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 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α    Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α

E D I T O R I A L

info

ΤOP 10  
ποτά του χειµώνα 

κατέγραψε ο 
Guardian και 

ανάµεσα σε αυτά 
κατέταξε και  
το ρακόµελο

πρέπει να αυξηθεί η 
γεωργική παραγωγή 

σε όλο τον κόσµο 
για να ικανοποιηθεί 
µόνο η ζήτηση για 

τρόφιµα

εκατ. ευρώ 
πλήρωσε ένας 

ιδιοκτήτης αλυσίδας 
εστιατορίων σούσι 
για να αποκτήσει 

έναν τόνο 278 κιλών

2,7

ΡΙΖΩΣΕ 
ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

Οι αγρότες ως υποσύνολο 
της κοινωνίας της υπαίθρου
Ανεξαρτήτως της ελκυστικότητας ή µη που παρου-
σιάζει τα τελευταία χρόνια το αγροτικό επάγγελ-
µα, αποτελεί γεγονός ότι η ποιότητα ζωής στην 
ύπαιθρο έχει υποβαθµισθεί. Προφανώς αυτός εί-
ναι και ο λόγος για τον οποίο οι ιθύνοντες των 
Βρυξελλών αποδίδουν όλο και µεγαλύτερη σηµα-
σία στην αναζήτηση µέτρων που συγκρατήσουν 
τους ανθρώπους στα χωριά, µέσα από την προ-
σφορά υποδοµών, υπηρεσιών και τρόπων ψυχα-
γωγίας που σήµερα λείπουν.

Σε ένα από τα συγγράµµατα της Παντείου που 
τιτλοφορείται «Από τον Αγροτικό Χώρο στην 
Ύπαιθρο Χώρα» (Θ. Ανθοπούλου – Αντ. Μωυσί-
δης), τονίζεται ότι στις τελευταίες δεκαετίες γίνε-
ται ορατό όλο και περισσότερο το φαινόµενο της 
συρρίκνωσης του αγροτικού χώρου που συνοδεύ-
εται από βαθιές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφο-
ρούν σε όλο το φάσµα της κοινωνίας, της οικο-
νοµίας και του πολιτισµού του χώρου.

Ο αγροτικός χώρος δεν είναι πια αυτός που 
ήταν ως µια ενότητα κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτισµική στην οποία κυρίαρχος φορέας είναι 
ο αγρότης καλλιεργητής της γης και κτηνοτρόφος 
και ο τρόπος ζωής του. Μια νέα έννοια και υπό µία 
οπτική ένα νέο κοινωνικό και οικονοµικό υποκεί-
µενο και υποκείµενο πολιτικής, αναδύεται. Είναι 
η Ύπαιθρος Χώρα, η οποία περιλαµβάνει ως µι-
κρό τµήµα της και τον υπό στενή έννοια αγροτικό 
χώρο. Η φθίνουσα πορεία της αγροτικής δραστη-
ριότητας στα χρόνια της βιοµηχανικής επανάστα-
σης και του αστισµού επέδρασε διαβρωτικά στον 
κοινωνικό ιστό της υπαίθρου. Σήµερα, ωστόσο, 
ακόµα και οι θετικές προκλήσεις που προβάλλει ο 
τοµέας της αγροτικής δραστηριότητας, βρίσκουν 
αναχώµατα στα φαινόµενα διάλυσης και παρακ-
µής που χαρακτηρίζουν το ευρύτερο σύµπλεγµα 
των κοινωνιών της υπαίθρου. Η αντιστροφή πά-
ντως αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση.   

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

Τη δεύτερη µεγαλύτερη  
παραγωγή γαρδένιας  

της Ευρώπης κατάφεραν  
τέσσερις Έλληνες  

µηχανικοί, που τρέχουν  
στη Μαγνησία την  

Gardenia Growers Group.

Σκηνοθετικό 
όραμα, τεχνική 
και καλλιτεχνική 
αρτιότητα για την 
πολυβραβευμένη ταινία 
του Γιώργου Λάνθιμου 

Η ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ

60%
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Για την όρεξη και την υγεία
ωµί, τυρί δεν έχουµε, ραπανάκια για την 

όρεξη. Η λαϊκή αυτή ρήση χρησιµοποι-

είται για να περιγράψει µια κατάσταση 

κατά την οποία ενώ µας λείπουν βασικά 

πράγµατα, µας προσφέρονται δευτερεύ-

ουσας σηµασίας «πολυτέλειες». Η λαϊκή σοφία φυσι-

κά δεν αµφισβητείται, µα στην προκειµένη περίπτωση 

ίσως αδίκησε ένα λαχανικό που αποτελεί διατροφι-

κό θησαυρό, έχει πολύ µακρά ιστορία στις διατροφικές 

µας συνήθειες, αλλά και τη δική του γιορτή στο Μεξικό 

στις 23 ∆εκεµβρίου. Λίγες ηµέρες πριν ξεκινήσει η συ-

γκοµιδή τους, οι Μεξικανοί γεµίζουν τις κεντρικές πλα-

τείες µε περίτεχνες γλυπτές φιγούρες που σκαλίζονται 

πάνω στη σκληρή σάρκα του πικάντικου λαχανικού.

Ξεκινώντας από την ιστορία του, αξίζει να αναφερθεί 

ότι οι πρώτες αναφορές για το ραπανάκι εντοπίζονται το 

2700 π.Χ. Οι Αιγύπτιοι το καλλιέργησαν πριν «βάλουν 

µπροστά» τις πυραµίδες, ενώ εντοπίζεται και στη διατρο-

φή των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι το προτιµούσαν µε 

µέλι και ξύδι. Στους αρχαίους Έλληνες άλλωστε οφείλει 

και το όνοµά του, ραφανίς (ραπάνι), το οποίο πιθανότα-

τα προέρχεται από τη σύντµηση των λέξεων ραδίως και 

φαίνεσθαι, εξαιτίας της γρήγορης ανάπτυξης του φυτού.

Το ραπανάκι ανήκει στην οικογένεια των σταυραν-

θών, όπως το γογγύλι, η ρέβα, το κουνουπίδι και το 

λάχανο. Η µεγάλη θρεπτική του αξία οφείλεται στην 

πληθώρα των βιταµινών και των ιχνοστοιχείων του. 

Πιο συγκεκριµένα, αποτελεί θαυµάσια πηγή βιταµί-

νης C, ενώ περιέχει επίσης βιταµίνες Κ, Β3, B6, χολί-

νη, φολικό οξύ, ασβέστιο, νάτριο, κάλιο, φώσφορο, 

σελήνιο, µαγνήσιο και φυτικές ίνες, αλλά και λουτεΐ-

νη, η οποία αποδεδειγµένα έχει ισχυρή αντιοξειδωτι-

κή και αντικαρκινική δράση.

Οι Βυζαντινοί το θεωρούσαν ηρεµιστικό, θεραπευτικό 

της µέθης, αλλά και αφροδισιακό. Η σύγχρονη επιστη-

µονική έρευνα έχει αποδείξει ότι οι ουσίες που περιέ-

χει βοηθούν στην απόχρεµψη και βελτιώνουν την κι-

νητικότητα του εντέρου. Επιπλέον, το ραπανάκι είναι 

ευεργετικό για τα νεφρά βοηθώντας στη διάλυση της 

πέτρας και της άµµου. Οι διουρητικές του ιδιότητες βο-

ηθούν σε περιπτώσεις οιδηµάτων, ενώ τέλος οι φυτι-

κές του ίνες δεσµεύουν την υπερβολική χοληστερόλη 

που προσλαµβάνεται από την τροφή.

Στην Ελλάδα η σπορά των ραπανιών αρχίζει από την 

άνοιξη και συνεχίζεται κάθε 10 µέρες για να υπάρχει 

συνεχής παραγωγή. Τυπικά οι χειµωνιάτικες ποικιλί-

ες δίνουν πιο πιπεράτο προϊόν. Αν και στο µυαλό µας 

το ραπανάκι είναι µία  µικρή κόκκινη στρογγυλή ρί-

ζα, στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλές άλλες ποι-

κιλίες. Ροδαλά, κιτρινωπά, µαύρα, λευκά, από µερικά 

γραµµάρια έως ένα κιλό, όπως τα ιαπωνικά νταϊκόν, 

όλα πεντανόστιµα αλλά όχι µόνο για την όρεξη…

Τ Η Σ  A Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

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

Ψ

 
Η καλλιεργούµενη  
έκταση στην Ελλάδα 
είναι 4.000 στρµ.4.000Με µόλις 16 θερµίδες  

ανά 100 γρ. το ραπανάκι 
είναι ένα υγιεινό σνακ.

Η σπορά του ξεκινά την 
άνοιξη και επαναλαµβά-
νεται κάθε 10 ηµέρες. 16 C
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ΕΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ

Ο
αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 

Πυθαγόρας υποστήριξε ότι οι 

πλανήτες παρήγαγαν µουσική 

καθώς διέσχιζαν τον ουρανό. Πί-

στευε ότι ένας προσεκτικός πα-

ρατηρητής θα µπορούσε ν’ ακούσει «τη µου-

σική των ουρανίων σφαιρών». Πουθενά 

αλλού δεν έχει τη δυνατότητα ένας άνθρωπος 

ν’ αφουγκραστεί τόσο καθαρά τις επουράνι-

ες αρµονίες όσο στα βουνά της Ηπείρου. Οι 

ανθρώπινα οργανωµένοι ήχοι εκεί είναι βα-

θιάς πνοής διότι ο ηχητικός χώρος που τους 

περιβάλλει είναι επιβλητικός. (...)

Εδώ η µουσική ακούγεται σαν το κλάµα της 

µάνας πάνω απ’ τον τάφο, σαν τον ήχο των 

πουλιών την ώρα που πέφτουν απ’ τον ουρα-

νό, σαν τη Γη που φτάνει στο τέλος της. Και 

για κάποιους ξένους, σαν µια γίδα που βρά-

ζει στο τσουκάλι. (...)

Η Ακαδηµία του Πλάτωνα και το Λύκειο του 

Αριστοτέλη, πάνω απ’ όλα, επιχείρησαν εκπαί-

δευση στην αρµονία, τις κλίµακες και τον ρυθ-

µό, που ήταν κατά βάση µια διανοητική άσκη-

ση για τις αστικές ελίτ. Για τις αποµονωµένες 

ελίτ, τους βοσκούς και τους γεωργούς, αντί-

θετα, η µουσική είχε να κάνει µε την ύπαρξη. 

Η εικόνα που έχω σχηµατίσει είναι ότι το µου-

σικό τοπίο στην πρώιµη αγροτική Ελλάδα ήταν 

όπως στο ∆έλτα του Μισσισσιππή ή τη νοτιο-

δυτική Λουιζιάνα στις αρχές του πε-

ρασµένου αιώνα. ∆εν επρόκειτο για 

µουσική για τους σπουδαίους και 

τους γραµµατιζούµενους. Αντίθε-

τα, όπως λέει ο Αριστοτέλης στο 

8ο βιβλίο των Πολιτικών του, η 

µουσική ήταν «γιατρειά του πόνου 

που προκαλεί ο κάµατος» [της γαρ διά 

των πόνων λύπης ιατρεία τίς εστιν]. (...) Το 

µοιρολόι σκοπό έχει να θρηνήσει τους νε-

κρούς αλλά και να επεξεργαστεί τη γενικό-

τερη ανθρώπινη συνθήκη της απώλειας ή 

του αποχωρισµού: Του αποχωρισµού λόγω 

γάµου, λόγω µετανάστευσης δίχως προο-

πτική επιστροφής, της ξενιτιάς. Τούτη η αί-

σθηση της απουσίας αποτελεί τον πυρήνα 

του πανηγυριού. (...)

Στην παλιά µουσική που αγαπώ, ακούω ανιδι-

οτέλεια, ακούω τη φωνή της κοινότητας. Όλα 

έχουν να κάνουν µε το εµείς. (...) Στην Ήπειρο 

η µουσική έχει σκοπό: Αποτελεί εργαλείο επι-

βίωσης και επούλωσης των πληγών της κοι-

νότητας. (...) Τι είδους εµπειρία θα µπορούσε 

να αναστατώσει συθέµελα τη ζωή ενός φυγό-

κοσµου και µισάνθρωπου συλλέκτη δίσκων; 

Πρωτοήρθα σε επαφή µε την ηπειρώτικη µου-

σική, χάρη σε κάποιους στραπατσαρισµένους 

και χιλιοχτυπηµένους δίσκους γραµµοφώνου. 

Όµως οι δίσκοι αυτοί λειτούργησαν απλώς ως 

η πύλη µέσα απ’ την οποία οδηγήθηκα στη ζω-

ντανή µουσική της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Ο Κρίστοφερ  
Κινγκ είναι 
Αµερικανός 
βραβευµένος 
µουσικός 
παραγωγός και 
συλλέκτης δίσκων 
γραµµοφώνου

 Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ    Α Π Ο  Τ H  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

I N F O
Το βιβλίο «Ηπει-

ρώτικο Μοιρολόι» 
του Κρίστοφερ Κινγκ 
κυκλοφορεί από τις 

Εκδόσεις ∆ώµα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α :  Α Λ Ι Κ Η  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α 
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Η ΓΝΩΣΗ ΝΙΚΑΕΙ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ  
Η αλήθεια είναι ότι ζούµε σε µια θορυβώδη εποχή. Και δεν υπάρχει αµφιβολία 
ότι οι φωνές και οι εντάσεις είναι αποτέλεσµα ανασφάλειας. Αντίθετα,  
η γνώση προσφέρει σιγουριά και ανοίγει το δρόµο προς την επιτυχία. 
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ 
ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ   

ΝΤΙΝΤΙΕ ΓΚΙΓΙΟΜ
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΕ ΒΑΖΟΥΝ  
ΣΕ ΣΚΕΨΕΙΣ  

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΛΛΑΣ
ΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΩ  
ΑΠ’ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  

Ο τίτλος του Κτηνοτρόφου 

της Χρονιάς ήρθε απλά να 

επιβεβαιώσει μια λαμπρή 

επαγγελματική πορεία. Ενός 

αγελαδοτρόφου που δεν βλέπει 

τη δουλειά του μόνο βιοποριστι-

κά. Αυτό που δεν γνώριζε, ίσως, 

η Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν 

τον ανακήρυσσε Κτηνοτρόφο 

της Χρονιάς, είναι ότι πρόκειται 

για έναν άνθρωπο με ώριμο και 

τεκμηριωμένο λόγο που ξέρει 

να στέκεται σε κάθε συζήτηση 

και να μοιράζεται τη γνώση του.     

Ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας 

έχει έναν τρόπο να προκαλεί, χά-

ριν της δημιουργίας. Για πολλούς 

ήταν πρόκληση όταν είπε ότι «το 

κρασί δεν είναι αλκοόλ όπως τα 

άλλα» προσθέτοντας ότι δεν έχει 

δει νέο να βγαίνει πιωμένος από 

μπαρ, έχοντας πιει ένα Cotes 

-du- rhone. Στις προτάσεις του 

για τη νέα ΚΑΠ περιέλαβε και 

την κατανομή των συνδεδεμέ-

νων μόνο σε  αγρότες που είναι 

σε συλλογικά σχήματα. Σε κάθε 

περίπτωση, βάζει σε σκέψεις.

Τα μπλόκα πέρασαν κι αυτό που 

μένει δεν είναι ένα χειροπιαστό 

αποτέλεσμα αλλά η πίστη στον 

αγώνα μιας παρέας που μεγάλω-

σε με αυτά. Ο Κώστας Τζέλλας, 

πρωταγωνιστής τώρα στη Νί-

καια, έχει περάσει περισσότερα 

από τα μισά του χρόνια, κάθε 

χειμώνα, με την αγωνία των 

τρακτέρ στις εθνικές. Ακόμα 

κι αν το έθιμο έχει αρχίσει να 

ξεφτίζει, αυτό που θα πρέπει να 

του αναγνωριστεί, είναι η γνησι-

ότητα της προσέγγισής του.
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ
ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Για τους καθηγητές, αυτό που 

λένε, είναι ότι βρίσκονται σε 

απόσταση από την πραγματική 

αγορά. Δεν ισχύει το ίδιο και για 

τον Αθανάσιο Γελασάκη. Σήμερα 

είναι επίκουρος στο Γεωπονικό 

της Αθήνας, όμως ήδη έχει στο 

ενεργητικό του χιλιόμετρα σαν 

ζωοτέχνης, σαν επιστημονικός 

σύμβουλος και σαν σύμβουλος 

οργάνωσης κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων. ‘Ετσι έγινε 

καθηγητής, μ’ αυτή την εμπειρία 

παραμένει χρήσιμος, σαν ακα-

δημαϊκός και σαν τεχνοκράτης.     

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΝΕΙ ΘΑΡΡΟΣ

Όχι μόνο δεν αποθαρρύνεται από τη μέχρι τώρα εξέλιξη της προσπάθειας ανάπτυξης 

μιας καλά οργανωμένης εκμετάλλευσης με πρόβατα Χιώτικης φυλής αλλά προτρέπει 

και άλλους νέους να προσεγγίσουν αυτό το πεδίο επαγγελματικής δράσης. Θέλετε γιατί 

το σπούδασε το αντικείμενο, θέλετε γιατί το αγάπησε από την πρώτη στιγμή, ο Παντελής 

Βογιατζής έχει δημιουργήσει, μαζί με τον αδελφό του Μιχάλη, μια μονάδα εκτροφής προ-

βάτων που θα τη ζήλευαν πολλοί από τους καταξιωμένους κτηνοτρόφους. Δεν σταματάει 

όμως εκεί. Ήδη έχει βάλει πλώρη για άμεση τυροκόμιση, ήδη έχει δημιουργήσει την 

υποδομή γι’ αυτό και μάλιστα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ήδη έχει κινηθεί με 

αξιώσεις και στην κατεύθυνση του branding. Tο αν θα του βγουν τα σχέδια,  θα το δείξει 

ο χρόνος, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα αφήνει υποσχέσεις.     
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 ∆ΕΚΑΕΞΙ ΣΕΦ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΧΟΡΤΑ 
        ΚΑΙ ΜΥΡΩ∆ΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ  
Μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερο χαρακτήρα και καθοδηγητή 
τον γνωστό σεφ Γιάννη Μπαξεβάνη βρήκε 16 μάγειρες στον 
Ψηλορείτη να μαζεύουν άγρια χόρτα και μυρωδικά για τέσσερις 
ημέρες, από τις 12 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια 
της εξόρμησης αυτής, οι συμμετέχοντες μαγείρεψαν μαζί με τον 
chef-εισηγητή, αλλά επιπλέον διαχειρίστηκαν πρώτες ύλες που 
επιλέχτηκαν βάσει της λογικής «από τη φάρμα στο τραπέζι». Έτσι 
δημιούργησαν συνταγές με σύγχρονες πινελιές και ντόπια υλικά 
από την ορεινή Κρήτη, αφού πρώτα τα συνέλεξαν οι ίδιοι, ενώ 
ακόμα άρμεξαν σε μιτάτο, τυροκόμισαν και ζύμωσαν ψωμί.

 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
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 «ΝΑΙ ΣΕ ΚΟΧΛΙΟΥΣ ΜΕ ΞΙΝΟΧΟΡΤΟ ΚΑΙ ΞΙΝΗΘΡΑ,  
  ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡ∆ΑΛΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΥΣΙ»

«Έχουμε μοναδικά προϊόντα και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την κουζίνα μας είπε ο 
γνωστός σεφ. «Το φαγητό, η μαγειρική είναι πολιτισμός» σημείωσε σε δηλώσεις του μετά 
την εκδήλωση και συμπλήρωσε: «Οι ξένοι έρχονται εδώ για να δοκιμάσουν την εξαιρε-
τική κουζίνα μας. Η ξενομανία δεν προσφέρει τίποτα. Ας αποφεύγουμε τα αποδομημένα 
ντολμαδάκια και το ελληνικό σούσι γιατί γελάει και το παρδαλό κατσίκι». Σημειώνεται 
τέλος πως τη διοργάνωση της εκδήλωσης, που φιλοδοξεί να συμβάλει και στην ανάδειξη 
των Ανωγείων ως ενός από τους πλέον αξιόλογους γαστρονομικούς προορισμούς, είχε 
αναλάβει το ΙΝΣΕΤΕ και τον συντονισμό η Gastronomy Essentials.
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Το 90% του κρέατος 
που χρησιµοποιείται 
για την παρασκευή 
γύρου εισάγεται, µε την 
Ολλανδία να αποτελεί τον 
βασικό τροφοδότη της 
ελληνικής βιοµηχανίας. 

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ή ΓΥΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ Η ΤΣΙΚΝΑ  
ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ∆ΙΣ ΕΥΡΩ 

 

Η
κάπνα και η τσίκνα µέ-

νει προς το παρόν στην 

εγχώρια παραγωγή χοι-

ρινού κρέατος, την ίδια 

στιγµή που ένα ιδιαίτε-

ρο και σε πολλές περιπτώσεις ταυτι-

σµένο µε την Ελλάδα στο µυαλό των 

εκατοµµυρίων επισκεπτών προϊόν, 

σχηµατίζει µια οικονοµία πολύ κο-

ντά στο ένα δις ευρώ. Ο λόγος για 

τον ελληνικό γύρο ή τον γύρο από 

την Ελλάδα αλλά και τον καβγά ανά-

µεσα στους δυο βασικούς φορείς της 

παραγωγής και επεξεργασίας κρέα-

τος στη χώρα (ΣΕΒΕΚ-Ε∆ΟΚ) που µε-

ταξύ άλλων έχουν να µοιράσουν και 

τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την προ-

ώθηση του προϊόντος, όταν µε το κα-

λό υπάρξει µια πιστοποίηση αυτού 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τι είδους πιστοποίηση θα είναι αυ-

τή; Στο ερώτηµα αυτό κρύβεται και η 

απόσταση ανάµεσα στις παραπάνω 

διατυπώσεις για τον γύρο.

