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Αγαπητοί φίλοι,

Dear Friends,

Για 4η συνεχόμενη χρονιά έχουμε τη μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσουμε στην ετήσια τελετή των βραβείων
Olympia health & Nutrition awards που διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό World Olive center
for health, το Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών και τους εταίρους του προγράμματος ARISTOIL.
Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 1569 δείγματα ελαιολάδου προερχόμενα από τις χώρες που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα ARISTOIL (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Κροατία, Ισπανία) αλλά και από άλλες χώρες όπως ΗΠΑ,
Ισραήλ, Λίβανος, Συρία κλπ. Είναι αλήθεια ότι η περασμένη ελαιοκομική χρονιά ήταν μια δύσκολη περίοδος για
την Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες, όμως η αφοσίωση των παραγωγών στην προσπάθεια τους να φτιάξουν
ελαιόλαδα με υψηλό υγειοπροστατευτικό χαρακτήρα οδήγησε για μια ακόμα φορά σε σημαντικό αριθμό σαράντα
χρυσών βραβείων.

For 4th consecutive year we have the great pleasure to welcome you to the annual ceremony
of the Olympia health & Nutrition awards, organised by the non-profit Organization World
Olive center for health, the National and Kapodistrian University of Athens and the partners
of the ARISTOIL project. 1569 olive oil samples from the countries participating in the
ARISTOIL program (Greece, Cyprus, Italy, Croatia, Spain) participated in this year’s competition
but also from other countries such as USA, Israel, Lebanon, Syria Etc. It is true that the last
olive harvest season was a difficult period for Greece and other neighbouring countries, but
the dedication of the producers in their effort to make olive oils with high health protective
properties has once again led to a significant number of forty
gold awards.

Είναι σημαντικό για μια ακόμα φορά να τονίσουμε ότι οι βραβεύσεις
αφορούν τον παραγωγό για την προσπάθεια που καταβάλει και γίνονται με
μόνο κριτήριο την περιεκτικότητα στις υγειοπροστατευτικές φαινόλες του
κανονισμού της ΕΕ 432/2012, όπως αυτές μετρώνται με τη μέθοδο NMR που
έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελπίζουμε από τη νέα χρονιά να
προστεθούν και νέα κριτήρια όπως η απουσία υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα και η απουσία γευστικών ελαττωμάτων έτσι ώστε τα βραβεία Olympia
health & Nutrition awards να αποτελούν εγγύηση υψηλής ποιότητας για κάθε
καταναλωτή σε όλο τον κόσμο.

It is important once again to emphasise that the awards belong
to the producers for the effort they make and are given on the
basis of the content of health protective phenolic compounds
of the EU regulation 432/2012, as they are measured by the
NMR method which has been developed at the University of
Athens. We hope that the new year we will add new criteria
such as the absence of pesticide residues and the absence
of any taste defects so that the Olympia health & Nutrition
awards will become a guarantee of high quality for every
consumer around the world.

Στην ειδική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, θα βρείτε περιλήψεις από πολύ
σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις σχετικά με κλινικές μελέτες που είναι
σε εξέλιξη ή υπό αναμονή εκκίνησης και υποστηρίζονται από το World Olive
center for health.
H μικρή οικονομική συνεισφορά του καθενός σας μέσω της ετήσιας συνδρομής
αλλά και των δωρεών που δεχόμαστε μας επιτρέπει να χρηματοδοτούμε κατά
ένα μέρος τις κλινικές μελέτες και ταυτόχρονα να πραγματοποιούμε κάθε χρόνο
την τελετή των βραβεύσεων που συνδυάζονται με ενημερωτικές ομιλίες από
καταξιωμένους προσκεκλημένους καθηγητές που βρίσκονται στην διεθνή πρωτοπορία στο θέμα ελαιόλαδο και
υγεία.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε στο Ίδρυμα Λεβέντη για την θέσπιση δυο υποτροφιών που
δίνονται φέτος για πρώτη φορά μέσω του World Olive center for health σε υποψήφιους διδάκτορες από την
Ελλάδα και την Κύπρο που εκπονούν στοχευμένη έρευνα στο θέμα ελαιόλαδο και υγεία.
Τέλος με πολύ χαρά παρουσιάζουμε στο εξώφυλλο της ειδικής έκδοσης την περίφημη γεροντοελιά της Νάξου
που αποτελεί το γηραιότερο γνωστό δέντρο ελιάς στον κόσμο και αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο της φύσης για
την εξημέρωση και καλλιέργεια του δέντρου της ελιάς στην Ελλάδα. Στο εσωτερικό του τεύχους θα δείτε τα αποτελέσματα από την πρώτη μελέτη σχετικά με τα συστατικά του ελαιολάδου που παράγεται από το συγκεκριμένο
δέντρο.
Ευελπιστούμε του χρόνου να σας ξαναδούμε όλους στην 5η τελετή βραβεύσεων στην Αρχαία Ολυμπία όπως
είχαμε δεσμευθεί το 2016 όταν πρωτοξεκίνησαν οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ αγώνες ελαιολάδου!
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In the special edition you hold in your hands, you will find
summaries from very important scientific announcements
about clinical trials that are underway or awaiting their
startup and are supported by the World Olive center for
health.
The small financial contribution of each one of you through the annual subscription and the
donations that we accept allows us to finance in part the clinical studies and at the same
time to organize each year the ceremony of awards combined with informative lectures by
renowned guests professors who are in the international leadership on olive oil and health.
Special thanks we would like to address to the Leventis Foundation for the establishment of
two scholarships given this year for the first time through the World Olive center for health in
PhD candidates from Greece and Cyprus who make targeted research on olive oil and health.
Finally, we are pleased to present on the cover of the special edition the famous old olive tree
of Naxos which is the oldest known still alive olive tree in the world and is a living monument
of nature for the domestication and cultivation of the olive tree In Greece. Inside the issue you
will see the results from the first study on the ingredients of the olive oil produced by this
particular tree.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής

We Hope to see you all again in the 5th Awards ceremony in Ancient Olympia as we promised
you in 2016 when the OLYMPIC games of olive oil first started!

Προκόπης Μαγιάτης

On behalf of the organizing Committee

Ελένη Μέλλιου, Πρόεδρος του WOCH

Prokopis Magiatis
Eleni Melliou, Ρresident of the WOCH
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17:00-17:30
Προσέλευση
Welcome-Reception

2
3

4

5

6
4

7

17:30-17:40
Χαιρετισμοί επισήμων
Salutations from Regional
Government of Peloponnese
17:40-17:50
Δρ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης: «Το
Μεσογειακό cluster παραγωγών
υψηλού φαινολικού ελαιολάδου στα
πλαίσια του προγράμματος ARISTOIL»
Dr. Nikolaos Krimnianiotis: “The
Mediterranean Cluster of high
phenolic olive oil producers in the
frame of the ARISTOIL program”
17:50-18:10
Καθ. Μάγδα Τσολάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης: «Διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη της
χορήγησης αγουρέλαιου Χαλκιδικής με υψηλή περιεκτικότητα
σε ελαιοκανθάλη διάρκειας ενός έτους σε ασθενείς με Ήπια
Νοητική Διαταραχή (πρόδρομο στάδιο νόσου Alzheimer)»
Prof. Magda Tsolaki, Aristotle University of Thessaloniki:
“Double Blind Randomized study of the effect of early
harvest Chalkidiki EVOO with high oleocanthal content in
Mild Cognitive Impairment”
18:10-18:30
Καθ. Amal Kaddoumi, Auburn Univ. «Πρόσφατες μελέτες
σχετικά με τις in vivo δράσεις του ελαιολάδου υψηλής
ελαιοκανθάλης σε πειραματικά μοντέλα της νόσου
Alzheimer»
Prof. Amal Kaddoumi, Auburn University “Recent studies
on the in vivo activities of high oleocanthal olive oil in
experimental models of Alzheimer’s disease”
18:30-18:40
Επ. Καθ. Γκρέτα Βόζνιακ, Πανεπιστήμιο Κύπρου:
«Θεραπευτική δράση του αγουρέλαιου στην πρωτοπαθή και
δευτεροπαθή προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση»
Asst. Professor Greta Wozniak, University of Cyprus:
“Therapeutic effects of early harvest olive oil in primary
(PPMS) & secondary (SPMS) progressive multiple
sclerosis on cognitive functions and neuropsychiatric
symptoms”
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18:40-19:00
Καθ. Stefanos Kales, Harvard University:
“Βιοδείκτες Ελαιολάδου και Μεσογειακής
Διατροφής στην Μελέτη Feeding America’s
Bravest»
Prof. Stefanos Kales, Harvard
University: “Biomarkers of Olive Oil
and Mediterranean Diet in the “Feeding
America’s bravest» study”

19:00-19:20
Dan Flynn, Director University
of California Olive center “Το
ελαιόλαδο και η νέα τάση της
κουζίνας Plant-Forward”
Dan Flynn, Director
University of California
Olive center “Olive Oil and
the Plant-Forward Kitchen”
19:20-19:30
Επ. Καθ.Τζώρτζης Νομικός, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο: «Αντιαιμοπεταλιακή δράση
φαινολικών ενώσεων του εξαιρετικού
παρθένου ελαιόλαδου»
Asst.Prof. Tzortzis Nomikos, Harokopio
University: “Antiplatelet action of phenolic
compounds of extra virgin olive oil”

19:30-19:50
Επ. Καθ. Ανδρέα Πάολα Ρόχας Χιλ,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου «Επίδραση
της διατροφικής παρέμβασης με ελαιόλαδο,
πλούσιο σε ελαιοκανθάλη/ελαιασίνη, σε
αιματολογικούς και κυτταρικούς δείκτες
ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική
Λευχαιμία (ΧΛΛ) και Μονοκλωνική
Γαμμαπάθεια Αδιευκρίνιστης Σημασίας
(ΜGUS)»
Asst.Prof. Andrea Paola Rojas Gil,
University of Peloponnese: “Effect of
nutritional intervention with HighOleocanthal and Oleacein olive oil
in patients with chronic lymphocytic
leukemia and Monoclonal Gammopathy of
Undetermined Significance (MGUS)”
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19:50-20:10
Καθ. Khalid El Sayed, Univ. of Louisiana, “Η
χρήση της ελαιοκανθάλης για τον έλεγχο της
υποτροπής του καρκίνου του μαστού”
Prof. Khalid El Sayed, University of
Louisiana: “Oleocanthal for the control of
breast cancer recurrence”

20:10 -20:20
Δρ.Ελένη Μέλλιου, Πανεπιστήμιο
Αθηνών: “Οι δράσεις του Παγκόσμιου
κέντρου ελιάς για την υγεία”
Dr. Eleni Melliou, University of
Athens: “The activities of the World
Olive Center for Health”

20:20-21:00
Αν. Καθ. Προκόπης Μαγιάτης, Πανεπιστήμιο
Αθηνών: Απονομές των βραβείων OLYMPIA
Health & Nutrition Awards
-Απονομή βραβείων «Gold Standard of
Excellence»
-Απονομή βραβείων «Υποστήριξης της
Έρευνας»
-Απονομή βραβείων κορυφαίων ελαιολάδων
σε υγειοπροστατευτικές φαινόλες
-Απονομή υποτροφιών με την οικονομική
υποστήριξη του ιδρύματος Λεβέντη
Assoc. Prof. Prokopios Magiatis, University
of Athens:
OLYMPIA Health & Nutrition Awards
-Gold Standard of Excellence
-Awards of research support
-Awards of the richest olive oil in health
protecting phenols
-Scholarships with the financial support of
the Leventis foundation

21:30-23:30
Δείπνο επίσημων προσκεκλημένων
Gala dinner for invited guests
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Ελληνικά Ελαιόλαδα Χρυσής Κατηγορίας Golden Award
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ PAMAKO
ΒΙΣΚΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΑΦΝΗΣ Γ&Σ THE GOVERNOR
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΑΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ OLTHER
ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ LIVA
ΚΡΗΤΙΔΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΗΜΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΓΟΝΑ ΖΩΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΛΟΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DIVA
ΜΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRACELAND
ΜΠΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΚΟΥΦΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΠΑΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ELIAMA DAILY VALUE GOLD
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MATALA VALLEY
VILLAGE
ΧΟΥΜΕΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
BERKELEY OLIVE GROVE (USA)
OLEA BLUE (USA)
WESSLING WILLLIAM (CROATIA)

ANDROULAKIS EFTICHIOS PAMAKO MOUNTAIN
BIO EVOO
VISKOVIC MARIA
VLACHOS LAMBROS
DAFNIS G&S THE GOVERNOR
IOANNIS EVANGELINAKIS - AGIOS NIKOLAOS
CRETA
THANATSIS GEORGIOS
THERIANOS FAMILY OLTHER
KRIMNIANIOTIS NIKOLAOS LIVA
BIO CRETAN OLIVE OIL LTD "CRITIDA"
LAMPROPOULOS ILIAS
LIMNIOTIS KONSTANTINOS
MATHIOPOULOS GEORGE THE GREEK OLIVE
ESTATE - DROP OF LIFE ORGANIC
MARTINOU IOANNA HOLY OIL KORONEIKI-ASKOUTHA-KOLOVI
KATERINA MAVRIDOU EU(H)ELAION OLIVE OIL
MELLOS IOANNIS
MELLOS KONSTANTINOS
MICHELAKIS IOANNIS DIVA
HYPERELEON- GRACELAND
BAKLIS IOANNIS
BOTSAS ARISTEIDIS
SAKKAS DIMITRIOS
SAKOUFAKIS ZOIS
SGOUROU MARIA
SKOPARANTZOS KONSTANTINOS
STAIKOS KONSTANTINOS
TITAKH ELISSAVET ELIAMA DAILY VALUE GOLD
FASSOULAKIS DIMITRIOS MATALA VALLEY
VILLAGE
CHOUMERIANOS ALEXANDROS
BERKELEY OLIVE GROVE (USA)
OLEA BLUE (USA)
WESSLING WILLLIAM (CROATIA)

Ελληνικά Ελαιόλαδα Αργυρής Κατηγορίας Silver Award
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Α.Σ. ΘΕΡΜΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σ.Α. ΟΕ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΑΙΟΝ BIO GREEN
OLIVE OIL

THERMASSIA DIMITRA
ANDRIOTIS S.A. OE
ἔλαιον BIO GREEN OLIVE OIL
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ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΖΑ
ΒΑΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Delicious Crete
ΒΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ARKALE
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ
ΒΟΥΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΟΕ
ΓΑΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΑΥΙΔ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΝΤΑΚΟΣ Κ. - ΚΑΠΕΡΟΝΙ Ε.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ LAND OF CORFU
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OLEO
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΦΙΑ
ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ WILD ATHOS GOLDEN TREE
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΝΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ E-LA-WON
ΚΑΣΕΛΛ
ΚΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KOKKINAKIS GEORGIOS PASIPHAE
ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DIVINUS P.C.
ΚΟΡΟΝΤΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Cretan olive oil pot
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΛΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ARSENIS KRITON-KOYRTIKAKΙ MARIZA
VANTARIS EMMANOUIL
VARAKLAS EVAGGELOS Delicious Crete
VENAKIS ANDREAS ARKALE
VIOKALLIERGITES SITEIAS SA
VOULITSIOTIS IOANNIS & PETROS
GARGOULAKIS STAVROS
GAROFALLOS DIMITRIS
GEORGARAKIS ANASTASIOS
GOUNELIS IOANNIS
GYPARAKIS PAVLOS
DAVID GEORGIOS
DEVELEKOS GEORGIOS
DEVELEKOS GEORGIOS
DEVELEKOS NIKOLAOS
DENTAKOS K.- KAPERONI E. Ltd
DIAVATIS KONSTANTINOS LAND OF CORFU
DIAMANTOPOULOS IOANNIS OLEO
BABIS DOUKAKIS PHENOIL HONEST OLIVE OIL
GROUP AG
EMMANOUIL SOFIA
ZOTOU ELENI WILD ATHOS GOLDEN TREE
IERONIMAKIS EMMANOUIL
KAMPITAKIS EMMANOUIL MINAS
E-LA-WON
KASELL
KLAMPANOS DIMITRIS
KOKKINAKIS GEORGIOS PASIPHAE
KOKKINELIS EMMANOUIL
DIVINUS
KORONTINI EVAGGELIA
KORONTINIS IOANNIS
KTENIADAKIS STYLIANOS Cretan olive oil pot
KYPRIOTI STAVROULA-MARIA
KONSTANTAKAKI AIKATERINI - KOUNELAKIS
CHRYSOVALADIS
KONSTAS NIKOLAOS
KOSTELENOS IOANNIS
KOSTOPOULOS ARISTOTELIS
LANTINIOTIS LYKOYRGOS
LEDAKI IOANNA
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ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ
ΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ LADOLOGIC EE
ΛΟΥΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΑΜΜΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OF DREAM AND
KNOWLEDGE
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΛΑΟΥΕΛ ΦΡΙΝΤΡΙΧ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΥ X.- ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΣ Π. ΟΕ
ΜΠΟΛΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΜΙΩΝΗΣ ΝΙΣΣΗΜ ΑΡΙ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ
ΜΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΟΞΙΑΔΗ
ΑΝΘΗ
ΠΟΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GREEN LINE
ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ YANNI'S OLIVE GROVE
ΡΕΤΖΕΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ LACONIAN LEGACY
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΑΡΜΑΣ Η.-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΟΕ
ΣΚΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΗ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
ΣΤΑΙΚΟΣ Κ.Γ.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
ΣΤΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΙΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ELIAMA DAILY VALUE GOLD
ΤΟΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΕΛΛΑΝΙΟΝ ΜΟΝ/
ΠΗ ΙΚΕ
ΤΣΑΚΟΥ-ΜΥΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

