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«Φάρµακο» της άνοιξης για πολλούς,  
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από τα βαριά φαγητά του χειµώνα

24 ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΡΟΥΤΟΥ ΣΤΟ  
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           ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΟΥ Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ
           Στην «ελίτ» των ορυζοπαραγωγών της χώρας  
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κάπνα και 
η τσίκνα 
µένει προς 
το παρόν 
στην εγχώρια 
παραγωγή 
χοιρινού 
κρέατος
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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

RURAL  
Υποψήφια για το 

βραβείο Rural 
Inspiration Awards 
είναι η «Ανάπτυξη 

ευρυζωνικών 
δικτύων σε λευκές 
αγροτικές περιοχές 

στην Ελλάδα» 

 των αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων στην 
ΕΕ τις διαχειρίζονται 
γυναίκες, σύµφωνα 

µε τα τελευταία στοι-
χεία της Eurostat 

Από 400 έως 600 
υπολογίζονται 

οι ποικιλίες 
φρουτολαχανικών 

στη λιανική, 
σύµφωνα µε στοιχεία 
από Fruit Logistica 

600

ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ 
ΧΩΡΙΣ ΨΕΓΑ∆Ι

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

Αριστοτελικός ηγέτης
και επιχειρησιακή ηθική  
Ο καθένας µπορεί να θυµώσει, είναι εύκολο. 

Αλλά να θυµώσεις  µε τον σωστό άνθρωπο,

 στο σωστό βαθµό, για το σωστό λόγο, 

τη σωστή στιγµή και µε το σωστό τρόπο, 

αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.   

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ.

Η ηθική είναι το σύνολο των κανόνων και των αξιών 

που ορίζουν τι είναι επιτρεπτό, τι είναι απαγορευτικό και 

ποιες πράξεις είναι αποδεκτές και ορθές στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι.  Η ηθική αποσκοπεί στην αναγνώριση εκεί-

νων των κανόνων που είναι αναγκαίο να διέπουν την αν-

θρώπινη συµπεριφορά αλλά και των αγαθών που έχουν 

αξία να αναζητηθούν. Όµως όσο απλό κι αν φαίνεται η 

ηθική είναι στην ουσία ένα σύνθετο ζήτηµα ιδίως όταν 

µια συνθήκη επιβάλλει µία άλλη σε σχέση µε άλλες αξίες. 

Ένα ηθικό ζήτηµα αφορά µια κατάσταση κατά την 

οποία ένα άτοµο βρίσκεται αντιµέτωπο µε αρκετές πρά-

ξεις και πρέπει να διαλέξει µε γνώµονα την ηθική ορθο-

λογικότητα. Στην παρούσα µελέτη στρέφεται το ενδια-

φέρον στην επιχειρησιακή ηθική, δηλαδή όλες εκείνες 

τις αξίες, αρχές και ηθικά κριτήρια που συντονίζουν την 

ανθρώπινη συµπεριφορά στον επιχειρηµατικό κόσµο.

Η επιχειρησιακή ηθική αναζητά τα µέσα που είναι τα 

κατάλληλα για την καλύτερη βελτίωση των συγκρούσεων 

µεταξύ των µελών µιας επιχείρησης όταν έχουν αντιτιθέ-

µενα συµφέροντα, τα οποία προσπαθεί να εξισορροπή-

σει.  Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυ-

τό καλούνται συχνά να αντιµετωπίσουν ηθικά διλήµµα-

τα και να αναζητήσουν λύσεις σε συγκρούσεις που προ-

καλούνται όταν οι επιχειρησιακοί στόχοι αντιτίθενται στις 

ηθικές αρχές και αξίες. Όµως για να λάβει υπόσταση η 

έννοια της ηθικής των επιχειρήσεων κρίνεται αναγκαία 

η ύπαρξη µιας ηθικής ηγεσίας η οποία θα καθοδηγεί την 

επιχείρηση µε γνώµονα τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας.

Με στοιχεία από τη ∆ιπλωµατική Εργασία  «Η ηγεσία στο 
σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο» της Ευαγγελίας Μεθυµάκη – 

Πειραιώς 2018. Για τη µεταφορά, Γιάννης Πανάγος.   

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

Το µεγαλύτερο χωρίς κανένα 
ελάττωµα διαµάντι του κόσµου 
βρέθηκε στο Κονγκό πριν µερι-

κές δεκαετίες και ζυγίζει 407,48 
καράτια.  Σήµερα  αποτελεί µέ-

ρος διαδήµατος, που θυµίζει 
σταφύλι, µε το όνοµα «Ασύγκρι-
το», το οποίο έχει ήδη αγγίξει τα 

55 εκατοµµύρια δολάρια.

Eπιστήμονας που 
διαπρέπει στους τομείς 
της Αναγεννητικής 
Ιατρικής και της 
Βιοαστροναυτικής,  
η Ελένη Αντωνιάδου 
έγινε κούκλα Barbie 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ROLE MODEL

30%
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H θαυματουργή λιχουδιά της άνοιξης
Κυνάρα ήταν µια όµορφη κοπέλα που 

θάµπωσε τον ∆ία και έγινε θεά. Ο έρωτάς 

τους κυλούσε ανέµελα µέχρι την ηµέρα 

που εκείνη πεθύµησε το σπίτι της και θέ-

λησε να επιστρέψει στη γη. «Έτσι είσαι;», 

είπε ο ∆ίας θυµωµένος και χωρίς δεύτερη σκέψη µε-

τέτρεψε την πανέµορφη κοπέλα σε αγκινάρα. Σε ένα 

αγκαθωτό λουλούδι που δεν είναι καν όµορφο. Ωστό-

σο, αν ψάξει κανείς στο εσωτερικό της, θα βρει ακόµη 

µια τρυφερή και γεµάτη γλύκα καρδιά!

Πάντα αδικηµένη η αγκινάρα και ως κοπέλα και ως 

λαχανικό, αφού η εµφάνισή της δεν την βοηθά και 

ακόµα και οι έµπειρες νοικοκυρές την αποφεύγουν 

θεωρώντας το καθάρισµά της µπελαλίδικο. Η αλή-

θεια είναι ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγµα 

στον κόσµο, αλλά δεν είναι και εγχείρηση ανοικτής 

καρδιάς και σίγουρα αξίζει τον κόπο.

Έτσι, εκτός από εκείνους που την αποφεύγουν, υπάρ-

χουν και εκείνοι που την αγαπούν και περιµένουν κά-

θε χρόνο υποµονετικά µέχρι την άνοιξη, οπότε οι πρώ-

τες αγκινάρες «σκάνε µύτη» στις λαϊκές αγορές και 

τους πάγκους των µανάβηδων. Θα µπορούσε να πει 

κάνεις ότι η αγκινάρα είναι το «φάρµακο» της άνοι-

ξης µίας και η έντονα αντιοξειδωτική της δράση έρχε-

ται να καθαρίσει τον οργανισµό από τα βαριά φαγη-

τά του χειµώνα. Είναι πλούσια σε βιταµίνες Α, Β και C, 

ενώ τα συστατικά της θεωρούνται χολαγωγά και διου-

ρητικά. Πιστεύεται, επίσης, ότι αποµακρύνουν τη χο-

ληστερίνη από το αίµα και βοηθούν στην καλή λει-

τουργία του ήπατος. Μάλιστα, οι αρχαίοι Έλληνες και 

οι Ρωµαίοι θεωρούσαν την αγκινάρα λιχουδιά ικανή 

να βελτιώσει και τις σεξουαλικές επιδόσεις.

Προερχόµενη από την Αφρική, η αγκινάρα πέρασε 

στην Ευρώπη για να καλλιεργηθεί σε όλες σχεδόν τις 

χώρες του Νότου, τη Βρετανία και τη Γαλλία. Στην Ελ-

λάδα το 90% της παραγωγής προέρχεται από την περι-

οχή των Ιρίων και της Κάντιας στην Αργολίδα.

Αν και χρειάστηκαν χρόνια για να εµπεδωθεί η αξία της 

για την παραγωγική ζωή της περιοχής, σήµερα η «Αγκι-

νάρα Ιρίων» έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην το-

πική γαστρονοµία, όπως αποδείχθηκε και µέσα από 

τις δεκάδες συνταγές του βιβλίου της Νίκης Τσεκούρα, 

«Αγκινάρα, ο θησαυρός της γης των Ιρίων» που κυκλο-

φόρησε το 2013. Άλλωστε, η καλλιέργεια της αγκινάρας 

µε την ανθεκτικότητα και προσαρµοστικότητά της «στή-

ριξε» τους παραγωγούς των Ιρίων κατά την εικοσαετία 

1980-2000, όταν η περιοχή αντιµετώπισε µια παρατετα-

µένη ξηρασία αλλά και ποιοτική αλλαγή των εδαφοϋ-

δατικών πόρων της. Το τελευταίο µεγάλο βήµα έγινε το 

φθινόπωρο 2018 όταν η ΕΕ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την 

αίτηση εγγραφής του όρου «Αγκινάρα Ιρίων» στο µη-

τρώο των Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων.

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

Η

·         

·         

 
Μεζές από τους λίγους  
η άγρια αγκινάρα της 
Κρήτης και της Μάνης 

Το 2018 η «Αγκινάρα 
Ιρίων» µπήκε στο µητρώο 
των προϊόντων ΠΓΕ

Κάθε Μάιο διοργανώνεται 
στα Ίρια η Γιορτή  
της Αγκινάρας
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗΣ

Α
πό την εκπαίδευση και τη µετα-

νάστευση, µέχρι τη φορολογία ή 

και την οδική ασφάλεια, φαίνε-

ται να µην υπάρχει τέλος στα πα-

ραδείγµατα προς µίµηση που οι 

Σουηδοί προσφέρουν στον υπόλοιπο κόσµο. 

Ένα παράδειγµα ακόµη είναι ο τρόπος µε τον 

οποίο η Σουηδία διαχειρίζεται την επικράτειά 

της. Σε αυτό το κοµµάτι της Σκανδιναβικής 

χερσονήσου η γη είναι ελεύθερη για περι-

πλάνηση, κατασκήνωση και κατοίκηση. Γι’ 

αυτό κάποιοι αποκαλούν πλέον τη Σουηδία 

«η χώρα Airbnb». 

Έτσι, η Σουηδία µπορεί να µην έχει Πύργο 

του Άιφελ ή πυραµίδες ως αξιοθέατα, έχει 

όµως κάτι µοναδικό. Την ελευθερία της πε-

ριπλάνησης. Κι ενώ σε άλλες χώρες, όπως 

για παράδειγµα στην Ελλάδα, οι κατασκηνω-

τές διώκονται µανιωδώς, όσο βρισκόµαστε 

στη Σουηδία έχουµε το δικαίωµα να περπα-

τάµε, να κάνουµε ποδήλατο, να οδηγούµε, 

να κάνουµε σκι αλλά και να κατασκηνώσου-

µε σε οποιαδήποτε ελεύθερη γη, µε ελάχι-

στους περιορισµούς. 

Το φαινόµενο της Ελευθερίας της Περιπλά-

νησης, ουσιαστικά είναι µια προστατευόµε-

νη από το νόµο αρχή, που δίνει σε όλους 

τους ανθρώπους το δικαίωµα να περιπλα-

νηθούν στη φύση – και ο θησαυρός της 

Σουηδίας δεν είναι κάτι άλλο από 

αυτές τις φυσικές οµορφιές. Έτσι 

στην όµορφη χώρα του Βορρά 

έχουµε δικαίωµα να στήσουµε 

σκηνή και να κοιµηθούµε κά-

τω από τ’ αστέρια, σε βουνά, δά-

ση ή λιβάδια, να ψαρέψουµε στις 

λίµνες, να µαζέψουµε λουλούδια και 

καρπούς ή να πάρουµε ένα καγιάκ και να 

γυρίσουµε µε κουπί τα νερά της, αρκεί να 

απέχουµε 70 µέτρα από κατοικίες ή καλλι-

εργούµενη γη και φυσικά να σεβόµαστε το 

τοπίο της και τα ζώα που ζουν εκεί. 

Η Ελευθερία της Περιπλάνησης δεν είναι µό-

νο ένας καλός τρόπος να διαφηµιστεί η Σου-

ηδία στους τουρίστες. Είναι δικαίωµα του αν-

θρώπου να έρθει σε επαφή µε το περιβάλλον 

καθώς και ένας ευσεβής πόθος για όλους 

εµάς που αναζητήσαµε την αίσθηση της 

ελευθερίας στη φύση όταν κάποτε στήσαµε 

σκηνές σε κάποιο νησί µε την ελπίδα να µη 

µας διώξουν/µαζέψουν οι δηµοτικές Αρχές.

Αξίζει να σηµειωθεί άλλωστε ότι ενώ οι ση-

µερινές γενιές, ιδιαίτερα οι νεότερες των 

µεγάλων αστικών κέντρων, βιώνουν µία 

περιβαλλοντική αµνησία αλλά και την απο-

ξένωσή τους από τη φύση, έχει αποδειχθεί 

ότι και περίπατοι στην ύπαιθρο ακόµα και 

κοντά στο αστικό περιβάλλον βελτιώνουν τη 

διάθεση µέσα από την υποκειµενική αίσθη-

ση σύνδεσης µε τη φύση.  

Η Ελευθερία της 
Περιπλάνησης 
έχει φυσικά και το 
δικό της hashtag, 
#freedomtoroam. 

 Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ    Α Π Ο  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο

I N F O
Με πληροφορίες από 
το κείµενο της Πέρσας 

Νικηφόρου για 
το doctv.gr

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

ΤΑ ∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  
Παλιότερα, όλα τα φώτα ήταν στραµµένα στις επιδοτήσεις. Σήµερα και µόνο 
το γεγονός ότι µιλάµε όλο και περισσότερο για την αξία των προϊόντων  
και για πρωταγωνιστές µε άµεση αναφορά στην αγορά είναι µια κατάκτηση.   
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΦΟΒΟΣ ΦΥΛΑΕΙ ΤΑ ΕΡΜΑ 
ΜΕΧΡΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Ε∆Ω ΕΙΠΑΝ 
ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΕΓΓΙΝΗΣ 
∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΠΑ∆ΟΣ  
ΤΟΥ ΟΛΟΦΡΕΣΚΟΥ  

Περισσότερο επαγγελματίας 

αγρότης και λιγότερο βαμμένος 

συνεταιριστής, ο Φώτης Παπα-

δόπουλος, βρέθηκε στο τιμόνι 

του νεοσύστατου Συνεταιρισμού 

Λαρισαίων Αγροτών περισσότερο 

ως λύση ανάγκης παρά ως αποτέ-

λεσμα στρατηγικής. Με τον καιρό 

δείχνει να αντιλαμβάνεται όλο και 

καλύτερα το ρόλο του. Έτσι, έχο-

ντας αποκαταστήσει την τάξη στα 

του οίκου του, μαζί με την ηγετική 

ομάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλί-

ες με ευρύτερο ενδιαφέρον. 

Καταξιωμένος στους εκκοκκιστές, 

από τον καιρό που ανέλαβε πρόε-

δρος της Διεπαγγελματικής, όλοι 

είπαν εδώ κάτι γίνεται. Και πράγ-

ματι ποτέ δεν έγινε τέτοια μελέτη 

των δεδομένων της αγοράς, ποτέ 

δεν κατατέθηκαν τόσες προτάσεις 

για την ενίσχυση της ταυτότητας 

του βαμβακιού. Από την άλλη, δεν 

έδειξε ποτέ τη δέουσα προσοχή 

στις ανάγκες των καλλιεργητών 

και τώρα δυσκολεύεται να περάσει 

τις επιλογές της οργάνωσης ακό-

μα και προς όφελος των αγροτών.  

Ο καλλιεργητής κηπευτικών από 

το Άνω Σούλι του Μαραθώνα, 

Βαγγέλης Ζεγγίνης δεν συμπαθεί 

τα ψυγεία. Γι’ αυτό, εδώ και 55 

χρόνια που είναι στην παρα-

γωγή και στις λαϊκές αγορές 

δεν απέκτησε ποτέ δικές του 

εγκαταστάσεις, αντίθετα δηλώνει 

οπαδός του ολόφρεσκου. Σε 65 

στρέμματα καλλιεργεί περί τα 15 

είδη πράσινων λαχανικών, κάνο-

ντας προσπάθεια προσαρμογής 

στις απαιτήσεις των πελατών που 

σέβονται την εποχικότητα. 
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΡΕΝΑ   

Για τον προϊστάμενο της 

διαχειριστικής αρχής που επο-

πτεύει τα Σχέδια Βελτίωσης δεν 

χρειάζονται συστάσεις. Ο Θύμιος 

Τσιατούρας, παρ’ ότι υπηρεσιακός 

χαμηλών τόνων, καταφέρνει με 

τις εμμονές του να δημιουργεί  

κάποιες φορές μποτιλιάρισμα. 

Τελευταίο του επίτευγμα, ο γνω-

στός τιμοκατάλογος των τρακτέρ 

με τον οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, 

επιχειρεί να ανατρέψει παγιωμέ-

νες αρχές του καπιταλισμού και 

της ελεύθερης αγοράς. Ο Θύμιος 

γράφει τη δική του ιστορία!  

ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΧΑΝΤΙΡΟΓΛΟΥ
ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑ∆Α

Εκεί στα Φάρσαλα, η αλήθεια είναι ότι γίνεται σοβαρή δουλειά. Η πρώτη αναγνωρισμένη 

Ομάδα Παραγωγών για τον κλάδο του βάμβακος που φέρει το όνομα «Cotton Farsala», 

φαίνεται να έχει βάλει ψηλά τον πήχη γύρω από τη δραστηριότητά της τα επόμενα 

χρόνια και ο Σάββας Μπαχαντίρογλου, ως ίσος μεταξύ ίσων, κινείται με απόλυτο σεβα-

σμό στο εγχείρημα της Ομάδας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά τα οποία οι άλλοι 

συζητούν και ξανασυζητούν, τα παιδιά της Cotton Farsala τα έχουν κάνει πράξη από την 

πρώτη μέρα της συγκρότησής τους. Καλλιεργούν όλοι με κοινές προδιαγραφές, επιλέ-

γουν συγκεκριμένες ποικιλίες, διαθέτουν όλη την παραγωγή τους σε ένα εκκοκκιστήριο, 

εισπράττουν ήδη επ’ αυτού αξιόλογες υπεραξίες και προχωρούν με συνέπεια. Η εκκαθάρι-

ση με βάση το εκκοκκισμένο και όχι το σύσπορο είναι για τους Φαρσαλινούς πολύ κοντά.     
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ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ VIRAL
H ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΡΟΖ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι ροδα-
κινιές του εύφορου κάμπου της Βέροιας 
άνθισαν δημιουργώντας μια απέραντη ροζ 
«θάλασσα» αλλά και το απόλυτο viral στo 
Instagram. Με στόχο την ανάδειξη και 
τη βιωματική εμπειρία του φαινομένου, ο 
Τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργάνωσε 
και φέτος σειρά δράσεων. Μεταξύ αυτών 
μια ποδηλατάδα στα ανθισμένα κτήματα, 
αναδρομική έκθεση φωτογραφίας αλλά και 
νέο φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα τις 
«Ανθισμένες Ροδακινιές». Οι διαγωνιζόμενοι 
μπορούν να στείλούν τις συμμετοχές τους 
μέχρι τις 29 Απριλίου 2019.

1

 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Τέχνη  
και πάθος

ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΚΑΙ  
ΤΟΝ ΟΡΥΖΩΝΑ 

Τον µισό χρόνο καλλιεργεί εντατικά 1.100 στρέµµατα µε ρύζι στον 
κάµπο της Χαλάστρας και άλλα 150 µε βαµβάκι και τον άλλο µισό 

συµµετέχει µε τα έργα του σε εκθέσεις στο Μόντε Κάρλο, το Παρίσι, 
τη Φλωρεντία, δίπλα σε «ιερά τέρατα» της ζωγραφικής. Βάσει των 
αποδόσεων των χωραφιών του, συγκαταλέγεται στην «ελίτ» των 
ορυζοπαραγωγών της χώρας και είναι ο µόνος Έλληνας που έχει 

τιµηθεί µε το βραβείο τέχνης «Λεονάρντο Ντα Βίντσι». 
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Π
ίσω από αυτή την προσωπι-

κότητα «δύο σε ένα» βρίσκε-

ται ο ∆ηµήτρης Χατζίκος, 

ένας 52χρονος, αναµφίβο-

λα, ξεχωριστός άνθρωπος από τη 

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.  Τον συ-

ναντήσαµε στο χώρο που φυλάσ-

σει τους πίνακές του σε ένα διά-

λειµµα του εξαντλητικού ωραρί-

ου (σ.σ. κυµαίνεται από 12 έως 19 

ώρες την ηµέρα) εργασιών προε-

τοιµασίας των χωραφιών του, ενό-

ψει της επικείµενης σποράς του 

ρυζιού. Μια µεγάλη σάλα στο σπί-

τι του, όπου η µυρωδιά του λαδιού 

και των χρωµάτων απλωνόταν κυ-

ριαρχικά σε κάθε γωνιά, κάτω από 

το βλέµµα γυµνών µοντέλων, πορ-

τρέτων και άλλων έργων, µε θεµα-

τολογία ιστορική, µυθολογική και 

θρησκευτική, όλα µε ανθρωποκε-

ντρική προσέγγιση.

