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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

20.000  
θέσεις «έξυπνης» 

στάθµευσης σε 
δήµους όλης 
της χώρας θα 

παραδοθούν στους 
πολίτες µε νέο έργο

Στα 2/3 αναµένεται 
να συρρικνωθεί 

ο πληθυσµός των 
χοιρινών στην Κίνα 
λόγω αφρικανικής 

πανώλης.

Στα τρία δις 
υπολογίζεται η 

αξία στην αγορά 
γαλακτοκοµικών 

προϊόντων 
πανελλαδικά. 

 

3,0

ΣΤΟ ΠΕΤΟ 
ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

Μια βιομηχανική επανάσταση 
που ίσως ζωντανέψει τα χωριά  
Η γεωργία οδήγησε στο τέλος της νοµαδικής ζωής. Η ανα-
κάλυψη του ατµού έκανε την παραγωγή µηχανική και έφε-
ρε την Πρώτη Βιοµηχανική Επανάσταση. Στη συνέχεια ήρ-
θαν ο ηλεκτρισµός, οι γραµµές συναρµολόγησης, η µα-
ζική παραγωγή και η δεύτερη βιοµηχανική επανάσταση. 
Στην Τρίτη Επανάσταση, η ηλεκτρονική και η πληροφο-
ρική αυτοµατοποίησαν την παραγωγή. Η Τέταρτη βασίζε-
ται πάνω στην ψηφιακή, στους αλγόριθµους, στο ∆ιαδί-
κτυο των Πραγµάτων, στα Μεγάλα ∆εδοµένα, στην ανά-
λυσή τους σε πραγµατικό χρόνο, και ενώνει όλες τις τε-
χνολογίες, ροµποτική, τεχνητή νοηµοσύνη, γενετική, βι-
οτεχνολογία, µοριακή βιολογία, νανοτεχνολογία, τρισδιά-
στατη εκτύπωση, κάνοντας δυσδιάκριτα τα όρια ανάµεσα 
σε φυσικό, ψηφιακό, βιολογικό κ.ο.κ.
Πώς επιδρούν όµως όλα αυτά στην αγροτική ζωή και την 
πορεία της κοινωνίας της υπαίθρου; Η αλήθεια είναι ότι 
η ύπαιθρος και τα χωριά συνεχίζουν να µαραζώνουν κοι-
νωνικά παρά την οικονοµική κρίση στα µεγάλα αστικά κέ-
ντρα και τα αντίστοιχα οικονοµικά κίνητρα που υπάρχουν 
για τους νέους αγρότες. Μόνο σε περιοχές που έχει ανα-
πτυχθεί ο µαζικός τουρισµός συγκρατήθηκε ο πληθυσµός 
από το µεγάλο κύµα εσωτερικής µετανάστευσης προς τα µε-
γάλα αστικά κέντρα τα τελευταία 50 χρόνια. Παρ’ ότι οι νέ-
ες τεχνολογίες και το internet διευκολύνουν την επικοινω-
νία και την αποκέντρωση των υπηρεσιών, οι τάσεις παραµέ-
νουν αρνητικές. Το πρόβληµα είναι πολιτιστικό και πολιτι-
σµικό για τους ανθρώπους που θα ήθελαν να µείνουν σε 
αγροτικές περιοχές και σε µικρές πόλεις ή χωριά της επαρ-
χίας και ως τέτοιο καταγράφεται εδώ και χρόνια.
Τελευταία οι συνθήκες δείχνουν να αλλάζουν. ∆ιαφαίνε-
ται µια νέα µετάβαση παραγωγικών και πολιτιστικών σχέ-
σεων. Είναι η µετάβαση από το συγκεντρωτικό πυραµιδι-
κό µοντέλο της 2ης Βιοµηχανικής Επανάστασης στο ορι-
ζόντιο µοντέλο της παραγωγής και των κοινωνικών δικτύ-
ων της 3ης και της 4ης. Σ’ αυτό, όπως επισηµαίνει και ο 
Βασίλης Τακτικός, από το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής 
Οικονοµίας, δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να συγκεντρώ-
νονται στα µεγάλα αστικά κέντρα για να εξελιχθούν στην 
εργασία, στο εµπόριο και στις υπηρεσίες που µπορούν να 
προσφέρουν. Στις νέες συνθήκες, ολόκληρα χωριά, καλά 
οργανωµένα, µπορούν να προοδεύουν στην πληροφορι-
κή, την ενέργεια και τον πολιτισµό, αλλά και στη µεταποί-
ηση εξελιγµένων αγροτικών προϊόντων.   

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

Οι παπαρούνες χρησιµοποιού-
νται στην Αγγλία ως µέσο αναθύ-
µησης όσων έδωσαν τη ζωή τους 

σε πόλεµο. Επιλέχθηκαν για-
τί παρατηρήθηκε ότι φύτρωναν 
σε πεδία µαχών. Σήµερα φτιά-

χνονται από χαρτί, στο ίδιο εργο-
στάσιο που ξεκίνησε να τις παρα-

σκευάζει το 1922, από µετάξι.

Ο Ρώσος διάσημος 
κοσμηματοπώλης, 
Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, 
δημιούργησε το 1885 το 
πρώτο αυγό Fabergé για 
τον τσάρο Αλέξανδρο 
ΙΙΙ ως δώρο Πάσχα στη 
σύζυγό του 

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ  ΑΥΓΩΝ  FABERGE

33%
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Το θερμόμετρο της άνοιξης

πορεί η Ελληνίδα νοικοκυρά να µην το 

βάζει εύκολα στο καλάθι της, ωστόσο 

αυτό δεν εµπόδισε τον Έλληνα αγρότη 

να δει στο σπαράγγι µία δυναµική καλλιέργεια στην 

οποία µπορεί να βασίσει το µέλλον του. Το σπαράγ-

γι στη χώρα µας ευδοκίµησε κυρίως σε περιοχές της 

Μακεδονίας και της Θράκης, όπου ενίσχυσε σηµαντι-

κά το εισόδηµα των παραγωγών του και άλλαξε την 

εικόνα ολοκλήρων χωριών.

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι το θερµόµετρο της 

άνοιξης. Το χειµώνα χρειάζεται κρύο για να κατέβουν 

οι χυµοί του και να ξεκουραστεί. Περιµένει τον ήλιο 

και τις πρώτες ζεστές µέρες της άνοιξης, που θα ανεβά-

σουν τους χυµούς του για να «σκάσει µύτη».

Την εποχή της συγκοµιδής του το πιο συναρπαστικό 

κοµµάτι στην υπόθεση «σπαράγγι» είναι σίγουρα η 

σχέση του µε τον χρόνο. Αρχικά, για να πάρει καλές 

τιµές στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης, όπου κυρίως 

απευθύνεται, χρειάζεται την πρωιµότητα.

Αφού συλλεχθεί το προϊόν από τα κτήµατα θα πρέ-

πει να µεταφερθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο 

συσκευαστήριο, όπου θα πλυθεί, θα περάσει από 

hydrocooler και καλιµπράρισµα και θα διαχωριστεί 

κατά µέγεθος, για να συσκευαστεί και να φύγει για 

τις αγορές του εξωτερικού. Όλα αυτά µε τη µεγαλύτε-

ρη δυνατή ταχύτητα, που θα εξασφαλίσει τη φρεσκά-

δα του προϊόντος. Ο ευνοϊκός καιρός και η καλή σχέ-

ση µε το χρόνο είναι τα δύο από τα τρία µυστικά της 

επιτυχίας στη συγκεκριµένη καλλιέργεια. Το τρίτο εί-

ναι η σύµπραξη, αφού στο σπαράγγι ιστορία γράφουν 

µόνο οι οµάδες. Ένας µεµονωµένος παραγωγός µε 

τη δική του παραγωγή µόνο δεν  µπορεί να µπει στην 

αγορά. Άλλωστε χρειάζονται µηχανήµατα, ψυγεία και 

εξοπλισµός τα οποία παρέχονται συνήθως στο πλαίσιο 

συλλογικών σχηµάτων.

Σήµερα, στη χώρα µας καλλιεργούνται δύο τύποι σπα-

ραγγιού, το πράσινο και το λευκό. Το ελληνικό σπα-

ράγγι διακρίνεται για τη γεύση του και τα θρεπτικά 

του συστατικά σε σχέση µε τα προϊόντα άλλων χωρών.

Ως «αριστοκράτης των λαχανικών», το σπαράγγι απο-

τέλεσε βασικό συστατικό της gourmet  κουζίνας, αγα-

πήθηκε για τη φίνα γεύση τους και ονοµάστηκε θαυµα-

τουργό για τη µεγάλη θρεπτική του αξία. Το σπαράγγι 

καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες και µας προστατεύει 

από πολλά είδη καρκίνου, είναι διουρητικό, έχει αντιο-

ξειδωτική δράση ενώ έχει ελάχιστες θερµίδες.

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

Μ

·         

·         

 
Η διάρκειά ζωής της 
καλλιέργειας κυµαίνεται 
από τα 8-10 χρόνια.  

Στη Γερµανία η µεγαλύτερη 
κατανάλωση  σπαραγγιού 
στον κόσµο µε 1,7 κιλά ανά 
κάτοικο ετησίως.

Με µόλις 26 θερµίδες ανά 
100 γρ., η θερµιδική αξία 
του είναι πολύ χαµηλή
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ

Η
υπερκατανάλωση υλικών αγαθών 

αφήνει ένα όλο και µεγαλύτερο 

τµήµα του πληθυσµού βυθισµένο 

στις στερήσεις, ενώ παράλληλα 

δεν εξασφαλίζει µια πραγµατική 

ευηµερία στους υπόλοιπους. Η ρήξη που προτεί-

νει το πρόγραµµα της αποανάπτυξης συνίσταται 

στη διατύπωση ενός διαφορετικού ορισµού για 

την ευτυχία, η οποία συνίσταται στη «λιτή αφθο-

νία µέσα σε µια αλληλέγγυα κοινωνία».  (…) Συ-

χνά, και ιδιαίτερα µετά το 2008 και τη συγκυρία 

της κρίσης, στους οπαδούς της αποανάπτυξης 

αντιτάσσεται το εξής επιχείρηµα: «Μα ήδη έχου-

µε περάσει στο στάδιο της αποανάπτυξης!» Πρό-

κειται για την κλασική σύγχυση στην οποία 

υποπίπτουν όλοι όσοι δεν έχουν κατανοήσει ότι 

η λέξη «αποανάπτυξη» δεν θα πρέπει να εκλαµ-

βάνεται ως το αντίθετο της οικονοµικής µεγέ-

θυνσης, δηλαδή ως ρυθµός οικονοµικής µεγέ-

θυνσης µε αρνητικό πρόσηµο. Οριακά, θα 

µπορούσαµε να αντιπαρατάξουµε την εκούσια 

αποανάπτυξη στην αποανάπτυξη η οποία επι-

βάλλεται στην κοινωνία µε βίαιο τρόπο. (…)

Γράφει η Σίλβια Πέρεζ-Βιτόρια «Σε πολλές χώρες 

του Νότου (ακόµα και της Ανατολικής Ευρώπης), 

από τη γεωργία ζει ένα ποσοστό του πληθυσµού 

που φτάνει συχνά το 50% (και σε ορισµένες πε-

ριπτώσεις ακόµα και το 90%). Η µεγάλη πλειο-

ψηφία αυτών των αγροτών είναι αποκλεισµένη 

από το κυρίαρχο µοντέλο ζωής, παρά το 

γεγονός ότι υφίσταται τις συνέπειές 

του: δύσκολη επιβίωση, εξαθλίωση, 

εξαφάνιση». (…)  Ο Ερβέ Ρενέ Μαρ-

τέν εξηγεί ότι: «Για τους κατοίκους 

των φτωχών χωρών, η αποανάπτυ-

ξη θα σήµαινε (…) την επιστροφή 

σε µια γεωργία που θα είναι στραµµένη 

στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του 

πληθυσµού, στη βιοτεχνία και χειροτεχνία και 

στο µικροεµπόριο». (…) Ιδιαίτερα στον γεωργικό 

τοµέα, δεν είναι δύσκολο να φανταστούµε πώς 

είναι δυνατό να δηµιουργηθούν νέες θέσεις ερ-

γασίας χωρίς αυτό να προϋποθέτει την οικονοµι-

κή µεγέθυνση: Αρκεί να θυσιαστεί η τεχνητή παρα-

γωγικότητα της εργασίας που αποκτήθηκε χάρη σε 

τεχνολογίες που υποβαθµίζουν το περιβάλλον και 

να εγκαταλειφθεί η βιοµηχανικού τύπου γεωργία.

