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«4η Συνάντηση Παρακολούθησης στο
Κέντρο Πληροφόρησης Χανίων

Το
Πρόγραμμα
INFOIL
(LIFE08
INF/GR/000581) υλοποιείται στα πλαίσια
της Κοινοτικής πρωτοβουλίας LIFE –
Πληροφόρηση και Επικοινωνία με στόχο τη
διάχυση της πληροφόρησης και την αύξηση
της ευαισθητοποίησης στην προώθηση
αειφόρων προτύπων παραγωγής και
κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο,
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά σε
περιοχές με υψηλή παραγωγή ελαιολάδου.
Μέσω της προώθησης αυτής, στόχος είναι
η ανάδειξη της ανάλυσης του κύκλου ζωής
(Life Cycle Assessment, LCA) κατά τη
διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης με
σκοπό την αναγνώριση αλλά και την
πρόληψη
των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Συμμετέχοντες Φορείς:
- Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμ. Μηχανικών
Παραγωγής και ∆ιοίκησης
- Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
(ΕΛΓΟ) «∆ΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο
Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
Χανίων
- Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
- Κοινωφελής
Επιχείρηση
∆ήμου
Πλατανιά

Η 4η συνάντηση παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
INFOIL (LIFE08 INF/GR/000581) έλαβε χώρα την Πέμπτη 28 Μαρτίου
2013, στο Κέντρο Πληροφόρησης του INFOIL, στην οδό Κατρέ 2, στην
Παλιά Πόλη των Χανίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από
όλους τους εταίρους του προγράμματος και η υπεύθυνη της εξωτερικής
ομάδας επίβλεψης προγραμμάτων LIFE (External LIFE monitoring team Astrale GEIE) για την Ελλάδα και για το πρόγραμμα INFOIL, κα.
Ραφτοπούλου Κατερίνα. Ο επιστημονικός υπεύθυνος κ. ∆ρ. Γ.
Παπαδάκης ξεκίνησε μια συνολική παρουσίαση του προγράμματος
INFOIL, κατά την διάρκεια της οποίας τονίζονταν οι δράσεις και τα
παραδοτέα μέχρι την και την παράδοση του Progress Report καθώς και
όλες εκείνες οι δράσεις που ακολούθησαν μέχρι την στιγμή της
συνάντησης. Ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με την εφαρμογή των φίλοπεριβαλλοντικών συστημάτων, σε δύο περιοχές της χώρας ( Ωλένη,
Μουσούρων) η οποία έγινε με την παρουσίαση των σχετικών χαρτών και
συγκεκριμένης μελέτης. Παράλληλα με την συνολική παρουσίαση του
έργου από τον επιστημονικό υπεύθυνο κ. Παπαδάκη, ακολουθούσαν οι
διαδοχικές ερωτήσεις και απορίες της κας. Ραφτοπούλου για
συγκεκριμένα παραδοτέα και δράσεις. Μάλιστα εξέφρασε το ενδιαφέρον
της για τις δράσεις που έγιναν στο πλαίσιο του έργου σχετικά με τις
σχολικές επισκέψεις τόσο στο Κέντρο όσο και στα σχολεία που
επισκέφτηκαν οι συνεργάτες του INFOIL. Μέσα από την παρουσίαση
φωτογραφικού υλικού και βίντεο, της παρουσίασης του υλικού που
διανεμήθηκε στους μαθητές η κα. Ραφτοπούλου εξέφρασε την
ικανοποίηση της και απέδωσε θετικά σχόλια όσον αφορά την υλοποίηση
της συγκεκριμένης δράσης. Γενικότερα η συνάντηση αυτή είχε ως σκοπό
να ενημερωθεί πλήρως η νέα υπεύθυνη από την εξωτερική αμάδα
παρακολούθησης astrale, η κα. Ραυτοπούλου, για την πορεία και
υλοποίηση του έργου, καθώς και τον λόγο των καθυστερήσεων σε
ορισμένα παραδοτέα. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι
συνεργάτες του Προγράμματος απέσπασαν θετικά σχόλια
.
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Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς & Ελαιολάδου
«ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΕΙΑ»
Από τις 1 έως τις 3 Μαρτίου έλαβε χώρα στην
Αίθουσα Ξιφασκίας στο Ελληνικό στην Αθήνα, η
Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς & Ελαιολάδου
«Ελαιοτεχνεία».
Τον ελαιοκομικό τομέα που απασχολεί και
ενδιαφέρει
περισσότερες
από
1.000.000
επαγγελματίες, ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς,
εμπόρους κλπ προβάλλει για αρκετά χρόνια η
έκθεση Ελαιοτεχνία. Στην Ελλάδα, τρίτη
ελαιοπαραγωγό χώρα στον κόσμο και κομβικό
σημείο για τα Βαλκάνια και τις χώρες της Μέσης
Ανατολής, δημιουργήθηκε αυτός ο εκθεσιακός
θεσμός
για
ενημέρωση
όλων
των
ενδιαφερομένων.
Στόχοι της ∆ιεθνούς έκθεσης Ελαιοτεχνία είναι:
• Η πληρέστερη ενημέρωση οποιουδήποτε ανά τον
κόσμο που ενδιαφέρεται για τον κλάδο της
παραγωγής και επεξεργασίας ελαιολάδου και
επιτραπέζιας ελιάς.
• Η ανάδειξη νέων προϊόντων.
• Η διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών σχέσεων
• Η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος από
αγοραστές και αντιπροσώπους
• Η επίτευξη αποδοτικών συμφωνιών εντός και
εκτός Ελλάδας
• Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ επιχειρήσεων και
εμπόρων
• Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας

Έχει σχεδιασθεί με σκοπό να αποτελεί το ετήσιο
γεγονός του τομέα:
∆ίνει την ευκαιρία προβολής των προϊόντων όλων
των επιχειρήσεων και των συνεταιριστικών
οργανώσεων.
συγκεντρώνει την προσφορά και την ζήτηση για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες του τομέα.
∆ίνει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους
να ενημερωθούν γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις
σχετικά με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό
(ελαιουργείων, τυποποιητικών επιχειρήσεων κλπ),
το φυτωριακό υλικό, τα υλικά συσκευασίας, τα
επώνυμα τυποποιημένα ελαιόλαδα, τα εργαστήρια
αναλύσεων, κ.λπ.
Επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους έλληνες
τυποποιητές-εξαγωγείς με τα κανάλια διανομής και
διάθεσης στο εξωτερικό.
∆ίνει την ευκαιρία στους συλλογικούς φορείς να
προβάλλουν τις δραστηριότητες και το έργο τους.
Παρουσιάζει σε έναν ενιαίο χώρο τα πάντα γύρω
από το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INFOIL συμμετείχε σε
αυτή την έκθεση- θεσμό με δικό του εκθεσιακό
περίπτερο. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν από τους εκπροσώπους του
Προγράμματος
για
τους
στόχους
και
τα
αποτελέσματά του, ενώ στη διάθεσή τους υπήρχε
όλο το έντυπο πληροφοριακό υλικό του Έργου.
Παράλληλα στο περίπτερο καθ’ όλη τη διάρκεια της
Έκθεσης προβαλλόταν το τηλεοπτικό διαφημιστικό
σπότ του INFOIL το οποίο απέσπασε τα θετικά
σχόλια των επισκεπτών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

www.infoil.gr & wwww.infoil.tuc.gr

Τηλεοπτικό & Ραδιοφωνικό διαφημιστικό σποτ του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος INFOIL
Η πρώτη τηλεοπτική προβολή του τηλεοπτικού
διαφημιστικού σπότ του INFOIL πραγματοποιήθηκε
από 1 έως 3 Μαρτίου σε τηλεοπτικό κανάλι
παγκρήτιας εμβέλειας.
Ο τηλεοπτικός σταθμός ΚΥ∆ΩΝ που έχει έδρα τα
Χανιά και αποτελεί έναν από τους τηλεοπτικούς
σταθμούς με υψηλή ακροαματικότητα στην Κρήτη,
πρόβαλε το τηλεοπτικό διαφημιστικό σπότ του
Προγράμματος ως χορηγία του δελτίου καιρού στο
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Πρόκειται για
μια ζώνη υψηλής ακροαματικότητας όπου το κεντρικό
δελτίο του καναλιού είναι το πρώτο στις προτιμήσεις
των θεατών. Μάλιστα το δελτίο καιρού συγκεντρώνει
την υψηλότερη ακροαματικότητα αφού ενδιαφέρει το
σύνολο του πληθυσμό της Κρήτης και ιδιαίτερα τους
αγρότες της περιοχής.
Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν πολύ καλές και το
τηλεοπτικό διαφημιστικό σπότ του INFOIL απέσπασε
θετικά σχόλια.