«Η πρώτη µου ζωγραφιά απεικόνι-

ζε την Κοίµηση της Θεοτόκου, µε 
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F O O D  S T O R I E SB U S I N E S S  S T O R Y

βυζαντινή τεχνοτροπία, πάνω σε χαρτί 

και µε ξυλοµπογιές. ∆υστυχώς δεν το 

κράτησα αυτό το έργο. ∆εν µπορούσα 

να φανταστώ τότε ότι θα µπορούσε κά-

ποτε να έχει συναισθηµατική αξία για 

εµένα», τόνισε ο κ. Χατζίκος, σηµειώ-

νοντας πως ανακάλυψε την κλίση του 

στη ζωγραφική όταν ήταν περίπου έξι 

ετών, χωρίς, ωστόσο, να µπορεί να εξη-

γήσει ακόµη και σήµερα τι ήταν αυτό 

που «ξεκλείδωσε» το ταλέντο του.

Έκτοτε η ζωγραφική έγινε η αγαπηµέ-

νη του συνήθεια, µε τους αγρότες γο-

νείς του, τον κύριο Αριστοτέλη και την 

κυρία Αγαθή, να στέκονται απέναντι 

στη νέα δραστηριότητα του ∆ηµήτρη 

µε ευαρέσκεια κι ως ένα νεανικό παι-

χνίδι, δίχως να τον αποτρέπουν, αλλά 

ούτε και να τον ενθαρρύνουν. Περίπου 

την ίδια χρονική περίοδο ο κ. Αριστο-

τέλης Χατζίκος άρχισε να παίρνει µαζί 

του στα χωράφια τον ∆ηµήτρη, µε σκο-

πό να του δώσει µια πρόγευση από το 

γεωργικό επάγγελµα. «Από τα προσχο-

λικά χρόνια συνέβαινε αυτό κι οµολο-

γώ πως τότε δυσφορούσα», αναφέρει, 

προσθέτοντας ότι σταδιακά αυτό άλλα-

ξε και από την ηλικία των 10-12 ετών, 

τα καλοκαίρια, βοηθούσε ενεργά σε ερ-

γασίες όπως η το ξερίζωµα της µουχρί-

τσας, που τότε γινόταν µε το χέρι.

Για αρκετά χρόνια το βάρος της προ-

σοχής του ∆ηµήτρη έπεφτε στη ζω-

γραφική, την οποία φρόντιζε να εξε-

λίσσει κυρίως παρατηρώντας -µιας και 

δεν σπούδασε ποτέ το αντικείµενο- την 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που δέχεται ο ∆ηµήτρης Χατζίκος  
για συµµετοχές του σε διεθνείς εκθέσεις είναι πάρα πολλές 

ενώ κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τις προτάσεις από ιδιώτες 
που του έχουν παραγγείλει έργα και κυρίως πορτρέτα.
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τεχνοτροπία ζωγράφων τους οποίους 

θαύµαζε όπως οι Γύζης, Βολανάκης, , 

Εγκρ, Ρέµπραντ, Βερµίερ, αλλά και ο 

«Ελ Γκρέκο» τον οποίο συγκρίνει καλ-

λιτεχνικά µε τον Μιχαήλ Άγγελο.

Ταυτόχρονα επιτυγχάνει το 1985 να 

εισέλθει στο Πανεπιστήµιο και ξεκι-

νά να σπουδάζει οικονοµικά στο Αρι-

στοτέλειο, µε κατεύθυνση στη Γενι-

κή Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική, 

ενώ αµέσως µετά κάνει και Αγροτική 

Οικονοµία στην Πάτρα. «Η επιστήµη 

των Οικονοµικών πάντοτε µου άρεσε, 

αλλά ποτέ δεν την ερωτεύτηκα οπό-

τε δεν την εξάσκησα» εξοµολογείται 

αφοπλιστικά και σηµειώνει πως µε-

τά την αποφοίτησή του «ψάχτηκε» να 

ασχοληθεί µε τα κοινά. Στις δηµοτικές 

εκλογές του 1990, µάλιστα, σε ηλικία 

µόλις 23 ετών, τότε, «έσπασε» το ρε-

κόρ του νεότερου δηµοτικού συµβού-

λου της χώρας, ενώ στη συνέχεια ήρ-

θαν και προτάσεις για την κεντρική 

πολιτική σκηνή, αλλά τελικά -µε πα-

ρότρυνση και του τότε προέδρου της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Γ. Βασιλεί-

ου, µε τον οποίο είχε γνωριστεί- απο-

τραβήχτηκε, κρίνοντας πως «ήταν ένα 

σπορ που δεν µου ταίριαζε, ούτε κι 

εγώ του ταίριαζα».

Η διεθνής καταξίωση
«Ήταν το 2003 όταν ένα πορτρέτο 

που είχα κάνει δώρο γενεθλίων σε 

έναν Γάλλο φίλο µου, εκείνος απο-

φάσισε, εν αγνοία µου, να το θέσει 

στην κρίση ενός διαγωνισµού του 

∆ήµου του Παρισιού και κέρδισε το 

δεύτερο βραβείο. Με κάλεσαν να το 

παραλάβω και από τότε προέκυψαν 

δύο σταθερές συνεργασίες µέσα από 

τις οποίες πουλάω έργα µου, ορισµέ-

να εκ των οποίων στο Λονδίνο και τη 

Νέα Υόρκη», σηµείωσε ο κ. Χατζίκος, 

Η διεθνής καταξίωση, ωστόσο, ήρθε 

λίγα χρόνια αργότερα, µε την πρώτη 

του έκθεση τον Ιούλιο του 2015 στο 

Μόντε Κάρλο, ως καλεσµένος από τη 

Μόνα Γιουσέφ. «Την παραµονή της 

µετάβασής µου στην έκθεση ήµουν 

σε ψεκασµούς στα ρύζια και µε την 

επιστροφή µου έκανα λιπάνσεις» µας 

λέει ο κ. Χατζίκος.

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ µιλάει γαλλικά, αγ-
γλικά και ιταλικά ενώ έχει κάνει έξι χρόνια  

µαθήµατα πιάνου και δύο χρόνια κλασικό  
τραγούδι στο ωδείο της Χαλάστρας.  

ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ όπως διηγείται ο κ. Χατζίκος δέχθηκε πρόταση για να εκθέσει επτά έργα του στο Λούβρο, τον Οκτώβριο του 2015, δίπλα σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσµο 
ενώ το 2017 βραβεύτηκε από το υπουργείο Πολιτισµού της Ιταλίας µε το διεθνές βραβείο «Λεονάρντο Ντα Βίντσι» για το έργο του µε τα σύµβολα του µαρτυρίου του Ιησού.
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ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΣ 100% είναι αυτό το 

διάστηµα ο κ. Χατζίκος στην προετοι-

µασία των χωραφιών που διατηρεί µα-

ζί µε τον πατέρα του στον οποίο, όπως 

παραδέχεται, οφείλει την αγάπη του 

για τον πρωτογενή τοµέα. «Η καλλιέρ-

γεια τα τελευταία 8 χρόνια έχει διπλα-

σιαστεί. Έχουµε λίγο περισσότερα από 

1.200 στρέµµατα, από αυτά τα µισά εί-

ναι ιδιόκτητα και τα άλλα ενοικιαζόµε-

να», αναφέρει και προσθέτει ότι «ο πα-

τέρας µου παραµένει ενεργός, έχοντας 

το ρόλο του διευθυντή της ορχήστρας, 

ενώ εγώ είµαι εκτελεστικός, µε τις δι-

κές µου πρωτοβουλίες και επιλογές».

Βασική καλλιέργεια είναι το λευκό ρύ-

ζι «Ronaldo». Το όργωµα, το φρεζάρι-

σµα, το ισοπέδωµα, ο ψεκασµός κι η λί-

πανση είναι οι εργασίες µε τις οποίες 

γεµίζει από 12 έως 19 ώρες την ηµέρα, 

ο ∆ηµήτρης Χατζίκος κατά το µισό του 

έτους που ασχολείται µε τη γεωργία, 

στην οποία έχει επενδύσει αρκετά µεγά-

λα ποσά για τον κατάλληλο εξοπλισµό. 

Ο ίδιος έχει εγκαταστήσει αυτόµατο πι-

λότο στα τρακτέρ του, ώστε «να είµαι 

αφοσιωµένος στο πώς γίνεται η εκάστο-

τε εργασία και όχι να οδηγώ», ενώ δια-

θέτει λιπασµατοδιανοµέα αλλά και ψε-

καστικό ακριβείας. Στα σχέδιά του, την 

επόµενη χρονιά, είναι η αγορά δύο νέ-

ων παρελκόµενων, που αποτελούν ό,τι 

πιο σύγχρονο στον τοµέα τους, προκει-

µένου να µεγιστοποιήσει και τις απο-

δόσεις του οι οποίες ήδη ως «στήσιµο» 

ξεπερνούν τα 1.150 κιλά το στρέµµα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑ ΩΣ 19 ΩΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

«ΗΘΕΛΑ ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΥΡΟ, ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ»
ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ, ο ∆ηµήτρης Χατζίκος έχει και τις εκκεντρικότητές του, όπως µαρτυρά το 

«θηριώδες» τρακτέρ των 265 ίππων µε το οποίο πραγµατοποιεί τις βαριές εργασίες στο χωράφι. Πρόκειται για 

ένα Fendt που απέκτησε τον Οκτώβριο του 2013 και απαίτησε από την κατασκευάστρια εταιρεία, πληρώνοντας, 

βέβαια, το ανάλογο κόστος, να του το στείλουν σε µαύρο αντί για πράσινο χρώµα.«Ήθελα να είναι µαύρο το 

τρακτέρ. Το δίχως άλλο είναι µια εκκεντρικότητά µου και το ίδιο συµβαίνει και µε τα παρελκόµενα, τα οποία, στο 

βαθµό που είναι στο χέρι µου, προσαρµόζονται και αυτά στις αποχρώσεις, του µαύρου και του κόκκινου. Είναι θέµα 

αισθητικής, αρµονίας και προσωπικού γούστου», εξοµολογήθηκε στο Αγρόκτηµα ο ∆ηµήτρης Χατζίκος.

Για να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την καλλιέργεια 
επισκέπτεται κάθε χρόνο µεγάλες εκθέσεις του κλάδου.

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α
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Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   
ΘΕΛΕΙ ∆ΥΟ  

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ

τη σύγχρονη ορολογία 

του επιχειρείν έχει επι-

κρατήσει να ονοµάζο-

νται «creative couples». 

Ελληνιστί, «δηµιουργι-

κά ζευγάρια». Επαγγελµατίες, δη-

λαδή, από διάφορους τοµείς, που 

έχουν κατανοήσει ότι δεν τα ξέρουν 

όλα και προκειµένου να επιτύχουν 

τον στόχο τους, σε σχέση µε ένα προ-

ϊόν ή µια υπηρεσία που θέλουν να 

προωθήσουν στην αγορά, προστρέ-

χουν στους ειδικούς του marketing, 

του design και του branding, για 

εξειδικευµένη βοήθεια.

Σε µια χώρα µε ανεπτυγµένη κουλ-

τούρα συνεργασιών, η πρακτική αυ-

τή δεν θα έχρηζε καν σχολιασµού. 

Όµως στην Ελλάδα το συνεργάζε-

σθαι µόνο αυτονόητο δεν είναι.

Το πρόβληµα αφορά συνολικά στην 

ελληνική οικονοµία, αλλά ειδικά 

στον πρωτογενή τοµέα, η ανάγκη 

για τέτοιου είδους επαγγελµατι-

κές «συµµαχίες» είναι ακόµη µε-

γαλύτερη. Κι αυτό γιατί ο Έλληνας 

αγρότης που θέλει, για παράδειγ-

µα να καθετοποιήσει τη δραστηρι-

ότητά του, µπορεί µεν να παράγει 

προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά 

λόγω άγνοιας, πολλές φορές, των 

σύγχρονων µεθόδων προώθησής 

στην αγορά, αδυνατεί να προσπο-

ριστεί την προστιθέµενη αξία.

«Στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυ-

ξη εµπιστοσύνης µεταξύ παραγω-

γών και επαγγελµατιών. Η συνερ-

γασία είναι η λέξη κλειδί, διότι 

Επιλέγουν ο ένας τον άλλον άλλοτε µετά από επίµονο 
ψάξιµο ή ενίοτε και µε… προξενιό. Η σχέση τους για να 

µακροηµερεύσει, ωστόσο, προϋποθέτει εµπιστοσύνη, ανάγκη για 
συµπληρωµατικότητα και κυρίως αποτελεσµατικότητα

Το πρώτο «δίδυ-
µο», που παρουσι-
άστηκε, ήταν αυτό 
της  ∆ήµητρας ∆ι-
βάνη, της επιχείρη-
σης «∆ιβάνης Τυρο-
κοµικά», και Στέλιου 
Κουράκη, της εται-
ρείας κατασκευής 
ιστοσελίδων 
«Point Blank».

Σ

Creative Couples  
της ελληνικής αγοράς

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ «δίδυµο», που πα-

ρουσιάστηκε, ήταν αυτό της  

∆ήµητρας ∆ιβάνη, της επιχεί-

ρησης «∆ιβάνης Τυροκοµικά» 

και Στέλιου Κουράκη, της εται-

ρείας κατασκευής ιστοσελίδων 

«Point Blank». Ο κ. Κουρά-

κης µίλησε για τα «µυστικά» 

που πρέπει να προσέχει κα-

νείς όταν θέλει να στήσει ένα 

website. «Πρώτα πρέπει να κα-

ταλάβουµε το προϊόν, να ξέ-

ρουµε τι το κάνει µοναδικό, 

διότι αυτά είναι τα τούβλα για 

να χτίσουµε το υπόλοιπο οι-

κοδόµηµα», και πρόσθεσε ότι: 

«∆εν λέµε ψέµατα. Σε άλλα µέ-

σα µπορεί να τη γλιτώσεις, στο 

internet όµως όχι. Θα σε βγά-

λουν στη φόρα και τότε θα τρέ-

χεις και δεν θα φτάνεις». Τό-

νισε, επίσης, το ζήτηµα της 

συνέπειας, δηλαδή ότι αυτό 

που θα δει κάποιος στο site, 

στο ράφι και σε µια διαφηµι-

στική καταχώριση, πρέπει να 

έχει τον ίδιο χαρακτήρα.

Με βάση αυτή τη λογική στο 

website της επιχείρησης ανα-

δείχθηκε το γεγονός πως για 

πάνω από 90 χρόνια η ∆ιβά-

νης το βασικό κοµµάτι της πα-

ραγωγής το κάνει χειροποί-

ητα, ενώ µεγάλο βάρος στη 

νοστιµιά, την ποιότητα και τη 

µεσογειακή προέλευση των 

προϊόντων, τα οποία συνοδεύ-

τηκαν και µε πλούσιο φωτο-

γραφικό υλικό από το αρχείο 

της οικογένειας. Όλα αυτά 

µάλιστα ακολούθησαν το re-

branding της επιχείρησης. 

Το αποτέλεσµα; «Πολύ καλύ-

τερη τοποθέτηση από τους κα-

ταστηµατάρχες, που πήραν 

από µόνοι τους το προϊόν και 

το έβαλαν µπροστά στη βιτρί-

να. Παράλληλα, αποκτήσαµε 

αµεσότητα µε τον καταναλω-

τή», ανέφερε η κυρία ∆ιβάνη.

∆ΙΒΑΝΗΣ  ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΤΟ ART DESIGNER ΒΡΗΚΕ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 

χωρίς αυτή ούτε και branding µπο-

ρούµε να φτιάξουµε», τόνισε ο Πά-

νος Ρεµούνδος, της πρωτοβουλίας 

Creative Platform. Η αναφορά του 

έγινε κατά τη διάρκεια της ηµερίδας 

«Creative Couples: Ιστορίες παρα-

γωγών και δηµιουργών στον αγρο-

διατροφικό τοµέα», που οργάνωσε 

το πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη 

Νέα Γενιά» του Ιδρύµατος Σταύρος 

Νιάρχος, το οποίο, όπως είπε υπεύ-

θυνη επικοινωνίας του αµερικανι-

κού πανεπιστηµίου Rutgers στην 

Ελλάδα, Αναστασία Ψωµά, έχει στον 

πυρήνα της φιλοσοφίας του το να 

προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των 

ωφελούµενων των δράσεών του.

Στην εκδήλωση, που πραγµατο-

ποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης 

Detrop – Oenos 2019, τρία «δηµι-

ουργικά ζευγάρια» µε αντικείµενο 

στον αγροδιατροφικό τοµέα, µοι-

ράστηκαν τις καλές πρακτικές και 

τα λάθη προς αποφυγή, της κοινής 

τους επαγγελµατικής πορείας για 

τη δηµιουργία ενός brand.

Από αριστερά Χρήστος ∆. Κατσάνος, Brand Strategist στην εταιρεία Tropos Branding, Αναστασία Ψωµά, υπεύ-
θυνη Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Rutgers, και Πάνος Ρεµούνδος της πρωτοβουλίας Creative Platform.
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Σχεδόν 15 χρόνια συνεργασί-

ας µετρά το δηµιουργικό ζευγά-

ρι του Σάκη Καζάκη από τη γνω-

στή οικογενειακή επιχείρηση 

που παράγει τα «Αµπελόφυλλα 

της Μαριάννας» και της γραφί-

στριας, Φωτεινής Ανδρεάδου.

Στην περίπτωση αυτή έχει οικο-

δοµηθεί µια στενή σχέση εµπι-

στοσύνης ανάµεσα στις δύο 

πλευρές σε ό,τι αφορά στο σχε-

διασµό των συσκευασιών κι όχι 

µόνο, ενώ πολλά βήµατα έχουν 

γίνει και σε σχέση µε το «χτίσι-

µο» του branding, αλ-

λά και το marketing. 

Κάτι που άλλωστε 

µαρτυρά και η εµπορι-

κή πορεία που κάνουν 

όλα τα προϊόντα του 

Αµπελουργικού Οίκου 

Καζάκη, µε αιχµή τα 

αµπελόφυλλα, µε τα 

οποία έγινε γνωστή η 

επιχείρηση εντός και 

εκτός συνόρων και της έδωσαν 

τη δυνατότητα να πουλάει µε 

υψηλή προστιθέµενη αξία.

Οι αλλαγές που υιοθετούνται, 

ωστόσο, δεν είναι πάντοτε µια 

εύκολη υπόθεση, κυρίως λόγω 

της ισχυρής προσωπικότητας 

της Μαριάννας Καζάκη, η οποία, 

ως ψυχή της οικογενειακής επι-

χείρησης επιµένει στο «δόγµα», 

«οµάδα που κερδίζει δεν την αλ-

λάζεις». Έτσι για παράδειγµα, 

ενώ έχουν γίνει αρκετές προ-

τάσεις για να αντικατασταθεί το 

logo της επιχείρησης 

µε κάτι πιο σύγχρο-

νο και αντιπροσωπευ-

τικό (από το σκαρίφη-

µα του κτηρίου που 

χρησιµοποιήθηκε τα 

πρώτα χρόνια σαν 

συσκευαστήριο) της 

δραστηριότητάς της, 

υπάρχει το «βέτο» της 

Μαριάννας. 

ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  
ΘΕΛΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ

KLEA

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ... ΠΩΜΑ  
Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ της παράδοσης στα 

προϊόντα ελαιοκοµίας, είναι ένας 

από τους βασικούς στόχους της 

Klea Premium Olive Goods. Ο γε-

ωπόνος  ∆ηµήτρης Ψαθάς από τη 

Χαλκιδική βρήκε µια απεικόνιση 

ενός αρχαιοελληνικού αµφορέα 

του 600 π.Χ., που χρησιµοποι-

ούνταν για τη φύλαξη αιθέρι-

ων ελαίων, και αποφάσισε να 

την αξιοποιήσει µε συνοδοιπό-

ρο έναν κεραµίστα Γιώργο Μπα-

µπάτση για να εµφιαλώσει τη δι-

κή του παραγωγή αγουρέλαιου. 

Ωστόσο, µπελάς αποδείχθηκε 

στην προκειµένη περίπτωση το 

πώµα για το σφράγισµα του πή-

λινου αµφορέα, αφού ο παραγω-

γός χρειάστηκε να πάει µέχρι την 

Ιταλία για να βρει τη λύση. 
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Οι πολυφαινόλες των 
κερασιών διατηρούνται 
σε ποσοστό περίπου 
80%, ενώ κι από τα 
φλαβονοειδή, τα οποία 
είναι πολύ ευαίσθητα, 
παραµένει περί το 
50% των αρχικών 
συγκεντρώσεων, 
ανεξάρτητα από τη 
συνταγή του γλυκού. 

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ PERROTIS COLLEGE

ΥΓΙΕΙΝΟ ΟΣΟ ΤΟ ΝΩΠΟ ΦΡΟΥΤΟ  
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 

 

X
ωρίς ενοχές ή άλλες 

δεύτερες σκέψεις θα 

µπορούν να απολαµ-

βάνουν εφεξής οι λά-

τρεις των γλυκών του 

κουταλιού το παραδοσιακό γλύκισµα 

-σήµα κατατεθέν- της ελληνικής γα-

στρονοµίας και αναπόσπαστο µέρος 

της Μεσογειακής κουζίνας.

Τα… γλυκά νέα έρχονται από την 

επιστήµη και µολονότι είναι ακόµη 

σε επίπεδο… πρόγευσης, τα πρώ-

τα πειραµατικά ευρήµατα δείχνουν 

ότι η κατανάλωσή τους δεν προσθέ-

τει απλώς θερµίδες από τη ζάχαρη µε 

την οποία παρασκευάζονται, αλλά 

και ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό από 

τα χρήσιµα, για τη λειτουργία του αν-

θρώπινου οργανισµού, φωτοχηµικά 

στοιχεία των νωπών φρούτων.

∆ύο φοιτήτριες από την Άιοβα  
και το Κάλγκαρι η αιτία
Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 

2018, όταν δύο νεαρές φοιτήτρι-

ες, µία από το πανεπιστήµιο της Άιο-

Πολλά ωφέλιµα χηµικά 
συστατικά του νωπού 
κερασιού παραµένουν 
και στο βάζο σύµφωνα µε 
προκαταρκτική έρευνα 
του Perrotis College, που 
ανοίγει το δρόµο και για 
άλλες µελέτες που ίσως 
αναδείξουν το γλυκό του 
κουταλιού ως το πλέον 
υγιεινό επιδόρπιο

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

 

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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βα κι η άλλη από το Κάλγκαρι 

του Καναδά, έφτασαν στη Θεσ-

σαλονίκη, ως φιλοξενούµενες 

στο Perrotis College της Αµε-

ρικανικής Γεωργικής Σχολής, 

όπου και θα έκαναν την προ-

πτυχιακή τους διατριβή µε θέ-

µα τη Μεσογειακή διατροφή, 

αλλά ως µια γενικότητα, οπό-

τε χρειάστηκε να τις καθοδη-

γήσουν. «Ήρθαν και µε βρή-

καν, το συζητήσαµε και τους 

πρότεινα να κάνουν µια έρευ-

να για το γλυκό του κουταλιού 

και το κατά πόσο παραµένουν 

ή όχι αναλλοίωτα τα ευεργετι-

κά χηµικά συστατικά που περι-

έχουν τα φρέσκα φρούτα και 

µετά την µεταποίησή τους σε 

γλυκό», θυµάται ο δρ. Τρύφων 

Αδαµίδης, καθηγητής του τµή-

µατος Tεχνολογίας Tροφίµων 

στο Perrotis College και επιβλέ-

πων της εργαστηριακής έρευ-

νας των δύο φοιτητριών.

Μέτρηση ωφέλιµων 
συστατικών και στο γλυκό
«Αγοράσαµε µαυροκέρασα 

Εδέσσης και για την παρα-

σκευή του γλυκού, τα δύο κο-

ρίτσια ακολούθησαν δύο δια-

φορετικές συνταγές. Στη µια 

περίπτωση έβρασαν το νερό 

έως τους περίπου 104 βαθ-

µούς Κελσίου, µέχρι που έδε-

σε το σιρόπι και κατόπιν έρι-

ξαν τα κεράσια, βάζοντας 

προς το τέλος και λίγο κιτρι-

κό και µετά τα εναπόθεσαν 

σε αποστειρωµένα βάζα. Στη 

δεύτερη, τοποθετήθηκαν τα 

ξεκουκουτσιασµένα κερά-

σια στο ψυγείο από το προη-

γούµενο βράδυ να βγάλουν 

το ζουµί τους µαζί µε τη ζά-

χαρη και µετά ακολουθήθηκε 

η ίδια διαδικασία», αναφέρει ο 

συνοµιλητής µας.

Εξέπληξαν ευχάριστα 
τα προκαταρτικά ευρήµατα
Τα προκαταρτικά αποτελέσµατα 

που προέκυψαν εξέπληξαν, κα-

θώς κατέδειξαν ότι παρά το βρά-

σιµο, πολλά ωφέλιµα χηµικά συ-

στατικά του κερασιού, από αυτά 

που µετρήθηκαν, παραµένουν 

και στο βάζο. «Βρήκαν ότι οι πο-

λυφαινόλες των κερασιών διατη-

ρούνται σε ποσοστό περίπου 80%, 

κάτι που δεν το περιµέναµε, ενώ 

κι από τα φλαβονοειδή, τα οποία 

είναι πολύ ευαίσθητα, παραµένει 

περί το 50% των αρχικών συγκε-

ντρώσεων, ανεξάρτητα από τη συ-

νταγή που ακολουθήθηκε», µας 

εξηγεί ο δρ Αδαµίδης, προσπαθώ-

ντας, ωστόσο, να κρατήσει χαµη-

λούς, ακόµη, τόνους, µε την υπεν-

θύµιση πως τα αποτελέσµατα, για 

την ώρα, θεωρούνται προκαταρτι-

κά και πρέπει να επαναληφθούν 

ξανά και ξανά οι µετρήσεις, ώστε 

να επαναβεβαιωθούν.

Πρώτη κίνηση της 
ερευνητικής οµάδας 
ήταν να αγοράσει 
φρέσκα κεράσια. Επι-
λέχθηκε ένας συγκε-
κριµένος παραγωγός, 
ώστε να διασφαλιστεί 
πως κάθε φορά θα 
παίρνουν την ίδια 
ποικιλία κι από την 
ίδια περιοχή, ώστε 
το δείγµα να είναι 
σταθερό.

«ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΑΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ κι επειδή εκείνη 

την περίοδο τα φρούτα που ήταν διαθέσιµα ήταν 

τα κεράσια, αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε το 

γλυκό κεράσι, καθώς θέλαµε να έχουµε τη δυνα-

τότητα να κάνουµε και συγκριτική µελέτη, µετα-

ξύ των νωπών και των µεταποιηµένων» εξηγεί στο 

«Αγρόκτηµα» ο δρ Αδαµίδης και προσθέτει: «Κα-

ταλήξαµε πως θα ήταν χρήσιµο να µετρήσουµε κά-

ποια χηµικά στοιχεία όπως φλαβόρες, φλαβονό-

λες, φλαβονοειδή, πολυφαινόλες και αντιοξειδω-

τικά, τα οποία βοηθούν στην υγεία και στην επι-

βράδυνση της ανθρώπινης γήρανσης».

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ 
ΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΟΥΝ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ

Η επανάληψη των 
μετρήσεων για να 
επαναβεβαιωθούν  
έχει ήδη ξεκινήσει,  
από τον σπουδαστή 
Hamzeh Battiki 
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Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

Το Perrotis College, 
πραγµατοποιεί πα-
ράλληλα λεπτοµερή 
πειράµατα και αναλύ-
σεις για το ελαιόλαδο 
και την ελιά, κυρίως 
όσων αφορά στην 
επίδραση των καλλι-
εργητικών τεχνικών 
στην ποιότητα και σε 
µια σειρά χηµικών 
συστατικών τους.

Ο ∆Ρ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ αποφάσισε 

να ανοίξει τον κύκλο του πει-

ραµατισµού και σε γλυκά του 

κουταλιού από άλλα φρού-

τα. Έτσι, κατόπιν σχετικής συ-

νεννόησης, ανέλαβε ο φοιτη-

τής του κολλεγίου Ανδρέας Κο-

ροµίκης, µε καταγωγή από την 

Αργολίδα, να κάνει αντίστοιχη 

έρευνα µε το µήλο.

Κι εδώ ακολουθήθηκε η ίδια δι-

αδικασία µε επιλογή συγκεκρι-

µένου πωλητή και αγορά µή-

λων της ποικιλίας «Starkin», τα 

οποία µετά το βράσιµό τους, το-

ποθετήθηκαν σε αποστειρωµέ-

να βαζάκια και πλέον έχει ξε-

κινήσει το πειραµατικό στάδιο 

που θα διαρκέσει µέχρι περί-

που το φετινό Πάσχα, στο τέλος 

Απριλίου. Η µόνη διαφορά στην 

περίπτωση του µήλου, είναι ότι 

τα νωπά φρούτα πριν βράσουν 

µε το σιρόπι, είχαν ξεφλουδιστεί 

κι αυτό ίσως επηρεάσει τα τελι-

κά αποτελέσµατα, αφού, όπως 

αναφέρει ο δρ Αδαµίδης, «στην 

φλούδα βρίσκονται τα περισσό-

τερα φυτοχηµικά συστατικά».

Το πλάνο προβλέπει να γίνουν 

και άλλα πειραµατικά, καθώς η 

παλέτα µε τα γλυκά κουταλιού 

στην ελληνική διατροφή αριθ-

µεί µεγάλο αριθµό διαφορετι-

κών επιλογών, αν κι αυτό που 

δυσκολεύει τα πράγµατα εί-

ναι πως τα περισσότερα φρέ-

σκα φρούτα που γίνονται γλυ-

κό κουταλιού είναι διαθέσιµα 

στο τέλος της άνοιξης και το κα-

λοκαίρι, όταν, δηλαδή, οι φοιτη-

τές, κάνουν διακοπές.

Στο νέο κύκλο πειραµατισµών σε γλυκά του κουταλιού και φρούτα που άνοιξε ο δρ Αδαµίδης (δεξιά) συµµετέχει ο φοιτητής του κολλεγίου Ανδρέας Κοροµίκης. 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΛΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ
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Ιστορίες επιτυχίας στην ελληνική αγορά  

ΟΣΠΡΙΑ
& ΡΥΖΙ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Κατακτούν τα όσπρια τα τραπέζια των εναλλακτικών τρόπων διατροφής, την ώρα 
που το πρωτεϊνούχο ρύζι με νέες τεχνικές και ποικιλίες γίνεται premium τροφή

27-41_afierwma.indd   27 26/03/2019   23:11



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ28

Α Γ Ο Ρ Α

ακές και ρεβίθια φαί-

νεται πως τα επόµε-

να χρόνια θα µονο-

πωλήσουν τα τραπέζια 

όσων ακολουθούν δίαι-

τες στα πρότυπα της σύγχρονης γα-

στρονοµικής κουλτούρας του βεγκα-

νισµού, η οποία παρασέρνει αναπό-

φευκτα και νοµοτελειακά και τους 

ουρανίσκους των λεγόµενων «παρα-

δοσιακών» καταναλωτών, λόγω της 

προβολής που τυγχάνουν σε κάθε 

σχετική έκφραση της σύγχρονης δη-

µοφιλούς κουλτούρας.

ΟΣΠΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  
Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Περισσότεροι από 3.500 νέοι κωδικοί τελικών προϊόντων µε 
βάση τα όσπρια κυκλοφόρησαν στα πρώτα µισά της δεκαετίας 
2010, µε το συνολικό παραγωγικό τονάζ της ΕΕ να µην ξεπερνά 
το 6% της συνολικής διάθεσης, αφήνοντας περιθώρια ανάπτυξης
Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

Την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί κατακόρυφα  
η χρήση φυτικών πρωτεϊνών και στη βιοµηχανία τροφίµων, 
ως εναλλακτικά παρασκευάσµατα κρέατος.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΞΗΡΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΠΟΠ
ΠΓΕ

1
1
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7

2
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1
8

7

2
8

6

11
26

2
3

1

1
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1
1

ΡΕΒΙΘΙΑ

185.000

ΚΟΥΚΙΑ

236.000

ΑΡΑΚΑΣ

618.000

ΦΑΣΟΛΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
ΟΣΠΡΙΑ

236.000

ΣΟΓΙΑ 

290.000

ΦΑΚΕΣ

293.000

ΣΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΕ �ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟI�

9%

11%

13%

14%

29%

24%
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Οι µεταβαλλόµενες κατα-

ναλωτικές συνήθειες υπα-

γορεύουν και εστιάζουν σε 

προϊόντα που ταιριάζουν 

συγκυριακά στο ευρωπαϊ-

κό προφίλ γεωργίας, όπως 

είναι τα ποιοτικά και τις πε-

ρισσότερες φορές βιολογι-

κής καλλιέργειας όσπρια.  

Στον τοµέα των τροφί-

µων η διάκριση στην αγο-

ρά αφορά τα όσπρια, επε-

ξεργασµένα πρωτεϊνού-

χα τρόφιµα καθώς και λει-

τουργικά πρωτεϊνούχα συ-

στατικά για τη βιοµηχανία, 

όπως είναι για παράδειγµα 

το αλεύρι από ρεβίθια.

Τα παραπάνω αναδει-

κνύονται από έρευνα που 

δηµοσίευσε πρόσφατα η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 

οποία έχει επιµεληθεί η 

Ευρωπαϊκή Οµάδα Οικο-

νοµικών Συµφερόντων 

Agrosynergie. Η έρευνα 

εξετάζει τις χρήσεις πλού-

σιων σε πρωτεϊνες καλλι-

εργειών, καθώς και των οι-

κονοµικών παραγόντων 

που επηρεάζουν την πα-

ραγωγή τόσο στον τοµέα 

των ζωοτροφών, όσο και 

στη βιοµηχανία τροφίµων. 

Οι ερευνητές που υπογρά-

φουν  την έκθεση υποστη-

ρίζουν ότι οι δίαιτες αυτές 

θα γίνονται όλο και πιο 

δηµοφιλείς όσο περνούν 

τα χρόνια, ατσαλώνοντας 

τη ζήτηση για αποξηραµέ-

να όσπρια. 

Με όρους τονάζ, η πα-

ραγωγή οσπρίων δεν ξε-

περνά το 6% της συνολι-

κής διάθεσης των φυτι-

κών πρωτεϊνών στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο 

επειδή ως επί το πλείστον 

η παραγωγή απευθύνε-

ται σε περισσότερο εξειδι-

κευµένες αγορές, η προ-

στιθέµενη αξία των προ-

ϊόντων αυτών δεν µπο-

ρεί να συγκριθεί µε την 

αξία όσων απευθύνονται 

στην αγορά των ζωοτρο-

φών. Το 75% της κατανά-

λωσης των προϊόντων αυ-

τών, σύµφωνα µε την έκ-

θεση, αποτελείται από ξη-

ρά όσπρια, ενώ την τελευ-

ταία δεκαετία έχει αυξηθεί 

κατακόρυφα η χρήση φυ-

τικών πρωτεϊνών και στη 

βιοµηχανία τροφίµων, ως 

εναλλακτικά παρασκευά-

σµατα κρέατος.

ΒΑΣΙΚΗ Α’ ΥΛΗ ΣΤΟ ΧΑΡΜΑΝΙ 
ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΑ ΡΕΒΙΘΙΑ
Περισσότερα από 3.500 

νέα προϊόντα κυκλοφό-

ρησαν µέσα σε µόλις 

τέσσερα χρόνια στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση µέσα 

στη δεκαετία του 2010, 

όταν ξεκίνησε η µετα-

ποίηση οσπρίων για 

την παρασκευή υπο-

κατάστατων του κρέα-

τος τροφίµων. Πρόκει-

ται για καινοτόµα προϊ-

όντα, τα οποία προσφέ-

ρουν στους καταναλωτές 

εναλλακτικούς τρόπους 

για την κατανάλωση 

οσπρίων, επιχειρώντας 

να ξεπεράσουν έναν 

βασικό αποθαρρυντι-

κό παράγοντα στην κα-

τανάλωση αποξηραµέ-

νων οσπρίων, που είναι 

ο χρόνος µαγειρέµατος. 

Τέτοια προϊόντα µπορεί 

να είναι ακόµα και µακα-

ρόνια που φτιάχνονται 

από ένα µείγµα οσπρί-

ων και σκληρού αλευ-

ριού ή σνακ βασισµένα 

σε φυτικές πρωτεΐνες. 

Ο κύκλος εργασιών των 

εταιρειών αυτών ξεπέρα-

σε τα 780 εκατ. ευρώ το 

2017, ενώ το 2008 ήταν 

στα 464 εκατ. ευρώ.    

Σε όρους αξίας, από το 

2017 η Ευρώπη συνιστά 

τη µεγαλύτερη αγορά 

υποκατάστατων τροφί-

µων κρέατος παγκοσµί-

ως. Η συγκεκριµένη αγο-

ρά χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία µεγάλων 

παρασκευαστών τέτοιων 

προϊόντων που ως πρώτη 

ύλη χρησιµοποιούν φα-

σόλι σόγιας και όσπρια. 

Εδώ κυριαρχούν συγκε-

κριµένα κράτη-µέλη 

όπως είναι η Γερµανία, η 

Ισπανία, η Γαλλία, η Ιτα-

λία και η Ολλανδία, που 

µαζί µε το Ηνωµένο Βα-

σίλειο ελέγχουν το  69% 

της ευρωπαϊκής αγοράς. 

Σε όρους αξίας, τα προ-

ϊόντα που σκοράρουν 

περισσότερο, είναι αυτά 

που ως πρώτη ύλη αξιο-

ποιούν τη σόγια, σε πο-

σοστό 62%, ωστόσο αυτό 

αλλάζει και τα τελευταία 

χρόνια µερίδιο στην αγο-

ρά κερδίζουν τα όσπρια.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
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ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
Η ΦΑΒΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΟΦΗ MILLENNIALS 
Πρώτο στις µηχανές αναζήτησης το φαγητό που συντήρησε τους φτωχούς κατοίκους των ελληνικών νησιών,  
η φάβα, γίνεται πηγή έµπνευσης και δηµιουργίας τόσο γαστρονοµικά, όσο και φωτογραφικά στο Ιnstagram  

Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

Λίγο πριν κλείσει το 2018, η 

Google έδωσε στη δηµοσιότη-

τα τις κορυφαίες αναζητήσεις 

των Ελλήνων χρηστών κατά 

την καθιερωµένη πρακτική της. 

Η παραδοσιακή φάβα, φτιαγµέ-

νη από το λαθούρι, ένα από τα 

πιο ταπεινά υλικά της ελληνι-

κής κουζίνας, το φαγητό που 

συντηρούσε τους φτωχούς κα-

τοίκους των ελληνικών νησιών, 

ιδίως των Κυκλάδων, όπου θεω-

ρείται περίπου ως εθνικό φαγη-

τό, βρέθηκε στην  κορυφή της 

λίστας αναζητήσεων συνταγών 

των χρηστών. Αξίζει να σηµει-

ωθεί πως στο παράλληλο σύ-

µπαν των µέσων κοινωνικής δι-

κτύωσης, και ειδικά σε αυτό του 

αγαπηµένου των millennials, 

Instagram, φιλοξενούνται υπό 

την οµπρέλα του hashtag, µερι-

κές χιλιάδες φωτογραφίες από 

συνταγές-δηµιουργίες των µε-

λών της κοινότητας.    

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί 

πως η φάβα, ένα είδος πουρέ 

από το πολτοποιηµένο όσπριο 

που χρησιµοποιείται εδώ στην 

Ελλάδα, καµία σχέση δεν έχει 

µε τη φάβα όπως την γνωρί-

ζουν οι Ιταλοί και οι Αµερικα-

νοί, δηλαδή τα κουκιά.