Αντίστοιχο τζίρο µε την 
φέτα και το ελαιόλαδο ή 
διπλάσιο από το βαµβάκι, 
πετυχαίνουν οι συνολικές 
πωλήσεις γύρου, µε την 
εγχώρια χοιροτροφία 
ωστόσο να παραµένει 
πεισµατικά ελλειµµατική

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ
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Γύρος ΕΠΙΠ ή ΠΓΕ 
Το ενδεχόµενο του Ελληνικού Γύρου 

ΕΠΙΠ ήταν µια είδηση που τάραξε τα 

νερά της βιοµηχανίας κρέατος τον 

περασµένο Νοέµβριο, όταν ο υπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

µων, Σταύρος Αραχωβίτης, προχώρη-

σε στη σχετική ανακοίνωση από το 

βήµα της ηµερίδας του Συνδέσµου 

Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργα-

σίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) για τις τάσεις 

και τις ευκαιρίες ανάπτυξης επώνυ-

µων προϊόντων κρέατος. Όλοι χαιρέ-

τισαν τότε µε ενθουσιασµό την από-

φαση αυτή, µε τον υπουργό να δίνει 

τότε έµφαση και στην «ανάδειξη της 

κτηνοτροφίας ως κύριο πυλώνα ανά-

πτυξης της ελληνικής οικονοµίας». 

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα µέσα 

στο 2018, ο συνολικός τζίρος σε κρε-

οπωλεία και ψητοπωλεία από τον γύ-

ρω ανέρχεται στα 1 δις ευρώ, καθιστώ-

ντας το προϊόν ως ένα από τους πλέον 

κερδοφόρους και αναπτυσσόµενους 

τοµείς της ελληνικής επιχειρηµατικό-

τητας. Την  ίδια στιγµή όµως το 90% 

του κρέατος εισάγεται, µε την Ολλαν-

δία να αποτελεί τον βασικό αποστολέα.

Σηµειώνεται εδώ, πάντως, πως η ελλη-

νική αγορά κρέατος έχει συνολικό τζί-

ρο της τάξης των 10 δις, αν και τα χρό-

νια της κρίσης έχασε 1 δις, µε την Ολ-

λανδία, τη Γαλλία και τη Γερµανία να 

αποτελούν τους βασικούς προµηθευ-

τές. Μάλιστα, τελευταία  ακόµα και στον 

ισχυρό εγχώριο κλάδο της πτηνοτροφί-

ας καταγράφεται αύξηση στις εισαγω-

γές πουλερικών και µείωση του αριθ-

µού αυτάρκειας της χώρας. Η διαφο-

ρά τώρα ανάµεσα σε Γύρο ΕΠΙΠ και Γύ-

ρο ΠΓΕ για την εγχώρια κτηνοτροφία, 

έγκειται στο ότι, στην περίπτωση 

ΠΓΕ, ο χοιρινός γύρος, σύµφωνα µε 

την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, θα πρέπει 

να παρασκευάζεται από χοιρινό κρέας 

ελληνικής προέλευσης.

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ

ΓΥΡΟΣ ΕΠΙΠ σηµαίνει ότι ο γύρος θα πρέπει να 
παρασκευάζεται σύµφωνα µε συγκεκριµένη πα-

ραδοσιακή ελληνική συνταγή, αλλά η παρασκευή 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε µέ-
ρος του κόσµου και µε υλικά και χοιρινό κρέας 

επίσης από οποιαδήποτε χώρα.  

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ∆Α του ΣΕΒΕΚ ο πρόεδρος του Σύνδεσµου, Εµµανουήλ ∆οµαζάκης (αριστερά), εξέφρασε το αίτηµα ο γύρος να χαρακτηριστεί ελληνικό προϊόν. Μερικούς µήνες αργότε-
ρα στη Zootechnia, ο γενικός γραµµατέας της Ε∆ΟΚ και χοιροτρόφος, Γιώργος ∆ιδάγγελος, τόνισε πως ο γύρος πρέπει να κατοχυρωθεί ως προϊόν µε πρώτη ύλη το ελληνικό γουρούνι.
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ΛΙΓΟΙ ΜΗΝΕΣ µόνο χρειάστηκαν να 

περάσουν προτού η κακοδαιµονία 

και η έλλειψη συνεννόησης των εγ-

χώριων παραγόντων έρθουν να δια-

ψεύσουν την κυρία Μανανά, αφού η 

κατοχύρωση του Γύρου, µετατράπη-

κε σε διελκυστίνδα ανάµεσα στους 

πρωταγωνιστές, τον Σύνδεσµο Ελλη-

νικών Βιοµηχανιών Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) 

και την Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Ορ-

γάνωση Κρέατος (Ε∆ΟΚ). 

Ειδικότερα, σκοπιµότητες γύρω 

από τη διαχείριση κοινοτικών προ-

γραµµάτων προώθησης, αλλά και ευ-

ρύτερα  οικονοµικά συµφέροντα που 

σχετίζονται µε τις εισαγωγές φθη-

νών κρεάτων, έβαλαν φωτιά τις τε-

λευταίες εβδοµάδες στην υπόθεση 

κατοχύρωσης του γύρου, αρχικά ως 

ΕΠΙΠ (Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιό-

τυπο Προϊόν) και εν συνεχεία ως ΠΓΕ 

(Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης). 

Οι όρκοι εραστών 
της ∆ιεπαγγελµατικής
Καθώς φαίνεται, τα... όργανα είχαν 

αρχίσει αρκετό καιρό πριν, µε την 

αποχώρηση του ΣΕΒΕΚ από τη ∆ιε-

παγγελµατική, µε τους εκπροσώ-

πους της τελευταίας να κάνουν λό-

γο για µεθοδευµένη προσπάθεια δι-

άλυσης της οργανώσης για λόγους 

συµφερόντων. Η Πανελλήνια Οµο-

σπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπω-

λών (ΠΟΚΚ), ο ΣΕΒΕΚ και τελικά και ο 

Σύνδεσµος Ελληνικών Εµπόρων - Ει-

σαγωγέων Κρέατος µέσα σε αυτό το 

κλίµα αποχώρησαν το προηγούµενο 

καλοκαίρι από την Ε∆ΟΚ. Στην Ε∆ΟΚ 

προσχώρησαν το επόµενο χρονικό 

διάστηµα άλλοι φορείς όπως η Πα-

νελλήνια Ενωση Εµπόρων Κρέατος 

και Ζώντων Ζώων και η Πανελλήνια 

Ενωση Μεταποιητών Αλλαντοποιών, 

έτσι ώστε να µπορέσει να συνεχίσει 

Η ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 

Τον Νοέµβριο, στην ίδια ηµερίδα, διατυπώθηκε και η 

ανησυχία πως η διαδικασία χαρακτηρισµού του γύρου 

ως προϊόν ΕΠΙΠ δεν θα είναι και τόσο οµαλή. Όπως 

υποστήριξε τότε η Σοφία Μανανά, τµηµατάρχης ΠΟΠ και 

ΠΓΕ στο ΥΠΑΑΤ, «η δηµοσιοποίηση του αιτήµατος και η 

διαβούλευσή του σε εθνικό επίπεδο κατά πάσα πιθανότητα 

δεν θα βρεθεί αντιµέτωπη µε αντιδράσεις. Ωστόσο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρξουν διαφωνίες».

Όπως εξήγησε, αυτό θα συµβεί γιατί Τρίτες χώρες 

και επιχειρήσεις Τρίτων χωρών θα αντιδράσουν 

και θα υποβάλουν ενστάσεις. Η ίδια ανέφερε πως 

η πιστοποίηση  θα λειτουργήσει ως ένα πολύ καλό 

εργαλείο µάρκετινγκ, για τα τυποποιηµένα και 

συσκευασµένα προϊόντα που θα εξάγονται, ενώ 

επιπλέον θα υπάρχει προστασία του προϊόντος, 

«κάτι το οποίο είναι σηµαντικό γιατί γίνεται 

κατάχρηση του ονόµατος από προϊόντα που ούτε 

την ποιότητα έχουν, ούτε τη συγκεκριµένη µέθοδο 

παραγωγής, και έτσι θα υπάρξει µια προστασία 

από τη µίµηση». Μάλιστα σε αυτόν τον παράγοντα 

απέδωσε τις αναµενόµενες ενστάσεις, οι οποίες 

τελικά ήρθαν από το εσωτερικό.

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ

∆ΙΕΛΚΥΣΤΙΝ∆Α Ε∆ΟΚ-ΣΕΒΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ
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τη λειτουργία της.

Ακολούθως ο ΣΕΒΕΚ κατέβασε 

φάκελο για την κατοχύρωση 

του γύρου ως ΕΠΙΠ, επιλογή 

µε την οποία διατύπωσε ανοι-

χτά τη διαφωνία της η ∆ιεπαγ-

γελµατική, υποστηρίζοντας 

ότι η εν λόγω κατοχύρωση της 

«συνταγής» δεν διευκολύνει 

την εγχώρια παραγωγή χοιρι-

νού κρέατος, αντίθετα, αφήνει 

ορθάνοιχτες τις πόρτες στις ει-

σαγωγές. Η διαφωνία άνοιξε 

στο πλαίσιο ειδικής εκδήλω-

σης στη Zootechnia, υποχρε-

ώνοντας τον ΣΕΒΕΚ να κατε-

βάσει και δεύτερο φάκελο για 

την κατοχύρωση του Γύρου 

και ως ΠΓΕ. 

Εδώ φαίνεται όµως ότι παί-

ζεται και το θέµα του ποιος 

θα διαχειρίζεται τα αντίστοι-

χα προγράµµατα προώθη-

σης αυτού του προϊόντος, µε 

τη ∆ιεπαγγελµατική να επιµέ-

νει στις ενστάσεις και να εκ-

φράζει τη βούληση να υποβά-

λει δικό της ξεχωριστό φάκε-

λο για το γύρο ως ΠΓΕ, µε τον 

γενικό γραµµατέα της Ε∆ΟΚ, 

Γιώργο ∆ιδάγγελο, να υπο-

στηρίζει πως  η κατοχύρωση 

ενός προϊόντος σε µια κατη-

γορία σύµφωνα µε τα πρότυ-

πα της Ε.Ε. είναι πολύ πιθανό 

να αδυνατίζει την υποψηφι-

ότητά του να ενταχθεί και σε 

άλλο κατάλογο πιστοποιηµέ-

νων προϊόντων. Το κυριότε-

ρο ωστόσο είναι ότι η Ε∆ΟΚ, 

σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία είναι και ο φορέας 

που µπορεί να λάβει χρηµατο-

δότηση και να διαχειριστεί σχε-

τικά ευρωπαϊκά προγράµµατα.

Η συνέχεια επί της σκηνής. 

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι δια-

φορές που έχουν ανακύψει και η 

µη γεφύρωσή τους για την υπο-

βολή κοινού φακέλου (προφα-

νώς για ΠΓΕ), µε την υποστήρι-

ξη και των δύο οργανώσεων από 

τη χώρα µας, πιθανότατα θα οδη-

γήσουν σε παλινωδίες και καθυ-

στερήσεις, αφήνοντας ανοιχτό 

το γήπεδο στους ανταγωνιστές, 

τόσο της εγχώριας παραγωγής 

κρέατος, όσο και στα παρασκευ-

άσµατα των ξένων. Επιπλέον, 

την ίδια στιγµή που οι φορείς 

στον τοµέα του κρέατος ερίζουν 

για τον ελληνικό γύρο, κινδυ-

νεύουν να χαθούν εκατοµµύρια 

ευρωπαϊκών κονδυλίων για την 

προώθηση του κρέατος, τα οποία 

οι άλλες χώρες αξιοποιούν.

Ο ελληνικός 
χοιρινός γύρος ως 
Προϊόν Γεωγραφικής 
Ενδειξης, σύµφωνα 
µε την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία θα πρέπει 
να παρασκευάζεται 
από χοιρινό κρέας 
ελληνικής προέλευ-
σης, ώστε να υποστη-
ριχθεί και η ελληνική 
κτηνοτροφία.

Η MEGAS YEEROS πρόσφατα παρουσίασε τη νέα 

γραµµή παραγωγής της για τη νέα σειρά προψηµένου 

γύρου «My Grillers» που βρίσκεται ήδη στα ράφια των 

σούπερ µάρκετ. Η εταιρεία, µετά από τρία χρόνια έρευ-

νας, προχώρησε σε µια επένδυση υψηλής τεχνολογί-

ας, και κόστους άνω των 1.500.000 ευρώ, για το προϊόν 

αυτό. «Θέλουµε να κάνουµε τον γύρο εθνικό προϊόν» 

υποστήριξε ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, Νι-

κόλαος Λούστας. Στο πλάνο πενταετίας, ο στόχος είναι 

ο κύκλος εργασιών να ανέλθει στα 70 εκατ. ευρώ και 

οι εξαγωγές της στα 15-17 εκατ. ευρώ. Σήµερα οι εξα-

γωγές της MEGAS YEEROS από την Ελλάδα αγγίζουν τα 

5 εκατ. ευρώ, ενώ ο τζίρος από τη µονάδα παραγωγής 

στις ΗΠΑ ανέρχεται στα 7,4 εκατ. ευρώ. 

ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ Η ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΝΗΓΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ

Οι διαφορές που 
έχουν ανακύψει και 
θα οδηγήσουν σε 
παλινωδίες, αφήνοντας 
ανοιχτό το γήπεδο 
σε ανταγωνιστές
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Περισσότεροι από 
200.000 άνθρωποι 
σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο απασχολούνται 
στη βιοµηχανία του 
ντονέρ, η οποία 
βρίσκει τις ρίζες της 
στην ανοικοδόµηση 
της Ευρώπης µετά 
τον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο.

ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ συχνότητα και 

στις περισσότερες περιπτώ-

σεις την ίδια αρχιτεκτονική 

των αθηναϊκών περιπτέρων, 

συναντά κανείς στις γειτονιές 

γερµανικών και αυστριακών 

µεγαλουπόλεων καταστήµατα 

που πουλούν ντονέρ, ως µια 

εναλλακτική γευστική πρότα-

ση για φαγητό στο πόδι ή µετά 

από ξενύχτι, που θυµίζει πολύ 

ως νοοτροπία τον τρόπο που 

εδώ καταναλώνεται ο γύρος. 

Γύρω στο 1970, η ανοικοδόµη-

ση των συντριµµιών του ∆εύ-

τερου Παγκόσµιου Πολέµου 

είχε λίγο έως πολύ ολοκλη-

ρωθεί στην Κεντρική Ευρώπη. 

Στη διαδικασία αυτή συµµετεί-

χαν πολλοί Τούρκοι µετανά-

στες που βρέθηκαν στη Γερ-

µανία ως φιλοξενούµενοι ερ-

γάτες (Gastarbeiter), οι οποί-

οι όταν ολοκληρώθηκε το έρ-

γο τους, παρέµειναν στη χώ-

ρα. Τότε ήταν που το ένα κα-

τάστηµα ντονέρ µετά το άλλο, 

άνοιγε τις πόρτες του στο κοι-

νό, και µέχρι σήµερα κατάφε-

ρε να µετατραπεί σε µια αγο-

ρά αξίας 3,5 δις ευρώ ετησίως, 

η οποία απασχολεί 200.000 

εργαζόµενους. 

Παράλληλα, δράσεις για την 

περαιτέρω διάδοση του ντονέρ 

στους καταναλωτές επεξερ-

γάζεται η Ένωση Παρασκευ-

αστών Ντονέρ στην Ευρώπη, 

η οποία λειτουργεί ταυτόχρο-

να και ως οµάδα πίεσης για τα 

συµφέροντα των απασχολού-

µενων στον κλάδο αυτό. 

Η Τουρκική Ένωση Παρασκευαστών Ντονέρ στην Ευρώπη, λειτουργεί ως οµάδα πίεσης για την προώθηση των συµφερόντων της βιοµηχανίας αυτής.

ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΝΤΟΝΕΡ
ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΓΕΙ 3,5 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ
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Ο ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΑΝΚΑΤΖΟΓΛΟΥ 

που διατηρεί ένα από τα παλαιό-

τερα και πιο φηµισµένα γυράδικα 

στο Γουδί, τονίζει ότι δεν µπορεί κα-

νείς να παρασκευάσει γύρο χοιρι-

νό µόνο µε ελληνικό κρέας, επει-

δή δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα ή 

παραγωγή στην ελληνική επικρά-

τεια. Αντίθετα µε το γύρο κοτόπου-

λο, όπου η παραγωγή µπορεί να 

επαρκέσει (υπάρχουν πολλές πτη-

νοτροφικές µονάδες) και δεν τίθεται 

αµφιβολία για την προέλευσή του. 

Όπως ο ίδιος λέει µαζί µε ελληνικό 

χοιρινό όσο µπορεί, χρησιµοποιεί 

και Ολλανδίας, που είναι όπως µας 

εξοµολογείται, ίσης ή ακόµη καλύ-

τερης ποιότητας από το πρώτο. 

«Ο γύρος ωστόσο δεν µπορεί ν’ 

αµφισβητηθεί από κανέναν ότι εί-

ναι αποκλειστικό ελληνικό προϊόν 

και ως τέτοιο θα ήταν απόλυτα θε-

µιτό να σηµατοδοτηθεί, ανεξάρτη-

τα από την  προέλευση του κρέατος, 

όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά πα-

γκοσµίως» δηλώνει ο κ. Αγιανκα-

τζόγλου. «Το γεγονός ότι το εγχώ-

ριας παραγωγής χοιρινό κρέας δεν 

φτάνει και ο γύρος παρασκευάζε-

ται και µε εισαγωγής, αυτό δεν θα 

πρέπει να σηµαίνει τίποτα», µας λέ-

ει. «Αφού όλα ξεκίνησαν από εδώ, 

από την Ελλάδα».

Ο κύριος Αγιανκατζόγλου θεωρεί 

ότι, η  επισήµανση του γύρου ως 

αποκλειστικό ελληνικό προϊόν θα 

βοηθήσει σηµαντικά και θα αυξή-

σει τις πωλήσεις, ιδιαίτερα στις του-

ριστικές περιοχές. Οι τουρίστες έρ-

χονται λέει και ψάχνουν να βρούν 

µαγαζιά µε γύρο. Στα νησιά µε του-

ρισµό ο γύρος δουλεύει στο φούλ. 

Μπορεί να ενισχύσει τις εγχώρι-

ες παραγωγικές µονάδες χοιρι-

νού κρέατος, αλλά και να στηρίξει 

τη δηµιουργία νέων και να βοηθή-

σει νέους κτηνοτρόφους να ξεκι-

νήσουν το επάγγελµα, επειδή θα 

υπάρχει ζήτηση και καλές τιµές.

Στο εξωτερικό ανοίγουν 
µαγαζιά που πουλάνε γύρο 
µε τις δικές µας συνταγές
«Και µη νοµίζετε ότι ο γύρος έχει 

πέραση µόνο στους τουρίστες στην 

Ελλάδα. Στο εξωτερικό έχω ξένους 

φίλους που ανοίγουν µαγαζιά και 

πουλάνε γύρο, µε τις δικές µας τις 

συνταγές. Εγώ προχθές έστειλα γύ-

ρο στη Σουηδία. Έχω στείλει σε Αµε-

ρική, Αίγυπτο και αλλού… πακέτο». 

«Φτιάχνουν και οι Τούρκοι κάτι σαν 

γύρο αλλά µε µοσχάρι και αρνί µέ-

σα, είναι άλλο πράγµα» συµπληρώ-

νει. «Η ελληνική συνταγή έχει χοι-

ρινό κρέας είτε θέλεις µπούτι, είτε, 

πανσέτα, είτε σπάλα, και το φτιά-

χνεις εσύ, όπως θες, µε τη δική σου 

συνταγή, τα δικά σου µπαχαρικά».

Τον γύρο, ο Σάββας  Αγιανκατζό-

γλου, θεωρεί ότι πρέπει να τον 

φτιάχνει ο ίδιος, µε νωπό κρέας, 

έτσι ώστε να φέρει την προσωπική 

του σφραγίδα. «Αν χρησιµοποιείς 

κατεψυγµένο γύρο και τον χρησι-

µοποιεί και άλλο µαγαζί, τότε ο γύ-

ρος σου είναι ίδιος µε του άλλου. Τι 

αξία έχει αυτό;» αναρωτιέται.

Έχει υπολογίσει ότι χρειάζεται περί-

που 40 κιλά χοιρινό κρέας κάθε µέ-

ρα µέχρι τις 11 το βράδυ όπου θα έχει 

πωληθεί όλο το προϊόν. Από τη στιγ-

µή που θα µπει στη φωτιά ο γύρος 

µέσα σε ένα τέταρτο της ώρας είναι 

έτοιµος να κοπεί. Οι πίτες είναι εγ-

χώριες, από µικρές ή µεγαλύτερες βι-

οτεχνίες που υπάρχουν πλέον σε κά-

θε συνοικία, ενώ δόξα τω Θεώ, υπάρ-

χουν άφθονα ντόπια κηπευτικά, πι-

περιές, ντοµάτες και κρεµµύδια…

∆ΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΣΟΥ

Ένα από τα πιο φηµισµένα γυράδικα της Αθήνας είναι ο «Σάββας» στο Γουδί που ανήκει στον Σάββα Αγιανκατζόγλου.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ
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ΤΥΡΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γεύση από τα πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα των Ελβετών τυροκόμων  
και τους αφανείς τεχνίτες του τυριού που στέφονται παγκόσμιοι πρωταθλητές
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πορεί οι καταναλωτές 

να έσφιξαν το ζωνάρι τα 

χρόνια της κρίσης, µε 

αναπόφευκτο αντίκτυ-

πο στις καταναλωτικές 

προτιµήσεις και αντοχές τους, ωστό-

σο η εγχώρια βιοµηχανία τυριών φαί-

νεται πως όχι µόνο άντεξε, αλλά υπερ-

διπλασίασε τα λειτουργικά της κέρδη 

µέσα στο 2017, σε σχέση µε το 2013. 