LIVADIOTIS KONSTANTINOS ELAIOTRIVEIO
LIVADIOTI
LADOLOGIC
LOUIZOU MARIA
LYMPERIS GEORGIOS
ManOlio
MAMMASSIS KONSTANTINOS OF DREAM AND
KNOWLEDGE
MARANTOS PANAGIOTIS
MARINOPOULOS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ELEAGNOS
KORONEIKI-LIANOLIA
FREIDRICH BLAUEL & SIA EPE
MELISSINOS ESTATE
PROESTAKIS GEORGIOS ZIRO ELAIOLADO SITIAS
MOUSSADAKOU CH. - MOUSSADAKOS P. OE
BOLETI CHARALAMPIA
MIONIS NΙSSIM ARI KORONEIKI
MOROS IOANNIS
NIKOLOULIA PANAGIOTA ELEGEIA KORONEIKI
OIKONOMOU ELENI
PARASKEVOPOULOU ELEFTHERIA
PETROPOULOS KONSTANTINOS - DOXIADI ANTHI
POTOU KONSTANTINOS GREEN LINE
POULIKAKOS KONSTANTINOS
POULIKAKOS PANTOLEON STAVROULA PANAGIOTA-MARIA
YANNI'S OLIVE GROVE - YANNI'S FINEST
LACONIAN LEGACY
SAMIOTAKI PELAGIA
SARMAS H.- GIANNOPOULOS F. OE
SKIKOS N. DIMITRIOS
OLIVE GROVES SPANAKIS
STAIKOS K.G.
STAMATAKOU OLIVE GROVES
STELLOU EVAGGELIA
OLEOMANIA-TZAMALIS
TZATZANAS STYLIANOS
TITAKH ELISSAVET ELIAMA DAILY VALUE GOLD
LIOCLADI TOLERIS FAMILY
TSAGKARELIS DIMITRIOS ENELLANION MON/PI IKE
TSAKOU-MYRONAKI MARIA
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ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΛΗΣ-ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΑΙΟΝ
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ FANOURGAKIS
FAMILY
SPARTA GROVES
MANCINI JOHN BREZZA TIRRENA (USA - ITALY)
MANDELBLUETE

TSANTILAS VASSILIOS
TSATSAROS ANARGYROS
TSELEPIS VASSILIOS
TSIAGKAS KONSTANTINOS
TSIKOURIS DIMITRIOS
PETRIANO
TSONIS IOANNIS
SOULIS - CHAIKALIS & CO LTD, "ARISTEON"
FANOURGAKIS FAMILY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
PDO MESSARA ORGANIC
SPARTA GROVES
MANCINI JOHN BREZZA TIRRENA (USA - ITALY)
MANDELBLUETE (SPAIN)

Ελληνικά Ελαιόλαδα Αργυρής Κατηγορίας
Bronze Award
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΟΒΙΜ ΑΕ
ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Agria Gea ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ "Κυθάριστον"
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

AGGELOPOULOU-TSIMPIDOU
AGGELOU ATHANASIOS
AGROVIM SA
AGRIODIMAS IOANNIS Agria Gea
AGROTIKOS SYNETAIRISMOS AGION APOSTOLON
AGROTIKOS SYNETAIRISMOS POTAMOU KITHIRON
"Κythariston"
SYNETAIRISMOS LIVADIOU KITHIRON

ADAMIDIS ARISTOTELIS
ADAMOPOULOS OLIVE GROVES FRIXA-KALYVAKIA, OLYMPIA
ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ADIKIMENAKI MARIA
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ANASTASOPOULOS ILIAS
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ANASTASOPOULOS IOANNIS
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ANASTASOPOULOS KONSTANTINOS
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ANASTASOPOULOU ELENI
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ANDRIANOU MARIA
ΑΝΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ANESTI PANAGIOTA
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
APOSTOLAKOS GEORGIOS
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ARVANITIS ILIAS
ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ARETAKIS GEORGIOS
ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ OIK. KTHMATA PHYSIS OF CRETE PHYSIS OF CRETE - KORONA ASMARIANAKI
- KORONA
FAMILY ESTATE
ΑΥΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
AVDIKOS VASILIOS
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
VASILOPOULOS SPILIOS
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ΒΕΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΙΤΛΗΣ ΠΑΡΗΣ
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΖΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ INFINITE LIFE POLYPHENOLIC PRODUCTS
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KRETART
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΒΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΜΕΣΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MYROLION
ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΛΟΗ BIOLEA
ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΓΑ ΑΝΝΑ
ΖΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ KLONOS OIL
P.C
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΝΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ PELAGROS
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΑΦΟΙ
ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΕ
ΚΑΤΣΑΒΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΗΛΙΑΣ)
ΚΛΑΔΗΣ-ΠΑΝΤΟΥΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BADOER
ΚΟYΝΤΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

VEVES IOANNIS
VENERI EIRINI
VITLIS PARIS
VOLIOTIS APOSTOLOS
OLIVE MILL GAVRILI
GARANTZIOTIS IOANNIS
GERONTZOS NEKTARIOS INFINITE LIFE POLYPHENOLIC PRODUCTS
GEM PROPERTIES A.E
GIALITAKIS KONSTANTINOS KRETART
GIANNOPOULOS FILIPPAS
GARDIAKOS GEORGE
GKIONI EUAGGELIA
GKOGKAS VASILIOS
GOTSIS DIMITRIS
DAVEROS GEORGIOS
DEMESLIS ATHANASIOS MYROLION
DIMARAKIS ARISTEIDIS
DIMITRIADI CHLOE BIOLEA
DOGRAMATZHS GEORGIOS
OLIVE GROVES OF HOLY GREAT MONASTERY OF
VATOPEDI
EVAGGELINAKIS GEORGIOS
ZIOGA ANNA
ZORIS THEODOROS BIOTRIXWNIS KOUTSOURELIA
THEODOROPOULOS THEODOROS KLONOS OIL P.C
KALLIMANI KYRIAKI
KALOGIANNIS NIKOLAOS
KANAKAKIS MICHAIL
KANAKIS & SIA OE
KAPASSOURIS GEORGIOS
KAPETANOPOULOS PANAGIOTIS
PELAGROS-KARAGIANNIS NIKOLAOS
KARAPATAKIS ANTONIOS KARAPATAKI VASILIKI
KARAPATA BR.
KARATSALOS IOANNIS
KARGAS GEORGIOS
KAROUMPALIS S.A. - "ORISON"
KATSAVELA STAMATINA
BADOER
KOYNTATZIS ATHANASIOS
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ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΕ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΡΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΡΙΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ
ΛΙΑΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΚYTHELLIA
ΜΑΓΙΩΝΟΥ Φ. Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΜΑΓΓΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΒΙΒΗ VOLVI ESTATE
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ BOVIS FAMILY
ΜΠΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ANIUS
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΟΡΜΥΛΙΑ - ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟY
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΖΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

KOLYVAS PETROS GREEK COORPERATIVE OLIVE
OIL SA
KOROMILA STAVROULA
KORONTINIS IOANNIS
CATSACOULIS S.A.
KOYMOYTSOS PANAGIOTIS
KOUTSODONTIS PETROS
KRIKA STAVROULA
KRIKAS NIKITAS
KONSTANTOUROS ATHANASIOS
LAS PALAIOPANAGIA
LIAROS VICTOR
LOURANTOU BR. KYTHELLIA
MAGIONOU F. & SIA OE
MAGGANA PANAGIOTA
MAMELETZIS DIMITRIS
MARAGKOS VASSILIOS
MARANTOS THEODOROS
VIVIE MARCOMICHELAKIS VOLVI ESTATE
MAROULIS DIMITRIOS
MASTROGIANNAKIS STELIOS
MELLOS VASSILIOS
MELLOU SOFIA
MPELOGIANNIS KONSTANTINOS
BOVIS ATHANASIOS BOVIS FAMILY
BOLLAS NIKOLAOS
BOUZALA FOTINI
BOUKA MARIA
BOURA SPYRIDOULA ANIUS
BOURIKA AGGELIKH
BOURIKAS KONSTANTINOS
XYNOGALAS PANTELIS
IERO KOINOVIO EVAGGELISMOS THEOTOKOU
ORMYLIA
OIKONOMOU IOANNIS
PAZARLI PANAGIOTA
PANTAZOPOULOS DIONISIOS
PAPADAKI EUMORFIA
PAPADOPOULOS IOANNIS
PAPADOPOULOU VIRGINIA
PAPANIKOLAOU ARISTEIDIS
PAPPAS FOTIOS
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ "ΡΙΖΑ ΕΕ"
ΠΑΤΡΙΚΟΥΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΡΟΥΜΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΡΟΥΜΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ SEVEN VIRTUES IKE
ΣΟΥΡΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - Elea's Poema
ODE1
ΤΕΛΕΜΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΜΑΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΓΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΟΠOΥΛΟΥ ΜΑΤΑ
MATA FOTOPOULOU / KARL-HEINZ MOELLER"
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΕΛΑΙΩΝΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
KALOTI ERION
PARNON ESTATES

PARASKEUOPOULOS IOANNIS
PALLA DIONISSIA & Co LP "RIZA LP"
PATRICOUNACOU STAVROULA
PETROPOULOS DIMITRIOS
PIERRAKOS IOANNIS
PRENTOULIS SPYRIDON NORTH CORFU OLIVEGROVE
PROESTAKIS NIKOS
PROTOPSALTIS MICHALIS
RALLIS IOANNIS
REKLITI FOTINI
ROUMANA VASILIKI
ROUMANAS PANAGIOTIS
SAKELLAROPOULOS ORGANIC FARMING
SALIGKARIAS IOANNIS
SKALTSAS DIMITRIOS
SKOULI ANNA SEVEN VIRTUES IKE
SOURTZI AGGELIKI
SOTIRALIS PARASKEVAS - Elea's Poema ODE1
TELEMES KONSTANTINOS
TZANETOU EVAGGELIA
TOMAROPANAGIOTIS VASILIS
TOYRNAVITIS KONSTANTINOS - PAVLOU KONSTANTINOS
TRAPEZIOTIS DIMITRIOS BIOTRIXWNIS KALAMON
TRATSELA MARIA
TSIGKA GRIGORIA
TSOLAKIS IOANNIS
TSONIS GRIGORIS
TSONIS MARINOS
FOYRNODAYLOS ATHANASIOS
"AGROKTIMA KAR-MA / BAUERNHOF KAR-MA
CHATZIS DIMOS - HELLENIC ORGANIC OLIVE
GROVES
CHRISTOPOULOS ARISTEIDIS
PSYCHARIS TASSOS
PSYCHARIS ORESTIS
PSYCHARIS IOANNIS
PSYCHARIS NIKOLAOS
KALOTI ERION
PARNON ESTATES
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SERGIO MARTINEZ CONTRERAS
SKEA PAM
TERRA CRETA

SERGIO MARTINEZ CONTRERAS
FLYING FARMERS (USA)
TERRA CRETA

Κυπριακά Ελαιόλαδα Χρυσής Κατηγορίας
Cyprus Golden Award
ΑΤΣΑΣ ΟΠ
ΣΤΡΑΚΚΑ ΛΤΔ

ATSAS
STRAKKA LTD

Κυπριακά Ελαιόλαδα Αργυρής Κατηγορίας
Cyprus Silver Award
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ

FILIPPOU IOANNIS
CHATZIKONSTANTINOY MARIA
TSOULLI STAVROS

Κυπριακά Ελαιόλαδα Χάλκινης Κατηγορίας
Cyprus Bronze Award
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ CLEANTHI
AGROKTIMA GEOFILOS LTD
Bio Olive Farm/Terra Oliva
ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΣΧΙΖΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥ ΤΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΣ / A. Konteatis Georgiki
ltd
ΛΥΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΖΑΝΤΗΣ
ΠΑΤΣΑΛΟΣ ΛΟΪΖΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ / TRIFILLARIS LTD
ΧΑΡΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΑΡΗΣ/ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ
ΘΟΔΩΡΟΥ

CHRISTODOULOU SPYRIDON CLEANTHI
AGROKTIMA GEOFILOS LTD
Bio Olive Farm/Terra Oliva
ANDREOU NIKOS
ARTEMIOU KOSTAKIS
GIORGOS MANOLI
GLAFKOS SXIZAS
ZACHARIAS KAIMAKLIOTIS
ANTONIS HLIA
NIKANDROS ILIOFOTOU
MICHALIS KAMPERIS
ANDREAS KATZIS
KOUNTAMARIS CHRISTAKIS
KOUTSOU TAKIS
MARIA KYRIAKOU
THOMAS KONSTANTINOU / A. Konteatis Georgiki
ltd
LYSIOTI MARIA
ZANTIS MAKRIS
LOIZOS PATSALOS
SPIROU CHRISTOS / TRIFILLARIS LTD
CHARI CHARILAOS
CHATZICHRISTOU DIMITRIS
CHRISTODOULOU SOCRATES
CHRISTOFOROU CHARIS / TO PERIVOLI TOY
THODOROU
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Θεραπευτική δράση του αγουρέλαιου
στην πρωτοπαθή και δευτεροπαθή
προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση
Δρ. Γ. Βόζνιακ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
Δρ. Μ. Τσολάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), Ελλάδα
Χορηγοί:
Ellis-Farm, Eliama Daily Value
Παγκόσμιο Κέντρο ελιάς για την υγεία

