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ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

EDITORIAL

H ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Hi TECH
Με έµπνευση που έλκει απευθείας από την ταινία – ορόσηµο για τον παγκόσµιο κινηµατογράφο, «2001: Οδύσσεια του ∆ιαστήµατος» του Στάνλεϊ Κιούµπρικ, είναι η συσκευασία µελιού που σχεδίασε το ισπανικό
στούντιο Culdesac Custom, που
εδρεύει στη Βαλένθια.

Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ IGGY POP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η Αθήνα υποδέχεται στις
8 Ιουνίου στην Πλατεία
Νερού μία από τις πιο
εμβληματικές μορφές της
rock ‘n’ roll μουσικής

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...
info

3,3

δισ. δολάρια έχει
χάσει η οικονοµία των
ΗΠΑ λόγω µειωµένης
παραγωγικότητας
κατά την τελευταία
σεζόν του Game
of Thrones

46%
είναι η µείωση του
παγκόσµιου πληθυσµού µελισσών την
περασµένη δεκαετία.
Στο 41% η µείωση
των εντόµων

17,5

τρισεκατοµµύρια
ήταν το 2017 η αξία
των αγαθών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
από 3,5 τρισ. εν
έτει 1990
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Πολιτιστική κληρονομιά
του αγροτικού χώρου
και συλλογική ταυτότητα
Σύµβολα και συµβολισµοί χρησιµοποιήθηκαν από όλους
τους πολιτισµούς ως µέσο για να εκφράσουν οι άνθρωποι
στοιχεία της καθηµερινής ζωής, αλλά και σηµαντικά ουράνια και φυσικά φαινόµενα, διαβατήρια έθιµα, να διηγηθούν την ιστορία του τόπου τους, αλλά και για να ξεπεράσουν τις αντίξοες συνθήκες στα βουνά και τις πεδιάδες.
Με το πέρασµα του χρόνου πολλά από τα σύµβολα ενσωµατώθηκαν σε µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και απέκτησαν διπλή χρήση όχι µόνον ως αντικείµενα λατρείας
και ιστορικής σηµασίας αλλά και ως στοιχεία της ζωής της
αγροτικής κοινότητας αφήνοντας ίχνη σε διάφορες εκφράσεις της. Έτσι ο πολιτισµός αυτών των περιοχών αποτελεί
στην ουσία το αποτέλεσµα της συλλογικής ταυτότητας που
εκφράζεται µέσω συµβολικών µορφών µε τις οποίες οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται και εκφράζουν όσα έχουν γι’ αυτούς σηµασία, πίστεις, πεποιθήσεις τους, αξίες και βιώµατα.
Η ζωή στην ύπαιθρο και η καλλιέργεια των αγρών αλλά
και οι άλλες ασχολίες εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό
από τη συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία. Οι ειδικές εκδηλώσεις και τελετές επινοήθηκαν από τις αγροτικές
κοινότητες όχι µόνον για να κατευνάσουν τα στοιχεία της
φύσης αλλά επίσης και να ενισχύσουν τους δεσµούς της
κοινότητας δηµιουργώντας µια συλλογική ταυτότητα που
θα αντικατόπτριζε τους κοινούς στόχους, αλλά κυρίως την
ανάγκη για επιβίωση και καλή ζωή. Για το λόγο αυτό οι τελετές και εκδηλώσεις κατέχουν κεντρική θέση στις αγροτικές κοινότητες κατά τη διαµόρφωση της κοινωνικής και
πολιτιστικής ταυτότητας. Γι’ αυτό και πολλές από τις παραδοσιακές εκδηλώσεις εξακολουθούν να τελούνται έως σήµερα, έστω και αν ο αρχικός λόγος ύπαρξης έχει εκλείψει.
Οι σύγχρονες, πολυπολιτισµικές κοινωνίες, που βιώνουν
καθοριστικές αλλαγές στην οικονοµία και την κοινωνική
συγκρότηση, έχουν ανάγκη να δροµολογήσουν ένα νέο
µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στην υλική παραγωγή και κατανάλωση, αλλά σε ένα
σύστηµα κοινωνικών αξιών και οικονοµίας της γνώσης
και των σχέσεων. Εδώ οι κοινωνίες της υπαίθρου έχουν
να προσφέρουν πολλά και να επωφεληθούν από αυτό.

*Στοιχεία από έρευνα της αρχαιολόγου-εθνογράφου
δρ. Ε. Καρποδίνη-∆ηµητριάδη στο πλαίσιο του έργου Cult Rural
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Η AΠΟΨΗ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

ΤΗΣ AΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Το ξινό κεράσι
ίγο πριν κλείσουν τα σχολεία και ξεκινήσουν επίσηµα οι διακοπές έφταναν στο σπίτι τα πρώτα βύσσινα. Έµοιαζαν µε κεράσια,
όµως, όσο κι αν προσπαθούσες, δεν τρώγονταν. Ξεκουκούτσιασµα µε τη φουρκέτα
και µια κουζίνα χάλια από τους βυσσινί χυµούς. Βύσσινο
γλυκό και σπιτική βυσσινάδα µε κρύο νερό και µπόλικα
παγάκια. Κάπως έτσι το βύσσινο συνδέθηκε µε τα καλοκαίρια των παιδικών µας χρόνων… Με το πέρασµα από
τις «σκοτούρες» του σχολείου στην απόλυτη ανεµελιά…
Με έναν παράξενο τρόπο το βύσσινο πάντα συνδεόταν
µε ιστορίες µετάβασης. Ας µην ξεχνάµε και τον «Βυσσινόκηπο», το κύκνειο άσµα του Τσέχωφ. Ένα τεράστιο
αγρόκτηµα γεµάτο βυσσινιές κάπου στη ρωσική επαρχία.
Ανήκει σε µία πρώην εύρωστη αριστοκρατική οικογένεια,
που πλέον αδυνατεί να το κρατήσει. Ένας οικογενειακός φίλος, στην πραγµατικότητα γιος ενός κολίγα, που
πλούτισε, τους προτείνει νέες µορφές εκµετάλλευσης της
περιουσίας. Παραθερισµός, αυτή είναι η τάση της «αγοράς», στους κανόνες της οποίας πιστεύει όσο τίποτα άλλο. Η ρωσική κοινωνία άλλαζε και µέσα της αναδύονταν
νέα κοινωνικά στρώµατα. Η κατάρρευση του παλιού και
ο ερχοµός του νέου. Μια ακόµα ιστορία αλλαγής µε πρω-

Λ

Τα 100 γραµµάρια
του νωπού βύσσινου
δίνουν στον οργανισµό
µόλις 50 θερµίδες
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ταγωνιστή το βύσσινο καταγράφηκε πριν από χρόνια
στην Αρκαδία. Οι εξαγωγές του είχαν φτάσει στο ζενίθ
τη δεκαετία του ‘70, µε την απορρόφηση να αφορά κυρίως τη Γερµανία. Τα δεδοµένα θα άλλαζαν την επόµενη
δεκαετία, όταν µια νέα εταιρεία από τη Λάρισα θα επηρέαζε τις ισορροπίες, ρίχνοντας πολύ χαµηλά την τιµή.
Την ίδια εποχή, θα επιδοτηθεί από την ΕΕ το ξερίζωµα
της βυσσινιάς, οδηγώντας στην απώλεια πολλών στρεµµάτων. Έτσι, ενώ η παραγωγή στα χρόνια της ανάπτυξης
είχε ξεπεράσει τους 10.000 τόνους, τώρα θα έπεφτε µόλις στους 350. Τα χρόνια περνάνε και φέρνουν µια ακόµη ανατροπή. Τη δεκαετία του 2000 το βύσσινο αποκτά
ξανά αγοραστική αξία στη νωπή αγορά. Μάλιστα, οι παραγωγοί της Αρκαδίας θα σχεδιάσουν την αναγνώριση
του «Βύσσινο Τεγέας» ως προϊόν ΠΟΠ.
Άλλωστε, το βύσσινο είναι ένας διατροφικός θησαυρός.
Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, ανθοκυάνες, φυτικές ίνες και βιταµίνη C. Επιπλέον, τα θρεπτικά συστατικά του επιδρούν ευεργετικά στην αϋπνία. Συγκεκριµένα,
ο χυµός του δρα ως φυσικό αγχολυτικό και µυοχαλαρωτικό. Έρευνα, που δηµοσιεύτηκε το 2014 στο Experimental
Biology, κατέληξε στο ότι κατανάλωση δύο ποτηριών χυµού βύσσινου µπορούν να αντιµετωπίσουν την αϋπνία.

Περισσότερα από 650
στρέµµατα βυσσινεώνων
καλλιεργούνται
στην περιοχή της Αρκαδίας

Ο χυµός βύσσινου
αντιµετωπίζει την αϋπνία
ως φυσικό αγχολυτικό
και µυοχαλαρωτικό
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ΣΤΙΓΜΕΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ME KATEΥΘΥΝΣΗ
ΤΗ ΜΕΤΑ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
σοι συµβιβάζονται µε τις χαµηλές
προσδοκίες της φιλελεύθερης δηµοκρατίας θα βλέπουν συγκαταβατικά
και την ανάδυση της µορφής που
αποκαλώ «µεταδηµοκρατία». Στο πρότυπο αυτό,
µολονότι διεξάγονται εκλογές και οι κυβερνήσεις
µπορούν να αλλάξουν, ο προεκλογικός αγώνας είναι ένα πλήρως ελεγχόµενο θέαµα που ενορχηστρώνεται από ανταγωνιστικές οµάδες επαγγελµατιών ειδικευµένων στις τεχνικές της πειθούς και
επικεντρώνει στενά σε ένα µικρό φάσµα προεπιλεγµένων θεµάτων. Η πλειοψηφία των πολιτών
κρατά µια παθητική, ήσυχη, ή και απαθή στάση, κι
απλώς αντιδρά στα ερεθίσµατα που άλλοι προκαλούν. Πίσω από το θέαµα του προεκλογικού παι-

Ο
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Απόσπασµα από
το βιβλίο του
Colin Crouch
Μετάφραση:
Αλέξανδρος
Κιουπκιολής

χνιδιού, η πολιτική διαµορφώνεται στον ιδιωτικό
χώρο, µε διαπραγµατεύσεις και συνδιαλλαγές
ανάµεσα στις εκλεγµένες κυβερνήσεις και τα κυρίαρχα στρώµατα που εκπροσωπούν σχεδόν αποκλειστικά τα συµφέροντα των επιχειρήσεων.
Το πρότυπο αυτό, όπως και το ιδεατό µοντέλο,
είναι ασφαλώς µια θεωρητική υπερβολή. Πλην
όµως η σύγχρονη πολιτική εµφανίζει αρκετά από
τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν και για το λόγο
αυτόν αξίζει να διερευνήσουµε πού τοποθετείται
η πολιτική µας ζωή σε µία κλίµακα µε το εν λόγω
πρότυπο στο ένα άκρο και το ιδεατό πρότυπο της
δηµοκρατίας στο άλλο. Ειδικότερα, είναι σηµαντικό να εντοπίσουµε την κατεύθυνση προς την οποία
κινείται η σηµερινή πολιτική. Η θέση µου είναι ότι
κινούµαστε προς την κατεύθυνση του µεταδηµοκρατικού πόλου. […] Σε συνθήκες µεταδηµοκρατίας που εκχωρούνται όλο και
INFO
Ο Colin Crouch,
περισσότερες εξουσίες στα επιχειρηοµότιµος καθηγητής
µατικά συµφέροντα, περιορίζονται
του Warwick, είναι
κοινωνιολόγος και
κατά πολύ οι προοπτικές ανάδυσης
πολιτικός επιστήενός ριζοσπαστικού προγράµµατος
µονας.
πολιτικών ισότητας µε στόχο τον έλεγχο των ισχυρών συµφερόντων. […]
Μήπως αυτό που ζούµε σήµερα είναι η εκ νέου σίγηση της φωνής των λαϊκών στρωµάτων, καθώς
οι οικονοµικά ισχυροί εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τα µέσα επιρροής που διαθέτουν, ενώ
τα αντίστοιχα µέσα του δήµου χάνουν τη δύναµή
τους; Κάτι τέτοιο δεν θα σήµαινε µια πλήρη παλινδρόµηση στις συνθήκες των αρχών του εικοστού
αιώνα, γιατί όσο και να κινούµαστε προς την ανάδροµη κατεύθυνση, βρισκόµαστε σε ένα διαφορετικό χρονικό σηµείο της ιστορίας και κουβαλούµε
την κληρονοµιά του πρόσφατου παρελθόντος. […]
Οι βασικές θέσεις µου είναι ότι ενώ οι δοµές της
δηµοκρατίας διατηρούνται εν ζωή -και από ορισµένες απόψεις, µάλιστα, ενισχύονται- η πολιτική ζωή
και η κυβέρνηση τίθενται σταδιακά υπό τον έλεγχο προνοµιούχων στρωµάτων, όπως ακριβώς συνέβαινε και κατά την προδηµοκρατική περίοδο και
ότι η εξέλιξη αυτή έχει αρνητικές συνέπειες για τα
θέµατα της ισότητας. Όσοι θεωρούν ότι τα προβλήµατα της δηµοκρατίας οφείλονται µόνο στα µέσα
ενηµέρωσης και τον αυξηµένο ρόλο των «συµβούλων επικοινωνίας» παραγνωρίζουν ορισµένες βαθύτερες διεργασίες που εξελίσσονται σήµερα.
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ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
∆εν είναι πολλοί οι έχοντες άµεση σχέση µε τον αγροτικό χώρο που διεκδικούν
ψήφο για την Ευρωβουλή. Αυτό σηµαίνει ότι τους λίγους που επέλεξαν τα
πολιτικά κόµµµατα µπορούµε να τους κάνουµε πολλούς µε την ψήφο µας.
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ
ΓΝΗΣΙΑ ΦΩΝΗ
ΣΕ ΒΡΑ∆ΥΠΟΡΟΥΣΑ
ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ

ΒΛΑΣΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
ΗΡΘΕΣ ΑΡΓΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΦΕΡΕΙΣ
ΤΗ ΧΑΡΑ

ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ,
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Αυθεντική φιγούρα αγρότη που
διεκδικεί θέση στην Ευρωβουλή,
ο Δημήτρης Σταματάκος δεν είναι
από τα παιδιά... που κάθονται
καλά. Από την εποχή που ήταν
επικεφαλής της Ένωσης Νέων
Αγροτών Λακωνίας, εξέφραζε χωρίς ιδιοτέλεια τις θέσεις του, με τη
δικαίωση για πολλές εξ αυτών να
είναι καταγεγραμμένη. Όσο κι αν
είναι αδύναμη η... ατμομηχανή του
ΑΚΚΕΛ με την οποία επέλεξε να
είναι υποψήφιος, η δική του φωνή
παραμένει γνήσια και δυνατή.

Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι αναρωτιούνται ποια είναι η τόσο έντονη συλλογική δράση του Βλάση
Τσόγκα στον αγροτικό χώρο που
τον κατέστησε υποψήφιο με το
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές. Συμμετείχε, λέει, στα
μπλόκα του Ισθμού. Σημειωτέον
ότι στον Ισθμό στηνόταν μπλόκο
μόνο όταν πλησίαζε η διάλυση!
Μπορεί να είναι καλό παιδί, όμως
το στυλ του δεν τον βοηθάει πολύ.
Άλλωστε, μόνο με τα social media
στη γεωργία δεν γίνεται προκοπή.

Με ιδιαίτερες κοινωνικές
ευαισθησίες και γαλλική παιδεία,
ο Νίκος Πουτσιάκας, υποψήφιος
για την Ευρωβουλή με τους
Οικολόγους - Πράσινους, δεν έχει
άμεση εμπλοκή τα αγροτικά,
κρατάει ωστόσο άσβεστη τη φλόγα
της αγροτικής του καταγωγής.
Σε κάθε περίπτωση, μια ενδεχόμενη παρουσία του στα έδρανα
του Στρασβούργου μόνο θετικά
θα προσμετρούσε στον ευρωπαϊκό
δρόμο για τους συντελεστές της
αγροτικής παραγωγής.
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΣ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΛ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΚΟΣ
ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ Ο ΠΑΤΑΚΗΣ
Πάνω απ’ όλα, ο Γιάννης Βάγκος είναι φίλος. Είναι όμως και μαχητής. Δεν έχει λείψει από καμιά
συνέλευση, ειδικά της Πανελλαδικής Συντονιστικής των μπλόκων, και όσο κι αν η θέση στο
ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ είναι πρωτίστως τιμητική, όπως ο ίδιος λέει, τίποτα δεν αποκλείεται.
Αγροτικά και παραγωγικά τη βρέχει τη φανέλα του και μάλιστα από μικρό παιδί, αφού έχασε νωρίς τον πατέρα του και υποχρεώθηκε να αναλάβει ολοκληρωτικά την ευθύνη της οικογενειακής
του εκμετάλλευσης. Πήρε όμως στα ζεστά και την υποψηφιότητά του ως ευρωβουλευτής. Θα
μπορούσε να πει κανείς ότι έκανε περισσότερα χιλιόμετρα από πολλούς συνυποψήφιους, πέρασε
απ’ όλες τις τηλεοράσεις, με τις οποίες έχει καλλιεργήσει... καλή σχέση και θεωρείται αγαπητός,
τίμησε με το παραπάνω το κόμμα που τον τίμησε! Ο χώρος έχει ανάγκη από ανθρώπους που
τιμούν το αγροτικό επάγγελμα και το επάγγελμα έχει ανάγκη από φωνή στο Στρασβούργο.

Δεν είναι αγρότης, κτηνίατρος
είναι ο άνθρωπος. Βέβαια, μετά
από τόσα χρόνια εμπλοκής με
αγροτικά ζητήματα και τόση παρουσία στα τεκτενόμενα της ΚΑΠ
και στις Βρυξέλλες, πώς να τον
ξεχωρίσεις; Ο Δημήτρης Μελάς,
υποψήφιος με τη ΝΔ για την
Ευρωβουλή και συνδυάζει πολλά
από τα προσόντα που απαιτούνται
για μια αποδοτική θητεία στο
σύνθετο, αυτήν τη φορά... club, το
οποίο συγκροτείται με την ψήφο
μας στις όχθες του ποταμού Ιλλ.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

1
ΓΙΟΓΚΑ ΑΛΛΑ
ΜΕ... ΤΗ ΓΙ∆Α
Μια από τις πιο καινούργιες
τάσεις στις ΗΠΑ είναι η goat
yoga. Καθώς η σωµατική
επαφή µε τα ζώα θεωρείται
ευεργετική για την υγεία και
την ευεξία, σε διάφορα µέρη
της Αµερικής διοργανώνονται
συνεδρίες άσκησης µε κατσίκια
να κυκλοφορούν γύρω και
πάνω στους συµµετέχοντες.
Βέβαια η... κατσικο-γιόγκα
εντάσσεται στη γενικότερη
προσέγγιση της γυµναστικής
αυτού του τύπου, η οποία προβλέπει σαν οργανικό συστατικό
της την εµπλοκή ζώων. Γι' αυτό
και στο διαδίκτυο αφθονούν οι
περιπτώσειςς ανθρώπων που
κάνουν γιόγκα µαζί µε διάφορα
κατοικίδια, όπως σκυλιά (στο
πλαίσιο της λεγόµενης «doga»,
από το dog+yoga), γάτες, πουλιά, φίδια, πάντα κ.λπ. Έρευνες
καταδεικνύουν ότι η αλληλεπίδραση µε ζώα θεραπείας
µπορούν να επιδράσουν θετικά
στην έκκριση διαφόρων νευροµεταβιβαστών στον ανθρώπινο
εγκέφαλο. Τα επίπεδα οξυτοκίνης, η οποία συνδέεται µε τους
δεσµούς αγάπης, τα επίπεδα
ντοπαµίνης (εµπλέκεται στο
σύστηµα κινητροδότησης-ανταµοιβής) ανεβαίνουν. Αντιθέτως,
η κορτιζόλη (ορµόνη σχετική µε
το στρες) µειώνεται».
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
BITIRINIS FISH STREET FOOD

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ
FISH AND CHIPS
Μήπως είστε από εκείνους που αγαπούν τα φρέσκα ψάρια
και θαλασσινά, αλλά τα θεωρούν δύσκολα στο µαγείρεµά ή
ακριβά στην τιµή; Ή µήπως είστε από εκείνους που αγαπούν
το street food αλλά έχουν βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια;
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Ε

ίτε ανήκετε στην πρώτη κατηγορία, είτε
στη δεύτερη, θα βρείτε αυτό που ζητάτε
στο Bitirinis Fish Street Food. Τον πρώτο
χώρο εστίασης στο Ηράκλειο Κρήτης που
έβαλε το ψάρι και τα θαλασσινά στη λογική του
φαγητού και φιλοδοξεί να αποτελέσει την ελληνική απάντηση στο αγγλικό fish and chips. Με
έµπνευση από τον παππού Μπιτιρίνη, έναν από
τους πιο γνωστούς πλανόδιους πωλητές ψαριών
του νησιού, τα αδέλφια Νίκος και Μιχάλης συνεχίζουν την παράδοση της οικογένειας, υιοθετώντας µια εντελώς νέα προσέγγιση και βάζοντας
το ψάρι και τα θαλασσινά, δυναµικά και κυρίως
νόστιµα, στην υπόθεση street food.
Η παράδοση της οικογένειας στο ψάρι ξεκινά
τη δεκαετία του ‘70, όταν τα καλάθια του παππού Μπιτιρίνη γέµιζαν καθηµερινά µε φρέσκια
γόπα, µαριδάκι, και παλαµίδες από τα κρητικά
ψαροκάικα, για να πωληθούν απ’ άκρη σ’ άκρη
του νησιού. Γέννηµα θρέµµα Κρητικός, ο παππούς ήταν και είναι παθιασµένος µε τη θάλασσα και τα δώρα της και δεν παραλείπει, όπου
σταθεί κι όπου βρεθεί, να µιλά για τη σηµασία
των ψαριών και των θαλασσινών στην υγεία.
Τα παιδιά του, Γιώργος και Μανώλης, αγάπη-

14

14-17_psaria.indd 14

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Το θαλασσινό
σουβλάκι
Must επιλογή είναι
φυσικά το θαλασσινό
«σουβλάκι», δηλαδή
φρέσκο φιλεταρισµένο ψάρι ή θαλασσινά
τυλιγµένα σε παραδοσιακή πίτα.