Το υποκείµενο που θα φέρει εις πέρας την απο-

ανάπτυξη -πέρα από τη διαφορετικότητα και τις 

άπειρες διαιρέσεις της παγκοσµιοποιηµένης αν-

θρωπότητας- είναι όλος ο κόσµος, καθένα από 

τα µεµονωµένα άτοµα. Βέβαια, όλα αυτά δεν ση-

µαίνουν ότι ο δρόµος προς µια εκούσια και συµ-

βιωτική λιτή ζωή δεν θα είναι επώδυνος. Μήπως 

η αποανάπτυξη συνεπάγεται όντως από ορισµέ-

νες απόψεις ένα πισωγύρισµα; Ο Φρανσουά 

Μπρυν δίνει την εξής απάντηση: «Πράγµατι, εί-

ναι αλήθεια, δίνουµε έναν αγώνα οπισθοφυλα-

κής, όµως, κατά παράδοξο τρόπο, αυτός ο αγώ-

νας τυχαίνει να είναι ο αγώνας του µέλλοντος.

Απόσπασµα από 
το βιβλίο του 
Σερζ Λατούς 
Μετάφραση: 
Βασίλης 
Παπακριβόπουλος 

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

I N F O
Ο Σερζ Λατούς 

είναι Γάλλος καθηγη-
τής και από το 2002 έχει 

αφιερωθεί στη µελέτη 
της αποανάπτυξης

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

ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ  
Μπορεί στα καφενεία αυτές τις µέρες να γίνεται πολλή συζήτηση µε τους 
υποψήφιους, ευρωβουλευτές και δηµάρχους, να παρελαύνουν κάθε βράδυ, 
όµως για τους ανθρώπους της παραγωγής οι εκλογές έρχονται και παρέρχονται.    
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΕΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΦΕΤΣΙΟΥΛΗΣ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΗ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Η εξέλιξη των πραγμάτων 

δείχνει ότι ο... αχρείαστος του 

ΟΣΔΕ θα μετανιώσει για την 

ώρα και τη στιγμή που επέλεξε 

να τα βάλει με τον Θωμά 

Κουτσουπιά. Ο Ξηρομερίτης 

είναι φτιαγμένος από σκληρό 

μέταλλο. Η αλήθεια είναι πως 

άργησε λίγο, όμως αυτή τη 

φορά δείχνει αποφασισμένος 

να φθάσει στο τέρμα. Γιατί με 

τη στάση του, ξέρει ότι εκφράζει 

τους παραγωγούς και τον αγώνα 

τους ενάντια στην υποταγή.   

«Η ποιότητα φέρνει την τιμή», 

είναι η ρήση που ακολουθεί  

ο Αποστόλης Καφετσιούλης. 

Επιλέγει έτσι να πετάει εντελώς 

τα μήλα δεύτερης διαλογής για 

να έχει ποιότητα στα υπόλοιπα. 

Αυτό τον έφερε στις μεγάλες 

αγορές του κόσμου. Ακόμα, μέσα 

από πειραματικά προγράμματα με 

την Compo, πετυχαίνει ξεχωριστή 

ταυτότητα για τα Granny Smith 

της Αγιάς. Και σε συνδυασμό με 

τη σωστή συσκευασία, πάει Μέση 

Ανατολή και Βόρεια Ευρώπη. 

Σε πειραματική καλλιέργεια αχλα-

διών στον Τύρναβο, πέτυχε ίσως 

και καλύτερη ποιότητα από την 

Α που ζητάει συνήθως η διεθνής 

αγορά. Τονίζει πως πρέπει να 

διαδοθεί το μήνυμα εμπιστοσύνης 

του παραγωγού στον γεωπόνο. 

Όσο και να φαίνονται κάποιες 

αποφάσεις μικρής σημασίας, 

δικαιώνεται που παραμένει συνε-

πής με τις ενδεδειγμένες 

από την επιστήμη πρακτικές, απο-

φεύγοντας να ρισκάρει τη φήμη 

και την τιμή του προϊόντος του. 
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ 
∆ΙΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ 
ΣΤΑ ΕΞ ΩΝ ΣΥΝΕΤΕΘΗ   

Ο τιμοκατάλογος Τσιατούρα έβαζε 

σε μεγάλη δοκιμασία τόσο τους 

αγρότες όσο και τον κλάδο των 

τρακτέρ και αναμφίβολα έκανε 

για λίγο καιρό δύσκολη τη ζωή του 

Σάββα Μπαλουκτσή, προέδρου 

εδώ και χρόνια του ΣΕΑΜ. Η έκ-

βαση της διαπραγμάτευσης, όπως 

εξελίχθηκε την περασμένη Δευ-

τέρα, αποκαθιστά την ελεύθερη 

λειτουργία της αγοράς και συνιστά 

δικαίωση για τον άνθρωπο που 

ηγήθηκε αυτής της διαβούλευσης, 

εκφράζοντας το σύνολο των 

συντελεστών του κλάδου.     

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ
ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΠΥΡΑΣ  

Χωρίς να επαναπαύεται, αναζητώντας συνεχή βελτίωση των προϊόντων του μέσα από 

καινοτόμους τρόπους καλλιέργειας, καταφέρνει να παράγει κριθάρι με συγκεκριμένα 

λεπτομερή ποιοτικά χαρακτηριστικά, τόσο συγκεκριμένα που απευθύνονται στην παρα-

σκευή αποκλειστικά τριών ετικετών μπύρας, Amstel, Heineken και Άλφα. Η Αγροθράκη 

ΑΕ, η εταιρεία του Παναγιώτη Σταυρακάρα στην Ξάνθη, δραστηριοποιείται από το 1967 

στις μεγάλες καλλιέργειες, σιτάρια, κριθάρι, καλαμπόκι κ.α. και δείχνει το δρόμο της σύγ-

χρονης συγκρότησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αποτελώντας παράλληλα τρανή 

απόδειξη πως όποιος έχει σωστό προϊόν, έχει και τις σωστές απολαβές. Χωρίς φόβο και 

με ανοιχτούς ορίζοντες δοκιμάζει νέες μεθόδους στην καλλιέργεια μέσα από πειραματικά 

προγράμματα με μεγάλες εταιρείες, δίνοντας τόπο στην επιστήμη να φέρει αποτελέσματα.    

10-11-proswpa-gegonota_04_19.indd   11 22/04/2019   23:16



ΜΑΙΟΣ 2019 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ12

 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ 
ΑΘΛΗΜΑ 
ΤΟ ΠΑΡΚΟΥΡ
Στο 82ο Συνέδριο της ∆ιεθνούς 
Οµοσπονδίας Γυµναστικής 
(FIG), στο Μπακού του 
Αζερµπαϊτζάν, επικυρώθηκε 
η ένταξη του παρκούρ στα 
αθλήµατα της γυµναστικής.Το 
παρκούρ, το οποίο αποδίδεται 
στα ελληνικά ως «πορεία µετ’ 
εµποδίων», βασίζεται στην 
υπερπήδηση τεχνητών ή 
φυσικών εµποδίων, χρησιµοποι-
ώντας διαρκή κίνηση, για την 
κάλυψη µίας δεδοµένης από-
στασης. Παρότι επινοήθηκε ως 
µία µη-ανταγωνιστική σωµατική 
και πνευµατική τέχνη, έχει 
ήδη αποκτήσει οργανωµένο 
χαρακτήρα σε αρκετές χώρες, 
όπως στην Σουηδία, στην 
Ολλανδία και στο Βέλγιο, όπου 
καλλιεργείται συστηµατικά 
από τις αντίστοιχες εθνικές 
οµοσπονδίες γυµναστικής. 
Στην Ελλάδα δίδεται ιδιαίτερη 
δηµοσιότητα στις αντίστοιχες 
διοργανώσεις που λαµβάνουν 
χώρα στη µαγευτική Σαντορίνη.

1
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Ο Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι δηµιούργησε 
την τοιχογραφία του 
Μυστικού ∆είπνου 
τον 15ο αιώνα για να 
στολίσει την τραπεζαρία 
του Μοναστηριού Σάντα 
Μαρία ντε λε Γκράτσιε 
στο Μιλάνο.

Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ∆ΕΙΠΝΟΥ

ΤΙ ΕΦΑΓΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ; 

 

Σ
το πέρασµα στο χρό-

νου, πολλά γεύµατα 

έχουν αναπαρασταθεί 

σε διάφορα έργα τέ-

χνης. Ίσως όµως το 

διασηµότερο όλων είναι ο Μυστι-

κός ∆είπνος, το τελευταίο γεύµα 

του Ιησού µε τους Μαθητές του λί-

γο πριν τη Σταύρωση. Πού έχουν 

βασιστεί όµως όλες αυτές οι καλλι-

τεχνικές απεικονίσεις; 

Η αλήθεια είναι ότι οι περιγραφές 

που εντοπίζονται στην Αγία Γραφή 

είναι εξαιρετικά φειδωλές. Το µό-

νο που αποκαλύπτεται σε αυτή εί-

ναι ότι στο τραπέζι υπήρχε ψωµί 

και κρασί. Σύµφωνα τις γραφές, 

η Θεία Κοινωνία έχει τις ρίζες της 

στον Μυστικό ∆είπνο. Γύρω από 

αυτό το τραπέζι ο Χριστός φαίνεται 

να εξήγησε στους Μαθητές του ότι 

το ψωµί αντιπροσώπευε το σώµα 

του και το κρασί το αίµα του. Ωστό-

σο, είναι σίγουρο ότι στο δείπνο 

υπήρχαν και άλλα πιάτα. 

Η διασηµότερη απεικόνιση του 

Τι περιλάµβανε το µενού 
του πιο διάσηµου δείπνου 
στον κόσµο; Άραγε τι έφαγε 
ο Ιησούς και οι Μαθητές 
του λίγο πριν τη Σταύρωση; 
Εδώ και είκοσι αιώνες 
καλλιτέχνες, αρχαιολόγοι 
και ανθρωπολόγοι 
προσπαθούν να δώσουν 
απάντηση σε αυτό  
το ερώτηµα

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

 

ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
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Μυστικού ∆είπνου είναι σί-

γουρα η τοιχογραφία του 

Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ενώ 

πολλοί συνεχίζουν να ερευ-

νούν τον θρησκευτικό συµ-

βολισµό του έργου και την 

καλλιτεχνική του αξία, άλλοι 

εστιάζουν στη διάσηµη τοι-

χογραφία για ενδείξεις ανα-

φορικά µε το τι έτρωγαν ο Ιη-

σούς και οι Απόστολοι, όπως 

σηµειώνει ο Max Bonem, στο 

foodandwine.com. 

Μετά την πιο πρόσφατη ανα-

παλαίωση του πίνακα που 

ολοκληρώθηκε στα τέλη του 

’90 και για την οποία χρειά-

στηκαν 21 χρόνια, αποκα-

λύφθηκαν επιπλέον πιάτα 

στο τραπέζι για πρώτη φορά, 

όπως το χέλι µε φέτες πορ-

τοκαλιού. Παρόλο που αυτό 

το πιάτο δεν είναι γνωστό αν 

αποτελούσε διαδεδοµένη δι-

ατροφική επιλογή την εποχή 

του Ιησού, όπως προκύπτει 

από λίστες µε ψώνια του Λεο-

νάρντο Ντα Βίντσι εµφανίζε-

ται σαν συχνός συνδυασµός 

στην Ιταλία του 15ου αιώνα. 

Οι ρίζες της εβραϊκής κουζίνας
Σύµφωνα µε αρχαιολογικές 

µελέτες πάνω στην εβραϊκή 

κουζίνα, είναι πολύ πιθανό 

ότι ο Ιησούς και οι Απόστολοι 

έφαγαν φασόλια, αρνί, ελιές,  

πικρά χόρτα, σάλτσα ψαριού, 

άζυµο άρτο και χουρµάδες. 

Επίσης, θεωρείται πιθανό ότι 

δεν έφαγαν καθισµένοι γύρω 

από ένα τραπέζι αλλά µάλ-

λον πάνω σε µαξιλάρια στο 

πάτωµα, συνήθεια που διατη-

ρείται µέχρι σήµερα από τους 

λαούς της περιοχής.

Επιπλέον, στο πέµπτο βιβλίο 

της Παλαιάς ∆ιαθήκης, η γε-

νέτειρα του Ιησού περιγράφε-

ται «ως µέρος όπου δε λείπει το 

ψωµί, µε λάδι και µέλι». ∆ιαδε-

δοµένες καλλιέργειες ήταν, επί-

σης, τα σταφύλια, τα σύκα και τα 

ρόδια. Αυτά, ενδεχοµένως, δεν 

θα ήταν διαθέσιµα φρέσκα στις 

αρχές της άνοιξης. Το δείπνο 

θα µπορούσε να περιλαµβάνει 

αποξηραµένα σύκα και τροφές 

όπως το ελαιόλαδο και το µέλι. 