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης, απομυελινωτική νόσος του
κεντρικού νευρικού συστήματος.
Η ΠΣ είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής νευρολογική διαταραχή των νεαρών ενηλίκων στο
δυτικό κόσμο και η κύρια αιτία αναπηρίας σε άτομα νεαρής και μέσης ηλικίας. Εμφανίζεται
με διπλάσια συχνότητα σε γυναίκες από ότι σε άνδρες. Η πτώση των ανώτερων νοητικών
λειτουργιών στην ΠΣ μπορεί να συμβεί από τα πρώτα στάδια της νόσου και ο επιπολασμός της
μπορεί να υπερβεί το 80% όπως αναφέρουν μερικές μελέτες στη δευτεροπαθή προϊούσα ΠΣ. Οι
λειτουργίες που επηρεάζονται συχνότερα στη ΠΣ είναι η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών,
η προσοχή, η επεισοδιακή μνήμη και η εκτελεστική λειτουργία. Η επίδραση της σταδιακής
έκπτωσης των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών στην ΠΣ στην καθημερινή λειτουργία, μπορεί
να είναι σημαντική και μεγαλύτερη από την επίδραση της σωματικής αναπηρίας στην ποιότητα
ζωής, όπως η ανεξαρτησία, η κοινωνική ένταξη και η διάθεση. Επομένως βασικός στόχος για
την παρέμβαση στους ασθενείς με ΠΣ είναι η συντήρηση αυτών των λειτουργιών. Εκτός από
τη νοητική εξασθένηση, εμφανίζονται συχνά νευροψυχιατρικά συμπτώματα στην ΠΣ, με κατά
προσέγγιση επιπολασμό 20% για κατάθλιψη, 9% για άγχος και 5% για διπολική διαταραχή.
Η θεραπευτική προσέγγιση στη ΠΣ, εκτός από την αντιμετώπιση της οξείας φάσης και των
συμπτωμάτων της νόσου, εστιάζεται κυρίως στην τροποποίηση της εξέλιξης της νόσου, στην
πρόληψη των υποτροπών και στην καθυστέρηση της εξέλιξης της αναπηρίας.
Το βασικό σκεπτικό της θεραπευτικής προσέγγισης είναι: Η κατάλληλη θεραπεία την
κατάλληλη στιγμή. Ο κάθε ασθενής έχει τις ιδιαιτερότητές του. Δεν ανταποκρίνονται όλοι το ίδιο
στην κάθε θεραπεία, λόγω διάφορων μορφών της νόσου. Οι υπάρχουσες θεραπείες χωρίζονται
σε θεραπείες 1ης και 2ης γραμμής.
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Έως και σήμερα, δεν έχει εγκριθεί φαρμακευτική θεραπεία εκτός από το ocrelizumab για
την πρωτοπαθή και δευτεροπαθή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (PPMS-SPMS). Η επείγουσα
ανάγκη να βρεθούν νέες θεραπείες - με όσο το δυνατόν ελάχιστες παρενέργειες και χαμηλό
κόστος - μας οδήγησε στην αναζήτηση των πιθανών θεραπευτικών επιδράσεων του αγουρέλαιου
πρώιμης συγκομιδής με φυσική υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινολικές ενώσεις, πιστεύοντας
πως η θετική επίδραση του εξαιρετικά υψηλού φαινολικού ελαιολάδου στην τροποποίηση του
ανθρώπινου μικροβιώματος του εντέρου μπορεί να πυροδοτήσει την προστατευτική διαδικασία
εναντίον της απομυελίνωσης, επηρεάζοντας υποκείμενους μηχανισμούς ανοσορρύθμισης. Η
διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Στόχος αυτής της Κλινικής Μελέτης, είναι να αξιολογήσει την επίδραση του εξαιρετικού
παρθένου αγουρέλαιου στην πρόοδο της νόσου σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με PPMS ή
SPMS. Στην πάροδο της έρευνας θα ανιχνευθούν ειδικοί φλεγμονώδεις δείκτες στο αίμα, τα
κόπρανα και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF) για να επιβεβαιωθεί η γενική, ευεργετική επίδραση
του αγουρέλαιου με υψηλές συγκεντρώσεις πολυφαινολικών ενώσεων στις μεταβολές στη
σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος και στο ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών, όπως
έχει αποδειχθεί και σε πολλές άλλες κλινικές μελέτες. Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της ήπιας,
φυσικής μορφής θεραπευτικής παρέμβασης, μπορούν επίσης να οδηγήσουν στην κλινική χρήση
αυτών των βιολογικών δεικτών τόσο για τη διάγνωση όσο και για την παρακολούθηση των
ασθενών.
Ωστόσο, για την ακριβή εκτίμηση της εν λόγω αποτελεσματικότητας της χρήσεις του
αγουρέλαιου απαιτείται στο μέλλον η διενέργεια ακόμα πολλών παρόμοιων κλινικών μελετών.
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Therapeutic effects of early harvest
olive oil in primary (PPMS) &
secondary (SPMS) progressive
multiple sclerosis on cognitive
functions and neuropsychiatric
symptoms.
Clinical Trial Protocol of Prospective Study
Asst. Professor Greta Wozniak, University of Cyprus, Nicosia,
Cyprus
Professor Μagda Tsolaki, Aristotle University of Thessaloniki,
Greece
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Sponsors:
Ellis-Farm, Eliama Daily Value
Greek Alzheimer’s Association and Related Disorders
World Olive center for Health
Multiple sclerosis (MS) is defined as a chronic inflammatory, demyelinating
disease of the central nervous system (CNS), which results in sclerotic lesions in the
brain that gradually lead to motor and sensory deficits.
MS is the most common primary neurological disorder of young adults in the
western world and the main cause of disability in young and middle-aged people. It
occurs with a double frequency in women than in men.
Cognitive impairment in multiple sclerosis can occur from the earliest stages
of the disease and its prevalence can exceed 80% in some studies of Secondary
progressive MS (SPMS). The cognitive domains most frequently affected in multiple
sclerosis are speed of information processing, attention, episodic memory, and
executive function. The effect of cognitive impairment in multiple sclerosis on daily
function can be substantial, and greater than the effect of physical disability on
quality-of-life measures such as independence, social inclusion, and mood. As well
as cognitive impairment, neuropsychiatric symptoms commonly occur in multiple
sclerosis, with approximate prevalence of 20% for depression, 9% for anxiety, and 5%
for bipolar disorder. In view of this effect, the most important are the interventions to
treat cognitive impairment as a key goal in multiple sclerosis.
The therapeutic approach to MS, in addition to dealing with the acute phase and
the symptoms of the disease, focuses mainly on modifying the progression of the
disease, preventing relapses and delaying the progression of disability.

The basic rationale for the therapeutic
approach is: The right treatment at the right
time. Each patient case has its peculiarities,
as well as not everyone responds to each
treatment due to various forms of the
disease. Existing treatments are divided into
First - and Second - line Drugs therapy.
To date, no drug therapy except
ocrelizumab, has been approved for primary
& secondary progressive multiple sclerosis
(PPMS-SPMS). The urgent need to find new
therapies - if possible with minimal side
effects and low cost - led us to the search
for the potential therapeutic effects of
early harvest olive oil with natural high
polyphenolic content. The positive effect
of extraordinary high phenolic, oleocanthalrich, flavonoid and lignan-based olive oil
on the modification of intestinal microbe
populations and their by-products of
metabolism is well known, such as the
extent of gut-associated lymphoid tissue
immune-stimulation due to antioxidants,
anti-inflammatory and immunoregulatory
properties. This finding may soon pave the
way to possible new therapy interventions.
The aim of this Clinical Prospective
Study, is to evaluate the effect of freshlypressed extra virgin olive oil in the disease’s
progression in patients diagnosed with
PPMS or SPMS. Specific inflammatory
markers in blood, stool and Cerebrospinal
fluid (CSF) will be detected to confirm the
general, beneficial effect of freshly cold
pressed high polyphenolic contnet EVOO on
the gut microbiota, the metabolomic profile
and the immune system of patients, as their
cross-interaction has been shown in many
clinical studies. Positive results of this
mild, nutritional, therapeutic intervention
can also lead to the clinical use of these
biomarkers for both diagnosis and follow up
of the patients.
However, in order to accurately estimate
this efficacy of the uses of High Polyphenolic
compounds EVOO, especially Oleocanthal Rich, it is still necessary to carry out many
clinical studies in the future.
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Αντιαιμοπεταλιακή δράση φαινολικών
ενώσεων του εξαιρετικού παρθένου
ελαιόλαδου
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Η υποκλινική ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, ειδικότερα κάτω από καταστάσεις
ινσουλινοαντίστασης και διαβήτη, αποτελεί παθογενετικό μηχανισμό για χρόνιες παθήσεις όπως
η αθηροσκλήρωση, ο καρκίνος και οι εκφυλιστικές νόσοι του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Οι πιθανές αυτές επιπλοκές στο σακχαρώδη διαβήτη απαιτούν αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία
προκειμένου να μειωθεί κυρίως ο ισχαιμικός κίνδυνος. Η θεραπεία μπορεί να αποτελείται από
τρεις διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων αναστολής αιμοπεταλίων, ωστόσο το φαινόμενο της
μη ανταπόκρισης είναι ιδιαίτερα συχνό, παράλληλα με την ύπαρξη ανεπιθύμητων δράσεων.
Η κατανάλωση τροφίμων με ήπια αντιαιμοπεταλιακή δράση από μόνη της ή σε συνέργεια
με την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή πιθανόν να συνεισφέρει στην καθημερινή καταστολή της
υπερενεργοποίησης των αιμοπεταλίων και να λειτουργήσει προληπτικά για τις παραπάνω
παθήσεις. Το ελαιόλαδο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τέτοιο τρόφιμο, κυρίως λόγω των
φαινολικών ενώσεων που περιέχει. Η μία μάλιστα από αυτές η ελαιοκανθάλη, ως αναστολέας
της κυκλοοξυγενάσης, ασκεί δράσεις παρόμοιες με την ασπιρίνη που αποτελεί βασικό φάρμακο
αντιθρομβωτικής αγωγής.
Η ερευνητική μας ομάδα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια διερεύνησης της ικανότητας του
εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, ειδικότερα αυτών που είναι πλούσια σε ελαιοκανθάλη,
να αναστέλλουν τις θρομβωτικές επιπλοκές του διαβήτη. Η μελέτη θα γίνει σε επίπεδο
απομονωμένων κυττάρων, μεταγευματικής χορήγησης και μακροχρόνιας χορήγησης σε ασθενείς
με διαβήτη τύπου ΙΙ. Έως τώρα έχει εκτιμηθεί η ex vivo αντιαιμοπεταλιακή δράση φαινολικών
ενώσεων που συναντώνται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο όπως η ελαιοκανθάλη, ελαιασίνη,
ελαιοκανθαλικό οξύ, ελαιομισιονάλη, τυροσόλη, υδροξυτυροσόλη, άγλυκο της ελαιοευρωπαΐνης
σε απομονωμένα αιμοπετάλια υγιών εθελοντών. Μετρήθηκε η ικανότητα των φαινολών να
αναστέλλουν την επαγόμενη από γνωστούς θρομβωτικούς παράγοντες (ADP, TRAP και PAF)
συσσώρευση αιμοπεταλίων και υπολογίστηκε η συγκέντρωση που είναι ικανή να προκαλεί
50% αναστολή (IC50) αιμοπεταλίων. Όλες οι φαινολικές ενώσεις εμφάνισαν αντιαιμοπεταλιακή
δράση και σε όλους τους αγωνιστές των αιμοπεταλίων. Η ελαιοκανθάλη εμφάνισε τη καλύτερη
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Μαρία Ευθυμία Κατσά1, Μαγδαληνή Σαραντίδου1,
Χρήστος
Παπανικολάου2, Ανδρέα
Παόλα
Ρόχας
3
Χίλ ,
Μέλλιου
Ελένη2,
Προκόπιος
Μαγιάτης2,
Τζώρτζης Νομικός1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και
Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2
Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και
Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
1

δράση κυρίως μετά από ενεργοποίηση με ADP.
Είναι λοιπόν προφανές ότι το φαινολικό περιεχόμενο
του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου και ειδικότερα η
ελαιοκανθάλη έχει σημαντική αντιαιμοπεταλιακή δράση σε
επίπεδο απομονωμένων κυττάρων. Τα αποτελέσματα αυτά,
τα οποία θα επιβεβαιωθούν και σε αιμοπετάλια διαβητικών
ασθενών, μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε
άμεσα σε μεταγευματική μελέτη στην οποία ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ θα προβούν σε
κατανάλωση υδατανθρακικού γεύματος παράλληλα
με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μικρής, μέτριας και
μεγάλης περιεκτικότητας σε ελαιοκανθάλη. Πέρα από
τη μέτρηση δεικτών ενεργοποίησης αιμοπεταλίων θα
γίνει καμπύλη σακχάρου, ινσουλίνης και θα μετρηθεί
η μεταγευματική φλεγμονή και οξειδωτικό στρες. Τα
αποτελέσματα της έρευνας θα αποδείξουν κατά πόσο
η καθημερινή κατανάλωση ελαιολάδου πλούσιου σε
ελαιοκανθάλη θα μπορούσε να ελέγξει τα επίπεδα
σακχάρου και τις βλαβερές επιδράσεις της
μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας στο
ανοσοποιητικό,
μεταβολικό
και
κυτταροπροστατευτικό
σύστημα
διαβητικών ασθενών.
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Antiplatelet action of phenolic
compounds of extra virgin olive oil

The subclinical activation of platelets, especially in
case of insulin resistance and diabetes, is considered as a
pathogenetic mechanism for chronic diseases such as
atherosclerosis, cancer and degenerative diseases of the
central nervous system. These possible complications in
diabetes require antiplatelet therapy in order to reduce
primarily the ischemic risk. The treatment may consist
of three different categories of antiplatelet drugs;
however, the phenomenon of non-responsiveness
is common, alongside with the presence of side
effects. The consumption of specific food products
may reduce the platelet hyperactivity, possibly
in combination with the antiplatelet medication,
and contribute to the prevention of the abovementioned diseases. Olive oil could have this
role due to its phenolic constituents. Specifically,
oleocanthal performs an action similar to aspirin, as
a cyclooxygenase inhibitor.
Our research team tries to investigate the ability
of the extra virgin olive oil (EVOO) rich in phenolic
compounds to inhibit the thrombotic complications of
diabetes. The study will be conducted in isolated cells
of volunteers (healthy and diabetic), in type II diabetic
patients after an acute consumption of EVOO and after
a long-term intervention with EVOO. Until now, we have

May 12, 2019 | Old Parliament | www.worldolivecenter.com

Maria Efthymia Katsa1, Magdalini Sarantidoy1,
Christos Papanikolaou2, Andrea Paola Rojas Gil3,
Melliou Eleni2, Prokopios Magiatis2, Tzortzis Nomikos1
1
Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of health science and
education, Harokopio University, Athens, Greece
2
Department of Pharmacognosy and Natural Products Chemistry, Faculty of
Pharmacy, University of Athens, Greece
3
Department of Nursing, Faculty of Human movement and Quality of Life
Sciences, University of Peloponnese, Sparta, Greece

estimated the ex vivo antiplatelet action of phenolic compounds found in EVOO such as
oleocanthal, oleacein, oleocanthalic acid, oleomissional, tyrosol, hydroxytyrosol, oleuropein
aglycone on isolated platelets of healthy volunteers. The ability of phenols to inhibit platelet
aggregation induced by thrombotic factors (ADP, TRAP and PAF) was measured and the
concentration able to exert 50% inhibition (IC50) of agonist-induced platelet aggregation
was calculated. The phenolic compounds as a whole exhibited an antiplatelet activity in all
platelet agonists. Oleocanthal showed the highest activity especially by the thrombotic
factor ADP.
Thus, it is obvious that the phenolic compounds of EVOO and especially oleocanthal
has an important antiplatelet action in isolated cells. These results are going to be verified
at diabetic patients’ platelets. Then, patients with type II diabetes mellitus will consume a
carbohydrate-rich meal and EVOO, with different content of oleocanthal. Platelet activation
will be measured while insulin and glucose oral tolerance test will be performed. Inflammation
and oxidative stress markers will be also measured. The results of this research could prove
that the daily consumption of EVOO rich in oleocanthal is able to regulate fasting blood
glucose level and reduce the postprandial hyperglycemia on the immune, metabolic and
cytoprotective system of diabetic patients.
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Επίδραση της διατροφικής παρέμβασης
με ελαιόλαδο, πλούσιο σε ελαιοκανθάλη/
ελαιασίνη, σε αιματολογικούς και κυτταρικούς
δεiκτες ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική
Λευχαιμία (ΧΛΛ) και Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια
Αδιευκρίνιστης Σημασίας (ΜGUS)

16

Η ελαιοκανθάλη (ΟC) και η ελαιασίνη (OL)
αποτελούν φαινολικά συστατικά του εξαιρετικού
παρθένου ελαιόλαδου (EVOO) και παρουσιάζoυν
σημαντικά οφέλη για την υγεία, αφού φαίνεται να
έχουν ιδιαίτερες αντικαρκινικές ιδιότητες, πιθανώς
μειώνοντας τον πολλαπλασιασμό και επάγοντας τον
αποπτωτικό μηχανισμό (προγραμματισμένο κυτταρικό
θάνατο) πολλών καρκινικών κυττάρων, όπως έχει
βρεθεί σε πειραματικά κυτταρικά μοντέλα.
Η Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), η
πιο συχνά διαγνωσμένη λευχαιμία των ενηλίκων
στις δυτικές χώρες, ευθύνεται για περίπου 1 στα 4
περιστατικά όλων των λευχαιμιών. Χαρακτηρίζεται
από συσσώρευση μονοκλωνικών Β-λεμφοκυττάρων
στο μυελό των οστών, το περιφερικό αίμα, τους
λεμφικούς ιστούς και τον σπλήνα. Στα αρχικά στάδια
(Binet A,B και Rai 0,Ι,ΙΙ) οι ασθενείς με ΧΛΛ δεν χρήζουν
θεραπείας αλλά τίθενται υπό παρακολούθηση.
Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ)
είναι
νεοπλασία των πλασματοκυττάρων, δηλαδή των
Β-λεμφοκυττάρων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο
διαφοροποίησής τους. Χαρακτηρίζεται από τον
πολλαπλασιασμό και τη συσσώρευση μονοκλωνικών
πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών, τα οποία
εκκρίνουν παραπρωτεϊνη (IgG, IgA, ελαφρές αλύσους,
κ.ά). Αντιπροσωπεύει το 1% όλων των νεοπλασμάτων,
το 10% των αιματολογικών νεοπλασμάτων και το
20% των θανάτων από αιματολογικά νεοπλάσματα.
Στα αρχικά στάδια (Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια
Αδιευκρίνιστης Σημασίας ή MGUS)
δεν χρήζει
θεραπείας αλλά παρακολούθησης.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να