Τον Νοέµβριο του 2018 τα αδέλφια, Νίκος και Μιχάλης Μπιτιρίνης, άνοιξαν στην πόλη του Ηρακλείου το Bitirinis Fish Street
Food. Έδωσαν το στίγµα τους προσφέροντας ολόφρεσκο ψάρι σε
χωνάκι και αναδεικνύοντας την αξία της πρώτης ύλης.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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σαν τη δουλειά του πατέρα τους αλλά ήθελαν να
κάνουν κάτι πιο σταθερό. Έτσι, το 1990 άνοιξαν
το δικό τους ιχθυοπωλείο στην ψαραγορά του
Ηρακλείου. Γύρισαν όλο το νησί για να βρουν
τους καλύτερους συνεργάτες, να διευρύνουν το
εµπόρευµά τους αλλά και να µπουν στο χονδρικό εµπόριο, ενώ έκλεισαν αποκλειστικές συνεργασίες µε δύο από τις µεγαλύτερες τράτες του νησιού και ένα γρι-γρι µε έδρα στον Άγ. Νικόλαο.
Η αγάπη για τα καλούδια της θάλασσας δεν θα
µπορούσε να µην περάσει και στην τρίτη γενιά
της οικογένειας, τον Νίκο και τον Μιχάλη, οι
οποίοι µε τη σειρά τους δεν επαναπαύθηκαν
σε ό,τι βρήκαν έτοιµο, αλλά θέλησαν να το εξελίξουν ακόµη περισσότερο. «Ανοίξαµε µαζί µε
τον αδελφό µου το Bitirinis Fish Street Food τον

Κουλτούρα
«Το ψάρι δεν είναι απλά
µια γευστική εµπειρία,
αλλά µέρος µιας
ολόκληρης κουλτούρας
βασισµένης στο ευ
ζην», λένε τα αδέλφια
Μπιτιρίνη.

Νοέµβριο του 2018. Πριν από αυτό σπουδάσαµε, εγώ τελείωσα ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και ο
αδελφός µου Μηχανολογία. Ωστόσο, µας άρεσε ό,τι έχει να κάνει µε το ψάρι και ψάχναµε
έναν τρόπο να µεγαλώσουµε κι εµείς την επιχείρηση και συγχρόνως να δώσουµε κάτι διαφορετικό στον κόσµο. Μια εύκολη λύση για να
τρώει περισσότερο ψάρι», ανέφερε στο Αγρόκτηµα ο Νίκος Μπιτιρίνης. Τελικά, η ιδέα να
βάλουν το ψάρι και τα θαλασσινά στη λογική
του street food προέκυψε από τις ανάγκες της
αγοράς αλλά και από το παράδειγµα αντίστοιχων εγχειρηµάτων του εξωτερικού.
«Ο κόσµος ζητούσε ψάρι χωρίς κόκκαλα, σε πιο
οικονοµικές τιµές -γιατί όπως γνωρίζουµε θεωρείται ακριβή τροφή- ψηµένο και έτοιµο για κα-
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τανάλωση αλλά και µε τη δυνατότητα
για διανοµή κατ’ οίκον. Επιπλέον, µέσα από κάποια ταξίδια µας στο εξωτερικό αλλά και από έρευνα στο ίντερνετ, είδαµε πώς δουλεύει στο εξωτερικό το fish and chips. Έτσι αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε την ελληνική
έκδοσή του µε φρέσκο ψάρι, νόστιµο
και υγιεινό, κρατώντας τις τιµές χαµηλά», εξηγεί ο κ. Μπιτιρίνης.
Για την οικογένεια Μπιτιρίνη το ψάρι δεν είναι απλά µια γευστική εµπειρία, αλλά µέρος µιας κουλτούρας βασισµένης στο «ευ ζην». Επιλέγουν ψάρι, όπως αναφέρουν, όχι µόνο για την
υπέροχη γεύση του, αλλά και για το
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αίσθηµα της ευεξίας που προσφέρει η
κατανάλωσή του, για τα πλούσια θρεπτικά συστατικά του και τη συµβολή
του στην καλή λειτουργία της καρδιάς,
της όρασης και του εγκεφάλου.
Αξίζει, βέβαια, να περάσουµε και
στη γεύση αλλά και στις µοναδικές
επιλογές που προσφέρει το Bitirinis
Fish Street Food. Στις must επιλογές
είναι φυσικά το θαλασσινό «σουβλάκι», δηλαδή φρέσκο φιλεταρισµένο
ψάρι και θαλασσινά τυλιγµένα σε
παραδοσιακή πίτα. Όσοι δεν προτιµούν τις πίτες µπορούν πάντα να
επιλέξουν τα χωνάκια. Η νοστιµότατη
γαριδόσουπα, οι µακαρονάδες και το

κριθαρότο µε φρέσκα θαλασσινά σε
πολύ χαµηλές τιµές, αποτελούν επίσης εξαιρετικές προτάσεις.

∆ίπλα στο ιχθυοπωλείο
Καθηµερινά, ο πελάτης θα βρει ένα ή
δύο διαφορετικά πιάτα ηµέρας, ενώ
ακριβώς δίπλα από το κατάστηµα
υπάρχει το ιχθυοπωλείο της οικογένειας, από το οποίο µπορεί να διαλέξει το προϊόν που θέλει για να του το
ψήσουν µε τον τρόπο που επιθυµεί.
«Όλα είναι φτιαγµένα µε τα χεράκια µας για να είµαστε σίγουροι για
το αποτέλεσµα. Με την αποκλειστική µας συνεργασία µε ένα γρι-γρι
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Εγγύηση φρεσκάδας
∆ίπλα στο Bitirinis
Fish Street Food
βρίσκεται το ιχθυοπωλείο της οικογένειας.
Οι αποκλειστικές
συνεργασίες µε ένα
γρι–γρι και δύο από τις
µεγαλύτερες τράτες
του νησιού της επιτρέπουν να εγγυάται
για τη φρεσκάδα και
την ποιότητα των
προϊόντων της.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Γαστρονοµική εµπειρία
Τα αδέλφια Μπιτιρίνη γνωρίζουν
τα τεχνικά μυστικά που μπορούν
να μετατρέψουν τους ψαροκεφτέδες από ένα απλό φαγητό σε μία
κορυφαία γαστρονομική εμπειρία.

∆ιανοµή κατ’ οίκον

και δύο από τις µεγαλύτερες τράτες
του νησιού µας είµαστε βέβαιοι ότι
να ψάρια µας είναι ολόφρεσκα και
µυρίζουν θάλασσα. Έχοντας, λοιπόν, τον έλεγχο ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας, από την αλιεία µέχρι το ψήσιµο, εγγυόµαστε για
την αδιαπραγµάτευτη ποιότητα κάθε
πιάτου», ξεκαθαρίζει µιλώντας στο
Αγρόκτηµα ο κ. Μπιτιρίνης.

Μαθαίνουµε από τα λάθη µας
Η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το
νέο εγχείρηµα των δύο αδελφών, οι
οποίοι παίρνουν δύναµη απ’ αυτό το
γεγονός, όπως αναφέρει ο συνοµιλητής µας: «Τα βήµατά µας είναι συγκρο-

τηµένα και σταθερά, όχι βιαστικά. Οργανωνόµαστε καλύτερα, µαθαίνουµε από τα λάθη µας, θέλουµε να προσφέρουµε προϊόντα και εξυπηρέτηση
υψηλού επιπέδου και πιστεύουµε ότι
κάποια στιγµή θα είµαστε έτοιµοι να
δηµιουργήσουµε περισσότερα σηµεία
εξυπηρέτησης εντός και ίσως και εκτός
Κρήτης. Άλλωστε, ο κόσµος δείχνει να
αγαπάει αυτό που κάνουµε».
Αναµενόµενη αυτή η αγάπη θα µπορούσε να πει κανείς, αν σκεφτεί ότι
ο παππούς Μπιτιρίνης είχε πει στα
εγγόνια του, όταν ξεκινούσαν: «Είµαι περήφανος για την ιδέα σας και
είµαι σίγουρος ότι ο κόσµος θα την
αγαπήσει όσο και εσείς»!

Ο νέος αυτός χώρος ήρθε να
καλύψει την ανάγκη για ψάρι χωρίς
κόκκαλα, σε οικονομικές τιμές, έτοιμο για κατανάλωση αλλά και με τη
δυνατότητα για κατ’ οίκον διανομή.

Πολλές οι επιλογές
Οι μακαρονάδες, το κριθαρότο με
φρέσκα θαλασσινά, οι δροσερές
σαλάτες, τα ορεκτικά και οι χειροποίητες σως συμπληρώνουν με τον
καλύτερο τρόπο το μενού.
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OINOTOYΡΙΣΜΟΣ

Το Αγρόκτηµα
επισκέφθηκε το γραφικό
πετρόχτιστο οινοποιείο
µε την επιβλητική ξύλινη
πόρτα για να µάθει από
κοντά τις λεπτοµέρειές
της ιστορίας της
οικογένειας Γκίκα.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΓΚΙΚΑ

ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ ΠΟΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ
Ο Ανδρέας Γκίκας µαζί µε
τις κόρες του, Βασιλική
και Μαρία, συνεχίζουν στα
Σπάτα την οινική ιστορία
της οικογένειας, που ξεκινά
το 1875, µε νέες ιδέες και
φιλόδοξα projects. Ένα από
αυτά είναι η συνεργασία µε
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
για την ανάδειξη του
Σαββατιανού
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

βιοµηχανική χηµεία ορίζει το κρασί ως το προϊόν
της ζύµωσης γλεύκους
σταφυλιού. Μα αυτό είναι το κρασί;». Αν και χηµικός, ο Ανδρέας Γκίκας, πρόεδρος του
Αττικού Αµπελώνα, δεν αρκείται σε αυτό τον ορισµό. Για εκείνον το κρασί
έχει σχέση µε το συνειρµό και τον άνθρωπο. «Στο ποτήρι είναι ο χαρακτήρας και η ψυχή του παραγωγού και
κακά τα ψέµατα οι οινοποιοί είµαστε
ιδιαίτεροι άνθρωποι».

«Η

Εκείνη τη στιγµή δοκιµάζαµε
το «Pine Forest», µια ρετσίνα από
Ασύρτικο 100%. Εντυπωσιακή ιδέα,
αν σκεφτεί κανείς µάλιστα ότι ο οινοποιός την επεξεργαζόταν από το
1995. «Μα και τώρα έχω ιδέες που
δεν τολµώ να τις πω. Χρειάζεται το
σωστό timing για κάποια προϊόντα»,
αναφέρει ο ίδιος και συνεχίζει: «Εδώ
το ρετσίνι δεν µένει πολλές ώρες. Όσο
χρειάζεται για να πάρουµε τ’ αρώµατα της πευκοβελόνας. Έχουµε λοιπόν
µια ρετσίνα που µπορεί να παλαιώσει

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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και η συγκεκριµένη είναι του 2016».
Κάθε επιλογή του οινοποιείου βασίζεται στην πείρα, µια παράµετρος που σίγουρα δεν λείπει από την οικογένεια
Γκίκα. Η οινική της ιστορία ξεκινά τον
19ο αιώνα, µε τους προγόνους της να
εργάζονται στον µεγάλο αµπελώνα του
Ανδρέα Καµπά στα Μεσόγεια. Ένας
από αυτούς ξεχώρισε για την εργατικότητά του και ως επιβράβευση έλαβε
ένα κοµµάτι γης. Ήταν το πρώτο αµπέλι που πέρασε στην ιδιοκτησία της οικογένειας. Το οινοποιείο βέβαια ήρθε
χρόνια αργότερα, όταν πλέον είχε αναλάβει ο Ανδρέας Γκίκας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το 1983 έως σήµερα
λειτουργεί το δικό του οινολογικό εργαστήριο, γεγονός που του έχει προσφέρει βαθιά γνώση στον οίνο.

«Άδεια για το συγκεκριµένο οινοποιείο
πήραµε πολύ πρόσφατα, το 2010. Έτσι,
µε τα δικά µας πια µέσα αξιοποιήσουµε την οικογενειακή πρώτη ύλη από τα
190 στρµ. ιδιόκτητων αµπελώνων, προσπαθώντας να φτιάξουµε κρασιά που
να διαφοροποιούνται. Αυτή τη στιγµή,
σε παραγωγή πρώτης ύλης είµαστε γύρω στους 140 τόνους, ενώ το οινοποιείο εµφιαλώνει 80.000 µπουκάλια».
Πλέον, γίνεται η µετάβαση στην επόµενη γενιά, στις κόρες του οινοποιού,
Βασιλική και Μαρία. Η πρώτη σπούδασε Αµπελουργία-Οινολογία στη Γαλλία
και η µικρότερη τελείωσε το Φυσικό και
στη συνέχεια έφυγε στην Αγγλία για
master στο Μanagement-Marketing.
Η ανάγκη του οινοποιού για πλήρη
έλεγχο της πρώτης ύλης οδήγησε στην

απόφαση να µεταφέρει τους αµπελώνες
στη ζώνη ΠΓΕ Πλαγιές Κιθαιρώνα. «Τα
νόστιµα κρασιά ξεκινούν από το αµπέλι. Επέλεξα λοιπόν ένα αµπελοτόπι, που
το terroir του µοιάζει µε αυτό της ορεινής Ελλάδας, σε υψόµετρο 500 µ., γεγονός που θα µας βοηθήσει µε την κλιµατική αλλαγή. Έπρεπε να βρω επίσης
κτήµατα συγκεντρωµένα, όχι κοµµάτι-κοµµάτι, για να µη στοιχίζει πανάκριβα η καλλιέργεια», εξηγεί ο ίδιος.
Η ποιότητα που θέλει να επιτύχει το οινοποιείο απαιτεί µικρές στρεµµατικές
αποδόσεις. «Την περίσσια της παραγωγής την αποµακρύνουµε µε τον πράσινο τρύγο, γιατί δεν θέλουµε να εξαντλούµε το φυτό. Υπολογίζουµε 8 µε 10
σταφύλια στο κάθε πρέµνο», συµπληρώνει. Ο αµπελώνας είναι ολοκληρω-

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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µένης διαχείρισης και σε αυτόν αρχικά υπήρχαν ξενικές ποικιλίες, δηλαδή
Cabernet, Merlot, Syrah και Grenache.
Πιστεύοντας, όµως, στην αξία των ντόπιων ποικιλιών ο οινοποιός συµπλήρωσε το δυναµικό του µε Ασύρτικο και
Μαλαγουζιά. Πειραµατίζεται δε µε τον
Αυγουστιάτη και έχει φυτέψει Βραδιανό, που πρωταγωνιστεί στη νέα ετικέτα.
«Τα επόµενα χρόνια έχουµε σκοπό να
φυτέψουµε άλλες τρεις ελληνικές ποικιλίες, µέσα σε αυτές και το Σαββατιανό,
µία ποικιλία χαρισµατική αλλά αδικηµένη. Προσπαθούµε εδώ στην Αττική να
δηµιουργήσουµε µία ζώνη ΠΟΠ. Από τη
θέση του προέδρου του Αττικού Αµπελώνα, µπορώ να πω ότι έχουµε κάνει ήδη
κινήσεις µε το Γεωπονικό για να υποστηρίξουµε επιστηµονικά το εγχείρηµα».

∆οκιµάσαµε τα φρέσκα
κρασιά «Μαΐστρος», σε
λευκή, ροζέ και ερυθρή
εκδοχή. Το παλαιωµένο
για 12 µήνες σε γαλλικά
και αµερικανικά βαρέλια
«Cabernet Sauvignon».Το
επίσης παλαιωµένο για
12 µήνες «Syrah» και το
«Vradiano-Merlot», στην
πρώτη του οινοποίηση
από 60% Βραδιανό και
40% Merlot.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Το Αγρόκτημα επισκέφθηκε
το Οινοποιείο Γκίκα στις
Ανοιχτές Πόρτες μαζί με
άλλους οινοφιλούς για μια
εξαιρετική γευστική δοκιμή.
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ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Αν και δεν είναι µεγάλη η πορεία
της οµάδας του Eliama Daily
Value, οι συγκινήσεις που έχει
προσφέρει είναι σπάνιες. Μία
διάκριση στάθηκε η αφορµή για
ένα µεγάλο ταξίδι στον κόσµο του
ποιοτικού ελαιολάδου
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
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ταν βρέθηκαν γύρω από το τραπέζι
στην Αγία Βαρβάρα κοντά στο
Ηράκλειο Κρήτης, πριν τέσσερα χρόνια το
ζευγάρι, Έλλη Τιτάκη και Μύρωνας Καµνάκης, και η κουµπάρα τους Γκρέτα Βόζνιακ,
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο
Κύπρου, δεν είχαν σκεφτεί να
ασχοληθούν επαγγελµατικά
µε το ελαιόλαδο, άλλωστε

Ό

όπως για πολλούς το λιοστάσι
ήταν µια συµπληρωµατική
δραστηριότητα. Τα πράγµατα
πήραν µια αναπάντεχη τροπή
µέσα από τη συζήτηση και η
ιδέα που αρχικά µπορεί να ξεπερνούσε τα όρια του ρεαλισµού στην πορεία έδωσε βάση
για µια µατιά πιο τολµηρή. Το
να στείλουν το ελαιόλαδο που
έβαζαν πάνω στο τραπέζι να
κριθεί στο διαγωνισµό του
Λονδίνου ήταν και µια κίνηση

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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«Φτιάξαµε ένα brand
για να αποδείξουµε
ότι το καλό προϊόν
αξίζει», λένε οι άνθρωποι του Eliama
Daily Value.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

ΜΥΡΩΝΑΣ ΚΑΜΝΑΚΗΣ

info

2

Παράγουν δύο
ετικέτες, µία πλούσια
σε πολυφαινόλες µε
έντονα πικρά στοιχεία και µία µε ήπιες
αναλογίες φρουτώδους και πικάντικου
χαρακτήρα.

Η σύζυγός του τον χαρακτηρίζει τελειοµανή και η αλήθεια είναι ότι ο Μύρωνας
Καµνάκης δεν αφήνει τα πράγµατα στην
τύχη. «Παρακολούθησα πολλά σεµινάρια
στην αρχή, όπως αυτό του ΣΕΒΙΤΕΛ, ενώ
αναζητούσα συστηµατικά τις συµβουλές
του Μανώλη Σαλιβαρά γιατί τελικά πρέπει
να µάθεις πράγµατα για να καλλιεργήσεις
και να παράγεις ελαιόλαδο», ανέφερε ο
ίδιος µιλώντας στο Αγρόκτηµα.