Το 2007 ο Πάπας Βενέδικτος 

XV εκτίµησε ότι δεν πρέπει να 

είχε σερβιριστεί αρνί στον Μυ-

στικό ∆είπνο. Ο τότε Πάπας 

υποστήριξε ότι ο Μυστικός 

∆είπνος έλαβε χώρα πριν τη 

θυσία των αρνιών, που ήταν 

σύνηθες έθιµο τα χρόνια του 

Χριστού. Με άλλα λόγια, ήταν 

ο Χριστός ο ίδιος που πήρε τη 

θέση των αµνών. 

Ενώ ο Μυστικός ∆είπνος έγινε 

πριν το εβραϊκό Πάσχα, αυτό 

δε σηµαίνει ότι οι παρακαθή-

µενοι στον ∆είπνο δεν δοκίµα-

ζαν κάποια πιάτα του Πάσχα.

Στο πέµπτο βιβλίο 
της Παλαιάς ∆ιαθή-
κης, η γενέτειρα του 
Ιησού περιγράφεται 
«ως µέρος όπου δε 
λείπει το ψωµί, µε 
λάδι και µέλι».

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ διίστανται για το 

αν το ο Μυστικός ∆είπνος ήταν στην πραγµατι-

κότητα ένα εβραϊκό πασχαλινό τραπέζι. Ωστόσο, 

έχει ενδιαφέρον να αναζητήσει κανείς τα σύµβο-

λα  της ιστορίας του εβραϊκού Πάσχα σε αυτά τα 

πιάτα. Το αρνί συµβολίζει τη θυσία στον Θεό για 

την απελευθέρωσή τους, το βρασµένο και το αυ-

γό το δεύτερο ναό που υπήρχε στην Ιερουσαλήµ. 

Τα πικρά χόρτα είναι η ανάµνηση της πικρής ζω-

ής και η κρέµα από µήλα, ξηρούς καρπούς, κανέ-

λα και κρασί είναι η λάσπη που χρησιµοποιούσαν 

οι σκλάβοι, όταν δούλευαν στα φαραωνικά έργα. 

ΤΟ ΑΡΝΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΖΩΗ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η Θεία Κοινωνία έχει 
ρίζες στον Μυστικό 
Δείπνο, όπου  ο 
Χριστός εξήγησε ότι το 
ψωμί είναι το σώμα και 
το κρασί το αίμα του

Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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Παρόλο που την 
εποχή του Ιησού 
οι ποικιλίες στα-
φυλιού δεν είχαν 
ταυτοποιηθεί, ούτε 
είχαν ονόµατα, όπως 
σήµερα, σε εκείνο 
το κοµµάτι γης της 
Μέσης Ανατολής 
παρήγαγαν κρασί 
από το 4000 π.Χ.

∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ µόνο τα εδέ-

σµατα του Μυστικού ∆είπνου ζή-

τηµα προς διερεύνηση. Το ίδιο 

ισχύει και για το ποτό που τα συ-

νόδευσε. Ο τόπος και ο χρόνος 

του τελευταίου δείπνου του Ιη-

σού µπορούν να δώσουν απαντή-

σεις στο συγκεκριµένο ερώτηµα. 

Παρόλο που οι ποικιλίες στα-

φυλιού δεν είχαν ταυτοποιηθεί, 

όπως σήµερα, σε εκείνο το κοµ-

µάτι γης της Μέσης Ανατολής πα-

ρήγαγαν κρασί από το 4000 π.Χ.  

Σύµφωνα τον Independent, τα 

αρχαιολογικά ευρήµατα υποδει-

κνύουν ότι την εποχή του Μυ-

στικού ∆είπνου ήταν δηµοφι-

λή τα συµπυκνωµένα κρασιά, 

όπως αναφέρει ο ∆ρ. Patrick 

McGovern, καθηγητής Ανθρω-

πολογίας του University of 

Pennsylvania.  Ειδικότερα, κο-

ντά στην Ιερουσαλήµ, οι αρχαι-

ολόγοι  ανακάλυψαν αγγείο µε 

την επιγραφή «οίνος από µαύρες 

σταφίδες», γεγονός που δείχνει 

ότι οι οινοποιοί της εποχής έφτια-

χαν γλυκό κρασί από αποξηρα-

µένα φρούτα. Στην ίδια περιοχή 

βρέθηκαν και άλλα δοχεία µε τις 

επιγραφές «καπνιστό κρασί» και 

«πολύ σκούρο κρασί».

Αν και σε άλλες περιοχές υπήρ-

χε η συνήθεια να αραιώνουν το 

κρασί, στην Ιερουσαλήµ προ-

τιµούσαν τα πλούσια κρασιά. 

Μπαχαρικά και φρούτα, όπως 

το ρόδι, το σαφράν και η κα-

νέλα, συνήθως χρησιµοποιού-

νταν για να αρωµατίσουν το 

κρασί, ενώ προσέθεταν ρητίνη 

ως συντηρητικό.

Κοντά στην Ιερουσαλήµ η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως ένα δοχείο αποθήκευσης µε την επιγραφή «οίνος από µαύρες σταφίδες». 

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ∆ΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ

Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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Η ΜΑΡΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, 
ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ Ε∆ΑΦΟΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Μεγάλες αλυσίδες λιανικής έχουν ήδη εκδηλώσει το 
ενδιαφέρον τους, πιέζοντας τη βιοµηχανία να αναλάβει 
τη µεταφορά του εγχειρήµατος στα ελληνικά δεδοµένα
Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

Laurent Chabanne  
Αναρωτήθηκε «ποιος 
ειναι το αφεντικό» 
στρώνοντας τον 
δρόµο για µια ετικέτα 
τροφίµων αγροδια-
τροφής, σχεδιασµένη 
µέχρι και την τελευ-
ταία λεπτοµέρεια από 
τους καταναλωτές.

Γ
άλα, ελαιόλαδο και φέτα βρίσκονται στην 

κορυφή των καταναλωτικών προτιµήσεων 

από µια λίστα βασικών προϊόντων αγρο-

διατροφής, των οποίων µια νέα για τα ελ-

ληνικά δεδοµένα ετικέτα ετοιµάζεται, στα πρότυ-

πα ενός καινοτόµου γαλλικού µοντέλου σχεδι-

ασµού, παραγωγής, συσκευασίας και διανοµής 

τροφίµων. Μια επωνυµία που θα µπορούσε ίσως 

να αφορά και θεατρική παράσταση σύµφωνα µε 

τον εµπνευστή της Laurent Chabanne,  η «Μάρ-

κα του Καταναλωτή» περιγράφει ακριβώς αυτήν 

την κατάσταση που φιλοδοξεί να επιτύχει, την κα-

τάσταση κατά την οποία οι καταναλωτές αποφα-

σίζουν να φτιάξουν τα δικά τους προϊόντα αγρο-

διατροφής. Μάλιστα σε αυτή την τάξη πραγµά-

των, οι καταναλωτές εµφανίζουν ιδιαίτερη ευαι-

σθησία για την εξασφάλιση µιας δίκαιης τιµής 

για τους παραγωγούς των προϊόντων. Βέβαια η 

µεταφορά του καταναλωτικού αυτού κινήµατος 

στην ελληνική πραγµατικότητα, απαιτεί ένα κοι-

νό ώριµο, συνειδητοποιηµένο, µε γούστο αλλά 

και µε τριβή σε ζητήµατα παραγωγής.

Μεταφορά γιατί στη Γαλλία, η Μάρκα του Κατα-

ναλωτή «C’est qui le patron?», είναι η µεγαλύ-

τερη επιτυχία των τελευταίων 30 χρόνων στο το-

µέα των τροφίµων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως 

περισσότερα από ένα εκατ. λίτρα γάλα της «Μάρ-

κας του καταναλωτή» πωλούνται κάθε εβδοµά-

δα από τα καταστήµατα λιανικής τους αγροτικού 

γίγαντα. Τα τελευταία δυο χρόνια µάλιστα, η ιδι-

Α Γ Ο Ρ Α

Το «κίνηµα» αυτό τράβηξε την προσοχή όταν παρουσιάστηκε στο φό-
ρουµ που διοργάνωσε στις 19 Απριλίου το Ελληνογαλλικό Εµπορικό 
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Τοµέας τροφίµων, Πυλώνας Ανάπτυξης».
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αίτερη αυτή κοινοπραξία παραγωγών και κατα-

ναλωτών, έχει δώσει στην παραγωγή περίπου 25 

προϊόντα, ενώ το ίδιο διάστηµα, έχουν πουληθεί 

περισσότερα από 120 εκατ. προϊόντα σε περισ-

σότερα από 3,2 εκατ. νοικοκυριά. Είναι τέτοια η 

προτίµηση των καταναλωτών σε αυτά τα προϊό-

ντα, ώστε οι αγοραστές της µάρκας να αγγίζουν 

το 12% του συνόλου του γαλλικού πληθυσµού.

Μάλιστα µια τέτοια πρωτοβουλία φαντάζει ενδι-

αφέρουσα και στις µεγάλες αλυσίδες λιανικής, 

οι οποίες αξιολογούν θετικά την δυναµική ενός 

τέτοιου κινήµατος, ανοίγοντας, στην περίπτω-

ση της Γαλλίας χώρο στα ράφια τους. Όµως και 

στην Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι υψηλό. Όπως 

ανακοίνωσε από το βήµα του φόρουµ που δι-

οργάνωσε στις 19 Απριλίου το Ελληνογαλλικό 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίµων,  µε θέµα: «Τοµέας τροφί-

µων, Πυλώνας ανάπτυξης» ο Χαράλαµπος Κώ-

τσου, συνιδρυτής και συντονιστής της Μάρκας 

του Καταναλωτή «Ποιος είναι το Αφεντικό;», 

ήδη η οµάδα του έχει δεδηλωµένη τη συµµετο-

χή δυο αλυσίδων που έχουν δεσµευθεί ότι θα 

στηρίξουν το εγχείρηµα.

Μάλιστα όπως εξήγησε, οι αλυσίδες αυτές προ-

τίθενται να έλθουν οι ίδιες σε επικοινωνία µε 

τις βιοµηχανίες προκειµένου να προχωρή-

σουν τις διαδικασίες παραγωγής ξεκαθαρίζο-

ντας πως δεν υπάρχει µεγάλο  επιχειρηµατικό 

ρίσκο, αφού «εµείς είµαστε από πίσω και θα 

αγοράσουµε», όπως µετέφερε ο ίδιος.

Α Γ Ο Ρ Α

Ελλάδα 
Στην ψηφοφορία που 
τρέχει αυτές τις µέρες 
στην χώρα µας το γάλα 
είναι το πιο πολυψηφι-
σµένο προϊόν.
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Είναι, επί της ουσίας, ένας δεσµός 

εµπιστοσύνης µεταξύ των παραγω-

γών και των καταναλωτών. Μία πρω-

τοβουλία για τη δηµιουργία προϊό-

ντων µε τη συνεργασία καταναλω-

τών και παραγωγών. Σκοπός του εγ-

χειρήµατος αυτού είναι οι καταναλω-

τές να αποφασίζουν για τις προδια-

γραφές, τη ποιότητα και τη τιµή των 

προϊόντων, έχοντας πλήρη γνώση για 

το που πηγαίνουν τα χρήµατά τους, 

στηρίζοντας τους Έλληνες παραγω-

γούς. «Ένα µοντέλο που στηρίζεται 

στη πλήρη διαφάνεια, ισότητα, αλλη-

λεγγύη και την υγεία», όπως υποστη-

ρίζουν οι άνθρωποι πίσω από αυτό. 

Τα βήµατα της παραγωγής
Στη διαδικτυακή πλατφόρµα της Μάρ-

κας του Καταναλωτή, θα αναρτώνται 

ερωτηµατολόγια µε τις προδιαγραφές 

του κάθε προϊόντος. Οι καταναλωτές 

επιλέγουν τα χαρακτηριστικά που επι-

θυµούν βλέποντας ζωντανά πώς η κά-

θε επιλογή τους επηρεάζει τη τελική τι-

µή λιανικής. Στη συνέχεια, τα προϊόντα 

θα παράγονται, ακολουθώντας υπεύ-

θυνα τις προδιαγραφές που θα έχουν 

αποφασίσει οι καταναλωτές, από τους 

συνεργαζόµενους παραγωγούς. 