διερευνηθεί η διατροφική επίδραση της κατανάλωσης
ΕVOO, πλούσιου σε ελαιοκανθάλη/ελαιασίνη (OC/
OL), στους αιματολογικούς και κυτταρικούς δείκτες
και στην εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς με Χρόνια
Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) και με Μονοκλωνική
Γαμμαπάθεια Αδιευκρίνιστης Σημασίας (MGUS) που
δεν χρήζουν ακόμα θεραπείας, και η διερεύνηση του
πιθανού κυτταρικού μηχανισμού δράσης τους.
Στο πρώτο μέρος της μελέτης, ύστερα από τη
διαλογή > 300 δειγμάτων EVOO επιλέχτηκε ένα EVOO
με υψηλή συγκέντρωση OC/OL 416 και 284 mg/kg
αντίστοιχα, από ποικιλία Λιανολιά Κέρκυρας, δωρεά
της οικογένειας Δαφνή, “The Governor”. Ως EVOO
έλεγχου επιλέχτηκε ένα με υψηλή περιεκτικότητα σε
φαινόλες (500 mg/kg) που χαρακτηριζόταν κυρίως
από ελεύθερη τυροσόλη και υδροξυτυροσόλη και
χαμηλή συγκέντρωση OC/OL 82 και 33 mg/kg
αντίστοιχα. Τα δύο έλαια καταναλώθηκαν, 40 ml/
ημέρα για τρεις μήνες, από 20 ασθενείς με χρόνια
λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) (10 στην ομάδα
ελέγχου και 10 στην ομάδα παρέμβασης). Οι ασθενείς
βρίσκονταν σε κλινική κατάσταση που δεν χρήζει
φαρμακευτικής θεραπείας αλλά παρακολούθησης.
Κατά την έναρξη, καθώς και σε διάστημα 1.5 μήνα και
3 μηνών, ελέγχθηκαν αιματολογικοί δείκτες καθώς και
βιοχημικοί και μοριακοί δείκτες κυτταρικού θανάτουαπόπτωσης
Μετά την παρέμβαση, μόνο ο αριθμός των λευκών
αιμοσφαιρίων στους ασθενείς με CLL της ομάδας
παρέμβασης μειώθηκε στατιστικά σημαντικά σε
5/10 ασθενείς (p <0,05) Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου
δεν εμφάνισε καμία διαφορά. Στατιστικά σημαντική
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μείωση της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Survivin
παρατηρήθηκε στον 1,5 μήνα και παρέμεινε μειωμένη
στους 3 μήνες σε όλους τους ασθενείς της ομάδας
παρέμβασης. Οι αποπτωτικοί δείκτες ccK18 και Apo1Fas αυξήθηκαν επίσης στους 3 μήνες στην ομάδα των 5
ανταποκρινόμενων ασθενών σε σύγκριση με την ομάδα
ελέγχου, με ταυτόχρονη μείωση της αντιαποπτωτικής
πρωτεΐνης, συσχετιζόμενη με κακοήθεια, survivin.
Στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία
επίσης παρατηρήθηκε βελτίωση του λιπιδαιμικού
προφίλ και σημαντική μείωση της γλυκόζης.
Οι 5 ανταποκρινόμενοι ασθενείς συνέχισαν για
12 μήνες (5 άτομα) και για 18 μήνες (3 άτομα) την
παρέμβαση με το EVOO πλούσιο σε OC/OL. Όλοι
οι ασθενείς παρουσίασαν
σταθεροποίηση στον
αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων. Σχετικά με τους
δείκτες του κυτταρικού θανάτου ο αντιαποπτωτικός
δείκτης survivin παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και
οι πρωτεΐνες ApoFasI και ccK18, που επάγουν τον
κυτταρικό θάνατο παρέμειναν σε σταθερά ψηλά
επίπεδα στον ορό του αίματος. Παρατηρήθηκε, δε, και
αύξηση των αποπτωτικών πρωτεϊνών, σε κυτταρικό
επίπεδο, στα λευκά αιμοσφαίρια των ασθενών.
Δεύτερη παρέμβαση με EVOO πλούσιο σε OC/EL
πραγματοποιήθηκε σε άλλους 10 ασθενείς με XΛΛ για
3μήνες όπου βρέθηκε ανταπόκριση σε 8/10 ασθενείς
με μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων, επαγωγή του
κυτταρικού θανάτου, μείωση της αντιαποπτωτικής
πρωτεΐνης και βελτίωση του βιοχημικού τους προφίλ
(λιπίδια και γλυκόζη).
Τρίτη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε 10
ασθενείς (4 ασθενείς για 12 μήνες και 6 ασθενείς για 3

μήνες) με Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια Αδιευκρίνιστης
Σημασίας (MGUS), σε κλινική κατάσταση που δεν
χρήζει φαρμακευτικής θεραπείας. Σε αυτούς τους
ασθενείς δεν παρατηρήθηκε μείωση, αλλά παρέμειναν
σταθερές οι πρωτεΐνες (IgA και ΙgG) που εκκρίνονται
από τα παθολογικά μονοκλωνικά πλασματοκυττάρα
στους 3 μήνες σε 9/10 ασθενείς και στους 12 μήνες
στους 3 ασθενείς. Σημαντική
μείωση παρατηρήθηκε στους
αντιαποπτωτικούς
δείκτες
ενώ αύξηση των δεικτών που
επάγουν τον κυτταρικό θάνατο
βρέθηκε στον όρο του αίματος
των ατόμων της παρέμβασης.
Κανένας
από
τους
ασθενείς της μελέτης (ΧΛΛ
και MGUS) δεν χρειάστηκε να
ξεκινήσει χημικοθεραπευτική
παρέμβαση.
Περαιτέρω μελέτες είναι
απαραίτητες προκειμένου να
αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος, αλλά και η ικανότητα τέτοιων διατροφικών παρεμβατικών δράσεων στην βελτίωση
της υγείας νεοπλασματικών
ασθενειών του αίματος, όπως
της ΧΛΛ και της MGUS.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Παγκόσμιου κέντρου ελίας για την υγεία.
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Effect of nutritional intervention with HighOleocanthal and Oleacein olive oil in patients
with chronic lymphocytic leukemia and
Monoclonal Gammopathy of Undetermined
Significance (MGUS)
Oleocanthal (OC) and oleacein (OL) are phenolic components of
extra virgin olive oil (EVOO) and have significant health benefits as they
appear to have particular anti-cancer properties, possibly by reducing the
proliferation and inducing the apoptotic mechanisms of programmed
cell death of many cancer cells, as it has been found in experimental cell
models.
Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) is the most commonly
diagnosed leukemia in adults
living in Western countries
and is responsible for about
25% cases of leukemia.
It is characterized by the
accumulation of monoclonal
B-lymphocytes in bone marrow,
peripheral blood, lymphatic
tissues and spleen. In its initial
stages (Binet A, B and Rai 0,
I, II), patients with CLL need
not to be treated; despite that
fact they need to be examined
systematically.
Multiple
Myeloma
(MM) is a plasma cells’
neoplasm. Plasma cells are
B-lymphocytes at the final
stage of their differentiation.
It is characterized by the
proliferation and accumulation
of monoclonal plasma cells in
the bone marrow, which secrete
paraprotein (IgG, IgA, light
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chains, etc). It represents 1% of all neoplasms, 10% of haematological
neoplasms and 20% of deaths from haematological neoplasms. In its
initial stages (Monoclonal gammopathy of undetermined significance
(MGUS)) it does not need treatment but monitoring.
The aim of the present study was to investigate the nutritional
effect of EVOO consumption, rich in oleocanthal / oleacein (OC / OL), on
hematological and cellular markers and disease progression in patients
with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) and Monoclonal gammopathy
of undetermined significance (MGUS) who do not require treatment
yet. Additionally, their potential cellular mechanism of action was also
investigated.
In the first part of the study, after the screening of >300 EVOO
samples we selected an EVOO with high OC/OL concentration of 416
mg/Kg and 284 mg/Kg respectively, from Lianolia Corfu variety, donation
of Dafnis family “The Governor”. Then, we selected an EVOO with high
phenolic content (500 mg/Kg) characterized mainly by free tyrosol and
hydroxytyrosol and low concentration of OC/OL 82 mg/Kg/33 mg/Kg
as a control. Twenty patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL)
consumed 40 ml/day of the oils for three months (10 in the control
group and 10 in the intervention group). After the intervention, only
the white blood cell counts in CLL patients of the intervention group
were statistically significantly reduced in 5/10 patients (p <0.05).
However in the control group there were no differences. Statistically
significant reduction of the anti-apoptotic protein survivin was observed
at 1.5 months and remained reduced at 3 months in all patients of the
intervention group.
The apoptotic markers ccK18 and Apo1-Fas were also increased at
3 months in the group of 5 responding patients compared to the control
group, while the anti-apoptotic protein survivin decreased, which is
associated with malignancy. Patients who responded to the treatment
also showed an improvement in lipid profile and had a significant