Οι πιο γνωστές ποικιλίες εί-

ναι η «Φάβα Φενεού ΠΓΕ», που 

καλλιεργείται στην περιοχή του 

Φενεού και της Στυµφαλίας και 

η «Φάβα Σαντορίνης ΠΟΠ». Η 

τελευταία, καλλιεργείται στην 

Ελλάδα από τα τέλη του 19ου 

αιώνα µέχρι σήµερα. Επίσης, 

υπάρχει η φάβα Σκύρου, Αµορ-

γού (L. Odorata), Σχοινούσας 

και η κουκοφάβα στην Κρή-

τη (L. Ochrus). Μάλιστα, πρό-

σφατα ο Αγροτικός Μελισσο-

κοµικός Συνεταιρισµός Αµορ-

γού, µε έδρα την Χώρα Αµορ-

γού, υπέβαλε αίτηση καταχώ-

ρισης της ονοµασίας «Το Φά-

βα της Αµοργού» στο Ενωσια-

κό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως Προ-

στατευόµενη Γεωγραφική Έν-

δειξη (ΠΓΕ).

Η Αµοργός,  
επιχειρεί και αυτή να 
µπει στον ευρωπαϊκό 

χάρτη των γεωγραφικών 
ενδείξεων, υποβάλλο-
ντας πρόσφατα αίτηση 

καταχώρησης της Φάβας 
της Αµοργού στο Ενωσι-

ακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ
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STREET FOOD
ΦΑΛΑΦΕΛ, ΤΟ ΝΕΟ ΠΙΤΟΓΥΡΟ 

Αναµφίβολα οι συνταγές µε βά-

ση τα όσπρια, καθιερώνονται ως 

η νέα τάση στο γρήγορο φαγητό, 

γεγονός που µαρτυρούν αφενός 

οι εκθέσεις της ΕΕ, αφετέρου το βί-

ωµα της καθηµερινότητας στα µε-

γάλα αστικά κέντρα. Περπατώντας 

κανείς στην Αιόλου στο κέντρο της 

Αθήνας ή σε ανερχόµενες γειτο-

νιές όπως το Παγκράτι, θα παρατη-

ρήσει πλήθος κόσµου να σχηµα-

τίζει ουρές έξω από καταστήµατα 

που σερβίρουν φαλάφελ. 

Εδώ και εκατοντάδες χρόνια το 

φαλάφελ ήταν δηµοφιλές σε περι-

οχές της Μέσης Ανατολής και τµή-

µατα της Βορείου Αφρικής, ενώ 

στον δυτικό κόσµο έκανε την εµ-

φάνισή του στις αρχές της χιλιετί-

ας, µαζί µε την άνοδο των χορτο-

φάγων. Ωστόσο τίποτα δεν µπορεί 

να σηµατοδοτήσει την ακµή του 

συγκεκριµένου εδέσµατος που ως 

βάση έχει το ταπεινό ρεβίθι, όσο η 

προσθήκη του στα ράφια της µε-

γαλύτερης αλυσίδας φούρνων 

του ΗΒ, το Greggs, η οποία, όπως 

µεταδίδει ο Independent, σηµεί-

ωσε σηµαντική αύξηση των κερ-

δών της κατά το πρώτο τετράµηνο 

του 2016 µετά την προσθήκη της 

δικής της εκδοχής της συνταγής. 
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A
κριβώς στο κέντρο του νη-

σιού της Λευκάδας, εκεί 

όπου προεξέχουν οι κορυ-

φές των Σταυρωτών, του 

Μέγα Όρους, του Αη Λιά και της 

Ελάτης, βρίσκεται η Εγκλουβή, το 

ψηλότερο και πιο ορεινό χωριό 

του νησιού. Οι ογδόντα κάτοικοι 

του χωριού, καλλιεργούν στα χω-

ράφια τους, σε υψόµετρο περί τα 

1.000 µέτρα, ένα ιδιαίτερο όσπριο. 

Ο αρχαίος οικισµός του οροπεδί-

ου Βουνί απαρτίζεται από πέτρινα 

κτίσµατα και αλώνια, ενώ αποτε-

λεί το φυσικό περιβάλλον για την 

καλλιέργεια της ξακουστής φα-

κής της Εγκλουβής, που θεωρεί-

ται η καλύτερη φακή στον κόσµο 

και της οποίας η τιµή ανταγωνί-

ζεται το χαβιάρι  ενώ η παραγωγή 

της προπωλείται πριν καλά γίνει 

η συγκοµιδή της φακής. Για του 

λόγου το αληθές, οι 20 µε 30 τό-

νοι που µαζεύονται µε το χέρι κά-

θε χρόνο, απορροφώνται εντός 20 

ηµερών, µε την τιµή της να ξεκινά 

από τα 10 µε 12 ευρώ το κιλό και 

να ξεπερνάει τα 20. Τις περισσό-

τερες φορές µάλιστα η διαδικασία 

της πώλησης γίνεται χέρι µε χέρι, 

από τον παραγωγό στον κατανα-

λωτή. Συνοπτικά η φακή αυτή εί-

ναι τόσο λιγοστή και σπάνια, που 

ελάχιστοι την έχουν δοκιµάσει.

Η διαδικασία παραγωγής της ιδι-

αίτερης αυτής φακής, που ξεχω-

Η ΦΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΟΥΒΗ
ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ
Με τιµή που ανταγωνίζεται το χαβιάρι, η σοδειά πωλείται πριν καλά καλά γίνει η συγκοµιδή

F O O D  S T O R I E S
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ρίζει για τα χαρακτηριστικά της 

ως προς τη γεύση και το βρασµό, 

ξεκινά λίγο µετά την Πρωτοχρο-

νιά. Οι γυναίκες του χωριού, φο-

ρώντας την τοπική φορεσιά τους, 

σπέρνουν τη φακή µε τα «παγα-

νά», και την αφήνουν να «κοιµη-

θεί» κάτω από το χιόνι. 

Την άνοιξη, µε γνώση και επιδε-

ξιότητα, οι Εγκλουβισάνοι καλλι-

εργητές ξεκινούν µε το ξεβοτάνι-

σµα. Οι ίδιοι, ποτέ δεν δέχθηκαν 

να εφαρµόσουν παρεµβάσεις ζιζα-

νιοκτονίας µε προϊόντα φυτοπρο-

στασίας, και έτσι η χειρονακτική 

εξόντωσή  τους, καθιστά την καλ-

λιέργεια της φακής αυτής επίπο-

νη αλλά και άκρως βιολογική. Πε-

ρί τα µέσα Ιουνίου, όταν ωριµάσει 

το φυτό, ξεριζώνουν τη φακή επί-

σης µε τα χέρια και την πάνε στο 

αλώνι, ενώ κρατούν το σπόρο και 

για την επόµενη χρονιά. 

Στη µεγάλη οθόνη
Η φακή της Εγκλουβής φυλάσσε-

ται µε άλλους σπόρους, σε ειδι-

κές συνθήκες, στο ∆ιεθνές Κέντρο 

Αγροτικής Έρευνας για τις Ξηρές 

Περιοχές (ICARDA) στη Συρία και 

στον Οργανισµό για τα Τρόφιµα 

και την Γεωργία (FAO) των Ηνω-

µένων Εθνών. Φέρει δε τον κωδι-

κό ονοµασίας ILL293. Ο κωδικός 

αυτός έδωσε εν µέρει το όνοµα 

σε ένα ντοκιµαντέρ που άντλησε 

έµπνευση από τον αρχαίο πέτρι-

νο οικισµό µε τα αλώνια του. «Το 

οροπέδιο της Εγκλουβής-Κωδικός: 

ILL 293» (2010, 76’), σε σκηνοθε-

σία Ελεονώρας Φιώρου, είναι αφι-

ερωµένο στην ιδιαίτερη αυτή φα-

κή, ενώ προβλήθηκε σε πολλά δι-

εθνή φεστιβάλ  µέχρι σήµερα, και 

βραβεύτηκε στο 27ο International 

Film Festival AGROFILM 2010, στη 

Νitra της Σλοβακίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΦΑΚΗΣ;
Στα παραδοσιακά ελληνικά φα-

κοτόπια, οι σπόροι δεν ανήκαν 

σε κάποια πιστοποιηµένη ποι-

κιλία και οι φακές ήταν γνωστές 

µόνο µε το όνοµα της περιοχής 

(Εγκλουβής, Εβρου, Κοζάνης, ∆ο-

µοκού). Ωστόσο, πριν από µερι-

κές δεκαετίες σχεδιάστηκαν από 

ελληνικά ινστιτούτα πιστοποι-

ηµένες ποικιλίες που ταίριαζαν 

στα ελληνικά εδάφη. Από αυτές, 

λίγες έχουν πια αποµείνει, µε πιο 

γνωστές τις ψιλές «Σάµος» και 

«∆ήµητρα», που εξακολουθούν 

να καλλιεργούνται και σήµερα 

και θεωρούνται πολύ καλής ποι-

ότητας. Όλες οι υπόλοιπες έχουν 

σχεδόν εξαφανιστεί, αφού αντι-

καταστάθηκαν από ξένες.

Εγκλωβισµένη  
στα βουνά

Η ονοµασία του χωριού, 
υποδηλώνει την τοποθεσία 
του µιας και είναι εγκλωβι-
σµένο ανάµεσα σε βουνά. Η 
Εγκλουβή έχει διατηρήσει τον 
παραδοσιακό «χωριάτικο» 
χαρακτήρα της, µε τα πέτρινα 
σπίτια µέσα σε µια άγρια πε-
τρώδη οµορφιά που ξαφνιάζει 
ευχάριστα τον επισκέπτη.
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Μια πλούσια ποικιλία οσπρίων 

όπως φακές από τα Φάρσαλα 

και την Καστοριά, φάβα από τη 

Λάρισα, γίγαντες από τις Πρέ-

σπες, φασόλια από την Καβά-

λα και ρεβίθια από τη Λάρισα 

και τα Γρεβενά, περιλαµβάνει 

η σειρά  προϊόντων «η ΑΒ κο-

ντά στην Ελληνική Γη». Πρόκει-

ται για εκλεκτές γεύσεις προϊό-

ντων που παράγονται στις πιο 

φηµισµένες περιοχές της Ελλά-

δος µε αυθεντικές παραδοσια-

κές συνταγές και µέσω του δι-

κτύου των Άλφα Βήτα γίνονται 

διαθέσιµα για κάθε νοικοκυ-

ριό. Μαζί µε τα όσπρια η σειρά 

περιλαµβάνει επίσης εξαιρετι-

κά παρθένα ελαιόλαδα, αλεύρι 

από τη ∆ράµα, χυλοπίτες από το 

Μέτσοβο, παξιµάδια από τα Κύ-

θηρα, ξηρούς καρπούς, αφεψή-

µατα, µέλι, ελιές, πάστες ελιάς, 

ρύζια, γλυκά του κουταλιού, 

µαστίχα Χίου πρώτης ποιότη-

τας και όλα αυστηρά... ελληνι-

κής παραγωγής. 

Και αυτό γιατί η Αλφα Βήτα 

εµπιστεύεται τους  Έλληνες πα-

ραγωγούς και το µεράκι τους 

παρέχοντάς τους καθοδήγηση, 

εκπαίδευση, όλα τα απαραίτη-

τα εφόδια και την τεχνογνωσία 

που χρειάζονται για να προσφέ-

ρουν τα καλύτερα προϊόντα από 

κάθε γωνιά του τόπου. Και αυ-

τή η σχέση διατηρείται µε συνέ-

πεια προκειµένου τα ελληνικά 

νοικοκυριά να απολαµβάνουν 

αγαπηµένες γεύσεις.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ,  
ΑΠΟ ΦΗΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Από τα καταστήµατα της ΑΒ Βασιλόπουλος, προϊόντα που παράγονται µε τεχνογνωσία και µεράκι

Φασόλια  
µέτρια 
Καβάλας
Λέξη-κλειδί, το 
ήπιο µεσογειακό 
κλίµα, µε τα 
ελαφριά εδάφη 
που στραγγίζουν 
εύκολα και βοη-
θούν τα φασόλια 
να αποκτήσουν 
υπέροχη γεύση και 
βελούδινη υφή, 
ό,τι πρέπει για σού-
πες και σαλάτες.

Φακές 
Φαρσάλων
Αναπτύσσονται σε 
έδαφος πλούσιο 
σε φώσφορο και 
κάλιο. Συνδυά-
ζονται µε ρύζι σε 
σούπες και σαλά-
τες για γεύµατα µε 
πρωτεΐνη υψηλής 
διατροφικής αξίας.

Πρεσπών Φλώρινας

ΓΙΓΑΝΤΕΣ 
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ µικροκλίµα της 

περιοχής των Πρεσπών, 

οι ανοιχτοί αγροί της καλ-

λιέργειας και η σύνθεση 

του εδάφους συµβάλ-

λουν, µεταξύ άλλων πα-

ραγόντων, στην εξαιρετι-

κή ποιότητα και τον εξαι-

ρετικά µικρό χρόνο βρα-

σίµατος που απαιτούν τα 

φασόλια που παράγονται 

σε αυτή την περιοχή και 

έχουν κατακτήσει όλη την 

Ελλάδα.

Ρεβίθια µικρόσπερµα

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΕ ΓΕΥΣΗ γήινη και υφή 

ανάγλυφη, τα µικρόσπερ-

µα ρεβίθια Γρεβενών καλ-

λιεργούνται στα ορεινά 

χωριά των Γρεβενών και 

στις γύρω πλαγιές των 

βουνών µε τον παραδο-

σιακό τρόπο από ντό-

πιους γεωργούς. Μεταξύ 

άλλων παραγόντων είναι 

το υψόµετρο και ο καθα-

ρός αέρας που τα κάνουν 

εξαιρετικά νόστιµα.
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Παραδοσιακές ποικιλίες Συνεταιρισµός «Πελεκάνος» Από την Καστοριά  
Στο Βελεστίνο Μαγνησίας, 

στο Αγρόκτηµα «Φεραία Γη» 
της οικογένειας Αραµπατζή, 

καλλιεργούνται εδώ και 30 χρόνια 
παραδοσιακές ποικιλίες οσπρίων 

και αρωµατικών φυτών. Στόχος της 
οικογένειας είναι η διάδοση των 

µοναδικών προϊόντων του τόπου της.

Τα φασόλια Πρεσπών διαθέτουν 
ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

σε σχέση µε οµοειδή προϊόντα 
από άλλες περιοχές. ∆ιαθέτουν 

περισσότερες πρωτεΐνες, ενέργεια 
και υδατάνθρακες και το γεγονός 

αυτό αποδεικνύεται από τους πίνακες 
των χηµικών αναλύσεών τους.

Το 1968, η Άροσις γίνεται η πρώτη 
που λανσάρει στην ελληνική 

αγορά συσκευασµένα φασόλια και 
φακές Καστοριάς σε πακέτα του 
µισού κιλού. Σήµερα η εταιρεία, 

που διοικείται από την τρίτη γενιά, 
καλύπτει ακόµα και έτοιµα  

σπιτικά γεύµατα.  

H AGRIFARM ξεκίνησε το 2014 µε 
σκοπό τη παραγωγή και τυποποίηση 
αγροτικών προϊόντων, δίνοντας 
έµφαση σε ελληνικές ποικιλίες 
οσπρίων και ρυζιού, µέσω της 
υιοθέτησης ενός καλλιεργητικού 
µοντέλου που βασίζεται στην 
έξυπνη γεωργική διαχείριση. 

Μέσα από την πρωτοβουλία της 
«Refarming Greece» δηµιουργεί 
οικονοµίες κλίµακας, µειώνει το 
κόστος παραγωγής, αναδεικνύει το 
µικροκλίµα και τα χαρακτηριστικά του 
κάθε τόπου και το σηµαντικότερο είναι 
ότι νέα παιδιά παράγουν και ζουν 
αξιοπρεπώς στον τόπο καταγωγής 

τους, έχοντας εξασφαλίσει τη 
διάθεση του προϊόντος τους. Όλα τα 
προϊόντα συσκευάζονται σε φυσικές 
συσκευασίες από 100% βαµβάκι, 
χωρίς πλαστικό, και διατίθενται στην 
ελληνική αγορά σε super markets 
και µέσω εξαγωγών σε ΗΠΑ, Καναδά, 
Ιταλία και Αγγλία.

Σύγχρονες µέθοδοι καλλιέργειας µε διατήρηση φυσικών πόρων

ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ AGRIFARM
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Η Οµάδα Παραγωγών Οσπρίων «ΘΕ-

ΣΤΟ» αριθµεί 100 µέλη-καλλιεργητές 

οσπρίων, ενώ γεωγραφικά εκτείνεται 

στις ΠΕ Λάρισας και Καρδίτσας. Οι δρά-

σεις της επεκτείνονται σε όλο το φά-

σµα των δραστηριοτήτων της καλλιέρ-

γειας και έχουν ως κύριο στόχο τη συ-

νεχή βελτίωση του καθαρού οικονο-

µικού αποτελέσµατος των µελών της, 

µέσω της επιστηµονικής και χρηµατο-

οικονοµικής στήριξής τους, της µείω-

σης του κόστους παραγωγής, της δι-

ασφάλισης των παραδόσεων και των 

πληρωµών, της προαγωγής της έρευ-

νας και εφαρµογής ολοκληρωµένων 

συστηµάτων, µε σεβασµό στο περιβάλ-

λον και στον άνθρωπο-καλλιεργητή.

Προϊόντα οσπρίων
Το προϊόν που διαχειρίζεται η Οµάδα 

είναι τα προϊόντα οσπρίων (ρεβίθι, φα-

κές, φασόλια, λαθούρι) των παραγω-

γών µελών. Η διαχείριση αφορά δύο 

κυρίως επίπεδα. Το πρώτο είναι η ποι-

οτική αναβάθµιση του παραγόµενου 

προϊόντος, µε την εφαρµογή κοινών 

κανόνων ποιότητας που έχουν ανα-

πτυχθεί από το Τµήµα Ποιότητας και 

Πιστοποίησης του «ΘΕΣΤΟ» και αποτε-

λούν το πρωτόκολλο παραγωγής µε το 

οποίο τοποθετείται η Οµάδα στην αγο-

ρά. Το δεύτερο είναι οι διαδικασίες συ-

γκέντρωσης και πρώτης επεξεργασίας 

(παραλαβή σε big-bags, καθαρισµός, 

ταξινόµηση κατά ποικιλία, µέγεθος και 

αγρό, καθώς και συσκευασία σε big-

bags τόνου και σάκους 5 & 20 κιλών).

Η Οµάδα διαθέτει ανακαινισµένες 

εγκαταστάσεις στην περιοχή της Με-

λίας Λάρισας,  όπου το 2018 -πρώτο 

έτος δραστηριοποίησής της- συγκέ-

ντρωσε 350 τόνους ρεβιθιού (300 τό-

νους µεγαλόσπερµα και 50 τόνους 

µεσόσπερµα), καθώς και 30 τόνους 

φασολιού. Το προϊόν απεντοµώθη-

κε, καθαρίστηκε και συσκευάστη-

κε σε big-bags ενός τόνου και σε σά-

κους 25 κιλών. Η αποθήκευσή του 

έγινε σε µεγάλες και κατάλληλα αε-

ριζόµενες αποθήκες, οι οποίες πλη-

ρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και 

ασφάλειας των τροφίµων. Το σύνολο 

του προϊόντος της Οµάδας είναι προ-

ϊόν Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης κα-

τά το πρότυπο AGRO-2.1 & 2.2, µε πι-

στοποιητικό φορέα την TUV Hellas.

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΤΟ
Mε τις καλύτερες προδιαγραφές ξεκίνησε το 2018 η δραστηριοποίηση της Οµάδας των 100 παραγωγών
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Το Πανεπιστήµιο  
της Λουιζιάνα των ΗΠΑ, 

ανέπτυξε το 2017 µία νέα 
ποικιλία µακρύκοκκου 

µε υψηλή πρωτεΐνη που 
χρησιµοποιείται για να 

εξυπηρετήσει αυτήν 
ακριβώς την τάση, καθώς 

η παραγωγή χρησιµο-
ποιείται για τρόφιµα 

όπως ροφήµατα ρυζιού, 
δηµητριακά και σνακ. 