Τα παραπάνω µαρτυρά κλαδική µε-

λέτη της ICAP, που είδε το φως της 

δηµοσιότητας πρόσφατα και η οποία 

µεταξύ άλλων δείχνει πως η κατανά-

ΑΓΓΙΖΕΙ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΟΠ ΤΥΡΙ 
ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΑ ΣΕ ΖΗΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Με 21 καταχωρήσεις, το 63,2% της συνολικής παραγωγής στην 
Ελλάδα αφορά τα τυριά ΠΟΠ. Από την άλλη, παρατηρείται µια 
τάση αύξησης των πωλήσεων εισαγόµενων τυριών
Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

Σύμφωνα με τον καθηγητή Pulina, άμυνα στις αγορές 
θα μπορούσε να αποτελεί η «επένδυση» του γάλακτος 
σε σκληρά και ημίσκληρα τυριά

Μ

ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

∆ιάρθρωση παραγωγής τυριών ανά 
κατηγορία προϊόντων για το 2017
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ�ICAP A.E.
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λωση εισαγόµενων τυριών 

γνωρίζει και αυτή µια αύ-

ξηση, µε τη συµµετοχή τους 

να κυµαίνεται στο 35%-38%. 

Αυτό ίσως αποκαλύπτει ένα 

κενό στην εγχώρια βιοµη-

χανία, που θα µπορούσε 

να γεµίσει µε µια ενδεχό-

µενη διαφοροποίηση ως 

προς τη διάθεση του αιγο-

πρόβειου γάλακτος, για 

την παρασκευή περισσότε-

ρων σκληρών και ηµίσκλη-

ρων τυριών. 

Ανοδικά η κατανάλωση 
ως το ‘20 µε ρυθµό 2%

Τα βασικά ευρήµατα της 

µελέτης, κάνουν λόγο για 

µια αύξηση 1,7% της εγχώ-

ρια παραγωγής τυριών το 

2017 σε σχέση µε το 2016. 

Το 62% µε 65% της εγχώριας 

ζήτησης καλύπτεται από τυ-

ριά ελληνικής παραγωγής, 

ενώ το υπόλοιπό ποσοστό 

µε εισαγόµενα. Υψηλό δε-

καετίας έφτασαν οι εξαγω-

γές το 2017, µε την φέτα να 

αποσπά το µεγαλύτερο µερί-

διο συµµετοχής, σε ποσοστό 

76,8%. Ευοίωνο προβλέπεται 

και το µέλλον, αφού τη διε-

τία 2019-2020, προβλέπεται  

αύξηση της συνολικής εγχώ-

ριας κατανάλωσης τυροκο-

µικών προϊόντων µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 2%. 

Σε ό,τι αφορά την εγχώ-

ρια παραγωγή, το 63,2% της 

συνολικής παραγωγής, κα-

ταλαµβάνουν τα τυριά ΠΟΠ. 

Στο σύνολο της παραγω-

γής, τα µαλακά τυριά καλύ-

πτουν το µεγαλύτερο ποσο-

στό (74,3%), µε τη φέτα να 

πρωταγωνιστεί. Τα σκληρά 

και ηµίσκληρα τυριά κατα-

λαµβάνουν τη δεύτερη θέ-

ση µε το ποσοστό συµµετο-

χής τους να διαµορφώνεται 

σε 14,5%. Όσον αφορά την 

κατανοµή της εγχώριας κα-

τανάλωσης, το κανάλι των 

σούπερ µάρκετ και τα λοι-

πά σηµεία λιανικών πωλή-

σεων  εκτιµάται ότι απορ-

ρόφησαν το 52% περίπου 

το 2017, ενώ οι επιχειρή-

σεις τροφοδοσίας, οι χώροι 

µαζικής εστίασης, οι ξενο-

δοχειακές µονάδες κ.λπ., 

εκτιµάται ότι κάλυψαν το 

υπόλοιπο 48%. Σηµειώνε-

ται πως στην τελευταία κα-

τηγορία κατευθύνεται και 

σηµαντικό µέρος των εισα-

γόµενων τυριών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Pulina, άμυνα στις αγορές θα μπορούσε να 
αποτελεί η «επένδυση» του γάλακτος σε σκληρά και ημίσκληρα τυριά

ΤΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ
Ηγέτιδα χώρα στην πα-

ραγωγή πρόβειου τυριού 

που οφείλει να εκµεταλ-

λευτεί, χωρίς στεγανά 

µεταξύ βιοµηχανίας και 

κτηνοτρόφων, την ευ-

νοϊκή συγκυρία αύξη-

σης της ζήτησης στα προ-

ϊόντα αιγοπροβατοτρο-

φίας διεθνώς, χαρακτή-

ρισε την Ελλάδα, ο διε-

θνούς φήµης καθηγη-

τής και ζωοτέχνης στο 

Πανεπιστήµιο της Σαρ-

δηνίας, Giuseppe Pulina, 

κεντρικός οµιλητής στο 

MilkConference που δι-

οργάνωσε η Agrenda στα 

πλαίσια της Zootechnia.

Μία σχέση 80-20 για αρχή
Για να γίνει αυτό, ο Ιτα-

λός, µε ελληνικές ρίζες, 

καθηγητής, θεωρεί ότι ο 

κλάδος οφείλει να «απο-

γαλακτιστεί» σε ένα βα-

θµό από τη φέτα, χαρα-

κτηρίζοντας άκρως επιβα-

ρυντικό παράγοντα το γε-

γονός ότι περίπου το 90% 

της παραγωγής αιγοπρό-

βειου γάλακτος πηγαί-

νει εκεί. «Για αρχή, αντί 

για 90% της παραγωγής 

αιγοπρόβειου γάλακτος 

που κατευθύνεται για την 

παραγωγή φέτας, να κα-

τέβει π.χ στο 80% και το 

υπόλοιπο να µεταποιηθεί 

σε άλλα είδη». Παράλλη-

λα, το γεγονός ότι η φέτα 

είναι ένα φρέσκο προϊόν 

που δεν µπορεί να τροπο-

ποιηθεί και να αποθηκευ-

τεί για πολύ καιρό, καθι-

στά δύσκολο να υπάρ-

ξει επαρκής άµυνα και 

έλεγχος στα σκαµπανε-

βάσµατα της αγοράς. Ως 

παράδειγµα έφερε την 

Ιταλία, που αντιµετωπί-

ζει αντίστοιχα διαρθρω-

τικά προβλήµατα, εφό-

σον στηρίζεται µόνο σε 

µία εξαγωγική αγορά, τις 

ΗΠΑ, όπως και σε ένα τυ-

ρί, το Πεκορίνο Ροµάνο. 

Οι ιταλικές αρχές πάντως 

έχουν ήδη κινητοποιηθεί, 

µε µεγάλες έρευνες αγο-

ρές για νέα προϊόντα που 

ζητούν οι καταναλωτές 

και οι οποίες έχουν απο-

τελέσµατα, που ωστόσο 

δεν µπορούσε να αποκα-

λύψει καθώς αφορούν 

ευαίσθητα δεδοµένα της 

ιταλικής βιοµηχανίας.

ΤΑ ΝΩΠΑ ∆ΕΝ ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΤΟΚ

11,1%
ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,1%
ΛΙΩΜΕΝΑ
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Α Γ Ο Ρ Α

ΝΟΜΙΜΟΙ ΟΙ «ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ»
ΠΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑ

Προσθήκες που 
δυσχεραίνουν τους 
ελέγχους στην 
αγορά γάλακτος 
θα περιλαµβάνει η 
σχετική ΚΥΑ για την 
οποία εδώ και µήνες 
κάνει λόγο η πολιτική 
ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

Τ     ην τελευταία υπογραφή και συγκεκριµέ-

να αυτή της υφυπουργού Οικονοµικών 

Κατερίνας Παπανάτσιου, αναµένει, όπως 

όλα δείχνουν, το κείµενο της ΚΥΑ µε τα 

«Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος», η 

οποία, µε βάση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, µπο-

ρεί και να δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα 

απ’ ό,τι τελικά λύνει.  Ίσως γι’ αυτό, οι εκπρόσω-

ποι της Ένωσης Φυλής Χόλστάιν έσπευσαν να 

επαναφέρουν το αίτηµα συνάντησης µε την υφυ-

πουργό Οικονοµικών, καθώς από την ηγεσία 

του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το έχουν 

ήδη πάρει το µήνυµα, µε τις υπογραφές των 

Αραχωβίτη και Τελιγιορίδου στη σχετική ΚΥΑ.  

Τρία δείχνουν να είναι προς το παρόν τα επίµα-

χα σηµεία: Πρώτον, η δυνατότητα της χώρας να 

κάνει ελέγχους µε βάση τα διακοινοτικό εµπό-

ριο, κι αυτό, όπως υποστηρίζει η κυρία Τελι-

γιορίδου, λύνεται µε τον Κανονισµό -ΚΑΝ (ΕΕ) 

2017/625 (15 Μαρτίου 2017)- του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, βάσει του οποίου παύει να ισχύει 

από την 14/12/2019 το Π∆420/1993.  Σύµφωνα 

µε το Άρθρο 9 παρ. 7 του Καν. 625/2017  «Στο 

βαθµό που είναι απολύτως αναγκαίο για την ορ-

γάνωση των επίσηµων ελέγχων, τα κράτη µέ-

λη προορισµού µπορούν να απαιτούν από τους 

υπεύθυνους επιχειρήσεων στους οποίους παρα-

δίδονται ζώα ή αγαθά από άλλο κράτος µέλος 

να αναφέρουν την άφιξη τέτοιων ζώων ή αγα-

θών». ∆εύτερον, τα περιθώρια διεξαγωγής επι-

τόπιων ελέγχων (στις βιοµηχανίες και τα σηµεία 

διακίνησης του γάλακτος) χωρίς προειδοποίηση 

των υπόχρεων σε έλεγχο. Εδώ, αρµοδίως υπο-

στηρίζεται ότι οι µεν τακτικοί έλεγχοι θα γίνο-

νται µε προειδοποίηση τουλάχιστον 48 ωρών, 

ενώ οι έκτακτοι έλεγχοι µπορούν να γίνονται 

ανά πάσα στιγµή και χωρίς καµιά προηγούµε-

νη ειδοποίηση των υπόχρεων. Τρίτον, ανοιχτό 

παραµένει το ζήτηµα κατά πόσο οφελεί η «νοµι-

µοποίηση» κατά κάποιο τρόπο, των ενδιάµεσων 

εισαγωγέων - προµηθευτών (της γαλακτοβιοµη-

χανίας) µε πρώτη ύλη. Άλλοι λένε πως αυτή η 

«νοµιµοποίηση» που παρέχει η ΚΥΑ στους «εν-

διάµεσους προµηθευτές» τους εντάσσει ταυτό-

χρονα και στο σύστηµα ελέγχου, άρα είναι κα-

λό για την οµαλή λειτουργία της αγοράς, κά-

ποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι µ’ αυτό τον τρό-

πο εγκαθιδρύεται καθεστώς ενδιάµεσων προ-

µηθευτών οι οποίοι δυσχεραίνουν έτι περαιτέ-

ρω την «αστυνόµευση» της ζώνης του γάλακτος.         

Σύµφωνα µε το κείµενο  
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προ-

ειδοποίηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προει-
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ Α∆ΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έλεγχοι
Κατόπιν... προειδοποίησης. Οι 
επιτόπιοι ωστόσο θα γίνονται 

«αιφνιδιαστικά». Ωστόσο 
προβλέπεται η δυνατότητα 

προειδοποίησης. Οι προϋποθέ-
σεις παρόλα αυτά για να γίνει 
επιτόπιος έλεγχος με προειδο-

ποίηση είναι αόριστες και χωρίς 
οποιαδήποτε δικαιολογία.

Πρόστιµα
Πουθενά στις κυρώσεις δεν 
προβλέπεται η αφαίρεση της 

άδειας για «ευρήματα που 
επιφέρουν διοικητικές κυρώ-
σεις». Αν και υψηλότερα τα 

πρόστιμα, στην πράξη μένουν 
ανεπικύρωτα από τον υπουργό, 
αφού πρώτα μειωθούν από τον 

ΕΛΓΟ - Δήμητρα.

Υπηρεσίες
Ανύπαρκτες. Αρμόδιες υπηρε-
σίες για την παρακολούθηση 

της διακίνησης των προϊόντων 
που προέρχονται από την ΕΕ 

στα σημεία εισόδου στη χώρα, 
δεν υπάρχουν, διότι δεν προ-
βλέπονται από την κοινοτική 

νομοθεσία έλεγχοι σε ό,τι αφο-
ρά το ενδοενωσιακό εμπόριο. 

Αγοραστές
Πρώτος και δεύτερος. Κάπως 
έτσι «νομιμοποιείται» η πρα-
κτική ορισμένων γαλακτοβι-
ομηχανιών να μεταπωλούν 
εισαγόμενο γάλα από εται-

ρεία σε εταιρεία προκειμένου 
να  «χάνεται στη διαδρομή 

η χώρα προέλευσης του 
γάλακτος».

Α Γ Ο Ρ Α

δοποίηση είναι απαραίτητη και πλήρως δικαιο-

λογηµένη για τη διενέργεια  του επιτόπιου ελέγ-

χου, αυτή περιορίζεται στην ελάχιστη ανα-

γκαία διάρκεια η οποία κατά κανόνα δεν υπερ-

βαίνει τις 48 ώρες».  (...) «Ειδικότερα για το ενδο-

ενωσιακό εµπόριο γάλακτος, οι αρµόδιες υπηρε-

σίες παρακολούθησης της διακίνησης προϊόντων 

στα σηµεία εισόδου στη χώρα, σε περίπτωση διε-

νέργειας δειγµατοληπτικού ελέγχου, δύνανται να 

σαρώνουν ηλεκτρονικά τα σχετικά παραστατικά 

διακίνησης των φορτίων γάλακτος που εισέρχο-

νται στην επικράτεια και κατόπιν αιτήµατος της 

αρµόδιας αρχής ελέγχου να αποστέλλουν τα σχε-

τικά αρχεία σε αυτήν για την αποτελεσµατικότε-

ρη διασταύρωση των δηλούµενων στην εφαρµο-

γή ΑΡΤΕΜΙΣ στοιχείων».

(...) «Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι που γίνονται στα 

ζώντα ζώα και προϊόντα που καλύπτονται από τις 

διατάξεις που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Γ’ 

του παρόντος διατάγµατος, ή που αναφέρο-

νται στο άρθρο 29 παρ. 1 και τα οποία προορί-

ζονται για το εµπόριο, δεν διενεργούνται, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 21 στα σύνορα» (το άρ-

θρο 21 αφορά τις εισαγωγές ζώντων ζώων και 

προϊόντων από τρίτες χώρες)».

(...) «Πρώτος αγοραστής» νοείται η επιχείρη-

ση ή ο συλλογικός φορέας που: αγοράζει γάλα 

από εγχώριους παραγωγούς προκειµένου, δια-

ζευκτικά ή σωρευτικά, να το συλλέξει, αποθηκεύ-

σει, ψύξει, τυποποιήσει, συσκευάσει, µεταποιή-

σει, µεταπωλήσει. Αγοράζει ένα ή περισσότερα 

από τα ακόλουθα προϊόντα: γάλα νωπό, γάλα θερ-

µικά επεξεργασµένο, συµπυκνωµένο γάλα, σκό-

νη γάλακτος, σκόνη πρωτεϊνών γάλακτος, κρέµα 

γάλακτος, βούτυρο, τυρόπηγµα, απευθείας από 

κράτη – µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, για περαι-

τέρω µεταποίηση σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ή 

και επιδόρπια µε βάση το γάλα, για τυποποίηση 

– συσκευασία/ανασυσκευασία ή για µεταπώληση 

µέρους ή του συνόλου αυτών, εξαιρουµένων των 

ποσοτήτων που διατίθενται απευθείας στη λιανική 

πώληση. Με τον όρο «δεύτερος», «τρίτος» κ.ο.κ. 

«αγοραστής» νοείται η επιχείρηση ή συλλογικός 

φορέας που αγοράζει γάλα ή γαλακτοκοµικά προ-

ϊόντα από τον «πρώτο», «δεύτερο» κ.ο.κ. «αγορα-

στή» για περαιτέρω µεταποίηση σε γαλακτοκο-

µικά προϊόντα ή και επιδόρπια µε βάση το γάλα, 

για τυποποίηση – συσκευασία/ανασυσκευασία ή 

για µεταπώληση στην εγχώρια αγορά, εξαιρου-

µένων των ποσοτήτων που διατίθενται απευθεί-

ας στη λιανική πώληση».

info

48 ΩΡΕΣ 
Αρµοδίως υποστηρί-
ζεται ότι οι τακτικοί 
έλεγχοι θα γίνονται 
µε προειδοποίηση 
τουλάχιστον 48 

ωρών, ενώ οι έκτα-
κτοι έλεγχοι µπορούν 

να γίνονται ανά  
πάσα στιγµή 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
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Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

ΜΕ 489 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΤΟ DNA
Η ΦΕΤΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έρευνα του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) ανέλυσε µε 
φασµατογράφους µάζας υψηλής ευκρίνειας δείγµατα ΠΟΠ Φέτας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Ε 
πιδιώκοντας την ταυτοποίηση 

όλων των πρωτεϊνών που περι-

έχουν αντιπροσωπευτικά δείγ-

µατα  Φέτας  ΠΟΠ, οι ερευνητές 

του ΙΙΒΕΑΑ, δρ Γεώργιος Τσάγκαρης 

και δρ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, 

τα ανέλυσαν µε φασµατογράφους µά-

ζας υψηλής ευκρίνειας και δηµοσί-

ευσαν τα συµπεράσµατά τους σε δι-

εθνές περιοδικό. ∆ιαπιστώθηκε ότι η 

Φέτα ΠΟΠ από όλες τις περιοχές της 

χώρας µας περιέχει συνολικά 489 δι-

αφορετικές πρωτεΐνες, γεγονός που 

την καθιστά ένα από τα πλουσιότερα 

σε πρωτεΐνες είδη τυριού παγκοσµί-

ως. Σε αυτές περιλαµβάνονται πρωτεΐ-

νες που σχετίζονται µε τη ρύθµιση του 

ανοσοποιητικού συστήµατος, µε αντι-

µικροβιακή δράση, καθώς και πρωτε-

ΐνες που ελέγχουν το έντερο. Ταυτο-

ποιήθηκαν επίσης πολλές πρωτεΐνες 

που σχετίζονται µε βιταµίνες, όπως 

τη D που ευθύνεται για τη µεταφορά 

ασβεστίου στα οστά, τη βιταµίνη B12 

υπεύθυνη για τη µεταφορά και την 

πρόσληψη σιδήρου, καθώς και άλ-

λων ιχνοστοιχείων όπως και πρωτε-

ΐνες που συνδέονται µε τη λειτουρ-

γία του νευρικού συστήµατος, των 

νεφρών, το µεταβολισµό της χολη-

στερίνης και τη ρύθµιση της αρτηρι-

ακής πίεσης.
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ΤΑ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, οι 

φέτες που προέρχονταν από την 

Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Πε-

λοπόννησο παρουσιάζουν µεγα-

λύτερο ποσοστό αναγνωρισµένων 

πρωτεϊνών σε σχέση µε τις υπό-

λοιπες περιοχές, οι οποίες βέβαια 

ακολουθούν µε µικρή διαφορά.

Πέραν της απόδειξης της υψηλής 

διατροφικής αξίας της ελληνικής 

φέτας ΠΟΠ, µε βάση τα ευρήµατα 

της έρευνας αναπτύχθηκε µία νέα 

µέθοδος για την ιχνηλασιµότητα 

του χρησιµοποιούµενου γάλακτος, 

τον προσδιορισµό της ύπαρξης νο-

θείας σε αυτή, το διαχωρισµό της 

από παρεµφερή προϊόντα και, τε-

λικά, την ταυτοποίηση της προέ-

λευσης της φέτας ως αποκλειστι-

κά ελληνικού προϊόντος ονοµασί-

ας προελεύσεως.

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

300 350 400 450 500 550

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
ΑΝΑ ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

21-39_afierwma.indd   27 19/02/2019   23:12



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ28

F O O D  S T O R I E S

Ο
Αγροτικός Γαλακτοκοµικός 

Συνεταιρισµός Καλαβρύτων 

αποτελεί τον πιο σηµαντικό 

παράγοντα οικονοµικής και 

κοινωνικής ισορροπίας του νοµού 

Αχαΐας συµβάλλοντας στην τόνω-

ση της απασχόλησης και στην ανά-

πτυξη της ντόπιας οικονοµίας. Αγο-

ράζοντας το αιγοπρόβειο γάλα σε 

υψηλές τιµές διασφαλίζει ένα αξιο-

πρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους 

κτηνοτρόφους της περιοχής. Έτσι 

και οι νέοι µένουν στον τόπο τους 

και η περιοχή διατηρείται ζωντα-

νή.«Ο Συνεταιρισµός είναι η καρ-

διά της οικονοµίας για τις ντόπιες 

οικογένειες. ∆ιατηρεί υψηλές τις τι-

µές αγοράς γάλακτος από τους πα-

ραγωγούς. Χτίζει  καλύτερες συν-

θήκες, µακροβιότερες και αξιόπι-

στες συνεργασίες. Έτσι οι νέοι µέ-

νουν στον τόπο τους και η περιοχή 

διατηρείται ζωντανή» µας επισηµαί-

νει ο πρόεδρος της Ενωσης Παύλος 

Σατολιάς προσθέτοντας ότι «τη στή-

ριξη των κτηνοτρόφων εξυπηρετεί 

και η ένταξη στο πρόγραµµα Συµ-

βολαιακής Κτηνοτροφίας της Τρά-

πεζας Πειραιώς».

Για πάνω από τρεις δεκαετίες οι κτη-

νοτρόφοι της Αχαΐας δίνουν νόηµα 

στο «συνεταιρίζεσθαι». Οι 1.300 

κτηνοτρόφοι παραδίδουν καθηµε-

ρινά το αιγοπρόβειο γάλα τους (συ-

νολικά 20.000 τόνοι ετησίως) στην 

Ένωση, για την παραγωγή της πα-

ραδοσιακής βαρελίσιας Φέτας Καλα-

βρύτων ΠΟΠ και των άλλων τυροκο-

µικών προϊόντων της. Οι 4.000 τό-

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
Οι 1.300 κτηνοτρόφοι της Αχαΐας χτίζουν σχέση εµπιστοσύνης µε τον Συνεταιρισµό από τη δεκαετία του ‘80

21-39_afierwma.indd   28 19/02/2019   23:12



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 29

F O O D  S T O R I E S

νοι Φέτας Καλαβρύτων από το 1983 

πωλούνται αποκλειστικά από την 

αλυσίδα σούπερ µάρκετ Σκλαβενί-

της, αλλά και τοπικά στο νοµό. Την 

τρέχουσα περίοδο, η Ενωση «οργα-

νώνει το κοµµάτι των εξαγωγών», 

όπως µας λέει ο πρόεδρός της ση-

µειώνοντας πως η Φέτα Καλαβρύ-

των µε το brand name «Real Greek» 

πωλείται την τελευταία τετραετία 

µέσω αλυσίδας στην Αµερική, αλ-

λά και σε άλλες χώρες, όπως Γερµα-

νία, Αυστραλία και Ν. Αφρική. 