reduction in glucose level.
The 5 responding patients continued, for 12 months (5 patients) and
for 18 months (3 patients), the intervention with EVOO rich in OC/OL.
All patients showed stabilization in the number of white blood cells.
Regarding the cell death markers, the anti-apoptotic survivin index
remained low and the cell death-induced ApoFasI and ccK18 proteins
remained at consistently high levels in blood serum. There was also an
increase in apoptotic proteins at a cellular level and in the white blood
cells of the patients.
Second intervention with OC / EL-rich EVOO was performed in
another 10 CLL patients for 3 months where a response was found in
8/10 patients with decreased white blood cells, induction of cell death,
reduction of anti-apoptotic protein and improvement of their biochemical
profile (lipids and glucose).
Third intervention was performed in 10 patients (4 patients for 12
months and 6 patients for 3 months) with Monoclonal gammopathy of
undetermined significance (MGUS), in a clinical condition not requiring
pharmaceutical treatment. No decrease of proteins IgA and IgG secreted
by pathological monoclonal plasma cells was observed in these patients,
but that proteins remained stable at 3 months in 9/10 patients and at
12 months in 3 patients. A significant decrease was observed in the antiapoptotic markers while an increase in cell death inducing markers was
found in blood serume of the intervention individuals.
None of the study patients (CLL and MGUS) needed to initiate
chemotherapeutic intervention.
Further studies are necessary to clarify the exact role and ability
of such nutritional interventional actions to improve the health status
during neoplastic blood diseases such as CLL and MGUS.
Financial support: World Olive center for health
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Ανάδειξη της αρχαίας ελιάς Νάξου ως το
γηραιότερο ελαιόδενδρο στον κόσμο και
ως παγκόσμια κοιτίδα της εξημέρωσης του
δένδρου της ελιάς
Σκάρκου Μαρία, Διαμαντάκος Παναγιώτης, Μέλλιου Ελένη, Μαγιάτης Προκόπης
Η ιστορία της ελιάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή των ανθρώπων της Μεσογείου. Ακόμα και σήμερα
όμως, ο τόπος προέλευσης και ο τόπος εξημέρωσης της ελιάς παραμένουν άγνωστοι και αποτελούν αντικείμενο
έρευνας για πολλούς επιστήμονες.
Yπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με την καταγωγή της ελιάς. Ως τόποι καταγωγής της έχουν προταθεί
διάφορες περιοχές όπως η ανατολική Μεσόγειος, η Ανατολία (νότια Μικρά Ασία), η Συρία και η κεντρική
Μεσοποταμία.
Για τους Έλληνες ο καρπός της ελιάς ήταν ιερός από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική
μυθολογία, πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και η πρώτη ελιά φυτεύτηκε από την θεά Αθηνά στην Ακρόπολη
ως δώρο στους Έλληνες. Άλλη θεωρία υποστηρίζει πως λόγω της μεταφοράς των σπόρων από την ελιά της
Μικράς Ασίας στα νησιά του Αιγαίου, μέσω των πτηνών, η ελιά έφτασε στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά υπάρχουν
πολλά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως η Ελλάδα, και συγκεκριμένα η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, η
Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, είναι το πρωτογενές κέντρο εξημέρωσης της ελιάς και κέντρο εξέλιξης της
ελαιοκαλλιέργειας, αν όχι το πρωτογενές κέντρο καταγωγής της. Η θεωρία αυτή υποστηρίχθηκε από τη δεκαετία
του 1950 από τον καθηγητή Αναγνωστόπουλο και στη συνέχεια από τον ερευνητή κ.Κωστελένο ο οποίος έχει
εκδώσει ένα σχετικό βιβλίο.
Αρχικά το όνομα «ελαία», το οποίο δεν έχει καμία ετυμολογική σχέση με την εβραϊκή ή αιγυπτιακή ονομασία
της ελιάς, δηλώνει ότι η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα δεν εισήχθη από τη μέση Ανατολή, αλλά ξεκίνησε και
εξελίχθηκε στην Ελλάδα. Επίσης, ήμερες ελιές με φυσικώς βρώσιμους καρπούς χωρίς επεξεργασία έχουν
βρεθεί μόνο στη μινωική και μυκηναϊκή Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου και στη μυκηναϊκή ηπειρωτική Ελλάδα.Η
θεωρία της πρωτογενούς εξημέρωσης της ελιάς στον Ελλαδικό χώρο ενισχύεται από την ύπαρξη στη Νάξο ενός
προμινωικού πολύκορμου ελαιόδεντρου, το οποίο εκτιμάται ότι είναι το γηραιότερο εν ζωή ελαιόδεντρο στον
κόσμο. Το ελαιόδεντρο αυτό αποτελείται από πολλούς κορμούς οι οποίοι σχηματίζουν ελλειπτικά έναν ενιαίο
μεγαλύτερο κορμό με διάμετρο 10,8 μέτρα και περίμετρο 29 μέτρα, ενώ εσωτερικά των κορμών αυτών υπάρχει
κενό. Η ηλικία του δέντρου υπολογίζεται να είναι μεγαλύτερη των5.000 ετών πολύ παλιότερη από την αρχαιά
ελιά των Βουβών της Κρήτης και οποιοδήποτε άλλο περιγεγραμμένο ελαιόδενδρο. Βρίσκεται σε έναν ελαιώνα
στο νότιο τμήμα της Νάξου, στην περιοχή τ’ Αδησαρού. Στον ίδιο ελαιώνα υπάρχουν και άλλα ελαιόδεντρα πάρα
πολύ μεγάλης ηλικίας, καθώς και ένας Βυζαντινός ναός, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που χρονολογείται
τον 6ο-7ο αιώνα και μία πηγή, με την επωνυμία «βρύση τ΄Αδησαρού» που προσδίδει την απαραίτητη υγρασία
στο έδαφος του ελαιώνα. Το αρχαίο ελαιόδεντρο της Νάξου ανήκει στην ποικιλία Θρουμπολιά Αιγαίου, και
αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι δεν είναι ένα τυχαίο δέντρο, αφού τα δύο σημαντικότερα κριτήρια
επιλογής καλλιέργειας των ποικιλιών ελιάς κατά την αρχαιότητα ήταν το μεγάλο μέγεθος καρπών και η μεγάλη
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Promotion of the ancient olive tree of Naxos
as the Oldest Olive tree In the world and as
a world cradle of domestication of the olive
tree
Skarkos Maria, Diamantakos Panagiotis, Melliou Eleni, Mayatis Prokopis
The history of the olive tree is inextricably linked with the lives of the people of the Mediterranean.
Even today, the place of origin and the place of domestication of the olive tree remain unknown and are
investigated from many scientists.
There are many theories about the origin of olives. Various areas such as the Eastern Mediterranean,
Anatolia (Southern Asia Minor), Syria and central Mesopotamia have been proposed.
For the Greeks the fruit of the olive tree has been sacred since antiquity. According to Ancient Greek
mythology, the homeland of the Olive is Athens and the first olive tree was planted by the goddess Athena
on the Acropolis as a gift to the Greeks. Another theory argues that due to the transfer of the seeds from the
olive Tree of Asia Minor to the Aegean islands, through the birds, the olive arrived in Greece. However, there
are many elements that prove that Greece, namely the eastern mainland of Greece, Crete and the islands
of the Aegean, is the primary center of domestication of Olives and a centre for the development of olive
cultivation, if not the primary centre of its origin. This theory was first supported by Prof. Anagnostopoulos
from the decade of 1950 and then by the researcher Mr. Kostelenos who has published a related book.
Initially the name «Elaia», which has no etymological relationship with the Jewish or Egyptian name
of the olive, states that olive cultivation in Greece was not imported from the middle East, but began and
evolved in Greece. Also, olives with physically edible unprocessed fruits have been found only in Minoan
and Mycenaean Crete, in the Aegean Islands and in the Mycenean mainland Greece. The theory of primary
domestication of Olives In Greece is reinforced by the existence in the island of Naxos, a pre-Minoan multi
trunk Olive tree, which is estimated that is the oldest living olive tree in the world. This olive tree consists of
many trunks which form an elliptical Single Larger trunk with a diameter of 10.8 meters and a perimeter of 29
meters, while inside of these there is a void. The age of the tree is estimated to be more than 5,000 years old
much older than the ancient olive tree of Vouves in Crete and any other described Olive tree. Located in an
olive grove in the southern part of Naxos, in the area of Adisiarou. In the same olive grove there are other olive
trees too, as well as a Byzantine church of St. John the Theologian dating from 6ο-7ο century and a water
source, under the name «tap of T ́Adisiarou» which gives the necessary moisture to the soil of the olive
grove. The Ancient Olive Tree of Naxos belongs to the variety Throumbolia Aegean, and this comes to confirm
the fact that it is not a random tree, since the two most important criteria of cultivation selection of olive
varieties in antiquity were the large size of fruits and the large Oil content, elements that characterize this
variety of olives. Also the uniqueness of Throubolia Aegean as to the consumption of fruit directly from the
trees, as well as the automatic debittering of the fruit on the tree, made it the most important for Cultivation
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ελαιοπεριεκτικότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη ποικιλία ελιάς. Επίσης η μοναδικότητα
της Θρουμπολιάς Αιγαίου ως προς την κατανάλωση των καρπών απευθείας από τα δέντρα, καθώς και
η αυτόματη επίκρανση του καρπού της πάνω στο δέντρο, την κατέστησαν ως την σημαντικότερη για
καλλιέργεια ποικιλία ελιάς στην Ελλάδα κατά την αρχαιότητα. Επιπλέον από ανασκαφές που έγιναν
στην περιοχή Σπεδού της Νάξου (στο νότιο τμήμα του νησιού), σε έναν τάφο βρέθηκαν πήλινα αγγείαμε
υπολείμματα ελαιολάδου ηλικίας άνω των 4000 ετών. Αυτό πιθανώς να προέρχεται από το Αρχαίο
ελαιόδεντρο της Νάξου, αφού αποτελεί το αρχαιότερο δέντρο του νησιού, και αποδεικνύει την πρώιμη
εκκίνηση της διαδικασία ελαιοποίησης και αξιοποίησης του καρπού της ελιάς στη Νάξο.
Η παραγωγή βρώσιμων καρπών και ελαιολάδου από τα αρχαία δέντρα του ελαιώνα της Νάξου
συνεχίζεται ακόμα και σήμερα με μεγάλη επιτυχία. Ο συγκεκριμένος ελαιώνας αποτελεί ζωντανό μνημείο
για τη Νάξο και για ολόκληρη την Ελλάδα και πρέπει οπωσδήποτε να αναδειχθεί, όπως επίσης και η
περιοχή γύρω από τον ελαιώνα η οποία χρίζει αρχαιολογικού ενδιαφέροντος καθώς περιλαμβάνει και το
βυζαντινό κάστρο του Απαλίρου.
Η Θρουμπολιά Αιγαίου, θα μπορούσε να θεωρηθεί άμεσος πρόγονος των πρώτων μινωικών ποικιλιών
ελιάς εφόσον έρευνες πυρήνων ελιάς που βρέθηκαν σε παλαιοανακτορικά στρώματα ανασκαφής στην
ακρόπολη Σμαρίου Κρήτης μοιάζουν στο σχήμα και μέγεθος με τους πυρήνες της θρουμπολιάς Αιγαίου.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η συγκεκριμένη ποικιλία να είναι ταυτόσημη με την αρχαία ποικιλία του
ελαιώνα της Αττικής αλλά αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελλοντικής μελέτης.
Εντυπωσιασμένοι από το τεράστιο μέγεθος και την πανάρχαια αλλά άγνωστη ιστορία αυτού του
δέντρου επιχειρήσαμε για πρώτη φορά να παράξουμε και να αναλύσουμε το ελαιόλαδο που προέρχεται
από το συγκεκριμένο δέντρο της αρχαίας ελιάς Νάξου . Τα αποτελέσματα μετά από τη συλλογή και
επεξεργασία του καρπού έδειξαν ότι η συγκεκριμένη ποικιλία θρουμπολιά Αιγαίου έχει εντελώς Εικόνα 1 Διάγραμμα απεικόνισης της συγκέντρωσης των βασικών φαινολών (mg/kg)
διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το είδος των φαινολών που παράγει σε σχέση με τις υπόλοιπες Θρουμπολιάς σε συνάρτηση με το χρόνο μάλαξης (min) στις 11/10/2018.
ποικιλίες, γεγονός που επιβεβαιώνει τα πολύ αρχέγονα στοιχεία της προέλευσης της.
Συγκεκριμένα, Η ποικιλία θρουμπολιά Αιγαίου αποδείχθηκε, σύμφωνα με την έρευνα που έγινε στο
εργαστήριο, ότι είναι πλούσια σε ελαιοκορωνάλη καθ’ όλη τη διάρκεια μάλαξης, γεγονός που δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλη ποικιλία ελιάς. Συγκεκριμένα συλλέχθηκε δείγμα καρπού από την αρχαία
ελιά αλλά και από νεότερα ελαιόδεντρα της Νάξου και ύστερα από επεξεργασία του καρπού και μάλαξη, έγινε φανερό ότι η συγκεκριμένη ποικιλία διατηρεί υψηλό ποσοστό της ελαιοκορωνάλης όσο
αυξάνεται ο χρόνος μάλαξης, σε αντίθεση με όλες τι ποικιλίες που έχουν μελετηθεί ως τώρα. Να αναφέρουμε ότι η θρουμπολιά Αιγαίου της αρχαίας ελιάς Νάξου δεν εμφάνισε διαφορές ως προς τον
τρόπο σύνθεσης φαινολών σε σχέση με την ίδια ποικιλία από νεότερα δέντρα του νησιού, γεγονός που δείχνει την μακραίωνη συνέχεια της ποικιλίας αυτής. Επίσης σε σύγκριση με άλλες ελληνικές
ποικιλίες ελιάς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ελαιοκορωνάλης για μεγάλο χρονικό διάστημα μάλαξης και πολύ χαμηλά ποσοστά ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης. Αυτό δείχνει ότι η ενζυματική
μετατροπή των φαινολών της θρουμπολιάς αιγαίου είναι αργή σε σχέση με τις άλλες ποικιλίες, καθώς κάθε ποικιλία επηρεάζεται διαφορετικά από το χρόνο μάλαξης. Επομένως υπάρχει μια σαφής
ενζυματική και ενδεχομένως γενετική διαφοροποίηση
Αυξάνοντας τον χρόνο μάλαξης παρατηρήθηκε ότι στις τρείς ώρες και σε σταθερή θερμοκρασία, η συγκέντρωση της ελαιομισσιονάλης μηδενίζεται, ενώ της ελαιοκορωνάλης διατηρείται σε
υψηλές τιμές, γεγονός που συμβάλλει στον εύκολο διαχωρισμό της ελαιοκορωνάλης από τις υπόλοιπες φαινόλες κατά την προσπάθεια απομόνωσής της σε καθαρή μορφή.
Έτσι η θρουμπολιά Αιγαίου από το αρχαίο ελαιόδεντρο της Νάξου κρίνεται ως η πιο κατάλληλη ποικιλία ελιάς για την απομόνωση της ελαιοκορωνάλης. μιας ουσίας που μέχρι τώρα δεν έχει
απομονωθεί με επιτυχία σε μεγάλη κλίμακα από άλλες ποικιλίες. Επομένως είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να εστιάσουμε στην απομόνωση αυτής της ουσίας καθώς θα είναι ένα καινοτόμο
εύρημα, αλλά και στη φαρμακολογική μελέτη της ελαιοκορωνάλης θέμα σημαντικό για την ανίχνευση των ιδιοτήτων της και το ρόλο της στην υγεία του ανθρώπου.
Συμπερασματικά η παρούσα μελέτη ανέδειξε τα πρωτότυπα και αρχέγονα χαρακτηριστικά του γηραιότερου ελαιόδενδρου στον κόσμο από τη Νάξο και αποτελεί μια συνεισφορά στην προσπάθεια
ανάδειξης του Αιγαίου και της Ελλάδας ως την κοιτίδα εξημέρωσης του δέντρου της ελιάς σε ολόκληρο τον κόσμο.
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of Olives in Greece In antiquity. In Addition to excavations carried out in the area Spedou
of Naxos (in the southern part of the island), in a tomb found vessels residues of olive oil
aged over 4000 years. This probably comes from the Ancient olive Tree of Naxos, since
it is the oldest of the island, proving the early start of the process of oil production and
utilization of the olive fruit in Naxos.
The production of edible fruits and olive oil from the ancient trees of the olive grove of
Naxos continues even today with great success. This olive grove is a living monument for
Naxos and for the whole Greece and must be promoted throughout the world, as well as
the area around the olive grove which Archaeological interest as it includes the Byzantine
castle of the Apalirou.
The Throumbolia aegean, could be considered direct ancestor of the first Minoan olive
varieties where surveys of olive kernels found in Paleopalatial Excavation layers on the
Acropolis Smari Of Crete resemble the shape and size of the nuclei of the Throubolia
Aegean. There is a high probability that this variety is identical to the ancient variety of
the olive grove of Attica. But this should be the subject of a specific future study.
Impressed by the immense size and the ancient but unknown history of this tree we
attempted for the first time to Produce and analyse the olive oil derived from this tree,
the ancient olive tree of Naxos. The results after the collection and processing of the fruit
showed that this variety of Throumbolia Aegean has completely different characteristics
in terms of the type of phenols it produces in relation to the other varieties, which confirms
the very primitive elements of its origin.
Specifically, The Variety Throumbolia Aegean has proved, according to the research
done in the laboratory, that it is rich in oleokoronal throughout the duration of malaxation,
which has not been observed in another variety of olives. Specifically we collected a
sample of the fruit from the ancient olive tree and from the younger olive trees of Naxos and
after processing the fruit and malaxatipon, it became evident that this variety maintains a
high percentage of oleokoronal as malaxation time increases, unlike all the varieties that
have been studied so far. To mention that the Throumbolia Aegean of the ancient olive tree
did not show any differences regarding the way of synthesis of phenol in relation to the
same variety of newer trees on the island, which shows the long-lasting continuation of
this variety. Also compared with other Greek olive varieties, it has the largest percentage
of oleokoronal for a long period of malaxation and very low percentages of Oleocanthal
and Oleacein. This shows that the enzymatic conversion of phenolics in Throubolia is slow
compared to the other varieties, as each variety is influenced differently by the malaxation
time. Therefore there is a clear enzymatic and possibly genetic differentiation
Increasing the malaxation time we observed that at three hours and at a constant
temperature, the concentration of oleomissional is zeroed, while oleokoroanl is maintained
at high levels, which contributes to the easy purification of oleokoronal from the other
phenols when trying to isolate it in a pure form.
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Thus, the Throumbolia Aegean from the ancient olive tree of Naxos is considered as the most
suitable variety of olives for the isolation of oleokoronal. A substance that has so far not been
successfully isolated on a large scale from other varieties. Therefore it is very important in the
future to focus on the isolation of this substance as it will be an innovative finding, but also to the
pharmacological study of oleokoronal, an important issue for the detection of its properties and its
role in human health.
In Conclusion, this study highlighted the original and primordial characteristics of the most
ancient Olive Tree In the world from Naxos and is a contribution to the effort to spotlight the
Aegean and Greece as the cradle of domestication of the olive tree throughout the world.
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Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη
της επίδρασης του αγουρέλαιου και
του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου
στην Ήπια Νοητική Διαταραχή
Εισαγωγή: Το 2015 υπολογίσθηκε ότι 46,8 εκατομμύρια
άτομα έπασχαν από άνοια σε όλον τον κόσμο. Εκτιμήθηκε δε ότι ο
αριθμός των πασχόντων σχεδόν θα διπλασιάζεται ανά 20/ετία, με
πρόβλεψη να αγγίξει το 2030 τα 74,7 εκατομμύρια και τα 131,5
εκατομμύρια το 2050. Για το ίδιο έτος (2015), ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας υπολόγισε ότι έπασχαν 47,47 εκατομμύρια
άνθρωποι ενώ οι προβλέψεις για τα έτη 2030 και 2050 ήταν ακόμη
πιο δυσοίωνες με 75,63 και 135,46 εκατομμύρια αντίστοιχα.
Υπολογίζεται ότι κάθε 3,2 δευτερόλεπτα προκύπτει μια νέα
περίπτωση. Το γεγονός ότι η εκτίμηση ήταν κατά 30% υψηλότερη
από την πρόβλεψη του 2010 που χρησιμοποιήθηκε στην έκθεση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2012, δημιουργεί
επιπλέον ανησυχία. Η αναφορά του 2018 της Παγκόσμιας
Εταιρείας Νόσου Alzheimer (ΝΑ), υπολογίζει ότι σήμερα πάσχουν
50 εκατομμύρια και το 2050 θα πάσχουν περισσότερα από 150
εκατομμύρια από άνοια.
Η ΝΑ αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας καθώς ο
πληθυσμός γηράσκει. Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία που
μπορεί να προστατεύσει από την εμφάνιση ή την επιδείνωση της
Νόσου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η έλλειψη αποτελεσματικής
θεραπείας οφείλεται στην καθυστέρηση της διάγνωσης της
Νόσου. Μέχρι να γίνει η διάγνωση της ΝΑ, οι νευροεκφυλιστικές
αλλοιώσεις έχουν προχωρήσει τόσο ώστε πολύ λίγοι νευρώνες
μπορούν να διασωθούν με τη φαρμακευτική αγωγή. Η ερευνητική
κοινότητα για την ΝΑ δημιούργησε τον όρο της Ήπιας Νοητικής
Δυσλειτουργίας (ΗΝΔ) σε μια προσπάθεια να διαγιγνώσκονται
τα άτομα πριν το στάδιο της άνοιας που θα μπορούσαν να
επωφεληθούν από πιθανά θεραπευτικά φάρμακα που στο
παρελθόν δεν είχαν επιτύχει.
Το τελευταίο φάρμακο για την ΝΑ εγκρίθηκε το 2001. Όλα
τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα στην καθημερινή
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Μάγδα Τσολάκη, MD, PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Διευθύντρια της Α΄Νευρολογικής Κλινικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer

κλινική πράξη αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα και όχι την νόσο.
Χρειάζονται επειγόντως φάρμακα που να τροποποιούν την νόσο.
Όσα φάρμακα έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα δεν μας έχουν δώσει
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ίσως επειδή τα χορηγούμε, όταν η
νόσος έχει προχωρήσει και έχει καταστραφεί ένα σημαντικό μέρος
των εγκεφαλικών μας κυττάρων. Υπάρχει επομένως μεγάλη
ανάγκη, αφενός να βρεθούν φάρμακα για την νόσο αλλά και
φάρμακα που θα μπορούσαν να μας προφυλάξουν από την Νόσο.
Το ελαιόλαδο έχει χρησιμοποιηθεί και σε in vitro μελέτες αλλά
και σε in vivo μελέτες σε διαγονιδιακά ποντίκια με ΝΑ με πολύ καλά
αποτελέσματα. Οι θετικές του επιδράσεις αποδίδονται κυρίως
στις φαινολικές ενώσεις που εμπεριέχονται στο ελαιόλαδο:
ελαιοκανθάλη, άγλυκο ελευρωπαΐνης και ελαιασίνη. Η ελαιοκανθάλη
είναι αυτή που έχει μελετηθεί περισσότερο, σε σύγκριση με
τα άλλα συστατικά φαινολών, και δείχνει κάποια υποσχόμενα
αποτελέσματα σε ότι αφορά τη προστασία των νευρώνων ενάντια
στη νόσο Alzheimer.
Ωστόσο δεν έχουν γίνει κλινικές μελέτες σε ασθενείς
που πάσχουν από ΗΝΔ. Μία Ισπανική μελέτη αναφέρει ότι
χρησιμοποιήθηκε το ελαιόλαδο και τα καρύδια στη διατροφή
φυσιολογικών ηλικιωμένων για την πρόληψη με ικανοποιητικά
αποτελέσματα
Υλικό και μέθοδος: Ξεκινήσαμε την πρώτη κλινική μελέτη με την
χορήγηση αγουρέλαιου και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου σε
ασθενείς με ΗΝΔ. Ο αρχικός σχεδιασμός μας ήταν να χορηγήσουμε
σε 50 ασθενείς αγουρέλαιο, σε 50 ασθενείς ΄Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο –γνωστής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες- και σε 50
ασθενείς να δώσουμε μόνο διαιτολόγιο Μεσογειακής διατροφής
που δώσαμε όμως και στις άλλες δύο ομάδες. Τελικά δώσαμε σε
18 αγουρέλαιο, σε 16 έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 15 μόνο
διαιτολόγιο. Οι βασικοί στόχοι της έρευνάς μας ήταν η Αξιολόγηση