TO ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟ
ΡΥΖΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
PREMIUM ΤΡΟΦΗ
Νέες καλλιεργητικές τεχνικές και ποικιλίες 
επιτρέπουν τη διαφοροποίηση στην παραγωγή

10,6%
  

Κατά µέσο 
όρο 10,6% 

πρωτεΐνη 
έχει η νέα 

ποικιλία από 
τις ΗΠΑ

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ 
Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

Ι
δανική επιλογή για 

αθλητές, χορτοφάγους 

(vegan), για οποιονδήπο-

τε σε περιόδους νηστείας 

αποτελεί το ρύζι µε υψηλές 

πρωτεΐνες που θα µπορούσε 

να πει κανείς πως αποτελεί 

την τάση της εποχής. Οι νέ-

ες καλλιεργητικές τεχνικές 

αλλά και οι ποικιλίες που 

αναπτύσσονται µπορούν 

να οδηγήσουν σε ένα προϊ-

όν µε αυξηµένο πρωτεΐνικό 

περιεχόµενο, µε την τελική 

παραγωγή να µπορεί ιδιαί-

τερα στο εξωτερικό να πω-

ληθεί ως ένα premium προ-

ϊόν. Από την Ελλάδα, το πα-

ράδειγµα είχε δώσει ο καλ-

λιεργητής ρυζιού Κώστας 

Κράββας, ο οποίος µε την 

εφαρµογή τεχνικών ακρι-

βείας στο χωράφι είχε πε-

τύχει κατά µέσο όρο µε την 

ποικιλία Ronaldo περιεκτι-

κότητα πρωτεΐνης 9,98 το 

2016 και για το οποίο είχε 

εκφράσει σκέψεις να το δι-

αθέσει ως ένα «ειδικό» προ-

ΐόν. Παράλληλα, το ρύζι µε 

υψηλή πρωτεΐνη θεωρείται 

πως θα συµβάλει στην δι-

ατροφή του αυξανόµενου 

πληθυσµού. 

Α Γ Ο Ρ Α
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ  
∆ΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΡΥΖΙ
Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ αύ-

ξησης στις εισαγωγές ρυζιού τύ-

που Indica από την Καµπότζη και 

τη Μιανµάρ/Βιρµανία στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, έχει προκαλέ-

σει οικονοµική ζηµία στους Ευ-

ρωπαίους παραγωγούς, γεγο-

νός που οδήγησε την Κοµισιόν 

να επαναφέρει τους εισαγωγι-

κούς δασµούς οι οποίοι θα µειώ-

νονται σταθερά κατά τη διάρκεια 

µιας περιόδου τριών ετών.Τα τε-

λευταία χρόνια στην Ελλάδα πα-

ρατηρείται µια αισθητή µείωση 

των εκτάσεων ρυζιού που καλ-

λιεργούνται στην Ελλάδα, αφού 

από τα περίπου 33.000 εκτάρια 

το 2011, αυτά υποχώρησαν στα 

σχεδόν 27.000 εκτάρια το 2018, 

καταγράφοντας µια πτώση της 

τάξης του 18,3%. Το «µάρµα-

ρο» το έχουν πληρώσει, κυρί-

ως, οι µακρύσπερµες ποικιλί-

ες της «οικογένειας» Indica, οι 

οποίες, στο ίδιο διάστηµα εί-

δαν τις καλλιεργούµενες εκτά-

σεις να «προσγειώνονται» στα 

6.000 εκτάρια.

Τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα παρατηρεί-

ται µια αισθητή µείωση 
των εκτάσεων ρυζιού που 

καλλιεργούνται, αφού 
από τα περίπου 33.000 

εκτάρια το 2011, αυτά 
υποχώρησαν στα σχεδόν 
27.000 εκτάρια το 2018.

Α Γ Ο Ρ Α
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F O O D  S T O R I E S

Τριάντα χρόνια εµπειρίας στην σποροπαραγωγή

ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΡΥΖΙ  
Η BEGAS AGRO SA ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΑΣΤΡΑ

Η εταιρεία Begas Agro SA, µε 

έδρα τη Χαλάστρα Θεσσαλο-

νίκης, εξυπηρετεί όλες τις 

ορυζοπαραγωγικές περιοχές 

της Ελλάδας έχοντας συνερ-

γάτες-παραγωγούς σε όλη 

την επικράτεια, στους οποί-

ους παρέχει ένα ευρύ φάσµα 

υπηρεσιών (παροχή γενε-

τικού υλικού, φυτοπροστα-

τευτικών, λιπασµάτων, τε-

χνογνωσία και συµβουλευ-

τικές υπηρεσίες γύρω από 

την καλλιέργεια, συµβολαι-

ακή γεωργία κ.ά.).

H εταιρεία παρουσιάζει έντο-

νη εξαγωγική δραστηριότητα 

(κατά 95%), στηρίζει την ελ-

ληνική ορυζοκαλλιέργεια 

χρησιµοποιώντας αυστηρά 

ελληνική α’ ύλη και αναδει-

κνύει το ελληνικό ρύζι εκτός 

των συνόρων της χώρας.

∆ιασφάλιση  
ποιοτικού σπόρου
Θέλοντας να διασφαλί-

σει ποιοτικό τελικό προϊόν 

η Begas Agro SA ξεκίνησε 

από τη διασφάλιση του ποι-

οτικού σπόρου. Έτσι από το 

1985 παράγει πιστοποιηµέ-

νους σπόρους διαφόρων 

ποικιλιών ρυζιού και κατέ-

χει την κατ’ αποκλειστικότη-

τα παραγωγή των ποικιλιών 

Ronaldo και Gloria που σή-

µερα καλλιεργούνται από 

µεγάλο ποσοστό παραγω-

γών.  ∆ιαθέτοντας 30ετή 

εµπειρία στην σποροπαρα-

γωγή, καλύπτει το 80% των 

αναγκών της χώρας.

Τρεις γραµµές παραγωγής
Με τρεις γραµµές παραγω-

γής που επιτρέπουν την πα-

ραγωγή 250 τόνων λευκού 

ρυζιού και 70 τόνων υγρο-

θερµικά κατεργασµένου (κί-

τρινου) ρυζιού ηµερησίως, 

τα προϊόντα της εταιρείας 

συσκευάζονται σε συκευα-

σίες χονδρικής (25, 30kg, 

big bag & linear bag) και συ-

σκευασίες λιανικής (0,5, 1 

& 5kg). Περιλαµβάνουν: ■ 

Μακρύσπερµο Ρύζι (Νυχάκι) 

■  Μεσόσπερµο Ρύζι (Γλασ-

σέ) ■ Μεγαλόσπερµο Ρύζι – 

τύπου Καρολίνα ■ Ρύζι για 

σούσι ■ Parboiled Ρύζι ■ 

Φυσικό Καστανό Ρύζι ■ Ελ-

ληνικό Αρωµατικό Ρύζι (Τύ-

που Basmati) ■  100% σπα-

σµένο Ρύζι ■  Ορυζότριµµα 

■  Ρυζάλευρο για ζωϊκή χρή-

ση και ■  Φλοιό Ρυζιού.  Σε 

ό,τι αφορά τα όσπρια δια-

θέτει: ρεβίδια,φασόλια και 

φακές ελληνικής προέλευ-

σης. Πληροφορίες www.

begasagro.gr

Υψηλής 
ποιότητας  
α’ ύλη
Στόχος της 
εταιρείας είναι 
να ανταποκριθεί 
στις υψηλότερες 
προσδοκίες των 
πελατών της, 
προσφέροντας 
εξαιρετικής ποιότη-
τας ελληνικό ρύζι 
σε συνδυασµό µε 
ανταγωνιστικές 
τιµές στην αγορά 
και υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης 
πελατών. 

Πρότυπο 
FSSC
Η εταιρεία 
λειτουργεί υπό το 
πρότυπο FSSC και 
εκτελεί διαρκώς 
ποιοτικούς 
ελέγχους για την 
διασφάλισης της 
ποιότητας των 
προϊόντων της.
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F O O D  S T O R I E S

Προϊόν της Χρονιάς

ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ
UNCLE BENS 
ΣΕ «ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟ-

ΝΙΑΣ» για το 2019 αναδεί-

χθηκε το ρύζι Uncle Bens για 

τις πέντε νέες γεύσεις ρυζιού. 

Ειδικότερα, τα νέα προϊόντα 

του ρυζιού Uncle Ben’s που 

κέρδισαν τη διάκριση αφο-

ρούν το καστανό ρύζι µε µε-

σογειακά λαχανικά, ρύζι µε κι-

νόα, ρύζι µε 5 δηµητριακά, τα-

ϊλανδέζικο και σπιτικό πιλάφι.

Ορεινή γη

ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΪΟ
ΤΟ ΠΑΘΟΣ για την ορει-

νή και γόνιµη γη του Βοΐου 

και η «σωστή» καλλιέργεια 

της, οδήγησε στη δηµιουργία 

µιας σύγχρονης µονάδας επε-

ξεργασίας και συσκευασίας 

οσπρίων, στην οποία οι συµ-

βεβληµένοι αγρότες, έχοντας 

λάβει τη σωστή καθοδήγηση 

από το εξειδικευµένο προσω-

πικό καθ’ όλη την καλλιερ-

γητική περίοδο, συγκεντρώ-

νουν την παραγωγή τους. Η 

εταιρεία Προϊόντα Γης Βοΐου 

ιδρύθηκε το 2008, µε αρχικό 

σκοπό την αναβίωση και δι-

ατήρηση της παραδοσιακής 

καλλιέργειας φακής στο Βόιο, 

στη Βορειοδυτική Ελλάδα, σή-

µερα η γκάµα των προϊόντων 

της περιέχει και άλλα όσπρια, 

καθώς και ρύζι. 

ΩΜΕΓΑ
ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ «Εξωτικές Γεύσεις» εµπλουτίζει την 

γκάµα των ρυζιών της η εταιρεία ΩΜΕΓΑ. Η σειρά ρυζιών, 

περιλαµβάνει τέσσερεις ποικιλίες.
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ΦΥΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΟΛΗ Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Η στροφή του καταναλωτικού κοινού σε πιο 
σύγχρονες προτάσεις, όταν µεταφράζεται σε 
αριθµούς, σχηµατίζει µια αγορά αξίας 21 δις 
δολαρίων µέχρι το 2024, στο κοµµάτι που 
αφορά τα φυτικά ροφήµατα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ 

διαίτερα ανάµεσα στους 

νεότερους καταναλω-

τές, τα φυτικά ροφήµα-

τα αποτελούν µια ανερ-

χόµενη τάση, οδηγώντας 

σε µια υψηλή ζήτηση για εναλλακτι-

κά προϊόντα, αλλά κυρίως προβάλλο-

ντας µια νέα γαστρονοµική κουλτού-

ρα που κερδίζει το ενδιαφέρον ακόµη 

και των παραδοσιακών καταναλωτών.

Με τη σειρά της, η τάση αυτή, ήδη από 

πιο πρώιµα στάδια, πυροδότησε τις δι-

αδικασίες που επέτρεψαν την παρα-

σκευή τελικών προϊόντων φυτικών 

ροφηµάτων µε βελτιωµένη γεύση αλ-

λά και µεγαλύτερη ποικιλία. Η εξέλι-

ξη αυτή είναι που θα τραβήξει σε αυ-

τά τα εντυπωσιακά νούµερα την αγο-

ρά στο προσεχές µέλλον.

Στην εγχώρια αγορά η θεσσαλική γα-

λακτοβιοµηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ, είναι η 

πρώτη ελληνική εταιρεία τροφίµων 

που αναγνώρισε τις νέες διατροφικές 

ανάγκες των σύγχρονων καταναλω-

τών, αναζητώντας εναλλακτικά προ-

ϊόντα όπως τα φυτικά της ροφήµατα, 

που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 

µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του 2017.

Για όσους δεν γνωρίζουν ήδη, τα 

«Καρπός ΟΛΥΜΠΟΣ» είναι φυτικά ρο-

φήµατα µε χαµηλά λιπαρά και λίγες 

θερµίδες, πλούσια όµως σε πρωτεΐνες 

και φυτικές ίνες, ασβέστιο και βιταµί-

νες (Β και Ε).

Σηµειώνεται εδώ πως, ένα χρόνο µε-

τά από την καινοτοµία της ΟΛΥΜΠΟΣ 

και µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα 

στοιχεία από τις εταιρείες µέτρησης 

της κατανάλωσης για τις πωλήσεις 

εντός των αλυσίδων σούπερ µάρκετ, 

οι πωλήσεις ροφηµάτων φυτικής σύν-

θεσης που ανταποκρίνονται πλήρως 

στις απαιτήσεις των νέων διαιτολο-

γικών τάσεων, εµφάνισαν στο δεκά-

µηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018, 

ανάπτυξη πωλήσεων 57% σε αξία και 

64% σε όγκο.

Η σηµείωση αυτή κρίνεται σηµαντι-

κή, αν αναλογιστεί κανείς πως η ΟΛΥ-

ΜΠΟΣ, η οποία αξιοποιεί στα προϊό-

ντα της αποκλειστικά ελληνικά αµύ-

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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σε µια υψηλή ζήτηση για εναλλακτι-

κά προϊόντα, αλλά κυρίως προβάλλο-

ντας µια νέα γαστρονοµική κουλτού-

ρα που κερδίζει το ενδιαφέρον ακόµη 

και των παραδοσιακών καταναλωτών.

Με τη σειρά της, η τάση αυτή, ήδη από 

πιο πρώιµα στάδια, πυροδότησε τις δι-

αδικασίες που επέτρεψαν την παρα-

σκευή τελικών προϊόντων φυτικών 

ροφηµάτων µε βελτιωµένη γεύση αλ-

λά και µεγαλύτερη ποικιλία. Η εξέλι-

ξη αυτή είναι που θα τραβήξει σε αυ-

τά τα εντυπωσιακά νούµερα την αγο-

Στην εγχώρια αγορά η θεσσαλική γα-

λακτοβιοµηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ, είναι η 

πρώτη ελληνική εταιρεία τροφίµων 

που αναγνώρισε τις νέες διατροφικές 

ανάγκες των σύγχρονων καταναλω-

τών, αναζητώντας εναλλακτικά προ-

ϊόντα όπως τα φυτικά της ροφήµατα, 

που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 

Το Καρπός 
Αµύγδαλο 
Protein 
ΟΛΥΜΠΟΣ 
είναι ένα 
φυτικό ρόφηµα 
αµυγδάλου 
µε υψηλό 
ποσοστό φυτικής 
πρωτεΐνης.
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ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΦΗΜΑ ΚΑΡΥ∆Ι είναι 

πλούσιο σε φυτικές ίνες, ασβέστιο, 

βιταµίνες (Β & Ε) . Είναι φυσική πηγή 

Ω-λιπαρών οξέων και κατάλληλο για 

χορτοφάγους, για περιόδους νηστείας 

και για όσους δεν καταναλώνουν γα-

λακτοκοµικά προϊόντα. Ένα ρόφηµα 

µε χαµηλά λιπαρά και θερµίδες αλλά 

µε την υψηλή θρεπτική αξία των ελλη-

νικών καρπών καθώς τα καρύδια είναι 

φυσική πηγή Ω3 λιπαρών οξέων, πλού-

σιων σε πολυακόρεστα.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ, ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β & Ε ΤΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ

ΑΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ θεωρούνται  φρού-

τα, οι καρποί της φιστικιάς αποτελούν 

µια καλή πηγή πρωτεΐνης, φυτικών 

ινών και αντιοξειδωτικών, ανόργανων 

αλάτων και βιταµινών, ενώ παράλλη-

λα περιλαµβάνουν θρεπτικά στοιχεία 

µε οφέλη για τo καρδιαγγειακό και το 

εντερικό σύστηµα. Το νέο ρόφηµα Φι-

στίκι έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε 

λίπη, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, 

ασβέστιο & βιταµίνες (Β & Ε). Ιδιαίτερα η 

βιταµίνη Ε είναι λιποδιαλυτή µε αντιο-

ξειδωτική δράση. Το ρόφηµα συνδυά-

ζεται ιδανικά µε δηµητριακά, τσάι, κα-

φέ και smoothies ή πίνεται σκέτο.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΗ ΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΠΗΓΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

γδαλα, φιστίκια και καρύδια, είναι η 

πρώτη εταιρεία που ήρθε να καλύψει 

το κενό της αγοράς, επενδύοντας απο-

κλειστικά στις παραγωγικές και γευ-

στικές δυνατότητες της Ελλάδας.

Πιστή στη φιλοσοφία της για την 

αξία των προϊόντων της ελληνικής 

γης, συνεργάζεται για τα ροφήµα-

τα της «Καρπός ΟΛΥΜΠΟΣ» µε Έλ-

ληνες παραγωγούς, προκειµένου να 

προµηθευτεί αµύγδαλο, φιστίκι και 

καρύδι, επενδύοντας στην παραγω-

γή τους και επεκτείνοντας µάλιστα 

όλο και περισσότερο το προϊοντικό 

της χαρτοφυλάκιο.

«Είµαστε σταθερά προσανατολισµένοι 

στην παραγωγή προϊόντων µε ελλη-

νικές πρώτες ύλες, διαφυλάσσοντας 

την ελληνική πρωτογενή παραγωγή 

και ενισχύοντας τους Έλληνες παρα-

γωγούς, αφού χρησιµοποιούµε µόνο 

ελληνικές α΄ ύλες για την παραγωγή 

των προϊόντων µας», αναφέρουν οι 

άνθρωποι της εταιρείας.

Με πίστη στην αξία των 
προϊόντων του τόπου 
της η Όλυµπος επενδύει 
σταθερά στη σχέση της 
µε τους Έλληνες παρα-
γωγούς και στη συνολική 
ανάπτυξη της εγχώριας 
γεωργίας.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι

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

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

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

20
17

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

ΚΩ
∆

ΙΚ
ΟΙ

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ, 
ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β & Ε ΤΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β & Ε ΤΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ
ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ, ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β & Ε ΤΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ

42-43_olympos_new.indd   43 26/03/2019   22:46



44 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Μ 
ε δύο νέα, καινοτόµα  προϊόντα εµπλούτισε την 

ευρεία γκάµα προϊόντων της η Μύλοι Λούλη. 

Το µείγµα Low GI Ευ Ζην, ειδικό για ψωµί χα-

µηλού γλυκαιµικού δείκτη, και το 

αλεύρι Τύπου 70% Super ∆υνατό, παρου-

σιάστηκαν για πρώτη φορά στο ευρύ κοι-

νό στη 16η ∆ιεθνή Έκθεση Αρτοποιίας και 

Ζαχαροπλαστικής Artoza, που πραγµατο-

ποιήθηκε στο Μetropolitan Expo από 22-

25 Φεβρουαρίου. 

Σύσσωµη η οικογένεια της Μύλοι Λούλη 

υποδεχόταν τους πελάτες της καθηµερινά, 

στο ειδικά διαµορφωµένο σε µπυραρία πε-

ρίπτερο της εταιρείας. Εκεί πρόσφερε ελλη-

νικούς µεζέδες µε τη συνοδεία αρτοσκευα-

σµάτων όπως pretzel µε το νέο αλεύρι τύπου 70% Super 

∆υνατό, κριτσίνια µε αλεύρι Πολύκαρπο, µπαγκέτα µε 

Extra Rustic και Extra Ζυµωτό αλλά και νόστιµο ψωµί χα-

µηλού γλυκαιµικού δείκτη µε το νέο µείγ-

µα Low GI Ευ Ζην. Η Μύλοι Λούλη, µε πίστη 

στο όραµά της να δηµιουργεί αξία για την 

ανθρώπινη διατροφή και ακολουθώντας τις 

σύγχρονες διατροφικές τάσεις, δίνει συνε-

χώς  έµφαση στην ποιότητα και την ανάπτυ-

ξη νέων µοναδικών προϊόντων. Προσφέρει 

διαχρονικά την πλουσιότερη και πληρέστε-

ρη  γκάµα προϊόντων στον επαγγελµατία 

αρτοποιό και ζαχαροπλάστη, µε σκοπό να 

τον βοηθήσει να διακριθεί σε µια απαιτητι-

κή αγορά που συνεχώς εξελίσσεται.

NEWS
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Α  Ν Ε Α

ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α
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NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ

Συνεργασία µε Ιαπωνία
O Φορέας TÜV HELLAS (TÜV NORD) 
προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής 
συνεργασίας µε τον ιαπωνικό Φορέα Japan 
Quality Assurance (JQA) για την παροχή 
υπηρεσιών Επιθεώρησης-Πιστοποίησης στην 
iαπωνική επικράτεια.