70%
ΓΚΡΕΤΑ ΒΟΖΝΙΑΚ
«Στο ελαιοτριβείο
γίνεται το 70% της
δουλειάς», τονίζει η
κυρία Τιτάκη.

συµβολική. Σήµερα η κυρία
Βόζνιακ, που φέρει την ευθύνη
της ιδέας, είναι πραγµατίστρια,
καθώς παραδέχεται ότι η διάκριση του Λονδίνου οφειλόταν
εν πολλοίς και στην ευνοϊκή
συγκυρία. Έτυχε η χρονιά να
δώσει καλό αποτέλεσµα. Ωστόσο, η διάκριση στάθηκε η
αφορµή για ένα µεγάλο ταξίδι
στον χώρο του ποιοτικού ελαιόλαδου. Από εκείνο το σηµείο,
η τύχη έδωσε τη θέση της στην
προσοχή στη λεπτοµέρεια, την
πειθαρχία και την πλαισίωση
του αποτελέσµατος µε την
αντίληψη της σύγχρονης ιατρικής, στην παραγωγή των ετικε-

τών Eliama Daily Value.
Βέβαια, πριν την αφορµή
υπήρχε η βάση, η συνάντηση
των µελών της οµάδας µε το
ελαιόλαδο. «Λόγω της ειδικότητας µου στην κλινική νευροφυσιολογία και θεραπευτική
φαρµακολογία, έχω ασχοληθεί
πολλά χρόνια µε τις ευεργετικές ιδιότητες της Μεσογειακής
διατροφής και του ελαιολάδου
στο πεδίο των νευροεκφυλλιστικών παθήσεων», αναφέρει
η κυρία Βόζνιακ. ∆ιαφορετική
ήταν η συνάντηση της κυρίας
Τιτάκη: «Ήµουν επιχειρηµατίας στο χώρο των ειδών υγιεινής αλλά στην κρίση χρεοκό-

«Έχουµε δει ότι µία δίαιτα που είναι
πλούσια σε ελαιόλαδο και µονοακόρεστα
λιπαρά οξέα (ω-9 λιπαρά οξέα) συµβάλλει
στην καλύτερη συµπεριφορά απέναντι
σε παθήσεις, όπως το Πάρκινσον, το
Αλτσχάιµερ αλλά και η ανάκαµψη από
ένα εγκεφαλικό επεισόδιο», σηµειώνει η
Γκρέτα Βόζνιακ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Κύπρου.

12-14 ΩΡΕΣ
Οι ελιές αποθηκεύονται σε βανάκι µε
ψυγείο ή σε θάλαµο
ελεγχόµενης θερµοκρασίας στους 12-14
βαθµούς Κελσίου.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Η οµάδα του Eliama Daily Value βραβεύτηκε για το πολυφαινολικό ελαιόλαδο
«Eliama Gold Health Claim», στον
διαγωνισµό Olympia Health & Nutrition
Awards 2019. Το βραβείο απονεµήθηκε
στις 12 Μαΐου σε εκδήλωση στην Παλιά
Βουλή, στην Αθήνα.
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πησα. Τότε, στράφηκα στον
τουρισµό και ασχολήθηκα µε
τα παραδοσιακά προϊόντα του
τόπου µου. Τα σχόλια που έλαβα για το ελαιόλαδο ήταν εξαιρετικά και µε παρακίνησαν να
σκεφτώ πώς θα αξιοποιούσα
την παραγωγή που είχαµε».
Η οµάδα του Eliama Daily
Value εµφιαλώνει δύο κωδικούς. Ένα ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες µε έντονα πικρά στοιχεία και µία ακόµα ετικέτα µε πιο ήπιες αναλο-

Το προϊόν έχει
αποσπάσει πολλές και
σημαντικές διακρίσεις
σε ελληνικούς και
διεθνείς διαγωνισμούς
ποιότητας ελαιόλαδου

γίες φρουτώδους, πικρού και
πικάντικου χαρακτήρα, που
ξεχωρίζει για την αρµονία του.
Για το πρόσφατα βραβευµένο πολυφαινολικό ελαιόλαδο
«Eliama Gold Health Claim»
η κυρία Βόζνιακ υποστηρίζει
ότι «προκειται για ένα ελιξίριο
υγείας και οµορφιάς, πλούσιο
σε ελαιοκανθάλη».

Σηµασία στη λεπτοµέρεια
Στο τελικό αποτέλεσµα
σπουδαίο ρόλο διαδραµατίζει
η οµάδα των τρίτων συνεργατών. Για να επιτευχθούν τα επιθυµητά επίπεδα ποιότητας στο
λιοστάσι, χρειάζεται προσοχή
σε πολλά στάδια µε κύριο αυτό
της συγκοµιδής. «Στην Κρήτη
τον Νοέµβριο όταν µαζεύουµε
τις ελιές έχουµε καλοκαίρι. Για
να τις προστατεύσουµε από τη
ζέστη και για να διατηρηθούν
όλες εκείνες οι ευεργετικές
ουσίες παλεύουµε. Αποθηκεύ-

Κιλκίς
Φλώρινα

∆ράµα Ξάνθη

Σέρρες

Κοµοτηνή
Αλεξανδρούπολη

Θάσος

Βέροια

Κοζάνη

Σαµοθράκη

Κατερίνη
Ιωάννινα

Κέρκυρα

Λήµνος
Λάρισα

Τρίκαλα

Καρδίτσα

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Βόλος

Μυτιληνη
Λευκάδα

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Λαµία

Σκύρος

Αγρίνιο
Χαλκίδα

Κεφαλονιά

Χίος

Πάτρα
Αθήνα

Κόρινθος
Ζάκυνθος

Άνδρος

Τρίπολη

Ικαρία

Σύρος

Σάµος

Μύκονος
Κυκλάδες
Πάρος
Νάξος
Αµοργός

Καλαµάτα

Σαντορίνη

Κύθηρα

Κως

∆ωδεκάνησα

Κάρπαθος

Χανιά
Ηράκλειο
Ρέθυµνο

Κρήτη

Γαύδος

Η Eliama Daily
Value είναι µια
οικογενειακή
επιχείρηση παραγωγής έξτρα
παρθένου ελαιολάδου. Οι ελαιώνες
της είναι ξηρικοί
και βρίσκονται
στην Αγ. Βαρβάρα
Ηρακλείου, σε
υψόµετρο 600 µ.

Ρόδος

ουµε τις ελιές σε βανάκι µε ψυγείο ή σε θάλαµο ελεγχόµενης
θερµοκρασίας, στους 12 µε 14
βαθµούς Κελσίου. Τις µεταφέρουµε στο ελαιοτριβείο το µέγιστο µέσα σε 6 ώρες από τη στιγµή της συγκοµιδής του», τονίζει
ο κ. Καµνάκης.
Τον καρπό της ελιάς που
παράγει η οµάδα του Eliama
Daily Value τον εµπιστεύεται
στα έµπειρα χέρια των ανθρώπων του ελαιοτριβείου «Αλµπαντάκη» στο Ηράκλειο, το οποίο
αποτελεί κρίσιµο κρίκο στην
αλυσίδα ποιότητας του ελαιόλαδου. «Στο ελαιοτριβείο γίνεται το 70% της δουλειάς», τονίζει η κυρία Τιτάκη και συνεχίζει: «Είµαστε πολύ τυχεροί που
βρήκαµε έναν τόσο καλό και
συνεργάσιµο επαγγελµατία.
Μας απολυµαίνει από βραδύς
τα µηχανήµατα, στοιχείο πολύ
σηµαντικό για την ποιότητα του
ελαιόλαδου µας».

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι
ΠΟΛΛΟΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
«ΕΧΟΥΜΕ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΙ απογοητεύσεις όταν
δεν καταφέρναµε να πετύχουµε την ποιότητα
που θέλαµε, αλλά δεν κάναµε πίσω. Πολλοί ξεκινούν αλλά αποχωρούν. Φτιάξαµε ένα brand
για να αποδείξουµε ότι το καλό προϊόν αξίζει.
Στην απονοµή των βραβείων Olympia Ηealth &
Nutrition Awards ένιωσα µια δικαίωση, µια µορφή ανταµοιβής. Είναι σαν να µου έδωσε την ευκαιρία το παιδί µου να πάω να το δω που µπήκε
στο Πανεπιστήµιο», αναφέρει η κυρία Τιτάκη.
Εκτός από το συγκεκριµένο βραβείο έχουν αποσπάσει και άλλες σηµαντικές διακρίσεις.
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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ΜΕΛΙ
Εθνικός πλούτος η Μελισσοκοµία
Η ελληνική υπερτροφή, με τις ποικίλες εκφράσεις,
πολύτιμος σύμμαχος της παγκόσμιας υψηλής γαστρονομίας
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ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΤΟ ΧΟΜΠΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Στη χώρα του Αρισταίου, µιας από τις πιο αινιγµατικές φιγούρες
της ελληνικής µυθολογίας στον οποίο αποδίδεται ο τίτλος του
«πατέρα» της συστηµατικής εκτροφής µελισσών, η τέχνη της
µελισσοκοµίας, παρά τα προβλήµατα, συνεχίζει να… ανθεί.
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

παραγωγή µελιού, βασιλικού πολτού, γύρης
και άλλων προϊόντων
της µέλισσας, εξακολουθεί να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της κουλτούρας του
Έλληνα, µε πολύ σηµαντικό οικονοµικό, αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωµα, καθώς στηρίζει το εισόδηµα
χιλιάδων νοικοκυριών στην ελληνική ύπαιθρο και, ταυτόχρονα, συµβάλλει κοµβικά στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και της ισορροπίας
του οικοσυστήµατος.
«Αν και απόλυτα ακριβή αριθµητικά
δεδοµένα δεν υπάρχουν, καθώς δεν
είναι έτοιµο το ηλεκτρονικό µητρώο,
η εικόνα που επικρατεί στον κλάδο
είναι πως µε τη µελισσοκοµική δραστηριότητα απασχολούνται σήµερα

Η
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γύρω στα 25.000 νοικοκυριά σε όλη
την ελληνική επικράτεια», αναφέρει
στο Αγρόκτηµα ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος, Βασίλης Ντούρας.
Από τον αριθµό αυτό, γύρω στους
5.000 είναι οι επαγγελµατίες, που
διαθέτουν από 300 έως και περισσότερες από 2.000 κυψέλες και ζουν
αποκλειστικά από την εκτροφή. Επίσης, περί τους 10.000 υπολογίζονται
οι ετεροαπασχολούµενοι, µε 150 έως
και 500 - 600 κυψέλες, οι οποίοι ενισχύουν το βασικό εισόδηµά τους,
ενώ άλλοι σχεδόν 10.000 είναι ερασιτέχνες, οι οποίοι φροντίζουν από
5 έως το πολύ 30 κυψέλες, καλύπτοντας ίδιες ανάγκες.
«Η µελισσοκοµία στην Ελλάδα είναι
οικογενειακή υπόθεση και πολλές

EΛΛΑΔΑ

25.000
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Τάδε έφη
Albert Einstein
Σύµφωνα µε τον
διάσηµο αστροφυσικό, εν έτει 1940, το
ανθρώπινο είδος έχει
µόνο τέσσερα έτη
ζωής, σε περίπτωση
που εξαφανιστούν
οι µέλισσες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
με μια ματιά
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

5.000
300 - 2.000+
ΚΥΨΕΛΕΣ

1,3

ΕΚΑΤ. ΚΥΨΕΛΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

2,5

Eπίσημα
στοιχεία

ΕΚΑΤ. ΚΥΨΕΛΕΣ

Μια από τις πρώτες θέσεις διεθνώς σε σχέση με το δείκτη
πυκνότητας κυψελών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ

20
ΚΙΛΑ

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Eκτίμηση
επαγγελματιών

Eίναι η βάση από την οποία πρέπει
να ξεκινά ο επαγγελματίας

ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΝΟΙ

30.000 - 35.000

10.000
8 - 10

Πεύκο
Ανθόμελα

150 - 600
ΚΥΨΕΛΕΣ

Έλατο
Θυμάρι

ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ

20
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

10.000

6,5

6
3,20

5 - 30

ΚΥΨΕΛΕΣ

XΟΝΔΡΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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φορές αποτελεί δεύτερη ενασχόληση. Για παράδειγµα έχουµε πολλούς
οι οποίοι είναι στρατιωτικοί, αστυνοµικοί, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι, ακόµη και ιερείς και ασχολούνται και µε τη µελισσοκοµία», εξηγεί
ο κ. Ντούρας, προσθέτοντας ότι «το
επάγγελµα ασκείται κυρίως νοµαδικά, που σηµαίνει πως ανάλογα µε το
πού είναι η βοσκή, ο µελισσοκόµος
µπορεί να είναι σήµερα στη Θράκη ή
στη Θάσο και την επόµενη µέρα να
σηκώσει τις κυψέλες του και να µετακινηθεί στη νότιο Πελοπόννησο ή
στη δυτική Ελλάδα».
Η πρακτική αυτή εκτός από έξοδα,

σηµαίνει και ταλαιπωρία για όποιον
ασκεί τη µελισσοκοµία, αλλά, όπως
αναφέρει ο συνοµιλητής µας, αν ο
ενδιαφερόµενος είναι αποφασισµένος να ασχοληθεί σοβαρά, ο κλάδος
έχει προοπτική και µπορεί να του
εξασφαλίσει άνετη επιβίωση. Από το
σηµείο αυτό, όµως, µέχρι το µύθο ότι
µπορεί να σου αποφέρει µεγάλα κέρδη και µάλιστα χωρίς κόπο, υπάρχει
µεγάλη απόσταση.

Όλο και περισσότερο «νέο αίµα»
Η εισροή, πάντως, νέου «αίµατος» στο
χώρο της µελισσοκοµίας είναι διαρκής, αν και την περίοδο αυτή ο ρυθ-

µός έχει ανακοπεί αρκετά, σε σχέση
µε το τί γινόταν στις αρχές της δεκαετίας. «Στα χρόνια της κρίσης είδαµε πολλούς να εισέρχονται στο χώρο,
ίσως και πάνω από 7.000-8.000 συµπολίτες µας. Πολλοί ήταν απελπισµένοι γιατί είχαν χάσει τη δουλειά
τους και αναζητούσαν µια επαγγελµατική διέξοδο» µας λέει ο κ. Ντούρας,
σηµειώνοντας, ωστόσο, πως έκτοτε
έχει γίνει ήδη ένα «ξεσκαρτάρισµα»
του µελισσοκοµικού κλάδου, διότι
δεν είναι εύκολη δουλειά και πρώτα
από όλα όποιος την επιλέξει πρέπει
να µπορεί να ζήσει στην ύπαιθρο µε
τις δυσκολίες που συνεπάγεται.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ

ΣΤΑ 20 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ ΤΟ ΟΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος,
Βασίλης Ντούρας, µίλησε στο Αγρόκτηµα για την εγχώρια µελισσοκοµία.
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ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ το εθνικό µελισσοκεφάλαιο, ο έµπειρος συνοµιλητής µας τονίζει πως, βάσει στοιχείων του κράτους που
βασίζονται στις δηλώσεις διαχείµανσης, αριθµεί σήµερα περί τα 1,3 εκατ. κυψέλες, ενώ
σύµφωνα µε υπολογισµούς
των επαγγελµατιών του χώρου
(σ. σ. εάν θεωρηθούν όλα τα βιβλιάρια, σηµειώνουν), ξεπερνά
τα 2,5 εκατ. κυψέλες και δίνει
στη χώρα µας µια από τις πρώτες θέσεις διεθνώς σε σχέση µε
το δείκτη πυκνότητας κυψελών
ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο.
Η µέση παραγωγή ανά κυψέλη
στη χώρα µας είναι περίπου στα
15 κιλά µελιού. Για έναν επαγγελµατία, ωστόσο, τα 20 κιλά
ανά κυψέλη είναι η βάση από
την οποία πρέπει να ξεκινά για
να µπορεί να προσβλέπει πως η
δραστηριότητά του θα είναι και
αποδοτική οικονοµικά.

Αναφερόµενος στη φετινή µελισσοκοµική σεζόν, που έκανε
ποδαρικό µε κάποια λίγα ανθόµελα, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας εκτιµά πως µε βάση
τη µέχρι τώρα εξέλιξη του καιρού, η χρονιά προοιωνίζεται
καλή. «Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα ξέρουµε πώς πήγε η Καστανιά και κάπου εκεί θα φανεί
και ο Έλατος. Επίσης από τα µέσα Ιουνίου θα έχουµε τα πρώιµα θυµάρια, ενώ τα όψιµα είναι
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο»,
εξηγεί ο ίδιος και συµπληρώνει πως «έως τον Αύγουστο θα
τρυγηθεί και η Βελανιδιά, ενώ
από τα τέλη Ιουλίου θα ξεκινήσει και ο Πεύκος, ο οποίος
θα συνεχιστεί και µετά το Σεπτέµβριο. Ενδιάµεσα θα έχουµε και κάποιες άλλες συγκοµιδές, όπως από το βαµβάκι, τον
ηλιάνθο και άλλες καλλιέργειες όπου βόσκουν τα µελίσσια».
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ΟΡΘΩΝΕΙ ΕΜΠΟ∆ΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
Η «ΧΕΡΙ ΣΕ ΧΕΡΙ» ΠΩΛΗΣΗ
Καθοριστικό ρόλο στο να µπορέσει η µελισσοκοµία να διατηρήσει τις αντοχές της ακόµη και
στις συνθήκες της κρίσης, αποτέλεσε το γεγονός ότι ένα σηµαντικό µέρος της ετήσιας παραγωγής
πωλείται απευθείας από τον µελισσοκόµο, είτε χέρι µε χέρι, είτε
µέσω των λαϊκών αγορών.
«Στη λιανική η µέση τιµή είναι
στα 8 έως 10 ευρώ το κιλό για µέλια από πεύκο και κάποια ανθόµελα, αλλά όταν µιλάµε για έλατο και κυρίως για θυµάρι, µπορεί
να φτάσει και πάνω από 20 ευρώ
το κιλό», µας ανέφερε ο κ. Ντούρας, σηµειώνοντας ότι “στη χονδρική οι τιµές έχουν ένα εύρος
που ξεκινά από τα 3,20 ευρώ το
κιλό και µπορεί να φτάσει έως 6
– 6,5 ευρώ το κιλό, αλλά οι ποσότητες που διοχετεύονται µέσα
από αυτό το κανάλι πωλήσεων,
είναι µικρότερες συγκριτικά”.
Ωστόσο σύµφωνα µε τον ίδιο, από

το Φεβρουάριο του 2019 η πολιτεία εξέδωσε µια απόφαση µε την
οποία επιχειρεί να εντάξει τους
µελισσοκόµους, όσον αφορά στις
ποσότητες που ορίζει ο Κανονισµός 852/2004, για την απευθείας πώληση από τον παραγωγό
στον καταναλωτή, στη λογική των
τυποποιητών και των εµπόρων.

Καθυστερεί η εκταµίευση του
τριετούς, που λήγει 31 Ιουλίου
«Αρνούµαστε να υπακούσουµε,
γιατί αυτή η απόφαση δεν υπηρετεί τη στήριξη του παραγωγού», ανέφερε ο πρόεδρος της
Οµοσπονδίας, ενώ άφησε αιχµές
και για την καθυστέρηση εκταµίευσης στους δικαιούχους µελισσοκόµους του ποσού περίπου 7
εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο
3ο έτος του τριετούς µελισσοκοµικού προγράµµατος στήριξης,
για το οποίο κλείνει η περίοδος
στις 31 Ιουλίου του 2019.

ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΤΩΠΟ στο οποίο
πασχίζει να φέρει αποτελέσµατα
ο κλάδος, την περίοδο που διανύουµε, είναι αυτό της ένταξης
του µελιού στα προϊόντα του ελληνικού σήµατος, προκειµένου
να θωρακιστεί ακόµη περισσότερο από τα κρούσµατα των «ελληνοποιήσεων». «Στις 4 Ιουνίου
είναι προγραµµατισµένη µια σύσκεψη για το θέµα του ελληνικού σήµατος, στην οποία θα εξετάσουµε τα κριτήρια µε τα οποία
θα κατανέµεται αυτό, προκειµένου να ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο το ελληνικό µέλι»,
ανέφερε ο κ. Ντούρας, σηµειώνοντας, πάντως, πως µετά την
υποχρεωτική αναγραφή της χώρας συγκοµιδής του µελιού, που
ισχύει από το 2013, τα κρούσµατα έχουν περιοριστεί δραστικά.
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Λιγότερες κυψέλες και ίδια λεφτά προβλέπει το τριετές µελισσοκοµικό πρόγραµµα 2020-2022, που ξεκινά επίσηµα τον
Σεπτέµβριο και σύµφωνα µε τον εθνικό φάκελο περιλαµβάνει τον ίδιο κορµό µέτρων και επιπλέον τη γενετική βελτίωση.

