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06 ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
          HALLOWEEN H ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΜΑΓΕΥΕΙ

Με 42 διαφορετικές ποικιλίες σε όλο τον 
κόσµο η κολοκύθα έχει χίλια πρόσωπα

14 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
          ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ

Το «εθνικό µας απόσταγµα» κατά τον Νίκο 
Μανούδη πρέπει να γυρίσει πια σελίδα

18 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 
          ΚΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

«Θέλουµε να βοηθήσουµε την εξωστρέφεια 
των επιχειρήσεων», λέει ο Αλ. Καχριµάνης

24      ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ 
          ΤΟ ΡΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ LIDL ΕΛΛΑΣ 

Ταξίδι γνωριµίας µε τα οινοποιεία Ελληνικά 
Κελλάρια Οίνων και Cavino οργάνωσε η Lidl 

22 ΑΝ ∆ΕΝ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ 
           ∆ΕΝ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΚΡΟΚΟ
                 Στην ενηµέρωση για τη χρήση του κρόκου 
            κυρίως στη µαγειρική το εµπορικό στοίχηµα

36 ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ
           Με πρωτοβουλία της ΕΝΟΑΒΕ ορίζεται 
            η 1η Νοεµβρίου για τον εορτασµό του

39 ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗ SITEVI  
          H 29η Sitevi αναµένεται να υποδεχθεί πάνω 
            από 50.000 επισκέπτες από 50 χώρες 

48 ΗΟΤ SPOT ΓΙΑ BIRDWATCHING
                 Για τους απανταχού φίλους του σπορ 
            το Μεσολόγγι φιλοξενεί 270 είδη πουλιών

ΤΟ ‘21 ΑΛΛΙΩΣ ΜΕ PLAYMOBIL

37

12  ΘΕΛΕΙ ΠΓΕ ΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 42  ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΑΡΑ∆ΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ιδιοκτησία Green Box Εκδοτική ΑΕ, Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57, τηλ. 210/3232905, fax 2103232967, e-mail: info@agronews.gr | Εκδότης/∆ιευθυντής Γιάννης 
Πανάγος | Επιµέλεια έκδοσης Ειρήνη Σκρέκη | Σύνταξη Λεωνίδας Λιάµης  Μαρία Γιουρουκέλη  Μαρίνα Σκοπελίτου  Πέτρος Γκόγκος  ∆ανάη Λάζαρη  Γιώργος 
Κοντονής  Σοφία Σπύρου  | ∆ηµιουργικό - Σελιδοποίηση Βασιλική Κονόµου | Eµπορικός ∆ιευθυντής Παναγιώτης Αραβαντινός | ∆ιαφήµιση - Μάρκετινγκ Μωρίς Σιακκής  
Νατάσα Στασινού | ∆ιανοµή ΑΡΓΟΣ ΑΕ | Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία Καθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε. 

| Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, 
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Βασίλη Βερβερίδη (123RF)
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 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α    Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α

E D I T O R I A L

info

3.804  
συµµετοχές είχε ο 

παγκόσµιος διαγωνι-
σµός World Cheese 

Awards, µε νικητή το 
Rogue River Blue από 

τις ΗΠΑ

όσων επιδοτήθηκαν µε 
πριµ πρώτης εγκατά-
στασης στην Ελλάδα 

είναι γυναίκες

Κάθε 24 ώρες, 
1.000 αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις κλεί-
νουν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση

24

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

Μεγάλη σταφιδική κρίση 
και μετανάστευση στις αρχές 
του προηγούμενου αιώνα 
Η αγροτική µεταρρύθµιση του 1871 στην παλιά Ελ-
λάδα αποτέλεσε µια από τις σηµαντικότερες τοµές 
στο εσωτερικό της χώρας και εισήγαγε αλλαγές στο 
καλλιεργητικό σύστηµα της εποχής. 
∆εδοµένου µάλιστα του πολύ µικρού µεγέθους του 
κλήρου, οι ιδιοκτήτες στράφηκαν προς την εφαρµο-
γή εντατικών συστηµάτων παραγωγής, προκειµένου 
να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητι-
κά γεωργικά εισοδήµατα. Την εποχή εκείνη, η µεγά-
λη ζήτηση της σταφίδας από την ευρωπαϊκή αγορά 
στρέφει τους µικροϊδιοκτήτες µαζικά προς την αµπε-
λοκαλλιέργεια. Για το ελληνικό κράτος αντιπροσώ-
πευε τη µόνη εξαγώγιµη παραγωγή, η οποία µπο-
ρούσε να της εξασφαλίσει συνάλλαγµα και γι’ αυτό 
την προώθησε ιδιαίτερα. Μια συγκυρία της εποχής, 
η καταστροφή των γαλλικών αµπελώνων στα τέλη 
του 19ου αιώνα από φυλλοξήρα, αύξησε υπέρµετρα 
τη ζήτηση της πελοποννησιακής σταφίδας και προ-
κάλεσε κατακόρυφη άνοδο των τιµών. Κατά τις δε-
καετίες 1880 και 1890 η παραγωγή της σταφίδας 
στην Ελλάδα αυξήθηκε µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς, από 
220.000 τόνους το 1860 σε 700.000 τόνους το 1900, 
καταλαµβάνοντας το σύνολο σχεδόν της γεωργικής 
γης και η σταφιδοκαλλιέργεια µετατράπηκε σχεδόν 
σε µονοκαλλιέργεια. 
Όµως, στα τέλη της δεκαετίας του 1890 οι γαλλικοί 
αµπελώνες επανεγκαθίστανται (µε τη χρήση ανθε-
κτικών στη φυλλοξήρα υποκειµένων), η προσφορά 
σταφίδας στην ευρωπαϊκή αγορά αυξάνεται, µε απο-
τέλεσµα η τιµή της να µειώνεται σηµαντικά από έτος 
σε έτος. Έτσι δηµιουργήθηκε η γνωστή «σταφιδική 
κρίση», η οποία διήρκεσε έως τις πρώτες δεκαετίες 
του εικοστού αιώνα.
Η κρίση της σταφίδας µείωσε δραµατικά τα γεωργι-
κά εισοδήµατα των µικροκαλλιεργητών και κατά συ-
νέπεια υποκίνησε µεταναστευτικά ρεύµατα, τα οποία 
την εποχή εκείνη βρήκαν διέξοδο προς τις υπερπό-
ντιες χώρες και πιο συγκεκριµένα προς τις Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής. Το µεταναστευτικό αυτό ρεύµα 
ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και πήρε πολύ µε-
γάλες διαστάσεις τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού.

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

Την παρθενική του 
εμφάνιση έκανε ο Joker 
τον Μάρτιο του 1940

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΜΕΝ, ΕΤΩΝ 72 ∆Ε

30%

ΠΕΡΙ
ΑΝΕΜΩΝ
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εμφάνιση έκανε ο Joker 
τον Μάρτιο του 1940

Το µεγαλύτερο αιολικό πάρκο της 
χώρας εγκαινιάστηκε στο όρος Κα-
φηρέας της Εύβοιας. Με ισχύ 154,1 
MW το σύµπλεγµα περιλαµβάνει 67 
ανεµογεννήτριες που θα µειώνουν 
τις εκποµπές CO2 στην ατµόσφαιρα 
κατά 315.000 τόνους το χρόνο. 
Η επένδυση έφτασε στα 300 εκατ. 
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ο παραµύθι της Σταχτοπούτας, µε την κολο-

κύθα που µεταµορφώθηκε σε άµαξα, αποτε-

λεί κοµµάτι της παιδικής µας ηλικίας, ενώ 

όλοι γνωρίζουµε το αµερικανικό έθιµο του 

Halloween την παραµονή των Αγ. Πάντων, 

µε τις µεγάλες πορτοκαλί κολοκύθες να απεικονίζουν 

τροµαχτικά πρόσωπα. Στην Ελλάδα πιο συνηθισµένη εί-

ναι η χρήση της κολοκύθας στη ζαχαροπλαστική, σε πί-

τες διαφόρων ειδών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχί-

σει να χρησιµοποιείται εξίσου ως υλικό στη µαγειρική 

σε αλµυρούς συνδυασµούς. Αν καταφέρει κανείς να πε-

ράσει από το σκληρό περίβληµά της, θα ανακαλύψει την 

καλά προστατευµένη, νόστιµη σάρκα της, που µπορεί να 

µεταχειριστεί µε ποικίλους τρόπους.

Στην αγορά θα βρούµε κολοκύθες σε πολλά µεγέθη, σχή-

µατα και χρώµατα. Σφαιρικές, επιµήκεις, κυλινδρικές ή 

αχλαδόµορφες, σε µεγέθη µίνι µέχρι τεραστίων διαστά-

σεων και σε αποχρώσεις πορτοκαλί, κίτρινου, πράσινου, 

λευκού, µε σάρκα από ανοιχτό κίτρινο, έως βαθύ πορτο-

καλί. Ένας εµπειρικός κανόνας λέει πως όσο βαθαίνει 

το χρώµα της κολοκύθας, τόσο πιο γλυκιά είναι. Η συλ-

λογή της ξεκινά στα τέλη Αυγούστου και ολοκληρώνεται 

στα µέσα φθινοπώρου, οπότε είναι και η καλύτερη εποχή 

ωρίµανσής της, ενώ κυκλοφορεί στην αγορά έως τα τέλη 

Μάρτη. Συνηθέστερα ελληνικά είδη είναι η νεροκολοκύ-

θα, η γλυκιά και η φλασκιά ή λαγηνοκολοκύνθη, µε το 

χαρακτηριστικό αχλαδόµορφο σχήµα, που όταν ξεραθεί 

χρησιµοποιείται ακόµα και ως διακοσµητικό. 

Όσο για την ιστορία αυτού του ιδιαίτερου φυτού, ακόµα 

και αυτή παρουσιάζει πολλές παραλλαγές, µε επικρατέ-

στερη εκδοχή αυτή της προέλευσής του από την Κεντρική 

και Νότια Αµερική. Υπάρχουν αναφορές ότι πριν από χι-

λιάδες χρόνια χρησιµοποιούνταν από τους ιθαγενείς των 

Άνδεων, στη διατροφή τους, ως σκεύος ή υλικό για την κα-

τασκευή χαλιών. Οι Ισπανοί κατακτητές µετέφεραν το πο-

λύτιµο λαχανικό στην Ισπανία και την Πορτογαλία τον 15ο 

ή τον 16ο αιώνα, όπου µε τα χρόνια αφοµοιώθηκε σε όλη 

την Ευρώπη, ενώ έγινε µέρος της αγγλοσαξονικής παρά-

δοσης και εντάχθηκε σε µύθους και παραδόσεις. Το έθιµο 

του Halloween θα το βρει επίσης κανείς σε πολλές παραλ-

λαγές, είτε για τον εορτασµό του τέλους του καλοκαιριού, 

είτε στη µνήµη του άσωτου Jack, αιώνια καταδικασµένου 

να περιφέρεται τη νύχτα µε ένα κερί σε κολοκύθα. Άγγλοι 

και Ιρλανδοί µετανάστες έφεραν µαζί τους τις αυτές ιστορί-

ες στις ΗΠΑ, µετατρέποντας το Halloween στη δεύτερη πιο 

επικερδή εµπορικά γιορτή, µετά τα Χριστούγεννα.

Τ Η Σ  ∆ Α Ν Α Η Σ  Λ Α Ζ Α Ρ Η

 Η  A Π Ο Ψ Η    Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο Σ  Κ Α Ρ Π Ο Σ

Τ

Γιγαντιαία κολοκύθα στο Βέλγιο 
έσπασε το παγκόσµιο ρεκόρ  
το 2016, µε βάρος 1.190,5 κιλά

Οι Ισπανοί κατακτητές  
την έφεραν στην Ευρώπη  
τον 15ο αιώνα

Με χίλια πρόσωπα

15ος
Υπάρχουν 42 διαφορετικές  
ποικιλίες κολοκύθας 
 σε όλο τον κόσµο

42
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ΥΠΕΡ ΜΙΑΣ ΑΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΑΙΞΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΘΑΝΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ
Ο  Άρθουρ Μίλερ έγραψε το 1948 το εξαίρετο 
έργο «Ο Θάνατος του Εµποράκου» για να θίξει τις 
συνέπειες του κραχ του 1929 και τις διαψεύσεις που 
ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος έφερε στους ανθρώπους 
ενώ συνεχίζει και σήµερα να αποτυπώνει την 
τραγωδία του σύγχρονου αστού 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  ∆ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Μ Ι Χ Α Η Λ Ι ∆ Η Σ
∆ Η Μ Ο Σ Ι Α  Γ Ρ Α Φ Ω Ν  Κ Α Ι  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ  -   Α Γ Ρ Ο Ν Ε Α

Κ  
ατά ποιητική αναλογία, σήµερα στην 

Ελλάδα, µετά την ευδαιµονία του τέ-

λους του 20ού αιώνα και την ψυχρο-

λουσία των µνηµονίων, θα µπορού-

σε ίσως κάποιος ευφυής να καταγρά-

ψει ένα δράµα µε τίτλο «Η δολοφονία 

του κτηνοτρόφου» για να θίξει την κατάσταση στην 

οποία έχουν φέρει τους κάποτε νοικοκυραίους κτη-

νοτρόφους της Αττικής οι σύγχρονοι αστοί. Για να 

µπορέσει να γίνει κατανοητός ο παραλληλισµός, θα 

µπορούσαµε να καταγράψουµε ιστορικά την πορεία 

µιας µόνο οικογένειας κτηνοτρόφων, που αντανα-

κλά κάθε άλλη. Για την ευχέρεια του κειµένου θα 

χρησιµοποιηθούν κάποια ονόµατα, έτσι απλά για να 

γίνει πιο κατανοητή η ιστορία.

Ο Βασίλης κι ο αδελφός του, γόνοι Βλάχων κτηνο-

τρόφων από τα Βαρδούσια Φωκίδας, έχουν µεταφέ-

ρει την κτηνοτροφική τους εκµετάλλευση στα περί-

χωρα της Αθήνας, στο Περιστέρι, καθ’ όσον η µεγά-

λη κατανάλωση γίνεται στην Αθήνα και τα µεταφο-

ρικά µέσα δεν είναι τόσο αξιόπιστα για τόσο ευαλ-

λοίωτα αγροτικά προϊόντα. 

Τότε ήταν κατανοητό ότι αν θέλεις γάλα, πρέπει να 

βρεις τρόπο να συµβιβαστείς µε την κοπριά, καθ’ 

όσον για κάθε λίτρο γάλα συµπαράγονται τρία κιλά 

κοπριά. Άσε που στο Κολωνάκι υπάρχουν φωτογρα-

φίες µε πρόβατα που βόσκουν και κανένας δεν δια-

µαρτύρεται για τις κοπριές. Όµως οι συγκάτοικοι στο 

Περιστέρι δυσκολεύονταν µε την παραγωγική δια-

δικασία του γάλακτος και έτσι τα δύο αδέλφια επέ-

λεξαν να µεταφέρουν τον στάβλο τους σε µια απο-

µακρυσµένη περιοχή, στο Μενίδι, και µετέφεραν το 

γάλα τους στον Ελαιώνα (ΑΣΤΥ). 

Το 1968 η κανονικά αδειοδοτηµένη κτηνοτροφική 

εγκατάσταση µε τσιµεντένια οικήµατα και αυτόµα-

τα αµελτικά µηχανήµατα Alfa Laval λειτουργούσε 

πλήρως. Τα αδέλφια επένδυσαν χρήµατα και τη ζωή 

τους. Και βέβαια τα σπίτια τους ήταν, όπως ήξεραν οι 

σωστοί κτηνοτρόφοι, δίπλα στα ζωντανά τους. Από 

φωτογραφίες της περιοχής φαίνονται πολύ µακριά 

τα φώτα της Αθήνας και βέβαια το γυµνό από αστι-

κές δραστηριότητες πεδίο, ούτε κατοικία, ούτε δρό-

µοι µέχρι την Αθήνα.  Η οικογένεια του Βασίλη πια 

αποτελείται από την Αρβανίτισσα Κατερίνα από τη Χα-

σιά, τον Γιάννη και την Μάγδα. Η µονάδα εργασίας εί-

ναι η οικογένεια στις αγροτικές κοινωνίες. Όλοι µαζί 

δουλεύουν και µάλιστα χωρίς weekend. Και όταν ενη-

λικιώθηκαν τα παιδιά συστέγασαν τις δικιές τους µι-

κρότερες εκµεταλλεύσεις, µαζί, εκεί στο Μενίδι.