GLOBALGAP

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

KAINOTOMΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου IDEA CHALLENGE
Σε µία ξεχωριστή τελετή στις 21 Φε-

βρουαρίου, η FrieslandCampina 

Hellas βράβευσε τους νικητές του 1ου 

∆ιαγωνισµού «NOYNOY 

Idea Challenge», που 

σκοπό είχε να αναδείξει 

τη δύναµη της ιδέας, να 

συµβάλει στην καινοτο-

µία της ελληνικής γαλακτοβιοµηχα-

νίας, αλλά και να σηµατοδοτήσει την 

αξία της συνεργασίας µεταξύ βιοµη-

χανίας και ακαδηµαϊκής – επιστηµο-

νικής κοινότητας. Ο ∆ιαγωνισµός 

πραγµατοποιήθηκε σε 

σύµπραξη µε το Εργα-

στήριο Βιοµηχανικής 

και Ενεργειακής Οικο-

νοµίας (ΕΒΕΟ) του Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου και την Break-

Even Consulting.

T
ην επέκταση του δικτύου διανο-

µής των γαλακτοκοµικών προϊ-

όντων της, τον εµπλουτισµό της 

γκάµας της µε νέους κωδικούς 

αλλά και την εξαγωγική δραστηρι-

ότητα ιδίως των βιολογικών προϊό-

ντων σχεδιάζει για τους επόµενους 

µήνες του έτους η ΕΒΟΛ. Τα παραπά-

νω έκανε γνωστά σε συνέντευξη Τύ-

που, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνε-

ταιρισµού Βόλου - ΕΒΟΛ Νικήτας Πρί-

ντζος τονίζοντας επιπλέον ότι παρά 

την άσχηµη οικονοµική συγκυρία 

και παρά τον έντονο ανταγωνισµό το 

2018  σηµειώθηκε αύξηση του τζίρου 

της συνεταιριστικής επιχείρησης. Ο κ. 

Πρίντζος προσδιόρισε τους στόχους 

για το 2019, οι οποίοι είναι η επέκτα-

ση του δικτύου διανοµής των γαλα-

κτοκοµιών ΕΒΟΛ. Ανακοίνωσε επί-

σης ότι θα προστεθούν τρεις νέοι κω-

δικοί στην γκάµα των προϊόντων και 

αυτά είναι το κατσικίσιο συµβατικό 

γιαούρτι (το οποίο ήδη κυκλοφορεί 

στην αγορά), γιαούρτια µε φρούτα και 

το κεφίρ το οποίο θα κυκλοφορήσει 

εντός του καλοκαιριού. Ο κ. Πρίντζος 

είπε ότι το ∆Σ του Συνεταιρισµού βρί-

σκεται σε συνεχή επαφή µε σηµαντι-

κούς οίκους του εξωτερικού για να ξε-

κινήσει κατά το β’ εξάµηνο του 2019 

η εξαγωγική δραστηριότητα ιδίως των 

βιολογικών προϊόντων.

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΕΦΙΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΟΛ
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ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ 2019
ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BARILLA
To απόλυτο γαστρονοµικό γεγονός, 
που δεν είναι άλλο από τους Χρυσούς 
Σκούφους, συνάντησε η Barilla σε µια 
βραδιά γεµάτη από υψηλές δηµιουργίες, 
που αυτήν τη χρονιά είχε άρωµα Ιταλίας. 
Τη ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου στο Grand 
BallRoom του ξενοδοχείου «Μεγάλη 
Βρεταννία», σε µια λαµπερή τελετή οι 
γεύσεις κυριάρχησαν στο ξεχωριστό 
µενού του dîner de gala εµπνευσµένο από 
τον Ιταλό σεφ Davide Scabin. Το µενού 
άνοιξαν γεύσεις εµπνευσµένες από τον 
executive chef της «Μεγάλης Βρετανίας» 
Αστέριο Κουστούδη µε κύριο συστατικό τα 
ξεχωριστά ζυµαρικά της Barilla. Η Barilla 
µε τις σειρές Barilla Collezione Mafaldine, 
Barilla Gnocchi, Barilla Tortiglioni και 
Barilla Penne Rigate ενέπνευσε τη 
δηµιουργία ξεχωριστών πιάτων που συνό-
δευσαν µοναδικά τους καλεσµένους κατά 
τη διάρκεια των βραβεύσεων.  

Εκεί όπου χτυπά η καρδιά της αγο-

ράς και του επαγγελµατία οδηγού, 

στην Κεντρική Λαχαναγορά Ρέντη, 

θα πραγµατοποιηθεί από 31 Μαρτί-

ου έως 2 Απριλίου το 1ο MotorShow 

Επαγγελµατικού Οχήµατος. Αυτός ο 

χώρος που σφύζει καθηµερινά από 

επαγγελµατίες και υποδέχεται χιλιά-

δες εµπορικά οχήµατα κάθε κατηγο-

ρίας, θα µεταµορφωθεί για τρεις ηµέ-

ρες σε έναν ξεχωριστό εκθεσιακό χώ-

ρο, για να παρουσιάσει όλα όσα εν-

διαφέρουν τον επαγγελµατία οδηγό, 

µε επίκεντρο το βασικό εργαλείο της 

δουλειάς του -το αυτοκίνητο.

Στο 1ο MotorShow έχουν ήδη εξα-

σφαλίσει τη συµµετοχή τους οι εισα-

γωγείς και αντιπρόσωποι των µεγα-

λύτερων εταιρειών της παγκόσµιας 

αυτοκινητοβιοµηχανίας που δραστη-

ριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι 

θα παρουσιάσουν µια ευρεία γκάµα 

επαγγελµατικών οχηµάτων, προσφέ-

ροντας πλούσιο πεδίο επιλογών στο 

ενδιαφερόµενο κοινό. Εκτός από τα 

οχήµατα, θα φιλοξενηθούν εταιρείες 

του ευρύτερου κλάδου, όπως leasing 

επαγγελµατικών οχηµάτων, ασφα-

λειών, τηλεµατικής, ΙΚΤΕΟ κ.λπ. Χο-

ρηγός είναι η Hertz.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ

ΜΕ XΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΙΜΗΘΗΚΕ 
Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΕΛΤΑ
Μία ακόµα χρυσή διάκριση κατέκτησε η ∆ΕΛΤΑ 

αποσπώντας το Gold βραβείο των Retail Business 

Awards στην κατηγορία Supplier’s Brand Campaign, 

για την επικοινωνία του Φρέσκου Γάλακτος ∆ΕΛΤΑ 

µε κεντρικό µήνυµα «ένα ποτήρι γεµάτο αγάπη» που 

σαν στόχο να αναδείξει τον κρυφό πρωταγωνιστή 

της προσπάθειας κάθε παιδιού, τη µητέρα του.

 

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ
ΣΤΟΝ 8ο ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ  
Η ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΙ∆Η
Η Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη, Επίσηµος 
Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των αγώνων του, 
ήταν και φέτος δίπλα σε όλους τους δροµείς 
του 8ου Ηµιµαραθώνιου της Αθήνας και 
των υπολοίπων διαδροµών, την Κυριακή 17 
Μαρτίου, όπου προσέφερε µικρές δόσεις 
υγείας και δύναµης. Μάλιστα αξίζει να 
σηµειωθεί ότι από φέτος µοιράζεται και το 
όνοµά της µε τον αγώνα δρόµου τριών χι-
λιοµέτρων που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο 
του Ηµιµαραθωνίου, αφού η διαδροµή θα 
φέρει την ονοµασία «Αγώνας ∆ρόµου 3 χλµ. 
Σοκολάτας Υγείας Παυλίδη». Παράλληλα την 
ηµέρα του αγώνα βρισκόταν στην Πλατεία 
Συντάγµατος σε έναν ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο που συνδύαζε τη νοσταλγία του 
παρελθόντος µιας ροµαντικής εποχής µε τη 
σύγχρονη διαδραστική τεχνολογία. 
Η Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη παράγεται από 
τη σοκολατοποιία Παυλίδη, η οποία εδώ και 
170 χρόνια αποτελεί εγγύηση για προϊόντα 
σοκολάτας εξαιρετικής ποιότητας και 
γεύσης τα οποία απολαµβάνουν καθηµερινά 
εκατοµµύρια Έλληνες. Το πιο σηµαντικό 
όλων όµως είναι ότι ακόµα και τόσες γενιές 
αργότερα η Υγείας Παυλίδη εξακολουθεί 
να στηρίζεται στις ίδιες διαχρονικές αξίες, 
συνδυάζοντας την µακρόχρονη παράδοση µε 
την υψηλή τεχνογνωσία.

Τη νέα σειρά έτοιµων γευµάτων «ΑΒ 

You’ll Love», µε την υπογραφή του κο-

ρυφαίου σεφ Άκη Πετρετζίκη παρου-

σίασε η ΑΒ Βασιλόπουλος. Πρόκειται 

για τη νέα πρόταση της εταιρείας, που 

προσφέρει ποιοτικές και γευστικές επι-

λογές, για κάθε στιγµή της ηµέρας και 

περιλαµβάνει ποικιλία γευµάτων και 

σνακ, εµπνευσµένων από την ελληνική 

και διεθνή κουζίνα. Πρόκειται για µια 

µεγάλη ποικιλία από έτοιµα µαγειρευ-

τά φαγητά, φρέσκιες σαλάτες, πίτσες 

και πεινιρλί, σάντουιτς και επιδόρπια, 

που παρασκευάζονται καθηµερινά µε 

αγνά υλικά και την εγγύηση ποιότητας 

της ΑΒ. Τα έτοιµα γεύµατα µε την υπο-

γραφή Άκη Πετρετζίκη διατίθενται σε 

επιλεγµένα καταστήµατα της ΑΒ Βασι-

λόπουλος, καθώς και στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα AB Click2Shop για τις πε-

ριοχές της Αττικής και της Θεσσαλονί-

κης. Περισσότερες πληροφορίες µπο-

ρείτε να βρείτε στη σελίδα https://

www.ab.gr/products/ab-you-love.

Ένα πολυθεµατικό συνέδριο διοργά-

νωσε στις  23 & 24 Φεβρουαρίου η ΜΕ-

ΒΓΑΛ, στο οποίο συνδύασε ενηµέρω-

ση, εκπαίδευση αλλά και διασκέδαση.

Η ΜΕΒΓΑΛ, έχοντας διαγράψει µία ανο-

δική πορεία στα οικονοµικά της µεγέ-

θη την τελευταία διετία, φιλοξένησε 

στην έδρα της, στα Κουφάλια Θεσσα-

λονίκης και συγκεκριµένα στο Πνευ-

µατικό Κέντρο «Κωνσταντίνος Χατζά-

κος», όπου έλαβε χώρα το συνέδριο, 

τους εµπορικούς της συνεργάτες- αντι-

προσώπους και στελέχη της από όλη 

την Ελλάδα. Η διοργάνωση µεταξύ άλ-

λων περιελάµβανε διήµερο εκπαιδευ-

τικό σεµινάριο µε εισηγητή τον καθη-

γητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµί-

ου Αθηνών ∆ηµήτρη Μπουραντά, , πα-

ρουσιάσεις αλλά και γιορτή για όλους 

τους εργαζόµενους, στην οποία, πέρα 

από την κοπή βασιλόπιτας, ενίσχυσε 

µε χρηµατικό δώρο τις οικογένειες των 

εργαζοµένων της που απέκτησαν πρό-

σφατα τρίτο παιδί.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΒΓΑΛ 

Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

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

> θΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ
Κάθε Τετάρτη στις 19.00 µ.µ. 
έως τις 17 Απριλίου 
σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά.

I N F O

∆ 
ιαχρονικές καταστάσεις του ανθρώπινου βίου, όπως η φιλία, η σχέση γο-

νιού και παιδιού, το πέρασµα από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, η µονα-

ξιά, ο έρωτας, η προδοσία, η απώλεια, το πένθος, ο θάνατος, πραγµατεύε-

ται το νέο έργο της Σοφίας Αδαµίδου. Και παρότι το έργο αφορά στον έρωτα 

ενός άντρα και µιας γυναίκας, επί σκηνής συγκρούονται δύο γυναίκες. ∆ύο γυναί-

κες που η µια διεκδικεί τον έρωτα που της στέρησαν και η άλλη την αγάπη του γιού 

της που τελικά έγινε η θηλιά που τον έπνιξε. ∆ύο γυναίκες, τόσο διαφορετικές, σε 

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

ΑΦΗΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ    
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Η 18η ΑΠΡΙΛΙΟΥ έχει οριστεί 

από την UNESCO και το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Μνηµείων και Τοπο-

θεσιών (ΙCOMOS) ως Παγκόσµια 

Ηµέρα Μνηµείων και Τοποθεσι-

ών. Η επέτειος αποβλέπει στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού στο 

θέµα της προστασίας της Πολιτι-

στικής Κληρονοµιάς.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019
ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Ώρα της 

Γης που φέτος θα σηµάνει στις 30 

Μαρτίου, κλείνοντας τα φώτα από 

τις 20.30 έως τις 21.30 µ.µ., καλεί 

τους πολίτες όλου του κόσµου το 

WWF, ενώνοντας τη φωνή τους για 

µια νέα συµφωνία για τη φύση.

Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ
Μια υπαρξιακή ιστορία ενηλικίωσης σε σκηνοθεσία Κ. Μαρκουλάκη

Τ  
ην ιστορία  ενός κόσµου που χά-

νεται ανεπιστρεπτί διηγείται ο 

Βυσσινόκηπος. Είναι ένας απο-

χαιρετισµός σε µια εποχή που 

τελειώνει και δίνει τη θέση της σε µια 

καινούργια. Η ζωή αλλάζει, χωρίς να 

υπολογίζει τους ανθρώπους που βι-

ώνουν την απώλεια. Κι εκείνοι µε τη 

σειρά τους αρνούνται να αποδεχτούν 

την αλλαγή, ζούνε µε τις µνήµες του 

παρελθόντος, κλείνοντας τα µάτια στο 

µέλλον που έρχεται ταχύτατα κατά πά-

νω τους. Κι έτσι, ο Βυσσινόκηπος πα-

ραµένει ένα έργο σύγχρονο. Σήµερα 

στο θέατρο ∆ηµήτρης Χορν τα Αθηναϊ-

κά Θέατρα παρουσιάζουν το εµβληµα-

τικό αριστούργηµα του Άντον Τσέχωφ 

µε έναν εξαιρετικό θίασο πρωταγωνι-

στών και σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 

Μαρκουλάκη, ο οποίος στην πρώτη 

του «συνάντηση» µε τον Ρώσο δραµα-

τουργό, δεν επιδιώκει να παρουσιά-

σει µια ηθογραφία της εποχής, αλλά 

«µια υπαρξιακή ιστορία ενηλικίωσης». 

Παίζουν οι Θέµις Μπαζάκα, ∆ηµή-

τρης Λιγνάδης, Κόρα Καρβούνη, Αθη-

νά Μαξίµου, Γιάννης Κότσιφας, Σίσσυ 

Τουµάση, Γιώργος Μπινιάρης, Γιάν-

νης Στόλας, Αλέξανδρος Μαυρόπου-

λος, Γιάννης Γιαννούλης, Τάσος ∆η-

µητρόπουλος, Γεωργιάννα Νταλάρα.

Ας σηµειωθεί ότι ο «Βυσσινόκηπος» 

παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο θέ-

ατρο Τέχνης της Μόσχας, το 1904, σε 

σκηνοθεσία Στανισλάβσκι και µέχρι 

σήµερα αποτελεί ένα από τα πιο δηµο-

φιλή και αγαπηµένα έργα παγκοσµίως. 

Ιnfo Ώρες και ηµέρες παραστάσεων:
   Τετάρτη : 20:00 µ.µ., Πέµπτη & 

Παρασκευή: 21:00 µ.µ., Σάββατο : 18:00 µ.µ 
& 21:00 µ.µ. και Κυριακή: 20:00 µ.µ.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Σ Τ Ι Σ  3 0  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο 
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 «Eύζωνες - Προεδρική Φρουρά»
Eνα νέο λεύκωµα εξερευνά την ιστορία 150 
ετών της Προεδρικής Φρουράς, του ύψιστου τι-
µητικού αγήµατος της Ελλάδας. Ο Εύζωνας, 
µέσω της εθνικής ενδυµασίας, συνδέει ιστορι-
κά και ενδυµατολογικά την ελληνική αρχαιότητα 
και τη βυζαντινή παράδοση µε τα χρόνια της Ελ-
ληνικής Επανάστασης, φτάνοντας στο σήµερα. 

02 «Ο πρώτος ήλιος» Ένα 
νέο άλµπουµ σε usb stick 
µε δώδεκα τραγούδια του 
Στ. Κουγιουµτζή. Τραγουδά 
η Σοφία Μάνου και σολίστι 
είναι ο Παν. Στεργίου.

03 «Η κοινωνία στο πιάτο 
µας» Alfonso Cuarón Από 
τις εκδόσεις Εστία κυκλοφο-
ρεί το βιβλίο «Στο εστιατόριο: 
Η κοινωνία στο πιάτο µας», 
του Κρίστοφ Ρίµπατ.

04 Πολύχρωµες Ζακέ-
τες» Η Μικρή Άρκτος πα-
ρουσιάζει τη συνάντηση της 
Αθηνάς Σπανού µε τον Γρη-
γόρη Πολύζο και την Πολυ-
ξένη Καράκογλου.

05 «Αυτοβιογραφία - Κώ-
στας Γαβράς» Ηθοποιοί, σκη-
νοθέτες και συγγραφείς-µύθοι 
και ηγέτες που έµειναν στην 
ιστορία µε τη µατιά του διαση-
µότερου Έλληνα σκηνοθέτη. 

06 «Roma» Alfonso Cuarón 
Θεωρείται από πολλούς ένα 
από τα αριστουργήµατα της 
φετινής χρονιάς, που βρα-
βεύθηκε µε τρία Oscar και 
δύο Χρυσές Σφαίρες.

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Τ Η Σ  Α Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

«ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» ΓΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ περιηγήσεων και ερ-

γαστηρίων που απευθύνεται σε επισκέπτες µε µει-

ωµένη όραση ή τυφλότητα είναι το «Βλέποντας µε 

τις αισθήσεις» του Μουσείου Μπενάκη. Οι συναντή-

σεις πραγµατοποιούνται κάθε δεύτερη ∆ευτέρα του 

µήνα και είναι δωρεάν για τους επισκέπτες µε ανα-

πηρία και τους συνοδούς τους.

Η µερίδα µε θέµα «Το BlueMed στην 

Αλόννησο – Για την ενάλια πολιτι-

στική κληρονοµιά και το σχεδιασµό 

για τη διαχείρισή της» διοργανώνουν 

η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Εφο-

ρεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στις 6 και 

7 Απριλίου 2019 στο νησί της Αλοννή-

σου. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για 

την εγκαινίαση των υποβρύχιων µουσεί-

ων στην Ελλάδα, αφού για πρώτη φορά 

και στο πλαίσιο της ηµερίδας θα πραγ-

µατοποιηθεί ξενάγηση στον επισκέψιµο 

ενάλιο αρχαιολογικό χώρο του ναυαγί-

ου που βρίσκεται στο νησί  Περιστέρα για 

επαγγελµατίες της κατάδυσης και αυτο-

δύτες. Σύµφωνα µε τον σχετικό σχεδια-

σµό τα πρώτα υποθαλάσσια µουσεία θα 

δηµιουργηθούν στην Αλόννησο και τον 

Παγασητικό σε τέσσερα ναυάγια, χρονο-

λογούµενα από τους κλασικούς έως τους 

βυζαντινούς χρόνους. Σε ό,τι αφορά συ-

γκεκριµένα την Περιστέρα, χρονολογεί-

ται στον 5ο αιώνα π.Χ. και αποτελείται 

από µια συσσώρευση αµφορέων.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σ
Τ

Η
 Ν

Ο
Ρ

Β
Η

Γ
Ι

Α

7.000 KΡΑΤΗΣΕΙΣ
Tο πρώτο υποθαλάσσιο εστιατόριο της 
Ευρώπης, µε το όνοµα Under (στα Νορβηγικά 
σηµαίνει θαύµα), άνοιξε στη Νορβηγία και ήδη 
7.000 λάτρεις της θαλάσσιας ζωής και της 
αρχιτεκτονικής έχουν κάνει κράτηση για να 
απολαύσουν ένα γεύµα ανάµεσα στα ψάρια. 
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σ Τ Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Μ Π Ε Ν Α Κ Η

ΝΤΟΥΛΑΜΑΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ

Σκοπός της 
έκθεσης είναι 
να παρουσιά-
σει τη µακρό-
χρονη σχέση 
της Ιωάννας 

Παπαντωνίου 
µε τον ντουλα-
µά, ένα σπάνιο, 
εξαιρετικό έν-
δυµα, που φο-

ρέθηκε στα ∆υ-
τικά Βαλκάνια 

την περίοδο της 
Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας.