Οι άνθρωποι πίσω από την προσπά-

θεια, ευελπιστούν πως η καλύτερη 

διαφήµιση του προϊόντος, θα είναι 

οι ίδιοι οι ενεργοί καταναλωτές, κά-

τι που συνιστά σε µια σηµαντική εξοι-

κονόµηση  επί της τελικής τιµής πώ-

λησης, από την οποία θα επωφελείται 

ο παραγωγός, δεδοµένου ότι τα έξο-

δα της διαφήµισης θα είναι µηδενι-

κά. Πρόκειται όπως ενηµερώνουν για 

µια προσπάθεια µε θετικό κοινωνικό 

πρόσηµο, αφού θα εξασφαλίσει πο-

λύ καλύτερες οικονοµικές απολαβές 

για τους παραγωγούς, νέες θέσεις ερ-

γασίας και ευκαιρίες για τους νέους 

στη χώρα αλλά και ηθική ικανοποίη-

ση στους καταναλωτές. Οι τελευταί-

οι άλλωστε είναι οι βασικοί επενδυ-

τές των καταναλωτικών προϊόντων, 

Α Γ Ο Ρ Α
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Τιµή παραγωγού
Το 92% των καταναλωτών  
απάντησαν πως μια δίκαιη τιμή  
για τον παραγωγό είναι μια βασική 
απαίτηση κατά τον σχεδιασμό  
του προϊόντος.

Φράουλες
Με το ρωσικό εμπάργκο σε φρούτα 
και λαχανικά οι ελληνικές φράου-
λες δύσκολα βρίσκουν το δρόμο για 
τη Ρωσία. Το εγχείρημα αυτό άρα 
συνιστά άνοιγμα της αγοράς.

Μέλι
Δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρ-
χουν στα σούπερ μάρκετ συσκευ-
ασίες με μέλι υπό την ετικέτα της 
Μάρκας του Καταναλωτή, αφού το 
προϊόν έρχεται 4ο στις προτιμήσεις. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

εκείνοι που αποφασίζουν για το τι θέ-

λουν να έχουν στο τραπέζι τους αλλά 

και εκείνοι που θα πρέπει να φροντί-

σουν αυτούς που µε κόπους και ρίσκα 

φροντίζουν ώστε τα προϊόντα αυτά να 

φτάνουν σε κάθε σπίτι.

Όπως αναφέρεται και στην αρχή, 

αυτήν την στιγµή, οι ψήφοι των εγ-

χώριων καταναλωτών, ξεχωρίζουν 

από το καλάθι µε τα αναγκαία, το 

γάλα, που είναι πρώτο σε ψήφους, 

το ελαιόλαδο και την φέτα. Με µι-

κρή διαφορά ακολουθούν το µέλι, 

τα µακαρόνια και το γιαούρτι. 

Αξίζει να σηµειωθεί, τέλος, πως η 

επιτυχία της πρωτοβουλίας είναι τό-

σο µεγάλη που αναµένεται να την 

εφαρµόσουν και χώρες όπως το 

Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερ-

µανία, το Μαρόκο, οι ΗΠΑ κ.ά.

Τα παραπάνω συζητήθηκαν κα-

τά τη διάρκεια της τρίτης ενότητας 

της εκδήλωσης του Ελληνογαλλι-

κού Βιοµηχανικού και Εµπορικού 

Επιµελητηρίου, της οποίας συντο-

νιστής ήταν ο εκδότης-διευθυντής 

του agronews.gr και της Agrenda 

Γιάννης Πανάγος. Η ενότητα άνοι-

ξε από τον Ιορδάνη Παπαδόπουλο 

από τη Namaste Kefir, συζητώντας 

το θέµα της καινοτοµίας στα προϊό-

ντα διατροφής και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των  µικροµε-

σαίων επιχειρήσεων.

Για τις δυνατότητες
στην οικονοµία της 
υπαίθρου, εφόσον 
η Ελλάδα πλησιάσει 
τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο στο κοµµάτι της 
αγροτικής επιχειρηµα-
τικότητας και της και 
του επιπέδου µεταποί-
ησης µίλησε ο γ.γ του 
ΥπΑΑΤ, Χαράλαµπος 
Κασίµης (αριστερά). 
Τον συντονισµό της 
ηµερίδας ανέλαβε ο 
εκδότης και διευθυ-
ντής της Agrenda, 
Γιάννης Πανάγος. 

Α Γ Ο Ρ Α
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O I N O T O Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Ευαγγελία και η Βασιλι-

κή Παλυβού µίλησαν στο 

Αγρόκτηµα για την ευλο-

γία να δουλεύουν µε µία 

από τις πιο ιστορικές ελληνικές ποικιλίες, 

για τις οµορφιές του τόπου τους, για τους 

επισκέπτες του οινοποιείου τους αλλά 

και για εκείνο το Πάσχα που µάθαιναν 

σε κάποιες Αµερικανίδες τουρίστριες να 

χορεύουν Καλαµατιανό. 

«Οι γονείς µας, ο Γιώργος και η Αγγελική 

Παλυβού, είναι πρώτης γενιάς οινοποιοί  

και ξεκίνησαν όλο αυτό το εγχείρηµα το 

1995. Πολύ µικροί τότε, γνώριζαν τ’ αµπέ-

λια από τους παππούδες και τους γονείς 

τους, αλλά δεν είχαν καµία εµπειρία στο 

εµφιαλωµένο κρασί. Με µία-δύο ετικέτες 

την πρώτη περίοδο, φτάσαµε σήµερα στις 

δώδεκα ετικέτες και τις 250.000 φιάλες το 

χρόνο», ανέφερε η Βασιλική.

ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ

ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ 
ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ ΜΑΣ
Το Αγρόκτηµα ταξίδεψε στη Αρχαία Νεµέα και το Κτήµα της οικογένειας 
Παλύβου. Στον προορισµό µάς υποδέχθηκαν οι γεµάτοι ανοιξιάτικα λουλούδια 
αµπελώνες και οι πάντα χαµογελαστές κόρες του Νεµεάτη οινοποιού. 

Η

Για το πασχαλινό τραπέζι το Κτήµα Παλυβού προτείνει  
το ροζέ «La Vie En Rose» από Μοσχοφίλερο 100%, το ροζέ  

«Βυσσινόκηπος» από 90% Αγιωργίτικο και 10% Syrah και 
το Αγιωργίτικο του 2017 «Κτήµα Παλυβού Νεµέα». 

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο :  Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ
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O I N O T O Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Αθήνα
Κόρινθος

Τρίπολη

Καλαµάτα

Ζάκυνθος

Κεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

Μυτιληνη

Λήµνος

Σαµοθράκη

Θάσος
Αλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

Κατερίνη

Ικαρία

Ρόδος

Κάρπαθος

Χίος

Άνδρος

Σύρος
Μύκονος

Αµοργός Κως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

Ρέθυµνο

Ηράκλειο

Γαύδος

Κυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα

Σάµος

Λαµία

Βόλος
Τρίκαλα Λάρισα

Καρδίτσα

Ιωάννινα

Φλώρινα

Κέρκυρα

Πάτρα

Χαλκίδα

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Αγρίνιο

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

Νεµέα
Βρίσκεται 41 χιλιόµετρα 
νοτιοδυτικά της Κορίνθου. 
Θεωρείται ηµιορεινή περιο-
χή και διασχίζεται από δύο 
µεγάλους ποταµούς, τον 
Ασωπό και τον Ζαµπάντη. 
Περικλείεται από βουνά και 
το υψόµετρό της ξεκινά 
από τα 250 και φτάνει τα 
1.235 µέτρα. 

«Νιώθουµε πάρα πολύ τυχεροί που 

έχουµε στα χέρια µας το Αγιωργίτικο 

και κάνουµε µ’ αυτό αξιόλογα κρασιά 

µε αυτή», επισήµανε η Βασιλική. Αν και 

νιώθουν ευλογηµένες για την κληρονο-

µιά του τόπου τους, οι αδελφές Παλυβού 

εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το 

µέλλον της πολυδύναµης ποικιλίας. Πιο 

συγκεκριµένα, όπως µας εξηγεί η Ευαγ-

γελία :«Αυτή τη στιγµή συζητιούνται δύο 

τρόποι για να αλλάξει η ζώνη ΠΟΠ της 

Νεµέας. Ο ένας από αυτούς είναι οι υπο-

ζώνες, που θεωρούµε ότι θα πλήξουν την 

υπόσταση της ποικιλίας. Ο δεύτερος εί-

ναι να δηµιουργηθεί µία σούπερ Νεµέα, 

βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών, 

που όπως είναι φυσικό δεν θα πιάνουµε 

κάθε χρόνο. Από την άλλη, δεν ξέρω πώς 

θα πείσουµε τον αµπελουργό να παράγει 

υψηλής ποιότητας σταφύλι όταν αυτή τη 

στιγµή σχεδόν όλα τα σταφύλια πληρώ-

νονται στην ίδια τιµή». 

Το κρασί µας ξεκινά στο αµπέλι…
Ακολουθώντας τα χνάρια της πρώτης, η 

δεύτερη γενιά του Κτήµατος Παλυβού 

πιστεύει  ότι το κρασί ξεκινά στο αµπέλι. 

«Θεωρούµαστε ένα boutique οινοποιείο 

και αυτή είναι η δουλειά που θέλουµε να 

κάνουµε. Χωρίς να παράγουµε µεγάλες 
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ποσότητες, µπορούµε να ελέγχουµε 

την ποιότητα», αναφέρει η Βασιλική 

για να συµπληρώσει η Ευαγγελία ότι: 

«το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του Κτή-

µατός είναι ότι διαθέτει τον δεύτερο 

µεγαλύτερο αµπελώνα της Νεµέας, 

έκτασης 400 στρεµµάτων». 

Η ποικιλία των terroir του ιστορικού 

οινοπεδίου της Νεµέας δίνει πολ-

λές και διαφορετικές εκφράσεις του 

Αγιωργίτικου. Η ποικιλοµορφία του 

φυσικού περιβάλλοντος ξεδιπλώνε-

ται µε τον καλύτερο τρόπο µέσα από 

τις ετικέτες του Κτήµατος καθώς όλες 

είναι single vineyard. Με άλλα λόγια, 

κάθε κοµµάτι του αµπελώνα καλλι-

εργείται ξεχωριστά για να δώσει µία 

συγκεκριµένη ετικέτα. «Όσο ανεβαί-

νουµε υψόµετρο, έχουµε καλύτερη 

αποστράγγιση του εδάφους και χα-

µηλότερη στρεµµατική απόδοση άρα 

ποιοτικότερα σταφύλια. Για παράδειγ-

µα, για την premium Νεµέα µας, το 

Ammos Terra Leone, η στρεµµατική 

απόδοση κρατιέται στα 500-700 κιλά 

το στρέµµα», αναφέρει η Βασιλική. 

Τη φιλοσοφία του Κτήµατος όσον 

αφορά αµπέλι συµπληρώνει η εφαρ-

µογή των αρχών της βιολογικής καλ-

λιέργειας, ενώ επίσης σε συγκεκριµέ-

να κοµµάτια γης γίνονται δοκιµές της 

βιοδυναµικής προσέγγισης. 

Κάθε µέρα ανοικτό το οινοποιείο
Την ηµέρα που επισκεφθήκαµε το 

Κτήµα δεν ήµασταν οι µόνοι. Παρέες 

επισκεπτών κατέφθαναν, η µία µετά 

την άλλη, για να ξεναγηθούν στο οι-

νοποιείο και τον αµπελώνα του. 

«Πριν χρόνια ο πατέρας µου έκανε κά-

ποια ταξίδια στην Αµερική. Γυρνώντας 

είπε στην µητέρα µου, ότι κάποια στιγ-

µή θα έρχεται κόσµος στο οινοποιείο 

µας για να γνωρίσουν το κρασί µας. Η 

µητέρα µου τότε δεν τον πίστεψε. Μέ-

σα στα επόµενα δύο χρόνια άρχισαν 

να έρχονται οι πρώτοι επισκέπτες», 

αναφέρει η Βασιλική. Το Κτήµα Πα-

λυβού υπήρξε το πρώτο επισκέψιµο 

οινοποιείο της Νεµέας. Η αίσθηση της 

φιλοξενίας καθρεφτίζεται στα πρόσω-

πα των ανθρώπων, όπως και σε κάθε 

γωνιά του οινοποιείου, το οποίο δεν 

κλείνει ποτέ τις πόρτες του στον κό-

σµο. «Το οινοποιείο µας είναι ανοιχτό 

365 ηµέρες τον χρόνο, ακόµη και τις 

αργίες. Έτσι, πέρυσι, την Κυριακή του 

O I N O T O Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

22_25_paluvou.indd   24 23/04/2019   00:02



ΜΑΙΟΣ 2019ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 25

Πάσχα µας επισκέφθηκαν τρεις Αµε-

ρικανές. Σας πληροφορώ ότι έµαθαν 

να τρώνε την πέτσα του αρνιού από τη 

σούβλα αλλά και να χορεύουν καλα-

µατιανά, ό,τι µπορούσαν δηλαδή…», 

αφηγείται η Βασιλική. 