Βέβαια το ανύπαρκτο λεγόµενο ελληνικό κράτος 

ήταν ανίκανο να προβλέψει τις εξελίξεις. Οι νοµο-

ταγείς πολίτες την «πλήρωσαν» πάλι, εκτεθειµένοι 

σε κάθε επένδυσή τους, ακόµα και οι νοµοταγείς, 

 «Εάν συµφωνή-
σουµε, θα πρέπει 
να αποζηµιώσουµε, 
αν θέλουν, τους 
παλαιούς χρήστες, 
αλλιώς θα πρέπει να 
αφήσουµε όσους βρή-
καµε εκεί να ολοκλη-
ρώσουν τον βιολογικό 
τους κύκλο. Αυτό 
ήδη είναι µια πολύ 
µεγάλη παραχώρηση 
των κτηνοτρόφων. Η 
βιοµηχανία µένει εκεί 
όσα χρόνια και αν 
περάσουν» σηµειώνει 
η γραµµατέας του 
Κτηνοτροφικού Συλ-
λόγου Αττικής Μάγδα 
Κοντογιάννη.

Α Π Ο  Κ Α Ρ ∆ Ι Α Σ
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οι αδειοδοτηµένοι. Παρ’ όλο που έβλεπαν οι νεοέ-

ποικοι τον ιδιόκτητο αδειοδοτηµένο στάβλο, τεµά-

χισαν τα χωράφια εκεί γύρω και τα αγόρασαν νεο-

αστοί, και µάλιστα «φθηνά», διότι ήταν δίπλα στον 

στάβλο. «Έπαιξαν» κερδοσκοπικά µε τις ζωές και 

τις δουλειές των ήδη έντιµων κατοίκων. Και κέρδι-

σαν όλοι, εκτός από τους κτηνοτρόφους.  Οι νεοα-

στοί απόκτησαν φθηνό οικόπεδο. Οι ιδιοκτήτες µο-

σχοπούλησαν. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι στην πολεο-

δοµία έκαναν τα στραβά µάτια (µε το αζηµίωτο). Οι 

εκλεγόµενοι ψηφοθήρησαν ή ακόµα χειρότερα έγι-

ναν εργολάβοι ή µεσίτες. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι 

«κυνήγησαν» τους κτηνοτρόφους µε κανονισµούς 

και περιβαλλοντικές µελέτες κ.λπ. για να αποκτή-

σουν αξία (µε το αζηµίωτο;) τα χωράφια που έγιναν 

οικόπεδα. Και όταν έγιναν πολλοί οι καινούργιοι 

«γείτονες», πίεσαν ανήθικα και ενέταξαν στο σχέ-

διο πόλης τις νέες επιλογές τους και µαζί και τους 

παλαιούς στάβλους, αλλάζοντας τις χρήσεις γης. 

Το πολύ κακό και ανήθικο ήταν ότι εις βάρος 

των κτηνοτρόφων συνέπραξαν και οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι και οι εκλεγµένοι τοπικοί άρχοντες, 

µε την πολύ απλή τεχνική της παράλειψης άµε-

σης εφαρµογής των νόµων. Έτσι όταν δηµοσι-

εύτηκε ο νόµος 4056/12-3-2012 για την αδειο-

δότηση των νέων στάβλων, οι δηµόσιοι υπάλλη-

λοι των κατά τόπους περιφερειών δηµιούργησαν 

άπειρα προβλήµατα στην εφαρµογή για τους νέ-

ους στάβλους, µε ερωτήµατα, καθυστέρηση σύ-

στασης επιτροπών, προσκόµµατα στις αυτοψίες 

και πολλά ακόµα «ευφυή» αλλά σίγουρα αποτρε-

πτικά για νέους στάβλους. Κι οι παλαιές κτηνο-

τροφικές εγκαταστάσεις;  Αυτές ανήθικα ερµη-

νεύθηκε ότι εντάχθηκαν αυθαιρέτως στο νέο κα-

θεστώς. Μόλις το 2017 η πολιτεία ξανανοµοθέ-

τησε για τους δυστροπούντες δηµόσιους υπαλ-

λήλους ώστε να αναγνωρίσουν ότι ο νόµος 4056 

αφορά νέους στάβλους, όχι παλαιούς. Αλλά ακό-

µα και µετά την έκδοση του νόµου 4056/12-3-

2012, στις 12-9-2012, οι δηµόσιοι υπάλληλοι 

και εκλεγµένοι «κακοί» τοπικοί άρχοντες εφάρ-

µοζαν προϋπάρχουσες αποφάσεις, εκποιώντας 

ολόκληρα σταβλισµένα κοπάδια, απαξιώνοντας 

επενδύσεις µιας ζωής, «δολοφονώντας» εµµέ-

σως συµπολίτες κτηνοτρόφους… 

Κάποτε ήταν 
κατανοητό ότι αν 

θέλεις γάλα, πρέπει 
να βρεις τρόπο να 

συµβιβαστείς µε την 
κοπριά που παράγε-
ται συγχρόνως, καθ’ 
όσον για κάθε λίτρο 
γάλα συµπαράγονται 

τρία κιλά κοπριά.

1 lt

Α Π Ο  Κ Α Ρ ∆ Ι Α Σ

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ είδε όλη του την ζωή να 

«εκποιείται» από τον τοπικό δήµαρχο, να µένει ο ίδιος στα 

στερνά της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας χωρίς δου-

λειά, να µένει όλη του η οικογένεια χωρίς τρόπο για να επι-

βιώσει και να του καταστρέφουν τη ζωή, καθ’ όσον στους 

κτηνοτρόφους η δουλειά και η ζωή συµπίπτουν. Ο Βασίλης 

δεν άντεξε περισσότερο, κλείστηκε στον κενό του στάβλο και 

στην κενή ζωή του και η καρδιά του τον εγκατέλειψε σε πέντε 

µήνες µέσα στον άδειο στάβλο του, αιφνίδια (ή µήπως ανα-

µενόµενα;) Ο θάνατος ή η «δολοφονία» του κτηνοτρόφου; 

Μια «εποποιία» για τον τεχνητό «θάνατο» του κάθε κτηνο-

τρόφου και τη µετατροπή της Αττικής σε µονοµερή τουριστι-

κό «παράδεισο». Βλέπεις τα πρόβατα των κτηνοτρόφων δεν 

ψηφίζουν. Και όλοι µαζί (µεσίτες, τσιµεντοποιητές, οικοπε-

δοφάγοι, ανήθικοι εκλεγµένοι, κερδοσκόποι έποικοι, επί-

ορκοι δηµόσιοι υπάλληλοι και πολλοί άλλοι) καταστρέφουν 

την ισορροπία του περιβάλλοντος της Αττικής και τη βιωσι-

µότητα κυρίως της υπαίθρου της.  «Οι κτηνοτρόφοι της Ατ-

τικής επιβίωσαν και διατήρησαν αειφόρα την Αττική επί αι-

ώνες και επιθυµούν, µέσα σε κλίµα συνεννόησης και συµ-

βίωσης, να συν-διαµορφώσουν ένα νέο συµβόλαιο, ώστε οι 

κατά τόπους κοινωνίες µας να γίνουν βιώσιµες, για όλους 

τους κατοίκους και τους επαγγελµατίες», διακήρυξε στις 7 

Ιουλίου του 2018 ο σηµερινός πρόεδρος του Κτηνοτροφι-

κού Συλλόγου Αττικής Γιάννης Κοντογιάννης.

∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑ
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΟΛΟ ΤΟ ΖΟΥΜΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΑ     
Όσο κι αν αναζητήσει κανείς πετυχηµένα παραδείγµατα στον τοµέα της 
πρωτογενούς παραγωγής, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η επιτυχία βρίσκεται 
στα επόµενα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας, όπου κρύβεται η υπεραξία    
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

ΤΑΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΤΡΙΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΙ 
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ 

ΣΤAΥΡΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ 
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΑΘΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ∆ΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ    

Μεγάλωσε στο χοιροστάσιο της 

οικογένειας κι όταν πριν από 30 

χρόνια έκανε τα πρώτα βήματα 

ως επαγγελματίας κτηνοτρόφος, 

μαζί με τη γυναίκα του Όλγα, 

αντιλήφθηκαν νωρίς πως το 

κέρδος και η βιωσιμότητα 

εξασφαλίζεται με όσο το δυνατόν 

περισσότερα σημεία στην αλυσίδα 

παραγωγής. Έτσι, μετά τα ζώα 

επένδυσαν σε αυτοκίνητα ψυγεία, 

μετά σε μονάδα μεταποίησης 

και τώρα διοικούν έναν όμιλο. 

Η εκλογή του Σταύρου Γαβαλά 

στη θέση του προέδρου στην 

Ένωση Ηρακλείου -μια θέση 

που διατηρούσε για πολλά 

χρόνια ο αείμνηστος πατέρας του 

Μανώλης Γαβαλάς- έχει πολλές 

αναγνώσεις. Το βέβαιο είναι ότι 

σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον, 

βοήθησαν πολύ οι άστοχοι έως 

και τραγικοί χειρισμοί του προκα-

τόχου του και η υποδούλωση σε 

συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέ-

ροντα. Το πώς θα απεμπλακεί η 

Ένωση απ’ αυτά, είναι ένα θέμα.     

Πολλοί έχουν μιλήσει για τις 

«θαυματουργές ιδιότητες» που 

έχει το γάλα γαϊδούρας, αρκετοί 

έχουν φλερτάρει με την εκτροφή 

του ζώου για το γάλα του, λίγοι 

όμως έχουν δείξει τη συνέπεια  

του Θανάση Μπούγια στο αντικεί-

μενο. Η «Φάρμα Μετσόβου» την 

οποία έχει δημιουργήσει με 300 

ζώα σήμερα, αποτελεί λαμπρό 

παράδειγμα για όλους όσοι 

δραστηριοποιούνται στη γεωργία. 

Ειδικά όταν κρύβεται υπεραξία.    
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ  

Δηλώνει παρών σε όλες τις 

κρίσιμες συναντήσεις που αφο-

ρούν στο μέλλον των αγροτών, 

παρακολουθεί στενά την πορεία 

των προγραμμάτων  ανάπτυξης 

του αγροτικού χώρου, οργανώνει 

εκθέσεις, όπως η τελευταία «Κερ-

νάμε Ήπειρο» στο Ζάππειο, θέλει 

να βλέπει τους κτηνοτρόφους και 

ειδικά της περιφέρειάς του να 

προοδεύουν. Εξ ου και το μεγάλο 

ενδιαφέρον για τη Φέτα, θέμα για 

το οποίο έχει βρεθεί αντιμέτωπος 

με πολλούς και μάλιστα ισχυρούς. 

ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Η ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΛΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει ο Νίκος Δημόπουλος τα μεγάλα θέματα της κτηνο-

τροφίας έχει, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον. Θεωρεί δεδομένο ότι οι σημερινές δομές συν-

δικαλιστικής εκπροσώπησης των κτηνοτρόφων και ειδικά των αιγοπροβατοτρόφων είναι 

μόνο για τις «καρέκλες». Δεν αντιπροσωπεύουν την επαγγελματική βάση του χώρου, δεν 

στηρίζονται νομικά και δεν θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο. Προτείνει 

λοιπόν, να παραμεριστούν, να ξεκινήσει ένα καθαρό και καινούργιο εγχείρημα με πραγ-

ματικούς παραγωγούς και ενεργά μέλη σε κάθε περιοχή και να προκύψει στη συνέχεια 

το πανελλαδικό όργανο και η διοίκησή του. Μέχρι τότε, τονίζει, η Διεπαγγελματική της 

Φέτας θα μπορούσε, ακόμα και να... περιμένει. Άλλωστε, υπογραμμίζει, η εμπειρία από τις 

Διεπαγγελματικές που συγκροτήθηκαν χωρίς τους παραγωγούς, είναι διδακτική.     
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 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΘΕΛΕΙ 
ΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 
«Για να φτάσει στα ράφια των ευρωπαϊκών αγορών και να αποκτήσει προστιθέ-
µενη αξία το κάστανο που παράγεται στα Αµπελάκια, πρέπει να αποκτήσει ταυτό-
τητα. Είναι προς το συµφέρον των παραγωγών της περιοχής µας η πιστοποίηση 
της ποιότητας του κάστανου, δηλαδή να χαρακτηριστεί ως προϊόν Γεωγραφικής 
Ένδειξης» ανέφερε κατά την οµιλία του στην 3η Γιορτή Κάστανου ο δήµαρχος 
Τεµπών Γιώργος Μανώλης. Τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στις 19 και 20 
Οκτωβρίου συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο ∆ήµος Τεµπών, η Τοπική 
Κοινότητα Αµπελακίων και ο Νέος Αγροτικός Συνεταιρισµός Αµπελακίων.

1
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

ΕΧΕΙ ΚΑΙ 
ΔΡΑΚΟΥΣ  
ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ  

ΤΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Η ιστορία του τσίπουρου και της τσικουδιάς είναι ένα παραµύθι.  
Ένα λαϊκό παραµύθι που άντεξε στο χρόνο και τα έχει όλα: Την 

καλοκάγαθη µητέρα γη που παράγει τα σταφύλια, τις καλές 
νεράιδες της ζύµωσης, τους κακούς µάγους του ξινίσµατος, 

που παλεύουν ποιος θα κυριαρχήσει, και στο τέλος τη λύτρωση, 
το θαύµα του καθαρού αποστάγµατος, που ρέει από τον 

άµβυκα. Κι όλα αυτά σε µια πρόχειρη αποθήκη στην άκρη της 
αυλής σε ένα µάλλον σκοτεινό τοπίο, που, όταν ο άνθρωπος 
δεν είναι νοικοκύρης, µπορεί να κρύβει πολλούς δράκους...

      
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

«Τ
ο  καλύτερο τσίπου-

ρο το βγάζει ο νοι-

κοκύρης άνθρωπος, 

γιατί αυτός θα δώσει 

την ποιότητα ό,τι και να πάει 

στραβά» σηµειώνει χαρακτηρι-

στικά στο βιβλίο του «Τσιπου-

ρο & Τσικουδιά» ο Νίκος Μα-

νούδης συνταξιούχος χηµικός 

και πρώην διευθυντής στο πα-

ράρτηµα του Γενικού Χηµείου 

του Κράτους της Βέροιας. Ο κ. 

Μανούδης βρέθηκε στο κέντρο 

µιας περιοχής µε έντονη δρα-

στηριότητα στο θέµα της παρα-

γωγής τσίπουρου που εκτείνε-

ται από τον Τύρναβο µέχρι τα 

σύνορα και όπως ο ίδιος σηµει-

ωνει «στα πολλά χρόνια υπη-

ρεσίας είχαµε την τύχη να δού-

µε άµβυκες και άµβυκες και να 

συνοµιλήσουµε µε δεκάδες πα-

ραγωγούς. Όλοι λίγο έως πολύ 

ξέρουν το σωστό αλλά µόνο οι 
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F O O D  S T O R I E SB U S I N E S S  S T O R Y

νοικοκυραίοι το εφαρµόζουν»

Ολα αυτά αποκτούν µια ιδιαίτερη 

σηµασία µεσούσης της αποστακτι-

κής περιόδου, η οποία ξεκίνησε 

στις 8 Οκτωβρίου και ολοκληρώνε-

ται στις 7 ∆εκεµβρίου. Τα ρακοκά-

ζανα έχουν πάρει φωτιά µόνο που 

οι διήµεροι παραγωγοί του «εθνι-

κού αποστάγµατος», όπως το χαρα-

κτηρίζει ο κ. Μανούδης, βρίσκονται 

σε µεγάλη αναστάτωση ενόψει της 

τρέχουσας και της επόµενης απο-

στακτικής περιόδου καθώς υπάρχει 

σαφής αδυναµία άµεσης συµµόρ-

φωσης µε την πρόσφατη απόφαση 

του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου που 

ζητά αύξηση του µειωµένου ΕΦΚ 

για τσίπουρο και τσικουδιά. Μάλι-

στα αναφέρεται ότι υπουργείο Οι-

κονοµικών έχει αποστείλει επιστολή 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την 

οποία ζητά χορήγηση προθεσµίας 

για τη συµµόρφωση της ελληνικής 

νοµοθεσίας µέχρι το πέρας της επό-

µενης αποσταγµατικής περιόδου, 

δηλαδή ως 31 Αυγούστου 2021.

Σε ένα ρευστό περιβάλλον, που δεν 

προσφέρει εγγυήσεις για τη συνέ-

χιση αυτής παραδοσιακής εγχώ-

ριας δραστηριότητας, η εξασφά-

λιση της ποιότητας του παραγόµε-

νου στα καζάνια προϊόντος αποτε-

λεί αναγκαιότητα. 

