ιστοριών και «μύθων». Το δυνατό brand name των
Κυθήρων, θα βοηθήσει στο χτίσιμο μοναδικής ταυτότητας.
Η διατροφική αξία του ελαιόλαδου και ιδιαίτερα του έξτρα παρθένου αποτελούν στοιχεία ενός δυνατού brand. Το ελαιόλαδο δεν κατέχει τυχαία τόσο σημαντική θέση στη
μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο έχει αποδειχθεί ότι περιέχει μοναδικά συστατικά
ιδιαίτερα ευεργετικά για την υγεία του ανθρώπου, γεγονός που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την παγκόσμια τάση των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή. Ο δε μεσογειακός
τρόπος διατροφής έχει ταυτιστεί με την υγεία και την γεύση35. Το Ελληνικό ελαιόλαδο
δεν χρειάζεται συστάσεις στο εξωτερικό αλλά χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση του marketing. Ο τσίγκινος τενεκές που έχουμε συνηθίσει εμείς δεν είναι σίγουρο ότι εμπνέει και
τον ξένο καταναλωτή. Στη δε δική μας περίπτωση όπου πάνω από το 95% φεύγει χύμα,
τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολλά.
Ο τρόπος καλλιέργειας, παραγωγής, επεξεργασίας του ελαιόλαδου αλλά και τα μέσα
που χρησιμοποιούνται είναι στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα. Είναι ένα δυνατό
στοιχείο του brand αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι και η αχίλλειος πτέρνα.
Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στα Κύθηρα. Η ποσότητα παραγωγής και η

34

Βλ. επίσης https://www.terracreta.gr/default.aspx?lang=el#.YVFw_ppBxPY. Το παράδειγμα της Terra Creta είναι
ενδεικτικό καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μεγέθη των συγκρινόμενων περιοχών και εταιρειών
35
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2012), Κανονισμοί, [online]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20150127&qid=1429875618515&from=EL. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος
2021
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VI.

VII.

VIII.

σπανιότητα ή μη ενός ελαιόλαδου μπορούν ταυτόχρονα να του προσδώσουν αξία αλλά
και κόστος.
Το ελαιόλαδο είναι ένα αρκετά πολυχρηστικό προϊόν, γεγονός που το κάνει ιδιαίτερα
εμπορεύσιμο σε πολλές και διαφοροποιημένες αγορές, αφού μπορεί να ανταποκρίνεται
σε πολλές και διαφορετικές ανάγκες και διατροφικές κουλτούρες.
Έχει ένα χρόνο ωφέλιμη ζωή στο ράφι, σε κατάλληλες συνθήκες. Αυτό είναι ένα εμπορικό και διαπραγματευτικό πλεονέκτημα που του δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσει
βασικά στοιχεία του marketing.
Ένα επιπλέον ισχυρό στοιχείο marketing αποτελεί και η πιστοποίηση που θα λάβουν οι
παραγωγοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η πιστοποίηση είναι δομημένη με τρόπο
που διατηρεί τα παραδοσιακά αγροτικά τοπία του νησιού, την βιοποικιλότητα στους
ελαιώνες ενισχύοντας παράλληλα τους μικρούς παραγωγούς δίνοντας ένα συγκριτικό
πλεονέκτημα στο προϊόν που παράγουν

Όλα τα παραπάνω και σε συνεργασία των ελαιοπαραγωγικών φορέων θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον επανασχεδιασμό της ελαιοκομίας στα Κύθηρα. Ο κεντρικός σχεδιασμός
της στρατηγικής για το branding θα πρέπει να συμφωνηθεί και να εκτελεστεί απαρέγκλιτα από
όλους τους ενδιαφερομένους.

9.2

Κουλτούρα ελαιοπαραγωγών

Βασικό στοιχείο για να επιτευχθούν οι όποιοι στόχοι τεθούν, είναι η συνολική αλλαγή της κουλτούρας στο νησί, ειδικά δε η κουλτούρα των ελαιοπαραγωγών και των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διαχείριση του ελαιολάδου και την εμπορία36.
Θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι η ενασχόληση με το λάδι δεν γίνεται μόνο για λόγους
συμπληρώματος του εισοδήματος ή επιδοτήσεων. Η κεντρική ιδέα θα πρέπει να είναι η ενασχόληση με ένα παγκόσμιο προϊόν με τεράστια ιστορία στο νησί, με ισχυρή παρουσία στη μεσογειακή διατροφή και με μεγάλες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης,
Θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές έννοιες όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός, το branding και η
ανάγκη επενδύσεων. Ακόμη και ο πιο μικρός παραγωγός θα πρέπει να διαφημίζει το λάδι του
τόπου του σε όλους τους τουρίστες και επισκέπτες του νησιού ενώ θα πρέπει να υπάρχει συνολική διαμαρτυρία για την εγκατάσταση υπηρεσιών του δημοσίου στο νησί και όχι στον Πειραιά.
Συμπερασματικά, όταν τεθούν οι στόχοι για την διάθεση του ελαιόλαδου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αισθανθούν εργαζόμενοι ενός μεγάλου οργανισμού που υπηρετούν αυτούς
τους στόχους.