Είσοδος στην αγορά γάλακτος
Το τελευταίο µεγάλο βήµα της Ένω-

σης είναι το φρέσκο γάλα. Ενας ση-

µαντικός αριθµός αγελαδοτρόφων 

παραδίδει καθηµερινά 4 τόνους. 

Ετσι, γεννήθηκε το φρέσκο γάλα 

επτά ηµερών, πλήρες και ελαφρύ, το 

οποίο διανέµεται σε Αθήνα και Πε-

λοπόννησο. Ο Συνεταιρισµός στη-

ρίζει τους κτηνοτρόφους των Κα-

λαβρύτων από τις αρχές της δεκαε-

τίας του 1980. Το 1985, ο νεοφερ-

µένος τότε γενικός ∆ιευθυντής, Θα-

νάσης Παπαδόπουλος, απόφοιτος 

της ΑΣΟΕ, µαζί µε το προεδρείο κά-

νουν άλµατα. Το µικρό τυροκοµείο 

αλλάζει όψη το 1972 και γίνεται 

ένα από τα πιο  υπερσύγχρονα ερ-

γοστάσια κι όπως λέει ο κ. Σατολιάς 

«Στην Ελλάδα είναι το πρώτο εργο-

στάσιο πώλησης φέτας». Στα ψυ-

γεία χωρητικότητας 40.000 βαρε-

λιών αποθηκεύεται η ΠΟΠ φέτα Κα-

λαβρύτων µαζί µε γιδοτύρι, µυζή-

θρα,  βούτυρο , ανθότυρο, το αφίρι, 

το γιαούρτι και άλλα υποπροϊόντα.

Η Ένωση συνεχίζει µε σταθερά 

βήµατα αξιοποιώντας τα αναπτυ-

ξιακά και επενδυτικά προγράµµα-

τα από το 1982 µέχρι σήµερα, ενώ 

ήδη το 1986 δηµιουργήθηκε µονά-

δα φυραµάτων.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΡΟΓΑΛΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
«ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ και το µισό τυ-

ρόγαλο πάνε για βιοαέριο, το 

οποίο επιστρέφει στο εργοστά-

σιο ως ενέργεια. Το άλλο µισό 

πάει για παραγωγή πρωτεΐνης, 

σε διπλανό εργοστάσιο, ιδιώτη» 

σηµειώνει ο κ. Σατολιάς. Η Ένω-

ση έδωσε περιβαλλοντική λύση 

στο επίµαχο ζήτηµα της διαχεί-

ρισης του τυρογάλακτος οδεύο-

ντας στη δηµιουργία ενός «πρά-

σινου εργοστασίου». Τη φιλο-

περιβαλλοντική στρατηγική της 

εξυπηρετεί και η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών στις στέγες των 

εγκαταστάσεών της.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ  
ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ  
ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ  
ΤΥΡΙΑ Η ΦΕΤΑ

Συνολικά 489 διαφορετικές 
πρωτεΐνες περιέχει η φέτα 
ΠΟΠ , σύµφωνα µε ανάλυση 
των ερευνητών, δρ. Γεωργίου 
Τσάγκαρη και δρ Αθανασίου 
Αναγνωστόπουλου, του Ιδρύ-
µατος Ιατροβιολογικών Ερευ-
νών της Ακαδηµίας Αθηνών. 
Γεγονός που την καθιστά από 
τα πλουσιότερα σε πρωτεΐνες 
είδη τυριού, παγκοσµίως. 
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«Ναυαρχίδα» του τοµέα των γα-

λακτοκοµικών προϊόντων στην 

Ήπειρο αλλά και πανελλαδικά, 

η ∆ωδώνη συνεργάζεται µε πά-

νω από 5.500 ντόπιους παρα-

γωγούς , δίνει δουλειά σε πάνω 

από 500 εργαζόµενους, ενώ στο 

πλαίσιο της εταιρικής κοινωνι-

κής ευθύνης στηρίζει έµπρακτα 

κοινωφελή ιδρύµατα, σχολεία, 

φορείς που έχουν ανάγκη. 

Η φέτα ΠΟΠ που παράγει από 

100% ελληνικό γάλα και ταξι-

δεύει πλέον σε όλο τον κόσµο 

είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, 

µε µοναδικά συστατικά για την 

υγεία του ανθρώπου. Μάλιστα 

η πρόσφατη αποκωδικοποίηση 

του DNA της φέτας θα πρέπει να 

αποτελεί τη βάση για να συνει-

δητοποιήσει ο καταναλωτής ότι 

η αυθεντική φέτα, αυτή που πα-

ράγει η ∆ωδώνη καθώς και άλ-

λοι σοβαροί παραγωγοί δεν εί-

ναι ένα απλό τυρί. Θα πρέπει να 

αποτελεί βασικό συστατικό δι-

ατροφής καθόλη της διάρκεια 

ζωής του ανθρώπου. Ωστόσο, 

αντί να προστατεύεται, βάλλε-

ται και από εξωτερικούς παρά-

γοντες. Για παράδειγµα, υπάρ-

χουν οι περίφηµες συµφωνίες 

µε Καναδά, Νότιο Αφρική κτλ. 

που είναι απόδειξη αυτής της 

«επίθεσης». Η εκστρατεία που 

ξεκίνησε το κράτος τελευταία 

για τη φέτα στο εξωτερικό ελπί-

ζουµε ότι θα είναι στοχευµένη 

και θα αναδείξει την υπεροχή 

του «λευκού µας χρυσού».

∆εν θα είναι υπερβολή πάντως 

ο ισχυρισµός ότι η ∆ωδώνη σή-

µερα είναι η πρέσβειρα της ελ-

ληνικής κουζίνας και γεύσης, 

της παράδοσης και του ζήλου 

των Ελλήνων να παραδίδουν 

στο παγκόσµιο κοινό, γεύση 

και άρωµα Ελλάδας, γι’ αυτό 

και η φιλοσοφία της εστιάζε-

ται στη «γεύση του καλού».

ME BAΘΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ H ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ ΤΗΣ ∆Ω∆ΩΝΗ
Ηγετικό µερίδιο αγοράς σε όγκο και αξία στην κατηγορία Φέτα ΠΟΠ στην Ελλάδα

Κορυφαίος 
αγοραστής
Η ∆ωδώνη 
επεξεργάστηκε 
περίπου 50.000 
τόνους εκ της 
συνολικής ποσό-
τητας γάλακτος 
που συλλέχθηκε 
στη διάρκεια της 
περασµένης χρο-
νιάς καθιστώντας 
την εταιρεία τη 
µεγαλύτερη αγο-
ράστρια αιγοπρό-
βειου γάλακτος 
στη χώρα.  

Ηγέτης 
στην αγορά
∆ιατηρεί ηγετικό 
µερίδιο αγοράς 
τόσο σε όγκο 
όσο και σε αξία 
στην κατηγορία 
Φέτας ΠΟΠ στην 
Ελλάδα.

Καινούργια 
προϊόντα
Τα τελευταία 2 
χρόνια η ∆ωδώνη 
ξεκίνησε τη παρα-
γωγή ΠΟΠ βαρε-
λίσιας φέτας. Στις 
ιδιόκτητες νέες 
εγκαταστάσεις 
της στη Θήβα, 
επεξεργάζεται 
περί των 5.000 
τόνων γάλακτος 
ετησίως, για το 
σκοπό αυτό. Μάρ-
κες όπως Φέτα 
Παρνασσού, Φέτα 
Πλαταιών αλλά 
και φέτα ∆ωδώνη 
Βαρελίσια έχουν 
εµπλουτίσει την 
γκάµα της. 

Οι καταναλωτές την

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ της 
προτίµησης των Ελλήνων 
καταναλωτών παρέµεινε 
η Φέτα ΠΟΠ ∆ωδώνη για 
το 2018, συνεχίζοντας 
µια µακρά παράδοση και 
σχέση εµπιστοσύνης µε 
τους καταναλωτές καθ’ όλη 
τη διάρκεια των 56 ετών 
από την ίδρυσή της.  

Η φέτα είναι

Η ΕΛΛΑ∆Α
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ απλά ένα τυρί 

νόστιµο µε θρεπτικά συστα-

τικά και διατροφική αξία. Εί-

ναι η ίδια η Ελλάδα, είναι ο 

πολιτισµός της, η κουλτού-

ρα της, οι πολίτες της. Σε αυ-

τή τη βάση το προϊόν παίρ-

νει άλλη διάσταση, ξεφεύγει 

από τα χαρακτηριστικά του 

και µετουσιώνεται σε κάτι 

υψηλότερο, σπουδαίο και 

σηµαντικό.
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Με πρώτη ύλη το µοναδικό γάλα της Μυτιλήνης 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΩΝΩΝ
Συνεχίζοντας την παράδοση 
που ξεκίνησε το 1962 στο 
παραδοσιακό τυροκοµείο του 
ο Στρατής Μυστακέλλης και 
επέκτεινε στη συνέχεια ο γιος του 
Γιάννης, η τυροκοµική επιχείρηση 
Γαλακτοκοµικά Μυστακέλλη Ι.Κ.Ε. 

ιδρύθηκε το 2015, λειτουργεί σε 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και έχει 
την έδρα της στον Μανταµάδο 
Λέσβου. Τα προϊόντα σήµερα 
παράγονται σε νέες σύγχρονες 
εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας τη 
µακρόχρονη εµπειρία και γνώση 

του ίδιου προσωπικού  µε τη 
δυναµικότητα του τυροκοµείου 
να ανέρχεται στους 250 τόνους 
µαλακών και σκληρών τυριών 
το χρόνο, και καταγράφεται 
έτσι ως ένα µικρό παραδοσιακό 
τυροκοµείο.

Γραβιέρα Καλογεράκη Από την Ένωση Αγρινίου Καπνιστό Τρεµπελή 
Ένα από τα πιο δηµοφιλή τυριά 

στην Ελλάδα και µε περίοπτη θέση 
στις προτιµήσεις παγκοσµίως, η 

παραδοσιακή Γραβιέρα Καλογεράκη 
από αιγοπρόβειο γάλα συνιστά 

σύµβολο της κρητικής διατροφής.  

Με σεβασµό στον κτηνοτρόφο, 
η ΑΜΦΙΓΑΛ µεταµορφώνει την 

διαλεγµένη απευθείας από 
τον παραγωγό πρώτη ύλη σε 
βραβευµένα τυριά, όπως την 

«χρυσή» της Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ. 

Ένα ηµίσκληρο καπνιστό τυρί από 
γίδινο φρέσκο γάλα συγκεκριµένης 

γαλακτικής περιόδου, µε 
έντονα πλούσια γεύση και το 

χαρακτηριστικό άρωµα καπνού από 
ξύλο οξιάς και βελανιδιάς. 
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Από τη Νάξο ρέει

ΤΟ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ  
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Μια οικογενειακή επιχείρη-

ση που οι ρίζες της χάνο-

νται στο 1970 όταν ο Μα-

νώλης Πιτταράς αγόρασε 

µια µοσχίδα για να πίνουν 

τα παιδιά του γάλα. Η αγά-

πη της οικογένειας για τα 

ζώα έκανε αυτή τη µοσχίδα, 

κρατώντας όλα τα θηλυκά 

που γεννούσε και γεννιό-

νταν στην επιχείρηση, να 

γίνει η µεγαλύτερη µονάδα 

παραγωγής αγελαδινού γά-

λακτος στο Αιγαίο. 

Ξεκινώντας µε αγάπη και 

πλήρες αίσθηµα ευθύνης 

από την σπορά για την πα-

ραγωγή της ζωοτροφής µέ-

χρι τη συγκοµιδή της, το τά-

ϊσµα των ζώων αποκλειστι-

κά από µη γενετικά τροπο-

ποιηµένες ζωοτροφές, το 

άρµεγµα και τη µεταφορά 

του γάλακτος στο τυροκο-

µείο, από το 2009 στις Μέ-

λανες της Νάξου το Τυρο-

κοµείο Πιτταρά δηµιουργεί 

εκλεκτά παραδοσιακά προ-

ϊόντα. Συστατικά της ποιό-

τητας  είναι η διασφάλι-

ση των κανόνων υγιεινής 

σε συνδυασµό µε τη χρή-

ση της σύγχρονης τεχνο-

λογίας, άριστα καταρτισµέ-

νο επιστηµονικό προσωπι-

κό αποτελούµενο από κτη-

νίατρο και γεωπόνους αλ-

λά και µε προσήλωση στις 

παραδοσιακές µεθόδους 

παρασκευής, µε γνώση και  

µεράκι σε όλα τα στάδια 

παραγωγής.

Τα προϊόντα παρασκευάζο-

νται από φρέσκο αγελαδι-

νό γάλα το οποίο προέρχε-

ται αποκλειστικά  από την 

ιδιόκτητη  κτηνοτροφική 

µονάδα. 

Τα προϊόντα που διαθέτει 

στην αγορά είναι Γραβιέρα 

Νάξου ΠΟΠ, Μυζήθρα γλυ-

κιά Νάξου,  Ξινοτύρι  Φρέ-

σκο Νάξου, Γραβιέρα σε 

Μπαστούνι, Σαγανάκι, Ρυ-

ζόγαλο, Κρέµα βανίλια και 

Κρέµα σοκολάτα.

Τυροκοµείο Κωσταρέλου 

ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Τρεις γενιές δηµιουργικών τυροκόµων βρίσκονται πίσω από το 

Τυροκοµείο Κωσταρέλου που ξεκίνησε την παραγωγή εκλεκτών 

τυριών και γαλακτοκοµικών το 1937. Η κεντρική µονάδα της επι-

χείρησης βρίσκεται στο Μαρκόπουλο, ενώ υπάρχουν εννιά ση-

µεία πώλησης σε Ελλάδα κι εξωτερικό. Όλα ξεκίνησαν από την 

ταβέρνα του παππού Κωσταρέλου, για τις ανάγκες της οποίας 

έφτιαχνε φέτα, ρυζόγαλο και γιαούρτι. Ναυαρχίδα της επιχείρη-

σης η κλασική βαρελίσια φέτα που ωριµάζει για δώδεκα µήνες.  
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F O O D  S T O R I E SF O O D  S T O R I E S

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
Ξεχωρίζει για τις επιδόσεις της η γαλακτοβιοµηχανία ΜΕΒΓΑΛ από τη Θεσσαλονίκη

Με τα οικονοµικά µεγέθη 

της να παρουσιάζουν συ-

νεχή βελτίωση επειτα από 

την εφαρµογή πενταετούς 

business plan και τη σύνα-

ψη οµολογιακού δανείου, η 

ΜΕΒΓΑΛ τη διετία 2017-2018 

ολοκλήρωσε επενδύσεις 

ύψους 5,5 εκατ. στον τοµέα 

της γιαούρτης και αντίστοι-

χα σχεδιάζει νέο επενδυτικό 

πλάνο, το οποίο θα υλοποιη-

θεί σε βάθος τριετίας.

Η ΜΕΒΓΑΛ ξεκίνησε την επι-

χειρηµατική της δραστηριό-

τητα ως ένα µικρό τυροκο-

µείο και σήµερα είναι µία 

εταιρεία που έχει διακριθεί 

τόσο για τις παραδοσιακές 

προϊοντικές επιλογές που 

έχτισαν τη φήµη της, όσο και 

για την καινοτοµία της και 

επενδύει στην έρευνα και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

στα πλαίσια των σύγχρο-

νων διατροφικών αναγκών 

και προτύπων. Αξίζει να ανα-

φερθεί ότι τα ροφήµατα ευ-

εξίας που παράγει, όπως κε-

φίρ (λευκό και µε γεύσεις 

φρούτων), Αριάνι, Ξινόγα-

λα έχουν κερδίσει την πρώ-

τη θέση στις προτιµήσεις των 

καταναλωτών πανελλαδικά, 

ενώ στην ιστορία της κατα-

γράφονται δεκάδες πρωτιές 

και βραβευµένες καινοτό-

µες προϊοντικές προτάσεις 

σε όλες τις κατηγορίες (γά-

λα, γιαούρτι, τυροκοµικά).

Σε περισσότερες από 30 χώρες
Υψηλές επιδόσεις σηµειώ-

νονται και στο εξωτερικό, 

όπου η ΜΕΒΓΑΛ έχει δραστη-

ριότητα από το 1985. Σήµε-

ρα τα προϊόντα της βρίσκο-

νται στα ράφια των πιο γνω-

στών αλυσίδων σε περισσό-

τερες από 30 χώρες, ενώ οι 

εξαγωγές αποτελούν το 35% 

περίπου του κύκλου εργασι-

ών. Η εταιρεία κατέχει σηµα-

ντικό µερίδιο στην κατηγο-

ρία Greek Yogurt σε Νορβη-

γία, Γερµανία, Αυστρία και 

Ιταλία. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι 1 στα 5 γιαούρτια που 

εξάγει η Ελλάδα φέρει την 

υπογραφή της ΜΕΒΓΑΛ. 

Από το 1950 προσφέρει µε 

ιδιαίτερη φροντίδα στην ελ-

ληνική οικογένεια  φρέσκα 

γαλακτοκοµικά, που είναι 

απαραίτητα για µια υγιεινή 

διατροφή και παράλληλα, 

ως ενεργό µέρος της κοινω-

νίας,  προωθεί τη βιώσιµη 

ανάπτυξη και εφαρµόζει κα-

λές πρακτικές µε επίκεντρο 

τους εργαζόµενους, την οι-

κογένεια, την τοπική κοινω-

νία, το περιβάλλον.

Ξεχωρίσαµε τις δράσεις που 

υλοποιεί εδώ και 15 χρό-

νια για τις ευπαθείς οµά-

δες,  µε καθηµερινή χορη-

γία φρέσκων γαλακτοκοµι-

κών,  φροντίζοντας τη σω-

στή διατροφή των παιδιών 

που φιλοξενούνται στο Χα-

µόγελο του Παιδιού Θεσσα-

λονίκης, στα Παιδικά Χωριά 

S.O.S. στο Πλαγιάρι, στο Κέ-

ντρο Αποκατάστασης Παι-

διών µε Αναπηρία,  στο Ελ-

ληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύ-

ρου και στο Ορφανοτροφείο 

Θηλέων ΜΕΛΙΣΣΑ, αλλά και 

τακτικές προϊοντικές χορη-

γίες σε Τράπεζες Τροφίµων, 

συσσίτια, Κοινωνικά Παντο-

πωλεία σε όλη την Ελλάδα.

Για τον άνθρωπο
Σηµαντικές είναι οι πρωτοβουλίες 
της για τους ανθρώπους της, 
όπως εθελοντισµός, εκδηλώσεις 
για τις οικογένειες των εργαζο-
µένων, χρηµατικό βραβεία για 
τα παιδιά που εισάγονται στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, στήριξη 
τρίτεκνων οικογενειών.

Υψηλές αξίες 
Aποτελεί σηµείο αναφοράς 
σε κοινωνικό, οικονοµικό και 
επιχειρηµατικό επίπεδο, τόσο 
στη Βόρεια Ελλάδα, όπου 
βρίσκεται η έδρα της, όσο 
και πανελλαδικά, µένοντας 
σταθερά προσηλωµένη σε 
υψηλές αξίες.
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Λ
ίγα πρόβατα «µυτιληνιά» και 

βελανιδιές συναντούσε κα-

νείς από την Καλλονή µέχρι 

την Άντισσα όταν έφυγαν οι 

Γερµανοί. Στο ρηµαγµένο από την 

Κατοχή και τους µαυραγορίτες νη-

σί, η συλλογική ανάγκη του χωριού 

έδειξε το δρόµο στον νεαρό τότε Ευ-

ριπίδη Θυµέλη, γέννηµα θρέµµα της 

Άντισσας, και τον πατέρα του προς 

την τυροκοµεία.   

«Τι άλλο να κάνεις; Αυτά ήταν τα προϊ-

όντα του χωριού. Το γάλα και το βελα-

νίδι» ξεκινά την αφήγηση ο κ. Θυµέ-

λης. «Όπως ήταν τα  πράγµατα, κεφά-

λαια δεν είχαν, τίποτα δεν είχαν, ξεκί-

νησαν και κάνανε ένα καλό παντοπω-

λείο και ένα τυροκοµείο. Έπαιρναν τό-

τε 500 κιλά γάλα την ηµέρα, δεν είχε 

και παραπάνω», θυµάται.

Το τυρί, το διέθεταν τότε στα γειτονι-

κά χωριά, το πολύ πολύ να έφτανε έως 

τη Μυτιλήνη, που βρίσκεται στην άλ-

λη άκρη του νησιού, σε ποσότητες που 

δεν ξεπερνούσε τους τέσσερις µε πέ-

ντε τόνους το χρόνο. Το γάλα λειτουρ-

γούσε αντί χρηµάτων. «Όλοι οι κτηνο-

τρόφοι αγόραζαν τα προς το ζην από 

το µπακάλικο εδώ, πληρώνοντας µε 

γάλα και όταν έκλεινε το τυροκοµείο 

κάποια δουλειά, γινόταν η εξόφληση 

για το γάλα από τα κέρδη του τυριού». 

Το κασέρι ήταν η πρώτη παραγωγή του 

τυροκοµείου που σήµερα έφτασε να 

προµηθεύει µια από τις µεγαλύτερες 

αλυσίδες σουπερ µάρκετ της χώρας, 

µε παραγωγή πάνω από 400 τόνους 

κασέρι ετησίως, γραβιέρας, λαδοτυ-

ριού και φέτας. «Ήταν το µόνο τυρί 

που µπορούσαµε να το κάνουµε. Είναι 

λαϊκό τυρί το κασέρι. Κασέρι και φέτα 

ήθελε τότε ο κόσµος» εξηγεί ο ίδιος.