Σύµφωνα µε τον κ. Μανούδη, για 

να δούµε τι πρέπει να κάνουµε 

για να απαλλαγούµε από τα αρνη-

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ αποτελεί σύµφωνα µε τον κ. Μανού-
δη, το τσίπουρο-τσικουδιά. , γι’ αυτό απαιτείται µεγάλη προσο-

χή τόσο στην πρώτη ύλη, όσο και σε όλη τη διαδικασία απόστα-
ξής του ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή ποιότητα.
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τικά συστατικά πρέπει να µάθου-

µε πώς παράγονται. Οπως τονίζει 

ο ίδιος, στο διαχωρισµό της καρ-

διάς από τις ουρές και την κεφαλή 

και των βλαβερών ουσιών παίζεται 

όλη η φήµη του προϊόντος και κά-

νει µεγάλο λάθος όποιος πιστεύει 

πως µε την απόσταξη καθαρίζουν 

όλα τα βλαβερά συστατικά. Η αι-

θυλική αλκοόλη αποστάζει αρκε-

τά στην αρχή, στη συνέχεια αυξάνε-

ται ελαφρά και στο τέλος ελαττώνε-

ται.  Από εκεί και πέρα έχουµε µια 

οµάδα εντελώς ανεπιθύµητων ου-

σιών που παρεισφρέουν στο από-

σταγµά µας. Πρόκειται για τις αµυ-

λικές αλκοόλες, την ακεταλδεΰ-

δη και τον οξικό αιθυλεστέρα. Που 

βγαίνουν πολύ υψηλά στην αρ-

χή και πολύ γρήγορα µειώνονται. 

Αντίθετα η µεθανόλη ξεκινά σχε-

τικά λίγη στην αρχή, στη συνέχεια 

αυξάνεται και προς το τέλος κορυ-

φώνεται. Η φουρφουράλη αποστά-

ζει το ίδιο σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Η διάρκεια της πρώ-

της απόσταξης είναι δύο ώρες πε-

ρίπου για τον άµβυκα των 130 λί-

τρων. Υπάρχει όµως και η περίπτω-

ση ο παραγωγός που θέλει ακόµη 

καλύτερη ποιότητα να κάνει δύο 

αποστάξεις µε τον αρωµατισµό µε 

γλυκάνισο ή µάραθο να γίνεται στη 

δεύτερη απόσταξη, όπου έχει προ-

κύψει και η διπλή αφαίρεση κεφα-

λής και ουράς, άρα πολύ ανώτερης 

ποιότητας απόσταγµα.

Η φήµη του προϊόντος είναι στα χέ-

ρια του κάθε παραγωγού, µικρού ή 

µεγάλου, και αν τελικά αυτός θέ-

λει να το δει να αποκτά στέρεα κα-

λή φήµη θα πρέπει να το δει και κά-

πως πατριωτικά το θέµα. 

Η ευθύνη του καταναλωτή
Ο καταναλωτής από την πλευ-

ρά του θα πρέπει και εκείνος µε 

τη σειρά του να ψάξει αρκετά την 

προέλευση του τσίπουρου προτού 

βάλει στο στόµα του οτιδήποτε του 

δώσουν, µερικές φορές µάλιστα 

συσκευασµένο και σε ένα απαρά-

δεκτο πλαστικό µπουκάλι.

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ  πρέπει να γεµίζεται  
πολύ προσεκτικά, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να  

γίνει υπερχείλιση και ακόµη χειρότερα  
να περάσει το µείγµα στο απόσταγµα, κάτι  

που είναι γνωστό ως «ξέρασµα».

ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ όλοι ώστε το τσίπουρο να περάσει από τη φάση της προϊστορίας του στην πρώτη ιστορική του περίοδο, σηµειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μανούδης. 
Όπως συµπληρώνει για συγκριτικό παράδειγµα µπορούµε να έχουµε την εξέλιξη του κρασιού στη χώρα µας, που κατάφερε να απογειωθεί και ποιοτικά και ποσοτικά.
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ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ γεµίζεται µε στέµφυλα 

αλλά δηµιουργώντας ένα µείγµα αρ-

κετά αραιό αφού προστίθεται νερό σε 

αναλογία 20%.  Η διαδικασία χωρίζε-

ται σε τρία στάδια:

Α) Κεφαλές ή κεφαλή: Ετσι ονοµάζε-

ται το πρώτο τσίπουρο που βγαίνει από 

τον ψύκτη. Είναι πολύ ψηλά σε αλκο-

ολικούς βαθµούς αλλά συνοδεύεται 

και από ουσίες που υποβαθµίζουν την 

ποιότητα. Πρέπει να απορρίπτεται το 3% 

της αρχής του αποστάγµατος που αντι-

στοιχεί στα 130 λίτρα µείγµα, σε πέταγ-

µα  περίπου των 1,3 λίτρων.

Β) Η καρδιά: Η µεσαία και µεγαλύτερη 

χρονικά και ποσοτικά φάση της από-

σταξης. Εδώ έχουµε την καλύτερη ποι-

ότητα τσίπουρου. Η περιεκτικότητα σε 

αλκοόλη ελαττώνεται, διότι αρχίζει να 

παρασύρεται και το νερό, αλλά µε αρ-

γό ρυθµό ενώ συνοδεύεται και από άλ-

λες ουσίες. Μετά τη συλλογή της κε-

φαλής, το θερµόµετρο στο καπάκι του 

άµβυκα  δείχνει σηµαντική αύξηση της 

θερµοκρασίας µέχρι περίπου τους 75 

βαθµούς Κελσίου. Η πλέον κρίσιµη  πε-

ριοχή θερµοκρασιών είναι στους 75-

82 βαθµούς. Στην περιοχή αυτή πρέ-

πει να χαµηλώσουµε τη φωτιά, ώστε 

να πάρουµε οµαλά όσο γίνεται περισ-

σότερη από την περιεχόµενη αλκοόλη, 

πριν αρχίσει η απόσταξη των άλλων ου-

σιών. Στους 45 αλκοολικούς βαθµούς 

(στον ψύκτη) πρέπει να σταµατά η από-

σταξη, γιατί αρχίζουν οι ουρές.

Γ) Οι ουρές: Το τελευταίο τσίπου-

ρο της απόσταξης. Μπορούµε να το 

ελέγξουµε µε το γραδόµετρο και να 

το απορρίψουµε (ή να το µεταφέρου-

µε στη δεύτερη απόσταξη). Περιέχει 

την επικίνδυνη µεθανόλη και έλαια 

µε πολύ δυσάρεστες µυρωδιές. Τελι-

κά από 130 λίτρα πρώτης ύλης προ-

κύπτουν περίπου 15 λίτρα τσίπουρο.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΡΑ

ΣΕ ΜΑΡΑΣΜΟ Ο∆ΗΓΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο Η ΝΟΘΕΙΑ
 «ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ουσιών που δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν στη παρασκευή για αύξηση 

της απόδοσης και στη δηµιουργία νέων γεύσεων θεωρείται νοθεία στο τσίπουρο. Όπως αναφέρει 

ο κ. Μανούδης, για παράδειγµα, µια αφελής νοθεία είναι η προσθήκη καυτερών πιπεριών στο 

έτοιµο προϊόν για κάποιο διάστηµα, ώστε το κάψιµο της πιπεριάς να ξεγελάσει ως προς τον 

οινοπνευµατικό βαθµό, να φανεί δηλαδή σαν κάψιµο της αλκοόλης.

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Το βιβλίο 
του Νίκου 
Μανούδη 
κυκλοφορεί 
από τις 
εκδόσεις 
Ψύχαλος.
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ΚΕΡΝΑΜΕ ΗΠΕΙΡΟ 
ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ  
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ε τα πιο ποιοτικά προ-

ϊόντα τους οι Ηπειρώ-

τες αγρότες και κτη-

νοτρόφοι κατέβηκαν 

στην Αθήνα, γεµίζο-

ντας επί τρεις ηµέρες, από τις 18 ως 

τις 20 Οκτωβρίου, το Ζάππειο και 

κερνώντας το αθηναϊκό κοινό λίγη 

Ήπειρο, σε µια προσπάθεια να δι-

αδοθεί η εγνωσµένη ποιότητα και 

ιδιαίτερη ταυτότητα της παραγω-

γής τους. Όπως µάθαµε, ανάµεσά 

τους, υπήρχαν άνθρωποι που επέ-

στρεψαν στην ύπαιθρο, στα χωριά 

τους, αφού είδαν πως µε τέτοιες 

προσπάθειες εξασφαλίζεται άλλο-

τε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, 

ένας δίαυλος εξωστρέφειας για τις 

επιχειρήσεις τους.

Η ποιότητα των ηπειρώτικων προϊό-

ντων είναι σύµµαχος στην προσπά-

θεια αυτή, διαµόρφωσης συνθηκών 

εξωστρέφειας, εξήγησε στο Αγρό-

κτηµα ο περιφερειάρχης Ηπείρου, 

Αλέκος Καχριµάνης, συµπληρώνο-

ντας πως εκτός από το πρόγραµµα 

κερνάµε Ήπειρος, που έχει βρεθεί 

µέχρι στιγµής σε διάφορα άλλα ση-

µεία της χώρας, η περιφέρεια επι-

διώκει την παρουσία επιχειρήσεων 

του αγροδιατροφικού τοµέα και σε 

µεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού, 

όπως η SIAL στο Παρίσι, ή η Anuga 

στην Κολωνία. Αυτήν τη φορά 41 

εκθέτες, ήρθαν στην Αθήνα παρου-

σιάζοντας τα προϊόντα τους.

Ουσιαστική εξωστρέφεια
«Μπορέσαµε µε τέτοιες ενέργειες 

να οικοδοµήσουµε ουσιαστικές δυ-

νατότητες εξωστρέφειας για τις επι-

χειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

«Έχουµε ανθρώπους που γύρισαν πάλι στα χωριά τους για να 
παράξουν, έχουµε βοηθήσει επιχειρήσεις να βρουν το δρόµο 
τους προς τις αγορές» αναφέρει ο περιφερειάρχης Ηπείρου 

Αλέκος Καχριµάνης, υποδεχόµενος τους επισκέπτες στο Ζάππειο

M

Ηπειρώτες στο Ζάππειο 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Η έκθεση τοπικών προιόντων που 
οργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου, 
έχει γίνει πλέον θεσµός σε πολλές 
περιοχές της Ελλάδας,
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στον πρωτογενή τοµέα. Έχουµε αν-

θρώπους που γύρισαν πάλι στα χω-

ριά τους για να παράξουν, έχουµε 

βοηθήσει επιχειρήσεις να βρουν 

τον δρόµο τους προς τις αγορές» 

αναφέρει ο ίδιος.

Οι περισσότερες από τις επιχειρή-

σεις είναι µικρές και νέες στη λει-

τουργία τους. Αρκετές διαθέτουν 

πιστοποιηµένα προϊόντα βιολογι-

κής καλλιέργειας, ενώ οι περισσό-

τερες παράγουν τις πρώτες ύλες µό-

νες τους, ή τις προµηθεύονται από 

την περιοχή της Ηπείρου.

Η εξασφάλιση της 
προστιθέµενης αξίας
Μια συζήτηση που επαναλήφθη-

κε σε όσα περίπτερα επισκέφθηκε 

το Αγρόκτηµα ήταν η ανάγκη εξα-

σφάλισης για τους ίδιους παραγω-

γούς, της προστιθέµενης αξίας των 

προϊόντων τους. «∆εν θέλουµε να 

ανταγωνιστούµε τις µεγάλες βιο-

µηχανίες, αυτό που θέλουµε είναι 

να βγάζουµε ένα αξιοπρεπές εισό-

δηµα, πράγµα που δεν µπορούµε 

να καταφέρουµε όταν δίνουµε την 

παραγωγή µας για µεταποίηση αλ-

λού» µας είπε η Αρετή Χριστιά. Η 

ίδια, δηµιούργησε µια µικρή µονά-

δα παραγωγής χειροποίητων προ-

ϊόντων όπως σάλτσα ντοµάτας, 

σπιτικά γλυκά του κουταλιού και 

τουρσί από προϊόντα τοπικής πα-

ραγωγής. Τα προϊόντα Γεύσεις Πρέ-

βεζας «Αρετή» παράγονται από το 

2010 µε φυσικό τρόπο και δίνουν 

στον καταναλωτή ποιοτικά προϊό-

ντα της Πρέβεζας, τα οποία η κυρία 

Χρηστιά καλλιεργεί και συλλέγει 

µόνη της, ενώ ακολουθώντας την 

παραδοσιακή συνταγή παράγει µε 

χειροποίητο τρόπο αγνές γεύσεις.

Οι επισκέπτες δοκίµασαν ακό-

µη εκλεκτά προϊόντα κρέατος της 

εταιρείας Τεµέτερον, αλλά και τις 

νέες προτάσεις τυριών της γνω-

στής γαλακτοβιοµηχανίας Καρά-

λης. Εντύπωση τέλος προκάλε-

σε η πρωτοτυπία και τα αρώµατα 

από τα προϊόντα αρωµατικών φυ-

τών και βοτάνων από τις Komini 

Bio Herbs, Myrtali Οrganics, 

Mountain Τreasures και προϊό-

ντα καλλυντικής χρήσης από την 

Kitsos Αιθέρια Έλαια.

«Δε θέλουμε να 
ανταγωνιστούμε τις 
βιομηχανίες, αλλά να 
καρπωθούμε την υπεραξία 
του προϊόντος μας»

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΟΦΙΑΣ
ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ επιχείρηση «Με-

λισσοκοµία Σοφίας» λειτουργεί από 

το 1979, διατηρώντας σήµερα περισ-

σότερα 1.200 µελίσσια. Με παραδο-

σιακό τρόπο και µε πιστοποιήσεις 

HACCP παράγει και συσκευάζει µέλι 

και µελισσοκοµικά προϊόντα, όπως 

γύρη, βασιλικό πολτό, κερί και πρό-

πολη, καθώς και καλλυντικά.

ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕ ΓΑΛΑ ΓΑΙ∆ΟΥΡΑΣ

ΠΑΡΑΓΕΙ προϊόντα καλλυντικής 

και µαγειρικής χρήσης από γάλα 

γαϊδούρας, µε πιστοποιήσεις βιολο-

γικής εκτροφής. Ιδρύθηκε το 2014, 

αριθµώντας σήµερα περισσότερα 

από 300 ζώα, ενώ σε συνεργασία µε 

παραγωγούς παρασκευάζει ζυµαρι-

κά µε γάλα γαϊδούρας, προµηθεύο-

ντας 25 σούπερ µάρκετ της Αθήνας.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΕ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΜΥΛΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ βιολογικών και 

παραδοσιακών προϊόντων «Παπα-

γεωργίου» ξεκίνησε το 2001 µε την 

καλλιέργεια σιτηρών και οσπρίων, 

κυρίως φακής και σόγιας, ενώ σή-

µερα ασχολείται και µε τη µεταποί-

ηση αλεύρων και την παραγωγή ζυ-

µαρικών ολικής άλεσης ή σε διάφο-

ρες γεύσεις, σε ιδιόκτητο πετρόµυλο.

ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ «ΓΙΑΝΝΙΩΤ’ΚΟ»
Συνεταιριστική κίνηση 20 ανε-

ξάρτητων κτηνοτρόφων, που 

παράγει βιολογικό φρέσκο 

γάλα στην περιοχή των Ιωαν-

νίνων, καθώς και άλλα προϊό-

ντα, όπως πρόβειο και γίδινο 

γάλα, ξινόγαλα, κεφίρ κλασι-

κό και µε ρόδι, γιαούρτι αγε-

λαδινό και πρόβειο, καθώς 

επίσης γάλα µε κακάο, αποτε-

λεί η επιχείρηση «Γιαννιώτ’κο» 

που δραστηριοποιείται τα τε-

λευταία πέντε χρόνια. Μάλιστα 

στην πρωτεύουσα της Ηπείρου 

έχει θέσει σε λειτουργία αυτό-

µατο πωλητή γάλακτος, κατά 

τα πρότυπα του Συνεταιρισµού 

Αγελαδοτρόφων ΘΕΣγάλα. 