9.3

Καλλιεργητικές πρακτικές – Γεωτεχνική υποστήριξη

Η στήριξη των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γη – και ιδιαίτερα στην περίπτωση μας με
τους ελαιοπαραγωγούς και τους μελισσοκόμους– όσον αφορά στις καλλιεργητικές φροντίδες
των αγροτεμαχίων τους, την καταπολέμηση ασθενειών, τις σωστές πρακτικές καλλιέργειας και
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Βλ. επίσης https://www.terracreta.gr/default.aspx?lang=el#.YVFw_ppBxPY. Το παράδειγμα της Terra Creta είναι
ενδεικτικό καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μεγέθη των συγκρινόμενων περιοχών και εταιρειών
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μελισσοκομίας και οτιδήποτε τους προβληματίζει θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα37.
Η συνεργασία των δύο συνεταιρισμών για την πρόσληψη ενός εξειδικευμένου γεωπόνου ή ακόμη και η συνεργασία με έναν εξωτερικό συνεργάτη θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση σε
αυτό το πρόβλημα. Ο γεωπόνος θα πρέπει να πληροί κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις:
•
•
•
•

Απαραίτητη γνώση θεμάτων ελαιοκομίας και μελισσοκομίας.
Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα.
Γνώση και ενημέρωση για νέες καλλιεργητικές τεχνικές.
Γνώση θεμάτων ΟΣΔΕ για παροχή συμβουλών (σχέση ΟΣΔΕ-παραγωγικής διαδικασίας).

Η συνεισφορά θα μπορούσε να επεκταθεί σε παρακολούθηση των νέων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, την βοήθεια σε υποβολή προτάσεων, την επικοινωνία με τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες και μια σειρά ακόμη θεμάτων.

9.4

Συνεταιρισμοί – Επισκεψιμότητα

Ο τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών στο νησί μπορεί να εξασφαλίζει σε κάποιο βαθμό την
διάθεση του προϊόντος, αλλά είναι βέβαιο ότι απέχει από τις σύγχρονες προσεγγίσεις των συνεταιρισμών ως μια εμπορική επιχείρηση38. Τα προβλήματα στην λειτουργία τους μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο πρόεδρος συγκεντρώνει τις ευθύνες λειτουργίας του συνεταιρισμού χωρίς περιθώρια
ελιγμών.
Οι συνεταιρισμοί λειτουργούν χωρίς μέριμνα για την δημιουργία αποθεματικού.
Έλλειψη στελεχών και ειδικών συνεργατών.
Έλλειψη δυνατότητας σχεδιασμού της επόμενης ημέρας.
Ο πρόεδρος δεν έχει τη δυνατότητα λήψης γρήγορων και καίριων αποφάσεων όταν
έχει το βάρος άμεσης διάθεσης του προϊόντος.
Τα μέλη ενδιαφέρονται μόνο για την άμεση πληρωμή του προϊόντος τους και όχι για τα
μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα οφέλη μιας επένδυσης.
Έλλειψη δυνατότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη (απουσία γεωπόνου).
Δεν λειτουργεί η συνεργατικότητα όσον αφορά την κοινή χρήση μηχανημάτων ή ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
Μικρή διασπορά πωλήσεων άρα εξαρτώμενη από 2 ή 3 εμπόρους.

Ο μόνος τρόπος για να επιτύχει η λειτουργία ενός σύγχρονου συνεταιρισμού είναι να λειτουργήσει με όρους ιδιωτικής επιχείρησης. Εδώ η πρόταση είναι η ένωση των δυνάμεων των δύο
συνεταιρισμών σε ένα σχήμα με μια διοίκηση και ο εκσυγχρονισμός λειτουργίας του. Λόγω των
μικρών ποσοτήτων που παράγει όλο το νησί, η ένωση των δύο συνεταιρισμών μπορεί να
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Βλ. επίσης https://www.terracreta.gr/default.aspx?lang=el#.YVFw_ppBxPY. Το παράδειγμα της Terra Creta είναι
ενδεικτικό καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μεγέθη των συγκρινόμενων περιοχών και εταιρειών
38
Βλ. επίσης https://www.terracreta.gr/default.aspx?lang=el#.YVFw_ppBxPY, https://asepop.gr/, http://voion.gr/ και
http://www.eask.gr/. Τα παραδείγματα της Terra Creta, του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, της εταιρείας Προϊόντα Γης Βοΐου και της ΕΑΣ Κορινθίας είναι ενδεικτικά καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μεγέθη των συγκρινόμενων περιοχών και εταιρειών