της αποτελεσματικότητας του αγουρέλαιου και του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου ως θεραπεία για την βελτίωση της νόησης καθώς
και την επιβράδυνση ή την αποτροπή από πιθανή επιδείνωση
αυτής της κατάστασης σε άνοια. Επίσης θέλαμε να ελέγξουμε αν
υπάρχει καθυστέρηση στο ρυθμό της εξέλιξης των συμμετεχόντων
στην έρευνα σε άνοια και να αξιολογήσουμε κάποιους δείκτες
όπως ο παράγων Plasminogen Activator 1 (ΡΑ1) πριν και μετά
τη χορήγηση του ελαιόλαδου. H στατιστική ανάλυση έγινε με μη
παραμετρική μέθοδο.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματά μας μετά από ένα χρόνο
έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ του αγουρελαίου
και του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στις νευροψυχολογικές
δοκιμασίες ADAS, DIGIT SPAN FORWARD, LETTER FLUENCY,
MMSE με p<0,05, που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Η
μελέτη συνεχίζεται και για δεύτερο χρόνο σε ένα μέρος
των ασθενών λόγω της έλλειψης του ελαιόλαδου. Η
πρώτη ανάλυση των δειγμάτων αίματος για τον παράγοντα
ΡΑ1 έδειξαν ότι ελαιόλαδο επαναφέρει τα επίπεδα του εν
λόγω παράγοντα στους ασθενείς με ΗΝΔ στα επίπεδα των
φυσιολογικών ηλικιωμένων.
Συμπερασματικά: Πραγματοποιείται για πρώτη φορά
παγκόσμια, αυτή η μελέτη μέσω της εταιρείας Alzheimer και της
εταιρείας YANNI’S OLIVE GROVE, όπου χορηγείται αγουρέλαιο
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή
(αμνησικού τύπου και πολλαπλών πεδίων, MCI ME+MD) και θα
ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια με πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα
για τον πρώτο χρόνο.
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Double Blind Randomized study of
the effect of early harvest olive oil and
Extra Virgin Olive oil in Mild Cognitive
Impairment
Introduction: In 2015 it was estimated that 46.8 million people
suffered from dementia all over the world. It was estimated that the
number of sufferers will almost double every twenty years, with a
forecast to touch to 74.7 million in 2030 and
131.5 million in 2050. For the same
year (2015), the World Health
Organization estimated
that 47.47 million
people
were
suffering while
forecasts for
the
years
2030 and
2050 were
even more
pessimistic
w i t h
75.63 and
135.46
millions
respectively.
It is estimated
that every 3.2
seconds a new
case arises. The
fact that the estimate
was 30% higher than the
2010 forecast used in the World
Health Organization’s report in 2012,
raises additional concerns. The 2018 report of the World Society of
Alzheimer’s Disease, estimates that currently suffer 50 million and in
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Magda Tsolaki, Md, Phd, Neurologist-Psychiatrist, Theologian
Professor of Medical School, Director of Α’ Neurology Clinic
Aristotle University of Thessaloniki,
President of the Panhellenic Federation of Alzheimer ‘s Disease

2050 will suffer more than 150 million from dementia.
Alzheimer’s Disease is a global health problem as the population
is ageing. There is no effective treatment that can protect against
the onset or deterioration of the disease. Some argue that the lack
of effective treatment is due to the delay in diagnose of the disease.
Until the disease is diagnosed, the neurodegenerative lesions
have progressed so much that very few neurons can be rescued by
medication. The research community has created the term of Mild
Cognitive Impairment (MCI) in an effort to diagnose the disease before
the stage of dementia and by this way the individuals could benefit
from possible therapeutic drugs that previously had not succeeded.
The last drug for the Alzheimer’s Disease was adopted in 2001.
All the drugs we use today in the daily clinical practice treat the
symptoms rather than the disease itself. We urgently need medicines
able to modify the disease. All drugs that have been tested to
date have not given us satisfactory results. Maybe because we are
administering them when the disease has progressed and an important
part of our brain cells has been destroyed. There is therefore a great
need, on the one hand, to find medicines for the therapy of the disease
and also medicines that could protect us from the disease.
Olive oil has been used in in vitro studies but also in in vivo
studies in transgenic mice with Alzheimer’s Disease with good
results. Its positive effects are attributed mainly to the phenolic
compounds contained in olive oil: oleocanthal, oleuropein aglycon
and oleacein. Oleocanthal has been studied more, compared to other
phenol constituents, and have shown promising results in terms of
protecting neurons against the Alzheimer’s disease.
However, no clinical studies in patients suffering from Mild
Cognitive Impairment have been performed. A Spanish study reports
that olive oil and walnuts were used in the diet of normal elderly
people to prevent the disease with satisfactory results.

Material and Methods: We started the first clinical study with the
administration of early harvest and Extra Virgin Olive Oil In patients
with Mild Cognitive Impairment. Our original design was to treat 50
patients with early harvest olive oil, 50 patients with Extra Virgin
Olive oil – with known high content in polyphenols- 50 patients only
with Mediterranean diet that we also gave to the other two groups.
Finally, we gave to 18 patients early harvest olive oil, to 16 extra
virgin oil and to 15 only diet. The main objective of our research was
the evaluation of effectiveness of the early harvest and the Extra
virgin olive oil as a treatment to improve cognitive function as well
as to slow down or prevent a possible deterioration of this condition
to dementia. We also wanted to check if there is a delay in the pace
of evolution to dementia in the participants and evaluate some
indicators such as the Plasminogen Activator 1 (PA1) before and after
the administration of olive oil. The statistical analysis was done by a
non-parametric method.
Results: Our results after a year showed statistically significant
differences in favor of early harvest and extra virgin olive oil on
neuropsychological tests ADAS, DIGIT SPAN FORWARD, LETTER
FLUENCY, MMSE with p< 0.05, that were used in the study. The study
continues for a second year in a part of patients. The first analysis
of blood samples for the PA1 factor showed that olive oil restores
the levels of this factor in patients with CIS at the levels of normal
elderly.
Conclusion: For the first time worldwide, through the Alzheimer
society and the company YANNIS OLIVE GROVE, we performed a
clinical study by administering high phenolic early harvest and extra
virgin olive oil in patients with Mild Cognitive Impairment (amnestic
type and multiple domain type, MCI ME+MD). The study will be
completed in two years with very promising results for the first year.
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Ελαιοκανθάλη και Νεανική
ρευματοειδής αρθρίτιδα (JRA)

Steven Moustos (Pastoria Paddocks & Produce, Australia)

Δεν είναι μυστικό ότι το ελαιόλαδο είναι καλό για σας. Πρέπει μόνο να κοιτάξετε την
πλειοψηφία του μεσογειακού πληθυσμού που απολαμβάνει μακρά υγιή ζωή και στα 80 και τα
90 για να συνειδητοποιήσετε ότι έχει τα χαμηλότερα ποσοστά καρδιακών παθήσεων, Alzheimer,
αρθριτικών και διαβήτη, για να αναφέρουμε μόνο μερικές ομάδες πληθυσμού.
Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε δεν είναι μόνο ότι το ελαιόλαδο περιέχει πολλές φυσικές
φαινολικές ενώσεις που είναι καλές για την υγεία σας, περιέχει επίσης ελαιοκανθάλη. Αυτή η ένωση
δεν απαντάται σε άλλα έλαια. Στην πραγματικότητα, πολλές μάρκες ελαιολάδου που ισχυρίζονται
ότι είναι υψηλής ποιότητας δεν περιέχουν (ή περιέχουν πολύ χαμηλά επίπεδα) ελαιοκανθάλης.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι τεχνικές συγκομιδής καθώς και η φιλοδοξία να δημιουργηθεί
ένα εξαιρετικά ευχάριστο γευστικά επιτραπέζιο λάδι, αποτελούν μείζονες παράγοντες για τη
μείωση των επιπέδων της ελαιοκανθάλης. Επιπλέον, πολλά εμπορικά σήματα ελαιολάδου που
πωλούνται είναι ένα μείγμα άλλων προϊόντων και περιλαμβάνουν άλλα κατώτερα λάδια όπως
το λάδι φουντουκιών (τα οποία δεν περιέχουν Ελαιοκανθάλη), συμπεριλαμβανομένων των
διαφόρων χημικών για να το κάνει να φαίνεται και να μοιάζει γευστικά όπως το ελαιόλαδο. Δέκα
λεπτά αναζήτησης στο διαδίκτυο θα σας πείσουν ότι τα εμπορικά σήματα του ελαιόλαδου που
αγοράζετε μπορεί να μην είναι αυτό που η φιάλη ισχυρίζεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια
προσεκτική ματιά στο περιεχόμενο των ετικετών μπορεί να λέει «αναμεμειγμένα έλαια». Αυτό
είναι σημαντικό, επειδή ως καταναλωτές βασιζόμαστε στην αγαπημένη μας μάρκα ελαιολάδου
για να μας δώσει τα πολλά οφέλη για την υγεία που ο Μεσογειακός πληθυσμός απολαμβάνει για
τόσο πολύ καιρό.
Αυτό είναι που θα κάνει το ελαιόλαδο που θα παράγεται σε εμπορικές ποσότητες από
την Pastoria Paddocks & Produce σε λίγα χρόνια να είναι διαφορετικό. Ο ιδιοκτήτης Steven
Moustos δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει ένα υψηλής ποιότητας, ευχάριστης γευσιγνωσίας,
πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο κορυφαίου στο ράφι που θα είναι κατάλληλο για μεγάλα
βραβεία, βραβεία και αναγνώριση. Αντ ‘αυτού σχεδιάζει να κάνει ένα λάδι που είναι πικρό,
πικάντικο και θα καίει το λαιμό σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ελαιόλαδο του έχει ως
στόχο τη μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης και της ποσότητας της Ελαιοκανθάλης (που προκαλεί
αίσθηση καψίματος και ερεθισμό του λαιμού). Ο Στίβεν έχει γενετικά τροποποιημένα μητρικά
δέντρα, πολλαπλασιάζοντας τους κλωνοποιημένους μίσχους από αυτά τα δέντρα για να παράγει
μια ελιά που προορίζεται να έχει υψηλά επίπεδα Ελαιοκανθάλης. Έχει αναπτύξει δικές του
τεχνικές συγκομιδής για να διασφαλίσει ότι η παραγωγή του ελαιολάδου του μεγιστοποιεί την
ποσότητα της Ελαιοκανθάλης.
Γιατί λοιπόν ο Steven, έχοντας αναπτύξει τη δική του γενετικά κλωνοποιημένη και
τροποποιημένη ελιά (που δημιουργεί πραγματικά δικά του ελαιόδεντρα) που σκοπεύει να
φυτέψει αρκετές χιλιάδες δέντρα στο αγρόκτημά του τα επόμενα 5 χρόνια, πηγαίνει σε όλο αυτό
το πρόβλημα παραβλέποντας την ικανότητα των φυτειών να αποδώσει ένα υψηλής ποιότητας
οργανικά πιστοποιημένο κορυφαίο λάδι που θα ήταν σε υψηλή ζήτηση; Για να απαντήσουμε σε
αυτή την ερώτηση, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω 12 χρόνια.

Η μεγαλύτερη κόρη του Steven διαγνώστηκε με νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα (JRA) στην
ηλικία των 6 ετών που έπληξε τις περισσότερες αρθρώσεις. Μέχρι το 8, αυτή η πάθηση είχε
εξαπλωθεί στο λαιμό με στοιχεία που είχαν προχωρήσει στο σαγόνι. Το τυπικό ιατρικό πρωτόκολλο
για τη θεραπεία αυτής της κατάστασης είναι να βασίζεται σε διάφορα βιολογικά φάρμακα
ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία. Αντί να βασιζόμαστε σε
αυτά τα φάρμακα (που μπορεί να έχουν σοβαρές παρενέργειες), ο Στίβεν πίστευε ότι
πρέπει να υπάρχει μια ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική εναλλακτική λύση για
να αντιμετωπίσουν την JRA.
Δώδεκα χρόνια αργότερα, έχει τεκμηριωθεί καλά από αξιόπιστες πηγές στο
διαδίκτυο καθώς και αρκετές κλινικές δοκιμές και ενεργές συνεχιζόμενες
έρευνες που διαπίστωσαν ότι η ελαιοκανθάλη δρα παρόμοια με το
Ibuprofen (αντιφλεγμονώδες φάρμακο). Πρόσφατη έρευνα έχει
επίσης διαπιστώσει ότι η ελαιοκανθάλη είναι ένας αναστολέας
κυκλοξυγενάσης (COX 1 & 2). Οι λόγοι για τους οποίους η
διαπίστωση αυτή είναι σημαντική είναι ότι εξηγεί γιατί ο πληθυσμός
της Μεσογείου (υψηλοί καταναλωτές ελαιολάδου) έχει λιγότερα
προβλήματα υγείας σε σύγκριση με άλλες ομάδες πληθυσμού.
Βοηθά επίσης να εξηγήσει γιατί η ελαιοκανθάλη μπορεί να
βοηθήσει στον αρθριτικό πόνο και την JRA (το Ibuprofen είναι
ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο). Επιπλέον,
το Cox2 έχει βρεθεί ότι υπάρχει σε ενεργό JRA καθώς και
μερικούς καρκίνους και η έρευνα δείχνει ότι η ελαιοκανθάλη
μπορεί να αναστείλει την Cox2.
Για να αναφέρουμε «Επειδή η ελαιοκανθάλη αναστέλλει
τα ένζυμα COX και οι προσταγλανδίνες είναι προϊόντα της
COX τότε είναι πιθανό ότι η ελαιοκανθάλη μπορεί επίσης
να ασκεί φαρμακολογικές δράσεις στη θεραπεία τόσο της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας όσο και της οστεοαρθρίτιδας μέσω
αναστολής της COX. Τα ένζυμα COX είναι ένας καταλύτης
για τον σχηματισμό προσταγλανδινών. Ως εκ τούτου, η
ελαιοκανθάλη μπορεί να ελαττώσει τον αρθριτικό πόνο μέσω
της αναστολής των προσταγλανδινών, ειδικά της σύνθεσης της
PGE2 που συνοδεύει την αναστολή COX.
Αυτό βοηθά να απαντήσουμε στην ερώτησή μας γιατί
οι Steven και η Pastoria Paddocks & Produce στοχεύουν
να παράγουν ένα έλαιο πλούσιο σε ελαιοκανθάλη. Ο λόγος
είναι να φτιάξουν ένα έλαιο που θα μπορεί να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση της JRA. Ο Steve πιστεύει τόσο έντονα ότι αυτό το
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Oleocanthal for Juvenile Rheumatoid
Arthritis (JRA)

Steven Moustos (Proprietor of Pastoria Paddocks & Produce,
Australia)