Έκθεση µε τίτλο «Ιωάννα Παπαντωνίου. Ντουλαµάς ο 
µεγαλοπρεπής. Ένα πανωφόρι αλλιώτικο από τ’ άλλα» 

διοργανώνει το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυµα «Β. 
Παπαντωνίου» στο Μουσείο Μπενάκη έως τις 26 Μαΐου 2019.
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Τ Η Σ  Α Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

Α 
πό την 1η έως τις 7 Απριλίου εορτάζο-

νται  φέτος οι Ευρωπαϊκές Μέρες Χει-

ροτεχνίας, που υλοποιούνται µε την 

καθοδήγηση του Εθνικού Ινστιτούτου 

Τεχνών του Παρισιού (ΙΝΜΑ) και έχουν στό-

χο να αναδείξουν την ποικιλία των χειροτεχνι-

κών επαγγελµάτων διαφόρων περιοχών της 

Ευρώπης καθώς κατά τη διάρκειά τους το κοι-

νό µπορεί να επισκεφθεί και να γνωρίσει πλή-

θος χειροτεχνικών εργαστηρίων. Σε αυτό τον 

εορτασµό για µία ακόµη χρονιά συµµετέχει 

το ∆ίκτυο Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύµα-

τος Οµίλου Πειραιώς µε 

ένα πλούσιο πρόγραµ-

µα εκδηλώσεων και κε-

ντρικό θέµα «Χειροτεχνι-

κά επαγγέλµατα-τοπικές 

ταυτότητες». «∆ηµιουργί-

ες από µετάξι» στο Σου-

φλί, «Η τέχνη του κε-

ντήµατος» στην Σπάρτη, 

ξυλογλυπτική και πυ-

ρογραφία στη ∆ηµητσάνα, εργαστήρι διακό-

σµησης γυαλιού στη Λέσβο, µαρµαροτεχνία 

και καλαθοπλεκτική στην Τήνο, «Μαστορεύο-

ντας ξυστά» στη Χίο, εργαστήρι «Ελάτε να υφά-

νουµε» στη Στυµφαλία και εισηγήσεις µε θέµα 

«Κάνε το χόµπι σου επάγγελµα» στο Μουσείο 

του Βόλου. Για πληροφορίες www.piop.gr 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ

Φεστιβάλ Καλαµάτας
Από 5 έως 7 Απριλίου θα δι-

εξαχθεί στο Elite το 5ο Πα-

νελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολά-

δου και Επιτραπέζιας Ελιάς.

Gourmet Exhibition
Η 3η Gourmet Exhibition θα 

πραγµατοποιηθεί από τις 6 

έως τις 8 Απριλίου στο Λιµά-

νι της Θεσσαλονίκης.

London IΟOC 2019
Από τις 11 έως 13 Απριλίου 

στο Λονδίνο θα διεξαχθεί  

ο φηµισµένος διαγωνισµός  

ποιότητας ελαιολάδου. 

London IΤOC 2019
∆ιαγωνισµοί για τη συσκευ-

ασία και την ποιότητα επι-

τραπέζιας ελιάς στις 12-14 

Απριλίου στο Λονδίνο.
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο  Σ Τ Ο  Ρ Ο ∆ Α Κ Ι Ν Ο  Τ Ο  ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο

ΠΙΟ ΖΩΗΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η 5η FRESKON

Σ ηµείο συνάντησης παραγωγών, 

οµίλων του διεθνούς λιανεµπορί-

ου, αλλά και εγχώριων και ξένων 

διακινητών φρέσκων φρούτων και λα-

χανικών αναµένεται να αποτελέσει η 

5η φετινή διοργάνωση της Freskon, 

η οποία από τις 11-13 Απριλίου θα µε-

τατρέψει το ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 

της Θεσσαλονίκης σε επίκεντρο της 

αγοράς φρέσκων φρούτων και λαχανι-

κών στη ΝΑ Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια 

της διοργάνωσης, της οποίας χορηγός 

επικοινωνίας είναι η Agrenda, θα έρ-

θουν σε επαφή οι εκθέτες µε εκπροσώ-

πους µεγάλων ξένων αλυσίδων σού-

περ-µάρκετ, εµπορικών επιχειρήσεων 

και εταιρειών-δικτύων διανοµής.

Παράλληλα, η έκθεση φιλοξενεί ξένους 

εκθέτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο και εκπροσωπούν ό,τι νεότε-

ρο αφορά στα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, 

logistics, µηχανήµατα και υλικά συσκευ-

ασίας. Σε ό,τι αφορά το ∆ιεθνές Συνέδριο 

που κάθε χρόνο λαµβάνει χώρα στο πλαί-

σιο της έκθεσης, φέτος θα είναι αφιερω-

µένο στο ροδάκινο. Ποιες είναι οι προο-

πτικές για το προϊόν στο άµεσο µέλλον; 

Είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση της καλ-

λιέργειας; Υπάρχουν περιθώρια επέκτα-

σής της; Ποιες είναι οι προβλέψεις των 

διεθνών αναλυτών για την εµπορική του 

πορεία και για την εξέλιξη της τιµής του; 

Πώς είναι η κατάσταση στα κυριότερα ευ-

ρωπαϊκά παραγωγικά κέντρα; Αυτά είναι 

ορισµένα από τα θέµατα που θα αναλυ-

θούν από τους οµιλητές του Συνεδρίου.

Για τα εναλλακτικά κρασιά
Το Thessaloniki Wine Show που θα 
φιλοξενηθεί στο Λιµάνι (Αποθήκη Γ'), 
ώρες 12:00-20:00 µ.µ., την Κυριακή 31 
Μαρτίου και τη ∆ευτέρα 1η Απριλίου 
φιλοδοξεί να συνδυάσει το δυναµικό των 
ελληνικών ποικιλιών, τις καινούργιες 
τάσεις στην οινοποίηση, τους ποικίλους 
τρόπους απόλαυσης του κρασιού και τις 
νέες αγορές µε τη διασκέδαση.

Ζιζανιολογία εφ' όλης της ύλης 
∆ιαλέξεις και συζήτηση για επίκαιρα, σηµα-
ντικά προβλήµατα της Ζιζανιολογίας στην Ελ-
λάδα θα πραγµατοποιηθούν στο Αγρίνιο στις 
4, 5 και 6 Απριλίου 2019 στον κινηµατογρά-
φο Άνεσις, στα πλαίσια του 20ου Πανελλή-
νιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ζιζανιολο-
γικής Εταιρείας, που τελεί υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας και του ∆ήµου Αγρινίου. Με-
γάλοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι η 
Agrenda και το Agronews.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο

Πρόγραµµα Complete Cotton
Στο ξενοδοχείο Marriott στο Liverpool 
της Μεγάλης Βρετανίας από 29 Απριλίου 
µέχρι 10 Μαΐου όσοι δραστηριοποιούνται 
χρόνια στο βαµβάκι αλλά και όσοι είναι 

νέοι στον κλάδο κα-
λούνται να ανταλ-
λάξουν εµπειρίες 
για το ακατέργαστο 
βαµβάκι. Το εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα 
«Complete Cotton» 
που θα διαρκέσει 
δέκα µέρες περι-
λαµβάνει πολλές 
ενότητες.

LIVERPOOL M. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

29/04   

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Πασχαλινές λαµπάδες 
µε χρυσοκλωστές και άνθη
∆ηµιουργικό εργαστήρι διακόσµησης 
πασχαλινών λαµπάδων µε βελούδινα 
υφάσµατα, χρυσοκλωστές και λουλούδια 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Στο πλαίσιο 
της περιοδικής έκθεσης «Κεντητοί επιτά-
φιοι από την ‘Ήπειρο, 18ος και 19ος αι.». 

Ζωγραφίζω για τον τόπο µου 
Σε συνεργασία µε το 2ο Περιφερειακό 
Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Βο-
ρείου Αιγαίου, το ΠΙΟΠ εγκαινιάζει την 
Κυριακή 31 Μαρτίου (ώρα 17:00 µ.µ.) 
την έκθεση «Ο τόπος µου», στο Μουσείο 
Μαστίχας Χίου. Η έκθεση περιλαµβάνει 
περισσότερα από 260 έργα µαθητών από 
πολλά ∆ηµοτικά Σχολεία του νησιού και 
θα διαρκέσει µέχρι τις 29 Απριλίου.

Για την ελληνική βιοµηχανία

Θεµατική ηµερίδα στις 5 Απριλίου, ώρα 
17.30 µ.µ.., σχετικά µε την ελληνική βιοµηχα-
νία και προβολή της ταινίας του Κώστα 
Καρνασιώτη «Στρόφαλος», παραγωγή του 
Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ελληνικής Τραπέ-
ζης Βιοµηχανικής Αναπτύξεως. 

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Α Ρ Χ Ε Ι Ο

Χ Ι Ο Σ

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

Τα εγκαίνια της µόνιµης έκθεσης 

της Συλλογής Κατσίγρα, µετά τον 

επανασχεδιασµό της και τη νέα 

µουσειολογική µελέτη, θα πραγ-

µατοποιηθούν την Κυριακή 31 

Μαρτίου και ώρα 12:00 µ.µ. στη 

∆ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας. 

Η Συλλογή Γ. Ι. Κατσίγρα δηµιουρ-

γήθηκε στο διάστηµα 1950 – 1965 

από τον γιατρό Γεώργιο Κατσίγρα 

(1914 – 1998) και περιλαµβάνει 

780 έργα -ζωγραφικά, χαρακτι-

κά και σχέδια- από τον 19ο µέχρι 

τα µέσα του 20ού αι. Ο συλλέκτης 

αποφάσισε να δωρίσει τη συλλο-

γή στο ∆ήµο Λαρισαίων το 1981 

µε µοναδικό όρο την ανέγερση ει-

δικού κτιρίου για τη στέγασή της. 

Το 1983 ιδρύθηκε η ∆ηµοτική Πι-

νακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. 

Κατσίγρα και τα εγκαίνια στο νέο 

κτίριο έγιναν το Νοέµβριο του 

2003. Η επανασχεδιασµένη έκ-

θεση της συλλογής προτείνει µια 

νέα αφήγηση στην οποία πρωτα-

γωνιστούν ο τόπος και οι άνθρω-

ποι στην ιστορική εξέλιξη των 

µεταξύ τους σχέσεων. Τα έργα τέ-

χνης δεν αντιµετωπίζονται µόνο 

ως φορείς αισθητικής αξίας, αλλά 

και ως πολύτιµη πηγή πληροφο-

ριών για την οργάνωση των κοι-

νωνικών σχέσεων, καθώς και την 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων µε 

το φυσικό και δοµηµένο περιβάλ-

λον. «Το Πνεύµα του Τόπου», τα 

«Ιδανικά πλάσµατα», η «Οικειότη-

τα» και η «Αγωνιστικότητα» είναι 

οι βασικές έννοιες γύρω από τις 

οποίες δοµείται η έκθεση, µε στό-

χο να ενεργοποιήσει τη βιωµατική 

προσέγγιση των επισκεπτών.

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Κ Α Τ Σ Ι Γ Ρ Α  Σ Τ Η  ∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η  Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ

ΤΟΠΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Τ Η Σ  Α Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

Οι ώρες  
λειτουργίας της 
∆ηµοτικής Πινα-
κοθήκης Λάρισας 
είναι: Τρίτη έως 
Κυριακή 10:00 
π.µ.-14:00 µ.µ. & 
18:00-21:00 µ.µ. 
∆ευτέρα κλειστά.

info
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∆ΡΩΜΕΝΑΒΙΒΛΙΑ

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

Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταµούλη
Τιµή: 21,20 €

Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο
Τιµή: 12,90 €

Εκδόσεις Κέδρος
Τιµή: 15 €

Εκδόσεις: Ψυχογιός
Τιµή: 15,50 €

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

Γλωσσάριο 
Πλατάνου 
Τρικάλων
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Νήµας Θεόδωρος

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, που επιχει-
ρεί να συµβάλλει στην 
έρευνα και τη µελέτη  της 
Θεσσαλικής διαλέκτου, 
δεν φιλοδοξεί µόνον να 
φωτίσει τις αθέατες δια-
δροµές της επικοινωνίας 
των ανθρώπων, αλλά και 
να αποκαλύψει τα εσώτερα 
δώµατα της σκέψης τους. 
Κι αυτό γιατί ο άνθρωπος 
δεν είναι τίποτα περισσό-
τερο από τον τρόπο που 
σκέπτεται και από τις λέ-
ξεις που επινοεί για να 
εξωτερικεύει τις σκέψεις 
του διαµορφώνοντας έτσι 
τον επικοινωνιακό ιστό. 

Η σοφία 
των λύκων
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Έλι Ράτινγκερ

ΕΧΟΝΤΑΣ µελετήσει 
επί χρόνια τους λύκους, 
η συγγραφέας αφηγεί-
ται συναρπαστικές ιστο-
ρίες που αποτελούν πα-
ράδειγµα προς µίµηση, 
καθώς φέρνουν στο φως 
αξίες όπως η έννοια της 
οικογένειας, η εµπιστο-
σύνη, η υποµονή, οι αρ-
χηγικές ικανότητες, η 
αντιµετώπιση της αποτυ-
χίας ή του θανάτου. Κατα-
γράφει καταπληκτικά και 
άγνωστα µέχρι σήµερα 
στοιχεία για τη ζωή των 
λύκων και καταδεικνύ-
ει κάτι µοναδικό: Ότι οι 
λύκοι θα µπορούσαν να 
είναι η καλύτερη µορφή 
του ανθρώπινου είδους.

Μετάξι
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Νεκταρία Ζαγοριανάκου 
- Μακρυδήµα

ΣΤΗΝ ΚΙΟ τον βάφτισαν 
Αρσένιο. Στη Λιόν τον φώ-
ναζαν Αρσέν. Στην Αλε-
ξάνδρεια τον είπαν µέγα 
ράφτη. Στα µυστικά της 
τέχνης τον µύησε ο παπ-
πούς του, ο Πετρής. Ο Αρ-
µένιος δάσκαλος Τορκο-
µιάν θα τον διδάξει τις νέ-
ες τεχνικές στα µεταξουρ-
γεία της Προύσας. Ένας 
νέος κόσµος ανοίγεται 
µπροστά του. Στη Λιόν 
θα µεγαλουργήσει πλάι 
στους εργάτες του µεταξι-
ού. Οι τύψεις της λησµο-
νιάς τον στοιχειώνουν. 
Όµως ο δρόµος του µε-
ταξιού ξεκινάει πάντα µε 
µια θυσία. Κάθε τέλος εί-
ναι µια νέα αρχή.

Μεταξοχώρι
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Κωστής Γκιµοσούλης

ΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΙΤ-
ΛΟ της σειράς «Μικρές 
ιστορίες για τον κόσµο,  
όπως γράφει ο Κωστής 
Γκιµοσούλης, «µε αφορ-
µή ένα όµορφο χωριό 
του Κισσάβου, το Μετα-
ξοχώρι, ανακαλύπτουµε 
το µέτρο που δίνει ακό-
µα και σε µας που γεννη-
θήκαµε αρουραίοι, δηλα-
δή γνήσια παιδιά της πό-
λης, η Φύση. Ένα αλφα-
βητάρι για ένα βουνό που 
ξεσκεπάζει τη µικροσκο-
πική µας φύση και µας 
φέρνει µπροστά στο θαύ-
µα του καθενός: Να ξεπε-
ράσουµε τα όριά µας και 
να ζήσουµε αληθινά».
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Σ
ε αυτό το τεύχος το Αγρόκτηµα ταξιδεύει στην 

περιοχή του Φενεού. Περνά, λοιπόν, «κάτω 

από τ’ αυλάκι», δηλαδή κάτω από τον Ισθµό 

της Κορίνθου. Αν και το έργο ολοκληρώθηκε 

το 1893 από την κυβέρνηση Τρικούπη, µαρ-

τυρίες αρχαίων συγγραφέων δείχνουν ότι ο πρώτος που 

σκέφθηκε τη διάνοιξη, γύρω στο 602 π.Χ., ήταν ο τύραννος 

της Κορίνθου, Περίανδρος. Τον εµπόδισε τελικά ο χρησµός 

της Πυθίας ή µάλλον οι ιερείς των ναών που φοβήθηκαν ότι 

θα έχαναν τα πλούσια αφιερώµατα των εµπόρων, που δεν 

θα είχαν πλέον λόγο να µένουν στην Κόρινθο.

Επόµενη «απαραίτητη» στάση στο ταξίδι προς Φενεό, η µυ-

θική λίµνη της Στυµφαλίας µε φόντο, αυτή την εποχή, τους 

γυµνούς αµπελώνες και τις ελατόφυτες πλαγιές της Ζήρει-

ας. Πρόκειται για µία από τις πιο σπάνιες λίµνες της χώ-

ρας αλλά και το νοτιότερο ορεινό υγροβιότοπο των Βαλκα-

νίων. Φυσικά, ο ταξιδιώτης δεν πρέπει να παραλείψει να 

  
Φ Ε Ν Ε Ο Σ

ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 
ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

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

Η θεά ∆ήµητρα πέρασε από τον Φενεό, όταν 
απεγνωσµένη έψαχνε για την Περσεφόνη. Τη 
λυπήθηκαν οι Φενέατες και της έδειξαν την είσοδο 
για τον Κάτω Κόσµο. Όταν επέστρεψε, για να δείξει 
την ευγνωµοσύνη της έκανε το οροπέδιό τους 
εύφορο, γεµίζοντάς το µε δηµητριακά και όσπρια. 
Μέχρι σήµερα οι Φενέατες είναι περήφανοι που 
παράγουν τα πιο ονοµαστά όσπρια της Ελλάδας.

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ
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επισκεφθεί το Μουσείο Περιβάλλο-

ντος Στυµφαλίας του ΠΙΟΠ, ένα από 

τα οµορφότερα αρχιτεκτονικά κτίρια 

της ελληνικής υπαίθρου. 

Φτάνοντας στον Φενεό, το ταξίδι στη 

µυθολογία συνεχίζεται, καθώς η για-

γιά του Ηρακλή, η  Λαοδίκη, ήταν Φε-

νεάττισα. Τόσους άθλους είχε κάνει 

ο ηµίθεος, θα άφηνε έτσι τους συγ-

χωριανούς τους; ∆ηµιούργησε, λοι-

πόν, τις καταβόθρες για να φεύγουν 

τα νερά που κατέβαζαν οι  ποταµοί 

Όλβιος και ∆όξας, αφήνοντας ελεύ-

θερη την καλλιεργήσιµη γη στο µε-

γάλο τριγωνικό οροπέδιο που ορίζε-

ται από τα βουνά Ζήρεια και Χελµός. 

Η Αρχαία Φενεός, που ιδρύθηκε από 

τους Αχαιούς γύρω στο 1100 π.Χ., 

έχει ανασκαφεί και είναι σήµερα 

επισκέψιµη. Έχουν βρεθεί τα αρχαία 

τείχη, ο ναός του Ασκληπιού, πολλά 

λείψανα κτιρίων, αγάλµατα και πινα-

κίδες, που φυλάσσονται στο Αρχαιο-

λογικό Μουσείο στο Μεσινό. 

Τα Μετέωρα της Κορινθίας
Στην άκρη του οροπεδίου, πάνω 

από τα ερηµοχώρια του Άνω και Κά-

τω Ταρσού, θα δει κανείς να υψώνο-

νται επιβλητικοί κάθετοι βράχοι και 

µία σκέψη θα έρθει στο µυαλό του. 

Τα Μετέωρα της Κορινθίας. Κι ανά-

µεσα στους πανύψηλους βράχους, 

ένας σταυρός. Ο θρύλος λέει ότι σ’ 

αυτά τα βράχια, επί Τουρκοκρατίας, 

από θαύµα της Παναγίας σώθηκε µια 

µάνα µε το παιδί της. Το τάµα της; 

Να φτιάξει την Παναγιά των Βράχων. 

Απ’ το µπαλκόνι της εκκλησιάς η θέα 

προς τη Ζήρεια είναι µαγευτική.

Άλλο ένα µπαλκόνι που δεν πρέπει 

να χάσετε είναι το κεφαλοχώρι της 

Γκούρας. Το µάτι χάνεται στο γεωµε-

τρικά χωρισµένο οροπέδιο του Φε-

νεού ως τις κορφές του Χελµού. Η 

ζωή του χωριού οργανώνεται γύρω 

από την πλακόστρωτη πλατεία µε τον 

υπέργηρο πλάτανο, τους καφενέδες 

και τη µικρή αγορά, γεµάτη µε τις µυ-

ρωδιές και τους ήχους του χωριού. 