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ Ο ΘΥΜΕΛΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙ ΓΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟ
Ο τυροκόµος που µεγάλωσε µαζί µε το κοπάδι του νησιού έχει αναµνήσεις 70 ετών από το κασέρι 

F O O D  S T O R I E S
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Τα τυριά της Ίου µε τις πολλαπλές βραβεύσεις

ΦΗΜΙΣΜΕΝΑ ΟΣΟ ΚΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟΥΣ

Το µεγάλο τυροκοµείο της Ίου έχει διεισδύσει στα πε-

ρισσότερα εµπορικά δίκτυα της χώρας, παράγοντας 

εξαιρετικά τυριά, όπως είναι η γραβιέρα, το κεφαλοτύ-

ρι αλλά και τα µαλακά, µυζήθρα, σκοτύρι και ξινό. Best 

seller του τυροκοµείου, η περίφηµη Γραβιέρα Οµήρου 

Τριλογία, µια γραβιέρα από πρόβειο, γίδινο και αγελα-

δινό γάλα. Το τυροκοµείο ξεκίνησε το 2007 µε σκοπό 

να κρατήσει ζωντανό τον πρωτογενή τοµέα του νησιού 

και παράλληλα την κουλτούρα και αγάπη για τα παρα-

δοσιακά του προϊόντα. Την πρωτοβουλία αυτή πηρέ µε-

τά από συσκέψεις µε τους κτηνοτρόφους του νησιού ο 

∆ήµος Ιητών. Η µονάδα βρίσκεται σε ένα µοναδικό ση-

µείο του νησιού κοντά στους παραγωγούς, στην περιο-

χή «∆ιασέλια», σε υψόµετρο 450 µέτρων.

F O O D  S T O R I E S
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Σ Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο

Χορηγός του βραβείου του Καλύτερου Ελληνικού Τυριού «Best 
Greek Cheese Award», στο πλαίσιο των World Cheese Awards, 
ανέλαβε για πρώτη φορά φέτος η Εθνική Τράπεζα. Το ελληνικό 
τραπεζικό ίδρυµα σύναψε σύµβαση συνεργασίας µε την αγγλική 

«The Guild of Fine Food», που διοργανώνει τα ετήσια Great Taste 
Awards, ένα διεθνή διαγωνισµό, που εδώ και 30 έτη, προσφέρει 

βραβεία τροφίµων και ποτών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΤΟ FANAOST
Ένα τυρί τύπου γκούντα από µια µικρή φάρµα της 
Νορβηγίας στην κορυφή του World Cheese 2018

3.472 
ΤΥΡΙΑ

  
από 29 
χώρες 

κρίθηκαν 
από 235 
ειδικούς

Τ Η Σ  Α Λ Ι Κ Η Σ 
Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

Τ 
ο Fanaost, που πα-

ρασκευάζεται στο µι-

κρό νορβηγικό τυρο-

κοµείο Ostegarden 

του  Jοrn Hafslund, ήταν ο 

καθαρός νικητής στη φετι-

νή 31η διοργάνωση των πα-

γκόσµιων βραβείων τυριού 

χαρίζοντας µεγάλες στιγ-

µές συγκίνησης κατά τη δι-

άρκεια της τελετής απονο-

µής που έλαβε χώρα στο 

Bergen της Νορβηγίας. «Εί-

ναι µια συνταγή από τη ∆α-

νία και την προσαρµόσαµε 

στο δικό µας εξαιρετικό γά-

λα» ανέφερε µεταξύ άλλων 

ο κ. Hafslund, που δήλω-

σε ιδιαίτερα περήφανος για 

το δικό του αλλά και όλα τα 

προϊόντα των Νορβηγών τυ-

ροκόµων. Υπενθυµίζεται ότι 

τα World Cheese Awards εί-

ναι ο µεγαλύτερος παγκόσµι-

ος διαγωνισµός αποκλειστι-

κά για τυροκοµικά προϊόντα, 

που αναδεικνύει τους καλύ-

τερους τυροκόµους -από µι-

κρούς παραγωγούς ως κορυ-

φαία brands. Η κριτική επι-

τροπή αποτελείται από κορυ-

φαίους γευσιγνώστες της δι-
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Σ Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018
ΤΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΥΡΟΥΣ χρυ-

σό βραβείο στην κατηγορία «Φέ-

τα» και ταυτόχρονα τον τίτλο 

«Καλύτερο Ελληνικό Τυρί 2018-

2019» κατέκτησε η Βιολογική 

Φέτα ΠΟΠ Ήπειρος στο World 

Cheese Awards 2018, συγκε-

ντρώνοντας την υψηλότερη βαθ-

µολογία µεταξύ όλων των ελληνι-

κών τυριών που αξιολογήθηκαν. 

Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί τρία 

ακόµη προϊόντα της εταιρείας, 

το Ταλαγάνι (Ασηµένιο), το Ελα-

φρύ 12% και το Κατσικίσιο  έλα-

βαν (Χάλκινα) επίσης βραβεία. Η 

Βιολογική Φέτα ΠΟΠ, που παρά-

γεται αποκλειστικά από ελληνι-

κό βιολογικό, παστεριωµένο αι-

γοπρόβειο γάλα, κατόρθωσε χά-

ρη στα µοναδικά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά της, την εξαίσια 

γεύση και την ανώτερη ποιότητά 

της να «γοητεύσει» τους κριτές 

του παγκόσµιου διαγωνισµού. 

Συνολικά η Ελλάδα έλαβε ένα 

χρυσό, δύο Αργυρά και 10 Χάλ-

κινα βραβεία, για προϊόντα που 

ανήκουν στις εταιρείες Μενοίκιο, 

∆ωδώνη, Τυροκοµείο Αρβανίτη 

και Greek Family Farm.

Η τελετή απονοµής των 
World Cheese Awards 
2018 έλαβε χώρα στο 
Bergen ως τµήµα του 

ολοκαίνουργιου φεστιβάλ 
Matnasjonen, το οποίο 

θέτει ως βασικό του 
στόχο να προωθήσει 

ό,τι καλύτερο έχει να προ-
σφέρει η ύπαιθρος χώρα 

της Νορβηγίας.
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ΕΝΑ EMMENTAL
 ΠΟΥ ΩΡΙΜΑΖΕΙ 

ΜΕ LED ZEPPELIN
Από τον Σεπτέµβριο, ένα πρωτοπόρο πρόγραµµα εφαρµόζεται στη Βέρνη µε την κωδική ονοµασία 

«∆ίνω ήχο στο τυρί, εµπειρία ανάµεσα στον ήχο και τη γαστρονοµία». 
Τα έµενταλ ωρίµασαν µε συνοδεία µουσικής για αρκετούς µήνες και στις 14 Μαρτίου, 

µε την ολοκλήρωση της ωρίµανσης, µία επιτροπή ειδικών θα τα δοκιµάσει

ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΤΥΡΙ;
Αυτό το ερώτημα έθεσε στον εαυτό του ένας Ελβετός παραγωγός, ο οποίος με τη βοήθεια 

της Ανωτάτης Σχολής Τεχνών της Βέρνης αποφάσισε για να μάθει την απάντηση, 
να βοηθήσει με τη μουσική στην ωρίμανση των τυριών του

Σ Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο
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Ό
ταν ο επισκέπτης 

µπαίνει στην κά-

βα του Μπούρ-

γκντορφ στο κα-

ντόνι της Βέρνης, στην Ελβετία, 

το άρωµα του τυριού που ωρι-

µάζει τον τσιµπάει στη µύτη. Σε 

µία γωνία αυτού του συµπλέγ-

µατος που χρονολογείται από 

το 1853, είναι εγκατεστηµένα 

ανοιχτά εννέα ξύλινα καφάσια. 

Στο εσωτερικό κάθε ενός υπάρ-

χει ένα κεφάλι έµενταλ διαµέ-

τρου 40 εκατοστών.

Το αυτί πιάνει σύντοµα µελω-

δικούς ήχους και όταν πλησιά-

ζει στα τυριά διακρίνει ένα µι-

κρό ηχητικό σύστηµα τοποθε-

τηµένο κάτω από κάθε κεφάλι 

έµενταλ. Ο εµπνευστής αυτής 

της πρωτοβουλίας ονοµάζεται 

Μπέατ Βάµπφλερ, είναι κτηνί-

ατρος και παθιασµένος τυροκό-

µος, που µια µέρα αναρωτήθη-

κε εάν οι ήχοι, η µουσική, µπο-

ρούν να επηρεάσουν τη γεύση 

των τυριών του.

«Στα βακτήρια οφείλεται η γεύ-

ση του τυριού, µαζί µε τα ένζυ-

µα επηρεάζουν την ωρίµαν-

ση, και είµαι πεπεισµένος ότι 

η υγρασία, η θερµοκρασία και 

τα θρεπτικά στοιχεία δεν είναι 

τα µόνα που έχουν επιρροή στη 

γεύση. Αλλά οι ήχοι, οι υπέρη-

χοι ή η µουσική µπορούν επί-

σης να έχουν φυσικά αποτελέ-

σµατα», υποστηρίζει ο Βάµπ-

φλερ. «Αν µετά το τυρί έχει κα-

λύτερη γεύση, αυτό είναι δύ-

σκολο να το πω».

Led Zeppelin και Mozart
Ο φιλοπερίεργος τυροκόµος 

πρότεινε στην Ανωτάτη Σχο-

λή Τεχνών της Βέρνης (HKB) 

να τον βοηθήσει στην έρευνά 

του. «Εξετάσαµε το θέµα», λέ-

ει ο Μίχαελ Χάρενµπεργκ, ∆ι-

ευθυντής του Τµήµατος Μουσι-

κής της HKB. «Στην αρχή, ήµα-

σταν πολύ επιφυλακτικοί και 

στη συνέχεια ανακαλύψαµε ότι 

υπάρχει ένας τοµέας που ονο-

µάζεται ηχοχηµεία και επικε-

ντρώνεται στην επιρροή της 

έντασης των ηχητικών κυµά-

των στα στερεά σώµατα».

Φοιτητές δηµιούργησαν ένα 

πρωτόκολλο για το πείρα-

µα. Κάθε κασόνι έχει το δικό 

του µουσικό στυλ: Ένα κεφά-

λι έµενταλ νανουρίζεται µε τον 

«Μαγεµένο Αυλό» του Mozart, 

ένα άλλο ακούει techno, ενώ 

τα γειτονικά ωριµάζουν µε το 

«Stairway to Heaven» των Led 

Zeppelin ή µε ένα κοµµάτι χιπ 

-χοπ του νεοϋορκέζικου συ-

γκροτήµατος «A tribe called 

quest». Ένα από τα κεφάλια 

του έµενταλ δεν ακούει κανέ-

ναν ήχο.

Με το σύστηµα αυτό «µπορού-

µε να εξετάσουµε την ευρεία δι-

άσταση του φαινοµένου», λέει 

ο Μίχαελ Χάρενµπεργκ. «Προ-

σπαθούµε να απαντήσουµε 

στην ερώτηση: Υπάρχει κάτι 

µετρήσιµο; Ή κάτι που να έχει 

αποτέλεσµα στη γεύση;».

Σ Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο

ΠΑΤΑ ΣΤΗ ΓΗ

Το σχέδιο 
εντάσσεται στο 
πρόγραµµα που 
ξεκίνησε τον 
περασµένο χρόνο 
από την Ανωτάτη 
Σχολή Τεχνών 
της Βέρνης µε 
τίτλο «η HKB 
πατά στη γη» µε 
κεντρική ιδέα 
να φέρει κοντά 
διαφορετικούς 
κόσµους: Τον 
κόσµο της πόλης 
και της αγροτικής 
ζωής.

Ο Μπέατ Βάµπ-
φλερ έχει ήδη τις 
προτιµήσεις του: 
«Ελπίζω ότι το 
τυρί χιπ-χοπ θα 
είναι καλύτερο, 
θα µου άρεσε 
αυτό διότι έτσι θα 
δοθεί η δυνατό-
τητα επαφής µε 
τους νέους».
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A D V E R T O R I A L 

Πρόγραμμα 
CoNNEXT από 

την Corteva 
Agriscience™ 

Συνεργασία σε  

όλη την Αλυσίδα  

Τροφίμων

Η Corteva Agriscience™ γεννήθηκε από τη 
συγχώνευση τριών διεθνών κολοσσών των 
αγροεφοδίων: Dow Agrosciences, DuPont 
Crop Protection και DuPont Pioneer. Το 
όνομά της προέρχεται από τον συνδυασμό 
των λέξεων «καρδιά» και «φύση». 
Η εταιρεία, μέσα στο 2018, έκανε την εμ-
φάνισή της στην ελληνική αγορά, ώστε 
να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις 
σε κάθε γεωργό, με ένα μοναδικό πλού-
σιο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο: Η Corteva 
Agriscience™ διαθέτει μερικά από τα 
πλέον δημοφιλή, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
εμπορικά σήματα σπόρων και φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων μαζί με καινοτόμες 
λύσεις ψηφιακής γεωργίας.

O Γεράσιμος Νικολόπουλος, Country & 
Sales Manager Greece/Cyprus & Israel 
της Corteva Agriscience™, περιγρά-
φει τους τρόπους με τους οποίους το 
πρόγραμμα CoNNEXT της Corteva θα 
βοηθήσει αποτελεσματικά το ρόλο των 
παραγωγών και θα βελτιώσει την συνερ-
γασία στην αλυσίδα τροφίμων.

«Από τους αγρότες στους μεταποιητές τρο-
φίμων, τα σούπερ μάρκετ και τους κατανα-
λωτές, η Corteva Agriscience™ δεσμεύεται 
να συνεργαστεί στενά με την Αλυσίδα Τρο-
φίμων. Γνωρίζουμε ότι όλα τα μέλη αυτής 
της αλυσίδας αξίας επικεντρώνονται στην 
ελευθερία τους να εμπορεύονται ασφαλή 
και ανώτερης ποιότητας αγροτικά προϊόντα», 
επισημαίνει ο Γεράσιμος Νικολόπουλος.

Και συνεχίζει: «Αξιοποιώντας τη μοναδική 
μας σύνδεση με τους αγρότες, αναπτύξαμε 
το πρόγραμμα CoNNEXT. Με το πρόγραμ-
μα CoNNEXT της Corteva, εφαρμόζουμε 
την παγκόσμια εμπειρία μας, γνώσεις και 
πληροφορίες στις τοπικές αγορές πλέον, 
ώστε να διευκολύνουμε τις πωλήσεις και 
να στηρίξουμε την εμπιστοσύνη στους πα-
ραγωγούς στο εμπόριο αγροτικών προϊό-
ντων. Αδιαμφισβήτητα, το κλείδι για τους 
συμμετέχοντες στην αλυσίδα τροφίμων 
(μεταποιητές, εμπόρους κ.λπ.) είναι η εμπι-
στοσύνη στην ασφάλεια και στην αξιοπι-
στία των καλλιεργειών!». 

«Σαφώς η δουλειά μας είναι να βοηθήσου-
με τους αγρότες να είναι κερδοφόροι, να 
βρουν τρόπους για να χρησιμοποιήσουν 
λιγότερες εισροές όντας πιο αποτελεσμα-
τικοί ή ακόμη να βρουν τρόπους να πα-
ράγουν περισσότερο από το ίδιο σύνολο 
εισροών, διατηρώντας βέβαια τον αρχικό 
στόχο που είναι η παραγωγή ασφαλών 
και υψηλής διατροφικής αξίας αγροτικών 
προϊόντων.  Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές 
απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια στην πα-
ραγωγή των τροφίμων και η Corteva με το 
πρόγραμμα CoNNEXT καλείται να καλύψει 
με την υψηλή της τεχνογνωσία και παγκό-
σμια εμπειρία την ανάγκη αυτή στην αλυσί-
δα τροφίμων!». 
 
Για περισσότερες πληροφορίες https://
my.corteva.com/CoNNEXT
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Τ 
α 100 χρόνια λειτουργίας από την ίδρυσή τους,  

µε την εµβληµατική φράση «100 χρόνια στις καρ-

διές σας», γιορτάζουν τα Καφεκοπτεία Λουµίδη, 

παραµένοντας πιστά στις αξίες και στις αρχές των 

ιδρυτών τους,  αλλά και συνεχίζοντας  να  παρέχουν µε 

το ίδιο πάθος, µεράκι και ενθουσιασµό τους πιο εκλε-

κτούς φρεσκοκοµµένους  καφέδες από διαλεχτά χαρµά-

νια, καθώς και επιλεγµένα παραδοσιακά ελληνικά προ-

ϊόντα όπως λουκούµια, γλυκά του κου-

ταλιού, ζαχαρώδη, βουτήµατα, σοκολα-

τοειδή, αξεσουάρ καφέ και τσαγιού.

Η ιστορία των Καφεκοπτείων Λουµί-

δη ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώ-

να όταν οι τρεις αδελφοί Αντώνης, Νί-

κος και Ιάσων Λουµίδης άφησαν πίσω 

τη γενέτειρα τους την Κάρυστο και εγκαταστάθηκαν στον 

Πειραιά, όπου ξεκίνησαν να εµπορεύονται για πρώτη 

φορά τον δυσεύρετο για την εποχή καφέ στην ελληνική 

αγορά. Η ίδρυση του πρώτου καταστήµατος της Οικογέ-

νειας Λουµίδη πραγµατοποιήθηκε στον Πειραιά το 1920 

και έθεσε τις βάσεις για την επέκταση σε όλη την Ελλάδα. 

Σήµερα η δεύτερη και τρίτη γενιά συνεχίζουν διαθέτο-

ντας υπερσύγχρονη µονάδα παραγωγής προϊόντων κα-

φέ υψηλής ποιότητας, τα οποία διανέ-

µονται µέσω του δικτύου Retail «Καφε-

κοπτεία Λουµίδη» και του δικτύου χον-

δρικής.  Επίσης, δηµιουργούν γωνιές 

φρεσκοκοµµένου καφέ σε επιλεγµένα 

σηµεία πώλησης όπως φούρνοι, mini 

markets, παντοπωλεία, κάβες κ.λπ.

NEWS
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Α  Ν Ε Α

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
Α Π Ο  Τ Ο Ν  Λ Ο Υ Μ Ι ∆ Η
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NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ

Ογδόντα χρόνια ΑΒ Βασιλόπουλος
Από το πρώτο µπακάλικο του Γεράσιµου 
Βασιλόπουλου στην οδό Βουλής έως τα 460 
σηµερινά καταστήµατά της, η ΑΒ Βασιλό-
πουλος, συµπληρώνει φέτος 80 δυναµικά 
χρόνια στην ελληνική αγορά τροφίµων.

ΕTOΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟ 2019

www.agronews.grΈγκυρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση ανά πάσα στιγµή από 
το πληρέστερο αγροτικό και οικονοµικό portal της Green Box

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑ 
ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Η ΟΛΥΜΠΟΣ
Οι άνθρωποι της ελληνικής υπαίθρου, 

οι Έλληνες κτηνοτρό-

φοι που µοχθούν κα-

θηµερινά για την προ-

µήθεια του υψηλής δι-

ατροφικής αξίας γάλα 

Όλυµπος, τιµήθηκαν 

από τη διοίκηση της εταιρείας στα πρό-

σωπα 25 συναδέλφων τους που ξεχώ-

ρισαν για την ποιότητα του γάλακτος. 

Για τους συγκεκριµένους κτηνοτρό-

φους που παράγουν 

αγελαδινό, κατσικίσιο 

και πρόβειο γάλα, η τι-

µητική διάκριση συνο-

δεύονταν από χρηµα-

τικά έπαθλα των 5 και 

10 χιλιάδων ευρώ για τον καθένα, ενώ 

η εκδήλωση έλαβε χώρα 13 Ιανουαρίου 

στη Λάρισα παρουσία πλήθους κόσµου.

T
η νέα γραµµή παραγωγής στις 

εγκαταστάσεις της στον Ασπρό-

πυργο για τη σειρά προψηµέ-

νου γύρου My Grillers παρουσί-

ασε στους δηµοσιογράφους η Megas 

Yeeros, η No1 παραγωγός γύρου 

στον κόσµο. Με το νέο προϊόν, που 

βρίσκεται ήδη στα ράφια του σούπερ 

µάρκετ, σε τρεις διαφορετικές γεύ-

σεις: χοιρινό, κοτόπουλο και doner, 

ο καταναλωτής µπορεί σε λίγα λεπτά 

να δηµιουργήσει τα δικά του πιάτα, 

πολύ γρήγορα, σε 2 έως 4 λεπτά, και 

να τα απολαύσει στο σπίτι του.

Πρόκειται για µια επένδυση υψηλής 

τεχνολογίας και κόστους άνω των 

1.500.000 ευρώ, η οποία σχεδιάστη-

κε και εξοπλίστηκε µε τα πλέον σύγ-

χρονα και αυτοµατοποιηµένα µηχα-

νήµατα, καλύπτοντας τις κοινοτικές 

και εθνικές νοµοθεσίες για την υγι-

εινή και την ασφάλεια των τροφίµων 

ώστε να µπορεί να προσφέρει έτοιµη 

την αυθεντική γεύση του φρεσκοκοµ-

µένου γύρου. Ο χοιρινός είναι από 

100% εκλεκτό χοιρινό κρέας σε συν-

δυασµό µε εκλεκτά ελληνικά µπαχα-

ρικά. Το ίδιο και το κοτόπουλο, που 

αποτελεί µια πιο light εκδοχή, ενώ 

το doner είναι ένας συνδυασµός από 

100% διαλεχτό κρέας µοσχάρι και αρ-

νί αναµειγµένο µε µπαχαρικά από τα 

βάθη της Ανατολής. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟ ΤΗ MEGAS YEEROS
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ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2020
Eπενδύσεις ύψους 100-120 εκατ. προ-
γραµµατίζει για την επόµενη οικονοµική 
της χρήση (1/3/2019 -28/2/2020) η Lidl 
Ελλάς. Πρόκειται για ήδη εγκεκριµένο 
budget το οποίο είναι ελαφρά ενισχυµένο 
σε σχέση µε το πρόγραµµα ύψους 85-100 
εκατ. ευρώ, που υλοποιεί µέχρι το Φε-
βρουάριο του 2019 η αλυσίδα και, όπως 
ανέφερε ο Πρόεδρος ∆ιοίκησης της Lidl 
Ελλάς Ιάκωβος Ανδρεανίδης εξελίσσεται 
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό.
Ο επικεφαλής της Lidl Hellas στο περιθώ-
ριο επετειακής εκδήλωσης στο Μουσείο 
Μπενάκη για τον εορτασµό των 20 χρό-
νων της αλυσίδας στην Ελλάδα, ανέφερε, 
ακόµη, πως µέχρι το τέλος της τρέχουσας 
χρήσης αναµένεται να εγκαινιαστούν 
δυο νέα καταστήµατα σε Λάρισα και Θεσ-
σαλονίκη. Επίσης  µέχρι τον Μάρτιο του 
2020, προγραµµατίζεται να ξεκινήσουν τη 
λειτουργία τους άλλα δύο νέα σηµεία.