22

προσδώσει την απαιτούμενη διαπραγματευτική ισχύ με φορείς, μέλη, τράπεζες και υποψήφιους
πελάτες.
Η κίνηση της ένωσης μπορεί να συμπεριλαμβάνει και μια συζήτηση με τα δύο ιδιωτικά ελαιοτριβεία, στο πλαίσιο της από κοινού διαμόρφωσης στρατηγικής branding, τιμολογιακής πολιτικής ακόμη και της από κοινού διαπραγμάτευσης διάθεσης του ελαιόλαδου. Αυτό ίσως να είναι
δύσκολο αλλά μπορεί να τεθεί ως μελλοντικός στόχος. Θέματα όμως όπως το branding και η
διαμόρφωση κοινής τιμολογιακής πολιτικής έτσι ώστε να λάβει το λάδι την αξία που του πρέπει,
πρέπει να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα για το καλό όλων των παραγωγών.
Οι συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να συζητήσουν την από κοινού δημιουργία ενός μουσειακού
χώρου/πρατηρίου πώλησης των προϊόντων τους στην τοπική κοινωνία και πιο βασικά στους
επισκέπτες του νησιού. Με την συνδρομή ή και μη της τοπικής διοίκησης, η δημιουργία ενός
τέτοιου χώρου θα μπορούσε να είναι η βιτρίνα των ελαιοπαραγωγών και θα συνέβαλε ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των στόχων branding και marketing, στη διάθεση τυποποιημένου
προϊόντος, στη δημιουργία ενός επισκέψιμου χώρου από εμπορικούς επισκέπτες κ.ά. Λόγω της
τωρινής εικόνας όλων των ελαιοτριβείων του νησιού, ο χώρος αυτός θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την από κοινού εκπροσώπηση και τη δημιουργία μιας απαραίτητα καλής εικόνας για την
ελαιοπαραγωγή στο νησί.
Η βελτίωση της εικόνας των ελαιοτριβείων πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση εκκίνησης
οποιασδήποτε προσπάθειας marketing του κυθηραϊκού ελαιολάδου. Δεν μπορεί να θέλουμε να
λέμε ότι παράγουμε ένα καθαρό προϊόν, με μακρά ιστορία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να
απαιτούμε να λαμβάνουμε υψηλότερες τιμές έναντι ανταγωνιστικών ελαιόλαδων και τα ελαιοτριβεία να είναι στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα. Οι χώροι πρέπει να εκπροσωπούν
αυτό που θέλουμε να εκπροσωπεί το προϊόν μας. Στην προσπάθεια αυτή και επειδή το κόστος
μπορεί να είναι μεγάλο, θα μπορούσε να συμφωνηθεί η βελτίωση της εικόνας ενός από τα
ελαιοτριβεία και αυτό να παρουσιάζεται στους επισκέπτες (εμπορικούς και μη) του νησιού αλλά
και η δημιουργία του κοινού μουσείου/πρατηρίου.
Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να επιλεγούν και κάποια αγροτεμάχια τα οποία με την
κατάλληλη φροντίδα να είναι αυτά τα οποία θα μπορούσε να επισκεφτεί κάποιος για να πάρει
εικόνες από την καλλιεργητική διαδικασία στο νησί.
Τα παραπάνω αποσκοπούν στο επόμενο βήμα, αυτό της προσέλκυσης αγοραστών στο νησί. Η
πρόσκληση ενδιαφερομένων αγοραστών, από εξειδικευμένους συνεργάτες, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ξενάγηση στους κατάλληλους χώρους και σε συνδυασμό με την συνολική τουριστική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει αυτό το πανέμορφο νησί, θα έδινε προβάδισμα στην
απόφαση τους.

9.5

Τυποποίηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι η στροφή στην επαγγελματική
τυποποίηση του παραγόμενου ελαιόλαδου. Τα οφέλη έχουν ήδη αναφερθεί αλλά εξειδικεύοντας
θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο μέσα από την τυποποίηση μπορεί να επιτευχθεί η δημιουργία
υπεραξίας, το οποίο είναι ένα ζητούμενο για τους παραγωγούς παγκοσμίως.
Το branding δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς την ύπαρξη συσκευασίας. Βέβαια στην περίπτωση
μας το branding αναφέρεται σε δύο επίπεδα. Πρώτα γενικά στο brand κυθηραϊκό ελαιόλαδο και
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έπειτα στο brand του εκάστοτε παραγωγού. Για το δεύτερο η τυποποίηση είναι υποχρεωτική
ενώ και για το πρώτο σε βάθος χρόνου είναι απαραίτητη η δημιουργία κατάλληλων συσκευασιών.
Η εξεύρεση του κατάλληλου εμπορικού ονόματος και η δημιουργία της κατάλληλης συσκευασίας είναι κάτι που πρέπει να ανατεθεί σε εξειδικευμένους συμβούλους. Μπορεί το κόστος να
είναι υψηλότερο από μια εσωτερική προσπάθεια μιας επιχείρησης αλλά τα μακροπρόθεσμα οφέλη σίγουρα το δικαιολογούν.
Θα πρέπει να υπάρξει μια στόχευση για στροφή στην τυποποίηση με συγκεκριμένα νούμερα.
Για παράδειγμα, θα μπορούσε να τεθεί αρχικά ένας στόχος για 5% της παραγόμενης ποσότητας
να οδηγείται προς τυποποίηση και σταδιακά αυτό να φτάσει στο 50%. Όλες οι ενέργειες συνδυαστικά θα πρέπει να έχουν αυτό τον στόχο.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί είτε με την πώληση των
τοπικών brand είτε σε συνεργασία με εταιρίες για τυποποίηση με το δικό τους brand, αλλά με
αναφορά στο νησί και οπωσδήποτε με την τυποποίηση να λαμβάνει χώρα στο νησί και όχι στις
έδρες των συνεργαζόμενων εταιριών.