Ως υπεύθυνη marketing του οινοποι-

είου, η ίδια θεωρεί ότι η επιτυχία στο 

κοµµάτι του οινοτουρισµού µέρος της 

εξαγωγικής δραστηριότητας. «Το οι-

νοποιείο µας εξάγει το 50% της παρα-

γωγής του. Ωστόσο, για εµάς εξαγωγή 

είναι και τα µπουκάλια που οι ξένοι 

επισκέπτες µας  για να τα πάρουν µαζί 

τους στη χώρα τους. ∆εν υπάρχει άν-

θρωπος που θα περάσει από το οινο-

ποιείο µας και δεν θα πάρει µία Νεµέα 

για να την µεταφέρει στην Αµερική, 

τη Γερµανία ή την Κίνα». 

«Βασικός στόχος των 
γονιών μας ήταν να 
αποκτήσουν τα δικά τους 
αμπέλια», λέει η Βασιλική.

Στον αµπελώνα του Κτήµατος, πέρα από Αγιωργίτικο, 
έχουν φυτευτεί οι ποικιλίες Viognier, Ροδίτης,  
Μαλαγουζιά, Cabernet, Merlot και Syrah, ενώ 
γίνονται δοκιµές και στο Μοσχοφίλερο.

O I N O T O Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
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K       
ρασιά µε χαρακτήρα από µι-

κρά οινοποιεία, που πιστεύ-

ουν ότι η ταυτότητα ενός κρα-

σιού είναι δεµένη µε τη γη 

και τους ανθρώπους του, είχαν την  

ευκαιρία να δοκιµάσουν οι επισκέ-

πτες της έκθεσης που διοργάνωσε ο 

ΣΜΟΕ στις 7-8 Απριλίου στην Αθήνα.

«Μιλώντας µε ανθρώπους στο 

εξωτερικό, βλέπουµε ότι υπάρχει 

µία στροφή στα µικρά οινοποιεία, 

δηλαδή σε επιχειρήσεις που πα-

ράγουν κρασιά µε προσωπικότη-

τα από γηγενείς ποικιλίες», ανέ-

φερε ο αντιπρόεδρος του ΣΜΟΕ, Γ. 

Παπαργυρίου.

Την ίδια τάση επιβεβαίωσε και ο 

Λαυρέντης Καρανίκας, του οµώνυ-

µου Κτήµατος από το Αµύνταιο, που 

ειδικεύεται στα αφρώδη κρασιά. «Η 

δική µας προσωπικότητα, για παρά-

δειγµα, είναι η βιοδυναµική καλλι-

έργεια και οι ποικιλίες Ξινόµαυρο 

και Ασύρτικο. Ταυτόχρονα, η ποιό-

τητά µας είναι ίδια µε αυτή της σα-

µπάνιας. Έτσι, από στόµα σε στόµα 

γίναµε γνωστοί και όλοι σχολίαζαν 

ποιος είναι και τι κάνει ο “ιπτάµενος 

Ολλανδός” (σ.σ. ο κ. Καρανίκας έζη-

σε και εργάστηκε για χρόνια στην 

Ολλανδία). Μιλάει από µόνο του το 

προϊόν αλλά και ο µύθος». 

«Είµαστε πάρα πολύ ικανοποιηµέ-

νοι γιατί ο κόσµος έδειξε ενδιαφέρον. 

Πρόκειται για ανθρώπους που δεν 

έχουµε δει σε άλλες εκθέσεις, πάρα 

ΜΙΚΡΟΣ ∆ΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ  
Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ  
Η πρώτη  έκθεση του ΣΜΟΕ πραγµατοποιήθηκε στις 7 και 8 Απριλίου στο The Hub Events στην Αθήνα

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η
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πολλούς ιδιώτες και αρκετούς επαγ-

γελµατίες, που περίµεναν αυτή την 

έκθεση για να δοκιµάσουν σπάνια 

κρασιά από µικρούς παραγωγούς», 

δήλωσε η Κατερίνα Μποσινάκη.

Από την πλευρά τους τα µέλη του 

συνδέσµου εξέφρασαν την ίδια ικα-

νοποίηση, τόσο για την έκθεση όσο 

και γενικότερα για τις πρωτοβουλίες 

και τις δράσεις του οργάνου.

Πιο συγκεκριµένα, η Χριστίνα Σα-

λονικίδου του Κτήµατος Agrοvision 

από τη Χαλκιδική ανέφερε: «Είµα-

στε πάρα πολύ ευχαριστηµένοι µε 

την υποδοχή, την οργάνωση και το 

χώρο. Είναι πολύ ζεστός, φιλόξενος 

και φωτεινός, γεγονός που µας δί-

νει την ευκαιρία να δούµε τα κρασιά 

καλύτερα».

«Φέτος περιοριστήκαµε στην έκθε-

ση του Συνδέσµου µας, για να της 

δώσουµε την υπεραξία που χρειάζε-

ται. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει να ζηλέ-

ψει κάτι από τις υπόλοιπες εκθέσεις. 

Εδώ γίνονται δουλειές που είναι ιδι-

αίτερες που κάθε οινόφιλος και επι-

χειρηµατίας ψάχνει», υπογράµµισε ο 

Κων.Λιάππης της Αρλεκοίνων Χώρα. 

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέ-

τηση της Βασιλικής Ακριώτου, της 

Akriotou Microwinery από τις Πλα-

ταιές Βοιωτίας: «Πλέον, αισθανόµα-

στε σηµαντικοί. Ταυτόχρονα έχου-

µε µία οντότητα και µας δίνεται  η 

δυνατότητα να βγούµε στις αγορές 

του εξωτερικού. Σκεφτείτε ότι όλα τα 

οινοποιεία είναι πάρα πολύ µικρά, 

κάτω από 100 τόνους, οπότε µιλά-

µε για οικογενειακές επιχειρήσεις 

σε έναν καθηµερινό αγώνα για επι-

βίωση. Έχουµε πολλή χειρωνακτι-

κή εργασία, πέρα απ’ όλα τα άλλα, 

οπότε αυτό µειώνει πολύ τον διαθέ-

σιµο χρόνο µας για άλλες δράσεις 

και γι’ αυτό χρειαζόµαστε ένα φο-

ρέα για να µας βοηθήσει».

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ 
«ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ 

των κοινών συµφερόντων αλ-

λά και την αποτελεσµατικότε-

ρη εκπροσώπηση σε θεσµικό 

επίπεδο, οι «µικροί» της οινο-

ποίησης θέτουν ως στόχο την 

εξωστρέφειά. Η επόµενες κινή-

σεις του Συνδέσµου θα είναι πιο 

εξωστρεφείς, σύµφωνα µε τον 

κ. Παπαργυρίου. «Στόχος µας 

είναι η προώθηση των κρασι-

ών µας στο εξωτερικό, σε πρώ-

τη φάση σε Αµερική και Αγγλία, 

µέσα από τα προγράµµατα, που 

µόλις άνοιξαν και στα οποία 

σκοπεύουµε να ενταχθούµε».

Ο Θάνος Ντούγκος, πρόεδρος του Συνδέσµου 
Μικρών Οινοποιών Ελλάδος που δηµιουργήθηκε 
το 2018 µε στόχο την ενδυνάµωση του ρόλου 
των Μικρών Οινοποιών στην Ελλάδα.

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η
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ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ο ΝΕΣΤΩΡ 
ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ 
Μια συναρπαστική εξόρµηση και µια 
καταπληκτική γαστρονοµική εµπειρία 
βίωσαν οι προσκεκληµένοι της 
οικογένειας του Σπύρου Λαφαζάνη
Τ Η Σ  Ν Α Τ Α Σ Α Σ  Σ Τ Α Σ Ι Ν Ο Υ

Σ
κοπός του ταξιδιού, που 

διοργάνωσε η οικογένεια 

Λαφαζάνη και πραγµατο-

ποιήθηκε στις 20 και 21 

Απριλίου, ήταν οι άνθρωποι 

που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο του κρασιού, (δηµοσιο-

γράφοι, οινολόγοι, bloggers 

κ.α.), να γνωρίσουν ή να ξα-

νασυστηθούν µε το  Οινοποι-

είο «Νέστωρ». Η «Νέστωρ Οι-

νοποιητική Α.Ε.» ιδρύθηκε το 

2015 και αποτελεί τον καρπό 

µιας πρωτοποριακής σύµπρα-

ξης µεταξύ της οικογένειας 

του Σπύρου Λαφαζάνη, ιδιο-

κτήτριας και  της οµώνυµης  

Οινοποιίας στη Νεµέα, και του 

Αγροτικού Οινοποιητικού Συ-

νεταιρισµού Μεσσηνίας. 

Με στόχο την αναβίωση 

του µεσσηνιακού αµπελώνα 

η εταιρεία «Νέστωρ» ανέβα-

σε ψηλά τον πήχη της οινο-

ποίησης και προχωρησε σε  

rebranding. 

Η εταιρεία διαθέτει 10.000 

τ.µ. στεγασµένων χώρων και 

3.000 τ.µ. υπόγεια κελάρια. 

Έχει µάλιστα τη δυνατότητα 

επεξεργασίας και αποθήκευ-

σης 10.000 τόνων οίνου. Στις 

εγκαταστάσεις του «Νέστωρ» 

υπάρχει και το µικρό οινοποι-

είο, το οποίο χρησιµοποιείται 

για τη µελέτη και αξιολόγηση 

της δυναµικής των διαφόρων 

ποικιλιών και των ποιοτήτων.

Το πρόγραµµα της εξόρµησης
Η πρώτη στάση έγινε στις 

Αρχαίες Κλεωνές  και την Οι-

νοποιία Λαφαζάνη, όπου συ-

νυπάρχουν αρµονικά η 2η και 

η 3η γένια και φέτος συµπλη-

ρώνει 73 χρόνια στο κρασί.

Γευσιγνωσία 
και pairing
Στη Μαραθούπολη, 
σε ένα παραθαλάσ-
σιο εστιατόριο δοκι-
µάστηκαν τα κρασιά 
του Οινοποιείου 
«Νέστωρ» και 
το τσίπουρο Avarino 
µαζί µε επιλεγµένα 
πεντανόστιµα πιάτα.

Τ Α Ξ Ι ∆ Ι
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Επόµενη στάση σε ένα παρα-

θαλάσσιο εστιατόριο στη Μα-

ραθούπολη, όπου δοκιµάστη-

καν τα κρασιά του «Νέστωρ» 

και του τσίπουρου «Avarino» 

µε επιλεγµένα πιάτα σε ένα 

µελετηµένο pairing.

Ακολούθησε η ξενάγηση στο 

εντυπωσιακά µεγάλο οινοποι-

είο Νέστωρ από τον  Σπύρο Λα-

φαζάνη και γευσιγνωσία των 

κρασιών του «Νέστωρ» και πα-

λαιότερων ετικετών. 

Την επόµενη µέρα και πά-

λι στο οινοποιείο «Νέστωρ», 

πραγµατοποιήθηκε γευσι-

γνωσία ελαιολάδου, όπου δο-

κιµάστηκε το πολυβραβευµέ-

νο εξαιρετικά παρθένο ελαιό-

λαδο Lia. Το πρόγραµµα ολο-

κληρώθηκε  µε εντυπωσιακά 

κοκτέιλς από το κρασί «Φιλέρι 

και» το «Avarino» που ετοίµα-

σαν γνωστοί bartenders. 

H αξιέπαινη οργάνωση και η 

άψογη φιλοξενία δηµιούργη-

σαν τις καλύτερες εντυπώσεις 

και προσδοκίες για τα επόµε-

να βήµατα του οινοποιείου. 

Σκοπός του ταξιδιού, 
που διοργάνωσε η 
οικογένεια Λαφαζάνη, 
ήταν οι άνθρωποι που 
δραστηριοποιούνται 
στο χώρο του κρασιού, 
να γνωρίσουν ή να 
ξανασυστηθούν με το  
Οινοποιείο «Νέστωρ»

Ο Σπύρος Λαφαζάνης µετέφερε την εµπειρία του 
στην παραγωγή αποσταγµάτων στο «Νέστωρ», όπου  
σχεδίασε ένα υπερσύγχρονο αποσταγµατοποιείο και 
δηµιούργησε το ιδιαίτερο το τσίπουρο «Avarino».

Η επιλεκτική οινοποίηση, ο εκσυγχρονισµός της παρα-
γωγής και η αναβάθµιση της ποιότητας του προϊόντος 
αποτελούν στρατηγικούς στόχους του «Νέστωρ».