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2022
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
του αριθµού των κυψελών για
την έγκριση των µελισσοκοµικών προγραµµάτων, έφερε ως
αποτέλεσµα η χώρα µας να δηλώσει 1,3 εκατ. µελισσοσµήνη
αντί για 2 εκατ. που κοινοποιούσε στην Ευρώπη, γεγονός που
κρύβει τον κίνδυνο να υπάρξουν
λιγότερα κονδύλια για τα µελισσοκοµικά προγράµµατα 20202022. Ωστόσο, πληροφορίες του
Αγροκτήµατος, αναφέρουν ότι οι
ελληνικές αρχές έχουν καταθέ-
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σει φάκελο ζητώντας ποσό αντίστοιχο µε την περασµένη τριετή,
δηλαδή περί τα 2,1 εκατ. ευρώ, ο
οποίος θα πρέπει να έχει εγκριθεί έως τον ερχόµενο Ιούλιο. Ο
λόγος για τον οποίο µειώθηκαν
σε τόσο µεγάλο βαθµό τα µελισσοσµήνη οφείλεται σύµφωνα
µε πηγές, στο γεγονός ότι η καταµέτρηση γίνεται µε τις δηλώσεις διαχείµασης, οι οποίες έγιναν υποχρεωτικές το 2017 για
όσους ενδιαφέρονται για τα επιδοτούµενα προγράµµατα. Έτσι,

κυρίως οι ετεροεπαγγελµατίες,
καθώς στο Μέτρο «Οικονοµική
στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας» συµµετέχουν µόνο κατ’
επάγγελµα µελισσοκόµοι, είτε
δεν είχαν το κίνητρο να κάνουν
τη σχετική δήλωση, είτε για λόγους φορολογικούς δεν ήθελαν
να εµφανίζουν µελισσοσµήνη.
Υπενθυµίζεται ότι για τα περασµένα προγράµµατα η καταµέτρηση γινόταν µε βάση το µελισσοκοµικό βιβλιάριο.
Σε ό,τι αφορά το µελισσοκοµικό
πρόγραµµα 2020-2022 ο φάκελος που έχει καταθέσει η χώρα
µας διατηρεί τον κύριο κορµό της
περασµένης περιόδου. Ένα νέο,
πιλοτικό µέτρο που έχει προστεθεί πάντως αφορά τη γενετική
βελτίωση του πληθυσµού. Ειδικότερα, η παλέτα των µέτρων
που αναµένεται να τρέξει από το
φετινό φθινόπωρο αφορά:
● Τεχνική βοήθεια προς µελισσοκόµους και οργανώσεις.
● Καταπολέµηση εισβολών στις
κυψέλες και ασθενειών.
● Εξορθολογισµό της εποχιακής µετακίνησης.
● Μέτρα στήριξης εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων µελισσοκοµίας µε στόχο τη διευκόλυνση των µελισσοκόµων
στην εµπορία και την αναβάθµιση της αξίας.
● Συνεργασία µε ειδικευµένους φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας.
● Βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων µε σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση στην αγορά. Το µέτρο περιλαµβάνει την
εξής δράση: Αναγνώριση µελιού και άλλων προϊόντων ως
ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ βρίσκεται το πρόγραµµα «Χαρτογράφηση – Ταυτοποίηση Μελιού Νησιωτικής Ελλάδας».
Όπως σχετικά ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ευδήλου Ικαρίας την εβδοµάδα 8-15 Μαΐου
επισκέφθηκε την περιοχή η Κυριακή Μπεργελέ, εκπρόσωπος της επιστηµονικής οµάδας του Γενικού Χηµείου, για
αυτοψία – επιβεβαίωση των στοιχείων που είχαν σταδιακά προσκοµίσει οι παραγωγοί, αλλά και για συγκέντρωση
νέων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα το µέλι Ικαρίας και Φούρνων σε όλες του τις ποικιλίες ξεπερνά κατά πολύ
τις αντίστοιχες νοµοθετηµένες προδιαγραφές και οι οργανοληπτικές του ιδιότητες το καθιστούν απολύτως
αναγνωρίσιµο. Στα πλαίσια της περιοδείας, έγιναν συναντήσεις µε 20 παραγωγούς ενδιαφερόµενους για το
Πρόγραµµα. Ελήφθησαν πάνω από 300 δείγµατα µελισσοκοµικών φυτών και γύρης και φωτογραφικό υλικό.

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΑΠΟΙΚΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ για τη µελισσοκοµία δεν είναι ανέφελο και αυτό αφορά και
στην ελληνική πραγµατικότητα. «Από το 2003
έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη και την Αµερική σοβαρές απώλειες µελισσών
και το 2006 χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ο
όρος Σύνδροµο Κατάρρευσης των Αποικιών», αναφέρει στο Αγρόκτηµα η Φανή Χατζήνα, ∆ιευθύντρια
του Τµήµατος Μελισσοκοµίας του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα,
διευκρινίζοντας πως «το

φαινόµενο αυτό είναι πολυ-παραγοντικό και µπορεί
να οφείλεται σε πολλές παραµέτρους, οι οποίες εξασθενούν το µελίσσι. Παρόλα αυτά όµως, αρκεί, µόνο
ένας για να καταρρεύσει».
Στην Ελλάδα οι απώλειες
των µελισσοσµηνών, αν και
δεν υπάρχει ένας συστηµατικός τρόπος παρακολούθησής τους, δείχνουν αυξηµένες κατά τα τελευταία
5 χρόνια. «Ένας από τους
βασικότερους παράγοντες
που επηρεάζουν την υγεία
των µελισσών και προκα-

λούν µεγάλες απώλειες, είναι τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα», αναφέρει η κυρία Χατζήνα. Άλλοι παράγοντες αποτελούν οι ασθένειες των µελισσιών, η
διατροφή τους, καθώς και
το γενετικό τους υλικό, το
οποίο, κατά την κυρία Χατζήνα «µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των
αντίξοων συνθηκών, αλλά
προϋποθέτει να είναι καλά
προσαρµοσµένο στις συνθήκες και γενετικά βελτιωµένο. Γεγονός που δεν
ισχύει στην Ελλάδα».
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ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ

info

ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ

Ας σηµειωθεί ότι
το Εθνικό
Μουσείο Μελισσοκοµίας στον
Πύργο Συγγρού
στο Μαρούσι είναι
προσβάσιµο στο
κοινό καθηµερινά
από τις 09.00 π.µ.
έως τις 14.00 µ.µ.

TIΣ ΠΙΟ ΣΠΑΝΙΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ
και παλιές κυψέλες από όλα τα
µέρη της Ελλάδας περιλαµβάνει στα εκθέµατά του ένα από
τα πιο ειδικά µουσεία της Ελλάδας, το Εθνικό Μουσείο Μελισσοκοµίας, που στεγάζεται
στον Πύργο του Ανδρέα Συγγρού στο Μαρούσι και φιλοξενεί την πρώτη συστηµατική
καταγραφή της ελληνικής παραδοσιακής µελισσοκοµίας.
Πρόκειται για 47 κυψέλες από
όλον τον ελλαδικό χώρο, από
τις Πρέσπες έως την Κρήτη,
που χρησιµοποιούνταν (µερικές χρησιµοποιούνται ακόµα
και σήµερα) από τους Έλληνες µελισσοκόµους πριν από
την είσοδο της κυψέλης ευρωπαϊκού τύπου. Χαρακτηριστικά
των κυψελών αυτών ήταν ότι

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ
Από το 7000 π.X. οι άνθρωποι ήξεραν να παίρνουν το
µέλι και να το χρησιµοποιούν στη διατροφή αλλά και
σαν φάρµακο. Στην Ελλάδα,
οι µελετητές αναφέρουν ότι
η τέχνη της µελισσοκοµίας ήλθε από την Αρχαία Αίγυπτο. Το 1903 εµφανίζεται
η «ευρωπαϊκή» κυψέλη κινητού πλαισίου από την Ελληνική Γεωργική Εταιρεία.

οι κηρήθρες καταστρέφονταν
µετά από κάθε µελότρυγο. Στο
Μουσείο επίσης υπάρχουν και
διάφορα εργαλεία που χρησιµοποιούνταν από τους µελισσοκόµους, όπως καπνιστήρια,
µελισσοκοµικές µάσκες, καθώς και ένα ακριβές αντίγραφο 300 ετών, του µελοπίθαρου
που υπήρχε στις αποθήκες του
µινωικού πολιτισµού.
Παράλληλα στο αρχείο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Σπουδών υπάρχει πληθώρα φωτογραφιών (τόσο σε έντυπη, όσο
και ψηφιακή µορφή) από τις
µελισσοκοµικές καταγραφές
του Θανάση Μπίκου. Ένα αρχείο που στην πραγµατικότητα
αποτελεί την πρώτη συστηµατική καταγραφή της ελληνικής
παραδοσιακής µελισσοκοµίας.

Η ευκαιρία για τη γνωριµία
µε το Μουσείο δόθηκε σε ειδική ηµερίδα την Πέµπτη 9
Μαΐου, που διοργανώθηκε
από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών µε αφορµή
την Παγκόσµια Ηµέρα Μέλισσας, που γιορτάζεται στις
20 Μαΐου, και στην οποία πα-

Το 1939, 40 χρόνια µετά,
το ποσοστό αντικατάστασης
είχε φθάσει στο 14,3%.

σχέση µας µε τη µέλισσα.

Η ΒΑΡΡΟΑ

∆ιέξοδο επιβίωσης σε καιρούς

Με τη µεταπολίτευση «µπήκε» στην Ελλάδα και το
άκαρι βαρρόα. Και τότε άλλαξαν όλα, αφού τα µελίσσια σε παραδοσιακές κυψέλες πέθαιναν. Σήµερα τα
προβλήµατα επιβάλλουν να
επαναπροσδιορίσουµε τη

ΜΑΚΡΑ ΠΟΡΕΙΑ
πολέµου προσέφερε η µελισσοκοµία στους Έλληνες. Λίγα
πράγµατα όµως έχουν µελετηθεί σε ό,τι αφορά την άσκησή της στη µακραίωνη αυτή
πορεία. Και όσα έχουν διασωθεί και καταγραφεί οφείλονται πρωτίστως στην προσπάθεια του Θανάση Μπίκου.

Στοιχεία από την παρουσίαση της Σοφίας Γούναρη στην εκδήλωση της 9ης Μαΐου
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ραβρέθηκαν µεταξύ άλλων ο
υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, ο γενικός γραµµατέας
του ΥΠΑΑΤ, Νίκος Αντώνογλου, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Μελισσοκοµικών
Συλλόγων Ελλάδος, Βασίλης Ντούρας και ο αρχαιολόγος, Γιώργος Μαυροφρύδης.

Συνοψίζοντας τους στόχους
του Μουσείου η ερευνήτρια
Σοφία Γούναρη αναφέρει:
«∆ιάσωση, διαφύλαξη και
ανάδειξη της µελισσοκοµικής κληρονοµιάς της χώρας,
καθώς αποτελεί ένα ζωντανό
κύτταρο έρευνας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης επι-

στηµόνων, παραγωγών και
κοινού αναδεικνύοντας την
σηµασία της µελισσοκοµίας ως οικονοµικό, παραγωγικό και πολιτιστικό αγαθό,
αντιπροσωπευτικό των πρακτικών βιώσιµης ανάπτυξης
και διαχείρισης των φυσικών πόρων».

ΤΡΟΧΟΠΕ∆Η ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 1935
ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ µετρούν οι ισχύουσες
διατάξεις της νοµοθεσίας στον τοµέα
της µελισσοκοµίας, σύµφωνα µε την
ερευνήτρια Σοφία Γούναρη. Μάλιστα
όπως η ίδια αναφέρει, ανάµεσα σε αυτά που δεν ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις είναι πού θα πρέπει να
τοποθετούνται τα µελίσσια και συνεκδοχικά οι µέλισσες. Όπως σηµειώνει
η κυρία Γούναρη, το υπουργείο Περιβάλλοντος και η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών έχουν θεσπίσει νόµο µε τον οποίο

επιτρέπεται η τοποθέτηση των µελισσιών ακόµα και σε κατοικηµένες περιοχές. Ωστόσο αυτό, αποτελεί σχήµα
οξύµωρο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα ελληνικά νησιά, που λόγω
του τουρισµού, υπάρχει ένας αθέµιτος
ανταγωνισµός µεταξύ τουριστικών µονάδων και µελισσοκόµων. Όπως τονίζει η κυρία Γούναρη, πρέπει και η πολιτεία να στηρίξει τον Έλληνα µελισσοκόµο που είναι ένας από τους καλύτερους σε όλο τον κόσµο.

Σοφία
Γούναρη,
Εντεταλµένη
Ερευνήτρια
ΙΜ∆Ο, ΕΛΓΟ
∆ήµητρα.
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Ακριβές
αντίγραφο
300 ετών, του
µελοπίθαρου
που υπήρχε
στις αποθήκες
του µινωικού
πολιτισµού.
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∆Ω∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ… ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ
Ο μελισσοκόμος πρέπει να αγαπά τη μέλισσα, να γνωρίζει καλά τη βιολογία της και να εφαρμόζει σωστές
επεμβάσεις στον κατάλληλο χρόνο. Η μελισσοκομική πρακτική χρειάζεται εμπειρία, και δεν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα, είναι μελισσοκόμοι 2ης και 4ης γενιάς. Ο παραγωγός
πρέπει, επίσης, να γνωρίζει τη μελισσοκομική χλωρίδα, καθώς και να μπορεί να αντιμετωπίσει τους εχθρούς και
τις ασθένειες των μελισσών. Συνοπτικά, τα 12 σημεία που πρέπει να προσέχει ένας μελισσοκόμος, σύμφωνα με
τη γεωπόνο και εντεταλμένη ερευνήτρια ΙΜΔΟ του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Σοφία Γούναρη, είναι:

1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΝΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
Καλή βασίλισσα
Νέκταρ, που δίνει το
ερέθισµα στη βασίλισσα για
ωοτοκία
Γύρη, που δίνει το ερέθισµα
στις παραµάνες µέλισσες
να εκθρέψουν τις νέες
προνύµφες
Αρκετός χώρος για τις νέες
µέλισσες

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
γόνου
το φθινόπωρο

3

ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΕΣ:
Θρεπτική τροφή, πηγή ενέργειας
Να µην αλλοιώνεται
Να µην ανεβάζει την υγρασία µέσα στην κυψέλη
Να µην προκαλεί δυσεντερία στις µέλισσες

6
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
κηρηθρών
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Μικρότερη κατανάλωση συνολικά
Απουσία γόνου, άρα µικρότερες
απαιτήσεις σε θερµοκρασία
Μικρότερη εξάντληση βασίλισσας και
εργατριών
Μείωση κινδύνου λιµοκτονίας σε έντονα
καιρικά φαινόµενα

4

ΤΡΟΦΕΣ
του
χειµώνα

Τα µελίσσια που ξεχειµωνιάζουν χωρίς απόθεµα
γύρης, έχουν µικρούς πληθυσµούς µε γερασµένες
µέλισσες νωρίς την άνοιξη, κινδυνεύοντας από
θάνατο, µειωµένη ωοτοκία και, µειωµένη ανάπτυξη

34

2

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ:

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ
υγρασία

Εξαρτάται από την
κατανάλωση µελιού
κατά το ξεχειµώνιασµα,
από τη θερµοκρασία,
την υγρασία και το
διοξείδιο του άνθρακα.

Η παραγωγή του κεριού είναι στοιχείο της φυσιολογίας
του µελισσιού και θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι
απαραίτητη η αντικατάσταση των παλαιών κηρηθρών;
υπολείµµατα φαρµάκων
σπόρια παθογόνων οργανισµών
εκκόλαψη µικρότερων µελισσών
µικρότερη χωρητικότητα σε µέλι

5

ΣΥΛΛΟΓΗ

γύρης την άνοιξη

Ο µελισσοκόµος πρέπει να
προσέχει πόση γύρη θα
συλλέξει ειδικά τις δύσκολες
χρονιές, µε µικρής διάρκειας
ανθοφορίες.
Η έλλειψη της γύρης στο
µελίσσι µπορεί να προκαλέσει:
Συντόµευση της διάρκειας
ζωής των µελισσών
σταµάτηµα εκτροφής του
γόνου – θάνατο νεαρών
προνυµφών
κανιβαλισµό των νεαρών
προνυµφών
µείωση του ρυθµού
παραγωγής βασιλικού πολτού
– επίδραση στην ωοτοκία
αλλά και στην ευζωία της
βασίλισσας
γέννηση ασθενών ακµαίων
µελισσών και κηφήνων
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7

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
του µελισσιού

Το µελίσσι πρέπει να µπορεί να ελέγχει τη
θερµοκρασία της φωλιάς. Εάν δεν µπορεί,
η βασίλισσα µειώνει τη γέννα, οι µέλισσες
«κουράζονται», η επικοινωνία γίνεται
πιο δύσκολη. Απαιτείται τοποθέτηση 2ου
πατώµατος, αφού το µελίσσι έχει γεµίσει
το 1ο. Επίσης, οι νέες κηρήθρες χτίζονται
καλύτερα και πιο γρήγορα δίπλα στον γόνο
(θερµ. 33º-34ºC, νέες µέλισσες).

9
ΝΕΡΟ

8
ΣΥΛΛΟΓΗ
µελιού

Η έλλειψη νερού µειώνει τις
αποδόσεις κατά 20-30% και θα
πρέπει να καλύπτονται οι ατοµικές
ανάγκες κάθε µέλισσας ξεχωριστά,
ενώ έχει επίπτωση και στην
παρασκευή της τροφής του γόνου.
Θα πρέπει να διατηρείται σε υψηλά
επίπεδα η σχετική υγρασία στην
περιοχή του γόνου και να ρυθµίζεται
η θερµοκρασία µέσα στην κυψέλη.
Νερό καθαρό, τρεχούµενο, όχι
πισίνας, όχι στάνης, όχι θάλασσας.

11

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
του Βαρρόα

Μέλι µπορούν να συλλέξουν µόνο «ενήλικα» µελίσσια.
Τα µελίσσια που αναπτύσσονται το καλοκαίρι καλό θα
είναι «να παίρνουν τα βουνά».
Τόσο µέλι θα µαζέψει ένα µελίσσι, όσο περισσότερες
µέλισσες έχει, για τις πρώτες 7-10 ηµέρες.
Τα µελίσσια, όταν µεταφέρονται για συλλογή µελιού,
πρέπει να έχουν αναλογία σφραγισµένου προς ανοιχτό
γόνο 70:30.
Όχι στις συνεχείς µετακινήσεις και προσοχή στον
αριθµό των πατωµάτων.
Στις καλοκαιρινές µελιτοφορίες η ύπαρξη άδειων
κηρηθρών διεγείρει τη συλλογή, το αντίθετο συµβαίνει
στις φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες ανθοφορίες.