9.6

ΠΟΠ & ΠΓΕ – Πρότυπο MedINA

Ειδικά στο θέμα της τυποποίησης, δημιουργείται ένα θέμα με την οποιαδήποτε αναφορά στο
νησί, όταν δεν υπάρχει ΠΟΠ ή ΠΓΕ για το κυθηραϊκό ελαιόλαδο. Χωρίς να αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση, είναι βέβαιο ότι η ύπαρξη ενός ΠΟΠ ή ΠΓΕ σήματος συνολικά για το νησί των
Κυθήρων θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνωρισιμότητα, το branding και γενικότερα στην
προώθηση του προϊόντος. Θα μπορούσε να γίνει μια συνολική προσπάθεια, επιχορηγούμενη
από όλους τους ενδιαφερομένους για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Εδώ βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε την συνεισφορά που θα μπορούσε να έχει στην αναγνωρισιμότητα του κυθηραϊκού ελαιόλαδου η απόκτηση της πιστοποίησης των καλών πρακτικών
από την ομάδα του MedINA-ΚΙΠΑ. Όσον αφορά στην συγκεκριμένη πιστοποίηση τα οφέλη για
τους συμμετέχοντες συνοψίζονται στα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•

Βελτιωμένες καλλιεργητικές πρακτικές με όφελος για τον παραγωγό αλλά και τη γη του.
Καλύτερη και ολοκληρωμένη εικόνα διαχείρισης κόστους – κέρδους.
Χρήση νέων τεχνολογιών στην παρακολούθηση της καλλιέργειας.
Βελτιωμένη χρήση βοηθητικών παρασκευασμάτων.
Μακροπρόθεσμό όφελος για την βιοποικιλότητα του νησιού και την διατήρηση του τοπίου.
Καινοτόμα πιστοποίηση στα πλαίσια «πράσινης» ανάπτυξης.
Σήμα πιστοποίησης.
Βοηθητικές ενέργειες marketing από την ομάδα του MedINA.

Το σημείο που μας αφορά στην συγκεκριμένη ενότητα είναι η απόκτηση του σήματος πιστοποίησης. Το παραγόμενο προϊόν λαμβάνοντας την πιστοποίηση «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» και την ειδική σήμανση, άμεσα χαρακτηρίζεται ως κυθηραϊκό προϊόν και μπορεί
να συνεισφέρει στο branding αλλά και να ωφεληθεί από αυτό.
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9.7

Πιστοποιήσεις

Μέσα από τις συζητήσεις με τους υπευθύνους των υπαρχουσών μονάδων τυποποίησης έγινε
αντιληπτό ότι οι περισσότερες δεν έχουν ενεργή πιστοποίηση ISO, ενώ ίσως να την είχαν στο
παρελθόν. Εφόσον το προϊόν πωλείται σε χύμα συσκευασία και η υπάρχουσα τυποποίηση αφορά μόνο μικρές ποσότητες πωλήσεων στο νησί, οι μονάδες τυποποίησης δεν βλέπουν την
ανάγκη για την ύπαρξη ενεργής πιστοποίησης.
Ο λόγος για αυτό φυσικά είναι το κόστος απόκτησης αλλά και συντήρησης ενός τέτοιου πιστοποιητικού. Εσωτερικά στις επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθούνται και να καταγράφονται διαδικασίες, κάτι το οποίο προϋποθέτει ενασχόληση ατόμων με την διαδικασία ενώ και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Ένας
ακόμη λόγος για την συνένωση των συνεταιρισμών είναι η απόκτηση και συντήρηση της εν
λόγω πιστοποίησης. Το κόστος μιας τέτοιας πιστοποίησης θα μπορούσε να επιμεριστεί στα μέλη
των συνεταιρισμών ενώ η τυποποίηση θα μπορούσε να γίνει από κοινού σε μία εγκατάσταση.
Εδώ θα πρέπει να μελετηθεί και η ύπαρξη ανάλογου μηχανογραφικού λογισμικού για τη διευκόλυνση τήρησης των διαδικασιών αλλά και για την επιμελή παρακολούθηση των οικονομικών
στοιχείων των επιχειρήσεων.
Φυσικά στο μέλλον θα μπορεί να συζητηθεί και η απόκτηση νέων πιστοποιήσεων ανάλογα με
την εμπορική στόχευση ή και τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν, Τέτοιες πιστοποιήσεις
είναι για παράδειγμα το BRC με έμφαση την Αγγλική αγορά, το IFS για τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, το HALAL και το KOSHER για τις μουσουλμανικές και τις εβραϊκές κοινότητες,
κ.λπ.