Πρόγραµµα για νέους κτη-

νοτρόφους υλοποιεί η ∆ΕΛ-

ΤΑ για τρίτη χρονιά, παρέχο-

ντας 25 υποτροφίες για τε-

χνική εκπαίδευση διαχείρι-

σης της κτηνοτροφικής µο-

νάδας µε φορέα υλοποίη-

σης την Αµερικανική Γεωρ-

γική Σχολή. Μάλιστα, προκειµένου να 

εξυπηρετηθούν κτηνοτρόφοι και σε 

αποµακρυσµένες περιοχές, οι 20 από 

τις υποτροφίες αφορούν τη Φλώρινα 

και οι υπόλοιπες τη Θεσσαλονίκη.

Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο του 

«Σχεδίου ∆ράσης Γαία», που υλοποιεί 

η ∆ΕΛΤΑ από το 2012, 

και στόχος είναι η βελ-

τιστοποίηση των µεθό-

δων διαχείρισης του 

ζωικού κεφαλαίου από 

τους συνεργαζόµενους 

κτηνοτρόφους, µε τελι-

κό σκοπό την παραγω-

γή γάλακτος υψηλής ποιότητας. Κα-

τά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων 

κύκλων, εκπαιδεύτηκαν 39 κτηνοτρό-

φοι, ενώ σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα 

αφορά παιδιά κτηνοτρόφων συνεργα-

τών της ∆ΕΛΤΑ και νέους που θέλουν 

να ασχοληθούν µε την κτηνοτροφία. 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ
Την απόφαση να συνεργαστούν σε εµπορικό επί-

πεδο και συγκεκριµένα στον τοµέα του δικτύου δι-

ανοµής πήραν η Πτηνοτροφική Ιωαννίνων και ο 

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Ιωαννί-

νων «Η ΠΙΝ∆ΟΣ», δύο εταιρείες µε έδρα τα Ιωάν-

νινα, κάθε µία από τις οποίες µετρά πάνω από 60 

χρόνια παρουσίας στον κλάδο της.

 

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
O ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΜΕ ΤΑ ΡΥΖΙΑ ΤΗΣ 3 ΑΛΦΑ
Ένα ταξίδι στις γεύσεις του κόσµου ξεκινάει 
µε συνοδοιπόρο την 3αλφα, την εταιρεία που 
εδώ και 50 χρόνια δραστηριοποιείται στην 
ελληνική αγορά, και τη σειρά «Ρύζια του Κό-
σµου». Από την Ινδία και την Ταϊλάνδη µέχρι 
και τους ορυζώνες της γειτονικής Ιταλίας, οι 
εκλεκτές ποικιλίες των αρωµατικών ρυζιών 
από τη σειρά «Ρύζια του Κόσµου» της 3αλφα, 
«προσγειώνονται» στο καθηµερινό τραπέζι 
δίνοντας στον καταναλωτή την ευκαιρία να 
τα απολαύσει σε αµέτρητους συνδυασµούς.
Η 3αλφα – Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, έχοντας 
πάντα ως γνώµονα να προσφέρει προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, έχει επιλέξει και επεξερ-
γαστεί µε το ιδιαίτερο µεράκι της µοναδικές 
ποικιλίες από τα πέρατα του κόσµου και έχει 
δηµιουργήσει πέντε µοναδικά προϊόντα: 
• Basmati, το αρωµατικό ρύζι από την Ινδία 
µε την ιδιαίτερη γεύση.
• Jasmine, το ρύζι µε το φίνο άρωµα που 
καλλιεργείται στα οροπέδια της Ταϊλάνδης.
• Risotto, από την εκλεκτή ποικιλία µεσό-
σπερµου ρυζιού Carnaroli από ορυζώνες της 
γειτονικής Ιταλίας.
• Ρύζι Άγριο µε Parboiled, ο ειδικός των 
gourmet πιάτων µε ιδιαίτερα σπυρωτή γεύση.
• Ρύζι Άγριο µε Basmati Ινδίας, εξωτική γεύ-
ση που συνδυάζει το ρύζι από τις λίµνες των 
Ινδιάνων µε το µυρωδάτο ρύζι των Ινδών. 

Με ένα νέο προϊόν, την baby πατάτα, 

που παράγεται µέσω συµβολαιακής 

γεωργίας η Hellenic Farming του οµί-

λου Αγροτεχνολογίας Ευθυµιάδη, µε-

γαλώνει την γκάµα των προϊόντων υπό 

το brand «Lucia’s Farm» που ήδη περι-

λαµβάνει ντοµατίνι σε τσαµπί, ντοµα-

τίνι baby, minion και fiesta καθώς και, 

«κανονικού» µεγέθους, πατάτα.

Οι baby πατάτες, που µπαίνουν στην 

ελληνική αγορά, αποτελούν τον 

καρπό δοκιµών που πραγµατοποιή-

θηκαν για αρκετά χρόνια και παρά-

γονται σε συνεργασία µε µια άτυπη 

οµάδα παραγωγών σε 20 στρέµµατα 

στην περιοχή της Βάρδας Πελοπον-

νήσου. Και το νέο αυτό προϊόν µα-

ζί µε την υπόλοιπη γκάµα προϊόντων 

της Lucia’s Farm παρουσιάστηκαν σε 

εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε 

στα τέλη Νοεµβρίου στην Αθήνα, µε 

τη συµµετοχή του γνωστού µάγειρα 

Σωτήρη Κοντιζά, Brand Ambassador 

της Lucia’s Farm.

M 
µια νέα γευστική 

εµπειρία µε όλα τα 

πλεονεκτήµατα των 

οσπρίων προσφέ-

ρει η Barilla µε τη νέα σειρά προϊό-

ντων Penne από 100% αλεύρι κόκκι-

νης φακής και Casarecce απο 100% 

αλεύρι ρεβιθιού.  Και τα δύο συνδυά-

ζουν άψογα την τέλεια υφή και το al 

dente κράτηµα ενώ παντρεύονται τέ-

λεια µε όλα τα  συστατικά, από λαχα-

νικά και σάλτσες, µέχρι ψάρι και κρέ-

ας, και δηµιουργούν µοναδικές συ-

νταγές. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες 

και φυτικές ίνες ενώ δεν περιέχουν 

γλουτένη. Υπενθυµίζεται ότι  Βarilla 

Eλλάς ήταν η πρώτη που εισήγαγε τη 

συµβολαιακή γεωργία στην καλλιέρ-

γεια του σκληρού σίτου στην Ελλάδα 

σε µια πρσπάθεια να ελέγξει την ποι-

ότητα της πρώτης ύλης, η οποία βέ-

βαια οδηγούσε και σε ανώτερης ποι-

ότητας τελικό προϊόν, δηλαδή καλύ-

τερα ζυµαρικά.

Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ BARILLA ΣΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΑΠΟ 100% ΑΛΕΥΡΙ ΟΣΠΡΙΩΝ 

ΚΑΙ BABY ΠΑΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ LUCIA

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο

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

O 
λα αυτά τα χρόνια που τραγουδούσα, κάνοντας τέλεια τη φωνή µου. Το ερωτικό τραγούδι µου ήταν για σένα 

Άρη,  για έναν άνθρωπο, που δεν του αρέσει καν η όπερα. Είναι πολύ αστείο αν το σκεφτείς», λέει η Μαρία 

Κάλλας στο Master Class του Τέρενς Μακ Νάλι, βασισµένο στο σεµινάριο όπου δίδαξε η ίδια στη Μουσική Σχο-

λή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης το 1972. Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, 

η πρωταγωνίστρια Μαρία Ναυπλιώτου δίνει ίσως τη σηµαντικότερη ερµηνεία της καριέρας της. Ενσαρκώνοντας µια 

γυναίκα που ακροβατούσε µια ζωή µεταξύ ναρκισσισµού και ανασφάλειας, µας µιλά για τη µοναξιά της µεγάλης τέ-

χνης και το κόστος που πληρώνουν οι άνθρωποι που θέτουν και πετυχαίνουν υψηλούς στόχους.

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο ΥMASTER CLASS    

> θΕΑΤΡΟ 
ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ

Η παράστα-
ση Master Class 
θα παίζεται µέ-
χρι 21 Απριλίου 
στην Αθήνα και 
από τις 15 Μαΐ-
ου ανεβαίνει στη 
Θεσσαλονίκη.  

I N F O
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η ΣΕΙΡΑ συναυλιών «Taste the 

Music of...» ξεκινά στις 7 Μαρ-

τίου  στην Αγγλικανική Εκκλη-

σία του Αγ. Παύλου στην Αθή-

να µε τον Γιάννη Αναστασάκη 

και το οπτικοακουστικό project 

αυτοσχεδιασµού «ELEKTRONIK 

MEDITATION». Την εµπειρία της 

βραδιάς θα συµπληρώσουν ιδανι-

κά τα κρασιά του Κτήµατος Σκούρα.

Η ΠΥΞΙ∆Α ∆ΕΙΧΝΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟ 21ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ντοκιµαντέρ 

Θεσσαλονίκης (1-10 Μαρτίου 2019) 

ξεκινά µε ένα ξεχωριστό αφιέρω-

µα µε τίτλο «Γιατί να κοιτάζουµε τα 

ζώα;», µια γεύση από ντοκιµαντέρ 

που διευρευνούν την πανάρχαιη και 

πολύπαθη σχέση ανθρώπων-ζώων.

ΤΟ ∆ΕΙΠΝΟ 
Μια γαστρονοµική εµπειρία που γίνεται παιχνίδι επιβίωσης 

Έ  
να δείπνο. ∆ύο ζευγάρια. Ένα 

έγκληµα. Τρία παιδιά. Ένα µυ-

στικό που δεν πρέπει να απο-

καλυφθεί. Πώς γίνεται µία 

εµπειρία υψηλής γαστρονοµίας να µε-

τατραπεί σε ένα ανελέητο παιχνίδι επι-

βίωσης; ∆ύο παντρεµένα ζευγάρια 

συναντιούνται για δείπνο σε ένα υπερ-

πολυτελές εστιατόριο. Οι δύο άντρες εί-

ναι αδέρφια. Ο ένας υποψήφιος πρω-

θυπουργός και ο άλλος ακαδηµαϊκός 

καθηγητής. Η ιεροτελεστία προχωρά 

µε την ένταση να κορυφώνεται εν ανα-

µονή του «κυρίως πιάτου», που δεν εί-

ναι άλλο από το σκοτεινό µυστικό που 

συνδέει τα δύο ζευγάρια. Την εν ψυ-

χρώ δολοφονία µιας άστεγης από τρεις 

ευυπόληπτους εφήβους, γόνους των 

δύο οικογενειών. 

Η σκηνοθέτις, Λίλλυ Μελεµέ, αποφα-

σίζει να µη δοµήσει το έργο πάνω στο 

σασπένς που θα προκαλούσε η σταδι-

ακή αποκάλυψη του εγκλήµατος, αλ-

λά το φανερώσει εξαρχής εστιάζοντας 

στις επιπτώσεις που αυτό έχει πάνω 

στη συµπεριφορά των εκπροσώπων 

των ανώτερων κοινωνικών τάξεων του 

∆υτικού Κόσµου. Πώς γίνεται µία σο-

καριστική ιστορία να ηχεί τόσο οικεία; 

Η παράσταση βασίζεται στο διάσηµο 

best seller του Ολλανδού Χέρµαν Κοχ, 

ένα συγκλονιστικό ψυχολογικό θρί-

λερ, γραµµένο το 2009, το οποίο προ-

κάλεσε παγκόσµια αίσθηση και παρου-

σιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Στέ-

λιος Μάινας, η Κατερίνα Λέχου, ο Λά-

ζαρος Γεωργακόπουλος, η Κατερίνα 

Μισιχρόνη και ο Γιώργος Κοτανίδης. 

Ιnfo Σύγχρονο Θέατρο Ευµολπιδών 45, Γκάζι

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ

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

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 Έκθεση «Μάσκες- Συλλογή 
Γιώργη Μελίκη» στη Θεσσαλονίκη
Μια συλλογή 50 προσωπείων από παραδοσιακά 
δρώµενα µεταµφιέσεων όλης της Ελλάδας στο 
Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης

02 «Το µήλο του Μα-
γκρίτ» Το βιβλίο του Klaas 
Verplancke θα παρακινήσει 
αναγνώστες κάθε ηλικίας 
να δουν τον κόσµο µε άλλη 
µατιά. Εκδόσεις Μέλισσα

03 «Άγρια Αχλαδιά» 
Ο Σινάν µετά τις σπου-
δές επιστρέφει στο χω-
ριό. Μια ακτινογραφία 
της σύγχρονης τουρκικής 
πραγµατικότητας.

04 «Μισοφέγγαρο κυδώ-
νι» του ποιητή ∆. Λέντζου και 
του συνθέτη Γ. Καγιαλίκου. 
Ένας πειραµατισµός µε τις 
δηµοτικοφανείς φόρµες και 
την καθ’ ηµάς παράδοση. 

05 «Πρόσωπα του ελληνι-
κού κρασιού» της Μαρίας 
Τζίτζη Πίσω από το σταφύλι 
που γεννά κρασί, το φυτό που 
το θρέφει και τη γη που το φι-
λοξενεί υπάρχει ο άνθρωπος. 

06 «Μύστες» Του τραγου-
δοποιού Γιάννη Χαλκιαδά-
κη από τη δισκογραφική «Μι-
κρός Ήρως» ο δίσκος που 
περιέχει 14 τραγούδια, µε 
παραδοσιακό ηχόχρωµα.

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

∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ TAYGETOS CHALLENGE
ΞΕΚΙΝΗΣΕ την ιστορική του διαδροµή το 2010, βά-

ζοντας την Καρδαµύλη, πρωτεύουσα σήµερα του ∆ή-

µου ∆υτικής Μάνης, αλλά και τον επιβλητικό Ταΰγε-

το στον χάρτη των αγώνων Ορεινού Τρεξίµατος της 

χώρας µας. Σήµερα, 10 χρόνια µετά, η νέα διοργά-

νωση Taygetos Challenge, που θα λάβει χώρα 23-24 

Μαρτίου, υπόσχεται ακόµη περισσότερα ανεξερεύ-

νητα µονοπάτια και πολλές συγκινήσεις.

Τ   ο Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 

Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργα-

σία µε το Φεστιβάλ Φωτογρα-

φίας Κορινθίας 2019 / Corinth 

Exposed Photography Festival 

2019, τη Φωτογραφική Λέ-

σχη Κορίνθου και το Πε-

λοποννησιακό Ινστιτούτο 

Τεχνών, διοργανώνουν ∆ι-

εθνή ∆ιαγωνισµό Φωτογρα-

φίας µε τίτλο «H2O», µε θέµα 

το νερό. H προθεσµία υπο-

βολής συµµετοχών στο διαγωνισµό, 

που αποτελεί επιµέρους δράση του 

Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθί-

ας 2019, είναι η 31η Μαρτίου και 

οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν 

από την αρµόδια Κριτική Επι-

τροπή θα εκτεθούν τον Μάιο 

του 2019 στο Μουσείο Περι-

βάλλοντος Στυµφαλίας, του 

οποίου βασικός στόχος είναι 

η οικολογική ευαισθητοποί-

ηση του κοινού.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τ Η Σ  A Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

Ε
Κ

Θ
Ε

Σ
Η

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
Ένα «ταξίδι» στο χώρο και το χρόνο µέσα 
από τις φωτογραφίες, τα εµβληµατικά 
κοστούµια και το υλικό των ιστορικών παρα-
στάσεων του Εθνικού Θεάτρου φιλοξενεί το 
αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η έκθεση 
θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουλίου.
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Απτέρα, Ελεύθερνα και Κνω-
σός είναι οι τρεις αρχαίες πό-
λεις της Κρήτης που «ζωντα-
νεύουν» στα πλαίσια της µε-
γάλης έκθεσης που διοργα-
νώνει το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης σε συνεργασία µε το 
υπουργείο Πολιτισµού. Η έκ-
θεση περιλαµβάνει τη ζωή των 
πόλεων από τη γέννησή τους, 
το πώς εξελίχθηκαν µε το πέ-
ρασµα του χρόνου, την εγκα-
τάλειψή τους καθώς και το τι 
ήρθε στο φως από τις νεότερες 
ανασκαφές και έρευνες. 

Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Ι Σ  3 0  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ

∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

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

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Τ Η Σ  Α Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

Τ 
ον 1ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Γευσι-

γνωστών Ελαιολάδου διοργανώνει το 

Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολά-

δου Καλαµάτας του ΤΕΙ Πελοποννή-

σου σε συνεργασία µε τον διεθνή οργανισµό 

International Extra Virgin Olive Oil Savantes 

το Σάββατο 9 Μαρτίου. Ο οργανισµός δραστη-

ριοποιείται από το 2001 έχοντας ως κύριους 

σκοπούς την προώθηση της ποιότητας του 

ελαιολάδου και την προβολή της ικανότητας 

των γευσιγνωστών µέσω των διαγωνισµών 

που διενεργεί. Πραγµατοποιεί ήδη εθνικούς 

διαγωνισµούς  σε Ισπα-

νία, Γαλλία, Αµερική και Ν. 

Αφρική. Με συµµετοχή των 

εθνικών νικητριών οµάδων 

τον Οκτώβριο του 2019 θα 

διεξαχθεί ο Παγκόσµιος ∆ι-

αγωνισµός στην Ισπανία.

Το Εργαστήριο Γευσιγνωσί-

ας Ελαιολάδου Καλαµάτας 

είναι ένα από τα τρία ανα-

γνωρισµένα από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαι-

ολάδου εργαστήρια γευσιγνωσίας στην Ελ-

λάδα, το µοναδικό που ανήκει σε ΑΕΙ, είναι 

αυτοχρηµατοδοτούµενο, πραγµατοποιεί δο-

κιµές γευσιγνωστικής ανάλυσης ελαιολάδου 

για εταιρείες και παραγωγούς από όλη την 

Ελλάδα και διεξάγει σεµινάρια εκπαίδευσης.  

ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ

Kotinos 2019
O ∆ιαγωνισµός Ποιότητας θα 

λάβει χώρα 16-18 Μαρτίου 

µε την υποστήριξη της Food 

Expo στο Metropolitan Expo. 

Athena IOOC 2019
O 4ος Athena International 

Olive Oil Competition θα δι-

εξαχθεί στο Ναύπλιο από  

τις 18 έως τις 20 Μαρτίου. 

Ο 5ος Παγκρήτιος
Στο Ρέθυµνο θα λάβει χώρα 

ο 5ος Παγκρήτιος ∆ιαγω-

νισµός στις 22-23 Μαρτίου 

από την Περιφέρεια Κρήτης. 

Gourmet Exhibition
Η 3η Gourmet Exhibition θα 

πραγµατοποιηθεί από τις 6 

έως τις 8 Απριλίου στο Λιµάνι 

της Θεσσαλονίκης.
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Σ Τ Ο  Ζ Α Π Π Ε Ι Ο  Μ Ε Γ Α Ρ Ο  Α Π Ο  4  Ε Ω Σ  6  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

TA 25 TOΥ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟ ΟΙΝΟΡΑΜΑ

∆ ιοργανώνεται ανελλιπώς από το 

1994 και αποτελεί τη µεγαλύτερη 

έκθεση κρασιού στην Ελλάδα. Το 

2019, λοιπόν, το Οινόραµα γιορτάζει 

τα 25 χρόνια του και, όπως σηµειώνουν 

χαρακτηριστικά οι διοργανωτές του, η 

εταιρεία Vinetum, πρόκειται για την 

«αργυρή επέτειο ενός πολύ επιτυχη-

µένου οινικού γάµου, αφού Οινόραµα 

και ελληνικό κρασί αποτελούν το πλέ-

ον επιτυχηµένο και ταιριαστό ζευγάρι»

Για ακόµη µια χρονιά, στο Ζάππειο Μέ-

γαρο από τις 4 έως τις 6 Μαρτίου, η έκ-

θεση έρχεται να προβάλλει εταιρείες 

και πρόσωπα πίσω από το κρασί, καθώς 

και τη φιλοσοφία τους, τόσο εντός έκθε-

σης, όσο και διαδικτυακά, µέσω δυναµι-

κής παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα.

Επίσης φιλοξενεί επιλεγµένες εται-

ρείες αµπελοοινικού εξοπλισµού , που 

επιθυµούν να στηρίξουν µε την παρου-

σία τους το ελληνικό  κρασί, ενώ οι διά-

φορες καινοτοµίες που έγιναν από το 

2015 έως και πέρυσι, όπως η Αίθουσα 

Οινικών Αποκαλύψεων µε µικρά, λιγό-

τερο γνωστά οινοποιεία, αφανείς ποι-

κιλίες «φυσικά κρασιά» και η Πλατεία 

Γευσιγνωσίας, που απευθύνεται σε Έλ-

ληνες και ξένους επαγγελµατίες, υπο-

στηρίζονται και φέτος.

∆εκάδες αγοραστές οίνων
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές εκτός 

από τις πολλές χιλιάδες επισκέπτες της 

έκθεσης, επαγγελµατίες (ανάµεσά τους 

και δεκάδες ξένοι) και οινόφιλους κα-

ταναλωτές, στο Οινόραµα αναµένονται 

και φέτος δεκάδες αγοραστές οίνων 

και οινοχόοι από σηµαντικές οινικές 

αγορές του εξωτερικού.

Στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης
Μία στρατηγική συνεργασία της ∆ΕΘ-
Helexpo και του ∆ήµου Λαρισαίων αποτε-
λεί η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία 
και τη Κτηνοτροφία Agrothessaly, η οποία 
πραγµατοποιείται φέτος από τις 28 Φε-
βρουαρίου έως 3 Μαρτίου στην Σκεπαστή 
Αγορά της Νεάπολης. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι στην περσινή διοργάνωση της προσέλ-
κυσε 40.153 επισκέπτες.

Feel, Taste, Live Greece!
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
«Ελλάδα Παντού» διοργανώνει τη δεύ-
τερη ελληνο-ολλανδική έκθεση-φεστι-
βάλ «Feel, Taste, Live Greece!» στις 15-
17 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Expo 
Houten στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας µε 
θέµα τις εµπορικές σχέσεις και τον δια-
πολιτισµικό διάλογο µεταξύ Ελλάδας και 
Ολλανδίας. Απευθύνεται σε εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις που αναζητούν διαύλους δι-
κτύωσης και προώθησης στην Ολλανδία 
αλλά και σε θεσµικούς φορείς.

Λ Α Ρ Ι Σ Α

Ο Λ Λ Α Ν ∆ Ι Α

Η γιορτή των τροφίµων
Το πιο εξωστρεφές pairing τόπων, ανθρώ-
πων, ιστοριών, εταιρειών, προϊόντων και 
γεύσεων έρχεται στις εκθέσεις Detrop και 
Oenos από τις 2 έως τις 4 Μαρτίου στο 

∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονί-
κης. Στα πλαίσια της 
διοργάνωσης θα 
διεξαχθεί και ο 11ος 
∆ιεθνής ∆ιαγωνι-
σµός Μαγειρικής 
Νότιας Ευρώπης. 
Σηµειώνεται ότι η 
έκθεση απευθύνεται 
σε επαγγελµατίες.

DETROP & OENOS 2019

02/03   

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Οι ∆ρόµοι του Βαµβακιού
Στην αναζήτηση ενός νέου πλαισίου 
συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων 
που θα βάλει το ελληνικό βαµβάκι σε 
καλύτερη µοίρα, σε σχέση µε τη θέση 
στην οποία βρέθηκε τις τελευταίες δεκα-
ετίες, είναι προσανατολισµένη η «Cotton 
Conference» που διοργανώνει η Agrenda 
στο πλαίσιο της 2ης Agrothessaly. Το 
Σάββατο 2 Μαρτίου στις 10:30 π.µ., στο 
ειδικά διαµορφωµένο studio της Agrenda 
(Τέντα Α - Stant D05), καταξιωµένοι 
εκπρόσωποι του κλάδου, θα επιχειρήσουν 
µια ολοκληρωµένη παρέµβαση επί του 
θέµατος, στην κατεύθυνση της αναζήτη-
σης λύσεων που θα βάλουν την εγχώρια 
βαµβακοκαλλιέργεια και το ελληνικό 
βαµβάκι σε νέα αφετηρία.   

Προσεγγίσεις και υπεραξίες
Με θέµα «∆ρόµοι του Βαµβακιού» θα 
εξεταστεί σε βάθος η πορεία της 
βαµβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, το 
εµπόριο και οι συνθήκες στα χρηµατιστή-
ρια βάµβακος, ενώ θα υπάρξουν και προ-
σεγγίσεις που αφορούν στη βιοµηχανία 
µόδας και τις υπεραξίες που µπορεί να 
δώσει το βαµβάκι στους παραγωγούς και 
την οικονοµία. Τη συζήτηση στο studio 
θα απασχολήσουν θέµατα όπως: Εισροές 
και συνεισφορά της τεχνολογίας, προ-
πωλήσεις, ποιοτικός έλεγχος, ταξινόµηση 
και τιµολόγηση του παραγωγού µε βάση 
το εκκοκκισµένο και τις αποδόσεις.

C O T T O N  C O N F E R E N C E

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

Υπήρξε λατρευτικό κέντρο του ∆ία 

και της ∆ιώνης και διάσηµο µαντείο 

του αρχαίου ελληνικού κόσµου. Ο 

λόγος, φυσικά, για τη ∆ωδώνη, η 

µοναδικότητα της οποίας έστειλε 

τη φήµη της Ηπείρου στα πέρα-

τα της Γης. Μέχρι σήµερα, βέβαια, 

που η ιστορική έρευνα έρχεται να 

αποδείξει ότι µια δεύτερη ∆ωδώνη 

έλαµψε, αυτή τη φορά όµως στα 

γεωγραφικά όρια της Θεσσαλίας. 

Όπως, µεταξύ άλλων, αναφέρει ο 

ερευνητής Θωµάς Β. Παπακωνστα-

ντίνου στο νέο του βιβλίο, στο ερώ-

τηµα εάν υπήρξε η πόλη Κύφος και 

η Περραιβική-Θεσσαλική ∆ωδώνη, 

ο πρώτος ιστορικός-ποιητής της αρ-

χαίας Ελλάδας, ο Όµηρος µας πλη-

ροφορεί ότι ναι υπήρχε και Κύφος 

και «δυσχείµερος ∆ωδώνη», στα Καµ-

βούνια όρη της Περραιβίας, εκεί που 

οι κάτοικοι όργωναν τα χωράφια 

τους δίπλα στον Τιταρήσιο ποταµό.

Την ύπαρξη της Θεσσαλικής ∆ω-

δώνης επιβεβαιώνει και ο Θεσσα-

λός φιλόσοφος Σουίδας, µε τη δια-

φορά ότι την τοποθέτησε στη Σκο-

τούσσα. Ο Θεσσαλός φιλόσοφος Κι-

νέας µας διαβεβαιώνει ότι και Μα-

ντείο της Θεσσαλικής ∆ωδώνης και 

πόλη µε το όνοµα ∆ωδώνη υπήρξε. 

Φυσικά οι πηγές που αναφέρονται 

διεξοδικά στο βιβλίο είναι πολλές, 

ενώ δίνονται στοιχεία και για ανα-

σκαφικά δεδοµένα που συνάδουν 

µε την ύπαρξη της Περραιβικής ∆ω-

δώνης, η οποία πιθανότατα είτε κα-

ταστράφηκε κατά των εισβολή των 

Θεσσαλών, που ήταν νοµάδες και έ-

φεραν το ∆ωδεκάθεο στη θέση του 

προϊστορικού Πελασγικού ∆ία, είτε 

καταστράφηκε από τυχαίο γεγονός.

ΗΤΑΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ∆ΕΝΤΡΟ ΟΠΩΣ Η ∆Ω∆ΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 5ο αι. π.Χ.

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ∆Ω∆ΩΝΗ
Τ Η Σ  Α Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

Σύµφωνα µε 
το νέο βιβλίο 
του Θωµά Β. 
Παπακωνστα-
ντίνου µόνο η 
αρχαιολογική 
σκαπάνη µένει 
για να επιβεβαι-
ώσει την ύπαρξη 
του µαντείου.

info

   
   

  C
otton

conference 

AGROTH
ES
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LY
 2

0
1

9
 

Σάββατο
02 Μαρτίου
10:30 π.μ.

Δρόμοι του Βαμβακιού
  Βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα   

  Εμπόριο και Χρηματιστήρια Βάμβακος   

  Ένδυση και Υπεραξία στο Βαμβάκι   
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∆ΡΩΜΕΝΑΒΙΒΛΙΑ

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

Εκδόσεις Κίχλη
Τιµή: 17,00 €

Εκδόσεις Πεδίο
Τιµή: 24,13 €

Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη
Τιµή: 25 €

Εκδόσεις: Ιδιωτική έκδοση
Τιµή: 14 €

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Α Λ Ι Κ Η  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

Kαι διηγώντας 
τα... να τρως
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Μελίσσα Στοΐλη

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, που απευ-
θύνεται σε όσους αγα-
πούν το φαγητό, άσχε-
τα αν µαγειρεύουν. Η 
ιστορία, η προέλευση, οι 
µύθοι, τα άγνωστα, που 
κρύβονται πίσω από πολ-
λά εµβληµατικά φαγη-
τά, είναι γραµµένα έτσι, 
ώστε διαβάζονται όσο 
γρήγορα θα τελείωνε και 
το πιάτο. Από τον τραχα-
νά και το παστίτσιο µέ-
χρι την καρµπονάρα, το 
παγωτό καϊµάκι ή τη φα-
νουρόπιτα, δεν µένει ψί-
χουλο άγνωστο…

Γαστρονομικές 
κοινότητες, 
γαστρονομικοί 
προορισμοί
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Γιώργος Πίττας

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ για την 
αξιοποίηση του γαστρο-
νοµικού πλούτου κάθε 
τόπου και ο τρόπος υλο-
ποίησής της αναπτύσ-
σεται σε αυτό το βιβλίο. 
Οι γαστρονοµικές κοι-
νότητες µπορούν να γί-
νουν µοχλός ανάπτυ-
ξης της ελληνικής γα-
στρονοµίας, κινητοποι-
ώντας έναν ακόµα από 
τους θησαυρούς της χώ-
ρας µας, τις κοιµισµένες 
συλλογικότητες.

Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Μιχάλης Φεφές

ΟΠΩΣ σηµειώνει η δικη-
γόρος και τέως νοµικός 
σύµβουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, 
Ανδριανή-Άννα Μητρο-
πούλου, το βιβλίο απο-
τελεί ένα χρήσιµο εργα-
λείο ενηµέρωσης για τη 
λειτουργία του αγροτικού 
συνεταιρίζεσθαι, όπως αυ-
τή προσδιορίζεται µε βάση 
το νέο συνεταιριστικό νό-
µο. Αποτελεί δε  ένα µέσο  
κατανόησης των επτά διε-
θνών συνεταιριστικών αρ-
χών, που συγκροτούν  την 
ταυτότητα του συνεταιρι-
σµού και ειδικά του αγρο-
τικού συνεταιρισµού.

Αγαπημένα
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Anthony Bourdain

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ βιβλίο 
του celebrity chef, που 
έφυγε πρόσφατα από τη 
ζωή, πολύ περισσότερο 
από ένα απλό βιβλίο µα-
γειρικής, είναι ένας κα-
θρέφτης της γοητευτι-
κής του προσωπικότη-
τας. Μια ουσιαστικά αυ-
τοβιογραφική προσέγγι-
ση των αγαπηµένων του 
γεύσεων, των συνταγών 
της νιότης και των πιά-
των της ενηλικίωσης του, 
οι 304 πολυτελείς σελίδες 
των «Αγαπηµένων» του 
Άντονι Μπουρντέν ξεδι-
πλώνονται ως ένας χάρ-
της στον ψυχισµό ενός 
ευαίσθητου ροκ εν ρόλερ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ  
ΤΑ ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΑ
Ένα βιβλίο και ένα λεύκωµα για  
τα χωριά Καλοχώρι, Χειµάδι και  
Νέσσων, που χτυπάει στον παλµό της 
ποιµενικής κοινωνίας της Θεσσαλίας

Α     
ναβίωσαν µνήµες και έκα-

ναν γνωστό τον πατριω-

τικό και περήφανο τρό-

πο ζωής των Βλάχων τα 

δύο βιβλία που παρουσιάστη-

καν στις 16 Ιανουαρίου στην κα-

τάµεστη αίθουσα του ∆ηµοτικού 

Ωδείου Λάρισας µε συντονιστή 

τον εκδότη του περιοδικού Θεσ-

σαλικό Ηµερολόγιο Κώστα Σπα-

νό. Ο λόγος για τις εκδόσεις «Τα 

3 χωριά Τόϊβασι, Καλοχώρι - Χει-

µάδι - Νέσσων, Ιστορία και µνή-

µες» του Παύλου Λάλου και «Κα-

λοχώρι - Τόϊβασι –  Ανθρώπων 

Μνήµες,  Φωτογραφικό Λεύκω-

µα» του Συλλόγου ΜΕΣ Καλο-

χωρίου, οι οποίες παρουσιάστη-

καν αντίστοιχα  από τον φιλόλο-

γο Κώστα Πάνο και τη συγγραφέ-

α-εκπαιδευτικό Κούλα Λέντζιου - 

Τρίκου και τον συγγραφέα - για-

τρό Νίκο Παπαθεοδώρου. 

        
«Η εικόνα του εξωφύλλου σε 

προδιαθέτει πως οι µνήµες αυ-

τές αφορούν µία ποιµενική κοι-

νωνία, µία βλαχόφωνη, για την 

ακρίβεια κοινωνία. Το όλο έρ-

γο των 390 σελίδων απαρτίζεται 

από οκτώ βασικά κεφάλαια, στα 

οποία ο συγγραφέας ακτινογρα-

φεί λεπτοµερώς την περιοχή και 

τους ανθρώπους της» ανέφερε 

χαρακτηριστικά ο κ. Σπανός.

Το διάβα των αιώνων
Σε αυτά δίνονται τα χαρακτη-

ριστικά και η µικρογραφία της 

περιοχής του πρώην Τόϊβασι, 

στην περιοχή του οποίου εγκα-

ταστάθηκαν βλαχόφωνες µε 

ελληνική συνείδηση οικογέ-

νειες. Μετά από κάποιες ιστορι-

κές αναφορές, ο λόγος έρχεται 

στο πρόσφατο παρελθόν. Επει-

δή οι κάτοικοι ήταν κτηνοτρό-

φοι, ο συγγραφέας ασχολείται 

λεπτοµερώς µε το ζωικό κεφά-

λαιό τους, για κάθε οικογένεια, 

την περίοδο 1935-1950, µε κα-

ταγραφή όλων των επωνύµων. 

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το κε-

φάλαιο, µε τον τίτλο Λαϊκός 

Πολιτισµός, στο οποίο δηµοσι-

Η µικρογραφία  
του πρώην Τόιβασι

To βιβλίο δίνει τα χαρακτη-
ριστικά και τη µικρογραφία 
της περιοχής του πρώην 
Τόιβασι. Ο αναγνώστης έχει 
την ευκαιρία να γνωρίσει 
την περιοχή, µε τα υψώµατα, 
τις προϊστορικές µαγούλες, 
τις κορυφές του Χασαµπα-
λιώτικου βουνού, τα ποικίλα 
τοπωνύµια.

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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εύονται τα δηµοτικά τραγούδια 

της περιοχής, καλαντίσµατα και 

έθιµα, γνωµικά και αινίγµατα, 

παροιµίες και διάφορα έθιµα. 

Το κυρίως µέρος του έργου ολο-

κληρώνεται µε την περιγραφή 

του βουνού Χασάµπαλη, το πρά-

σινο µάρµαρο, τα λατοµεία. 

«Πρόκειται για µία ακόµη έκ-

δοση που αποδεικνύει ότι όταν 

λέµε Ιστορία δεν πρέπει να εν-

νοούµε µόνο τις πολεµικές συ-

γκρούσεις οι οποίες σηµειώ-

θηκαν στο διάβα των αιώνων. 

Ιστορία είναι ό,τι έχει περάσει 

στο παρελθόν, στο πρόσφατο 

και στο απώτερο, η καθηµερι-

νότητα των προγόνων κάθε γε-

νιάς, η καταγραφή οτιδήποτε 

σηµειώθηκε, χωρίς να περιφρο-

νούµε ό,τι δεν είναι γεγονός 

ηχηρό. Οι µικρές ψηφίδες προ-

στιθέµενες η µία δίπλα στην 

άλλη δηµιουργούν το ψηφιδω-

τό», σηµείωσε ο κ. Σπανός. 

Και συµπλήρωσε: «Ολοκληρώ-

νοντας την παρουσίαση του βι-

βλίου ας µου επιτραπεί να συγ-

χαρώ τον Π. Λάλο για το ενδια-

φέρον που έδειξε να αναδείξει το 

χώρο και την ιστορία των τριών 

οικισµών του Τόιβασι και τον χο-

ρηγό της έκδοσης Λευτέρη Σαΐτη, 

ο οποίος τιµά τον γενέθλιο τόπο 

του και τη Θεσσαλία ευρύτερα µε 

τις δραστηριότητές του».

   

Μια προσπάθεια έξι ετών
Στην προσπάθεια δηµιουργίας 

του λευκώµατος, που διήρκεσε έξι 

χρόνια και αποτελείται από φω-

τογραφίες κατοίκων του χωριού, 

οι οποίες χρονολογούνται από το 

1910 έως το 1960, αναφέρθηκε 

ο γραµµατέας του Συλλόγου ΜΕΣ 

Καλοχωρίου, Σωτήριος Σιούλας, 

ενώ απηύθυναν χαιρετισµούς ο 

Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυ-

µος, ο περιφερειακός σύµβου-

λος Απ. Μπίλλης, ο πρόεδρος του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λάρισας 

∆ηµήτρης Τάχος, ο δήµαρχος Τε-

µπών Κώστας Κολλάτος και ο επι-

χειρηµατίας της Cronos S.A. Ελευ-

θέριος Σαΐτης, ο οποίος και στήρι-

ξε την έκδοση των δύο βιβλίων. 

Ο συγγραφέας του πρώτου βι-

βλίου κ. Λάλος, έκλεισε την πα-

ρουσίαση µε προβολή εικόνων, 

ενώ  στο τέλος της εκδήλωσης 

µοιράστηκε φυλλάδιο «Οι Βλά-

χοι στη Θεσσαλία» του συγγρα-

φέα Νικολάου Μέρτζου.

Μια βραδιά 
γεµάτη συναίσθηµα

Χορηγός και των δύο εκδόσεων, µε τη ζέση 
της εντοπιότητας, είναι ο βιοµήχανος 
Λευτέρης Σαΐτης (επάνω αριστερά), τον οποίο 
τίµησαν οι οµιλητές για τη συνεισφορά του στην 
οικονοµική και πολιτιστική δραστηριότητα της 
περιοχής. Εικονίζεται εδώ µε τον βετεράνο αγρότη 
Ζήση Πανάγο και τον πρόεδρο του δηµοτικού 
διαµερίσµατος Νέσσωνα, Γιάννη Σακκαβό.   
Κάτω αριστερά η Ιωάννα Σαϊτη, ηγετικό 
στέλεχος της Intercomm. 

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η
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Μ
έχρι πρόσφατα, τα πανέµορφα χωριά που 

απλώνονται στο τρίγωνο που δηµιουργού-

σαν οι πλαγιές της Γκιώνας, των Βαρδουσίων 

και της Οίτης αποτελούσαν το καλά κρυµµέ-

νο «µυστικό» των κυνηγών και των ορειβα-

τών. Ένα από αυτά τα χωριά είναι και η Παύλιανη, η οποία 

απλώνεται στις πλαγιές της Οίτης, συγκεκριµένα στην εί-

σοδο του Εθνικού ∆ρυµού του όρους, και χωρίζεται σε Άνω 

και Κάτω. Μπορεί στο µυαλό των περισσότερων, η Παύλια-

νη να έχει αποτυπωθεί ως ένας ιδανικός χειµερινός προο-

ρισµός, ωστόσο η οµορφιά των τοπίων της, τα οποία µετα-

µορφώνονται µαγικά από τη µία εποχή στην άλλη, την 

καθιστά έναν παντός καιρού προορισµό. 

Φτάνοντας στην είσοδο του Κάτω οικισµού θα συναντήσε-

τε το µνηµείο των πεσόντων της µάχης της Παύλιανης, τον 

Ιούνιο του 1942. Στην Άνω Παύλιανη αξίζει να επισκεφθεί-

τε την εκκλησία του Αγ. Αθανασίου, µε το ξυλόγλυπτο τέ-

  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ
ΤΟ «ΜΥΣΤΙΚΟ»
ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 

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

Στα 1.030 µ. υψόµετρο ο αέρας είναι διαφορετικός. 
Στην Παύλιανη µοσχοβολά απ’ τα έλατα, τις 
καστανιές, τους νάρκισσους ενώ σχεδόν πάντα 
αιωρείται στην ατµόσφαιρα η «παρηγορητική» 
µυρωδιά του νοτισµένου χώµατος. Το χειµώνα 
θα διακρίνει κανείς επίσης το άρωµα του ξύλου 
που καίγεται για να ζεστάνει τα σπίτια των 500 
κατοίκων και τα φιλόξενα καφέ και ξενώνες.

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ
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µπλο και το πετρόχτιστο καµπανα-

ριό, που χρονολογείται από το έτος 

1868. Από τα παγκάκια της πλατείας 

θα µπορέσετε να απολαύσετε τη θέα 

µέχρι τον Μαλιακό Κόλπο. Μπορεί-

τε, επίσης, να επισκεφθείτε το πα-

λιό πέτρινο ∆ηµοτικό Σχολείο, ένα 

µνηµείο παραδοσιακής δόµησης, 

το οποίο σήµερα λειτουργεί ως Κέ-

ντρο Ενηµέρωσης του Φορέα ∆ιαχεί-

ρισης Εθνικού ∆ρυµού Οίτης. Στον 

συγκεκριµένο χώρο το κοινό µπο-

ρεί να ενηµερωθεί για τη βιοποικι-

λότητα και το φυσικό περιβάλλον 

της Οίτης. Αν βρεθείτε στην περιο-

χή Σαββατοκύριακο, µην ξεχάσετε 

να περάσετε από την υπαίθρια αγο-

ρά που στήνεται στην πλατεία της 

Άνω Παύλιανης. Εκεί θα βρείτε όλα 

τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, όπως 

µήλα, φασόλια, πατάτες, µέλι, καρύ-

δια, τσάι από την Οίτη και ρίγανη.