10

ΑΝΑΝΕΩΣΗΠΑΡΑΓΩΓΗ
βασιλισσών

Ο µελισσοκόµος πρέπει να αναλαµβάνει πρωτοβουλία στην ανανέωση των
βασιλισσών του γιατί:
Τα κριτήρια επιλογής µελισσών και µελισσοκόµου είναι διαφορετικά, π.χ.
σµηνουργία, επιθετικότητα, παραγωγή
∆εν πρέπει να διατηρεί βασίλισσες µεγαλύτερες των 2 ετών
Οι προνύµφες που θα εξελιχθούν σε βασίλισσες θα πρέπει να
προέρχονται από µελίσσια µε επιθυµητά χαρακτηριστικά για τον
µελισσοκόµο και όχι για το µελίσσι
Οι προνύµφες που θα εξελιχθούν σε βασίλισσες θα πρέπει να τραφούν
µε τη µέγιστη δυνατή ποσότητα Β.Π. (σωµατική διάπλαση, αριθµός
οβαριολών, επιτυχής γονιµοποίηση)
Η διαδικασία της ανανέωσης των βασιλισσών δεν θα πρέπει να αποβαίνει
εις βάρος της παραγωγής

Tα προβλήµατα στην αντιµετώπιση:
Η επιβάρυνση των προϊόντων της µέλισσας µε φάρµακα.
Η προστασία του βαρρόα µέσα στον κλειστό γόνο.
Η τοξικότητα των φαρµάκων στις ακµαίες µέλισσες και στο γόνο.
Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του βαρρόα
Η επιβάρυνση του κόστους παραγωγής του µελιού
ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ:
Γρήγορος εντοπισµός προσβεβληµένου γόνου, ένστικτο καθαρισµού (επιλογή
βασιλισσών, βάση µε σήτα)
προτίµηση του κηφηνόγονου, περιοδική εµφάνιση (παγίδευση νωρίς την άνοιξη)
γονιµότητα του βαρρόα, (µέγεθος κελιού-ανανέωση κηρηθρών)
περίοδος σφραγισµένου γόνου (επιλογή βασιλισσών)
ευαισθησία στις ακραίες θερµοκρασίες (µεταφορές, ορεινές περιοχές, σήτα)
Η «παλαιά γνώση» (το φαρµακείο της φύσης: ακονιζιά, τσουκνίδα)

12
MARCHALINA
hellenica

∆εν αφήνουµε ανοιχτά τα
µελίσσια στα πεύκα, µε
πολλούς άδειους χώρους.
Αποµακρύνουµε τα µελίσσια
από τα πευκοδάση έγκαιρα,
ώστε να ανανεώσουµε τον
πληθυσµό τους.
Η ανοιξιάτικη περίοδος
µελιτοέκκρισης του
Marchalina, επηρεάζεται από
τις κλιµατολογικές συνθήκες
του χειµώνα.
Για να την εκµεταλλευτούν
τα µελίσσια, θα πρέπει να
αναπτυχθούν πρώιµα σε
γόνο και πληθυσµό.
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ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΤΡΥΓΟΥΝ ΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑ
Ένα ζευγάρι από το Φωτολίβος της ∆ράµας έφτιαξε το πρώτο
ελληνικό µέλι λεβάντας σε µορφή κρέµας και µέσα σε µόλις ένα
χρόνο κέρδισε τις εντυπώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

VORIA CHORA, ΤΟ BRAND NAME
Oι μέλισσες τρυγούν στα 12 στρέμματα που είναι σπαρμένα με λεβάντα,
τα οποία διαχειρίζονται οι Κατερίνα Γεωργιάδου και Βασίλης Ζαβούνης
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Έ

χοντας στο µυαλό τους την παραγωγή αιθέριου ελαίου από το
φυτό της λεβάντας, η Κατερίνα
Γεωργιάδου και ο Βασίλης Ζαβούνης ξεκίνησαν το 2014 την καλλιέργεια στο χωριό Φωτολίβος της ∆ράµας. Η παραγωγή µελιού από λεβάντα
προέκυψε εντελώς τυχαία, όταν µια
χρονιά µε πολλές βροχές, τοποθέτησαν µελίσσια στο χωράφι, 12 στρεµµάτων, εξ ου και η ονοµασία της επιχείρησης, µε τις λεβάντες και εξεπλάγησαν από τη γεύση του µελιού. Έτσι,
τα σχέδια άλλαξαν στην πορεία και τον
Ιανουάριο του 2018 έβγαλαν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά µέλι λεβάντας, ένα προϊόν το οποίο είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στη Γαλλία.
«Είδαµε ότι η καλλιέργεια λεβάντας
στην περιοχή µας δεν αξίζει τον κόπο,
γιατί είµαστε αποµακρυσµένοι από τις
περιοχές όπου καλλιεργείται οργανωµένα. ∆εν µας συνέφερε, η απόδοση
ήταν ελάχιστη», αφηγείται η Κατερίνα
Γεωργιάδου. Η νεαρή αγρότισσα προέρχεται από αγροτική οικογένεια, µε
τον πατέρα της να καλλιεργεί ακόµα

και σήµερα αρκετά στρέµµατα µε βαµβάκι και ηλίανθο. Από την άλλη, ο Βασίλης Ζαβούνης προέρχεται από οικογένεια µε εικοσαετή εµπειρία στη µελισσοκοµία. «Εγώ έχω τα χωράφια, ο
σύζυγος τα µελίσσια, και όταν παντρευτήκαµε παντρέψαµε και τις δουλειές
µας», αναφέρει αστειευόµενη η ίδια.
Η παραγωγή από τα 80 µελίσσια είναι
αρκετή για την κάλυψη της ζήτησης σε
επιλεγµένα καταστήµατα σε τουριστικές
πόλεις της Ελλάδας, αλλά και σε Κύπρο
και Γερµανία, ενώ πέρα από το µέλι λεβάντας, η ετικέτα της «Voria Chora» περιλαµβάνει µέλι ανθέων µε κονιορτοποιηµένο φασκόµηλο ή εχινάκεια.

Το δύσκολο είναι να βρεις συνεργάτες
και να προωθήσεις τα προϊόντα σου
«Έχει δουλειά το να προωθήσεις τη δουλειά σου. Να βρεις συνεργάτες, να στείλεις
δείγµατα του προϊόντος, να ψάξεις τρόπους

ΕΠΕΝ∆ΥΣΑΜΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
«Όλα τα χρήματα των Νέων
Αγροτών τα επενδύσαμε στο
να φτιάξουμε κάτι μοναδικό»

να προβληθείς. Είναι κυρίως δουλειά γραφείου αυτό και ίσως να είναι πιο δύσκολο
από τα υπόλοιπα», εξηγεί ο ίδιος και συµπληρώνει ότι οι καταναλωτές ανταποκρίνονται θετικά στο προϊόν.
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ΣΤΑ ΑΒΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ
ΚΑΛΟ ΜΕΛΙ
Με ορµητήριο το Μουρίκι Βοιωτίας
κοντά στη λίµη Υλίκη, ο ∆ηµήτρης
Ασηµακόπουλος, απλώνεται σ’
ολόκληρη την Ελλάδα αφήνοντας
τις κυψέλες µε τα µελίσσια του, στις
πιο κατάλληλες περιοχές, για να του
παράγουν υψηλής ποιότητας µέλι
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ
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Η

τριβή του ∆ηµήτρη Ασηµακόπουλου µε τη µελισσοκοµία ξεκίνησε σχεδόν µε το που έµαθε να περπατάει, από τον πατέρα του και τον παππού του. Το 2009
τελείωσε το Πολυτεχνείο στην Πάτρα, Χηµικός Μηχανικός, αλλά αντί να ασχοληθεί µε την εφαρµογή των σπουδών του, πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα του, µετατρέποντας τη µελισσοκοµία µέσα σε περίπου µια δεκαετία σε µια
µεγάλη κι επικερδή επιχείρηση, πριν ακόµη κλείσει τα 32
του χρόνια. «Αυτή τη στιγµή συντηρούµε γύρω στις 2.500
παραγωγικές κυψέλες και παράγουµε γύρω στους 100 τόνους µέλι το χρόνο», αναφέρι ο ίδιος. Η λαϊκή αγορά ήταν
το πρώτο στάδιο και ήδη η επιχείρηση στέλνει παραγγελίες
στη Γερµανία. «Προσπαθούµε να εφαρµόζουµε σύγχρονες
και ασφαλείς µεθόδους για να έχουµε παραγωγή σίγουρη
στις κυψέλες µας και χαµηλό κόστος, σε κάθε στάδιο.
Έχουµε 4 φορτηγά για να µεταφέρουµε τις κυψέλες, νταλίκες και µικρά, και έχουµε πάρει κι ένα τρακτέρ, παρ’
ότι δεν έχουµε χωράφια, για ν’ ανεβάζουµε τις κυψέλες
στα βουνά, σε λάσπες και δύσβατα µέρη, στο Μαίναλο κι
αλλού. Στις άβατες περιοχές βγαίνει το καλύτερο µέλι»,
αναφέρει ο κ. Ασηµακόπουλος. Ας σηµειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης στεγάζονται στο Ύπατο Βοιωτίας, σε ιδιόκτητο χώρο 900 τ.µ.
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Πευκόµελο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΡΟΦΗ

Χαµηλή περιεκτικότητα
σε ζάχαρη και νερό

To πευκόµελο Nirra δεν
κρυσταλλώνει εύκολα λόγω της
χαµηλής περιεκτικότητας σε
ζάχαρη και νερό.

Μοναδικό, καθώς παράγεται µόνο στην Ελλάδα, και
εξαιρετικής ποιότητας µέλι µελιτώµατος. Πρόκειται
για ένα προϊόν µακράς συλλογής από τον Απρίλιο µέχρι τον Νοέµβριο, που περιέχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία
που το καθιστούν µια ανεκτίµητη υπερτροφή, µε το πλούσιο σώµα και τη µοναδική του
γεύση να του χαρίζουν υψηλή δηµοφιλία µεταξύ των ειδηµόνων του µελιού. Παράγεται από την εταιρεία Nirra
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η
ειδικεύεται στην παραγωγή
περιορισµένων και σπάνιων
προϊόντων µε βάση το µέλι
που όχι µόνο ανήκουν στην
κατηγορία των υπερτροφών
αλλά προσθέτουν µια γκουρµέ πινελιά στη γαστρονοµία.

Melinda Private Label

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
Η εταιρεία Melinda από την ίδρυσή της, το έτος 2000, συνδυάζει τις παραδοσιακές τεχνικές µελισσοκοµίας µε τις πιο
σύγχρονες εγκαταστάσεις τυποποίησης µελιού στην Ελλάδα. Σήµερα είναι ένας από τους µεγαλύτερους µεταποιητές
- συσκευαστές µελιού στην Ευρώπη, µε µεγάλη εξαγωγική
δραστηριότητα και ετήσια παραγωγή 8.000 τόνων.
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Βιολογικό µέλι καστανιάς

ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
∆Ω∆ΕΚΑ ανεξάρτητοι µελισσουργοί µε κοινό όραµα δηµιούργησαν
τον Μελισσοκοµικό Συνεταιρισµό
Λαµίας «Μελιττέας» µε στόχο την
παραγωγή µελισσοκοµικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Σε αυτά και το Βιολογικό Ελληνικό Μέλι
Καστανιάς, που βραβεύθηκε µε «3
αστέρια» στα Great Taste Awards
2018» για το οποίο οι άνθρωποι

του Συνεταιρισµού αναφέρουν
χαρακτηριστικά: «Με 96% γυρεόκοκκους, συλλέγεται κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες από τα µελισσοσµήνη µας που βρίσκονται
τοποθετηµένα στα πυκνόφυτα δάση άγριας καστανιάς του Τυµφρηστού». Αρωγός τους το Εργαστήριο
Μελισσοκοµίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου.

Εκλεκτές ποικιλίες

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ στην ελληνική αγορά η Αττική Μελισσοκοµική Εταιρεία
Αλέξανδρος Πίττας ΑΕΒΕ,
που έλκει την ιστορία της
ήδη από το 1928. Σήµερα
συσκευάζει και διακινεί
στην Ελλάδα και το εξωτερικό εκλεκτές ποικιλίες
ελληνικού µελιού επιλεγµένες από 2.000 µελισσοκόµους στα brands Αττική, Φίνο και Νέκταρ.

Από την Elawon

MEΛΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΙ όλες τις µυρωδιές και γεύσεις των
εύφορων πορτοκαλεώνων της πελοποννησιακής γης
στο Αστέρι κοντά στη Σκάλα Λακωνίας.
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Μελισσοκοµική Επιχείρηση
Λάκκων Οµαλού Κρήτης

ΑΝΘΙΖΕΙ ΣΤΗ ΣΑΜΑΡΙΑ

Μέλι από θυµάρι

ΕΝΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ποιότητας µέλι από
θυµάρι. Τα χαρακτηριστικά που το
κάνουν µοναδικό είναι το βαθύ κεχριµπαρένιο χρώµα, οι µυρωδιές
του θυµαριού και η του γεύση. Είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία ενώ είναι γνωστό για τις αντισηπτικές του
ιδιότητες και τη σηµαντική αντιοξειδωτική του δράση. Παράγεται από

το «Μελισσουργείον Οικ. Αργύρη»,
µία µικρή µελισσοκοµική µονάδα µε έδρα τις Κονίστρες Ευβοίας,
η οποία παράγει επίσης µέλι ελάτης, πεύκου, ερείκης και αγριοβελανιδιάς και κοντορίγανης. Τα προϊόντα της έχουν επανειληµµένα βραβευθεί σε διεθνείς διαγωνισµούς
για την ποιότητα και τη γεύση τους.

ΑΝΗΚΕΙ στα ανθόµελα και ξεχωρίζει
λόγω των έντονων αρωµατικών και
γευστικών χαρακτηριστικών του. Έχει
τονωτικές και αντισηπτικές ιδιότητες
και η όψη του είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Το Θυµαρίσιο Μέλι «Μέλοµα» συλλέγεται από την περιοχή του Εθνικού
∆ρυµού Σαµαριάς και εκτός από θυµάρι περιέχει µαλοτήρα καθώς και αλλά
σπάνια και εκλεκτά βότανα της κρητικής χλωρίδας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΕΧΡΙ
ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥΣ
Η γεύση είναι µονόδροµος όταν κανείς
επενδύει στον πλούτο της ελληνικής φύσης
προκειµένου να συλλέξει τις πρώτες ύλες
για έναν πραγµατικά φυσικό χυµό
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

διαίτερα αυτήν
την εποχή, που η
ζέστη γεννά µια λαχτάρα για κάτι δροσιστικό, µια υγιεινή
πρόταση, είναι οι φυσικοί χυµοί, που βρίσκει κανείς µε ευκολία πλέον στα ψυγεία των καταστηµάτων τροφίµων.
Αν και οι επιλογές που έχει
κάποιος, όντας καταναλωτής είναι πολλές, αξίζει να αναλογιστεί την προέλευση της πρώτης
ύλης, όσο στέκεται µπροστά στο
ράφι. Ελάχιστες είναι οι εταιρείες, οι οποίες έχουν προχωρήσει
στην στρατηγική επιλογή αξιοποίησης κατ’ αποκλειστικότητα
του πλούτου που παράγει η ελληνική ύπαιθρος.
Μια από αυτές, είναι η θεσσαλική βιοµηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ, η
οποία εδώ και αρκετό καιρό δι-

Ι
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ατηρεί δυναµική παρουσία στα
ράφια, µε µια ανανεωµένη και
κοµψή συσκευασία αλλά και διευρυµένη γκάµα γεύσεων.

Είναι 100% φυσικοί χυµοί απο
ελληνικά φρούτα νέας εσοδείας

Ο φυσικός χυµός
πορτοκαλιού
ΟΛΥΜΠΟΣ
παράγεται απο
100% χυµό
διαλεγµένων
πορτοκαλιών
απο την
Πελοπόννησο,
την Κρήτη και την
Αιτωλοακαρνανία

Οι χυµοί ΟΛΥΜΠΟΣ είναι 100%
φυσικοί, µόνο από ελληνικά
φρούτα, νέας εσοδείας και δεν
περιέχουν συντηρητικά, ούτε προσθήκη ζάχαρης, παρά µόνο τα φυσικά σάκχαρα απο τα φρούτα τους.
Πιστή στη φιλοσοφία της για
την αξία των προϊόντων της ελληνικής γης, η ΟΛΥΜΠΟΣ συνεργάζεται για την παραγωγή των χυµών της, µε Έλληνες
παραγωγούς, προκειµένου να
προµηθευτεί πορτοκάλια και
άλλα εσπεριδοειδή, µήλα, καρότα, ροδάκινα, σταφύλια, αλ-
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ΑΡΙΘΜΟΙ

57%
Το δεκάµηνο
Ιανουάριος
2018 - Οκτώβριος
2018, σηµειώθηκε
ανάπτυξη
πωλήσεων 57%
σε αξία.

3 εκατ.

Στο β΄ εξάµηνο του
2017 η ΟΛΥΜΠΟΣ
κυκλοφόρησε το
πρώτο ελληνικό
ρόφηµα από
ελληνικoύς
καρπούς.

7

ΚΩ∆ΙΚΟΙ

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

λά και ελληνικά υπερφρούτα
όπως παντζάρια, ρόδια και αρώνια. Όλα τα παραπάνω προϊόντα, είναι µερικά µόνο από τα
ελληνικά φρούτα και λαχανικά, πρώτες ύλες για τα προϊόντα της ΟΛΥΜΠΟΣ.
«Οι χυµοί ψυγείου ΟΛΥΜΠΟΣ είναι 100% φυσικοί,
πλούσιοι σε βιταµίνες και µε
τη µικρότερη δυνατή επεξεργασία για να είναι πάντα φρέσκοι,
υγιεινοί και δροσεροί. Έχουν
υψηλή θρεπτική αξία και µία
απίστευτη γεύση που δεν ξεχνιέται από τη στιγµή που θα
τους δοκιµάσετε. Εµπιστευθείτε και εσείς τους φρέσκους χυµούς ΟΛΥΜΠΟΣ και απολαύστε όλη τη γεύση των ελληνικών φρούτων», αναφέρουν άνθρωποι της εταιρείας.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ανάµεσα στους νεότερους
καταναλωτές, τα φυτικά ροφήµατα αποτελούν µια ανερχόµενη τάση, προβάλλοντας µια νέα γαστρονοµική κουλτούρα,
που κερδίζει ακόµα και το ενδιαφέρον
των παραδοσιακών καταναλωτών. Στη
νέα αυτή τάση, επενδύει η ΟΛΥΜΠΟΣ, η
οποία είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία
που στράφηκε στους Έλληνες παραγωγούς για τα µοναδικά φυτικά της ροφήµατα. Για όσους δεν γνωρίζουν ήδη, τα
«Καρπός ΟΛΥΜΠΟΣ», είναι φυτικά ροφήµατα από αµύγδαλο, φιστίκι ή καρύδι, µε χαµηλά λιπαρά και λίγες θερµίδες.

2017

Στα 3.020.889lt
υπολογίζεται
η ποσότητα
στην κατηγορία
των φυτικών
ροφηµάτων που
καταναλώθηκαν
για το πρώτο
εξάµηνο του
2018 .

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΣΕ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΟΣ

Οι κωδικοί είναι 7:
Καρπός Αµύγδαλο
χωρίς ζάχαρη,
Καρπός Αµύγδαλο
φυσική γεύση,
Καρπός Αµύγδαλο
µε κακάο, Καρπός
Αµύγδαλο Protein,
Καρπός Φιστίκι
χωρίς ζάχαρη,
Καρπός Καρύδι
χωρίς προσθήκη
ζάχαρης και Καρπός
Καρύδι µε κακάο

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΦΗΜΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ
PROTEIN είναι ένα φυτικό ρόφηµα αµυγδάλου µε 4 φορές περισσότερη φυτική πρωτεΐνη από οµοειδή προϊόντα (8g
φυτικής πρωτεΐνης ανά µερίδα). Η ΟΛΥΜΠΟΣ επιλέγει τα καλύτερα αµύγδαλα
σε συνεργασία µε τους Έλληνες παραγωγούς και προσφέρει ένα φυτικό ρόφηµα µε όλη την υψηλή θρεπτική αξία
των ελληνικών καρπών και µε φυτική
πρωτεΐνη. Πρόκειται για ένα µη γαλακτοκοµικό προϊόν, χωρίς γλουτένη και
λακτόζη. Είναι κατάλληλο για χορτοφάγους και για όσους δεν καταναλώνουν
γαλακτοκοµικά προϊόντα.
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ME EΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΠ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

A

υστηρές προϋποθέσεις και 20 τουλάχιστον
κριτήρια θέτει η απόφαση του υπουργείου
Τουρισµού για τη χορήγηση του Ειδικού Σήµατος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα,
η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 2 Μαΐου και θέτει ως προαπαιτούµενο τα παρεχόµενα εδέσµατα
«Ελληνικής Κουζίνας» να χρησιµοποιούν ελληνικά προϊόντα, µε έµφαση σε
τοπικά προϊόντα και σε προϊόντα ΠΟΠ
προάγοντας τον γαστρονοµικό τουρισµό. Σε περίπτωση που προσφέρεται
φέτα, η απόφαση ορίζει ότι αυτή πρέπει να είναι µόνο ελληνικής παραγωγής και αποκλειστικά ΠΟΠ ενώ αποκλείεται η προσφορά τύπων τυριού
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υποκατάστατων της φέτας (π.χ. λευκό τυρί). Μάλιστα, θα ελέγχεται ότι τα τυροκοµικά προϊόντα ΠΟΠ
προέρχονται αποκλειστικά από τους εγγεγραµµένους στο «Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων και
∆ικαιούχων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ για
ζωικά προϊόντα» του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ ή εµπορικές
επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα
των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου. Τα εδέσµατα «Ελληνικής Κουζίνας»
µπορούν είτε α) να επιλέγονται µέσα από
τον γαστρονοµικό χάρτη που θα δηµιουργηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου είτε β) να προτείνονται από τις επιχειρήσεις
µε την κατάλληλη τεκµηρίωση για τη γνησιότητα της προέλευσής τους.
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ΕΠΙΣΗΜΗ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ
ΞΕΚΙΝΑ Η ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΣΦΑΓΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΗΣ ΠΙΝ∆ΟΣ
Εγκρίθηκε η ένταξη στον Αναπτυξιακό
νόµο της επένδυσης για τη
δηµιουργία νέας γραµµής
σφαγής στο πτηνοσφαγείο του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιωαννίνων, Πίνδος.
H επένδυση ύψους 5 εκατ.
ευρώ, θα δώσει τη δυνατότητα σφαγής 8.000 πτηνών την ώρα,

µε τη µέθοδο της αερόψυξης και αποτελεί µέρος του συνολικού επενδυτικού σχεδιασµού ύψους 20 εκατ. ευρώ για το διάστηµα 20192020. Υπενθυµίζεται ότι
τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΑΠΣΙ Πίνδος
κατέγραψαν αύξηση του
κύκλου εργασιών κατά 13,75% το 2018.

Έγκυρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση ανά πάσα στιγµή από
το πληρέστερο αγροτικό και οικονοµικό portal της Green Box

XOΡΗΓΟΣ ΣΤΟ SANI GOURMET

Στηρίζει την υψηλή γαστρονοµία
Χρυσός χορηγός στο διεθνές φεστιβάλ
γαστρονοµίας, που πραγµατοποιήθηκε από 10
έως 14 Μαΐου, ήταν για τέταρτη συνεχή χρονιά
η Lidl Ελλάς, συνεργαζόµενη µε το ξενοδοχειακό
συγκρότηµα Sani Resort στη Χαλκιδικής, το
οποίο στηρίζει το θεσµό από το 2006.

www.agronews.gr

ΣTO «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» ΟΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΑΟΥΜΙ∆Η

Σ

το «Ελληνικό Πρωινό» των τουριστικών καταλυµάτων µπήκαν οι
βιολογικές πιπεριές Φλωρίνης της
Οικογένειας Ναουµίδη. Σε έναν
κήπο στον Αγ. Παντελεήµονα Φλώρινας 80 στρεµµάτων, και σε υψόµετρο
600 µέτρων, ο Πέτρος Νουµίδης καλλιεργεί µε βιολογικές-παραδοσιακές
πρακτικές γεωργίας τις φηµισµένες
κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης, αφού
πρώτα έφτιαξε το 2008 µια πετρόκτι-

στη µεταποιητική µονάδα για να µπορεί να παρασκευάζει και να συσκευάζει τα προϊόντα του. Το πιπερόκτηµα,
όπως εξηγεί ο ίδιος, µε αποδόσεις 3-6
τόνους ανά στρέµµα είναι αρκετό για
να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε πρώτη ύλη, ενώ η παραγωγή
είναι 100% ελεγχόµενη αφού «παράγουµε το φυτό σαν φυτό, κρατάµε τον
δικό µας σπόρο, και ελέγχουµε απόλυτα την παραγωγή. Φτιάχνουµε πε-

ρίπου µισό εκατ. φυτά, που είναι καθαρή τοπική ποικιλία πιπεριάς Φλωρίνης», ανέφερε ο κ. Ναουµίδης στην
εφηµερίδα Agrenda. Σήµερα η επιχείρηση εξάγει σε 25 χώρες του εξωτερικού και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ας σηµειωθεί επίσης ότι πριν
από από τρία χρόνια, η οικογένεια
δροµολόγησε τις διαδικασίες για να
γίνει ΠΟΠ, το γευστικό έδεσµα της
περιοχής τους.
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AΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0,8% ΓΙΑ ΤΟ 2018
Aύξηση της τάξεως του 0,8% κατέγραψαν οι
πωλήσεις της ∆έλτα για τη χρήση 2018, σύµφωνα µε
τα οικονοµικά αποτελέσµατα που ανακοινώθηκαν
από τη Vivartia. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων του κλάδου ∆έλτα, ανήλθαν
σε € 20,5 εκ έναντι € 20,1 εκ. το 2017. H εταιρεία
συνεχίζει να καταγράφει σηµαντικά µερίδια αγοράς
σε όλες τις κύριες κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ MISKO ΟΛΙΚΗΣ

Tη νέα της διαφηµιστική καµπάνια για τα ζυµαρικά Ολικής Άλεσης παρουσίασε η Misko. Η ταινία
βασίζεται σε απλές περιστάσεις της
καθηµερινότητας, οι οποίες µετατρέπονται σε «µεγαλειώδεις» για
τους πρωταγωνιστές της µε µία µόνο µπουκιά από τα ζυµαρικά Misko
Ολικής Άλεσης, τα οποία εκτός από
τη θρεπτική αξία, προσφέρουν και
την απαραίτητη νότα απόλαυσης.
Στιγµές όπως «η γεύση της νίκης»
που δίνουν τα Misko Πέννε Ριγκάτε
Ολικής Άλεσης στον µικρό πρωταγωνιστή ή στιγµές που ακόµα και ο
πιο απαιτητικός ουρανίσκος παρα-

46

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

44-47_etairika.indd 46

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ
ΓΙΑ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΥΡΙ
Ο Οργανισµός Enterprise Greece διοργανώνει το 4ο Πρόγραµµα Επιχειρηµατικών
Συναντήσεων για εξαγωγικές εταιρείες
του κλάδου Γαλακτοκοµικών - Τυροκοµικών Προϊόντων στην Ελλάδα τον Ιούνιο.
Οι συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν στην
Αθήνα στις 10 Ιουνίου και στη Λάρισα στις
12 Ιουνίου 2019, όπου ελληνικές εταιρείες
του κλάδου θα συναντηθούν µε τουλάχιστον 20 αγοραστές από τις ΗΠΑ, την Κίνα,
την Κορέα, τον Καναδά, την Ευρώπη, τα
ΗΑΕ, που έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή.
Η διοργάνωση των επιχειρηµατικών
συναντήσεων πραγµατοποιείται µε την
υποστήριξη των γραφείων Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών
της Ελλάδας ενώ για περισσότερες
πληροφορίες ή για υποβολή συµµετοχής,
οι ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν να
απευθυνθούν στον Οργανισµό Enterprise
Greece, www.enterprisegreece.gov.gr.

δίδεται σε µια γαριδοµακαρονάδα
µε Misko Λιγκουίνι Ολικής Άλεσης.
Την επιµέλεια και τη δηµιουργία
της νέας διαφηµιστικής ταινίας της
Misko υπογράφει η Soho Square
Athens, την σκηνοθεσία ο Βασίλης Μπουραντάς και την παραγωγή η Foss Production.
Το up tempo τραγούδι που γεµίζει «Κάθε µέρα χαρά» γράφτηκε
αποκλειστικά για τη νέα ταινία της
Misko, ονοµάζεται Daydreaming
και είναι σε σύνθεση και παραγωγή της Rabbeats, ενώ τους στίχους
και τα φωνητικά τα έχει επιµεληθεί
ο ∆ηµήτρης Αρώνης.
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ΣΕ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ
Προσηλωµένη στον στόχο της να καταστεί η Παλίρροια πρεσβευτής της ελληνικής και µεσογειακής διατροφής σε παγκόσµιο επίπεδο, η διοίκηση του Οµίλου ολοκλήρωσε πρόσφατα τη συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας µε τη VNK
Capital. Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2019 ανέθεσε τα καθήκοντα του
CEO του Οµίλου στον ∆ηµήτρη Βιδάκη,
ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελµατική
του καριέρα το 1989 και µέχρι σήµερα
έχει εργαστεί σε επτά διαφορετικές χώρες, αποκοµίζοντας πολύπλευρη εµπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Υπεν-

NEA

ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗ
SMOOTHIE ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ
ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
θυµίζεται ότι η Παλίρροια είναι ο µεγαλύτερος Έλληνας εξαγωγέας ετοίµων
γευµάτων και αποτελεί το Νο1 παραγωγό ντολµά στον κόσµο. Η συνολική
παραγωγή υπερβαίνει τους 20.000 τόνους ετησίως και παράγονται στο χέρι
καθηµερινά περισσότερα από 1.600.000
ντολµαδάκια. Ο Όµιλος απασχολεί πάνω από 1.500 εργαζοµένους, σε µονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νέο smoothie παντζαριού λανσάρει ο
«Αγρόκηπος Χαλβατζή», ακολουθώντας
την µεγαλύτερη παγκόσµια τάση για υγιεινή
διατροφή. Το προϊόν διατίθεται σε γυάλινη
συσκευασία, προσαρµοσµένη στην ευαισθητοποίηση που δείχνουν όλο και περισσότεροι
καταναλωτές για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την διατήρηση των
βιταµινών και ιχνοστοιχείων που περιέχει.
Το εργοστάσιο παραγωγής της οικογενειακής επιχείρησης Αγρόκηπος Χαλβατζή
βρίσκεται στη Σκύδρα της Πέλλας και οι
προµηθευτές της στα βορειότερα µέρη του
νοµού, καθώς και σε όλο το νοµό Ηµαθίας.
Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της περιλαµβάνονται λαχανικά στον ατµό, µαρµελάδες
µε 100% φρούτα, γλυκά κουταλιού, έτοιµα
φαγητά, παραδοσιακά τουρσιά, φρουτοσαλάτες, χαλβάς και κοµπόστες µέσω των
labels Αγρόκηπος Χαλβατζή, Μακεδονική,
Οικογένεια Χαλβατζή, Αιγαίο και Top
Fruit. Επιπλέον σηµειώνεται ότι µε όραµα
την περαιτέρω ανάπτυξή της, η εταιρεία
εντάχθηκε στο πρόγραµµα Συµβολαιακής
Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς.

MONDE SELECTION AWARDS 2019

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ ΤΗΣ ΑΒ
Τέσσερα Αργυρά Βραβεία Ποιότητας
απέσπασε η ΑΒ Βασιλόπουλος για τη
σειρά οσπρίων ιδιωτικής ετικέτας «Η
ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη». Τα προϊόντα που πήραν τη διάκριση στη διοργάνωση Monde Selection Awards 2019,
στις Βρυξέλλες ήταν: • Φακές Φαρσάλων • Φασόλια Γίγαντες Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ • Φασόλια Φαρσάλων • Ρεβίθια Λάρισας. Πρόκειται για εκλεκτές
γεύσεις προϊόντων που παράγονται στις
πιο φηµισµένες περιοχές της Ελλάδος

µε αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές
και µέσω του δικτύου των Άλφα Βήτα γίνονται διαθέσιµα για κάθε νοικοκυριό.
Μαζί µε τα όσπρια η σειρά περιλαµβάνει επίσης εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, αλεύρι από τη ∆ράµα, χυλοπίτες από το Μέτσοβο, παξιµάδια από τα
Κύθηρα, ξηρούς καρπούς, αφεψήµατα,
µέλι, ελιές, πάστες ελιάς, ρύζια, γλυκά του κουταλιού, µαστίχα Χίου πρώτης ποιότητας και όλα αυστηρά... ελληνικής παραγωγής.
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INFO

> ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
στις 21 και 22 Ιουνίου
και ώρα 21.00 µ.µ.

Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ...

ΘΕΑΤΡΟ

ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Η

αρχετυπική ιστορία του Οιδίποδα ξεδιπλώνεται µέσα από τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά
tableaux vivants του Ρόµπερτ Γουίλσον. Ο κορυφαίος δηµιουργός ακολουθεί την
ιστορία του Οιδίποδα χρονολογικά, χωρίς να συµπίπτει απολύτως µε τον Οιδίποδα
Τύραννο του Σοφοκλή, από τη γέννηση µέχρι την τύφλωσή του. ∆ύο «µάρτυρες», ένας
άντρας και µια γυναίκα, µας µεταφέρουν αυτά που βλέπουν, τον βίο και την πολιτεία του
Οιδίποδα, σαν να µιλάνε διαµέσου των αιώνων.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ
Η ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ Ορχήστρα της Βουδαπέστης επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο µοναδικές εµφανίσεις. Στις 7 Ιουνίου στο
Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας και στις
8 Ιουνίου 2019 στο Κηποθέατρο
Αλκαζάρ της Λάρισας.
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Η ΚΟΥΛΟΥΡΟΥ
Ο αστικός µύθος της Πάτρας ζωντανεύει στο Φεστιβάλ Αθηνών

Η

πραγµατική ιστορία της Γιαννούλας της Kουλουρούς, που
γεννήθηκε το 1868 στην Άνω
Πόλη της Πάτρας, γίνεται παράσταση σε σκηνοθεσία του ευρηµατικού σκηνοθέτη και ηθοποιού Γιώργου Παπαγεωργίου, που ανέθεσε τη
συγγραφή ενός πρωτότυπου θεατρικού έργου µ’ αυτό το θέµα στη Θεοδώρα Καπράλου.
Η Γιαννούλα, ένα κορίτσι που πουλούσε κουλούρια στους δρόµους
της Πάτρας, ζούσε µε τον καηµό να
παντρευτεί. Η ελαφριά νοητική της
υστέρηση την έκανε, όµως, αντικείµενο περίγελου στην τοπική κοινωνία. Καθώς όλο και περισσότεροι συµµετείχαν στα «δρώµενα» που
στήνονταν για τους εικονικούς γάµους της µε διάφορους υποψήφιους

«γαµπρούς», οι φάρσες σε βάρος
της απέκτησαν διαστάσεις µαζικής
διαπόµπευσης. ∆έκα χιλιάδες άτοµα
υπολογίστηκε ότι βρίσκονταν στην
οδό Αγ. Νικολάου και την παραλία,
συνοδεύοντας τη Γιαννούλα στην
τελευταία τέτοια φάρσα που στήθηκε σε βάρος της. Μετά από αυτήν, η
Γιαννούλα κατέρευσε. Πέθανε φτωχή και µόνη στην Κατοχή. Ωστόσο,
η θλιβερή ιστορία της έγινε αστικός
µύθος. Η παράσταση θα επιχειρήσει να ζωντανέψει αυτόν το µύθο µε
όχηµα την αφήγηση, µέσω των ηθοποιών, µε ζωντανή µουσική επί σκηνής, σε πρωτότυπη σύνθεση της Ματούλας Ζαµάνη.

Ιnfo Το έργο θα παίζεται

στην Πειραιώς 260
από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου
στις 21.00 µ.µ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΑΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ, το Ηρώδειο
θα πληµµυρίσει από χρώµατα και
ρυθµούς της διάσηµης Ελληνίδας
συνθέτριας Ελένης Καραΐνδρου.
Η Ελένη Καραΐνδρου θα παρουσιάσει ένα πλούσιο µουσικό πρόγραµµα όπου θα ακουστούν τα νέα
της έργα από τη διεθνή έκδοση της
ECM New Series Tous des oiseaux.
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
ΒΙΒΛΙΟ

STYMPHALIA LAKE RUN 2019
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ταξιδεύει, την Τετάρτη 6 Ιουνίου, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ στη
Λάρισα. «Σε απευθείας σύνδεση» µε το κοινό
της, η διαχρονική ερµηνεύτρια µαζί µε πέντε
ταλαντούχους σολίστες µουσικούς ερµηνεύει
τα ωραιότερα τραγούδια της.

02 «Storyteller» Secret
Garden Από την Universal
κυκλοφορεί το νέο CD του
διάσηµου µουσικού διδύµου
µε τις ιρλανδικές και νορβηγικές καταβολές.

03 «Μιλώντας για τη θάλασσα στα εγγόνια µας» Reeves
Hubert Από τις Εκδόσεις Πατάκη η θάλασσα ως καρδιά
ενός συστήµατος που ελέγχει
την ισορροπία του πλανήτη.
04 Γιάννης Μαρκόπουλος Τα 80 του χρόνια γιορτάζει ο γνωστός συνθέτης
µε µια ξεχωριστή συναυλία
στο Ηρώδειο στις 28 Ιουνίου, ώρα 21.00 µ.µ.
05 «Σπυρίδων: Ο άλλος
Τρικούπης (1788-1873)»
Λύντια Τρίχα Από τις Εκδόσεις Πόλις ένα ιστορικό βιβλίο για τον πρώτο πρωθυπουργό της Ελλάδας.
06 «Τo βλέµµα του Οδυσσέα» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Η βραβευµένη στο
Φεστιβάλ Καννών ελληνική
ταινία του 1995 στους θερινούς κινηµατογράφους.
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Τ

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυµφαλίας και

τισµού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», το

περιλαµβάνει τρεις διαδροµές (5, 10 και

Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραι-

21,5 χλµ.) που θα πραγµατοποιηθούν

ώς και ο ΑΣ Λαύκας «Η Στυµφαλίς», σε

περιφερειακά της Λίµνης. Για τη συµµε-

συνεργασία µε την Ένωση Αθλητικών

τοχή είναι απαραίτητη η εγγραφή µέχρι

Σωµατείων ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου, οργα-

9 Ιουνίου, µέσω της ιστοσελίδας: www.

νώνει τον 4ο Ηµιµαραθώνιο Αγώνα ∆ρό-

stymphalialakerun.gr. Ως ελάχιστο κό-

µου µε την ονοµασία «Stymphalia Lake

στος εγγραφής ορίζεται το ποσό των 5

Run 2019», ο οποίος θα πραγµατοποιη-

ευρώ, το οποίο οι συµµετέχοντες καλού-

θεί την Κυριακή 16 Ιουνίου (ώρα έναρξης

νται να καταθέσουν σε έναν από τους φο-

εκκινήσεων 09:00 π.µ.) στη Λίµνη Στυµ-

ρείς αρωγής παιδιών, που προτείνονται

φαλία. Ο αγώνας θα έχει ως αφετηρία το

στη φόρµα ή σε φορέα της επιλογής τους.

TΟΥΡΙΣΜΟΣ

01 «Σε απευθείας σύνδεση»

ο ΝΠ∆∆ Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλη-

30 ΕΚΑΤ.ΛΙΡΕΣ

υπολογίζεται πως συνεισέφερε το Game of Thrones
στον τουρισµό της Βόρειας
Ιρλανδίας όπου και εν µέρει
γυριζόταν το σίριαλ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΣ Κοζάνης έχει
προκηρύξει τον 5ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Ποίησης 2019, ο οποίος τίθεται υπό την αιγίδα του Γραφείου Ποιήσεως και του Ελληνικού Κύκλου Βιβλιόφιλων Λονδίνου (Greek Library of London). Τα έργα
πρέπει να αποστέλλονται µε απλό ταχυδροµείο στη
διεύθυνση: Αρχείο Ιστορίας & Τέχνης ∆ελµούζου 1
τ.κ. 50100 Κοζάνη µέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΙΚΑΣΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΠΗΛΟΣ
Αν και όλοι γνωρίζουν τα έργα
ζωγραφικής του µεγάλου
καλλιτέχνη του 20ού αιώνα,
λίγοι αναγνωρίζουν το
σχεδιαστικό και το χαρακτικό
του έργο, καθώς και αυτό
της κεραµεικής, τα οποία
συνδέονται µε την αρχαιότητα

Από τους πολιτισµούς της Μεσογείου
Πρόκειται για έργα που εµπνέονται
από τον κρητοµυκηναϊκό και
τον ελληνικό κόσµο αλλά και
γενικότερα από τους πολιτισµούς
της Μεσογείου. Θαλάσσια όντα,
τετράποδα, ανθρώπινες µορφές,
µυθολογικές σκηνές και άλλα
εµπνευσµένα από αρχαίες τραγωδίες
και κωµωδίες, συνδιαλέγονται
θεµατικά µε αντίστοιχες αρχαιότητες
δηµιουργώντας έναν ακόµη
µοναδικό «Θεϊκό ∆ιάλογο». Ένας
ολόκληρος κόσµος που φέρει
µέσα του ο καλλιτέχνης, όχι
απαραίτητα από αρχαιότητες που
είδε ο ίδιος στις αρχαίες πατρίδες της
Μεσογείου, αλλά µέσα στα µουσεία
της Ευρώπης, σε βιβλία που διάβαζε
ή κατά τις συναναστροφές του µε
τον Kριστιάν Ζερβός ή τον Ζαν
Κοκτώ, αποκαλύπτεται στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης.