It is no secret that olive oil is good for you. You only have to look at the majority of the
Mediterranean population enjoying long healthy lives well into their 80’s and 90’s to realise
they have the lowest instances of heart disease, Alzheimer, arthritic conditions and diabetes
just to name a few per head of population.
What you may not be aware of is not only does olive oil contain many
natural phenolic compounds that are good for your health, it also contains
Oleocanthal. This compound is not found in any other oils. In fact, many
olive oil brands that claim to be high quality and pure do not contain
any (or very low levels) of Oleocanthal. Environmental factors,
harvesting techniques as well as the ambition to create a very
palatable and pleasant tasting table oil are major contributors
to low levels of Oleocanthal. In addition, many olive oil brands
sold are a blend of other products and include other inferior
oils like hazelnut oils (which do not contain Oleocanthal),
including various chemicals and hardeners to make it look
and taste like olive oil. Ten minutes of internet searches
under the heading of “Oils are not oils” will convince
you that the olive oil brands you are buying may not be
what the bottle claims. In some cases, a close look at
the labels content may say “blended oils”.
This is important because as a consumer we are
relying on our favourite brand of olive oil to provide
us the many health benefits (and preventable health
conditions) that the Mediterranean population have
enjoyed for so long.
This is where the olive oil that will be produced
in commercial quantities by Pastoria Paddocks &
Produce in a few years will be different. The proprietor
Steven Moustos is not interested in making a high
quality, pleasant tasting, certified organic top shelf
olive oil that will be eligible for major awards, prizes
and recognition. Instead he plans to make an oil that
is bitter, raw, unpleasant to taste and will burn your
throat. This is because his oil is aimed at maximising
the concentration and quantity of Oleocanthal (which
causes burning sensation and throat irritation). Steven
has genetically modified mother trees, propagating cloned
stems from these trees himself to produce an olive that

is intended to have high levels of Oleocanthal. He has developed proprietary harvesting
techniques to further ensure his oil extraction maximises Oleocanthal volume.
So why would Steven, having developed his own genetically cloned and manipulated
olive tree (effectively creating his own olive tree species) intending to plant several thousand
trees at his farm over the next 5 years, go to all this trouble disregarding his plantations
ability to deliver a high quality organically certified top shelf table oil that would be in high
demand? To answer this question, we need to go back 12 years.
Steven’s eldest daughter was diagnosed with Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA) at the
age of 6 affecting most joints. By 8, this condition had spread to the neck with evidence it
had progressed into the jaw. The typical medical protocol to treat this condition is to rely on
various biological drugs some of which are used in chemotherapy. Rather than rely on these
drugs (which can have serious side effects) Steven thought there has to be a safer and more
effective alternative to remiss JRA.
Twelve years later its been well documented from credible sources on the internet
as well as several clinical trials and active ongoing research that has found Oleocanthal
acts similar to Ibuprofen (anti-inflammatory medication). Recent research has also found
that Oleocanthal is a Cyclooxygenase (COX 1 & 2) inhibitor. The reasons these finding are
important is that it helps explain why the Mediterranean population (high consumers of olive
oil) have fewer health condition compared to other population groups. It also helps explain
why oleocanthal can assist with arthritic pain and JRA (Ibuprofen is a non-steroid antiinflammatory drug). Furthermore, Cox2 has been found to be present in active JRA as well
as some cancers and research indicates that Oleocanthal can inhibit the production of Cox2.
To quote “As oleocanthal inhibits COX enzymes, and prostaglandins are downstream
of COX then it is possible that oleocanthal may also exert pharmacological actions in the
treatment of both rheumatoid arthritis and osteoarthritis through COX inhibition. COX
enzymes are a catalyst for the formation of prostaglandins. Therefore, oleocanthal may
attenuate arthritic pain through inhibition of prostaglandins, specifically the synthesis of
PGE2 that accompanies COX inhibition (reference - Oleocanthal, a Phenolic Derived from
Virgin Olive Oil: A Review of the Beneficial Effects on Inflammatory Disease Lisa Parkinson
and Russell Keast)”
This helps answer our question why Steven and Pastoria Paddocks & Produce are aiming
to produce an oil rich in Oleocanthal. The reason is to deliver an oil that may help remiss
JRA. Steve believes so strongly this oil will be effective he has written his own clinical
trial headed “The human oral consumption and topical application of Oleocanthal-OC (EVOO)
for the treatment of Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA)” His hypothesis is “the oral use
of Oleocanthal to attenuate (reduce) inflammation in synovial cells targeting macrophage
cells to reduce toxins and foreign substances which induce an immune response especially
production of antibodies. Prevent production of COX1 & 2 enzyme reducing prostaglandins
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έλαιο θα είναι αποτελεσματικό, ώστε έχει γράψει τη δική
του κλινική δοκιμή με τίτλο «Η ανθρώπινη κατανάλωση
από το στόμα και η τοπική εφαρμογή του ελαιολάδου
με υψηλή ελαιοκανθάλη για τη θεραπεία της νεανικής
ρευματοειδούς αρθρίτιδας (JRA)» Η υπόθεσή του
είναι ότι «η ελαιοκανθάλη θα εξασθενήσει (μειώσει) τη
φλεγμονή στα αρθρικά κύτταρα στοχεύοντας κύτταρα
μακροφάγων και μειώνοντας τις τοξίνες και τις ξένες
ουσίες που επάγουν μια ανοσοαπόκριση, ιδιαίτερα την
παραγωγή αντισωμάτων. Αποτρέπει την παραγωγή
προσταγλανδινών, μειώνοντας το ένζυμο COX1 &
2, μειώνοντας τη φλεγμονή και συμβάλλοντας στην
πλήρη ύφεση ή μειώνοντας σημαντικά την αυτοάνοση
δραστηριότητα κατά 12 μήνες ».
Όσον αφορά τον καρκίνο, η ελαιοκανθάλη έχει βρεθεί
ότι προκαλεί ρήξη των καρκινικών κυττάρων χωρίς να
επηρεάζει τα φυσιολογικά κύτταρα μέσω μιας διαδικασίας
που ονομάζεται LMP. Για να παραθέσω «η ελαιοκανθάλη
μπορεί να διαρρήξει τις μεμβράνες των λυσοσωμάτων,
τις δομές μέσα στα κύτταρα όπου αποθηκεύονται τα
απόβλητα, οδηγώντας στην απελευθέρωση των ενζύμων
που προκαλούν κυτταρικό θάνατο. Αυτό συμβαίνει στα
καρκινικά κύτταρα χωρίς να βλάπτονται τα υγιή κύτταρα.
Σε μερικές μελέτες, η ελαιοκανθάλη προκάλεσε τη
θραύση και το θάνατο των καρκινικών κυττάρων εντός
30 λεπτών, αντί των 16 έως 24 ωρών που απαιτούνται
για προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, γνωστό ως
απόπτωση. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εργαστηριακές
καλλιέργειες κυττάρων όγκου μαστού, παγκρέατος
και προστάτη από ποντίκια για να διαπιστώσουν εάν
θα μπορούσαν να θανατωθούν με ελαιοκανθάλη ή πιο
συγκεκριμένα με τη διαδικασία της «διαπερατότητας
λυσοσωμικής μεμβράνης» (LMP). Τα νέα ευρήματα
υποδηλώνουν ότι οι λυσοσωμικές μεμβράνες των
καρκινικών κυττάρων είναι ασθενέστερες από αυτές
των φυσιολογικών κυττάρων. Λόγω της επίδρασής
τους σε αυτά, η ελαιοκανθάλη μπορεί να αποδειχθεί
αποτελεσματική για τη θεραπεία του καρκίνου»
Ο μόνος τρόπος για να αποδειχθεί η υπόθεση του
Steven και να εξεταστεί εάν η κλινική δοκιμή της JRA με τη
χρήση ελαιοκανθάλης θα αποδώσει θετικά αποτελέσματα
είναι να διεξαγάγει μια επίσημη κλινική δοκιμή που να
παρακολουθείται από μια ομάδα δεοντολογίας. Μέσα από
τη συνεχιζόμενη έρευνα του θέματος και την οικοδόμηση
των επαφών του που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο
πεδίο, γνώρισε τον καθηγητή Προκόπη Μαγιάτη, PhD

φαρμακοποιό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο κ.Μαγιάτης, ο οποίος πιστεύει ο ίδιος στα
ιατρικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει
η ελαιοκανθάλη, μοιράστηκε την κλινική
δοκιμή του Steven με μερικούς από τους
ιατρικούς συναδέλφους του. Αρκετοί Κλινικοί
Φαρμακολόγοι είδαν τα πιθανά οφέλη από
τη χρήση της ελαιοκανθάλης για τη θεραπεία
της JRA και συμφώνησαν όχι μόνο να
επιβλέψουν και να διεξάγουν αυτή την κλινική
δοκιμή αλλά να την υποβάλλουν επίσημα για
λογαριασμό του Steven για κρατική ή ιδιωτική
χρηματοδότηση στην Ελλάδα.
Θέλει τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια
μέχρι το αγρόκτημα του Steven να παράγει
μια εμπορική ποσότητα ελαίου και λίγα
χρόνια ακόμα για να φυτέψει πάνω από
5.000 ελαιόδεντρα που έχει κλωνοποιήσει
γενετικά. Η κλινική δοκιμή μπορεί να
διαρκέσει ένα χρόνο (εάν όχι περισσότερο)
(εξαρτάται από τη χρηματοδότηση), οπότε
όλοι θα πρέπει να περιμένουμε υπομονετικά
για οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα.
Ο Steven θα ήθελε να ευχαριστήσει τον
καθηγητή Gary Beauchamp και τον καθηγητή
Russel Keast για το ενδιαφέρον και την
υποστήριξή τους, και ιδίως τον Prof Keast ο
οποίος ενθάρρυνε και συνέστησε τον Steven
να γράψει μια κλινική δοκιμή έτσι ώστε η
ελαιοκανθάλη να μπορεί να δοκιμαστεί και
να δημοσιευτεί με αξιοπιστία υπό ιατρική
επίβλεψη προστατεύοντας την υγεία
οποιουδήποτε συμμετέχοντα σε περίπτωση
εμφάνισης ανεπιθύμητης αντίδρασης σε
αυτή την ένωση. Ο Steven θα ήθελε ειδικά να
ευχαριστήσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον
καθηγητή Προκόπη Μαγιάτη και τον Κλινικό
Φαρμακολόγο καθ. Νικόλαο Δρακούλη για
όλη τη στήριξη και τις προσπάθειές τους
για να γίνει πραγματικότητα αυτή η κλινική
δοκιμή για την JRA.
Όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει
με τον Steven για περισσότερες
πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει
μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Steven.moustos@bigpond.com.
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reducing inflammation contributing to full remission
or significantly reducing autoimmune activity by 12
months”.
As for cancer, Oleocanthal has been found to
rupture cancer cells without affecting normal
cells through a process called LMP. To quote
“oleocanthal may rupture membranes of
lysosomes, the structures within cells where
wastes are stored, leading to the release of
enzymes that cause cell death. This happens
in cancer cells without harming healthy
cells. In some clinical studies, oleocanthal
caused cancer cells to break down and die
within 30 minutes, instead of the 16 to 24
hours necessary for programmed cell death,
known as apoptosis. Researchers used
laboratory cultures of breast, pancreatic
and prostate tumour cells from mice to see
if they could be killed by oleocanthal, or to
be more specific, by the process of “lysosomal
membrane permeabilization” (LMP). The new
findings suggest that the lysosomal membranes of
cancer cells are weaker than those of normal cells.
Because of its effect on them, oleocanthal may turn
out to be an effective treatment for cancer”
The only way to prove Steven’s hypothesis and
test whether his JRA clinical trial using Oleocanthal
will deliver positive results, is to conduct a formal
clinical trial headed by a Professor supervisor within a
University monitored by an Ethics group. Until recently,
Steven was unable to secure a professor supervisor
for his trial in his own country. Through his continued
research on topic and building up his contacts who
have an interest in this field, he friended Prokopios
Magiatis, a PhD Pharmacist at the University of Athens.
Prokopios, a believer himself in the medicinal benefits
Oleocanthal may deliver, shared Steven’s clinical trial
with some of his medical colleagues. Several Clinical
Pharmacologist saw the possible benefits of using
Oleocanthal to treat JRA and have agreed not only to
supervise and conduct this clinical trial, but submit it
formally on Steven’s behalf for government or private
funding in Greece. Whilst it’s preferred this trial occur
in Steven’s home country, he agreed the possible
benefits using Oleocanthal to remiss a disease is
too important to ignore and wait for any interest and
support locally, and is grateful a team of experts and a
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willing
country
a
n
d
university
have
come onboard to conduct
his clinical trial
aimed at remising JRA.
It will be at least another 5 years until Steven’s farm is producing a commercial quantity of
oil and a few years still to plant upwards of 5,000 olive trees (by hand, a wheelbarrow, shovel
and watering can) that he has genetically cloned The proposed JRA clinical trial may take a
year (if not longer) to occur (subject to funding) so we will all have to wait patiently for now for
any published results and any positive outcomes.
Steven would like to thank Prof Gary Beauchamp and Prof Russel Keast for their interest
and support as well as a special thanks to Prof Keast who encouraged and recommended Steven
write a clinical trial so that Oleocanthal can be tested and published with credibility under
medical supervision and to safeguard the health of any participant in the event an adverse
reaction to this compound occurs. Steven would also like to thank the University of Athens
and Prokopios Magiatis PhD and his team of Clinical Pharmacologist for all their support and
efforts to see this JRA clinical trial occur.
Anyone who is interested in contacting Steven for more information and regular progress
and updates can contact him by email Steven.moustos@bigpond.com.
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Η συνεισφορά του Εργαστηρίου
Φαρμακογνωσίας και του Παγκόσμιου
κέντρου ελιάς για την υγεία στην
έρευνα πάνω στο ελαιόλαδο
Ποσοτικός προσδιορισμός φαινολικών συστατικών στο ελαιόλαδο.
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Η συστηματική μελέτη του ελαιολάδου από την
ερευνητική ομάδα του Αν.Καθηγητή κ. Προκόπη
Μαγιάτη και της Δρ. Ελένης Μέλλιου στο εργαστήριο
Φαρμακογνωσίας του Φαρμακευτικού τμήματος του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ξεκίνησε πριν από περίπου 10 χρόνια. Η σύσταση του
μη κερδοσκοπικού οργανισμού Παγκόσμιο Κέντρο
ελιάς για την υγεία πριν 2 χρόνια έδωσε νέα διάσταση
και προοπτική στην έρευνα πάνω στο ελαιόλαδο και
γενικότερα πάνω στα προϊόντα της ελιάς σε διεθνές
επίπεδο.

Το πρώτο κρίσιμο βήμα στην έρευνα πάνω στο ελαιόλαδο έγινε το 2012 όταν δημοσιεύτηκε
από το εργαστήριο Φαρμακογνωσίας το πρωτόκολλο ποσοτικού προσδιορισμού φαινολικών
συστατικών με την χρήση NMR (Κάρκουλα Ε.,2012). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος μας επιτρέπει
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περίπου ενός λεπτού, να παίρνουμε ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων
πληροφοριών που αφορούν το φαινολικό περιεχόμενο του ελαιολάδου. Το πρωτόκολλο αυτό
τροφοδότησε στη συνέχεια μια σειρά μελετών που σκοπό είχαν να αποκωδικοποιήσουν όλα
εκείνα τα δεδομένα τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στην παραγωγή ελαιολάδου πλούσιο
σε φαινολικά συστατικά. Η μέθοδος NMR είναι αναγνωρισμένη από τον ΕΦΕΤ και μπορεί να
χρησιμοποιείται από κάθε παραγωγό για την τεκμηρίωση του ευρωπαϊκού ισχυρισμού υγείας.
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου NMR είναι σε εξαιρετική συμφωνία
με τα αποτελέσματα της σύγχρονης χρωματογραφίας LC-MS/MS. Οι δυο μέθοδοι δίνουν πολύ
ανώτερα αποτελέσματα σε σχέση με την παλιότερη μέθοδο HPLC-UV καθώς είναι οι μόνες μέθοδοι
που μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια τα φαινολικά συστατικά ένα προς ένα και όχι μόνο ως
σύνολο. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μέθοδος HPLC-UV δίνει αποτελέσματα με μονάδα μέτρησης
τα ισοδύναμα τυροσόλης και όχι της κάθε ουσίας χωριστά και αυτό το γεγονός πολύ συχνά
οδηγεί σε σύγχυση. Πολύ πρόσφατα ο ευρωπαϊκός οργανισμός EFSA που είναι υπεύθυνος για
τους ισχυρισμούς υγείας επιβεβαίωσε ότι ο ισχυρισμός υγείας του ελαιολάδου έχει βασιστεί στην
ανάλυση συγκεκριμένων φαινολών μια προς μια και όχι γενικά ως σύνολο.

ομαδοποιήσεις, προσφέροντας έναν θησαυρό πληροφοριών. Για το Ελληνικό
προϊόν μάλιστα, έχουν εκπονηθεί εκτενείς στατιστικές μελέτες που αφορούν το
ελαιόλαδο από 25 διαφορετικές ποικιλίες και από τις διαφορετικές περιοχές της
Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Aristoil». Αποτέλεσμα των μελετών
αυτών είναι και ο διαδραστικός χάρτης που δημιουργείται για όλες τις περιοχές
αυτές και για την ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται από τους παραγωγούς.

Χαρτογράφηση του ελαιολάδου.

Νέα συστατικά του ελαιολάδου.