9.8

Προσωπικό – Managers – Εξωτερικοί συνεργάτες

Το σημείο στο οποίο φαίνεται να υπάρχει υστέρηση σε όλη την εμπορική δραστηριότητα στο
νησί είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού-managers, βασικό πρόβλημα το οποίο έγινε
άμεσα αντιληπτό σε όλες τις επισκέψεις/συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ακόμη και στην
περίπτωση των ιδιωτικών ελαιοτριβείων, ο ιδιοκτήτης ασχολείται με την εμπορία του ελαιόλαδου και με όλες τις άλλες διαδικασίες χωρίς όμως αυτό να είναι η αποκλειστική ενασχόληση του.
Στη δε περίπτωση των συνεταιριστικών ελαιοτριβείων, οι πρόεδροι συγκεντρώνουν αυτές τις
αρμοδιότητες, με το ίδιο πρόβλημα της μη αποκλειστικής ενασχόλησης να υπάρχει και εδώ (και
ίσως και της έλλειψης εξειδίκευσης), αν και φαίνεται να υπάρχει η ανάλογη εμπειρία.
Η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι είτε η απόφαση μεμονωμένα για πρόσληψη έμπειρων
εμπορικών στελεχών, είτε η πρόσληψη νέων στελεχών με δυνατότητα απόκτησης εμπειριών
μέσα από την εκπαίδευση τους και τη συνεχή ενασχόληση με συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε
καλύτερα ακόμη, μέσα από την συνένωση, η από κοινού πρόσληψη ανθρώπων με εμπειρία σε
διάφορους τομείς της εμπορικής διαδικασίας. Βασική προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η αποκλειστική και όχι η περιστασιακή ενασχόληση.
Λόγω της πολυπλοκότητας της εμπορικής διαδικασίας, η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ακόμη και εκτός νησιού θα μπορούσε να δώσει λύση σε πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα,
η διαχείριση των πωλήσεων σε επίπεδο ελληνικής αγοράς, η διαχείριση των εξαγωγών, ο
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σχεδιασμός marketing κ.ά. θα μπορούσαν να ανατεθούν σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.
Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία στελεχών που μακροπρόθεσμα θα βοηθήσουν
το προϊόν να βρει το δρόμο του, να εκσυγχρονίσουν την εμπορική διαδικασία και να συμβάλλουν στην εδραίωση της βιωσιμότητας και της μεγέθυνσης της αγροτικής δραστηριότητας στο
νησί.

9.9

Marketing – Εκθέσεις – Φορείς – Εξωστρέφεια

Στις παραπάνω ενότητες αναφερθήκαμε στην σημασία του marketing σε μια σύγχρονη εμπορική διαδικασία. Οι προτάσεις για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο νησί σίγουρα δεν
μπορούν να αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης μελέτης, αλλά ένα γενικό πλαίσιο – οδηγός
μπορεί να είναι το παρακάτω:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Καθορισμός στόχων όσον αφορά το προσδοκώμενο αποτέλεσμα ενός σχεδίου
marketing. Τέτοιο στόχοι μπορούν να είναι η αύξηση του ποσοστού τυποποίησης, η
αύξηση της τιμής πώλησης μέσα από την δημιουργία υπεραξίας, η ενδυνάμωση του
brand, η απόκτηση μεριδίου στην Ελληνική αγορά επώνυμα, η έναρξη πωλήσεων σε
αγορές του εξωτερικού και γενικότερα ότι συναποφασίσουν οι υπεύθυνοι των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Ο στόχος τίθεται για να μετρηθούν τα αποτελέσματα αλλά και
για να μην υπάρχουν αποκλίσεις από την εκτέλεση του σχεδίου.
Απόφαση για τον χρονικό ορίζοντα του σχεδίου.
Διαμόρφωση ενός budget για την ομαλή λειτουργία του σχεδίου και κατανομή του
budget σε επιμέρους εργασίες και ενέργειες.
Συγκεκριμένη στόχευση αγορών είτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Αποφάσεις που αφορούν στην τιμολογιακή πολιτική που θα εξυπηρετήσει το σχέδιο.
Αποφάσεις που αφορούν στο ίδιο το προϊόν, όπως η ονομασία, η συσκευασία, η σήμανση και τα μηνύματα – χαρακτηριστικά που πρέπει να περνάει το προϊόν στον καταναλωτή.
Αποφάσεις για την προώθηση του προϊόντος και πιο συγκεκριμένα κονδύλια για διαφήμιση και πως αυτά θα επιμεριστούν για να εξυπηρετήσουν το στόχο, μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και σχεδιασμός των κατάλληλων μηνυμάτων.
Αποφάσεις για τα κανάλια διανομής τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, π.χ. χονδρέμποροι,
αποκλειστικοί διανομείς, μεγάλες αλυσίδες, κ.λπ.

Στη διαδικασία προώθησης ειδικότερα θα πρέπει να εμπλακούν χρηματοδοτικά οι φορείς του
νησιού, ιδιωτικές ενισχύσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι φορείς του νησιού ή και της περιφέρειας θα πρέπει να ενστερνιστούν την συνολική προσπάθεια και να βοηθήσουν τα μέγιστα. Στην
κατεύθυνση αυτή, μια συντονισμένη πίεση από όλους ανεξαιρέτως τους απασχολούμενους σε
όλες τις κατηγορίες παραγωγής τροφίμων του νησιού θα είχε σίγουρα καλύτερα αποτελέσματά.
Η πίεση μπορεί να αφορά στη χρηματοδότηση συμμετοχής σε εκθέσεις είτε της χώρας μας είτε
σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κρήτης, όπου τα
τελευταία χρόνια η βοήθεια που προσφέρεται στις τοπικές επιχειρήσεις είναι σημαντική. Η
Κρήτη συμμετέχει και διαφημίζεται συνολικά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα του χώρου των τροφίμων τα τελευταία έτη και τα αποτελέσματα είναι απτά και πολύ σημαντικά.
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Η εξωστρέφεια μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδος διασποράς των πωλήσεων. Είναι γεγονός ότι
πολλές φορές υπερεκτιμάται η συνεισφορά της εξωστρέφειας, με διάφορους μύθους περί πωλήσεων σε εξωφρενικές τιμές σε κροίσους της Σαουδικής Αραβίας, αλλά με την κατάλληλη καθοδήγηση και μια ρεαλιστική στόχευση του τι πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε, η εξωστρέφεια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο στη φαρέτρα σύγχρονων επιχειρήσεων. Σημαντικά
σημεία εδώ είναι τα παρακάτω:
•
•
•
•

Συγκεκριμένη στόχευση αγορών του εξωτερικού.
Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής.
Μελέτη ανταγωνισμού.
Συνεργασία με έμπειρους συμβούλους για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αποφυγή κινδύνων (χάσιμο χρημάτων).