Το τηλεοπτικό σπότ του Προγράμματος
βρίσκεται και στην αρχική σελίδα της δικτυακής
του πύλης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
www.infoil.gr και στη σελίδα του facebook.
Λόγω του υψηλού κόστους προβολής
τηλεοπτικών σπότ σε τηλεοπτικά κανάλια
πανελλαδικής
εμβέλειας
και
χαμηλού
προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη δράση οι
συνεργάτες του Έργου έκαναν αίτηση στο
Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μέσα από
την οποία αιτούνταν τη δωρεάν και
υποχρεωτική προβολή του από όλους τους
τηλεοπτικούς σταθμούς ως κοινωνικό μήνυμα
και σύμφωνα με συγκεκριμένη ΥπόδειξηΟδηγία του ΕΣΡ.

Μετά από έρευνα σε εταιρείες παραγωγής είναι
έτοιμο προς προβολή και το ραδιοφωνικό σπότ
του Προγράμματος. Σκοπός των συνεργατών
του INFOIL ήταν περάσει τα βασικά μηνύματα
και την αξιόπιστη πληροφόρηση μέσα από ένα
σύντομο σε διάρκεια ραδιοφωνικό σπότ και να
παροτρύνει τους ακροατές να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα και την δικτυακή πύλη του Έργου
και ολοκληρωμένη και πλήρη ενημέρωσή τους.
Η αναμετάδοσή του έχει ήδη προγραμματιστεί
μέσα από ραδιοφωνικούς σταθμούς με υψηλή
ακροαματικότητα στην ευρύτερη περιοχή της
Κρήτης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

www.infoil.gr & wwww.infoil.tuc.gr

EDITORIAL
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Τα φύλλα της
ελιάς είναι φάρμακο
Κατακρίθηκαν,
απαξιώθηκαν,
χλευάστηκαν
και
αντιμετωπίστηκαν με φαιδρότητα - μέχρι που
απαξιώθηκαν εντελώς σε πανελλαδικό επίπεδο. Σήμερα,
τα φύλλα της ελιάς ξαναγεννιούνται από τις "στάχτες"
τους και επιστρέφουν δυναμικά στην επικαιρότητα με τη
"βούλα" του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων,
καθώς διαθέτουν πια επίσημη έγκριση για συγκεκριμένες
ενδείξεις.
Κι ενώ η "ρετσινιά" της φραπελιάς στοίχισε ακριβά στην
Ελλάδα, την ίδια ώρα, γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία,
έσπευδαν να φυτέψουν ελαιόδεντρα και επενδύουν
πλέον στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και
κυκλοφορίας στην αγορά τσαγιού από φύλλα ελιάς σε
χάρτινα σακουλάκια ...
Ήπιο διουρητικό για χρήσεις σε περιπτώσεις
κατακράτησης
υγρών
και
προεμμηνορυσιακού
συνδρόμου, με σκοπό τη ρύθμιση της λειτουργίας των
νεφρών, είναι η ένδειξη που κατάφεραν να
κατοχυρώσουν Έλληνες επιστήμονες στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων, στις 22 Νοεμβρίου 2011.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν συγγράμματα Γάλλων, μελών
εξερευνητικών ομάδων, που χαρακτηρίζουν τα φύλλα της
ελιάς ως σπουδαίο αντιπυρετικό και αντιβιοτικό.
Επιπλέον, τα τελευταία 40 χρόνια φαρμακευτικά
σκευάσματα με βάση τα φύλλα της ελιάς κυκλοφορούν
ευρύτατα στη Γερμανία με ενδείξεις για την υποστήριξη
της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος, τη
ρύθμιση της χοληστερίνης και την προστασία των
αγγείων
από
τις
αθηρωματικές
πλάκες,
τη
σταθεροποίηση των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα και την
αντιδιαβητική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
Νέες δράσεις των φύλλων της ελιάς αναζητούν οι
επιστήμονες
Ωστόσο, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστημονική έρευνα για
την αναζήτηση αντιοξειδωτικής δράσης στα φύλλα της
ελιάς. "Ήδη, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα σχετικά με
την ελευρωπαΐνη, μια αντιοξειδωτική ουσία που βρίσκεται
στα φύλλα και τον καρπό του ελαιόδεντρου. Σε αυτήν την
ουσία οφείλεται η πικρή γεύση τους" σχολιάζει ο κ.
Ρούμπος και τονίζει ότι σήμερα πραγματοποιούνται
έρευνες για την περιεκτικότητα δέκα διαφορετικών
ποικιλιών ελιάς σε ελευρωπαΐνη.