Τ Α Ξ Ι ∆ Ι

28_29_nestor.indd   29 23/04/2019   00:22



ΜΑΙΟΣ 2019 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ30

Η ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΒΛΕΠΕΙ  
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στο 2ο Made In Beer Festival παρουσιάστηκε η  πρώτη 
µπύρα συνεργασίας µεταξύ ζυθοποιείων στην Ελλάδα
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

«Σ  
ίγουρα οι συνεργασίες είναι το 

επόµενο βήµα  της µικροζυθοποι-

ίας και αυτό το βλέπουµε και στην 

παρουσία πολλών gypsy brewers. 

Η συνεργασία είναι το µέλλον γιατί λεί-

πουν από όλους οι πόροι για να κάνουµε 

το marketing των µεγάλων εταιρειών, οπό-

τε µε αυτά τα ωραία και δηµιουργικά πράγ-

µατα µπορούµε να κινήσουµε το ενδιαφέ-

ρον. Λίγων ανθρώπων στην αρχή, αλλά αυ-

τό δεν παύει να δηµιουργεί µία τάση», δή-

λωσε o Νίκος Ρόιδος της  Μικροζυθοποιίας 

Θεσσαλονίκης, που µαζί µε την  αθηναϊκή 

Noctua, παρουσίασε στο φεστιβάλ τη «Hook 

Up», την πρώτη µπύρα συνεργασίας µεταξύ 

ζυθοποιείων στην Ελλάδα. Πρόκειται για µία 

Dry Hopped Pale Ale στην οποία προστίθε-

νται γενναίες ποσότητες λυκίσκου µετά τη 

ζύµωση για extra άρωµα.  

«Στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι να µά-

θει ο κόσµος ότι η µπύρα δεν είναι απλά ένα 

δροσιστικό ποτό και ότι υπάρχουν πάρα πολλά 

είδη που µπορεί να δοκιµάσει», ανάφερε ο Σο-

φοκλής Παναγιώτου, συνιδιοκτήτης της µικρο-

Made In Beer Festival
Περισσότερες από 150 
διαφορετικές γεύσεις 
µπύρας είχαν την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν 
όσοι επισκέφθηκαν  
το 2ο Made In Beer 
Festival, που πραγµα-
τοποιήθηκε το τριήµερο 
19-21 Απριλίου στο 
Αµαξοστάσιο του ΟΣΥ, 
στο Γκάζι.

M A D E  I N  B E E R  F E S T I V A L
�©

 Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΙΕ
Σ:

 Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η


30-31_madei_in_beer.indd   30 23/04/2019   01:23



ΜΑΙΟΣ 2019ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 31

ζυθοποιίας Septem και πρόεδρος της 

Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών. Η µπύ-

ρα για την οποία επέλεξε να µιλήσει ο κ. 

Παναγιώτου ήταν η «Septem Wet Hop», 

η οποία παράγεται µε λυκίσκο που καλ-

λιεργείται στο κτήµα του ζυθοποιείου 

στην Εύβοια σε περιορισµένες φιάλες. 

Η επαφή καταναλωτή-παραγωγού
«Μέσα από εκδηλώσεις, όπως το Made 

In Beer Festival, προσπαθούµε να χτί-

σουµε την κουλτούρα της µπύρας. 

Να έρθει ο καταναλωτής για να µά-

θει πράγµατα και έρθει σε επαφή µε 

τους παραγωγούς, γιατί η µοναδικό-

τητα της µικροζυθοποιίας είναι ακρι-

βώς το γεγονός ότι ο κόσµος µπορεί 

να γνωρίσει τον παραγωγό», τόνισε 

ο Κωνσταντίνος Αβραµίδης της µι-

κροζυθοποιίας Elixi από τη Χαλκίδα. 

Η νέα ετικέτα της συγκεκριµένης µι-

κροζυθοποίας είναι η «Delphi Session 

IPA», µια µπύρα χαµηλού αλκοόλ, στο 

4,5%,  µε έντονα τροπικά αρώµατα και 

ωραία πικράδα στην επίγευση. 

Τέλος, η Πρότυπη Μικροζυθοποιία 

Θεσσαλονίκης και ο συνιδρυτής της, 

Άγγελος Κανιατσάκης, παρουσίασαν  

τη «Salonikia». Πρόκειται για µία Pils 

µε µέλι, «κοντά στις γεύσεις που έχει 

µάθει ο Έλληνας να πίνει τόσα χρό-

νια», όπως ανέφερε ο κ. Κανιατσάκης. 

Η Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσα-

λονίκης είναι µια µικρή µονάδα της 

συµπρωτεύουσας που παράγει τρεις 

ετικέτες µε το όνοµα Sknipa.

Ο Ι  Ε Κ Θ Ε Τ Ε Σ δήλωσαν ικανοποιηµένοι από την οργάνωση της εκδήλωσης και την προσέλευση του κόσµου, 
που επισκέφθηκε το Φεστιβάλ για να δοκιµάσει µπύρες που δεν βρίσκει τόσο εύκολα στην αθηναϊκή αγορά.

Στόχος αυτών των 
εκδηλώσεων είναι να μάθει ο 
κόσμος ότι η μπύρα δεν είναι 
απλά ένα δροσιστικό ποτό, 
αλλά υπάρχουν πάρα πολλά 
είδη που μπορεί να δοκιμάσει

M A D E  I N  B E E R  F E S T I V A L
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Χρώµατα και αρώµατα στο γιορτινό γεύµα  

Πασχαλινό
ΤΡΑΠΕΖΙ

Επώνυμα προϊόντα με ξεχωριστές γεύσεις προκαλούν τον ουρανίσκο
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ΑΡΝΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΑΙ ΝΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΠ
Σε φυσικούς βοσκοτόπους, βόσκουν τα αρνάκια Ελασσόνας, τα οποία ανήκουν στο Μητρώο  
των Προστατευοµένων Ονοµασιών Προέλευσης και το κρέας τους πωλείται µόνο φρέσκο

Σ
τους βοσκοτόπους των 

ορεινών και µειονεκτικών 

περιοχών του ∆ήµου Ελασ-

σόνας και της Τοπικής Κοι-

νότητας ∆αµασίου του ∆ήµου Τυρνά-

βου, βόσκουν τα ΠΟΠ αρνάκια Ελασ-

σόνας. Τα σφάγια προέρχονται από 

πρόβατα τα οποία φέρουν τα φαι-

νοτυπικά χαρακτηριστικά των αυτό-

χθoνων ελληνικών φυλών που δια-

βιούν στην ευρύτερη ηπειρωτική χώ-

ρα και χαρακτηρίζονται από µικρή 

σωµατική διάπλαση, κοντά αλλά δυ-

νατά πόδια, ισχυρή ιδιοσυγκρασία, 

αντοχή σε ακραίες κλιµατικές συν-

θήκες, ανθεκτικότητα σε ασθένειες, 

καθώς και ικανότητα στο βάδισµα.

Οι πληθυσµοί των προβάτων αυτών, 

είτε ανήκουν στις αυτόχθονες ηπει-

ρωτικές ελληνικές φυλές «Καρα-

γκούνικη», «Βλάχικη», «Σαρακατσά-

νικη» και «Μπούτσικο», είτε προέρ-

χονται από διασταυρώσεις αυτών των 

φυλών µεταξύ τους ή και µε τις ελ-

ληνικές φυλές «Χιώτικο», «Σερρών», 

«Μυτιλήνης» & «Φριζάρτας». Τα πρό-

βατα διαβιούν σε εκτατικές ή ηµιεκτα-

τικές συνθήκες και βόσκουν σε ορει-

νούς βοσκότοπους σε υψηλά υψόµε-

τρα, άνω των 250 µ. Το πλέον χαρα-

κτηριστικό γνώρισµα των περιοχών 

αυτών είναι η µεγάλη βιοποικιλότητα 

της υφιστάµενης χλωρίδας, µε πολλά 

αρωµατικά φυτά. 
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 LIA Premium

ΕΝΑ 100% 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ τρα-

πέζι δεν θα µπορούσε να 

λείπει ένα εξαιρετικά παρ-

θένο ελαιόλαδο. Ένας οι-

κογενειακός ελαιώνας µε 

δέντρα Κορωνέικης ποικι-

λίας στα χέρια της Χριστί-

νας και του Κωνσταντίνου 

Στριµπάκου, που ίδρυσαν 

τη LIΑ Cultivators µε στό-

χο, όπως οι ίδιοι χαρακτη-

ριστικά αναφέρουν, να µοι-

ραστούν µε τον κόσµο ένα 

100% φυσικό προϊόν. Πρό-

κειται για ένα premium 

εξαιρετικά παρθένο ελαιό-

λαδο, το οποίο για το έτος 

2017 τοποθετείται από το 

World Ranking Extra Virgin 

Olive Oil στην πρώτη πα-

γκόσµια θέση.

Ντοµάτες από τη Lucia’s Farm

OI ΑΓΑΠΗΜΕΝEΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  από 

10.000 ποικιλίες ντοµάτας 

υπάρχουν σε όλο τον κό-

σµο, µε τα δικά τους χαρα-

κτηριστικά και γευστικές 

ιδιότητες, που θα µπορού-

σαν να βρεθούν στο πασχα-

λινό τραπέζι, υπό τη µορφή 

χωριάτικης σαλάτας. Ωστό-

σο, οι ντοµάτες της Lucia’s 

Farm προέρχονται από τις 

ιδανικότερες ποικιλίες για 

τις συνθήκες της χώρας, κα-

θιστώντας τες την πιο γευ-

στική επιλογή. Οι ντοµά-

τες Lucia’s Farm καλλιερ-

γούνται µε την µέθοδο της 

υδροπονίας σε γυάλινο θερ-

µοκήπιο 100 στρεµµάτων 

στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας.

F O O D  S T O R I E S
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Η 
επιχείρηση Αυγά Σκούµα 

ιδρύθηκε το 1960 στην πόλη 

της Θήβας από τον ∆ηµήτριο 

Σκούµα, στη συνέχεια περα-

σε στον Ιωάννη Σκούµα και πλέον 

συνεισφέρουν και οι δυο υιοί ∆η-

µήτρης και Λάµπρος. Ειναι µια κα-

θετοποιηµένη µονάδα. Ο ∆ηµήτρι-

ος µε σπουδές στο Γεωπονικό Πα-

νεπιστήµιο Αθηνών και ο Λάµπρος 

ως Τεχνολόγος Γεωπόνος στην κα-

τεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής 

θέλουν να παντρέψουν την τεχνο-

γνωσία µαζί µε την εµπειρία που 

διαθέτει ο πατέρας τους.

Η επιχείρηση ασχολείται µε την πα-

ραγωγή και διακίνηση αυγών και 

διαθέτει πάνω από 600 σηµεία πώ-

λησης σε όλη την Ελλάδα. Στόχος 

της επιχείρησης είναι να αυξήσει 

την παραγωγή µε τη διατήρηση της 

ήδη υπάρχουσας ποιότητας και πα-

ρά τις αντίξοες συνθήκες µε τις ελ-

ληνοποιήσεις αυγών. ∆ίνεται πο-

λύ µεγάλη έµφαση στη διατροφή 

των πουλερικών και κατά ένα µε-

γάλο ποσοστό του σιτηρεσίου απο-

τελείται από καλαµπόκι ιδιοπαρα-

γωγής και αρωµατικά φυτά (µείγ-

µα από θυµάρι, φασκόµηλο και ρί-

γανη. Τέλος, για τη διασφάλιση κα-

λύτερου γενετικού υλικού, η εται-

ρεία έχει αναλάβει και την αναθρε-

ψη των νεοσσών.

ΠΑΝΤΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Τα αυγά της οικογένειας Σκούµα, που παράγονται στην µονάδα της Θήβας

F O O D  S T O R I E S

Τα κόκκινα αυγά, που 
παράγει ειδικά για την 

πασχαλινή περίοδο η 
οικογένεια Σκούµα, 

αποτελούν µία από τις 
δηµοφιλείς επιλογές των 
καταναλωτών. ∆ιακινού-
νται σε περισσότερα από 
600 σηµεία πώλησης σε 

όλη την Ελλάδα.  
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Αµερικανική  
Γεωργική Σχολή

ΤΑ ΠΡΩΤΑ  
ΜΕ Ω3 ΛΙΠΑΡΑ

Τα αυγά Ω3 της Αµερικανι-

κής Γεωργικής Σχολής είναι 

τα πρώτα αυγά Ω3 που κυ-

κλοφόρησαν στην ελληνική 

αγορά µε ελληνική τεχνο-

γνωσία σε συνεργασία µε το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης. Είναι προϊό-

ντα µιας ελεγχόµενης µεθό-

δου διατροφής των ορνίθων 

που στηρίζεται στη χρήση του 

λιναρόσπορου και διατίθε-

νται στους καταναλωτές από 

το 1997. Είναι πλούσια σε πο-

λυακόρεστα λιπαρά οξέα του 

τύπου Ω3 και τοποθετούνται 

στην οµάδα των καινοτόµων 

λειτουργικών τροφίµων. 

