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Στην Αυστραλία αποτελεί το 
τρίτο σε πωλήσεις βαλσα-
µικό ξύδι, έχει σταθερούς 

πελάτες από τον Καναδά ως την 
Ιαπωνία και τη Νότια Αφρι-
κή, φιγουράρει στα καλύτερα 
καταστήµατα ντελικατέσεν του 
κόσµου, ενώ είναι η πρώτη ελ-
ληνική εταιρεία που παρήγαγε 
βαλσαµικό ξύδι στην Ελλάδα 
µε την επωνυµία «Βαλσαµικό 
Ξύδι Καλαµάτας Παπαδηµητρί-
ου». Πρόκειται για την εταιρεία 
τροφίµων Παπαδηµητρίου, µε 
έδρα την Καλαµάτα, η οποία 
αντιστέκεται στην κρίση σε σχέ-
ση µε άλλες εταιρείες τροφίµων 
καθώς έχει κυρίως εξαγωγικό 
προφίλ, διακινώντας τα προϊό-
ντα της, όπως βαλσαµικό ξύδι, 
µουστάρδα, σταφίδα και αποξη-
ραµένα φρούτα σε 26 χώρες. Η 
εταιρεία υπό την καθοδήγηση 
της δεύτερης και της τρίτης γε-
νιάς (Κωνσταντίνος και Χρή-
στος Παπαδηµητρίου) παράγει 
ετησίως 2,5 εκατοµµύρια φιά-
λες βαλσαµικού ξυδιού και ανα-
µένει αύξηση τζίρου 15% για το 
2012. Στόχος είναι να επεκτα-
θεί στην Κίνα και να διεισδύ-
σει περαιτέρω στο αεροπορικό 
κέτερινγκ, σε µεγάλες αεροπο-
ρικές εταιρείες της Γερµανίας, 
των ΗΠΑ και των Ηνωµένων 
Αραβικών Εµιράτων.

Η εταιρεία Παπαδηµητρίου 
µετρά επτά και πλέον δεκαετίες 
εµπορικής διαδροµής. Στο τιµό-
νι σήµερα βρίσκεται ο Χρήστος 
Παπαδηµητρίου που είναι διευ-
θύνων σύµβουλος, αλλά ενεργά 
συµµετέχει και ο πατέρας, Κων-
σταντίνος Παπαδηµητρίου, που 
είναι πρόεδρος στο ∆Σ. Ακόµη 
και ο αδελφός του Χρήστου, 
ο ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, 
συµβάλλει στην αναπτυξιακή 
πορεία της εταιρείας, καθώς 
σχεδίασε την ετικέτα του βαλσα-
µικού ξυδιού. 

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Την αρχή όµως έκανε ο 

παππούς Χρήστος Παπαδηµη-
τρίου το 1938 στην Καλαµά-
τα, ανοίγοντας το εµπόριο της 
σταφίδας και χτίζοντας σχέσεις 
εµπιστοσύνης µε σηµαντικούς 
εµπόρους της Βρετανίας. «Το 
εξαγωγικό εµπόριο τότε ήταν 
κυρίαρχος στόχος του ελλη-
νικού κράτους. Το λιµάνι της 
Καλαµάτας έσφυζε από ζωή και 
η ενασχόληση µε τις εξαγωγές 
ήταν η οικονοµική διέξοδος 
του πληθυσµού. Προβλήµατα 
φυσικά υπήρχαν πολλά, άλλης 
µορφής, όπως η αδυναµία από-
κτησης µηχανολογικού εξοπλι-
σµού, η ανεπάρκεια καυσίµων 
και ενέργειας, η έλλειψη κεφα-
λαίων και η γενικότερη φτώ-
χεια του κράτους και η έλλειψη 
υποδοµών. Η ποιότητα όµως 
των προϊόντων και η προσοχή 
που δινόταν από όλους τους 
εµπλεκοµένους ήταν σε πολύ 

υψηλό επίπεδο» αναφέρει ο κ. 
Χρ. Παπαδηµητρίου. Βέβαια, 
προβλήµατα υπάρχουν και σή-
µερα αλλά είναι διαφορετικής 
µορφής, προσθέτει ο ίδιος, το-
νίζοντας ότι «οι σηµαντικότερες 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε 
ως εξαγωγική επιχείρηση εί-
ναι η αδυναµία των τραπεζών 
να χρηµατοδοτήσουν αναπτυ-
ξιακές προσπάθειες και η αδυ-
ναµία του κράτους να συµψη-
φίσει ή να επιστρέψει έγκαιρα 
τον ΦΠΑ. Επίσης τα τελευταία 
χρόνια είχαµε σταθερά απώλει-
ες 5%-10% του ετήσιου τζίρου 
από τις απεργίες στα µέσα µετα-
φοράς και στα λιµάνια». 