Ανηφορίζοντας στα καλντερίµια του 

παλιού οικισµού θα βρεθείτε ανάµε-

σα τα µεγάλα πέτρινα αρχοντικά του 

19ου αι. και τις αγροικίες κτηνοτρό-

φων και γεωργών, που αναδίδουν 

ακόµα το άρωµα µιας άλλης εποχής.

Το ταξίδι στον Φενεό κορυφώνεται 

στο αλπικό τοπίο της λίµνης ∆όξα. 

Λένε ότι από τα πολύ παλιά χρόνια η 

λίµνη αυτή µία άδειαζε µία ξεχείλιζε, 

µέχρι που το 1996 ήρθε το ανθρώπι-

νο χέρι και έφτιαξε ένα φράγµα, για 

να δεσµεύσει τα νερά του οµώνυµου 

ποταµού και να εξυπηρετήσει τις αρ-

δευτικές ανάγκες των καλλιεργειών 

της περιοχής. 

Μέσα από τη λίµνη, πάνω σε µια στε-

νή λωρίδα γης, ξεπροβάλλει το εκ-

κλησάκι του Αγ. Φανουρίου ή Παλαι-

οµονάστηρο. Το µοναδικό κοµµάτι 

του παλιού µοναστηριού που δεν 

σκέπασε η λίµνη. Καθώς οι µονα-

χοί τα είχαν βρει σκούρα µε τα νε-

ρά της λίµνης, τα µάζεψαν και πήγαν 

πιο ψηλά για να χτίσουν το µοναστή-

ρι του Αϊ-Γιώργη του Τροπαιοφόρου. 

Μέσα στην εκκλησία 
του Αη Γιώργη του 
Τροπαιοφόρου αξίζει 
να δει κανείς όχι μόνο 
το χώρο του κρυφού 
σχολειού αλλά και 
το εντυπωσιακό 
χρυσοποίκιλτο τέμπλο  
του 1762

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Φ Ε Ν Ε Ο Σ
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1 & 2
Τα φασόλια, η φάβα και οι φακές που 
παράγονται στο οροπέδιο του Φενεού 
είναι µία από τις πρώτες επιλογές γι’ αυ-
τούς που είναι ξέρουν να τρώνε όσπρια.

3
Μέσα από τη λίµνη ∆όξα, πάνω σε 
µια στενή λωρίδα γης, ξεπροβάλλει το 
εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου.

4
Οι τόποι της ορεινής Κορινθίας είναι 
δεµένοι µε τη µαγεία των ελληνικών 
µύθων, τη χριστιανική παράδοση αλλά 
και τη δύναµη της φύσης.

5
Αφού οι µοναχοί τα βρήκαν σκούρα µε τα 
νερά της λίµνης που µία γέµιζε µία άδεια-
σε, αποφάσισαν να πάρουν τα υπάρχοντά 
τους και ν’ ανέβουν ψηλότερα.
 

1

3

5 6

4

2

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα

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

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Αγρίνιο

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

Το µεγάλο οροπέδιο 
Ο Φενεός είναι µια 
πανέµορφη περιοχή της 
ορεινής Κορινθίας. Η µονα-
δικότητά της οφείλεται στο 
µεγάλο οροπέδιο ανάµεσα 
στα βουνά Ζήρεια και Χελ-
µός καθώς και στα 9 χωριά 
που το περιστοιχίζουν.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Φ Ε Ν Ε Ο Σ
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Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

Η
λέξη «Όλβιος» υποδηλώνει µία 

κατάσταση απόλυτης ευτυχίας, 

γαλήνης και ευηµερίας. Οι άν-

θρωποι του Olvios Hotel έχουν 

σχεδιάσει, τα πάντα µέχρι την τελευ-

ταία λεπτοµέρεια, µε µοναδικό τους 

σκοπό να προσφέρουν στον επισκέπτη 

µία µοναδική εµπειρία φιλοξενίας, που 

θα ξυπνήσει ακριβώς αυτό το συναίσθη-

µα «γαλήνης» και «ευφορίας». 

Το ξενοδοχείο Olvios είναι χτισµένο 

στον παραδοσιακό οικισµό της Γκού-

ρας. Τα τεράστια παράθυρά του δεν αφή-

νουν ούτε εκατοστό της υπέροχης θέας 

έξω από το οπτικό πεδίο του παρατηρη-

τή. Η θέση του ξενοδοχείου προσφέρει 

εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σηµαντικά 

αξιοθέατα της περιοχής. 

Ξεκινήστε την ηµέρα σας µε ένα καλό 

πρωινό πριν αρχίσει η εξερεύνηση. Αν 

επιστρέφοντας χαθείτε και δεν µπορεί-

τε να βρείτε το δρόµο της επιστροφής, 

οι άνθρωποι του Olvios Hotel σας συµ-

βουλεύουν να ακολουθήσετε τη µυρω-

διά από τους λαχταριστούς λουκουµάδες 

και τη σπαστή σοκολάτα που ετοιµάζουν 

κάθε µέρα για τους επισκέπτες τους.

Λίγο πριν πέσει ο ήλιος η χαλάρωση συ-

νεχίζεται στον ατµοσφαιρικό χώρο του 

Café – Bar Deluxe του ξενοδοχείου. Η 

µία πλευρά του χώρου καλύπτεται µε 

τζαµαρία, δίνοντας την αίσθηση ότι εί-

στε «ένα» µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

Αυτό προσφέρει ένα µαγικό θέαµα στους 

θαµώνες που βλέπουν το τοπίο να αλλά-

ζει καθώς σουρουπώνει.

ΟLVIOS HOTEL 
TO ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΚΟΥΡΑΣ
Όπου κι αν σταθεί κανείς η θέα είναι απέραντη και µαγευτική
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Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

Το Olvios Hotel 
βρίσκεται στο γραφικό 
χωριό της Γκούρας. 
Το κεφαλοχώρι του 
Φενεού είναι χτισµένο 
τους πρόποδες του 
όρους Κυλλήνη σε 
υψόµετρο 950 µ.

Το πιο 
περιζήτητο 
δωμάτιο του 
ξενοδοχείου 
είναι η 
σοφίτα του. 
Η ψηλή 
ξύλινη οροφή 
χαρίζει στον 
χώρο μία 
αίσθηση 
αρχοντιάς

1&5

Η τοποθεσία του Olvios Hotel προσφέρεται για 
εξορµήσεις σε όλα τα σηµαντικά σηµεία της περι-
οχής αλλά και στους τόπους δραστηριοτήτων.

2 

Το ξύλο, η πέτρα και οι µίνιµαλ επιλογές στη 
διακόσµηση δηµιουργούν ένα άνετο και ζεστό 
περιβάλλον για τους επισκέπτες. 

3

Η ηµέρα σας ξεκινά µε ένα καλό και χορταστικό 
πρωινό πριν αρχίσει η εξερεύνηση.

4

Στο Café – Bar Deluxe του ξενοδοχείου η µία 
πλευρά του χώρου καλύπτεται µόνο µε τζαµαρία, 
δίνοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται κανείς σε 
έναν εξωτερικό χώρο. 

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

ΜΟΥΣΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η «προίκα» του παρελθόντος αναδεικνύει την αρµονική συνύπαρξη 
του ανθρώπου µε τη φύση αλλά και την ανάγκη προστασίας της    
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Α Θ Λ Η Σ Η

Stymphalia  
Lake Run 

Για 4η συνε-
χόµενη χρονιά 
διοργανώνε-
ται ο αγώνας 
δρόµου 
Stymphalia 
Lake Run την 
Κυριακή 16 
Ιουνίου. Με 
αφετηρία το 
Μουσείο Πε-
ριβάλλοντος 
Στυµφαλίας 
οι δροµείς 
θα τρέξουν  
γύρω από 
την λίµνη.

Σ  
τις πλαγιές των κατάφυτων λόφων που περι-

βάλλουν τη Στυµφαλία, εκεί όπου ο Ηρακλής 

κατατρόπωσε τα µυθικά ανθρωποφάγα που-

λιά µε τα χάλκινα ράµφη, βρίσκεται χτισµένο 

το Μουσείο Περιβάλλοντος του Πολιτιστικού Ιδρύ-

µατος του Οµίλου Πειραιώς. Ο σκοπός του συγκε-

κριµένου µουσείου διττός. Από τη µία, επιδιώκεται 

η οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού και από 

την άλλη η διάσωση της γνώσης για την παραδοσι-

ακή τεχνολογία της περιοχής. 

Έτσι, στην πρώτη ενότητα του Μουσείου ο επισκέ-

πτης θα βρει στοιχεία για το περιβάλλον της περι-

οχής και τη σηµασία του. Άλλωστε, η Στυµφαλία 

ανήκει στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προστατευόµενων 

Περιοχών NATURA 2000. Ενώ στη δεύτερη ενότη-

τα θα δει πώς το περιβάλλον της περιοχής επηρέα-

σε την ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

και ειδικότερα των παραδοσιακών επαγγελµάτων.

Θαυµάσια ιδέα αποτελεί επίσης µία επίσκεψη στο 

Λαογραφικό Μουσείο Φενεού, που στεγάζεται στο 

παλιό αρχοντικό του Κωνσταντή Πετρούλια. Ανά-

µεσα στα εκθέµατα περιλαµβάνονται είδη λαϊκής 

τέχνης της περιοχής του Φενεού, προσωπικά αντι-

κείµενα της Οικογένειας Πετρούλια (κειµήλια του 

19ου αιώνα), καθώς και η παραδοσιακή Φενεάτικη 

φορεσιά, η οποία έχει αποσπάσει από τον όµιλο 

UNESCO το Α΄ Βραβείο Παραδοσιακής Ενδυµασίας.
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Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ σούπα µε ξερά 

φασόλια είναι η πιο αυθεντική έκ-

φραση του ελληνικού comfort food. 

Υλικά

1 σακούλι φασόλια χοντρά 

2-3 κρεµµύδια 

1 σκορδο 

2 φρέσκες ντοµάτες 

500 γρ. πολτός ντοµάτας 

3 καρότα 

1 πράσινη πιπεριά 

σέλινο και µαϊντανό 

1-2 φύλλα δάφνης  

ελαιόλαδο 

αλάτι-πιπέρι 

Εκτέλεση

Αφού έχουµε µουλιά-

σει για τουλάχιστον 8-12 

ώρες τα φασόλια µας σε 

νερό ξεκινάµε τη διαδι-

κασία βάζοντας τον πολτό ντοµά-

τας,τις φρεσκιες τριµµένες ντοµά-

τες, λάδι και τα φασόλια στη κατσα-

ρόλα µας. Βάζουµε και 2-3 δάχτυλα 

νεράκι και έπειτα βάζουµε τα υλι-

κά µας. Πιπεριά, καρότα, κρεµµύ-

δι, τον κύβο λαχανικών, σκόρδο. 

Αργότερα προσθέτουµε 

και τα µυρωδικά µας και 

αλατοπιπερώνουµε.

Ένα µυστικό για να γί-

νει βελούδο η φασολάδα 

µας, είναι να βάλουµε και 

ένα ολόκληρο µήλο κατά 

τη διάρκεια του βρασµού 

έως το τέλος. Αφού (σιγο)

βράσουµε για περίπου 2 

ώρες,τα υλικά έχουν δέσει 

και η κουζίνα έχει µοσχο-

µυρίσει. Αν µας αρέσουν 

τα καυτερά ρίχνουµε και 

λίγο µπούκοβο.

ΟΣΠΡΙΑ
Η ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΕΝΕΟΥ
ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΦΑΣΟΛΑ∆Α

Η Ι∆ΕΑ ΤΟΥ COMFORT FOOD 
ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΦΑΓΗΤΟ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Η ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ µετά την άλλη, 

µε το ίδιο µεράκι, παράγει σε 

υψόµετρο 800 µέτρων τα φηµι-

σµένα όσπρια του Φενεού. Φα-

σόλια, γίγαντες, φάβα, φακές. 

Οι αγρότες του οροπεδίου στή-

ριξαν τη ζωή τους στα γεννήµα-

τα τη γης τους, αλλά παράλλη-

λα φρόντισαν να δώσουν σ’ αυ-

τά υπεραξία µε τον χαρακτηρι-

σµό ΠΟΠ. Έτσι, έχουµε τη γνω-

στή ΠΟΠ φάβα Φενεού και φυ-

σικά τα ΠΟΠ φασόλια Φενεού. 

Το θαυµατουργό αυτό µικρό 

φασόλι που οι παραγωγοί του 

ονόµασαν «Βανίλια Φενεού» 

για το λευκό του χρώµα και τη 

γλυκιά του γεύση που παραπέ-

µπει στο γλυκό βανίλια, το γνω-

στό µας υποβρύχιο. 

Τα ξερά φασόλια 
αποτελούν διατροφι-
κό θησαυρό καθώς 

είναι πλούσια σε 
ασβέστιο, φώσφορο, 
µαγνήσιο, φυτικές 
ίνες και πρωτεΐνες.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

Λήµνος

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Νάξος
Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Αγρίνιο

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα
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A U T O

ΝΕΟ PEUGEOT 508
Ο ΠΗΧΗΣ 
ΑΝΕΒΗΚΕ
Στόχος του νέου 508 είναι η 
καθιέρωση της µάρκας µεταξύ των 
premium κατασκευαστών αυτοκινήτων, 
σύµφωνα µε τον CEO της εταιρείας 
Jean-Philippe Imparato. Ο πήχης 
ανέβηκε, το πρώτο βήµα έγινε…

 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  M Ω Ρ Ι Σ  Σ Ι Α Κ Κ Η Σ

Σ
ε αντίθεση µε άλλα αυ-

τοκίνητα της κατηγορί-

ας, το νέο 508 αποστα-

σιοποιείται από το κλα-

σικό 4θυρο αµάξωµα 3 όγκων 

προς ένα 5πορτο Coupé. Ως 

Peugeot, είναι εξ ορισµού 

όµορφο, αποπνέει όµως και 

δυναµισµό. Σε διαστάσεις, 

είναι λίγο κοντύτερο και χα-

µηλότερο από το προηγού-

µενο µοντέλο, ενώ η γραµµή 

οροφής του έχει έντονη κλί-

ση προς τα πίσω, ακολουθώ-

ντας τις σχεδιαστικές τάσεις 

της κατηγορίας premium. 

Στο πίσω µέρος, δεν κάνουν 

αίσθηση µόνο τα φωτιστικά 

σώµατα, αλλά και η «κρυµ-

µένη» πίσω πόρτα, που παρέ-

χει πρόσβαση στο χώρο απο-

σκευών των 487 λίτρων. 

∆ύο κατηγορίες κινητήρων
Το αυτοκίνητο κινούν δύο 

κατηγορίες κινητήρων: ∆ύο 

βενζινοκινητήρες 1,6 (180 & 

225 HP αντίστοιχα, µε αυτό-

µατο κιβώτιο 8 σχέσεων) και 

δύο πετρελαιοκινητήρες (1,5 

130 HP µε επιλογή χειροκί-

νητου και αυτόµατου κιβωτί-

ου και 2,0 180 HP, µε αυτόµα-

το). Στο δρόµο, η συµπεριφορά 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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∆ΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟ i-COCKPIT
ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, δεσπόζει το 

i-Cockpit. Η κεντρική οθόνη αφής 

ενσωµατώνεται στο ταµπλό και συ-

νοδεύεται από επτά διακόπτες για 

πρόσβαση σε ηχοσύστηµα, κλιµα-

τισµό, ρυθµίσεις αυτοκινήτου, τη-

λέφωνο, εφαρµογές κινητού και 

προσωπική διαµόρφωση εσωτερι-

κού. Στο ίδιο ύψος είναι και η οθό-

νη πάνω από το τιµόνι, η οποία, 

µε έξι επιλογές απεικόνισης, πα-

ρουσιάζει όλες τις πληροφορίες 

στην οπτική ευθεία  του οδηγού, 

ενώ περιλαµβάνει και νέο σύστη-

µα νυχτερινής όρασης. Στη βάση 

της κονσόλας ξεχωρίζει ο µοχλός 

του 8τάχυτου αυτόµατου κιβωτί-

ου που λειτουργεί µε ένα άγγιγµα. 

του αυτοκινήτου ελέγχεται από 

ένα συνδυασµό παραγόντων: 

το i-Cockpit, την πλατφόρµα 

EMP2, τη νέα τεχνική συγκόλ-

λησης του αµαξώµατος, την το-

ποθέτηση υποπλαισίου έδρα-

σης της εµπρός ανάρτησης και 

την πίσω ανάρτηση πολλαπλών 

συνδέσµων που συνδέεται µε 

την ενεργητική ανάρτηση µε-

ταβλητής απόσβεσης. Όσο για 

την άνεση, είναι στα γνωστά 

υψηλά επίπεδα της µάρκας, µε 

ποιότητα υλικών και πλούσιο 

εξοπλισµό, για την απαρίθµη-

ση του οποίου θα θέλαµε ένα 

ξεχωριστό άρθρο. 

«Ενα μοντέλο που θα 
ταράζει τα νερά στην 
αγορά και θα προκαλέσει 
αίσθηση» λένε οι 
άνθρωποι της Peugeot

487 λίτρα
Στο πίσω 
µέρος κάνει 
αίσθηση η 
«κρυµµένη» 
πίσω πόρτα, 
που παρέχει 
πρόσβαση 
στο χώρο 
αποσκευών 
των 487 
λίτρων.

Τα οχήµατα 
της Peugeot 

διαθέτει στην 
ελληνική αγορά 

η Aiglon S.A. 
(210/6700 

000)
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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...
05/04
Μαραθώνιος Καινοτοµίας
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
διοργανώνει τον πρώτο Μαραθώνιο 
Καινοτοµίας για ανάπτυξη εφαρµογών και 
υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τοµέα στις 5 – 
7 Απριλίου στο befinnovative στο Μοσχάτο.

07/04
Natural & Organic Europe
Στις 7-8 Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί στο 
Λονδίνο η µεγαλύτερη Έκθεση Φυσικών και 
Βιολογικών προϊόντων για την Ευρώπη.

07/04
Sol & Agrifood
H έκθεση Sol για το ελαιόλαδο θα διεξαχθεί 
στη Βερόνα στις 07-10 Απριλίου παράλληλα µε 
τις εκθέσεις Vinitaly, Enolitech και Agrifood.

08/04
ΚρασΤεστ
Τη ∆ευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 19:00 µ.µ., ο 
Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW θα βρεθεί 
στο Κτήµα Γεροβασιλείου για µια γευστική 
συνάντηση µε θέµα: «Μετάγγιση κρασιού: Πότε 
το πολύ είναι λίγο και το λίγο είναι πολύ».

15/04
Για τα ροζέ κρασιά
Η Wine Plus διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη 
την «Άνοιξη των ροζέ κρασιών», µια εκδήλωση 
αφιερωµένη αποκλειστικά στα ροζέ κρασιά τη 
∆ευτέρα 15 Απριλίου στο Makedonia Palace.

27/04
Cimae 2019
Η 10η διεθνής έκθεση εξοπλισµού θα 
πραγµατοποιηθεί στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο της Κίνας στο Πεκίνο  
από 27 έως 29 Απριλίου.

Σ  το φουλ µπαίνουν τον Απρίλιο οι σπορές για καλαµπόκι, ρύζι, ηλίανθο, ψυχανθή και βαµβάκι στις περισσότε-
ρες περιοχές της χώρας, ενώ µεγάλη προσοχή στο πολλαπλασιαστικό υλικό που αγοράζουν από τα φυτώρια 
θα πρέπει να δείξουν αυτή την εποχή οι αγρότες που ετοιµάζονται µέσα στο µήνα για τις φυτεύσεις των αρωµα-
τικών φυτών. Μέσα σε όλα αυτά ανοίγουν και οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε στις οποίες οι ενδιαφερόµενοι για τα αγροπε-
ριβαλλοντικά αλλά και την εξισωτική δεν πρέπει να αµελήσουν να τσεκάρουν τα απαραίτητα κουτιά. Για αιτή-

σεις έχουν ανοίξει και τα Leader ενώ οι κτηνοτρόφοι πρέπει να είναι έτοιµοι για Βιολογική Κτηνοτροφία και Σπάνιες Φυλές.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για το µήνα Απρίλιο 

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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