Μεγαλύτερο όφελος της εξωστρέφειας είναι η διασπορά των πωλήσεων, το μεγάλο εύρος της
αγοράς που επιτρέπει την συνεχή αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών, την απεξάρτηση
από τους μεγάλους τοπικούς εμπόρους, την διεθνή αναγνωρισιμότητα κ.ά.

9.10

«Πράσινο» νησί

Ο όρος αειφόρος ανάπτυξη, πολλές φορές, συγχέεται με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος,
στην πραγματικότητα όμως υπερβαίνει το καθαρά και αυστηρά περιβαλλοντικό πλαίσιο. Στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης εντάσσεται τόσο η ενδυνάμωση οικονομικών, πολιτιστικών,
κοινωνικών και άλλων παραγόντων όσο και η αρμονική συνύπαρξη τους στο παρόν και στο
μέλλον σε μια βιώσιμη μορφή.
Η αειφόρος ανάπτυξη εξαρτάται από τη εξισορρόπηση ανάμεσα στις σημερινές κοινωνικές και
οικονομικές ανάγκες και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι αφορούν
την διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, την εξασφάλιση καθαρού αέρα και
νερού και την ενότητα του οικοσυστήματος. Οι οικονομικές ανάγκες αναφέρονται στην εξασφάλιση των αγαθών και υπηρεσιών, στη βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη, και στην αύξηση
της αποτελεσματικότητας. Τέλος, με τον όρο «κοινωνικές» αναφερόμαστε σε ανάγκες όπως
είναι η ισότητα, η συμμετοχή, η διατήρηση της κουλτούρας, κ.ά.
Εδώ έρχεται να συνεισφέρει το Terra Kytheria με την προτεινόμενη υιοθέτηση καλών πρακτικών σε όλους τους τομείς. Το ζητούμενο όμως δεν είναι να δημιουργηθεί μόνο ένα βιώσιμο
προϊόν με αυστηρά εμπορικούς όρους, αλλά να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε παραγωγική
κουλτούρα, ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στα πρότυπα καλών πρακτικών του προγράμματος, στην αειφόρο ανάπτυξη όπως αυτή περιεγράφηκε παραπάνω, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε
μακροχρόνια και ουσιαστικά αποτελέσματα.
Το νησί των Κυθήρων όμως προσφέρει μια επιπλέον σημαντική δυνατότητα. Η ελάχιστη χρήση
λιπασμάτων και χημικών παρασκευασμάτων σε συνάρτηση με τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής, η θέση και κουλτούρα του νησιού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν συνολικό
χαρακτηρισμό ως «πράσινου» οικολογικά υπεύθυνου νησιού.
Το παράδειγμα της Αστυπάλαιας είναι χαρακτηριστικό. Η διεθνής αναγνώριση που έλαβε το νησί
μέσα από την συνεργασία με μεγάλη πολυεθνική εταιρία στην ουσία έβαλε το νησί στον διεθνή
χάρτη τουριστικών προορισμών. Μπορούμε να φανταστούμε τα οφέλη μιας αναγνώρισης του
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νησιού των Κυθήρων ως ένα οικολογικά υπεύθυνο νησί και τον αντίκτυπο (στη διεθνή ζήτηση,
στις τιμές και γενικότερα στην βιώσιμη ανάπτυξη των Κυθήρων) που αυτό θα είχε στα τοπικά
προϊόντα. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι τα παραπάνω αποτελούν ιδέες του Χάρη Τζωρτζόπουλου και σίγουρα αξίζει να μελετηθεί η δυνατότητα εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου στο
άμεσο μέλλον.