Ο
εντοπισμός
και
η
ποσοτικοποίηση
των
αντιοξειδωτικών ουσιών της ελιάς ανά ποικιλία
εκτιμάται ότι μπορεί να καθοδηγήσει τις μελλοντικές
καλλιέργειες και τη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών
στη διατροφή και τη φαρμακευτική.
Μεγάλες επιχειρηματικές δυνατότητες
Την ώρα που ξεκινούν όλα τα παραπάνω να γίνονται
γνωστά, σήμερα δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα κανένα
σχετικό φαρμακευτικό σκεύασμα. "Παρόλο που
υπάρχουν μεγάλες επιχειρηματικές δυνατότητες, στην
Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει τίποτα από
φύλλα ελιάς στα φαρμακεία, ούτε στη μορφή του
τσαγιού ούτε στη μορφή της κάψουλας. Αμφιβάλλω,
μάλιστα, αν γνωρίζει και κανείς το θέμα" τονίζει η κ.
Χήνου
και
επισημαίνει
ότι
στην
Ισπανία
δραστηριοποιείται εταιρεία που παράγει σκόνη από τα
φύλλα της ελιάς.
"Σήμερα, με βάση όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική
σελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων,
μπορεί οποιοσδήποτε να παρασκευάσει το τσάι ή την
κάψουλα, να ζητήσει και να λάβει την έγκριση στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πουλήσει αυτό
το προϊόν στο κοινό με την συγκεκριμένη ένδειξη"
σχολιάζει.Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Ρούμπος επισημαίνει
ότι η πρώτη ύλη, δηλαδή τα φύλλα της ελιάς, είναι
διαθέσιμη σε μεγάλες ποσότητες δεδομένου ότι τα
ελαιόδεντρα αποτελούν το 75% της δενδροκομίας
στην Ελλάδα! "Την ώρα που παράγονται τεράστιες
ποσότητες φύλλων, είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν πολύ καλύτερα από λίπασμα ή
καύσιμο, όπως γίνεται τώρα" προσθέτει.
Παράλληλα,
προωθούνται
στον
Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων αιτήματα για την έγκριση
φυτικών σκευασμάτων ως παραδοσιακών φαρμάκων,
δηλαδή ως προϊόντων που μπορούν να έχουν ήπιες
ευεργετικές ιδιότητες, εφόσον αποκλειστούν από τους
γιατρούς επικίνδυνες καταστάσεις και νόσοι. "Σε αυτή
την κατηγορία ανήκει ο δίκταμος, που βρίσκεται σε
φάση προδημοσίευσης για δράσεις που αφορούν το
κρυολόγημα, τις ήπιες στομαχικές διαταραχές και
δερματικά προβλήματα από μελανιές και φλεγμονές.
Επίσης, τα κοκκινισμένα φύλλα αμπελιού, μετά τη
συγκομιδή του σταφυλιού, έχουν λάβει έγκριση για την
αντιμετώπιση των αιμορροΐδων, και της φλεβικής
ανεπάρκειας. Προωθούνται, άλλωστε, το τίλιο για
ενδείξεις κατά του κρυολογήματος και ως ήπιο
ηρεμιστικό και αιτήματα για τη μαστίχα και τα πέταλα
του τριαντάφυλλου" αναφέρει η κ. Χήνου.
Πηγή: http://www.paseges.gr

Για περισσότερα άρθρα και πληροφορίες επισκεφτείτε το portal στη διεύθυνση
www.infoil.gr