Το σχέδιο έχει ήδη εγκριθεί
Το επόµενο διάστηµα το 

«Γιαννιώτικο» θα προχωρή-

σει στην κατασκευή µιας ιδι-

όκτητης µονάδας παραγωγής 

και εµφιάλωσης του φρέσκου 

γάλακτος, η οποία µέχρι τώ-

ρα γίνεται σε τυροκοµείο της 

περιοχής, όπως ανέφερε στο 

περιοδικό Αγρόκτηµα ο πρό-

εδρος της Κίνησης, Μιχάλης 

Τζίµας. Η µονάδα θα κατα-

σκευαστεί στο Νεοχώρι Ιωαν-

νίνων, µε το σχέδιο να έχει 

ήδη εγκριθεί από το υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων. Παράλληλα το 

Γιαννιώτ’κο το τελευταίο δί-

µηνο έχει ξεκινήσει το άνοιγ-

µα στην αγορά της Αθήνας, 

µε την διοργάνωση «Κερνά-

µε Ήπειρο» να αποτελεί την 

πρώτη µεγάλη έκθεση στην 

οποία συµµετέχει. 

Η προσπάθεια της Συνεται-

ριστικής Κίνησης στοχεύει 

αφενός στη βιωσιµότητα των 

παραγωγικών µονάδων των 

κτηνοτρόφων και αφετέρου 

στο να αποδείξει ότι υπάρ-

χουν τρόποι οι ντόπιοι πα-

ραγωγοί να διαθέτουν στους 

καταναλωτές προϊόντα υψη-

λής ποιοτικής αξίας σε πολύ 

ανταγωνιστικές τιµές.

Η µονάδα παραγωγής 
και εµφιάλωσης του 
φρέσκου γάλακτος 
του Γιαννιώτ’κο θα 
κατασκευαστεί στο 
Νεοχώρι Ιωαννίνων.

Η Συνεταιριστική Κίνηση «Γιαννιώτ’κο» συµµετείχε για πρώτη φορά σε µεγάλη έκθεση.
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B R A N D I N G

ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΟΚΟ 
ΟΤΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Στην ενηµέρωση για την ορθή χρήση του προϊόντος του επιµένει 
ο Αναγκαστικός Συνεταιρισµός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
Τ Η Σ  ∆ Α Ν Α Η Σ  Λ Α Ζ Α Ρ Η

«T 
ην τελευταία δεκαετία, το πρό-

βληµα στην ελληνική αγορά 

παραµένει η µη επαναληψι-

µότητα στην αγορά του προϊ-

όντος από τον καταναλωτή, λόγω της 

άγνοιάς του ως προς τη σωστή χρή-

ση του, κυρίως στη µαγειρική. Έτσι ο 

Συνεταιρισµός εστιάζει, τα τελευταία 

χρόνια, στην ενηµέρωση των κατανα-

λωτών µέσα από µέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης για τη χρήση και τη δοσολο-

γία του κρόκου που χρειάζεται ώστε 

να αναδειχθεί ένα πιάτο χωρίς να αλ-

λοιωθούν οι γεύσεις του» ανέφερε ο 

Νίκος Πατσιούρας, πρόεδρος του Ανα-

γκαστικού Συνεταιρισµού Κροκοπα-

ραγωγών Κοζάνης, σε εκδήλωση που 

πραγµατοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρί-

ου, συµπληρώνοντας ότι «σκοπός δεν 

είναι µόνο η αγορά του προϊόντος. Εί-

ναι απαραίτητο να κατανοήσουµε τη 

χρήση και να γνωρίζουµε την ποσό-

τητα που χρειάζεται σε κάθε πιάτο».

Ο Κρόκος Κοζάνης ΠΟΠ (saffron), ή 
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ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα∆ωδεκάνησα

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος
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ΙωάννιναΙωάννινα
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Κοζάνη

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

Ο Αναγκαστικός Συνε-
ταιρισµός Κροκοπαραγω-
γών Κοζάνης ιδρύθηκε 
το 1971 και απαριθµεί 
σήµερα περισσότερα 
από 1.000 µέλη, έχει το 
αποκλειστικό δικαίωµα 
συλλογής, συσκευασίας 
και διακίνησης του 
προϊόντος. 
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F O O D  S T O R I E SB R A N D I N G

αλλιώς ο «Κόκκινος Χρυσός», όπως 

ονοµάζεται από τον Συνεταιρισµό, 

αποτελεί θησαυρό της ελληνικής υπαί-

θρου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γί-

νεται όλο και πιο γνωστός στο ελληνι-

κό και το διεθνές κοινό. Στα πλαίσια 

της εκδήλωσης που πραγµατοποιήθη-

κε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προ-

γράµµατος Red Gold για την προώθη-

ση και την αύξηση της αναγνωρισιµό-

τητάς του, µετά από δύο αντίστοιχες 

στο Μιλάνο τον Μάιο και στο Τορίνο 

τον Σεπτέµβριο, ο Συνεταιρισµός πα-

ρουσίασε τον Κρόκο Κοζάνης ΠΟΠ µέ-

σα από οµιλίες εκπρόσωπων του, απο-

καλύπτοντας τις µελλοντικές κινήσεις 

για διεθνές άνοιγµα. 

Πολλά βραβεία και διακρίσεις
Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Πα-

τσιούρα και τη διευθύντρια Ελένη 

Καλύβα, ο Κρόκος Κοζάνης καλλι-

εργείται από το 1998 σύµφωνα µε 

τα πρότυπα της οικολογικής καλλι-

έργειας, ενώ ο Συνεταιρισµός έχει 

αποκτήσει σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας 9001 από το 1997 και πι-

στοποιητικά ποιότητας BRC, FDA, 

Bioswiss, Kosher για το προϊόν. Έχει 

δεχτεί επίσης πολλά βραβεία και δια-

κρίσεις ως µοναδικό προϊόν της πε-

ριοχής, ενώ σε συνεργασία µε την 

εταιρεία Κορρές, ίδρυσε  το 2007 την 

εταιρεία προϊόντων Κρόκου Κοζάνης 

για την καλύτερη διακίνηση και την 

παραγωγή ροφηµάτων. Ο Συνεταιρι-

σµός έχει επίσης υλοποιήσει µια σει-

ρά ευρωπαϊκών προγραµµάτων για 

την καλύτερη προώθηση.

Φαρµακευτική δράση
Σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Αθη-

νών, το ΑΠΘ και τα Πανεπιστήµια Θεσ-

σαλίας και Πατρών έχει ολοκληρωθεί 

µια σειρά ερευνητικών προγραµµά-

των για την ανάδειξη των ευεργετικών 

ιδιοτήτων του κρόκου και της ποιότη-

τάς του, εκπαιδεύοντας µε σεµινάρια 

τους κροκοπαραγωγούς. Έχει αποδει-

χτεί µε επιστηµονικές µελέτες ευρω-

παϊκών και διεθνών πανεπιστηµίων η 

ανωτερότητα της ποιότητάς του, καθώς 

και οι αντιοξειδωτικές, αγχολυτικές ιδι-

ότητες και η συµβολή του στη βελτίω-

ση της µνήµης, της µάθησης και στην 

πνευµατική διαύγεια. Μελέτες πραγµα-

τοποιούνται το τελευταίο διάστηµα γύ-

ρω από την πιθανή θετική επίδραση σε 

νόσους όπως η άνοια, το Alzheimer, η 

σχιζοφρένεια και ο καρκίνος.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Όλες οι εργασίες, από τη διαδικασία συλλογής στον αγρό µέχρι την επεξεργασία, πραγµατοποιούνται 
χειρωνακτικά, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους παραγωγής και κατά αναλογία της τελικής τιµής του προϊόντος.  
Η εργασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, µε 150.000 λουλούδια να απαιτούνται για 1 κιλό κρόκου. 

Η συμφωνία που προβλέπει 
εξαγωγή του Κρόκου 
Κοζάνης ΠΟΠ στην Κίνα για 
φαρμακευτικούς σκοπούς 
είναι έτοιμη να κλείσει
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T αξίδια γνωριµίας στις εγκαταστάσεις δύο µε-

γάλων και σταθερών συνεργατών της, από 

τότε που ξεκίνησε τη δραστηριότητα της 

στην Ελλάδα, οργάνωσε η Lidl Ελλάς. Πρώ-

τη στάση στη µονάδα εµφιάλωσης, συσκευασίας 

και αποθήκευσης του οινοποιείου Ελληνικά Κελ-

λάρια Οίνων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η εται-

ρεία του Βασίλη Κουρτάκη ιδρύθηκε το 1905 στα Μεσό-

γεια και σταδιακά επεκτάθηκε. Τα τελευταία 20 χρόνια η 

συνεργασία µε τη Lidl Ελλάς έχει διευκολύνει τη διανο-

µή των οίνων της, ενώ έχει ανοίξει νέες συνεργασίες µε 

εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, και από 

το 2020 και τις ΗΠΑ. ∆εύτερη στάση το 

Αίγιο και η εταιρεία Cavino, που ιδρύ-

θηκε το 1958. Καλλιεργεί ιδιόκτητους 

αµπελώνες, ενώ υπάρχει συνεργασία 

µε αµπελοπαραγωγούς σε όλη την περιοχή, 

την Πάτρα και τη Νεµέα. Με εξαγωγές σε 52 

χώρες και πωλήσεις σε καταστήµατα σε όλη 

την Ελλάδα, η συνεργασία µε τη Lidl συνε-

χίζει εδώ και περίπου 15 χρόνια, σε επίπεδο 

ανταλλαγής απόψεων, αλλά και στο σχεδι-

ασµό προϊόντων και ποιοτήτων των οίνων. 

Η ετήσια παραγωγή της φτάνει σήµερα τα 7 εκατ. λί-

τρα. Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι και οινολόγοι και 

από τις δύο επιχειρήσεις, υπάρχει σχέση συνεργα-

σίας-συµβίωσης µε τη Lidl, που είναι επωφελής και 

για τις δύο πλευρές. Έχει οδηγή-

σει σε σωστές επενδύσεις, κυρί-

ως στον ποιοτικό έλεγχο, που 20 

χρόνια πριν ήταν κάτι νέο στις 

ελληνικό χώρο.

NEWS
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Α  Ν Ε Α

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΤΗΣ LIDL 
Τ Α Ξ Ι ∆ Ε Υ Ο Ν Τ Α Σ
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Υψηλή ποιότητα
H φιλοσοφία του Συνεται-
ρισμού είναι μέσα από τις 

δραστηριότητες που αναπτύσ-
σει, να προσδίδει αξία στην 
δουλειά και το μόχθο των 

αγροτών, προσφέροντας τους 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Εργοστάσιο ζωοτροφών
Το εργοστάσιο σύνθετων 

ζωοτροφών «Αιτωλία» δημι-
ουργήθηκε τον Αύγουστο του 
2011 στην περιοχή Βάλισσα 
Οινιαδών. Τα προϊόντα του 

καλύπτουν τη διατροφή όλων 
των παραγωγικών ζώων.

Εκκοκκιστήριο
Κατασκευάστηκε την περίοδο 

1982-1983 στην περιοχή 
Μαγούλα Νεοχωρίου και 

αποτελεί το μοναδικό εκκοκ-
κιστήριο στην Δυτική Ελλάδα. 
Επεξεργάζεται 8.000 τόνους 

σύσπορο βαμβάκι.

Τυποποίηση ελιάς
Τόσο εργοστάσιο τυποποίη-
σης όσο και η πλειονότητα 
των ελαιώνων βρίσκονται 

σε προστατευόμενη περιοχή 
NATURA 2000 και καλλι-
εργούνται με τις αρχές της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης.

ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΓΗ ΑΝΘΙΖΕΙ Η ΕΛΙΑ
Ό Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Μεσολογγίου-Ναυπακτί-

ας, µε ιστορία που ξεκι-

νά το 1935, ανάµεσα στις πολ-

λαπλές δραστηριότητές του 

λειτουργεί στη θέση Παραλία 

Σταµνάς εργοστάσιο τυποποί-

ησης-συσκευασίας βρωσίµων 

ελαιών ποικιλίας Καλαµών.

 Ο ευλογηµένος αυτός καρ-

πός της ελληνικής γης βρήκε 

στην Αιτωλική γη τον ιδανικό 

τόπο τόπο και τις άριστες συν-

θήκες για να αναπτύξει τα ιδι-

αίτερα χαρακτηριστικά του, τη 

γεύση και την υφή που την 

έχουν κάνει παγκόσµια γνω-

στή. Το σύγχρονο εργοστάσιο 

παραγωγής ελιάς Καλαµών, δυ-

ναµικότητας πάνω απο 1.000 

τόνους, εγγυάται υψηλής δια-

τροφικής αξίας και ποιότητας 

προϊόντα επιτραπέζιας ελιάς 

Καλαµών. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι τόσο το εργοστάσιο όσο και 

οι πλειονότητα των ελαιώνων 

των παραγωγών βρίσκονται σε 

περιοχή Natura 2000. Σε ό,τι 

αφορά τις υπόλοιπες δραστηρι-

ότητες ο Συνεταιρισµός διαθέ-

τει ιδιόκτητα κεντρικά γραφεία 

στο Μεσολόγγι, οκτώ καταστή-

µατα και τρία κέντρα διανοµής 

αγροτικών εφοδίων και µηχα-

νηµάτων στην περιοχή Μεσο-

λογγίου και Ναυπακτίας. Πα-

ράλληλα λειτουργεί εκκοκκιστή-

ριο βάµβακος, εργοστάσιο ζωο-

τροφών, δύο ξηραντήρια καλα-

µποκιού και εγκαταστάσεις πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

µέσω φωτοβολταϊκών 0,5MW.

Τα προϊόντα ελιάς 
που παράγει το 
εργοστάσιο του 
Συνεταιρισµού είναι  
Καλαµών ολόκληρες, 
εκπυρηνωµένες και 
φέτες, πράσινες 
ολόκληρες, εκπυρη-
νωµένες και φέτες, 
πράσινες γεµιστές 
και πάστα ελιάς

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ

Μ 
ε έδρα τον Μούδρο της 

Λήµνου η Salamousas 

Agrifood κλείνει τρία χρό-

νια ενασχόλησης µε την 

αγροδιατροφή, καλλιεργώντας 

και συσκευάζοντας τοπικές, ανα-

βιωµένες ποικιλίες οσπρίων, 

αλεύρων και σιτηρών. Στην πραγ-

µατικότητα, η επιχείρηση δραστη-

ριοποιείται πολλές γενιές πίσω, 

κοντά έναν αιώνα στον πρωτογε-

νή τοµέα και το εµπόριο.

Το project Salamousas Agrifood 

ξεκίνησε το 2007, όταν ο Χρήστος 

Σαλαµουσάς οραµατίστηκε των 

αναβίωση των τοπικών ποικιλιών 

οσπρίων και σιτηρών της Λήµνου 

συλλέγοντας και πολλαπλασιάζο-

ντας το τοπικό γενετικό υλικό µε 

αρωγό από την πρώτη στιγµή το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε το τοπικό 

τµήµα Επιστήµης Τροφίµων. Μετά 

από τέσσερα χρόνια προσπαθει-

ών τα τοπικά όσπρια και το αλεύ-

ρι από την ποικιλία «Λήµνος» βγή-

καν στην αγορά της Λήµνου σε συ-

σκευασίες των 10 κιλών.

Στη συνέχεια, το 2017 το 

project συνεχίστηκε από τη νέα 

γενιά, τους αδερφούς Παναγιώτη 

και Στέργιο Σαλαµουσά οι τόνω-

σαν το brand δηµιουργώντας νέα 

εταιρική ταυτότητα και συσκευα-

σίες λιανικής επεκτείνοντας πα-

ράλληλα τις πωλήσεις σε πόλεις 

της Ελλάδας και σε επιλεγµένα 

καταστήµατα που σέβονται τον 

Έλληνα παραγωγό.

SALAMOUSAS 
AGRIFOOD
Ένα project που φέρνει τη 
Λήµνο στο κέντρο της αγοράς

Η Σαλαµουσάς, πρωτοπόρος 
στο θεσµό της Συµβολαιακής 
Γεωργίας, απηύθυνε για το 
2019-20 εκ νέου κάλεσµα κυρί-
ως σε νέους αλλά και έµπειρους 
παραγωγούς για συµβόλαια.

info

ΑΤΤΙΚΗ & Β. ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΕ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ  
ΚΑΙ DELICATESSEN
Σήµερα, ο Άφκος (η φάβα της 
Λήµνου), τα τοπικά Ρεβίθια και 
Κουκιά, το Ασπροµύτικο Φασολά-
κι, το Αποφλοιωµένο Σιτάρι και 
το κίτρινο Αλεύρι από την τοπική 
ποικιλία Λήµνος είναι διαθέσιµα 
σε delicatessen και παντοπωλεία 
της Αττικής όπως το 4 Seasons, 
το Παντοπωλείο της Μεσογειακής 
∆ιατροφής, ο Μανδραγόρας, το 
Περί Λέσβου και το Α2 ενώ σε 
Θεσσαλονίκη και Καβάλα µπορεί-
τε να τα βρείτε στο Olicatessen 
και To Βαζάκι. Οι σπόροι της 
Λήµνου ξεκίνησαν το ταξίδι 
τους και στο εξωτερικό µε τους 
αδερφούς Σαλαµουσά να εξάγουν 
σε Κολωνία και Στρασβούργο. 
Στα άµεσα σχέδια της οικογένειας 
είναι η πλήρης καθετοποίηση της 
γραµµής παραγωγής (και νέων) 
αλεύρων, η δηµιουργία νέας 
σειράς premium συσκευασιών και 
η πιστοποίηση των διαδικασιών 
καλλιέργειας και συσκευασίας.