Ιnfo Η έκθεση ξεκινά στις 20 Ιουνίου και
είναι επισκέψιµη ∆ευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή Σάββατο: 10:00 π.µ. - 17:00 µ.µ., Πέµπτη: 10:00 π.µ.
- 20:00 µ.µ. και Κυριακή: 11:00 π.µ. - 17:00 µ.µ.

Η έκθεση «Πικάσο και
αρχαιότητα. Γραµµή και
πηλός» αποτελεί µέρος της σειράς εκθέσεων «Θεϊκοί ∆ιάλογοι» που διοργανώνει
το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
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ENAΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ"

"TROPHY - ΤΡΟΦΗ CHALLENGE" ΩΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

T

ο πρόγραµµα «Νεα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», καθώς και οι Industry Disruptors
Game Changers (ID-GC) συνδιοργανώνουν
το διαγωνισµό «Trophy-Τροφή Challenge»
για νέους µε καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες,
στον τοµέα της τεχνολογίας τροφίµων και της
αγροτεχνολογίας. Στόχος του ∆ιαγωνισµού είναι
να αναδείξει οµάδες που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχµής για να αναπτύξουν προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικές λύσεις που «απαντούν»
στις σύγχρονες διατροφικές προκλήσεις. Επιπλέον, να επιβραβεύσει τις καλύτερες από αυτές µε εξατοµικευµένα
προγράµµατα επιχειρηµατικής ανάπτυξης, ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και πρόσβασης σε
χρηµατοδότησή αλλά και
µε χρηµατικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000 ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση https://trophychallenge.gr/ µε καταληκτική ηµεροµηνία τη 14η Ιουνίου 2019. Οι
δέκα φιναλίστ οµάδες θα συµµετάσχουν σε ειδικό bootcamp, όπου θα λάβουν καθοδήγηση
για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους «ζωντανά»
σε κοινό και επιτροπή, σε ειδική εκδήλωση κατά
την τελική φάση του ∆ιαγωνισµού.

ΣΠΟΡΟΙ, ΠΟΛΥ... ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ EVENTS

ISF 2019

Ηµέρες Βάµβακος 2019

Για τη βιωσιµότητα

EFTTEX 2019

Το Παγκόσµιο Συνέδριο της

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός

Στις 11-13 Ιουνίου θα λά-

Ετήσια έκθεση για την αλι-

∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Σπό-

Εµπορίου στις 5-7 Ιουνίου, θα

βει χώρα το Global Cotton

εία European Fishing Tackle

ρων θα πραγµατοποιηθεί στη

φιλοξενήσει τις Ηµέρες Βάµ-

Sustainability Conference,

Trade Exhibition στις Βρυξέλ-

Νίκαια από 3 έως 5 Ιουνίου.

βακος, στη Γενεύη.

στη Σανγκάη της Κίνας.

λες από 13 έως 15 Ιουνίου.
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ΟΙΝΟΣ

ViniBio Bordeaux 2019
Στην εµβληµατική συνοικία Chartrons η
έκθεση βιολογικού οίνου ViniBio, η οποία
πραγµατοποιείται για πρώτη φορά από
τις 14 έως 16 Ιουνίου, θα συγκεντρώσει
πενήντα επιλεγµένους οινοπαραγωγούς
που εργάζονται εδώ και χρόνια µε σεβασµό στο περιβάλλον, τους κανόνες της
βιολογικής και βιοδυναµικής γεωργίας
και της οινοποίησης.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

23/06
Summer Fancy Food Show
Η 65η ∆ιεθνής Έκθεση Summer Fancy
Food Show διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη
από 23 έως 25 Ιουνίου. Αποτελεί ένα
επιχειρηµατικό γεγονός που προσελκύει
τους σηµαντικότερους εκπροσώπους
της λιανικής, της
τροφοδοσίας, της
χονδρικής, της
διανοµής, της
µαζικής εστίασης
και της βιοµηχανίας
τροφίµων και
ποτών, καθώς και
του Τύπου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Για την Ιβηρική Χερσόνησο
Η επαγγελµατική έκθεση της Ιβηρικής Χερσονήσου (Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γιβραλτάρ & Ανδόρας) για τα βιολογικά και φυσικά προϊόντα θα πραγµατοποιηθεί στο IFEMA
της Μαδρίτης στις 6 και 7 Ιουνίου 2019. Παράλληλα, διοργανώνεται η έκθεση Eco Living
Iberia που αφορά φυσικά & βιολογικά πιστοποιηµένα προϊόντα οµορφιάς και διαβίωσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ

ΟΤΑΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ

T

α ροζέ καταγράφονται ως µια από
τις πιο δυνατές οινικές τάσεις παγκοσµίως, στην οποία στρέφονται
όλο και περισσότερο Έλληνες παραγωγοί και οινόφιλοι. Η εκδήλωση γευστικής δοκιµής «Drink Pink, Rosé Wine
Extravaganza» δίνει και φέτος ραντεβού την Κυριακή 9 Ιουνίου (ώρες 12:00
– 20:00 µ.µ.), στο ξενοδοχείο Hilton της
Αθήνας. Νέες ετικέτες, πρωτοεµφανιζόµενα στην εκδήλωση κρασιά και η νέα
εσοδεία καθιερωµένων ροζέ, που πρωτοστάτησαν στην άνοδο των κρασιών
αυτού του χρώµατος, θα φιλοξενηθούν
στην εκδήλωση.
Όπως υπογραµµίζεται, τα τελευταία
χρόνια, µετά την αύξηση της παραγωγής ελληνικών ανοιχτόχρωµων ροζέ, η
χρωµατική γκάµα τους έχει διευρυνθεί.
Ανάλογο είναι το
αρωµατικό, όσο και
το γευστικό τους
εύρος. Στα πλαίσια της εκδήλωσης έχουν ξεχωρί-

σει και θα οµαδοποιηθούν προς δοκιµή
σε πέντε µεγάλες γευστικές κατηγορίες (µαζί µε τα αφρώδη), για να διευκολύνεται η δοκιµή τους και οι προτάσεις συνταιριάσµατος τους µε φαγητό:
1) Ελαφριά και φρέσκα ροζέ (πιο κοντά
στα λευκά, όπου ανήκουν και τα περισσότερα ανοιχτόχρωµα ροζέ) 2) Γεµάτα
και πλούσια (πιο κοντά στα κόκκινα) 3)
Φρουτώδη και απαλά µε µεστή γεύση
4) Μυελώδη και φρουτώδη (µε κάποια
αίσθηση γλυκύτητας) και 5) Γλυκά και
φρουτώδη ροζέ. Όπως κάθε χρόνο, οι
επισκέπτες του Drink Pink Rosé Wine
Extravaganza 2019, που διοργανώνεται από το Οινόραµα και την Vinetum,
θα δοκιµάζουν τα κρασιά, χωρίς τη φυσική παρουσία οινοπαραγωγών («selfpour») ενώ αρωγοί στις δοκιµές θα
είναι ο κατατοπιστικός κατάλογος της
εκδήλωσης και οι
ενηµερωτικές µπροσούρες πίσω από
κάθε κρασί.
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ΣΟΥΦΛΙ

Το ταξίδι του µεταξοσκώληκα
Eπίδειξη σηροτροφίας, στο Μουσείο Μετάξης, στο Σουφλί, διοργανώνει το ΠΙΟΠ έως
τις 31 Μαΐου. Συγκεκριµένα, οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά τους µεταξοσκώληκες και τη διαδικασία εκτροφής τους. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
Μουσείο, στο 25540 23700 (καθηµερινά,
εκτός Τρίτης, 10:00 π.µ.-18:00 µ.µ.).

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Φωτογραφίζοντας το νερό
Το ΠΙΟΠ, σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ
Φωτογραφίας Κορινθίας 2019, τη
Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου και το
Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών,
διοργανώνουν ως τις 16 Ιουνίου έκθεση
βραβευµένων φωτογραφιών µε τίτλο
«H2O» νερό / ύδωρ/ water / aqua.

∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ

Έκθεση κοσµήµατος
Στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης ∆ηµητσάνας διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή
χρονιά η ετήσια έκθεση κοσµήµατος των
µαθητών και αποφοίτων της Σχολής
Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας. Η έκθεση
θα διαρκέσει από 3 έως 30 Ιουνίου.

Έως τις 30 Ιουνίου φιλοξενείται
από το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης η έκθεση µε τίτλο:
«Αναβιώνοντας τις Αιγαιακές ενδυµασίες της Ύστερης Εποχής του
Χαλκού» «Bringing to life Aegean
Late Bronze Age Costume».
Θέµα της έκθεσης είναι η ενδυµασία στο χώρο του Αιγαίου κατά την
Ύστερη Εποχή του Χαλκού (17001100 π.Χ.). Πειραµατικά αντίγραφα ενδυµάτων αναβιώνουν µε
ζωντανό και άµεσο τρόπο τις ενδυµατολογικές προτιµήσεις και
ιδιαιτερότητες της µινωικής και
µυκηναϊκής κοινωνίας, οι οποίες µας είναι γνωστές κυρίως µέσα
από την κρητοµυκηναϊκή τέχνη.
∆ηµιουργός των πειραµατικών
αναπαραγωγών είναι η ερευνήτρια αρχαιολόγος Diana Wardle,

Όλη η πολιτιστική δραστηριότητα εντός και εκτός
των τειχών στις ειδικές σελίδες του portal της Green Box
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επιστηµονική συνεργάτιδα του
Πανεπιστηµίου του Birmingham
και µέλος της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, η οποία µελέτησε
λεπτοµερώς τις αναπαραστάσεις
τους στις τοιχογραφίες και τη µικρογλυπτική, αλλά και την τεχνολογία ύφανσης του κάθετου
αργαλειού. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι η Diana Wardle είναι η δηµιουργός πολλών εκθέσεων, µεταξύ αυτών της «Homer’s Heroes»
(Birmingham Museum and Art
Gallery, 1984), ενώ έχει κατασκευάσει αντίγραφα µυκηναϊκών
κοστουµιών για διάφορα ντοκιµαντέρ, όπως το “Helen of Troy”
(Lion TV) το 2005. Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη
του Ινστιτούτου Αιγαιακής Προϊστορίας (INSTAP).

info

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης
στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης
είναι καθηµερινά
08:30 π.µ. 20:00 µ.µ.

www.agronews.gr
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ΒΙΒΛΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

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

Έρως
ο γλυκόπικρος

Η Κερασοβίτισσα
Νύφη

Τseklenis - Τα
χρόνια της μόδας

ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
Αν Κάρσον

ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
Ανδροµάχη Μπούνα

ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
∆ηµήτρης Ξανθούλης

ΣΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ αυτό δοκίµιο, που ήδη συγκαταλέχτηκε από τη Modern
Library στα εκατό σηµαντικότερα µη λογοτεχνικά
βιβλία όλων των εποχών, η
Αν Κάρσον -κλασική φιλόλογος και κορυφαία ποιητική φωνή- ανατέµνει το
παράδοξο του έρωτα στην
αρχαία σκέψη. Σ’ έναν αληθινά σπάνιο συνδυασµό
φιλολογικής εµβρίθειας,
φιλοσοφικής οξυδέρκειας και ποιητικής ευαισθησίας, ξεκινά από τη λυρική ποίηση για να καταλήξει στον Πλάτωνα, όπου ο
έρωτας φανερώνεται ως «η
θεµελιώδης δοµή της ανθρώπινης σκέψης.

ENA BIΒΛΙΟ, που διερευνά τις στάσεις και τις
εµπειρίες των γυναικών
-που γεννήθηκαν από το
1924 έως το 1982- του Κεράσοβου Κονίτσης ως νυφών, όπως ο ίδιες τις βίωσαν και τις βιώνουν. Η
σύνθεση των στοιχείων
προέκυψε από την επιτόπια έρευνα της Ανδροµάχης Μπούνα στην Αγ. Παρασκευή - Κεράσοβο και
αποτελεί συνέχεια του βιβλίου «Η Κερασοβίτισσα
Μάνα». Η έρευνα βασίστηκε στις προφορικές συνεντεύξεις µε τις γυναίκες
του χωριού και στην αρχειακή έρευνα και µελέτη.

ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον
διάσηµο και πολυβραβευµένο Έλληνα σχεδιαστή µόδας, φόρος τιµής σ’
έναν σπουδαίο δηµιουργό, ένα βιβλίο όπου παρουσιάζονται κορυφαία
έργα της σηµαντικής διαδροµής του. «Παρά το γεγονός ότι πολλά από τα
ενδύµατά του δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν, ο Γιάννης Τσεκλένης θεωρείται ο σχεδιαστής που µετέτρεψε το ένδυµα σε µήνυµα» αναφέρει η Νόλη Μωυσή σε ένα
απόσπασµα από το βιβλίο.

Εκδόσεις ∆ώµα
Τιµή: 18,00 €

Εκδόσεις ∆ωδώνη
Τιµή: 9,54 €

Εκδόσεις Καστανιώτη
Τιµή: 20,00 €

Συντήρηση
μελισσοκομικού
εξοπλισμού
ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
∆ηµήτρης Καρακούσης
Ο ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ
εξοπλισµός είναι απαραίτητος στον µελισσοκόµο για τη διευκόλυνση της εξάσκησης της µελισσοκοµίας. Στο βιβλίο
αυτό παρατίθενται, µε τη
βοήθεια 500 έγχρωµων
φωτογραφιών, µια σειρά
από κατασκευές που µπορούν να υλοποιηθούν µε
βασικό εξοπλισµό στην
αποθήκη. Έτσι, µειώνετε
το κόστος αγοράς µελισσοκοµικού εξοπλισµού,
ενώ συνάµα εµβαθύνει ο
ενδιαφερόµενος στη µελισσοκοµική τεχνική.

Εκδόσεις: Σταµούλη
Τιµή: 18,90 €
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΑ ΜΑΓΙΟΥ 2019

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Με τη συµµετοχή του Οµίλου
Θεοχαράκη πραγµατοποιήθηκε
φέτος η καθιερωµένη εκδήλωση της
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ενίσχυση
υποτροφιών
Η «Μέρα Μαγιού»,
όπως και οποιαδήποτε άλλη δράση της
Σχολής, στόχο έχει
την ενίσχυση των
υποτροφιών των
µαθητών της.
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ην Κυριακή 12 Μαΐου,
η Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης διοργάνωσε στις
καταπράσινες εγκαταστάσεις
της, την καθιερωµένη πλέον
«Μέρα Μαγιού», µια µοναδική γιορτή της άνοιξης. Μικροί
και µεγάλοι είχαν την ευκαιρία
να ξεναγηθούν στη Σχολή, να
ενηµερωθούν για τα εκπαιδευτικά της προγράµµατα, να προµηθευτούν βιολογικά και άλλα
προϊόντα του αγροκτήµατος
της Σχολής, ενώ ταυτόχρονα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δεκάδες ψυχαγωγικά και πολιτιστικά δρώµενα.
Στην παραπάνω εκδήλωση,
δυναµική παρουσία είχε και ο
Όµιλος Θεοχαράκη. Συγκεκρι-

µένα, η Θεοχαράκης ΑΕ, αντιπροσωπεύοντας τα καταξιωµένα τρακτέρ και γεωργικά µηχανήµατα SAME / DEUTZ FAHR
στην Ελλάδα, έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες της
Σχολής να δουν και να ενηµερωθούν εµπεριστατωµένα, για
τα τρακτέρ και τα γεωργικά µηχανήµατα των κατασκευαστών
SAME / DEUTZ FAHR.

Για τη γεωργική επιχείρηση
Τα συγκεκριµένα προϊόντα
που αντιπροσωπεύει η Θεοχαράκης ΑΕ, προσφέρουν τη µέγιστη δυνατή ευελιξία µε υψηλές
παραγωγικές δυνατότητες, καλύπτοντας στο έπακρο τις µεγάλες και µεσαίες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Ως γνωστόν, η

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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Συνοδευόμενο από
εγγύηση πέντε ετών
ή 160.000 χλμ.
το Navara έχει τα
διαπιστευτήρια για να
αντεπεξέλθει τις πιο
σκληρές συνθήκες

πιο σηµαντική πτυχή της σηµερινής γεωργικής επιχείρησης είναι να µεγιστοποιήσει την παραγωγικότητά της, διαφορετικά
οι αποδόσεις των όποιων επενδύσεων θα αρχίζουν να υπολείπονται των προσδοκιών. Η πλή-

ρης γκάµα των τρακτέρ SAME /
DEUTZ FAHR, επιτρέπει στον
σύγχρονο αγρότη να επιλέξει το
τρακτέρ που του ταιριάζει, προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη παραγωγικότητα και έτσι να
εξασφαλίσει την επιτυχία.

Εκτός των γεωργικών µηχανηµάτων, περίοπτη θέση είχε και η
κορυφαία έκδοση N-Guard του
ΝAVARA από τη Nissan – Νικ. Ι.
Θεοχαράκης Α.Ε. ∆ιαθέτοντας
ισχύ 190 ίππων, επιβλητική εµφάνιση, καινοτόµες τεχνολογίες,
καθώς και µε µια αντίληψη στην
κατασκευή και την κύλιση που ξεπερνά τα εσκαµµένα, το NAVARA
διαθέτει ασυναγώνιστη off-road
ικανότητα, αντοχή αλλά και δυνατότητα µεταφοράς φορτίου.
Το δηµοφιλές pick-up αποτελείται από ένα πανίσχυρο, υψηλής αντοχής πλαίσιο που, σε
συνδυασµό µε µια σειρά από
νέα µηχανολογικά χαρακτηριστικά, ανεβάζει ψηλά τον πήχη της οδικής συµπεριφοράς
αλλά και της πρακτικότητας.
Χρησιµοποιώντας το ίδιο DNA
µε τα καταξιωµένα crossover
της Nissan, όπως τα δηµοφιλή Qashqai, X-Trail και Juke, το
NAVARA φέρνει µια νέα αντίληψη στην κατηγορία των pick-up.
Aξίζει να σηµειωθεί ότι το
NAVARA προσφέρεται αυτή
την περίοδο µε το πρόγραµµα
SUPER Απόσυρση, που σηµαίνει τρεις χιλιάδες ευρώ φθηνότερα και πέντε χρόνια εγγύηση.
Ισχύει για περιορισµένο αριθµό συγκεκριµένων αυτοκινήτων και µέχρις εξαντλήσεως
αποθεµάτων.
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KYΘΗΡΑ

ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ
Ο ∆ηµήτρης Χορν, ως καταπιεσµένος τραπεζικός
υπάλληλος, κοιτούσε τον πίνακα του Βαττώ
«Επιβίβαση για τα Κύθηρα» και ονειρευόταν την
Μπιµπή του. Ο «Σπύρος» του Θ. Αγγελόπουλου
θα επέστρεφε εκεί, µετά από 32 χρόνια εξορίας.
Είναι τυχαίο που ο Βαττώ, ο Αγγελόπουλος και ο
Τζαβέλας έστησαν εκεί το σκηνικό της ουτοπίας;
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

τα Κύθηρα αντικρίζεις την ουτοπία στην
άγρια οµορφιά των φυσικών τοπίων, στους
καταπράσινους ανεµοδαρµένους ελαιώνες,
στο αθάνατο σεµπρεβίβα, στις ανθρώπινες
κουβέντες, τα ήθη και τα έθιµα, που επιβιώνουν ως σήµερα, και στα αγνά προϊόντα, που θυµίζουν παλιές εποχές. Οι Ενετοί έλεγαν πως «όλος ο κόσµος φτιάχνει
έναν κόσµο, το Τσιρίγο (σ.σ. παλαιότερη ενετική ονοµασία
του νησιού) είναι ένας άλλος κόσµος». Αυτό είναι αλήθεια
ακόµα και σήµερα. Τα Κύθηρα είναι ένα σταυροδρόµι πολιτισµών, όπως προδίδει και η αρχιτεκτονική του τοπίου,
όπου το κυκλαδίτικο στυλ εναλλάσσεται µε τις βενετικές
επιρροές και τη µανιάτικη τεχνοτροπία. Όπως υποδηλώνει
και η «µπερδεµένη» ταυτότητά τους, µιας και ανήκουν στα
Επτάνησα, υπάγονται διοικητικά στην Αττική και πολιτικά
διατηρούν το κληροδοτηµένο από τους Άγγλους καθεστώς
της Εγχωρίου Περιουσίας, σύµφωνα µε το οποίο ό,τι δεν εί-

Σ
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ναι ιδιωτικό ανήκει στην «Εγχώριο»
και όχι στο ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η περιπλάνηση στο νησί, που γέννησε την Αφροδίτη σύµφωνα µε τον
Ησίοδο, ξεκινά από τη Χώρα και το
Ενετικό Κάστρο (Φορτέτσα), που χτίστηκε στην κορυφή ενός απότοµου
βράχου στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Την απίστευτη θέα από το Κάστρο συµπληρώνει το παραθαλάσσιο
χωριό Καψάλι µε τους δίδυµους κόλπους, το αποµονωµένο εκκλησάκι και
τον µοναχικό Φάρο. Στο κοσµοπολίτικο Καψάλι θα βρείτε γκαλερί, υπαίθρια βιβλιοπωλεία και φρέσκο ψάρι.
Από το λιµάνι του φεύγει το καραβάκι
του καπετάν Σπύρου για τη Χύτρα, τη
διάσηµη βραχονησίδα µε τη θαλάσσια σπηλιά που θυµίζει πισίνα.
Αντίπαλον δέος της Χώρας, η Παλαιοχώρα ή αλλιώς ο Μυστράς των Κυθήρων στη ΒΑ πλευρά του νησιού.
Η ερειπωµένη µεσαιωνική πρωτεύουσα χτίστηκε το 12ο αιώνα από
Μονεµβασίτες στο φαράγγι Κακό
Λαγγάδι. Αν και η Παλαιοχώρα βρισκόταν οχυρωµένη στο χαµηλότερο
επίπεδο των γύρω λόφων για να µη
φαίνεται από τη θάλασσα, δεν γλίτωσε από τον πειρατή Μπαρµπαρόσα, ο
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Το μόνο μειονέκτημα
των Κυθήρων είναι οι
μη εύκολα προσβάσιμες
παραλίες. Αυτό σημαίνει
αρκετή οδήγηση, ίσως και
κατάβαση. Ωστόσο, αξίζει
τον κόπο μιας και μιλάμε
για παραλίες που δύσκολα
συναντώνται. Μία απ’
αυτές είναι το Καλαδί.

