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Θέµα: ∆ράσεις προώθησης ιταλικού ελαιολάδου/ Συνέντευξη Τύπου-Παρουσίαση 18
ου

 

∆ιαγωνισµού Ercole Olivario για το καλύτερο ιταλικό ελαιόλαδο από Υφ/ργό Ανάπτυξης κ. 

Urso/Ρώµη, 18.3.2010 

 

Παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Urso, αρµόδιου για τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις της 

χώρας, παρουσιάσθηκε, στους χώρους της Ένωσης Επιµελητηρίων Ιταλίας, ο 18
ος

 διαγωνισµός 

“Ercole Olivario”*, που αποτελεί το σηµαντικότερο βραβείο για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα 

στην Ιταλία. Στο τελικό στάδιο αυτού του διαγωνισµού, που θα πραγµατοποιηθεί στο Σπολέτο στις 

27.3.2010, συµµετέχουν 103 παραγωγοί για 49 ελαιόλαδα κατηγορίας ΠΟΠ/ΠΓΕ και 54 για 

εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα. Ο διαγωνισµός αφορά βραβεία για τις δύο καλλίτερες ποιότητες  

ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ και εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για τις κατηγορίες ελαφράς, µεσαίας 

και υψηλής έντασης φρουτώδους ελαιολάδου. Επίσης θα απονεµηθεί βραβείο µε την ονοµασία 

“Amphora Olearia” για την καλλίτερη συσκευασία. 

 

Ο πρόεδρος της  Ένωσης Επιµελητηρίων Ιταλίας, µεταξύ άλλων, δήλωσε ότι, για τους νικητές του  

διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί επιχειρηµατική αποστολή για την προώθηση του ελαιολάδου στη 

Γαλλία, το  Βέλγιο και την Ολλανδία. 

 

Υφ/ργός κ. Urso δήλωσε ότι για τους νικητές του περυσινού διαγωνισµού είχαµε ως χώρα/στόχο 

την Ρωσία, όπου, παρά την αρνητική πορεία των ιταλικών εξαγωγών το 2009 (-21%) και τη µείωση 

των εξαγωγών ελαιολάδου κατά 13,7%, στην ρωσική αγορά σηµειώθηκε αύξηση εξαγωγών 

ελαιολάδου, κατά 2%. Η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία θα είναι για το 2010 οι χώρες/στόχοι 

για το ιταλικό ελαιόλαδο. Παραµένει, επίσης, όπως δήλωσε, στις προτεραιότητες και η αγορά των 

ΗΠΑ, όπου η Ιταλία κατέχει το 60% των εισαγωγών του ελαιολάδου και όπου αναµένεται αύξηση 

για το 2010, λόγω της αύξησης της κατανάλωσης για το τρέχον έτος, όπως δείχνουν οι δείκτες και 

εκτιµήσεις. 

 

Σηµειώνεται ότι, ο διαγωνισµός “Ercole Olivario” διοργανώνεται από τις τρείς βασικές οργανώσεις 

παραγωγών ελαιολάδου στην Ιταλία (Unaprol, Cno ,Unasco), ενώ στις παράλληλες εκδηλώσεις στο 

Σπολέτο κατά την απονοµή του εν θέµατι βραβείου, θα πραγµατοποιηθούν επιχειρηµατικές 

συναντήσεις µε εισαγωγείς και εµπόρους ελαιολάδου από την Ιταλία και το εξωτερικό. Τέλος, στις 

εκδηλώσεις αυτές και στη θεµατική ενότητα “Ο πολιτισµός του Ελαιολάδου και της Ελιάς” 

τιµώµενη χώρα θα είναι η Τυνησία. 

 

Μιχαήλ Βρεττάκης 

Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄ 
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* “Ercole Olivario” (Ηρακλής του Ελαίου) 

 

Σύµφωνα µε διανεµηθέν φυλλάδιο, η εικόνα του ναού “Ercole Olivario” αποτελεί το πιο θαυµαστό 

σύµβολο του διαγωνισµού για το ελαιόλαδο στην Ιταλία. Ο ναός, που είναι αφιερωµένος στον 

Ηρακλή (θεός της ρωµαϊκής µυθολογίας, προστάτης της γεωργίας, που αποτελεί τη ρωµαϊκή µορφή 

της λατρείας του έλληνα αρχαίου µυθικού ήρωα Ηρακλή), κατασκευάσθηκε τον 1
ο
 αιώνα π.χ., µε 

δαπάνες της αρχαίας συντεχνίας των ρωµαίων παραγωγών ελαιολάδου. 

 

 