Πρόσφατα τα προϊόντα της εταιρείας Σαλαµουσάς έλαβαν πιστοποίηση  
βάση DNA από το ΕΚΕΤΑ για την αγροταυτότητά τους. 
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NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
OLYSSOS ΤΗΣ ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ
Τρεις διακρίσεις ποιότητας για την Creta 
Oil-Μποτζάκης ΑΕ έρχονται να επιβρα-
βεύσουν την πολυετή προσπάθεια όλης 
της οµάδας της εταιρείας, για να προσφέ-
ρει ποιοτικό βραβευµένο κρητικό ελαιό-
λαδο σε όλο τον κόσµο. Συγκεκριµένα το 
Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 
Olyssos έλαβε 3 µετάλλια ποιότητας 
στους διεθνείς διαγωνισµούς ποιότητας 
Terra Olivo που έλαβε χώρα στο Ισραήλ, 
Olivinus της Αργεντινής και τον ευρω-
παϊκό EVO IOOC 2019. Η Creta Oil-Μπο-
τζάκης ΑΕ είναι η παλαιότερη εταιρεία 
παραγωγής συσκευασίας στην Κρήτη και 
εξάγει τυποποιηµένο εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο και βιολογικό. Φηµίζεται για 
την ποιότητα των προϊόντων που παράγει 
µέσα από τα δύο υπερσύγχρονα ελαιο-
τριβεία που διαθέτει καθώς και από το 
πλήρως εξοπλισµένο συσκευαστήριο που 
διατηρεί όλες τις παγκόσµιες πιστοποιή-
σεις µε αποκλειστικό στόχο την απόλυτη 
ικανοποίηση του δικτύου ανάπτυξης που 
περιλαµβάνει συνεργάτες και τελικούς 
καταναλωτές στην παγκόσµια αγορά, σε 
περισσότερες από 35 χώρες. 

Την έναρξη του τρίτου κύκλου δωρεάν 

προγραµµάτων κατάρτισης και συµβου-

λευτικής µε την πρόσκληση για το πρό-

γραµµα εναλλακτικού τουρισµού ανα-

κοίνωσε το Πρόγραµµα «Νέα Γεωργία 

για τη Νέα Γενιά», που παρέχει τη δυ-

νατότητα σε νέους 18-40 ετών να πα-

ρακολουθήσουν δωρεάν προγράµµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης σε οχτώ δι-

αφορετικές θεµατικές του αγροδιατρο-

φικού τοµέα. Το πρόγραµµα βρίσκεται 

υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστήµι-

ου Rutgers σε συνεργασία µε την Αµε-

ρικανική Γεωργική Σχολή και το Γεω-

πονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και υλο-

ποιείται µε την αποκλειστική δωρεά του 

Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Σηµειώνε-

ται ότι κατά τον δεύτερο κύκλο λειτουρ-

γίας τα προγράµµατα µε τους εκπαιδευ-

τές τους, προσέφεραν 9.600 ώρες κα-

τάρτισης σε πάνω από 1.500 νέους σε 

40 περιοχές της Ελλάδας. 

Την τελική έγκριση της αρµόδιας 

φυτοϋγειονοµικής υπηρεσίας του 

υπουργείου Γεωργίας της Ινδίας έλα-

βαν τα µήλα της Ελλάδας. Η σχετική 

αίτηση είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο 

του 2016 από την αντίστοιχη αρµόδια 

υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, µαζί µε τεχνικό φάκελο 

µε όλη την τεκµηρίωση. Ακολούθη-

σαν τεχνικές διαπραγµατεύσεις που 

ολοκληρώθηκαν πέρυσι µε την επί-

τευξη ειδικής συµφωνίας για τη δο-

κιµαστική αποστολή φορτίων. Σηµει-

ώνεται ότι από τα κράτη µέλη της ΕΕ, 

στα οποία δόθηκε πέρυσι η δυνατό-

τητα δοκιµαστικής εξαγωγής, η Ελ-

λάδα είναι η πρώτη η οποία ολοκλή-

ρωσε την αποστολή µε επιτυχία. Στις 

18.09.2019 δηµοσιεύτηκαν οι φυ-

τοϋγειονοµικές απαιτήσεις για την 

εξαγωγή των ελληνικών µήλων στην 

επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-

ως της Ινδίας. Οι ενδιαφερόµενοι 

εξαγωγείς µπορούν να απευθύνονται 

στις τοπικές υπηρεσίες φυτοϋγειονο-

µικού ελέγχου για τις λεπτοµέρειες.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΞΑΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΧΑΝΗ ΧΩΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΛΑ ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
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ΜΥ GRILLERS 
H MEGA YEEROS 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ

∆ΥΟ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ σε Νέα 

Ζηλανδία και Αυστραλία εγκαινί-

ασε το Σεπτέµβριο η Mega Yeeros, 

ακολουθώντας το όραµά της να 

προσφέρει τα προϊόντα της στις 

πέντε ηπείρους. Πρόκειται για 

µεγάλη εταιρεία διανοµής προϊό-

ντων στη Νέα Ζηλανδία µε έδρα 

το Όκλαντ, αλ-

λά και την εται-

ρεία Gourmet 

Quality Foods, 

που θα προω-

θήσει τα προϊό-

ντα της εταιρείας 

στην Αυστραλία. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΣΤΑ GREAT TASTE AWARDS 2019
ΤΟ ΜΕΛΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, το Μέλι 

Κρήτης, το Μέλι Μάνης και το Μέλι 

Θάσου της σειράς «Η ΑΒ κοντά στην 

ελληνική γη», που φτάνει αποκλει-

στικά στα ράφια των καταστηµάτων 

της ΑΒ Βασιλόπουλος σε συνεργασία 

µε τη Stayia Farm, απέσπασαν φέτος 

κορυφαίες διακρίσεις στα Great Taste 

Awards 2019 που έλαβαν χώρα στο 

Λονδίνο. Πιο συγκεκριµένα, από δύο 

αστέρια κατέκτησαν το Μέλι Παρνασ-

σού για τους αλµυρούς τόνους, το κα-

ραµελωµένο χρώµα του και το πλού-

σιο άρωµα πεύκου, το Μέλι Κρήτης 

για το διάφανο κεχριµπαρέχνιο χρώ-

µα του, την ξεχωριστή υφή του και τα 

λουλουδάτα αρώµατα και το Μέλι Μά-

νης για τη φυσική κεχριµπαρένια όψη 

του που «φινιρίζεται» από νότες οξυ-

άς και γεύσης πορτοκαλιού και περ-

γαµόντο. Τις διακρίσεις συµπληρώ-

νει το Μέλι Θάσου, που τιµήθηκε µε 

ένα αστέρι, για την απλή, γλυκιά γεύ-

ση που αναδύει κίτρο και καραµέλα.

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και τη στόχευσή της εταιρείας  
ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΑΕ αντιπροσωπεύει επακριβώς το όνοµά της, που σηµαίνει 

«δικό µας» στην ποντιακή διάλεκτο

Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 30 ΕΤΩΝ

Από τα πρώτα βήματα της επιχείρησης, φάνηκε πως η προστιθέμενη αξία έρχεται 
όταν διαχειρίζεσαι μόνος το προϊόν του μόχθου. Έτσι, τα ζώα ακολούθησαν τα 

αυτοκίνητα με τα ψυγεία, οι εγκαταστάσεις και τέλος το συσκευαστήριο 
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∆
ύο άνθρωποι µεγαλωµένοι σε 

κτηνοτροφικές οικογένειες, 

ένωσαν το µεράκι που είχαν 

για τον κλάδο, µαζί µε τις αξι-

ώσεις τους από τη ζωή και το αποτέλε-

σµα ήταν µια εταιρεία παραγωγής προ-

ϊόντων κρέατος που δραστηριοποιείται 

σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυ-

σίδας, από την παραγωγή των ζωοτρο-

φών και την εκτροφή µέχρι την τυπο-

ποίηση και εµπορία.

Η φιλοσοφία τους πάνω στη γεύση και 

στο πώς θα έπρεπε να φαίνεται και να µυ-

ρίζει το τελικό προϊόν, συνοψίζεται στην ο-

νοµασία της οικογενειακής εταιρείας: Τε-

µέτερον. Η ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΑΕ στη Νέα Σαµ-

ψούντα Πρέβεζας ιδρύθηκε από τον Τά-

σο και την Όλγα Κυριακίδη, του οποίους 

συνάντησε το Αγρόκτηµα στην έκθεση το-

πικών προϊόντων Κερνάµε Ήπειρο, που 

έγινε πρόσφατα στην Αθήνα.

Με ιδιόκτητες µονάδες εκτροφής ζώων 

και δικές τους ζωοτροφές κατάφεραν µια 

άριστη ποιότητα για τα προϊόντα τους µα-

ζί µε µια αξιόλογη γκάµα σε κρεατοσκευ-

άσµατα. Λουκάνικα µοσχαρίσια, χοιρινά, 

πικάντικα αλλά και παραδοσιακά, καπνι-

στές µπριζόλες και πολλά άλλα προϊόντα 

µε αγνά υλικά και χαρακτηριστική νοστιµιά 

αποτυπώνουν τις πολυετείς προσπάθειες 

και την σκληρή δουλειά του ζευγαριού.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται από την ε-

ταιρεία στην ιχνηλασιµότητα, ειδικά τα 

τελευταία 10 χρόνια, όταν ξεκίνησαν 

να βάζουν την προσωπική τους ετικέ-

τα στα προϊόντα. «Πρέπει να δείχνου-

µε από πού είναι το προϊόν, πού γεν-

νιέται το ζώο, πώς µεγαλώνει, τι τρώει, 

πού σφάζεται, πώς πωλείται» εξηγεί ο 

Τάσος Κυριακίδης. Για το λόγο αυτόν 

δίνεται από την οικογενειακή αυτή ε-

πιχείρηση ιδιαίτερη έµφαση και στην 

τροφή των ζώων. «Εµπορικά δεν συµ-

φέρει η ιδιοπαραγωγή των ζωοτροφών, 

αλλά είναι στο πνεύµα της φιλοσοφίας 

της επιχείρησης», συµπληρώνει ο ίδιος.

Φυσικά τη δουλειά και την αντίληψή 

τους έρχεται να συµπληρώσει η παράδο-

ση. «Το καλύτερο κρέας να έχεις, χωρίς 

συνταγές δεν κάνεις τίποτα» µας είπε η 

Όλγα Κυριακίδη, όταν µας αποκάλυψε 

πως οι συνταγές που χρησιµοποιούν έρ-

χονται απευθείας από τη συσσωρευµένη 

γνώση των παππούδων του ζευγαριού.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

ΧΥ∆ΗΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Εξυπηρετεί με αξιοπιστία τις 
επιλογές του καταναλωτή 
εντός και εκτός Ηπείρου
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ΦΥΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ ΑΠΟΚΤΑ 
ΚΡΕΜΩ∆Η ΥΦΗ
Τα φυτικά επιδόρπια αµυγδάλου µπαίνουν
για τα καλά στις διατροφικές µας συνήθειες 

δώ και µερικά χρό-

νια, η ανάγκη των κα-

ταναλωτών να ενσω-

µατώσουν στις δια-

τροφικές τους συνή-

θειες εναλλακτικά προϊόντα, δη-

µιούργησε µια τάση στις αγορές, 

η οποία αρχικά εκτιµήθηκε ως 

ανταγωνιστική των παραδοσια-

κών, όµως πλέον συνιστά µια πα-

ράλληλη, ολοκαίνουργια αγορά 

πολλών δισεκατοµµυρίων.

Περισσότερο συνειδητοποιη-

µένοι από ποτέ, οι καταναλωτές 

απευθύνονται σε µια αγορά που 

µέχρι το 2025 σύµφωνα µε τις πιο 

πρόσφατες εκτιµήσεις θα έχει ξε-

περάσει τα 2,5 δισ. δολάρια, αυ-

τή των φυτικών επιδορπίων. Είναι 

η ίδια τάση που θα διαµορφώσει 

έναν υγιή δείκτη CAGR κοντά στο 

15% από τις πωλήσεις των φυτι-

κών επιδορπίων. 

Στην Ελλάδα, για πρώτη φο-

ρά η µοναδική γεύση του ελληνι-

κού αµυγδάλου αποκτά κρεµώδη 

υφή, χάρη στην ΟΛΥΜΠΟΣ. Τα φυ-

τικά επιδόρπια ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆Α-

ΛΟ ΟΛΥΜΠΟΣ σχεδιάστηκαν µε 

βάση τη φιλοσοφία της ΟΛΥΜΠΟΣ 

για την προσφορά ελληνικών προ-

ϊόντων, συνδυάζοντας την ελληνι-

κή πρώτη ύλη (100% ελληνικά αµύ-

γδαλα) µε την υπέροχη γεύση των 

φρούτων. Έτσι η ΟΛΥΜΠΟΣ, φέρνει 

στους καταναλωτές  τα νέα φυτικά 

επιδόρπια ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ στα 

ψυγεία των σούπερ µάρκετ σε πέντε 

απολαυστικές γεύσεις,  Αµύγδαλο, 

Αµύγδαλο Βανίλια, Αµύγδαλο Φρά-

ουλα, Αµύγδαλο Μύρτιλο, Αµύγδα-

λο ∆αµάσκηνο-βρώµη.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ είναι η πρώτη εται-

ρεία που κυκλοφόρησε φυτικά 

ροφήµατα αποκλειστικά και µόνο 

από ελληνικά αµύγδαλα και τώρα 

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ε
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Η νέα πρόταση της ΟΛΥΜΠΟΣ, τα 

φυτικά επιδόρπια ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥ-

Γ∆ΑΛΟ, συνδυάζουν την υψηλή δι-

ατροφική αξία και µε την υπέροχη 

γεύση του ελληνικού αµυγδάλου. 

Τα οφέλη για τον οργανισµό από 

την κατανάλωση του προϊόντος αυ-

τού, είναι πολλαπλά αφού αποτελεί 

µια πηγή βιταµινών και ασβεστίου. 

Να σηµειωθεί πως είναι από τη φύ-

ση τους χωρίς λακτόζη ενώ δεν περι-

έχουν σόγια. Παράλληλα είναι ιδα-

νικά για περιόδους νηστείας αλλά 

και κατάλληλα για χορτοφάγους και 

για όσους δεν καταναλώνουν γαλα-

κτοκοµικά προϊόντα.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

παρουσιάζει και τα πρώτα φυτικά 

επιδόρπια από ελληνικά αµύγδα-

λα. Η ΟΛΥΜΠΟΣ φροντίζει να επι-

λέγει τα καλύτερα αµύγδαλα σε συ-

νεργασία µε τους Έλληνες παρα-

γωγούς και σας προσφέρει τα νέα 

φυτικά επιδόρπια ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥ-

Γ∆ΑΛΟ µε κρεµώδη υφή, µε υψη-

λή διατροφική αξία καθώς και µε 

την υπέροχη γεύση του ελληνικού 

αµυγδάλου και των φρούτων.

Το ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ, η νέα 

πρόταση της ΟΛΥΜΠΟΣ,  είναι ένα 

φυτικό επιδόρπιο αµυγδάλου το 

οποίο παράγεται αποκλειστικά από 

ελληνικά αµύγδαλα µε υψηλή δια-

τροφική αξία και υπέροχη γεύση. 

Τα φυτικά επιδόρπια ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥ-

Γ∆ΑΛΟ µπορεί να τα καταναλώσει 

κανείς σε smoothies, porridge και 

σε ελαφρύ βραδινό είτε ως έχει είτε 

συνδυασµένο µε ξηρούς καρπούς, 

βρώµη ή και δηµητριακά.