Graffiti για νεράιδες 
Ανάµεσα στην Άνω και την Κάτω 

Παύλιανη βρίσκεται το αισθητικό δά-

σος της και το πάρκο αναψυχής. Για 

να φτάσετε όµως ως εκεί θα πρέπει 

να διασχίσετε ίσως την πιο παραµυ-

θένια γέφυρα που έχετε δει ποτέ. Μια 

σειρά από πλήκτρα πιάνου θα σας 

οδηγήσει από τ η µια πλευρά στην 

άλλη ενώ τα βήµατά σας θα συνο-

δεύει η µουσική από την ταινία «Μα-

θήµατα Πιάνου». Το συγκεκριµένο 

graffiti, όπως και όλα τ’ άλλα που κο-

σµούν το χωριό, ξεκίνησαν µε πρωτο-

βουλία της Μαρίας Λιάγκα, µιας Αθη-

ναίας που περνούσε κάθε καλοκαίρι 

στο χωριό του µπαµπά της και θέλη-

σε να δώσει µία νέα ζωή στα πιο µου-

ντά στοιχεία του τοπίου. Παρά την 

αρχική επιφυλακτικότητα, σήµερα 

οι κάτοικοι βοηθούν το έργο της Μα-

ρίας αφήνοντας το χωριό να γεµίσει 

φανταστικές κυρίες, ψιψίνες, πιάνα 

και µαγικές πόρτες του δάσους.

Φτάνοντας στο αισθητικό δάσος θα 

µαγευτείτε από το σκηνικό που στή-

νουν τα πανύψηλα έλατα και ο ήχος 

των κρυστάλλινων νερών. 

Μην παραλείψετε να αφιερώσετε 

χρόνο και στο Μουσείο Υδροκίνη-

σης, ένα πέτρινο κτιριακό συγκρότη-

µα το οποίο δηµιουργήθηκε µε ιδι-

ωτική πρωτοβουλία για να στεγάσει 

το Νεροπρίονο, το Νερόµυλο, το Μα-

ντάνι και τη Νεροτριβή.

Άλλο ένα δηµοφιλές σηµείο της πε-

ριοχής είναι τα Πυρά του Ηρακλέους, 

στα οποία ο επισκέπτης φτάνει µέ-

σω του δασικού δρόµου που οδηγεί 

στον Εθνικό ∆ρυµό Οίτης. Στον τόπο 

αυτό κατά το µύθο µαρτύρησε ο Ηρα-

κλής, ο οποίος προσπαθώντας να 

ελευθερωθεί από τον δηλητηριασµέ-

νο µανδύα, έπεσε στις φλόγες. Κο-

ντά στα Πυρά του Ηρακλέους, διατη-

ρούνται τµήµατα δωρικού ναού του 

3ου αιώνα π.Χ., ο οποίος ήταν αφι-

ερωµένος στον Ηρακλή. Αυτά είναι 

µόνο µερικά από τα υπέροχα πράγ-

µατα που µπορείτε να κάνετε και να 

δείτε στην Παύλιανη. Οι φιλόξενοι 

κάτοικοι της µπορούν να σας απο-

καλύψουν πολλά ακόµα µυστικά…

Ανάμεσα στην Άνω και την 
Κάτω Παύλιανη βρίσκεται 
το Αισθητικό Δάσος και 
το Πάρκο Αναψυχής. 
Για να φθάσει κανείς έως 
εκεί πρέπει να διασχίσει 
μία ιδιαίτερη γέφυρα 
ζωγραφισμένη με graffiti 
σαν πλήκτρα πιάνου 

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Α Υ Λ Ι Α Ν Η
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1 & 2
Ο Εθνικός ∆ρυµός ιδρύθηκε το 1966, 
µε σκοπό την προστασία της πλούσιας 
πανίδας και χλωρίδας, καθώς και των 
ιδιαίτερων γεωµορφολογικών χαρακτη-
ριστικών του ορεινού όγκου της Οίτης. 

3
Για τους λάτρεις της πεζοπορίας το 
αισθητικό δάσος της Παύλιανης µπορεί 
να προσφέρει αξέχαστες διαδροµές. 

4
Όλες οι χαριτωµένες πινελιές που 
κοσµούν το χωριό, ξεκίνησαν µε πρωτο-
βουλία της Μαρίας Λιάγκα.

5 & 6
Οι παραδοσιακοί ξενώνες της Παύλιανης 
προσφέρουν στους επισκέπτες νόστιµο 
σπιτικό φαγητό αλλά και σιγοψηµένο 
ελληνικό καφέ, γλυκό του κουταλιού 
καρυδάκι, λικέρ από κράνα.

1

4

5 6

4

2

3

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

Μυτιληνη

Λήµνος

Σαµοθράκη

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Αγρίνιο

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΚαρδίτσα

Με δύο πρόσωπα 
Ιδανικό σκηνικό χαλάρω-
σης και συγχρόνως πολ-
λές επιλογές για όσους 
αναζητούν την περιπέτεια 
προσφέρει η Παύλιανη. 
Άλλωστε, το χιονοδροµικό 
κέντρο του Παρνασσού 
απέχει µόλις 50 λεπτά.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Α Υ Λ Ι Α Ν Η

56-63_topos.indd   59 19/02/2019   22:36



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ60

Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

Π
ριν από 30 χρόνια τα µέλη µιας οι-

κογένειας από την Αθήνα αποφά-

σισαν να φτιάξουν ένα δικό τους 

καταφύγιο στην Παύλιανη. Αφού 

βρήκαν την ιδανική τοποθεσία, στην εί-

σοδο του χωριού και σε υψόµετρο 1.010 

µέτρων, δηµιούργησαν έναν τόπο στον 

οποίο µετέφεραν τις εικόνες από όλα τα 

µέρη του κόσµου όπου ταξίδεψαν. 

Έτσι, η διαµονή των επισκεπτών της 

Βασιλικιάς γίνεται σε τρισχαριτωµέ-

να ξύλινα σπιτάκια (The Cottages), σε 

ύφος ορεινού ράντσου της Β. Αµερι-

κής ή εξοχικής κατοικίας (The Country 

House), µε τις αισθητικές επιρροές 

αγροικίας της κεντρικής Ευρώπης ή 

αγγλικής υπαίθρου. Όλα διαφορετικά 

επιπλωµένα και διακοσµηµένα µε έργα 

τέχνης και συλλεκτικά αντικείµενα που 

δηµιουργούν µια προσωπική σχέση οι-

κειότητας µε τους επισκέπτες τους.

Βέβαια, ο «σταρ» του αγροκτήµατος εί-

ναι το κατασκευασµένο στις ΗΠΑ τρο-

χόσπιτο Airstream, όπου µπορούν να 

µείνουν δύο άτοµα. Το απόλυτο σύµβο-

λο της µποέµικης ζωής, αντικείµενο του 

πόθου για συλλέκτες σε όλο τον κόσµο.

Πέρα όπως από τα υπέροχα καταλύµα-

τα, τα 26 στρέµµατα της φάρµας προ-

σφέρουν πάµπολλα σηµεία ενδιαφέ-

ροντος. Κάποια µόνο από αυτά είναι το 

εκκλησάκι µε το καµπαναριό του που 

παραπέµπει στις πλαγιές των Άλπεων, 

ο στάβλος µε τις ξυλοδεσιές που θυµί-

ζει Νορµανδία και το western πατάρι 

του µε αυθεντικά ethnic memorabilia. 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΙΑ 
MOUNTAIN FARM AND RETREAT
∆ιαµονή στο πιο «ινσταγκραµικό» αγρόκτηµα της Φθιώτιδας
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Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

Το αγρόκτηµα απο-
τελεί ένα εξαιρετικό 
ορµητήριο για όλες 
τις εποχές, µε εύκολη 
πρόσβαση στον Παρ-
νασσό, την παραλία 
Ασπρονέρι στον 
Βόρειο Ευβοϊκό και 
βέβαια τους ∆ελφούς.

Η εσωτερική 
διακόσμηση 
εμπνέει τον 
επισκέπτη 
να σκεφτεί 
πώς θα ήθελε 
να είναι το 
εξοχικό των 
ονείρων του

1 & 5

Ιδιαίτερα αντικείµενα που οι ιδιοκτήτες της 
Βασιλικιάς έχουν συλλέξει από όλο τον κόσµο 
συµπληρώνουν τη διακόσµηση των κατοικιών. 

2 

Κάθε κατοικία µε τον δικό της χαρακτήρα ισορρο-
πεί ανάµεσα στην άνεση και την ιδιαιτερότητα.

3

Η Βασιλικιά είναι ένα αγρόκτηµα εν ενεργεία που 
απλώνεται σε µια τεράστια εκτάση 26 στρεµµάτων.

4

Σήµα κατατεθέν το κτισµένο µε κορµούς παρα-
τηρητήριο ύψους 20  µέτρων µε πανοραµική θέα 
στη θάλασσα και στις κορυφές του Καλλιδρόµου, 
της Όθρυος, της Οίτης και της Γκιώνας. 

1

2

3

4

5

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός Κως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος

ΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα
ΙωάννιναΙωάννινα

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

ΚέρκυραΚέρκυραΚέρκυρα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Αγρίνιο

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι

Ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΒΟΥΝΟΥ
Η Οίτη ξεχωρίζει για την πολύχρωµη και ζωηρή φύση της και 
καλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει τις µοναδικές διαδροµές της 
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α

Καταφύγιο
χαλάρωσης
και δράσης

Στο Καταφύ-
γιο-Οίτη, στη 
θέση Βρύζες, 
κάθε επισκέ-
πτης µπορεί 
να βρει αυτό 
που αναζητά. 
Για κάποιους 
µοιάζει 
απίστευτα 
ειδυλλιακό το 
φιλόξενο και 
cozy σαλόνι 
του καταφυ-
γίου, όπου 
προσφέρονται 
από ζεστά ρο-
φήµατα µέχρι 

φρεσκοκοµµέ-
να αλλαντικά 
και τυριά που 
συνοδεύουν 
τέλεια το 
τσίπουρο ή 
το ούζο. Όσοι 
αναζητούν 
την περιπέ-
τεια, αυτή 
την εποχή θα 
επιλέξουν τη 
διασκέδαση 
στο χιόνι µε 
ελεύθερο 
σκι και 
snowboard, 
έλκηθρα και 
βόλτες µε 
snowmobile 
και catski στα 
οροπέδια της 
Οίτης. Τα παι-
διά µπορούν 
δοκιµάσουν 
τις ικανότητές 
τους στο νέο 
Πάρκο Περι-
πέτειας.

Η  
Παύλιανη αποτελεί ιδανικό τόπο για την πα-

ρατήρηση της φύσης και ήπιες αθλητικές 

δραστηριότητες, µιας και τοποθετείται σε 

ένα από τα πιο οµαλά και βατά, από άποψη 

µορφολογίας, βουνά της χώρας, την Οίτη. Όπως λέ-

νε χαρακτηριστικά οι ντόπιοι, «το βουνό περπατιέ-

ται απ’ άκρη σ’ άκρη». Μάλιστα, η Οίτη αποτελεί 

έναν από τους κορυφαίους προορισµούς για τους 

φίλους της ορεινής ποδηλασίας. ∆εν είναι τυχαίο 

πως εδώ πραγµατοποιείται ο µεγαλύτερος αγώ-

νας ορεινής ποδηλασίας στην Ελλάδα. Μια καλο-

σχεδιασµένη βόλτα για mountain bike που αποτε-

λεί τον πιο ιδανικό τρόπο περιήγησης στον Εθνι-

κό ∆ρυµό. Για τους πεζοπόρους υπάρχουν δεκάδες 

σηµατοδοτηµένα δασικά µονοπάτια, πολλά από τα 

οποία ξεκινούν από την Παύλιανη, για να διασχί-

σουν τοπία που µοσχοβολούν βότανα του δάσους. 

Φυσικά, οι δασικές διαδροµές της περιοχής προ-

σφέρονται και για αξέχαστες περιπέτειες µε οχή-

µατα 4x4. Τέλος, για τους λάτρεις των χειµερινών 

σπορ ο παράδεισος βρίσκεται 50 λεπτά µακριά στο 

Χιονοδροµικό Κέντρο του Παρνασσού. 
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ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ στο 

οροπέδιο Όθρυς, στην περιοχή του 

∆οµοκού, ως προϊόν ΠΟΠ από το 

1996. Το φρέσκο τυρί από τη Φθιώ-

τιδα, το «Ορεινές Πλαγιές Κατίκι 

∆οµοκού», που ξετρελαίνει από την 

πρώτη µπουκιά όποιον το δοκιµά-

σει, περνά σε µία νέα εποχή 

ανάπτυξης µετά την ένταξή 

του στο χαρτοφυλάκιο της 

ΟΠΤΙΜΑ.  Τι είναι όµως αυ-

τό που το κάνει ξεχωριστό 

ώστε να τραβήξει το επεν-

δυτικό ενδιαφέρον της µε-

γάλης ελληνικής εταιρείας; 

Το φρέσκο ΠΟΠ τυρί από 

το ∆οµοκό, φτιάχνεται από 

100% αγνό αιγοπρόβειο 

γάλα από πιστοποιηµένες 

φάρµες της περιοχής. Εί-

ναι ελαφρύ, δροσιστικό και 

άµεσα αναγνωρίσιµο λόγω 

της µοναδικής υφής του. Συνδυάζο-

ντας την πλούσια γεύση µε τα χαµη-

λά λιπαρά, θεωρείται ένα από τα τυ-

ριά που ανταποκρίνεται πλήρως στις 

νέες καταναλωτικές ανάγκες. 

Η εταιρεία ΟΠΤΙΜΑ, πιστή στο όρα-

µά της για την ανάπτυξη µεγάλων 

brands, επένδυσε συστη-

µατικά στην ανάπτυξη του 

εµβληµατικού αυτού ΠΟΠ 

τυριού, µε στόχο τη βελ-

τιστοποίηση της διαδικα-

σίας παραγωγής του, αλ-

λά και την ανανέωση της 

εικόνας του. Η επένδυσή 

της στο εργοστάσιο της 

«∆οµοκός» ΑΕ έφτασε το 

2018 τα 2,5 εκατ., ποσό 

µεγαλύτερο της συνολι-

κής επένδυσης που έγινε 

στο εργοστάσιο τα τελευ-

ταία 15 χρόνια. 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΙΚΙ ∆ΟΜΟΚΟΥ 
ΚΑΙ ∆ΡΟΣΕΡΗ ΣΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ - ΚΑΤΙΚΙ ∆ΟΜΟΚΟΥ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ 
∆ΙΑ∆ΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Η επένδυση της 
ΟΠΤΙΜΑ απέδωσε 

και µέσα σε 12 µήνες 
επετεύχθη η επιστρο-

φή της «∆οµοκός» 
ΑΕ στην κερδοφορία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ της 

µους θα χρειαστείτε 200 γρ. 

Ορεινές Πλαγιές Κατίκι ∆οµο-

κού, 500 ml κρύα κρέµα γάλα-

κτος,  4 κουταλιές της σούπας 

άχνη ζάχαρη,  2 φλιτζάνια φρά-

ουλες, κοµµένες στη µέση και  

4 κουταλιές της σούπας ζάχα-

ρη. Αρχικά, χτυπάµε την κρέµα 

γάλακτος µαζί µε την άχνη, σε 

µέτρια ταχύτητα, µέχρι να γίνει 

σαντιγί. Προσθέτουµε το κατίκι 

και συνεχίζουµε το ανακάτεµα 

απαλά, µε µία σπάτουλα.  Μοι-

ράζουµε το µείγµα σε έξι πο-

τήρια και τα βάζουµε στο ψυ-

γείο. Βάζουµε τις φράουλες στο 

µούλτι µαζί µε τη ζάχαρη και το 

λεµόνι και τις χτυπάµε µέχρι να 

γίνουν µία λεία σος. Λίγο πριν 

το σερβίρισµα περιχύνουµε τις 

µους που βάλαµε στο ψυγείο µε 

τη σος φράουλας.
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A U T O

RANGER RAPTOR
ΘΕΤΙΚΟ ΣΤΟ 
ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΕΣΤ
Όταν ένα Ford φέρει την υπογραφή 
του αγωνιστικού τµήµατος της µάρκας, 
τα χέρια ιδρώνουν και το µυαλό αγωνιά 
για να βρει τις διαφορές από το απλό 
µοντέλο. Ιδού το πρώτο pick-up Ranger 
Raptor από τη Ford Perfomance

 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Β Α Σ Ι Λ Η Σ  Σ Ο Φ Ο Σ

Μ
οιάζει σαν όλοι οι µη-

χανικοί του αγωνι-

στικού τµήµατος της 

Ford να ήθελαν να εµ-

φυσήσουν µια άλλη «κουλτού-

ρα» στον τρόπο που σκέφτεται 

ο επαγγελµατίας αγρότης. Σαν 

να ήθελαν να ανεβάσουν την 

αδρεναλίνη στο χώµα αλλά και 

σε κάθε είδους τερέν, δίνοντάς 

την απλόχερα στον επαγγελ-

µατία µέσω ενός σκληροτρά-

χηλου pick-up. Ίσως όµως κά-

ποιοι «την πατήσουν», νοµίζο-

ντας ότι πρόκειται για ένα συµ-

βατικό αγροτικό. Προς διευκρί-

νιση, δεν είναι. 

Το Raptor αποτελεί δηµι-

ούργηµα της οµάδας Ford 

Perfomance, η οποία για πρώτη 

φορά επέλεξε να «µεταγγίσει» 

χωρίς φειδώ το σπορ DNA των 

αγωνιστικών µοντέλων Ford σε 

ένα όχηµα pick-up.

Με υπερηφάνεια η αµερικα-

νική φίρµα µάς λέει ότι το νέο 

της pick up -βασισµένο βέβαια 

στο γνωστό Ford Ranger και έχο-

ντας όλα τα πρακτικά τεχνολογι-

κά βοηθήµατα άνεσης και ασφά-

λειας του οµόσταυλου Ranger- 

απευθύνεται στους λάτρεις  της 

εκτός δρόµου περιπέτειας, κα-

θώς διαθέτει πολύ ανθεκτικό 
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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΤΟ ΝΕΟ FORD Ranger Raptor 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα σε ειδική εκδήλωση 

που πραγµατοποιήθηκε παρουσία 

εκπροσώπων του αυτοκινητικού 

Τύπου της χώρας µας στις εγκα-

ταστάσεις της Ford Car Center,  

µε την εµπορική διάθεση του νέ-

ου µοντέλου να ξεκινά στις αρχές 

του προσεχούς καλοκαιριού.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, οι 

εκπρόσωποι του ειδικού Τύπου 

είχαν τη µοναδική ευκαιρία να 

δουν για πρώτη φορά από κοντά 

το Ranger Raptor, λίγους µόλις 

µήνες πριν την έναρξη της εµπο-

ρικής του διάθεσης.

πλαίσιο και αποκλειστικά κατα-

σκευασµένες για το συγκεκριµέ-

νο µοντέλο αναρτήσεις. 

Κινείται από ένα δίλιτρο µο-

τέρ EcoBlue µε απόδοση 213 

ίππων και ροπή 500 Nm µε τη 

δύναµη να περνά µέσω του αυ-

τόµατου κιβώτιου 10 σχέσεων 

στους τροχούς.  Να σηµειώσου-

µε ότι τα ελαστικά BF Goodrich 

285/70 R17 που φορά το 

Raptor δεν θα τα δούµε σε άλ-

λο όχηµα, αφού µέχρι και αυτά 

είναι ειδικά εξελιγµένα για το 

Ford Ranger Raptor,  µε σκοπό 

να απογειώσουν τις εκτός δρό-

µου δυνατότητες.

«Μπορείς να το πιέσεις 
απίστευτα εκτός δρόμου 
και μετά να αισθάνεσαι ο 
άρχοντας της ασφάλτου» 
δήλωσε ο Damien Ross

Έξι προφίλ 
Οι οδηγοί 
του Raptor 
έχουν στη 
διάθεσή τους 
έξι προφίλ 
οδήγησης 
µέσα από 
το σύστηµα 
του Terrain 
Management 
System.

Τα οχήµατα της 
Ford διαθέτει 
στην ελληνική 
αγορά η Ford 
Motor Ελλάς 

(210/5709911)
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 L A S T    Α G E N D A  / /  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Ε Σ

MHΝ ΞΕΧΑΣΩ...
26/02
Για το βαµβάκι
Ενηµερωτικές εκδηλώσεις για το βαµβάκι δι-
οργανώνει η ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος και ο 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στη Λάρισα (26 Φεβρουαρίου), 
την Αλίαρτο (27 Φεβρουαρίου), τις Σέρρες (5 
Μαρτίου) και την Ορεστιάδα (06 Μαρτίου).

02/03
Ηµερίδα για ελιά
Επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα «Η Ελιά η 
αειθαλής και αιωνόβια» διοργανώνετα στο 
πλαίσιο της έκθεσης Detrop στη Θεσσαλονίκη.

02/03
Ανθεστήρια 2019
Ο Αγροτικός Ανθοκοµικός Συνεταιρισµός 
Φυτωριούχων Αχαρνών καλεί τους 
ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες  
στην Αµυγδαλέζα.

16/03
FoodExpo 2019
Η FoodExpo 2019 θα πραγµατοποιηθεί  
από 16 ως 18 Μαρτίου στην Αθήνα,  
και συγκεκριµένα στον εκθεσιακό χώρο 
Metropolitan Expo.

16/03
Oenotelia 2019
Η αµιγώς επαγγελµατική έκθεση οίνων και 
αποσταγµάτων θα πραγµατοποιηθεί από 16  
έως 18 Μαρτίου στο Metropolitan Expo.

17/03
Prowein 2019
Η κορυφαία εµπορική έκθεση στον κόσµο  
για το κρασί και τα οινοπνευµατώδη  
ποτά ανοίγει για µία ακόµη χρονιά  
τις πύλες της, 17-19 Μαρτίου,  
στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας.

Τ  ρία διαρθρωτικά Μέτρα στα πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι ανοιχτά για αιτή-
σεις µέσα στο Μάρτιο: Βιολογική Γεωργία, Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων και εκτός απροόπτου τα 
Leader, τα οποία θα είναι και τα τελευταία «µεγάλα» Μέτρα αυτής της περίοδου. Όσον αφορά τις καλλι-
εργητικές εργασίες, ιδιαίτερα επείγουσες είναι αυτές που αφορούν τα δέντρα µε τις αζωτούχες λιπάνσεις 
σε αµυγδαλιές και ελιές, ενώ στο φουλ περνά η συγκοµιδή στη φράουλα. Παράλληλα σηµαντικές είναι 

και οι µεταφυτρωτικές εφαρµογές λίπανσης σε σιτηρά και ψυχανθή, ενώ ξεκινά και η σπορά στο βαµβάκι.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για το µήνα Μάρτιο 

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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