
Κοινωνική επιχειρηματικότητα και ποιότητα : εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Ελαία ψυχής” 

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Ελαία Ψυχής” είναι ένα ποιοτικό ελαιόλαδο με φρουτώδη λεπτή 

γεύση που παράγεται εδώ και  δώδεκα  χρόνια από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό “Διάπλους”. Η 

εξαγωγή του γίνεται με την μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης  σε πιστοποιημένο ελαιοτριβείο που τηρεί 

όλες τις προδιαγραφές ποιότητας,  ενώ  τα ελαιόδενδρά μας  αφήνονται να παράξουν το προϊόν τους 

χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Είναι ένα μοναδικό προϊόν για τα ελληνικά δεδομένα το οποίο εκτός 

από την ποιότητά του κρύβει μέσα του την ψυχική δύναμη των ανθρώπων που το παράγουν. 

 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός “Διάπλους” είναι ένας από τους πρώτους θεσμοθετημένους 

συνεταιρισμούς στην Ελλάδα που ασχολείται με την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση 

ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Μετά από μια δύσκολη πορεία 16 ετών απασχολεί σταθερά 

75 και πλέον εργαζόμενους σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς ένας εκ των οποίων είναι και η 

παραγωγή ελαιολάδου. Ο συνεταιρισμός διαχειρίζεται ολόκληρο τον ελαιώνα του ψυχιατρικού 

νοσοκομείου που βρίσκεται στο Χαϊδάρι Αττικής στην περιοχή Δαφνί,  ενώ για την συλλογή του 

ελαιοκάρπου απασχολούνται εποχιακά, άτομα  με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.  

 

Το ελαιόλαδό μας κάθε χρόνο ελέγχεται ενδελεχώς και κάθε φορά επιβεβαιώνεται η ποιότητά του ενώ 

το εκλεπτυσμένο άρωμά του μας εκπλήσσει ευχάριστα κάθε φορά. Η πρώτη μας συμμετοχή σε διεθνή 

διαγωνισμό έφερε και την επίσημη  επιβεβαίωση  για κάτι που ξέραμε ήδη:  χάλκινο βραβείο στην 

κατηγορία ποιότητα, στα  Berlin Olive Oil Awards 2020. Η χαρά μας ήταν μεγάλη καθώς πέρα από την 

επιβράβευση στην  ποιότητα, αναδεικνύονται συμβολισμοί κοινωνικού χαρακτήρα και αλληλεγγύης:  

από την γη  στην οποία βρίσκονται τα ελαιόδεντρα μέχρι τους ανθρώπους που συλλέγουν αυτό τον 

ευλογημένο καρπό. 



 

 

Το ελαιόλαδο “Ελαία Ψυχής” συσκευάζεται σε πιστοποιημένο συσκευαστήριο και διατίθεται σε φιάλη 
των 750 ml και μεταλλική συσκευασία των 5 lit. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της Αθήνας. 
Για παραγγελίες και  περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στο 2100105675 ή 
στο τηλ.6944298008 κα Λαζάκη Ελένη. 
 
“Διάπλους” - Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 
Γραφεία και επικοινωνία: Ζαϊμη 2, 10683, Αθήνα 
info@diaplous.eu  
https://www.diaplous.eu/ 
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