οποίος την ανακάλυψε το 1537. Το
κακό που χτύπησε τον τόπο µεγάλο,
έτσι το µέρος θεωρήθηκε καταραµένο και δεν κατοικήθηκε ποτέ ξανά.
Κρυµµένοι θησαυροί
Αν ρωτήσει κανείς τους ντόπιους για
τους κρυµµένους θησαυρούς του νησιού θα τον στείλουν στην καρδιά
του, τον Μυλοπόταµο. Ξεκινώντας
από τον καταρράκτη της Νεράιδας,
θα ανακαλύψει ένα ειδυλλιακό τοπίο µε πλατάνια και τιρκουάζ νερά
µιας µικρής λίµνης, ενώ διασχίζοντας το ρέµα θα συναντήσει 22 εγκαταλελειµµένους νερόµυλους, τυλιγ-

µένους µε κισσούς. Θα του πουν,
επίσης, για το σπήλαιο της Αγ. Σοφίας, όπου το υπέροχο δηµιούργηµα
της φύσης συµπληρώθηκε αρµονικά
από το ανθρώπινο έργο, τις βυζαντινές αγιογραφίες του 13ου αιώνα. Η
περιπλάνηση ανοίγει την όρεξη και
στον Μυλοπόταµο βρίσκει κανείς
τους πιο νόστιµους κολοκυθανθούς.
∆έκα µόλις χιλιόµετρα από τον Μυλοπόταµο απέχουν τα Μητάτα. Αξίζει να
τα επισκεφθείτε όχι µόνο επειδή είναι
το πιο πράσινο χωριό του νησιού αλλά
και για του «Φάβα το Λιοτρίβι». Σήµερα, η τρισέγγονη του Μικρασιάτη Παναγιώτη Καστρίτσιου, του «Φάβα», το
λειτουργεί, καλώντας τους επισκέπτες
να δουν πώς παράγεται το ελαιόλαδο.
Αυτό, όπως και το µέλι, είναι δύο από
τα προϊόντα που στήριξαν την τοπική οικονοµία. Σε ένα νησί ορεινό και
άγονο οι άνθρωποι ανέκαθεν πάλευαν για να ευηµερήσουν. Αν παρατηρήσει κανείς θα δει πετρότειχους που οι
αγρότες γέµιζαν µε χώµα για να δηµιουργήσουν λωρίδες καλλιεργήσιµης
γης. Ενώ έχουν αναφερθεί περιπτώσεις, όπου ο καλλιεργητής για να δουλέψει δενόταν µε σκοινί από ένα δέντρο, για να µην κινδυνεύει να πέσει.
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1

2

3

4
1&2
Από το Ενετικό Κάστρο µπορεί να
αγναντέψει κανείς τα τρία µεγαλύτερα
πελάγη της χώρας, το Αιγαίο, το Ιόνιο
και το Κρητικό. Στο βάθος το κοσµοπολίτικο Καψάλι µε τον µοναχικό φάρο.

3

Κιλκίς
Φλώρινα

Η περίφηµη Οικοκυρική Σχολή των Κυθήρών που έπαψε να λειτουργεί το 1981.

5
Ο διάσηµος Λέων των Κυθήρων.

6

5

6

Στο νησί υπάρχουν δύο αγροτικοί συνεταιρισµοί ελαιολάδου, ένας µελισσοκοµικός και ένας βιολογικής καλλιέργειας,

Ιωάννινα

Αλεξανδρούπολη

Λήµνος
Λάρισα

Τρίκαλα

Καρδίτσα

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Βόλος

Μυτιληνη
Λευκάδα

Λαµία

Σκύρος

Αγρίνιο
Χαλκίδα

Κεφαλονιά

Χίος

Πάτρα
Αθήνα

Κόρινθος
Ζάκυνθος

Άνδρος
Σάµος
Ικαρία
Σύρος
Μύκονος
Κυκλάδες
Πάρος
Νάξος
Αµοργός Κως

Τρίπολη
Καλαµάτα

Σαντορίνη

Κύθηρα

∆ωδεκάνησα

Χανιά
Ηράκλειο
Ρέθυµνο

Κρήτη

Γαύδος

Κύθηρα
Τα Κύθηρα βρίσκονται στη
νότια Ελλάδα, ανάµεσα
στην Πελοπόννησο και
την Κρήτη, στο σηµείο
που το Ιόνιο, το Αιγαίο
και το Κρητικό πέλαγος
συναντώνται.
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Κοµοτηνή

Θάσος
Σαµοθράκη

Κατερίνη

Σεµπρεβίβα, το µικρό λουλούδι που
φυτρώνει µόνο στα Κύθηρα και δεν
µαραίνεται πότε, ούτε όταν κόβεται.

4

∆ράµα Ξάνθη

Σέρρες

Βέροια

Κοζάνη
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ASTARTI HIDDEN RETREATS

ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Πέτρα και ελιά σε ένα σκηνικό που παραπέµπει στον περασµένο αιώνα

Μ

ια ολοκληρωµένη εµπειρία
αναψυχής και χαλάρωσης
υπόσχεται το Astarti Hidden
Retreats στον Άγ. Προκόπιο.
Χτισµένο στην κορυφή ενός λόφου, σε
πλήρη αρµονία µε το περιβάλλον, το
«καταφύγιο» που δηµιούργησε η Πέννυ Τζωρτζοπούλου µπορεί να λειτουργήσει ως µια ιδιωτική όαση άνεσης και
πολυτέλειας. «Η ιδέα ήρθε όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά ως έφηβη
τον λόφο, πάνω στον οποίο χτίστηκε
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το Astarti Hidden Retreats. Εδώ ο πατέρας µου έπαιζε ως παιδάκι κρυφτό
γύρω από την ελιά που φύεται στο πιο
ψηλό σηµείο. Το δέντρο αυτό υπάρχει
ακόµη και αποτέλεσε το επίκεντρο της
έµπνευσης», αναφέρει η κυρία Τζωρτζοπούλου. Η ιστορία της οικογένειας
είναι άρρηκτα δεµένη µε το ελαιόλαδο και τη βιολογική παραγωγή. Μάλιστα, καλούν τους φιλοξενούµενους
τους να συµµετέχουν στο µάζεµα της
ελιάς από τον Οκτώβριο µέχρι το ∆ε-

κέµβριο αλλά και σε µαθήµατα γευσιγνωσίας ελαιόλαδου µε την καθοδήγηση του παραγωγού Χάρη Τζωρτζόπουλου. Για τους πολύ «ψαγµένους»
foodies το Astarti Hidden Retreats διοργανώνει γαστρονοµικές συναντήσεις µε προσκεκληµένους σεφ που
δηµιουργούν πιάτα µε τοπικά προϊόντα και µοιράζονται ελληνικές συνταγές ελαφρώς «πειραγµένες». Τη µοναδική εµπειρία συµπληρώνουν φυσικά
οι υπηρεσίες wellness.
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1

Κιλκίς
Φλώρινα

∆ράµα Ξάνθη

Σέρρες

5

Κοµοτηνή
Αλεξανδρούπολη

Θάσος

Βέροια

Κοζάνη

Σαµοθράκη

Κατερίνη
Ιωάννινα

Λήµνος
Λάρισα

Τρίκαλα

Καρδίτσα

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Βόλος

Μυτιληνη
Λευκάδα

Λαµία

Σκύρος

Αγρίνιο
Χαλκίδα

Κεφαλονιά

Αθήνα

Κόρινθος
Ζάκυνθος

Χίος

Πάτρα
Άνδρος

Σάµος
Ικαρία
Σύρος
Μύκονος
Κυκλάδες
Πάρος
Νάξος
Αµοργός Κως

Τρίπολη
Καλαµάτα

Σαντορίνη

Κύθηρα

∆ωδεκάνησα

Χανιά
Ηράκλειο
Ρέθυµνο

Κρήτη

Γαύδος

Το Astarti Hidden
Retreats Hotel
Villas βρίσκεται στην
Πλατειά Άµµο, σε
απόσταση 7 χλµ. από
την Αγ. Πελαγία.

2

3

Χαλαρωτικό
μασάζ με
καλλυντικά
από
ελαιόλαδο και
καθημερινή
άσκηση
γιόγκα
προσφέρονται
μπορεί να
απολαύσει
ο επισκέπτης

1
Το «καταφύγιο» που δηµιούργησε η Πέννυ
Τζωρτζοπούλου µπορεί να λειτουργήσει ως µια
ιδιωτική όαση άνεσης και πολυτέλειας.

2&5

4

Οι υπηρεσίες wellness αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της εµπειρίας του καταλύµατος.

3
Παράδεισος των τοπικών προϊόντων είναι τα
Κύθηρα και όλα προσφέρονται στα µενού του
Astarti Hidden Retreats, που επενδύει στη γεύση.

4
Υψηλής αισθητικής και άνεσης είναι τα δωµάτια
του καταλύµατος, τα οποία προσφέρουν καταπλητική θέα στη θάλασσα και πολύ ήσυχη διαµονή.
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∆ΡΩΜΕΝΑ

ΤΑΞΙ∆Ι

ΚΑΤΑ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Οµορφιές κρυµµένες στο βυθό και τους ορεινούς όγκους των Κυθήρων
καλούν τους λάτρες της αδρεναλίνης να τις ανακαλύψουν
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Ο

ι πανέµορφοι υποβρύχιοι προορισµοί,
ένα δαιδαλώδες περιπατητικό δίκτυο,
το εντυπωσιακό Φαράγγι της Παλαιοχώρας αλλά και τα οργανωµένα αναρριχητικά πεδία είναι µόνο κάποιες από τις επιλογές που προσφέρουν τα Κύθηρα .
Με ορµητήριο το Καψάλι και τη σχολή
Kythera Dive Center, ετοιµαστείτε για εξερευνήσεις σε ύφαλους, σπηλιές και ναυάγια. Στις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές το
Red Canyon, ένα πανέµορφο φαράγγι, που
απλώνεται παράλληλα µε την ακτή, καλυµµένο από σπογγοειδή και µικρά κοράλλια.
Ακολουθεί το τεράστιο ανοιχτό σπήλαιο στη
βραχονησίδα της Χύτρας. Το σκηνικό περιλαµβάνει τεράστιους υποβρύχιους σταλαχτί-
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τες, βράχους κόκκινους, µωβ και πράσινους,
ενώ, αν είστε τυχεροί, µπορεί να συναντήσετε τις ντροπαλές οικοδέσποινες της σπηλιάς,
τις δύο φώκιες που κατοικούν σε αυτή. Σπουδαία καταδυτική πρόταση αποτελεί, επίσης,
το ναυάγιο Nordland στο ∆ιακοφτί. Το βυθισµένο τµήµα του έχει µεταµορφωθεί σε έναν
ζωντανό µεταλλικό ύφαλο. Επόµενη πρόταση η πεζοπορία. Οι ντόπιοι έχουν συντηρήσει ένα δαιδαλώδες περιπατητικό δίκτυο, που
αφήνει τους επισκέπτες του να ανακαλύψουν
ερειπωµένους οικισµούς, βυζαντινά εκκλησάκια, βίγλες, στάνες. Αν θέλετε να ανεβάσετε το επίπεδο δυσκολίας, σας περιµένει
το Φαράγγι Παλιόχωρας. Τέλος, τα Κύθηρα
διαθέτουν οργανωµένα πεδία αναρρίχησης.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Ναυάγιο
Μέντωρ
Λίγο έξω από
το λιµάνι του
Αβλεµόνα
ανακαλύφθηκε το 1980
σε βάθος 20
µέτρων ένα
αρχαίο ναυάγιο. Ήταν το
µπρίκι «Μέντωρ» του
λόρδου Έλγιν,
το οποίο βυθίστηκε λόγω
κακοκαιρίας
το 1802 ενώ
µετέφερε
µέρος των
αρχαιοτήτων
που είχαν
αφαιρεθεί
από τον Παρθενώνα, την
Ακρόπολη και
άλλα αρχαία
µνηµεία των
Αθηνών. Μέχρι και σήµερα το ναυάγιο
«Μέντωρ»
δεν έχει αποκαλύψει όλα
τα µυστικά
του, καθώς οι
αρχαιολογικές
έρευνες συνεχίζονται στην
περιοχή.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

21/05/2019 21:47

ΓΕΥΣΗ

∆ΡΩΜΕΝΑ

ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ
ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΘΥΜΑΡΙ ΤΟΥ ΤΣΙΡΙΓΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ των τοπικών
προϊόντων τα Κύθηρα που φηµίζονται για το θυµαρίσιο µέλι τους, τα λαδοπαξίµαδα, τα
τοπικά γλυκά, όπως τα παστιτσέτα, αλλά και τη φατουράδα,
ένα ηδύποτο από τσίπουρο,
κανελογαρύφαλλα και φρούτα. Η αλήθεια είναι ότι θυµαρίσιο µέλι µπορεί να βρει κανείς
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ωστόσο το τσιριγώτικο είναι ίσως το πιο ονοµαστό χάρη στη γεύση που του δίνει το
θυµάρι. Μάλιστα, µέσα στο ίδιο
το νησί, δύο παραγωγοί µπορεί
να έχουν τελείως διαφορετικό
αποτέλεσµα ανάλογα µε την
περιοχή. ∆ιάσηµα σε όλη την
Ελλάδα είναι επίσης τα παξιµάδια λαδιού. Φτιάχνονται µε κίτρινο σταρένιο αλεύρι και ελαιόλαδο, γι’ αυτό έχουν έντονο
χρώµα και είναι τόσο τρυφερά.

ΤΟΠΙΚΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΩΤΑ

ΟΙ ΡΟΖΕ∆ΕΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΜΠΟΡΕΙ να µοιάζουν µε τους κουραµπιέδες, αλλά είναι το κάτι άλλο
καθώς µοσχοβολούν θυµαρίσιο µέλι, ανθόνερο, κανέλα και γαρίφαλο.
Υλικά
650γρ. αµυγδαλόψιχα ακαθάριστη
300 γρ. ζάχαρη
200 γρ. µέλι
200 γρ. σιµιγδάλι ψιλό
1 κ.σ. κανέλα
½ κ.σ. γαρίφαλο σε σκόνη
Ανθόνερο
Ζάχαρη άχνη για το πασπάλισµα
Εκτέλεση
Προθερµαίνετε το φούρνο στους
180°C. Αλέθετε στο µπλέντερ τα
αµύγδαλα µαζί µε τη ζάχαρη µέχρι
να γίνουν σαν σπασµένο ρύζι.
Αραιώνετε το µέλι µε µισό φλιτζά-

νι ζεστό νερό. Ανακατεύετε τα αµύγδαλα µε το σιµιγδάλι, τα µπαχαρικά και το µέλι µέχρι να έχετε µια
σφιχτή ζύµη.
Πλάθετε το µίγµα µε βρεγµένα χέρια (για να µη κολλάνε) σε στρογγυλούς κουραµπιέδες ή το κόβετε
µε κουπ πατ σε σχήµα καρδιάς και
αραδιάζετε τους ροζέδες σε βουτυρωµένο ταψί ή πάνω σε λαδόκολλα.
Ψήνετε τους ροζέδες στον προθερµασµένο φούρνο για 15-20 λεπτά,
µέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Προσοχή, δεν πρέπει να παραψηθούν.
Αφήνετε τους ροζέδες να κρυώσουν, τους ραντίζετε ή τους αλείφετε αν θέλετε µε ανθόνερο και
τους κυλάτε σε άχνη ζάχαρη, µέχρι να καλυφθούν εντελώς. Οι ροζέδες διατηρούνται φρέσκοι σε µεταλλικό κουτί.
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LAST

ΑGENDA // ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

MHΝ ΞΕΧΑΣΩ...

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις
για το µήνα Ιούνιο

31/05

Burger Fest
Από την Παρασκευή 31 Μαΐου έως και την
Κυριακή 2 Ιουνίου, το Burger Fest, Θεσσαλονίκη
2019 µετατρέπει ξανά τη ∆.Ε.Θ. στο σηµείο
συνάντησης των απανταχού burger lovers.

04/06

Μικρές εκµεταλλεύσεις
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων στο Υποµέτρο
6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

06/06

Στην Κάρπαθο
Το 2ο Φεστιβάλ Τοπικής Γαστρονοµίας στην
Αρκάσα της Καρπάθου θα διεξαχθεί από τις 6
έως και τις 8 Ιουνίου.

07/06

Tα πάντα για το παγωτό
Στο Ice Cream Market Athens ό,τι έχει σχέση
µε το παγωτό για ένα τριήµερο 7-9 Ιουνίου στο
Παλιό Αµαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι.

08/06

Food Experience Naxos
Μία µοναδική γαστρονοµική εµπειρία δοκιµάζοντας την γραβιέρα Νάξου σε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς ακόµη και σε έθνικ κουζίνες
µε ξενάγηση στις οµορφιές της Νάξου.

15/06

Προθεσµία για ΟΣ∆Ε
Παράταση έως τις 15 Ιουνίου πήρε
η διαδικασία υποβολής των
δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης
για το 2019.

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
ροσοχή χρειάζεται στους δρόµους, καθώς τρέιλερ και κοµπίνες βγαίνουν σιγά-σιγά στον περιφερειακό για τον αλωνισµό του σιταριού στις κυριότερες σιτοπαραγωγικές περιοχές, ενώ οι πλατφόρµες θα πηγαινοέρχονται στις γεφυροπλάστιγγες µε ροδάκινα και νεκταρίνια. Την ίδια ώρα, στο βαµβάκι τέλη Ιουνίου µπαίνουν για το τελευταίο σκαλιστήρι
πριν την εποχή των µεγάλων απαιτήσεων θρέψης. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά προγράµµατα, στις 4 Ιουνίου λήγουν
οι αιτήσεις για το «14χίλιαρο» (Μέτρο 6.3) ενώ σχεδόν όλα τα Leader βρίσκονται στον αέρα και θα παραµείνουν ανοιχτά τον Ιούνιο, για όποιον ενδιαφέρεται για µικρές επενδύσεις σε µεταποιητικές µονάδες, οικοτεχνίες, τουριστικά καταλύµατα κ.ά.
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