9.11

Τουρισμός – Γαστρονομία

Ένα τουριστικό προϊόν που δεν έχει ταυτότητα και ποιότητα, αλλά υιοθετεί τις παραμέτρους –
αρχές του ξεπερασμένου πλέον μοντέλου του ήλιου και της θάλασσας, καταλήγει να είναι ένα
παγκοσμοποιημένο προϊόν με μόνο ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό την τιμή, που σίγουρα δεν
μας ευνοεί σαν χώρα.
Η Ελλάδα σήμερα δεν μπορεί να ανταγωνισθεί ούτε τις χώρες που διαθέτουν φθηνό κόστος
εργασίας (Τουρκία, Κίνα, κ.ά.) ούτε τις χώρες που επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας (ΗΠΑ,
Αυστραλία κ.ά.). Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως σουπερμάρκετ για τα γεωργικά προϊόντα. Προς
το παρόν λειτουργεί ως μαγαζάκι της γειτονιάς. Το ερώτημα και το στοίχημα είναι αν μπορούμε
να την κάνουμε να λειτουργήσει ως boutique.
Ο τουρισμός δεν είναι μόνο ο τόπος που θα κάνεις το πέρασμά σου ως επισκέπτης. Τουρισμός
είναι όλα: το τοπίο, ο πολιτισμός και η παράδοση ενός τόπου, τα τοπικά προϊόντα και οι ιδιαίτερες γεύσεις, οι άνθρωποι. Στόχος μας πρέπει να είναι η ανάδειξη της διαφορετικότητας και
της μοναδικότητας των Κυθήρων καθώς και της τοπικής παράδοσης αυτών.
Στις τοπικές κουζίνες, στα υλικά και στον τρόπο μαγειρέματος, μπορεί εύκολα να διαβάσει κάποιος την ιστορία ενός τόπου. Μπορεί επίσης να ανακαλύψει κοινωνικές και πολιτισμικές προσμίξεις που εξέλιξαν και διαμόρφωσαν και εν τέλει χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ελληνικές τοπικές κουζίνες. Το τουριστικό μοντέλο που υιοθετήθηκε στα Κύθηρα φαίνεται να είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα, η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας έχουν
πολλά περιθώριά βελτίωσης.
Ο επισκέπτης του νησιού θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα ενημερωθεί, θα γευθεί τα προϊόντα και με τη σειρά του θα επικοινωνήσει το μήνυμα στον τόπο του. Θα είναι αυτός που θα
αναζητήσει να αγοράσει τα προϊόντα. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι επώνυμα, αναγνωρίσιμα, και σε όσα περισσότερα σημεία μπορούμε. Οι ποσότητες που παράγονται στο νησί είναι
μικρές σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Όπως αναφερθήκαμε πιο πάνω
για το μαζικό τουρισμό έτσι και στην προκείμενή το κυθηραϊκό ελαιόλαδο δεν μπορεί να πωλείται χύμα. Δεν υπάρχει βιωσιμότητα σε αυτό το μοντέλο. Ισχυρά, καλαίσθητα brand θα συνδεθούν με το brand του τόπου για τη δημιουργία ξεχωριστών προϊόντων με ταυτότητα και μεγάλη
εμπορική αξία.
Η σύνδεση του τουρισμού με τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία προσδίδει ποιότητα και
προστιθεμένη αξία στον τόπο και ένα αίσθημα ευθύνης και περηφάνιας στους κατοίκους για
εκείνο το μοναδικό που τους χαρακτηρίζει: τα προϊόντα και τις ποικιλίες της γης τους, την τοπική
γαστρονομία, τη σύνδεση με την παράδοση και τη φιλοξενία – με σεβασμό στο περιβάλλον και
στην ποιότητα. Στην ποιότητα με προδιαγραφές και πρότυπα που δημιουργεί υψηλή προστιθεμένη αξία για τον παραγωγό, που δεν επιτρέπει παιχνίδια σε κερδοσκόπους και επιτηρείται από
οργανισμούς πιστοποίησης. H δημιουργία επώνυμων σημείων σε ξενοδοχεία και σε χώρους
εστίασης (από display έως ξεχωριστούς τιμοκαταλόγους), και σε κάθε μαγαζί από σουπερμάρκετ
μέχρι το μικρό μπακάλικο θα βοηθήσει στην ανάδειξη και προώθηση των προϊόντων αλλά και
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τη δημιουργία ξεχωριστού κομματιού στο τουριστικό προϊόν. Η εκπαίδευση του προσωπικού
των παραπάνω καταστημάτων απαραίτητη για να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι να παρουσιάσουν στον πελάτη τους τα τοπικά προϊόντα.
Στα Κύθηρα, λειτουργούν αγροτουριστικές μονάδες και κάποιοι επαγγελματίες τουρισμού διοργανώνουν σχετικές δραστηριότητες όπως συγκομιδή ελιάς, τρύγο, σεμινάρια γαστρονομίας κτλ.
Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως για τέτοιου είδους «τουριστικές εμπειρίες», θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο ανάλογες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Αυτό προϋποθέτει επισκέψιμους ελαιώνες και βοηθητικούς χώρους και χρειάζεται ο κατάλληλος
σχεδιασμός της τουριστικής αυτής εμπειρίας. Επίσης, το δίκτυο μονοπατιών βοηθάει σε αυτήν
την κατεύθυνση αφού «συναντά» διάφορες καλλιέργειες στο διάβα του. Επειδή, προσελκύει
επισκέπτες στο νησί εκτός τουριστικής σεζόν, συμπίπτει χρονικά με διάφορες αγροτικές δραστηριότητας (κυρίως συγκομιδή ελαιοκάρπου), με αποτέλεσμα να μπορούν να συνδυαστούν
και έτσι να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες.