ΑΠΣΙ Πίνδος και Ηπειρώτικα Αυγά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ  
Την απόφαση να συνεργαστούν σε εµπορικό επίπεδο και 

συγκεκριµένα στον τοµέα του δικτύου διανοµής πήραν η 

Πτηνοτροφική Ιωαννίνων και ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός 

Συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Η ΠΙΝ∆ΟΣ», δύο εταιρείες µε 

έδρα τα Ιωάννινα, κάθε µία από τις οποίες µετρά πάνω από 

60 χρόνια παρουσίας στον κλάδο της.
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ΝΕΟ ΑΛΕΥΡΙ 
ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Σε συζητήσεις µε αρτοποιεία, βιοτεχνίες και 
βιοµηχανίες αρτοποιηµάτων προχώρησε η 
Alfa Seeds στην έκθεση Artoza, µε σκοπό 
την πιθανή δηµιουργία αλυσίδας παραγωγής 
προϊόντων αρτοποιίας από Tritordeum
Τ Ο Υ  Ε Λ Ι Σ Σ Α Ι Ο Υ - Ι Ω Α Ν Ν Η  Μ Α Ν Ι Α Τ Η

Τ
ο Tritordeum καλλιεργείται στην Ισπανία, την 

Ιταλία και τώρα στην Ελλάδα, τόσο σε συµβατι-

κά όσο και σε βιολογικά συστήµατα παραγωγής. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η Alfa Seeds συνεργά-

ζεται µε επιλεγµένους αγρότες, ακολουθώντας µια φι-

λοσοφία σεβασµού των αρχών της βιώσιµης γεωργί-

ας και της αειφορίας. Καλλιεργείται αυστηρά σε πλαί-

σιο συµβολαιακής γεωργίας, µε συνεχή επίβλεψη και 

συµβουλές διαχείρισης από τον αγοραστή Alfa Seeds, 

µε µόνο σκοπό τη διατήρηση της επιθυµητής ποιότη-

τας και της ιχνηλασιµότητας του προϊόντος. Η σοδειά, 

που καλλιεργείται από τοπικούς αγρότες, πηγαίνει 

από το χωράφι σε τοπική µονάδα αποθήκευσης και 

στη συνέχεια στο πλησιέστερο µύλο. Μέσα από παρα-

δοσιακή διαδικασία άλεσης, η σοδειά γίνεται αλεύ-

ρι. Από τη στιγµή που ο καρπός µετατραπεί σε αλεύ-

ρι, ανοίγουν πολλοί δρόµοι σε επιλογές µεταποίησης. 

Το Tritordeum επιτρέπει τη δηµιουργία όλων των ει-

δών ψωµιών, γλυκών, ζαχαρωδών και άλλων ψηµέ-

νων προϊόντων. Πολλοί τεχνίτες αρτοποιίας έχουν ήδη 

εισαγάγει το Tritordeum στην γκάµα τους µε υγιεινά 

προϊόντα, καθώς είναι ο τέλειος σύµµαχος για όσους 

αναζητούν υγιεινά και βιώσιµα είδη αρτοποιίας.

Το Tritordeum είναι απόγονος ενός 
σκληρού σιταριού και ενός κριθαριού από 
τη Χιλή και την Αργεντινή. Το ιδιαίτερο 
όνοµα του προέρχεται από τη συγχώνευ-
ση του λατινικού ονόµατος του σιταριού 
(Triticum) και του κριθαριού (Hordeum). 
Είναι αποτέλεσµα φυσικής διασταύρωσης 
και είναι καταχωρηµένο ως νέο καλλιερ-
γούµενο είδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Alfa Seeds είναι η ελλη-
νική εταιρεία που πρωτο-
παρουσιάζει το Tritordeum 
στην ελληνική αγορά, έχο-
ντας την αποκλειστική εκ-
µετάλλευση ολόκληρης της 
αλυσίδας, από τον σπόρο 
ως τα άλευρα.
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Από τους Μύλους Λούλη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 160 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ της υπερσύγχρονης τεχνο-

λογίας η Μύλοι Λούλη έχουν τη δυνατότητα να 

προσφέρουν στους πελάτες τους πάνω από 160 

τελικά προϊόντα αλεύρων, εξασφαλίζοντας έτσι, 

τη µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων ιδανική να κα-

λύψει όλες τις ανάγκες του επαγγελµατία. Η 

άριστη και σταθερή ποιότητα των προϊόντων δι-

ασφαλίζεται µέσω ενός άρτια εξοπλισµένου χη-

µείου και του πρότυπου αρτοποιείου µας όπου 

γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση σε όλα τα 

στάδια παραγωγής κάτω από αυστηρούς κανό-

νες υγιεινής.  Επίσης, η εταιρεία διαθέτει το κα-

λύτερο και µεγαλύτερο δίκτυο διανοµής πανελ-

λαδικά µε έναν µεγάλο στόλο ιδιόκτητων φορ-

τηγών και σιλοφόρων καθώς και πλήθος συνερ-

γατών µεταφορέων που εξυπηρετούν τους πε-

λάτες από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη.

Στιγµιότυπο από την εκπαίδευ-
ση των τεχνικών της εταιρεί-
ας και του τµήµατος R&D στη 
Grand Moulin De Paris  
στο Παρίσι.

Για γλυκές και αλµυρές δηµιουργίες

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
∆ΥΟ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ προϊόντα αλεύρων χω-

ρίς γλουτένη προσθέτει στο portfolio της η εται-

ρεία  Μύλοι Αγίου Γεωργίου, που επενδύει στα-

θερά σε νέα τεχνολογικά µέσα. Πρόκειται για το 

µείγµα Αρτοποιίας «Baking Mix, χωρίς γλουτένη», 

ιδανικό για φύλλο πίτας, ζύµη πίτσας, ψωµί, κα-

θώς και το µείγµα Ζαχαροπλαστικής «Pastry Mix 

χωρίς γλουτένη» για γλυκές δηµιουργίες, όπως 

muffins, τάρτες, cookies και παντεσπάνι. Οι Μύλοι 

Αγίου Γεωργίου, µε προσήλωση στην καινοτοµία 

διαθέτουν ήδη εδώ και χρόνια στην αγορά προϊ-

όντα χωρίς γλουτένη, όπως το αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις, το οποίο αποτελείται από ένα εξαιρετικό 

µείγµα ρυζάλευρου, καλαµποκάλευρου και άµυ-

λου πατάτας, καθώς και την αυτοδιογκούµενη φα-

ρίνα, για γλυκές απολαύσεις µε βελούδινη υφή.
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ροσεγµένα αγνά 

συστατικά και µε-

ράκι για τη διάθε-

ση άριστων ποι-

οτικά προϊόντων 

στην αγορά, αποτελούν τα βα-

σικά συστατικά της συνταγής 

των προϊόντων της ΟΛΥΜΠΟΣ. 

Η επιλογή, σύµφωνα µε τους 

ανθρώπους της εταιρείας, εί-

ναι µία: Αναµονή για τον εντο-

πισµό της καλύτερης α’ ύλης 

και µε βάση αυτήν ακριβώς τη 

φιλοσοφία παράγεται και το 

βούτυρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Αποκλει-

στικά από ελληνικό φρέσκο 

γάλα, µε µεράκι και σεβασµό 

στην παράδοση. 

Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά κάθε βουτύρου είναι το 

χρώµα, το άρωµα και η γεύση 

του, τα οποία καθορίζονται κυ-

ρίως από την α’ ύλη, δηλαδή το 

γάλα. Το Βούτυρο ΟΛΥΜΠΟΣ 

παράγεται από 100% φρέσκο 

γάλα που συλλέγεται καθηµε-

ρινά από ελληνικές  φάρµες και 

ξεχωρίζει για την ποιότητά του. 

∆εν περιέχει αλάτι και είναι 

ιδανικό για κάθε χρήση στη 

µαγειρική και τη ζαχαροπλα-

στική. Προσφέρει αυθεντική 

ελληνική πλούσια γεύση, υπέ-

ροχο άρωµα και νοστιµιά φρέ-

σκου βουτύρου.

ΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΛΟ 
ΤΟ ΓΑΛΑ, ΤΟΣΟ ΠΙΟ 
ΚΑΛΟ ΤΟ ΒΟΥΤΥΡ0 

Με πίστη στην αξία 
των προϊόντων 
του τόπου της η 
ΟΛΥΜΠΟΣ επενδύει 
σταθερά στη σχέση 
της µε τους Έλληνες 
παραγωγούς και στη 
συνολική ανάπτυξη 
της εγχώριας γε-
ωργίας.

Π

F O O D  S T O R I E S
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Β Ο Υ Τ Υ Ρ ΟΠΑΣΧΑΛΙΝΟ 
ΤΣΟΥΡΕΚΙ 
Υλικά
½ κιλό  αλεύρι  για τσουρέκι
100 γρ. ζάχαρη
12 γρ.  ξηρή µαγιά 
Λίγο αλάτι
½ κ.γ. µαχλέπι, σε σκόνη 
½ κ.γ. µαστίχα, σε σκόνη 
170 ml  φρέσκο γάλα 
ΟΛΥΜΠΟΣ πλήρες 
2 αυγά 
90 γρ. βούτυρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 
σε θερµοκρασία δωµατίου, 
κοµµένο σε κοµµάτια
Αµύγδαλο φιλέ για γαρνίρισµα 
1 αυγό για επάλειψη

Παρασκευή
Βάζουµε στον κάδο του µίξερ το αλεύ-
ρι, τη ζάχαρη, τη µαγιά, το µαχλέπι, τη 
µαστίχα και το αλάτι. Προσθέτουµε τα 
δύο αυγά, το γάλα και ζυµώνουµε µε 
το γάντζο σε χαµηλή ταχύτητα για να 
ζυµωθούν καλά. Προσθέτουµε ένα-έ-
να κοµµάτι το βούτυρο για να το απορ-
ροφήσει η ζύµη και συνεχίζουµε το 
ζύµωµα µέχρι να αποκτήσουµε ένα 
µαλακό και ελαστικό ζυµάρι που ξε-
κολλάει από τα τοιχώµατα του κάδου. 

Βάζουµε τη ζύµη σε µια λεκάνη, 

τη σκεπάζουµε µε πετσέτα και την 

αφήνουµε σε ζεστό περιβάλλον για 

δύο ώρες, µέχρι να διπλασιαστεί σε 

όγκο. Χωρίζουµε τη ζύµη σε τρία ίσα 

µέρη και τα πλάθουµε σε µπαστού-

νια. Ενώνουµε τα µπαστούνια µετα-

ξύ τους στο πάνω µέρος και τα πλέ-

κουµε σε πλεξίδα. 

Βάζουµε το τσουρέκι σε αντικολλητι-

κό ταψί ή λαµαρίνα και το αφήνουµε 

σε ζεστό περιβάλλον για µία ώρα για 

να φουσκώσει. Ανακατεύουµε µε ένα 

πινέλο το αυγό της επάλειψης µε λί-

γο νερό και αλείφουµε το τσουρέκι. 

Γαρνίρουµε µε αµύγδαλο φιλέ και 

ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο 

στους 170°C για περίπου 30-40 λεπτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  
Με βασικούς πυρήνες της δραστηριότητάς της, 
τη συνεργασία µε 2.200 Έλληνες παραγωγούς 
και την αυθεντικότητα και αγνότητα που 
προσφέρουν οι πρώτες ύλες άριστης 
ποιότητας, η απόλυτη στόχευση της εταιρείας 
είναι τα ασφαλή και ποιοτικά τελικά προϊόντα. 
Με πίστη στην αξία των προϊόντων του τόπου 
της η ΟΛΥΜΠΟΣ επενδύει σταθερά στη σχέση 
της µε τους Έλληνες παραγωγούς και στη 
συνολική ανάπτυξη της εγχώριας γεωργίας.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• Βούτυρο αγελάδος
• Βιολογικό βούτυρο αγελάδος
• Soft αγελάδος
• Soft αγελάδος µε µειωµένα λιπαρά
• Soft αγελάδος µε βιταµίνη D
• Βιολογικό κατσικίσιο βούτυρο
• Βούτυρο αιγοπρόβειο λιωµένο
• Βούτυρο κατσικίσιο λιωµένο

F O O D  S T O R I E S
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Ο κλάδος των τροφίµων στην Ελλάδα διατηρεί 
σταθερά τη σηµαντικότερη θέση στο χώρο της 
ελληνικής µεταποίησης και αποτελεί έναν από 
τους βασικούς κινητήριους µοχλούς της ελ-

ληνικής οικονοµίας. Επηρεάζει σηµαντικά αλλά και ση-
µατοδοτεί τις εξελίξεις στο σύνολο της αγροδιατροφι-
κής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή, τη µετα-
ποίηση µέχρι και τον τριτογενή τοµέα. 