Με πίστη στην 
αξία των προϊόντων 
του τόπου της η 
ΟΛΥΜΠΟΣ επενδύει 
σταθερά στη σχέση 
της µε τους Έλληνες 
παραγωγούς.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Το ρόφηµα «ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆Α-
ΛΟ» κυκλοφορεί σε τέσσερις υπέ-

ροχες γεύσεις: Φυσική,  Χωρίς Ζά-

χαρη, µε Κακάο και το Αµύγδαλο 

Protein και είναι κατάλληλο για 

χορτοφάγους, για όσους δεν κατα-

ναλώνουν γαλακτοκοµικά προϊόντα 

και ιδανικό για περιόδους νηστείας.  

ΠΗΓΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε∆Ω∆ΙΜΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι

37,1%
Το οχτάµηνο 
Ιανουάριος 
2019 - Αύγουστος 
2019, σηµειώθηκε 
ανάπτυξη 
πωλήσεων 37,1% 
σε όγκο σε σχέση µε 
το 2018

5,5 εκατ. 
Υπολογίζεται ότι 
5.427.321 λίτρα 
καταναλώθηκαν  
µόλις το πρώτο 
οχτάµηνο του 
2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ 
σηµείωσε αύξηση 
πωλήσεων 
φυτικών 
ροφηµάτων κατά 
37,7% σε αξία το 
πρώτο οχτάµηνο 
του 2019, 
συγκριτικά µε 
πέρυσι

20
19

125 
Επενδύσεις 125 
εκατοµµυρίων ευρώ 
σχεδιάζει ο Όµιλος 
για την πενταετία 
µέχρι το 2022
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο

∆ΡΩΜΕΝΑ
Ο , Τ Ι  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Τ Ε . . .

Σ
τον ειδικά διαµορφωµένο για την παράσταση υπόγειο χώρο του Ιδρύµατος Μιχάλης 

Κακογιάννης παρουσιάζεται ο µύθος του Μεγάλου Ιεροεξεταστή –απόσπασµα από 

τους «Αδελφούς Καραµάζοφ»–, που θέτει αιώνια ερωτήµατα γύρω από τα όρια της 

ελευθερίας, σε µια σκηνική εγκατάσταση της Λίας Ασβεστά και του Κωνσταντίνου Χατζή. 

Ερµηνεύει η Λυδία Κονιόρδου και επί σκηνής βρίσκεται ο µουσικός Ευγ. Βούλγαρης.                           

                                                                                

                                                                               Ιnfo  Έως την 1η ∆εκεµβρίου, κάθε Σάββατο 9 µ.µ. και Κυριακή 6 µ.µ.

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο ΥΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΤΟΝ JOSE CARRERAS θα απο-

θεώσει το ελληνικό κοινό στην 

τελευταία του µεγάλη εµφάνιση 

στην Ελλάδα στις 24 Νοεµβρίου. 

Τον καλλιτέχνη θα πλαισιώσει η 

Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, 

µε τα µαγικά ηχοχρώµατα 70 πε-

ρίπου µουσικών επί σκηνής, στο 

Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ.

ΕΤΟΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΤΟ 2020 ανακηρύχθηκε από το 

υπουργείο Πολιτισµού έτος Μ. Μερ-

κούρη, εκατό χρόνια από τη γέννησή 

της και 25 από το θάνατό της. Κατά 

τη διάρκεια της χρονιάς θα πραγµα-

τοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, σε συ-

νεργασία µε το Ίδρυµα Μ. Μερκούρη. 

Η ΓΙ∆Α ή ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΛΒΙΑ
Ένα έργο του Έντουαρντ Άλµπι που έχει παιχτεί ελάχιστα

Α 
κόµη κι όσοι δεν γνωρίζουν 

τον συγγραφέα Έντουαρντ Άλ-

µπι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 

πριν από τρία χρόνια στα 88 του 

χρόνια, σίγουρα ξέρουν το κλασικό, 

πλέον, αριστούργηµά του «Ποιος Φο-

βάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», το οποίο 

έγραψε το 1963. Αντίθετα το έργο του 

η «Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» που 

γράφτηκε το 2000, έχει παρουσιαστεί 

ελάχιστες φορές στην Ελλάδα.

Η ιστορία έχει να κάνει µ’ έναν πε-

τυχηµένο αρχιτέκτονα, ο οποίος κα-

τά τη διάρκεια ενός πολύχρονου ευ-

τυχισµένου γάµου, και µ’ ένα παιδί 

στην εφηβεία, ερωτεύεται ξαφνικά 

και κεραυνοβόλα µια γίδα. Φυσικά 

αυτό το πρώτο επίπεδο του έργου σί-

γουρα πραγµατεύεται ένα «προκλη-

τικό» θέµα, που φαινοµενικά δοκι-

µάζει τις ηθικές αντοχές του κοινού. 

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης, όµως, κι 

η οµάδα των ηθοποιών του κατάφε-

ραν να φανερώσουν τους συµβολι-

σµούς και τις αλληγορίες του, ενώ 

παρουσιάζει την ιστορία µέσα σ’ ένα 

γυάλινο δωµάτιο, το οποίο έχει επι-

µεληθεί όπως και τα κοστούµια η 

Αρετή Μουστάκα, σύµφωνα µε τις 

σκηνοθετικές οδηγίες του ίδιου του 

συγγραφέα. Αυτό δίνει τη δυνατότη-

τα στο κοινό να εστιάσει ακόµα κα-

λύτερα στις δράσεις αλλά και τις σχέ-

σεις, που εξελίσσονται στη σκηνή 

του θεάτρου Θησείον. Στο έργο πρω-

ταγωνιστούν οι Νίκος Κουρής, Λου-

κία Μιχαλοπούλου, Γιάννης ∆ρακό-

πουλος και  Μιχαήλ Ταµπακάκης.

Ιnfo Το έργο παίζεται στο θέατρο Θησείον  
στου Ψυρρή, κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη στις 21.15 µ.µ. 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η 
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 Ο Βryan Adams στην Αθήνα
Μετά την κυκλοφορία του 14ου άλµπουµ του, 
τον Μάρτιο του 2019, µε τίτλο «Shine a light», 
ακολούθησε µια σειρά συναυλιών σε Ευρώ-
πη, Αµερική, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και Ηνω-
µένο Βασίλειο, µέρος της οποίας αποτελεί και η 
εµφάνισή του στην Αθήνα. Στις 18 Νοεµβρίου 
2019 θα µαγέψει το ελληνικό κοινό στο Κλει-
στό Γήπεδο ΟΑΚΑ (Νίκος Γκάλης).

02 «To µικρό βιβλίο των 
χρωµάτων» Karen Haller 
Σε αυτό το επαναστατικό βι-
βλίο, η κορυφαία ψυχολόγος 
Karen Haller εξηγεί την έµ-
φυτη δύναµη του χρώµατος.

03 «Νότιο Τόξο, in Karpathos, 
από τις περιοχές του Νοτί-
ου Ελληνικού Τόξου» είναι το 
νέο cd του µουσικού σχήµατος 
Νότιο Τόξο µε ερµηνεύτρια 
την Κατερίνα Παπαδοπούλου.

04 «Η Οροσειρά των Ονεί-
ρων» Ντοκιµαντέρ του P. 
Guzmán για τις Άνδεις, φυ-
σικό σύνορο της Χιλής µε 
τον κόσµο, και τη σχέση της 
µε την ιστορία της χώρας.

05 «Οι παράξενες ιστο-
ρίες της κυρίας Φι» Φω-
τεινή Τσαλίκογλου Γιατί 
η ζωή, έτσι όπως είναι, δεν 
µας είναι αρκετή και η κυ-
ρία Φι εννοεί να ζήσει...

06 «Ντιέγκο Μαραντόνα» 
O βραβευµένος µε Όσκαρ 
Βρετανός σκηνοθέτης Asif 
Kapadia αφηγείται µε πλού-
σιο αρχειακό υλικό το φαινό-
µενο Ντιέγκο Μαραντόνα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ
Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σε συνεργασία µε τις 

οργανωτικές οµάδες των Ursa Trail και Epirus 

Trail, διοργανώνει στο Μέτσοβο των Ιωαννίνων, 

την 3η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών στις 

2 και 3 Νοεµβρίου. Απευθύνεται κατά κύριο λό-

γο σε φορείς και πρόσωπα που έχουν αρµοδιό-

τητα ή σχετίζονται µε την ανάδειξη και αξιοποί-

ηση των µονοπατιών της Ελλάδας.

ΗΗ Ένωση «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» 

διακρίνοντας τη σπουδαιότητα και 

µοναδικότητα της ποικιλίας Ξινό-

µαυρο αποφάσισε να προχωρήσει στην 

πρωτοποριακή κίνηση που συµβάλλει 

στην προβολή και προώθησή της, τη 

θέσπιση και καθιέρωση της «Παγκόσµι-

ας Ηµέρας Ξινόµαυρου» (International 

Xinomavro Day). Ως ηµεροµηνία ορί-

στηκε η 1η Νοεµβρίου, που θεωρητικά 

συµβαδίζει µε την πλήρη ολοκλήρωση 

του τρύγου της ποικιλίας. Επιπλέον το 

1 εύκολα µένει στη µνήµη και παράλ-

ληλα θυµίζει ότι είναι η #1 ποικιλία της 

Β. Ελλάδας. Οι Έλληνες οινοποιοί προ-

σκαλούν τους επαγγελµατίες και φί-

λους του ποιοτικού επώνυµου κρασιού, 

να συµβάλλουν στη διάδοση αυτής της 

θαυµάσιας ιδέας, επιλέγοντας την 1η 

Νοεµβρίου «Ξινόµαυρο», ερυθρό, ρο-

ζέ ή λευκό (blanc de noir), νεαρό ή πα-

λαιωµένο, ξηρό, ηµίξηρο ή ηµίγλυκο, 

αφρώδες, ηµιαφρώδες, γλυκό ή ακόµη 

και ως αµπελοοινικό απόσταγµα.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Π
Ρ

Ο
Κ

Λ
Η

Σ
Η

16-30/11 
Στον παγκόσµιο εορτασµό για το ελαιόλαδο, 
θεσµό τον οποίο καθιέρωσε το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο Ελαιοκοµίας. συµµετέχει η Λέσχη 
Φιλαίος µε σειρά δράσεων.  
Πληροφορίες: www.filaios.org

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

1821: Aπηχήσεις στο σήµερα

Η έκθεση αποτελεί µέρος της σειράς 

εκδηλώσεων «1821 απηχήσεις στο 

σήµερα», οι οποίες εντάσσονται 

στις δράσεις του Μουσείου για τον 

εορτασµό των 200 χρόνων από την 

Επανάσταση του 1821. Στόχος είναι 

µια πρωτότυπη, εντυπωσιακή και 

ιστορικά τεκµηριωµένη προσέγγιση 

της συγκεκριµένης ιστορικής 

περιόδου, που θα απευθύνεται 

πρωτίστως στις νεαρές ηλικίες. Στην 

έκθεση παρουσιάζονται πάνω από 

20 µικρά και µεγάλα διοράµατα 

(τρισδιάστατες απεικονίσεις 

σκηνών), κατασκευασµένα από 

φιγούρες και εξαρτήµατα Playmobil, 

τα οποία απεικονίζουν σκηνές από 

την καθηµερινή ζωή στην Ελλάδα 

των αρχών του 19ου αιώνα και 

γεγονότα της Επανάστασης. 

Ιnfo Ωρες λειτουργίας: Τρίτη έως Κυριακή 09:00 π.µ. - 

14.00 µ.µ. και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη

Την πρωτότυπη έκθεση: 
«Το ’21 Αλλιώς: Η Ελληνική 
Επανάσταση µε φιγούρες 
και διοράµατα Playmobil» 
εγκαινίασε τo Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο, σε συνεργασία µε 
οµάδα συλλεκτών Playmobil 
και µε τη στήριξη της 
Playmobil Hellas

Σ Τ Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Ο Ν  Μ Α Ι Ο  Τ Ο Υ  2 0 2 0 

X «TO '21 ΑΛΛΙΩΣ» 
ΜΕ PLAYMOBIL

Περισσότεροι από 80 πρωτα-
γωνιστές της Επανάστασης, 
αποδίδονται στην Έκθεση σε 
φιγούρες Playmobil και παρου-
σιάζονται συνοδευόµενοι από 
σύντοµο βιογραφικό τους.
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Α Π Ο  6  Ε Ω Σ  8  ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  Γ Ι Α  1 1 Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Η µεγαλύτερη διοργάνωση του µελισσοκο-

µικού τοµέα στη ΝΑ Ευρώπη έρχεται από 6 

έως 8 ∆εκεµβρίου στο Στάδιο Ειρήνης & Φι-

λίας στο Φάληρο. Το Φεστιβάλ Ελληνικού 

Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, που φέ-

τος γίνεται για 11η χρονιά, σκοπό έχει την 

ανάδειξη των µικρών παραγωγών και των 

ιδιαίτερων και σπάνιων ποικιλιών µελιού 

που παράγονται σε κάθε γωνιά της Ελλά-

δας. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαι-

ρία να δοκιµάσουν και να προµηθευτούν 

µέλι, όλων των ποικιλιών, από τους ίδιους 

τους παραγωγούς, από όλες τις περιοχές 

της χώρας, αλλά και Βασιλικό Πολτό, Κη-

ρήθρα, Πρόπολη, Γύρη, Παστέλια και πα-

ραδοσιακά προϊόντα και φυσικά καλλυ-

ντικά µε βάση το µέλι. 

Το Φεστιβάλ πλαισιώ-

νεται από πολλές πα-

ράλληλες εκδηλώσεις, 

ενώ αξίζει να σηµει-

ωθεί ότι στο πλαίσιο 

της έκθεσης θα υπάρ-

ξει ξεχωριστός τοµέ-

ας για τον µελισσοκοµικό εξοπλισµό και 

τους επαγγελµατίες του κλάδου.  

Ιnfo Το ωράριο λειτουργίας είναι: Παρασκευή 16:00 – 21:00 µ.µ., 

Σάββατο 10:00 π.µ. – 21:00 µ.µ. και Κυριακή 10:00 π.µ. – 21:00 µ .µ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Στον Πυργετό
Για 15η συνεχή χρονιά δι-

οργανώνεται η Γιορτή Ακτι-

νιδίου Πυργετού - Αιγάνης 

στις 26 & 27 Οκτωβρίου.

Στην Πάτρα
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Επαγγελµατικής Μελισσο-

κοµίας θα λάβει χώρα στην 

Πάτρα από 1-3 Νοεµβρίου.

Στα Άνω ∆ολιανά
Η Γιορτή Κάστανου 2019 θα 

πραγµατοποιηθεί το διήµερο 

2-3 Νοεµβρίου από στα Άνω 

∆ολιανά Αρκαδίας.

Τα κρασιά της Κρήτης
Η έκθεση κρητικού οίνου Οι-

Νοτικά θα λάβει χώρα για 4η 

χρονιά στις 11 Νοεµβρίου 

στον Πολυχώρο Αθηναΐς.

34-41_drwmena-tainies-biblia_new.indd   38 22/10/2019   20:34



39ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Α Π Ο  2 6  Ε Ω Σ  2 8  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  Η  S I T E V I  Σ Τ Ο  Μ Ο Ν Π Ε Λ Ι Ε 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κορυφαίο φόρουµ του κρέατος
Με κεντρικό σύνθηµα «Αντιµετωπίζο-
ντας µελλοντικές προκλήσεις: Έλλειψη 
ανθρώπινων πόρων και Εµπορικές 
σχέσεις» θα διοργανωθεί από τις 7 έως 
τις 10 Νοεµβρίου στο Divani Caravel 
Hotel στην Αθήνα από την Ε∆ΟΚ το ∆ι-
εθνές Συνέδριο της UECBV (European 
Livestock and Meat Trade Union - 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εµπορίου Ζώντων 
Ζώων και Κρέατος). 

Πελοπόννησος Expo 2019 
Με κύριο στόχο να προβάλει την καινοτο-
µία, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια 
και φυσικά τις δράσεις των επιχειρήσε-
ων η Πελοπόννησος Expo πραγµατοποιεί-
ται από τις 13 ως τις 17 Νοεµβρίου 2019 
στο κτίριο ΓΕΑ ΑΕ στη BI.ΠΕ Τρίπολης. Τα 
Επιµελητήρια Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐ-
ας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσ-
σηνίας συντάσσουν και πάλι τις δυνάµεις 
τους προς όφελος των επιχειρήσεων και 
της ανάπτυξης της Πελοποννήσου. Η θεµα-
τολογία της έκθεσης για τη φετινή χρονιά 
εµπλουτίζεται επίσης, µε ειδικά αφιερώ-
µατα και εκδηλώσεις για τον Τουρισµό και 
τον Αγροδιατροφικό τοµέα.