Η κρίση έχει επηρεάσει την 
εταιρεία, όχι όµως σε απώλειες 
εσόδων και κερδών αλλά δυ-
σχεραίνοντας την ανάπτυξή της, 
καθώς ενώ υπάρχουν σηµαντι-
κές ευκαιρίες για βελτίωση των 
εξαγωγών, από τη µία πλευρά 
οι τράπεζες δεν διαθέτουν κε-
φάλαια και από την άλλη πελά-
τες στο εσωτερικό καθυστερούν 
ή αδυνατούν να πληρώσουν. 
Πάντως, η κρίση αλλά και οι 
τάσεις της αγοράς τροφίµων ευ-
νοούν τη µαγειρική στο σπίτι, 
οπότε και τα προϊόντα της Πα-
παδηµητρίου, που ανήκουν σε 
αυτή την κατηγορία, τονίζει ο κ. 
Χρ. Παπαδηµητρίου. 

Ο ανταγωνισµός ως πρόσφα-
τα ήταν σχεδόν αποκλειστικά 
εισαγόµενος (από την Ιταλία), 
ενώ σήµερα υπάρχουν πολλές 
προσπάθειες για ελληνικό βαλ-
σαµικό, αρκετές από τις οποίες 
είναι πολύ υψηλού επιπέδου. 
«Αυτός είναι ανταγωνισµός που 
χαίρεσαι να έχεις, τόσο γιατί σε 
κάνει καλύτερο όσο και γιατί 
ισχυροποιεί τις προσπάθειές 
µας στις εξαγωγές, αφού πλέον 

οι ξένοι αγοραστές µαθαίνουν 
ότι υπάρχει γνώση και παρα-
γωγή βαλσαµικού ξυδιού στην 
Ελλάδα» επισηµαίνει ο ίδιος 
επιχειρηµατίας. 

Παρά την κρίση, το 2011 ο 
τζίρος ανήλθε στα 8 εκατ. ευρώ 
από 7 εκατ. ευρώ το 2010 και 
τα EBITDΑ αναµένεται να αγγί-
ξουν τα 700.000 ευρώ, ενώ από 
το 2006 ως σήµερα η εταιρεία 
διπλασίασε τον τζίρο. Για το 
2012 η διοίκηση της εταιρείας 
τροφίµων αναµένει αύξηση τζί-
ρου κατά 15% βασιζόµενη στη 
σταθερά αυξητική πορεία των 
εξαγωγών της και στη νέα συµ-
φωνία για διανοµή των προϊό-
ντων της στην Ελλάδα από την 
εταιρεία Καρούλιας ΒΣ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Σηµείο αναφοράς για την 
εταιρεία υπήρξε η κυκλοφορία 
του βαλσαµικού ξυδιού και µά-
λιστα του πρώτου στην Ελλάδα, 
από τον Κωνσταντίνο Παπαδη-
µητρίου, ο οποίος έχει σπου-
δάσει οινολογία στο Μπορντό 
της Γαλλίας. Επίσηµα κυκλο-
φόρησε στο εµπόριο το 1998. 
Η αναγνώριση του βαλσαµικού 
ξυδιού Παπαδηµητρίου στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, κερ-
δίζοντας µάλιστα µερίδια αγο-
ράς από το ιταλικό που αποτελεί 
τον µεγάλο ανταγωνιστή, συνε-
χίζει ο κ. Χρ. Παπαδηµητρίου, 
είναι το γεγονός ότι προέρχεται 
από την κορινθιακή σταφίδα, 
η οποία έχει φυσικό σκούρο 
χρώµα και αποτελεί την ιδανι-
κή πρώτη ύλη για το βαλσαµι-
κό ξύδι γιατί σε αντίθεση µε τη 
συντριπτική πλειοψηφία των 
ιταλικών δεν έχει συντηρητικά 
και καραµελόχρωµα.
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