9.12

Άλλα προϊόντα των Κυθήρων

Είναι σημαντικό να γίνει εδώ μία αναφορά και σε άλλα σημαντικά αγροδιατροφικά προϊόντα των
Κυθήρων, τα οποία με την ποιότητα τους μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση του brand
Κύθηρα ως ένας εξαιρετικός γαστρονομικός προορισμός.
Άμεσα συνδεδεμένα με το ελαιόλαδο είναι τα λαδοπαξίμαδα Κυθήρων και γενικά τα προϊόντα
που παράγουν οι φούρνοι του νησιού. Τα λαδοπαξίμαδα έχουν καταφέρει να κερδίσουν μια
αναγνωρισιμότητα στην ελληνική αγορά. Είναι εξαιρετικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν το
λάδι Κυθήρων σε μεγάλο ποσοστό. Βρίσκονται στα περισσότερα ελληνικά σουπερμάρκετ ενώ
υπάρχει και παρουσία στις αγορές του εξωτερικού.
Ένα ακόμη εξαιρετικό προϊόν των Κυθήρων είναι το αλάτι το οποίο συλλέγεται από τις ακτές
του νησιού. Χρησιμοποιούνται παραδοσιακές τεχνικές και το προϊόν με την κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να τοποθετηθεί στις υψηλότερες ποιότητες αλατιού παγκοσμίως.
Σημαντικό προϊόν του νησιού, το οποίο προς το παρόν μένει ανεκμετάλλευτο, είναι το κρέας
από το ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ζώων στο νησί και μάλιστα ελευθέρας βοσκής (π.χ. αγριοκάτσικα), ο οποίος με
την κατάλληλη παρέμβαση και με την δημιουργία ενός νόμιμου σφαγείου στο νησί, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πολύ υψηλής ποιότητας προϊόν.
Το εξαιρετικό ελαιόλαδο και μέλι του νησιού, συνεπικουρούμενα από τα παραπάνω προϊόντα
και άλλα παραγόμενα προϊόντα του νησιού (παραδοσιακά ζυμαρικά, τυροκομικά, κρασί, κ.λπ.)
μπορούν να δημιουργήσουν μια γαστρονομική ταυτότητα για το νησί και να προσφέρουν την
απαραίτητη τοπική γαστρονομική εμπειρία στους επισκέπτες του νησιού. Tα προϊόντα αυτά
μπορούν να ολοκληρώσουν την εικόνα των Κυθήρων ως ένας ποιοτικός προορισμός και να
συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός εξαιρετικά ποιοτικού brand.
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10. Σύνοψη βημάτων
Τα προτεινόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να υπάρξει εμπορική επιτυχία και δημιουργία υπεραξίας όσον αφορά στο ελαιόλαδο κυρίως, συνοψίζονται στα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χάραξη κεντρικής στρατηγικής και διαμόρφωση κοινών στόχων (αρχικά, σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή των συνεταιρισμών, των ιδιωτών και των τοπικών φορέων).
Συστράτευση στους στόχους της στρατηγικής και δημιουργία κατάλληλης κουλτούρας.
Γεωτεχνική υποστήριξη.
Προτάσεις για τους συνεταιρισμούς όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 9.4.
Πρόσληψη στελεχών ή εξωτερικών συνεργατών.
Branding.
Marketing (στόχοι αγορών, τιμολογιακή πολιτική, υποστήριξη branding, προώθηση,
συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.λπ.).
Τυποποίηση.
Κανάλια διάθεσης (δημιουργία πρατηρίου).
Επιδίωξη αναγνώρισης ΠΟΠ-ΠΓΕ, προτύπου MedINA, άλλων πιστοποιήσεων ή και διακρίσεων.
Δημιουργία επισκέψιμων χώρων παραγωγής, τυποποίησης και παραγωγής.
Αξιοποίηση τουρισμού και άλλων προϊόντων του νησιού.

Ο προγραμματισμός έργου/χρονοδιάγραμμα (project planning and scheduling) αναφέρεται σε
μία επόμενη φάση της όλης διαδικασίας καθώς αφορά την κατάρτιση ενός κατάλληλου πλάνου
εργασίας για την υλοποίηση των παραπάνω βημάτων. Εκεί, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα
εργασιών και η κατανομή των διαθέσιμων πόρων ώστε τα προτεινόμενα βήματα να ολοκληρωθούν έγκαιρα και οικονομικά. Ωστόσο, για να συνταχθεί ένα τέτοιο πλάνο εργασίας λαμβάνονται
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραπάνω βημάτων, οι συμμετέχοντες σε αυτά, οι
απαραίτητες δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν, οι αλληλεξαρτήσεις και οι διάρκειες αυτών,
οι απαιτούμενοι πόροι, το κόστος και γενικά όλοι οι περιορισμοί υλοποίησης.
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11. Συμπεράσματα
Το γεγονός ότι η αγροτική παραγωγή για το 2021-2022 παρουσιάζει τεράστια προβλήματα και
οι αναμενόμενες εσοδείες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλές, δίνει ένα χρονικό περιθώριο
οργάνωσης στα πλαίσια των παραπάνω προτάσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο σχεδιασμό αποφασιστεί. Είναι σίγουρο ότι η έλλειψη προϊόντος δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους παραγωγούς αλλά η ύπαρξη χρόνου για σχεδιασμό και οργάνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
υπάρξει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Η προοπτική για τα αγροτικά προϊόντα του νησιού υπάρχει αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις. Εδώ θα πρέπει να γίνει αναφορά και σε μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε
στο νησί από, συνεργαζόμενο με την AK & Partners, Έλληνα αγοραστή του εξωτερικού, η οποία
επιβεβαίωσε την ποιότητα του ελαιόλαδου, του τουριστικού προϊόντος και της φιλοξενίας του
νησιού.
Απομένει στους οικονομικούς παράγοντες του νησιού να αφιερώσουν χρόνο και την απαιτούμενη προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο οικονομικό αποτέλεσμα και να δημιουργηθούν προοπτικές ιδιαίτερα για τους νέους παραγωγούς των Κυθήρων.
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