Α Θ Η Ν Α

T Ρ Ι Π Ο Λ Η

Βραβεία Made in Greece
Η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ 
(ΕΛΑΜ), διοργανώτρια των βραβείων 
«Made in Greece», επιβραβεύει ακόµα 
µία φορά παραγωγικές επιχειρήσεις και 
οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα και επιτυγχάνουν εξαιρετικές επι-

δόσεις στη δηµιουργία 
και διάθεση προϊόντων. 
Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να καταθέτουν 
την υποψηφιότητά 
τους µόνο ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα www.
madeingreeceawards.gr 
ως τις 31 Οκτωβρίου.

Μ  
ε έµφαση στην καινοτοµία 

η διεθνής έκθεση αγροτι-

κού εξοπλισµού και τε-

χνογνωσίας για την πα-

ραγωγή αµπέλου-οίνου, ελιάς 

και οπωροκηπευτικών, Sitevi, θα 

λάβει χώρα από 26 ως 28 Νοεµ-

βρίου, στο Εκθεσιακό Πάρκο του 

Μονπελιέ της Γαλλίας. 

Για την 29η Sitevi, η οποία ανα-

µένεται να υποδεχθεί πάνω από 

50.000 επισκέπτες από 50 χώ-

ρες, οι διοργανωτές έχουν φρο-

ντίσει ώστε στον εκθεσιακό χώρο 

να υπάρχουν κάθε είδους εφόδια, 

εξοπλισµός, προϊόντα και υπηρε-

σίες, από την καλλιέργεια 

έως τη διανοµή, τη συγκο-

µιδή, την οινοποίηση, την 

εµφιάλωση καθώς και τη 

µεγαλύτερη παρουσίαση 

µηχανών τρύγου παγκο-

σµίως. Φυσικά το ενδιαφέ-

ρον των επισκεπτών θα 

ελκύσουν όπως κάθε χρόνο τα Βρα-

βεία Καινοτοµίας SITEVI ενώ έντονη 

κινητικότητα αναµένεται και στην 

εξωτερική ζώνη επιδείξεων.

Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, τη 

Sitevi θα πλαισιώσουν περισσότε-

ρες από 50 εκδηλώσεις, συνέδρια 

και εργαστήρια, ενώ θα στηθεί για 

άλλη µια χρονιά  η «Πλατεία γευσι-

γνωσίας» όπου διοργανώνονται τα 

Masterclasses και οι γευσιγνωσί-

ες οίνου, ελαιόλαδου αλλά και χυ-

µών φρούτων και λαχανικών. Επί-

σης τo Village Start-up φιλοδοξεί να 

γίνει το εφαλτήριο των καινοτόµων 

νέων επιχειρήσεων µε τα εργαλεία 

που προσφέρει ο ψηφιακός 

κόσµος. Τέλος τις παράλλη-

λες εκδηλώσεις θα συµπλη-

ρώσουν επισκέψεις σε αµπε-

λουργικές και ελαιοκοµικές 

περιοχές και συνεταιρισµούς 

καλλιέργειας οπωροφόρων 

στην περιοχή της Occitane.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

31/10 

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Το χρώµα του νερού
Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη 
∆ηµητσάνα θα φιλοξενεί έως τις 6 Ιανουα-
ρίου 2020 την έκθεση φωτογραφίας τοπίου 
του Θεόδωρου Παπαγεωργίου µε τίτλο «Το 
χρώµα του νερού». H έκθεση αποτελείται από 
φωτογραφίες υδάτινων τοπίων της Αρκαδίας 
και της ευρύτερης Πελοποννήσου.

Ανώνυµη αρχιτεκτονική 
Από το ΠΙΟΠ κυκλοφορεί η «Ανώνυµη 
αρχιτεκτονική - Μια άρρητη παρουσία», του 
οµ. καθηγητή του ΕΜΠ, ∆ηµήτρη Φιλιππίδη, 
έκδοση που εµπλουτίζει τις βιβλιογραφικές 
συµβολές του Ιδρύµατος στο πεδίο της αρχι-
τεκτονικής. Το έργο πραγµατεύεται την ανώ-
νυµη αρχιτεκτονική στον αστικό πολεοδοµικό 
ιστό, καθώς και στο δοµηµένο περιβάλλον των 
αγροτικών ή ηµιαστικών κοινοτήτων.

Ταξιδεύοντας την Τέχνη

H ARTOGETHER-Τέχνη Ατόµων µε Αναπη-
ρία σε συνεργασία µε το ΠΙΟΠ παρουσιάζει 
την περιοδεύουσα έκθεση «Ταξιδεύοντας την 
Τέχνη». Τα εγκαίνια έγιναν στις 23 Οκτωβρί-
ου στο Ιστορικό Αρχείο και στη συνέχεια θα 
ταξιδέψει στα µουσεία του ∆ικτύου ΠΙΟΠ.

∆ Η Μ Η Τ Σ Α Ν Α

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Α Ρ Χ Ε Ι Ο

Ν Ε Α  Ε Κ ∆ Ο Σ Η

www.agronews.grΌλη η πολιτιστική δραστηριότητα εντός και εκτός 
των τειχών στις ειδικές σελίδες του portal της Green Box

Επετειακή θεµατική έκθεση µε τίτ-

λο «Τόποι δηµιουργίας» εγκαινι-

άστηκε στην Πινακοθήκη Ε. Αβέ-

ρωφ στις 19 Οκτωβρίου 2019 από 

τον Πρόεδρο της Βουλής Κων-

σταντίνο Τασούλα. Πρόκειται για 

µια φιλόδοξη εικαστική παρα-

γωγή στην οποία συµµετέχουν 

µε πρωτότυπο έργο τους 64 Έλ-

ληνες καλλιτέχνες, ενώ αξίζει να 

σηµειωθεί ότι φέτος οι καθιερω-

µένες φθινοπωρινές εκδηλώσεις 

της Πινακοθήκης σηµατοδοτού-

νται φέτος από µια διπλή γιορτή: 

Τη συµπλήρωση των 30 χρόνων 

λειτουργίας της Πινακοθήκης και 

των 60 χρόνων από την αναµπέ-

λωση των άγονων πλαγιών της 

περιοχής και τη δηµιουργία του 

γνωστού σήµερα κρασιού «Κατώ-

γι» από τον Ευάγγελο Αβέρωφ.

Αφιερωµένη στον τόπο, τη δη-

µιουργία, το όραµα και τη συ-

νέχεια, η έκθεση φιλοδοξεί να 

αναδείξει αφενός την πολυµορ-

φία των αναζητήσεων και το δυ-

ναµισµό της σύγχρονης τέχνης 

των δηµιουργών µας και αφετέ-

ρου να συµβάλλει στην πρόσλη-

ψη και κατανόηση µιας ιδιαίτερης 

πολιτισµικής οντότητας –ενός ξε-

χωριστού «τόπου δηµιουργίας», 

διερευνώντας τις βαθύτερες ταυ-

τίσεις που ορίζουν τους «τόπους 

δηµιουργίας» των συµµετεχό-

ντων καλλιτεχνών. Την επιµέ-

λεια της έκθεσης έχει η ιστορικός 

τέχνης και επιµελήτρια της Εθνι-

κής Πινακοθήκης, δρ. Λίνα Τσί-

κουτα-∆εϊµέζη, η οποία υπογρά-

φει και τα κείµενα στον δίγλωσσο 

πολυτελή κατάλογο της έκθεσης. 

Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η  Κ Α Ι  Τ Ο  Κ Α Τ Ω Γ Ι  Α Β Ε Ρ Ω Φ

∆ΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ
Τ Η Σ  ∆ Α Ν Α Η Σ  Λ Α Ζ Α Ρ Η

Η έκθεση θα 
διαρκέσει έως 
12 Ιανουαρίου 
2020 και οι 
ώρες λειτουργί-
ας είναι 10.00 
π.µ. - 16.00 µ.µ. 
καθηµερινά πλην 
Τρίτης.

info
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∆ΡΩΜΕΝΑΒΙΒΛΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
«Πάντα φανταζόµουν τον Παράδεισο σαν ένα είδος βιβλιοθήκης» Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Εκδόσεις Ψύχαλος
Τιµή: 11,66 €

Εκδόσεις Μίνωας
Τιµή: 12,99 €

Εκδόσεις Καστανιώτη
Τιµή: 12,00 €

Εκδόσεις: Κριτική
Τιµή: 80,00 €

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Η ελιά
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Adriano Del Fabro

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ της 
φύτευσης µέχρι τη συλ-
λογή και την επεξεργα-
σία των καρπών της, η 
ελιά έχει τις δικές της 
καλλιεργητικές απαιτή-
σεις προκειµένου να δώ-
σει µια ικανοποιητική και 
ποιοτική σοδειά. Στον µι-
κρό οδηγό µε τίτλο «Η 
Ελιά» καταγράφονται 
όλες οι απαραίτητες πλη-
ροφορίες σχετικά µε τις 
ποικιλίες, τις καλλιεργη-
τικές φροντίδες, την πα-
ραγωγή ελαιόλαδου κ.ά. 
Και για τους καλοφαγά-
δες, στις τελευταίες σελί-
δες του βιβλίου παρατίθε-
νται συνταγές για σπιτικές 
ελιές και µεσογειακά πιά-
τα µε ελαιόλαδο.

Περιφερειακή 
Αναπτυξη
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Σεραφείµ Πολύζος

ΟΛΕΣ οι κρατικές πολιτι-
κές στοχεύουν στην ανά-
πτυξη και γενικότερα σε 
θετικές µεταβολές όλων 
των δεικτών που σχετί-
ζονται µε αυτή. Βέβαια οι 
ασκούµενες πολιτικές θα 
πρέπει εκτός της εθνικής 
διάστασης να περιλαµβά-
νουν και την περιφερεια-
κή, και παράλληλα µε τη 
µεγέθυνση των εθνικών 
δεικτών να στοχεύουν στη 
βελτίωση των περιφερεια-
κών. Αυτός είναι και ο στό-
χος του βιβλίου αυτού, στο 
οποίο συµπεριλήφθηκαν 
όσα αντικείµενα ενδιαφέ-
ρουν τον επιστήµονα που 
ειδικεύεται στο πεδίο της 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Γερακίνα
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Μήτσος Κασόλας

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ολό-
κληρος στροβιλίζεται 
γύρω από την ύπαρξη 
της Γερακίνας, που πα-
ρά τα εκατόν δεκατρία 
χρόνια της είναι σε θέ-
ση να βαδίζει στο χωριό 
της, το ∆αφνί.Ο Μήτσος 
Κασόλας, στο τρίτο µέ-
ρος της τριλογίας που 
άρχισε µε τον «Πρίγκι-
πα» και συνεχίστηκε µε 
την «Αγγελίνα» αφηγεί-
ται την ιλαροτραγωδία 
µιας κλειστής κοινωνί-
ας. Η «Γερακίνα» είναι η 
ιστορία µιας χώρας που 
πεθαίνει και «ανασταί-
νεται» σαν τους ήρωες 
των βιβλίων του. 

Η τέχνη του να 
έχεις πάντα δίκιο
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Arthur Schopenhauer

ΣΕ ΑΥΤΗ την έκδοση πε-
ριλαµβάνονται 38 τεχνά-
σµατα που συνηθίζονται 
στις λεκτικές αντιπαρα-
θέσεις, µε απώτερο σκο-
πό την υπεράσπιση των 
ισχυρισµών µας και την 
αντίκρουση των επιχει-
ρηµάτων του άλλου, εί-
τε έχουµε δίκιο είτε έχου-
µε άδικο. Αν και γράφτη-
κε τον 19ο αιώνα, το βι-
βλίο αυτό σήµερα είναι 
πιο επίκαιρο από ποτέ. 
Ο Schopenhauer έχει χα-
ρακτηριστεί κυνικός φι-
λόσοφος. Κι όµως ο κυ-
νισµός του περιέχει ένα 
θετικό µήνυµα: Πέρα από 
όλα τα τεχνάσµατα ίσως 
βρίσκεται η αλήθεια.
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ο Μεσολόγγι, σαν πόλη πάντως, ταυτίζεται 

µε την ηρωική έξοδο που πραγµατοποίη-

σαν οι πολιορκηµένοι από τις δυνάµεις των 

Τούρκων στρατευµένοι και άµαχοι Έλληνες 

της πόλης τα ξηµερώµατα της 11ης Απριλίου 1926. Το 

δεύτερο που είναι συνυφασµένο µε το άκουσµα του ονό-

µατος της πόλης είναι η Λιµνοθάλασσα, η Κυνία λίµνη, 

όπως την ονόµαζε ο Στράβων, και µαζί της, το αυγοτάρα-

χο, οι αλυκές, οι πλούσιες ψαριές των συνασπισµένων 

ψαράδων της περιοχής, κι ακόµα, οι πάπιες, οι τσικνιά-

δες, οι κορµοράνοι και τα αµέτρητα είδη πουλιών που δί-

νουν το δικό τους τόνο στην πτηνοπανίδα της περιοχής. 

Σηµειωτέον ότι η Λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι 

η µεγαλύτερη στον Ελλαδικό χώρο. «Θάλασσα ρηχή και 

ήρεµη, πλατιά και µεγάλη», όπως την περιέγραφε ο Κω-

στής Παλαµάς,  που έζησε ένα διάστηµα στο Μεσολόγγι, 

Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι

ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ  
ΚΑΙ ∆ΙΨΑ  
ΓΙΑ ΖΩΗ ΜΑΖΙ  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α - Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α - ∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ - Γ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Μια πόλη, µια περιοχή, ένας νοµός 
στο άκουσµα των οποίων αναδύονται 
µνήµες από τις πιο λαµπρές σελίδες της 
νεοελληνικής ιστορίας, εικόνες από τα 
αυτοσχέδια πρυάρια της Λιµνοθάλασσας  
και γεύσεις από το φηµισµένο αυγοτάραχο   

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Τ
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µαζί µε τον θείο του, όταν έχασε και 

τους δύο γονείς του.

Σε ό,τι αφορά τον σχηµατισµό της, 

δύο ποτάµια, ο Αχελώος και ο Εύη-

νος, δηµιουργούν µε τις προσχώ-

σεις τους ένα πολύπλοκο υγρο-

τοπικό σύµπλεγµα. Στο κέντρο 

κυριαρχεί, µε τη µεγαλύτερη έκτα-

ση, η αβαθής Λιµνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου, που απλώνεται σε 

µήκος 50 χλµ. απέναντι από τον 

Πατραϊκό κόλπο. Βόρεια, εισχωρεί 

στην Ακαρνανική γη µε το µακρό-

στενο σχήµα της η Λιµνοθάλασσα 

του Αιτωλικού ή Κανάλι, ενώ στα 

ανατολικά µοιάζει να στρογγυλο-

κάθεται δίπλα στην ακτογραµµή, 

αυτή της Κλείσοβας µε τα 22.000 

στρέµµατα νερού να κρύβουν τον 

πιο πλούσιο ιχθυοπαραγωγικό βυ-

θό της χώρας. Το βάθος της Λιµνο-

θάλασσας Μεσολογγίου είναι µι-

κρό και κοντά στις ακτές φτάνει το 

0,1 του µέτρου, γι’ αυτό είναι πρό-

σφορος τόπος για αλυκές.

Ως περιβαλλοντικό πάρκο και οι-

κοσύστηµα, η Λιµνοθάλασσα, µε 

το πλήθος των φτερωτών και υδρό-

βιων κατοίκων της, προστατεύεται 

από τη συνθήκη RAMSAR. Ταυτό-

χρονα αποτελεί αναπόσπαστο τµή-

µα του µεγαλύτερου υγρότοπου της 

Ελλάδας. Τη συνολική εικόνα συ-

µπληρώνουν γαΐτες, διβάρια και πε-

λάδες. ∆ηλαδή οι βάρκες που είναι 

ειδικά φτιαγµένες για τα ρηχά νερά 

της, τα φυσικά ιχθυοτροφεία της και 

οι ξύλινες καλύβες των ψαράδων, 

κατασκευασµένες πάνω στο νερό.