Από το 2012 ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου που αφορά την ανάλυση χιλιάδων δειγμάτων
ελαιολάδου τόσο από την Ελλάδα όσο και από όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά έχουν αναλυθεί ελαιόλαδα
από Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Αμερική, Κύπρο, Τυνησία, Πορτογαλία, Λίβανο, Ισραήλ, Τουρκία,
Αλγερία κ.α. Οι αναλύσεις αυτές έγιναν με σκοπό να βρούμε εκείνα τα διακριτικά χαρακτηριστικά
που ξεχωρίζουν τα ελαιόλαδα μεταξύ τους, και να τα αναδείξουμε ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
προς όφελος του παραγωγού. Με την διαρκή υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος Interreg
Med «Aristoil» έχουμε προχωρήσει σε ανάλυση πάνω από 7000 δειγμάτων ελαιολάδου από
όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν την μεγαλύτερη βάση δεδομένων που αφορά
το φαινολικό προφίλ του ελαιολάδου και καθημερινά υπόκεινται σε στατιστικές αναλύσεις και

Η συστηματική παρατήρηση διαφορετικών φαινολικών προφίλ μας έδωσε
την ευκαιρία να εντοπίσουμε, να απομονώσουμε και να παρουσιάσουμε νέα
συστατικά από το ελαιόλαδο. Το 2015 παρουσιάστηκαν από το εργαστήριο μας
2 ομάδες φαινολικών συστατικών (Διαμαντάκος Π.,2015). Πρόκειται για την
Ελαιοκορωνάλη και την Ελαιομισσιονάλη, δύο ομάδες φαινολικών συστατικών
που για πρώτη φορά βρέθηκαν στο ελαιόλαδο και σε πολλές περιπτώσεις
αποτελούν τα κυρίαρχα φαινολικά συστατικά του ελαιολάδου. Η ελαιοκορωνάλη
μάλιστα αποτελεί καινούριο φυσικό προϊόν αφού για πρώτη φορά αναφέρθηκε η
ύπαρξή της στην φύση. Έκτοτε ο ποσοτικός προσδιορισμός αυτών των φαινολικών
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The Contribution of the
Pharmacognosy Laboratory and the
World Olive Centre for health on the
Research for olive oil
Determination of Phenolic Ingredients in olive oil.

The first critical step in the research on olive oil was done on 2012 when the protocol of
quantitative determination of phenolic components using NMR (Karkoula E., 2012) was published
by the laboratory of Pharmacognosy. This pioneering method allowed us in a very short time,
about one minute, to obtain a wide range of reliable information concerning the phenolic content
of olive oil. This protocol has fueled a series of studies designed to decode all those data
that can lead us to the production of olive oil rich in phenolic ingredients. The NMR method is
recognized by the EFET and can be used by each producer for the documentation of the European
health claim. Recent studies have shown that the results of the method NMR are in excellent
agreement with the results of the modern chromatography LC-MS/MS. The two methods give
superior results in relation to the older method HPLC-UV as they are the only methods that can
accurately measure the phenolic constituents one by one and not just as a whole. It should
be clarified that the method of HPLC-UV gives results using the tyrosol equivalents as unit of
measurement and not of each substance separately and this fact very often leads to confusion.
Very recently, the European Agency EFSA, responsible for the health claims, confirmed that the
health claim of olive oil has been based on the analysis of specific phenols, one by one and not
generally as a total.

Mapping of olive oil.

Since 2012, a race concerning the analysis of thousands of olive oil samples from Greece as
well as from all over the world, has begun. Samples from Italy, Spain, Croatia, America, Cyprus,
Tunisia, Portugal, Lebanon, Israel, Turkey, Algeria etc have been analysed. These analyses were
made in order to find those distinctive characteristics that distinguish the olive oils among them
and highlight them as particular characteristics for the benefit of the producer. With continuous
support from the research program Interreg Med «Aristoil» we have analyzed over 7000
samples of olive oil from all over the world. These results have created the largest database
on the phenolic profile of olive oil in the world and every day they are a subject of statistical
analysis, offering a treasure of information. For the Greek olive oil have been performed extensive
statistical studies concerning olive oil from 25 different varieties and from all the different
regions of Greece that participate in the program «Aristoil». The result of these studies is the
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The systematic study of olive oil by the research
team of Assoc. Professor Dr. Prokopios Magiatis and
Dr. Eleni Melliou in the Laboratory of Pharmacognosy
of the Pharmacy Department at the National and
Kapodistrian University of Athens started about
10 years ago. The establishment of the non-profit
organization World Olive Center for health 2 years
ago gave a new dimension and perspective to the
research on olive oil and more generally on olive
products at international level.

interactive map that has been created for all these areas and the corresponding
quality of the produced olive oil.

New ingredients of olive oil.

The systematic observation of different phenolic profiles among the
thousands of samples, gave us the opportunity to identify, isolate and present
new ingredients from olive oil. In 2015, two groups of phenolic ingredients
(Diamantakos P., 2015) were presented by our laboratory: Oleokoronal and
Oleomissional, two groups of phenolic ingredients that were found in olive oil
for the first time and in many cases are the predominant phenolic constituents
of olive oil. Oleokoronal is a new natural product, reported for the first time to
exist in nature. Since then, the quantitative determination of these two phenolic
ingredients is included in the analyses made by our laboratory. A few years later
and specifically in 2018, the research team of the laboratory presented another
ingredient, the Oleocanthalic acid, also a phenol of olive oil (Tsolakou A., 2018).
This discovery came as a result of the study about the storage conditions of olive
oil after its production, and also about the life time of the phenolic ingredients.
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συστατικών συμπεριλαμβάνεται στις αναλύσεις που γίνονται από το εργαστήριό μας.
Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2018, η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου
παρουσίασε και ένα ακόμα συστατικό, το ελαιοκανθαλικό οξύ, μια επίσης φαινόλη του
ελαιολάδου (Τσολάκου Α.,2018). Η ανακάλυψη αυτή προήλθε από την μελέτη σχετικά με
τις συνθήκες αποθήκευσης του ελαιολάδου μετά την παραγωγή του, αλλά και τον χρόνο
ζωής των φαινολικών συστατικών. Έτσι εντοπίστηκε μια καινούρια ένωση η οποία ανήκει
σε αυτήν την πολύ σημαντική κατηγορία ουσιών αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και έναν
δείκτη γήρανσης του ελαιολάδου. Τέλος, πρόσφατα, μια ακόμα ένωση εντοπίστηκε και
απομονώθηκε για πρώτη φορά από το ελαιόλαδο. Πρόκειται για το ελενολίδιο μια ένωση
που αν και δεν ανήκει στην κατηγορία των φαινολών, εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ως προς τις υγειοπροστατευτικές του ιδιότητες. Η παρουσίαση του ελενολιδίου μάλιστα,
αναδείχθηκε κορυφαία παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 2018
στο Split της Κροατίας (Ρηγάκου Α. 2018).

Διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου.

Η διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο φάνηκε από την αρχή
ότι κρύβει τα περισσότερα μυστικά για την δημιουργία των φαινολικών συστατικών του
ελαιολάδου. Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ΑRISTOIL» ελαιοποιήσαμε
πάνω από 210 πειραματικά δείγματα σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου
μάλαξης. Μέσα από αυτήν την διαδικασία μπορέσαμε να ομαδοποιήσουμε πολλά από τα
στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την βάση δεδομένων του εργαστηρίου για
τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Η ποικιλία του καρπού της ελιάς παίζει
σημαντικό ρόλο στην συγκέντρωση των φαινολικών συστατικών στο ελαιόλαδο. Έτσι
υπάρχουν ποικιλίες ελιάς οι οποίες εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης υψηλού
φαινολικού φορτίου και άλλες μικρότερο. Από τα πειραματικά δεδομένα όμως φάνηκε ότι
σχεδόν όλες οι ποικιλίες ελιάς κάτω από κατάλληλες συνθήκες ελαιοποίησης έχουν το
δυναμικό να παράξουν υψηλές συγκεντρώσεις φαινολικών συστατικών. Η ελαιοποίηση
σε μεγάλο βαθμό ωρίμανσης του καρπού οδηγεί σε μεγάλη απόδοση ελαιολάδου ανα
μονάδα βάρους του καρπού αλλά μειώνει σημαντικά το ποσοστό των φαινολών στο τελικό
προϊόν. Κατά την διάρκεια της μάλαξης οι ολικές φαινόλες σε κάθε περίπτωση μειώνονται
σημαντικά. Η πτώση αυτή μπορεί να υπερβαίνει το 70%. Αντίθετα με τις ολικές φαινόλες
υπάρχουν συγκεκριμένες φαινόλες όπως η ελαιοκανθάλη και η ελαιασίνη οι οποίες αντί να
μειώνονται, όπως επιβάλει η γενική τάση των ολικών φαινολών, αυξάνονται τουλάχιστον
μέχρι τα 30 λεπτά μάλαξης. Τέλος οι διαφορετικές θερμοκρασίες που εφαρμόζονται κατά
την μάλαξη επηρρεάζουν σημαντικά το φαινολικό φορτίο. Στις περισσότερες περιπτώσεις
η αύξηση της θερμοκρασίας μάλαξης τουλάχιστον μέχρι τους 28 βαθμούς οδήγησε σε
αύξηση των φαινολών στο δείγμα του ελαιολάδου. Όλα τα συμπεράσματα των παραπάνω
μελετών έχουν συνοψιστεί σε έναν πρακτικό οδηγό που είναι διαθέσιμος σε όλους
τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ARISTOIL και μέσω της ιστοσελίδας του www.
worldolivecenter.com
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Έρευνα και Καινοτομία στον ποιοτικό έλεγχο

Όλες οι παραπάνω μελέτες έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση και
καθοδήγηση του παραγωγού για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος που παράγει.
Γι αυτό τα τελευταία χρόνια, από το εργαστήριο μας έχουν γίνει προσπάθειες ώστε να
δωθούν στον παραγωγό τα κατάλληλα εργαλεία προς αυτήν την κατεύθυνση. Το 2016
παρουσιάστηκε το ‘’Aristoleo’’, εύχρηστο, χαμηλού κόστους χρωματικό τεστ, που σε πολύ
λίγο χρόνο δίνει στον παραγωγό την δυνατότητα να προσδιορίσει την συγκέντρωση σε δύο
από τις κυρίαρχες φαινολικές ενώσεις της ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης. Το χρωματικό
αυτό τεστ μπορεί να το προμηθευτεί ο κάθε παραγωγός και να αξιολογεί το προϊόν του λίγα
λεπτά μόλις μετά την παραγωγή του. Η συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία βραβεύτηκε μάλιστα
από τον ΣΕΒ-Eurobank ως η καλύτερη εφεύρεση για το έτος 2016. Σε συνέχεια των
ίδιων μελετών, το 2018 στον διαγωνισμό καινοτομίας Olive Challenge, παρουσιάστηκε
η ιδέα του ‘’Olive predictor’’. Πρόκειται για μια συστοιχία συσκευών που επιτρέπει στον
παραγωγό με μια πολύ μικρή ποσότητα καρπού ελιάς να παράξει την απαραίτητη ποσότητα
ελαιολάδου την οποία στην συνέχεια την αξιολογεί με το τεστ ‘’Aristoleo’’ και τη συσκευή
ψηφιακής μέτρησης “ARISTOMETRO”. Αξιοποιώντας την γνώση που αποκτήσαμε για την
διαδικασία της μάλαξης δίνουμε στον παραγωγό την ευκαιρία να γνωρίζει την ποιότητα
του ελαιολάδου πριν καν αυτό παραχθεί και να επιλέξει την κατάλληλη περίοδο και τις
κατάλληλες συνθήκες ελαιοποίησης.

Κλινικές μελέτες

Απώτερος στόχος όλων των προσπαθειών μας είναι η αύξηση της οικονομικής
αξίας του ελαιολάδου προς όφελος όλων των παραγωγών. Ο κυριότερος τρόπος για να
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι η εκπόνηση κλινικών μελετών που θα τεκμηριώσουν
με αυστηρά ιατρικά κριτήρια την προστατευτική ή θεραπευτική δράση του υψηλού
φαινολικού ελαιολάδου σε διάφορες παθήσεις. Το εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και το
Παγκόσμιο κέντρο ελιάς για την υγεία βοηθούν στην κατάλληλη επιλογή του ελαιολάδου,
την κατάλληλη επιλογή θεραπευτικού στόχου και όπου είναι εφικτό την οικονομική
υποστήριξη των συνεργατών που εκπονούν τις κλινικές μελέτες. Με αυτό τον τρόπο
σήμερα εκπονούνται πέντε κλινικές μελέτες σε Ελλάδα και Αμερική και προγραμματίζονται
άλλες δύο. Στο παρόν τεύχος θα βρείτε όλα τα ως τώρα αποτελέσματα και τις επόμενες
ενέργειες για:
•	
Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) και Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια
Αδιευκρίνιστης Σημασίας (ΜGUS)
•
Ήπια νοητική διαταραχή
•
Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση
•
Αντιαιμοπεταλιακή δράση σε υγιείς και διαβητικούς ασθενείς
Η με οποιοδήποτε τρόπο συνεισφορά όλων στην προσπάθεια αυτή έχει τεράστια αξία
για όλους!
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This new compound belongs to the very important category of phenolic substances but
at the same time is an indicator of ageing of olive oil. Recently, one more compound
was identified and isolated for the first time from olive oil. Its name is Elenolide and
although it does not belong to the category of phenols, it is of particular interest due
to its health-protective properties. The discovery of Elenolide, was awarded as a best
poster presentation at an international conference held in 2018 in Split, Croatia (Rigakou
A. 2018).

Production Process of olive oil.

The production process of olive oil in the olive mill showed from the beginning that
it hides most of the secrets for the creation of phenolic ingredients of olive oil. Within
the framework of the research program «ARISTOIL» we prepared over 210 experimental
samples of olive oil under different conditions of temperature and malaxation time.
Through this process we were able to group many of the statistical data obtained from
the laboratory database for the different characteristics of olive oil. The variety of olive
fruit plays an important role in the concentration of phenolic ingredients in olive oil.
There are varieties of olives which show a higher possibility of high phenolic content
and others smaller ones. From the experimental data it became obvious that almost
all varieties of olives under suitable milling conditions have the potential to produce
high concentrations of phenolic ingredients. The oil production from ripe olives with
high maturation index leads to high yield of olive oil per unit of weight of the fruit
but significantly reduces the percentage of phenols in the final product. During the
malaxation step, the total phenols are significantly reduced in a time-dependent manner.
This reduction may exceed 70%. Unlike the total phenol concentration, there are specific
phenols, such as oleocanthal and oleacein, which follow an opposite trend at least until
30 minutes of malaxation. Finally, the different temperatures applied during malaxation
significantly affect the phenolic content. In most cases the increase of the malaxation
temperature to 28 degrees led to an increase of the phenols in the olive oil. All the
conclusions of the above studies have been summarised in a practical guide that is
available to all participants in the program ARISTOIL and through the website www.
worldolivecenter.com
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laboratory has been working to provide the producer with the appropriate tools in this
direction. In 2016, the «Aristoleo», a handy, low-cost colorimteric test, was presented,
which in a very short time gives the producer the ability to determine the concentration
in two of the dominant phenolic compounds, the oleocanthal and oleacein. This color
test can be performed by any producer who can evaluate his product a few minutes after
production. This patent was awarded by SEV-Eurobank as the best invention for the year
2016. Following the same research, in 2018, in the Olive Challenge innovation contest,
the concept of Olive Predictor was presented. It is an array of devices that allows the
producer, with a very small amount of olive fruits to produce the necessary quantity of
olive oil, which he then evaluates with the «Aristoleo» test and the «ARISTOMETRO»
digital measuring device. Taking advantage of the knowledge we have gained about the
production process, we give the producer the opportunity to know the quality of the olive
oil before it is produced and to choose the appropriate harvest period and the appropriate
olive oil production conditions.

Clinical Studies

The ultimate goal of all our efforts is to increase the economic value of olive oil
for the benefit of all producers. The main way to achieve this aim is to perform clinical
studies that will substantiate the protective or therapeutic action of high phenolic olive
oil in various diseases with strictly medical criteria. The Pharmacognosy Laboratory and
the World olive center for health play a critical role in the appropriate choice of olive oil,
the appropriate choice of the therapeutic target and where feasible the financial support
of collaborators who perform the clinical studies. In this way, five clinical studies are
currently in progress in Greece and USA and two more are ready to begin. In this issue
you will find all the results of the clinical studies that have been obtained until now and
the planned activities for:
•	
Chronic Lymphocytic Leukemia (CML) and Monoclonal Gammapathy of
Unspecified Importance (ΜGS)
•
Mild Cognitive Impairment
•
Primary & secondary progressive multiple sclerosis
•
Antiplatelet activity in healthy and diabetic patients
Everyone’s contribution to this effort by any means is of huge value to all of us!

All the above studies have as primary purpose to guide the producer and inform him
and about the particular characteristics of the product he produces. The last years, our
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