Παραδοσιακή αλιεία
Το Μεσολόγγι είναι ο πιο φηµισµέ-

νο ιχθυοπαραγωγός τόπος στην Ελ-

λάδα. Οι κυριότεροι λόγοι που έλ-

κονται τα ψάρια στη λιµνοθάλασσα 

είναι η άφθονη τροφή, οι κατάλλη-

λες θερµοκρασίες και η αναζήτηση 

του γλυκού νερού το οποίο είναι 

απαραίτητο για ορισµένα στάδια 

της ανάπτυξής τους. Από πολύ πα-

λιά, οι άνθρωποι εκµεταλλεύτηκαν 

αυτό το φαινόµενο και δηµιούργη-

σαν τόπους για τη σύλληψη των 

ψαριών. Λυτοί οι τόποι είναι τα λε-

γόµενα ιβάρια ή διβάρια (φυσικά 

ιχθυοτροφεία). H τεχνική των ιβα-

ριών, αν και παραδοσιακή, εξακο-

λουθεί να είναι, ακόµα και σήµε-

ρα, ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος 

ψαρέµατος. Τα ιχθυοτροφεία, εκ-

µεταλλευόµενα τη διάθεση µετακί-

νησης των ψαριών προς την ανοι-

χτή θάλασσα, τα παγιδεύουν µέσα 

στα διβάρια. Τα ιχθυοτροφεία εκτός 

από τα διβάρια περιλαµβάνουν και 

επιθαλάσσιες παραδοσιακές καλύ-

βες, όπου µένουν οι ψαράδες και 

έχουν τα σύνεργα που τους χρειά-

ζονται. Αυτές στηρίζονται σε πασ-

σάλους που είναι µπηγµένοι µέσα 

στο βυθό της λιµνοθάλασσας και 

λέγονται πελάδες. Επίσης οι ψαρά-

δες χρησιµοποιούν διάφορους πα-

ραδοσιακούς τρόπους αλιείας όπως 

το καµάκι, τις πρυές, την τράινα και 

το σταφνοκάρι για τα θολά νερά.

 Ο «ιβαράς» στηρίζει την 
τέχνη του στη βαθιά γνώση 
της συμπεριφοράς των 
ψαριών και της κίνησης 
των ρευμάτων. Γνώση 
που προέρχεται από την 
πολύχρονη εμπειρία των 
ψαράδων και μεταφέρεται 
από γενιά σε γενιά.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι
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1 & 6
Μια αβαθής παραθαλάσσια λίµνη δίπλα 
στο Μεσολόγγι, της οποίας το µεγαλύ-
τερο βάθος αγγίζει και τα έξι µέτρα.

2 & 3
Ο Κήπος των Ηρώων στη βόρεια πλευ-
ρά της πόλης τιµά τους µαχητές της 
φρουράς της Ιερής Πόλης.

4
Τέλη του 1700 η οικογένεια Τρικενέ 
µετακοµίζει στο Μεσολόγγι από την Κε-
φαλονιά µε προίκα µία συνταγή για ούζο.

5
H διαδικασία παραγωγής αλατιού αρχίζει 
Μάρτιο και ολοκληρώνεται Οκτώβριο. 

1

43

5 6

2

Η Λιµνοθάλασσα Μεσο-
λογγίου - Αιτωλικού είναι 
η µεγαλύτερη της χώρας 
µας και από τις µεγαλύ-
τερες της Μεσογείου.
Απλώνεται σε µήκος 50 
χιλιοµέτρων απέναντι 
από τον Πατραϊκό κόλπο.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός ΚωςΚως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

∆ωδεκάνησα

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος

Λαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

ΚέρκυραΚέρκυραΚέρκυρα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα
Κεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

Καρδίτσα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα
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Έ 
να βιολογικό αγρόκτηµα µε ελιές 

και οπωροφόρα δέντρα, στο χω-

ριό Τρίκορφο Ναυπακτίας, περί-

που στα µέσα της διαδροµής Με-

σολογίου-Ναυπάκτου και σε απόστα-

ση µόλις 4 χιλιοµέτρων από την εθνική 

οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, προσφέ-

ρει µια ξεχωριστή ευκαιρία για απόδρα-

ση από την καθηµερινότητα και το θό-

ρυβο των πόλεων. Με µία πανοραµική 

θέα στους γύρω λόφους και την κοίτη 

του ποταµού Ευήνου, ο «Κήπος του Εύ-

ηνου», που φιλοξενείται σε ένα αγρό-

κτηµα 8 στρεµµάτων, διαθέτει 5 ανεξάρ-

τητα κλιµατιζόµενα διαµερίσµατα, το κα-

θένα από τα οποία µπορεί να φιλοξενή-

σει µία οικογένεια, από 2 έως 5 άτοµα. 

Στις παροχές µεταξύ άλλων είναι σύν-

δεση στο Internet, τηλέφωνο, χρηµατο-

κιβώτιο, φούρνος καθώς και όλα τα οι-

κιακά σκεύη για να µαγειρέψει κάποιος 

µόνος του, αν το επιθυµεί. Επίσης όλα 

τα διαµερίσµατα διαθέτουν και ενεργει-

ακό τζάκι για τα κρύα βράδια του χειµώ-

να. Για τους µικρούς φιλοξενούµενους 

υπάρχουν µέσα στο αγρόκτηµα πισίνα 

και παιδική χαρά, ενώ διατίθενται δω-

ρεάν ποδήλατα για τις βόλτες στη φύση.                  

Ας σηµειωθεί ότι σε µικρή µόλις από-

σταση, µόλις 200 µ. από το Evinos 

Garden, στο κέντρο του χωριού Τρί-

κορφο οι επισκέπτες θα βρουν σού-

περ µάρκετ και ταβέρνες για να απο-

λαύσουν την ελληνική κουζίνα µε προ-

ϊόντα βιολογικής ή βιώσιµης καλλιέρ-

γειας. Στα γύρω χωριά και στις κοντι-

νές πόλεις Ναύπακτο και Μεσολόγγι θα 

βρείτε καλής ποιότητας εστιατόρια, ψα-

ροταβέρνες και ψησταριές.        

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΥ 
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
Ένα αγρόκτηµα που κάνει πράξη την έννοια της οικολογικής διαµονής

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ    ∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
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∆ΡΩΜΕΝΑ∆ΙΑΜΟΝΗ

To Τρίκορφο Ναυπα-
κτίας βρίσκεται περίπου 
στα µέσα της διαδροµής 
Μεσολογίου-Ναυπάκτου 
και σε απόσταση µόλις 
4 χιλιοµέτρων από την 
εθνική οδό Αντιρρίου – 
Ιωαννίνων.

Το Evinos 
Garden 
βρίσκεται 
μέσα σε ένα 
βιολογικό 
αγρόκτημα 
οκτώ 
στρεμμάτων

1  
Μία πανοραµική θέα στους γύρω λόφους και 
την κοίτη του ποταµού Ευήνου προσφέρει το 
συγκρότηµα καταλυµάτων Evinos Garden.

2&4
∆ιαθέτει πέντε ανεξάρτητα κλιµατιζόµενα 
διαµερίσµατα, το καθένα από τα οποία µπορεί 
να φιλοξενήσει από 2 έως 5 άτοµα.

3 
Τα διαµερίσµατα έχουν ένα ξεχωριστό υπνο-
δωµάτιο κι έναν µεγάλο ενιαίο χώρο που πε-
ριλαµβάνει την πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα, 
το καθιστικό, το τζάκι και την τραπεζαρία.

5
Τους καλοκαιρινούς µήνες, οι επισκέπτες 
µπορούν εκτός από την πισίνα να απολαύ-
σουν το κολύµπι στη θάλασσα που είναι σε 
απόσταση 6,5 χιλιοµέτρων από το κατάλυµα.

1

2

3

4

5

7

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός ΚωςΚως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο

Γαύδος

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα∆ωδεκάνησα

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος

ΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

Κέρκυρα

Πάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα
ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΣΠΟΡ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑΜΟΚΑΝΑ∆ΕΣ
H Λιµνοθάλασσα του Mεσολογγίου ανήκει στα hot points των απανταχού 
φίλων του σπορ bird watching, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ φιλοξενεί 
περισσότερα από 270 είδη πουλιών σε διάφορες εποχές του χρόνου

Α Π Ο  Ε Υ Ρ Ω Π Η

Για να 
περάσουν 
το χειµώνα

Η Λιµνοθά-
λασσα του 
Mεσολογγίου 
είναι µία από τις 
πιο σηµαντικές 
περιοχές για το 
ξεχειµώνιασµα 
των υδροβίων 
πουλιών της 
Eυρώπη. Μετα-
ξύ άλλων εδώ 
θα βρει κανείς 
έναν από τους 
µεγαλύτερους 
πληθυσµούς 
Φαλαρίδας, που 
πολλές φορές 
ξεπερνάει κατά 
πολύ τα 30.000 
άτοµα, αλλά και 
Aργυροπελεκά-
νων, οι οποίοι 
φώλιαζαν πα-
λαιότερα στην 
περιοχή του 
Mεσολογγίου.

Ο
υδροβιότοπος Μεσολογγίου-Αιτωλικού, µαζί µε το ∆έλτα 

του Αχελώου και του Εύηνου ή Φίδαρη, είναι ένας από τους 

µεγαλύτερους της Μεσογείου. Bρίσκεται στο δυτικότερο 

άκρο της Στερεάς Ελλάδας, στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.

Έχει έκταση 250.000 στρέµµατα και έχει δηµιουργηθεί, µε την 

πάροδο του χρόνου, από τις φερτές ύλες των δύο ποταµών. Oι 

προσχώσεις τους δηµιούργησαν ένα εκτεταµένο σύστηµα αβα-

θών νερών, µε λιµνοθάλασσες, λασποτόπια, αλµυρόβαλτους, 

καλαµιώνες, ψαθοτόπια, λουρονησίδες ή αµµοθίνες. Aπό ορνι-

θολογικής πλευράς, η περιοχή Mεσολογγίου παρουσιάζει µε-

γάλο ενδιαφέρον καθώς έχουν παρατηρηθεί, σε διάφορες επο-

χές του χρόνου, να την επισκέπτονται περισσότερα από 276 εί-

δη. Στρειδοφάγος, Θαλασσοσφυρίχτης, Kοκκινοσκέλης, Nερο-

χελίδονα, Kαλαµοκανάδες, Aβοκέτες και πολλά ακόµη είδη που-

λιών ανήκουν στα είδη που φιλοξενεί η περιοχή.

Στο Mεσολόγγι ξεχειµωνιάζει 
ένας απ` τους µεγαλύτερους 

πληθυσµούς Φαλαρίδας.

Στις αµµοθίνες της λιµνοθά-
λασσας φωλιάζει 
ο Στρειδοφάγος.
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Επί τρεις γενιές η οικογένεια Τρι-

καλινού ψάρευε στη λιµνοθάλασσα 

γύρω από τη νερένια πόλη του Αι-

τωλικού, γνωστή και ως Μικρή Βε-

νετία της Ελλάδας και έφτιαχνε αυ-

γοτάραχο. Ή αλλιώς «βγοτάρχο», 

όπως έγραφαν οι ψαράδες στα κι-

βώτια που έστελναν στην Ιταλία πα-

ρασυρµένοι από το ιδίωµα της περι-

οχής που κόβει τα φωνήεντα, για να 

διαφηµιστεί παγκοσµίως από τους 

Ιταλούς εµπόρους ως µποτάργκα.  

Όταν τα ηνία ανέλαβε ο Ζαφείρης 

Τρικαλινός, αποφάσισε να αποµα-

κρύνει τη βαρύτητα από το ψάρεµα 

και να δώσει έµφαση στο προϊόν. 

«Έκανα τις εγκαταστάσεις µου, 

επένδυσα για να γίνουν πράγµα-

τα που δεν υπήρχαν πιο πριν στην 

Ελλάδα. Πρόκειται για µια µεγάλη 

επένδυση που ξεπέρασε τα 2 εκατ. 

ευρώ» αναφέρει ο κ. Τρικαλινός 

στο Αγρόκτηµα.

Μέχρι τότε έφτιαχναν το προϊόν τους 

στο Αιτωλικό και το έδιναν σε σού-

περ µάρκετ, χωρίς όµως πιστοποιή-

σεις ISO και άλλα σχετικά. «Όλα αυ-

τά έγιναν µετά», όπως εξηγεί, µε στό-

χο να δώσει «ονοµατεπώνυµο» στα 

προϊόντα του, τα οποία «βγαίνουν µε 

κόπο, πόνο και αγώνα και τους αξί-

ζει αναγνώριση». Απ’ ό,τι φαίνεται η 

αναγνώριση ήρθε, αφού δεν είναι λί-

γα τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο του 

εξωτερικού, αλλά και τα µεγάλα τη-

λεοπτικά δίκτυα που έχουν ασχολη-

θεί µε τα προϊόντα του κ. Τρικαλινού, 

από τα οποία, µεταξύ άλλων, ξεχωρί-

ζουν εκτός από το παραδοσιακό αυ-

γοτάραχο, το τρίµµα, το αυγοτάραχο 

psyche και το µελίχλωρο, που προ-

έρχεται από κέφαλο του Ιονίου, κα-

θώς και η σαρδέλα και ο γαύρος φιλέ-

το που ψαρεύονται στο Αιγαίο, όπως 

επίσης και η αφρίνα και το αλάτι από 

τις αλυκές Μεσολογγίου.

ΑΛΑΤΙ ΦΛΩΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

OIKOΓΕΝΕΙΑ TRIKALINOS

ΤΟ ΒΓΟΤΑΡΧΟ ΤΩΝ ΨΑΡΑ∆ΩΝ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ BOTTARGA

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ και µεγαλωµέ-

νοι στο Μεσολόγγι, οι άνθρω-

ποι της εταιρείας Φλώρος γνω-

ρίζουν τα πάντα για το αλάτι. Το 

βλέπουν κάθε χρονιά να στε-

γνώνει κάτω από τον ελληνικό 

ήλιο, να συλλέγεται από τους 

ειδικευµένους εργάτες, γνωρί-

ζουν την ποιότητά του, τις χρή-

σεις του, τις ωφέλιµες ιδιότητες 

του, την µοναδική γεύση του.

Η εταιρεία «Φλώρος» είναι µια 

οικογενειακή επιχείρηση που 

ασχολείται αποκλειστικά µε το 

αλάτι. Το 2012 ξεκίνησε τη δι-

αδροµή, µε σκοπό να γνωρίσει 

στο ελληνικό και ξένο κοινό το 

φυσικό ανεπεξέργαστο αλάτι 

Μεσολογγίου, ένα προϊόν που 

παράγεται στις αλυκές Μεσο-

λογγίου. Επιλογή της εταιρεί-

ας είναι να προσφέρει στο κοι-

νό το αλάτι στην αγνότερη µορ-

φή του, χωρίς επεξεργασία.
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MHΝ ΞΕΧΑΣΩ
08/11
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΓΜΕ
Στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας, θα πραγµατοποιηθεί το 11ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών 
Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.).

09/11
Γεωπονία και αειφορία
Το Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Γεωπο-
νικών Επιστηµών θα πραγµατοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη στο χώρο του ΚΕ.∆.Ε.Α.

10/11
Agritechnica 2019
Η κορυφαία έκθεση για τη γεωργική τεχνολογία θα 
λάβει χώρα στο Ανόβερο από 10-16 Νοεµβρίου.

13/11
Nordic Organic Food Fair 2019
Έκθεση αφιερωµένη στα πιστοποιηµένα βιολο-
γικά τρόφιµα και ποτά, λαµβάνει χώρα 13-14 
Νοεµβρίου στο MalmoMassan της Σουηδίας.

15/11
ΑgriFood Masteclass
Tο τριήµερο workshop αγρο-επιχειρηµατι-
κότητας, που διοργανώνει για 7η χρονιά η 
Ολλανδική Πρεσβεία µε το Orange Grove, θα 
πραγµατοποιηθεί 15-17 Νοεµβρίου στην Πάτρα.

30/11
Χάρτης των Γεύσεων
Για το Σαββατοκύριακο 30 Νοεµβρίου & 
1η ∆εκεµβρίου και για άλλη µια χρονιά στο 
Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στη 
Θεσσαλονίκη ο Χάρτης των Γεύσεων.

Ν  α κλείσουν τους φακέλους διορθώνοντας τα λάθη που εντοπίζονται στους ελέγχους τρέχουν οι αγρότες, πε-
ριµένοντας την προκαταβολή του τσεκ µέσα στον Οκτώβριο, ώστε να µην περάσει η πληρωµή τους στην εκ-
καθάριση. Εν τω µεταξύ, τα πρώτα πανιά έχουν τοποθετηθεί, καθώς έχει ξεκινήσει η συγκοµιδή ελαιοκάρ-
που για τα πρωτόλαδα µε τους παραγωγούς να λένε ότι η φετινή χρονιά ευνόησε την ποιότητα του καρπού. 
Για όσους έχουν φάκελο στα Σχέδια Βελτίωσης, θα πρέπει να περιµένουν τώρα για νέες παρατηρήσεις από 

τους αξιολογητές καθώς η διαδικασία επανεκκίνησε. Και οι καλλιεργητές σκληρού σίτου ετοιµάζονται για τη νέα σπορά.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για τον µήνα Νοέµβριο

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ
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