Το σταθερά αυξανόµενο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, εκφρά-
ζεται µέσα από πλήθος πρωτοβουλιών που αναλαµβά-
νει και πολιτικών που προωθεί, φιλικών προς το περι-
βάλλον. Η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «ο 
συνδυασµός της προστασίας του περιβάλλοντος µε τη 
συνεχή οικονοµική ανάπτυξη, κατά έναν βιώσιµο µακρο-
πρόθεσµα τρόπο». Με δεδοµένη την κλιµατική αλλαγή, η 
πρόκληση αυτή γίνεται ακόµη εντονότερη. H ανάγκη ανά-
πτυξης µιας εναρµονισµένης µεθοδολογίας για την αντι-
κειµενικότερη µέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσε-
ων των τροφίµων κατά τη διαδικασία παραγωγής τους, 
οδήγησε την Ε.Ε. στην ανάληψη της πρωτοβουλίας σχε-
τικά µε το Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα Προϊόντος (P.E.F. 
- Product Environmental Footprint). Κατά την αποτίµη-
ση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος ενός τροφίµου 
αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλες 
τις φάσεις του κύκλου παραγωγής του, από την παρα-

γωγή των πρώτων υλών, την επεξεργασία, τη µεταφορά 
και τη χρήση, έως την τελική κατανάλωση και απόρριψη. 
Μεταξύ αυτών η κλιµατική αλλαγή, η εξάντληση υδατι-
κών πόρων, ο ευτροφισµός θαλάσσιων συστηµάτων κ.ά.

Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕ-
ΒΤ), που αποτελεί το επίσηµο όργανο εκπροσώπησης της 
Ελληνικής Βιοµηχανίας Τροφίµων σε εθνικό και ευρω-
παϊκό επίπεδο, και 5 ακόµη Εθνικοί Σύνδεσµοι Βιοµηχα-
νιών Τροφίµων (Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Σλοβενίας 
& Πορτογαλίας) ανέλαβαν και υλοποίησαν, στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος ∆ιακρατικής Συνεργασίας Interreg 
Mediterranean της Ε.Ε., το Πρόγραµµα PEFMED για τη 
δοκιµή της µεθοδολογίας αποτίµησης του περιβαλλο-
ντικού αποτυπώµατος των προϊόντων P.E.F., σε οµάδες 
τροφίµων της Μεσογείου.

Βασικό σκοπό του έργου αποτελεί:
Ι.  Ο εντοπισµός των απαιτούµενων παρεµβάσεων, για τη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του κλά-
δου των τροφίµων. 

ΙΙ.  Η ανάπτυξη εναρµονισµένων και αντικειµενικών προ-
τύπων που θα ενισχύσουν την εµπιστοσύνη των κατα-
ναλωτών στους περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς των 
τροφίµων.

ΙΙΙ.  Η ενίσχυση της αξίας της αγοράς των τροφίµων που 
εµφανίζουν χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

Στην Ελλάδα, για την εφαρµογή της µεθόδου PEFMED 
επιλέχθηκε ο κλάδος των γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
που παράγονται στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας και ως 
προϊόν δοκιµής η Φέτα. 

Η ∆ΕΛΤΑ σε συνεργασία µε την επιστηµονική οµάδα του ΕΚΕ-
ΤΑ, που είχε το συντονισµό της πιλοτικής δοκιµής, συµµετεί-
χε εθελοντικά στη δοκιµή της µεθόδου PEFMED, παρέχοντας 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την παραγωγή Φέτας στο Ερ-
γοστάσιό της στην Ελασσόνα και καλύπτοντας όλο τον κύ-
κλο ζωής του προϊόντος, από την παραγωγή των ζωοτρο-
φών στον αγρό και του νωπού γάλακτος στην κτηνοτροφι-
κή εκµετάλλευση, µέχρι τη διάθεσή του στην κατανάλωση. 
Η εταιρεία συνέβαλε  σηµαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή 
της µεθόδου και στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων 
για τη βελτίωση της µεθοδολογίας.

Η όλη εµπειρία επέτρεψε τη διερεύνηση των σηµείων της πα-
ραγωγικής αλυσίδας της Φέτας, των οποίων απαιτείται βελτί-

Η εταιρεία ΔΕΛ-
ΤΑ, στο πλαίσιο των 
δράσεων υπεύθυ-
νης επιχειρηματι-
κότητας, εφαρμό-
ζει περιβαλλοντική 
πολιτική σε όλους 
τους τομείς δρα-
στηριοτήτων της 
και υλοποιεί πρω-
τοβουλίες και δρά-
σεις για την προ-
στασία του περι-
βάλλοντος και τη 
μείωση του περι-
βαλλοντικού της 
αποτυπώματος. 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ PEFMED 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΤ ΜΕ ΔΕΛΤΑ  
για την αποτίμηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της Φέτας 

A D V E R T O R I A L
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Ο σύγχρονος κα-
ταναλωτής επιδει-
κνύει ευαισθησία 
για τα περιβαλ-
λοντικά ζητήματα 
και απαιτεί αντι-
κειμενική ενημέ-
ρωση για τα προ-
ϊόντα που προμη-
θεύεται. Η μέθο-
δος PEF έχει τις 
προϋποθέσεις για 
να συμβάλει στη 
διαμόρφωση ενός 
πλαισίου απόδο-
σης προστιθέ-
μενης αξίας στα 
τρόφιμα με χαμη-
λό περιβαλλοντι-
κό αποτύπωμα, 
αλλά και να εξα-
σφαλίσει ένα αντι-
κειμενικό κριτή-
ριο αξιολόγησης 
στον καταναλω-
τή για «πράσινες 
επιλογές».

Στρατηγική επι-
λογή του ΣΕΒΤ 
και της Βιομηχα-
νίας Τροφίμων εί-
ναι η βιώσιμη ανά-
πτυξη, η οποία βα-
σίζεται στην κοι-
νωνική συνοχή και 
στον σεβασμό στο 
περιβάλλον.

ωση σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και οδήγησε 
στην κατάθεση προτάσεων, που συµβάλουν στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της όλης µεθοδολογίας. Μεταξύ άλλων, προτάθηκε 
η ενίσχυση της βαρύτητας συµµετοχής στην όλη αξιολόγηση 
παραγόντων, όπως η βιοποικιλότητα και η κοινωνική συνοχή 
της περιφέρειας, παράγοντες µε σηµαντική συνεισφορά στη 
βιώσιµη ανάπτυξη, που υποστηρίζονται από προϊόντα Π.Ο.Π. 
όπως η Φέτα. Προκειµένου η µέθοδος PEF να εξασφαλίζει 
ισότιµους όρους σύγκρισης µεταξύ των τροφίµων, η οµάδα 
εισηγήθηκε τη δηµιουργία ενός προτύπου (category rules) για 
τα προϊόντα µικρών µηρυκαστικών (αιγοπροβάτων), ώστε να 
αποτιµηθούν µε βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά τα προϊό-
ντα του κλάδου και να αναδειχθεί η σηµασία τους. 

Η µεθοδολογία P.E.F., αξιοποιούµενη ως διαγνωστικό ερ-
γαλείο, µπορεί να εξασφαλίσει τη σταδιακή  βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων µέσα στη βιοµηχανία τρο-
φίµων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η εξαγωγή αντικει-
µενικών και ασφαλών συµπερασµάτων για τόσο σύνθε-
τες αλυσίδες αξιών, που περιλαµβάνουν πρωτογενή πα-
ραγωγή απαιτείται η συνεχής επαναξιολόγηση της µεθο-
δολογίας, η διεύρυνση των αποτιµούµενων παραγόντων 
και δεικτών αλλά και η εµβάθυνση στην ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων.

Παράλληλα, είναι κρίσιµο να εξασφαλιστεί η ευαισθητοποίη-
ση του συνόλου των φορέων, που εµπλέκονται στην αγρο-δι-
ατροφική αλυσίδα: Παραγωγοί,  προµηθευτές, συνεργάτες, 
και βεβαίως οι καταναλωτές. Ο πρωτογενής τοµέας εµφανί-
ζει την υψηλότερη συνεισφορά στο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωµα, από την καλλιέργεια και παραγωγή των ζωοτροφών 
στον αγρό µέχρι την παραγωγή του γάλακτος στην κτηνοτρο-
φική εκµετάλλευση. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ευαισθητο-
ποίηση και εκπαίδευση των εµπλεκοµένων, ώστε να βελτι-
ωθεί το σύστηµα καταγραφών των πρωτογενών δεδοµένων 
και τήρησης αρχείων, αλλά και της όλης προσέγγισης απένα-
ντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα PEFMED  
παρέχονται στο site του Προγράµµατος:  
http://www.pefmed-blog.eu και στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ: 
http://www.sevt.gr/gr/european-programs-details/HMqOvg/
pefmed-videos

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΕΤΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ SUPPLY

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

∆ΙΑΝΟΜΗ

ΧΡΗΣΗ

ΤΕΛΟΣ ΖΩΗΣ

79,9

3,8

4,3

3,1

11,8

1,5 0,5 �4,9

Η επίδραση των διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής στην κλιµα-
τική αλλαγή. Το στάδιο παραγωγής του νωπού γάλακτος είναι το 
πιο κρίσιµο, συµβάλλοντας σχεδόν 80% στην κλιµατική αλλαγή, 
ενώ η επόµενη (11,8%) είναι η ηλεκτρική ενέργεια, που κατανα-
λώνεται στη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων.
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A 
ε πό την τυροκοµική εταιρεία Μανδρέκας, µε 

έδρα την Κορινθία, δηµιουργήθηκε το πρώ-

το πόσιµο γιαούρτι στην Ελλάδα. Το νέο προϊ-

όν, µε την εµπορική ονοµασία Youphoria, κυ-

κλοφορεί σε τέσσερις κωδικούς: Την κλασική γεύση 

και τρεις γεύσεις φρούτων, κεράσι, ροδάκινο, φράου-

λα και τη σήµανση «πιες γιαούρτι». Πέ-

ρα από την καινοτοµία ως προς τη µορ-

φή του προϊόντος, το Youphoria High 

Protein έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 

πρωτεΐνη (25g/συσκευασία 250 ml), δεν 

περιέχει ζάχαρη αλλά χυµό σταφυλιού, 

ενώ όλοι οι κωδικοί της σειράς δεν πε-

ριέχουν λακτόζη. Η Μανδρέκας δοκιµά-

ζει και επιπλέον γεύσεις του προϊόντος 

µε στόχο την πλήρη ανάπτυξή του στην αγορά µε µε-

τά το Πάσχα. Έρευνες αγοράς στην ΕΕ και τις ΗΠΑ 

έχουν δείξει υποχώρηση στην κατανάλωση συµβατι-

κού γιαουρτιού, κυρίως ως προϊόν πρωινού, που όµως 

έχει αντικατασταθεί από τα πόσιµα επιδόρπια γιαουρ-

τιού, µια αγορά που στην ευρωπαϊκή αγορά καταγρά-

φει αύξηση περίπου στο 6% τα τελευταία δυο 

χρόνια. Τα πόσιµα επιδόρπια γιαουρτιού της 

Μανδρέκας είναι διαθέσιµα στα 6 καταστή-

µατα Μικρά ΜεΓάλα, της εταιρείας στην Κό-

ρινθο, την Πάτρα και στην Αθήνα σε Κολω-

νάκι, Παγκράτι, Ζωγράφου και Βύρωνα. Η 

Μανδρέκας Α.Ε. είναι µια οικογενειακή επι-

χείρηση παραγωγής γάλακτος, γαλακτοκο-

µικών και τυροκοµικών προϊόντων. 

NEWS
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Α  Ν Ε Α

TO ΠΡΩΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α
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NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ

Με τη «δηµοπρασία αυγών»
Με κάθε αγορά ενός πασχαλινού αυγού, 
η ΑΒ στηρίζει το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, όπως 
παρουσιάζεται  στο τηλεοπτικό σποτ για τη 
«δηµοπρασία αυγών». Τα πασχαλινά αβγά 
διατίθενται σε όλα τα καταστήµατα της ΑΒ 
Βασιλόπουλος, σε δύο διαφορετικά µεγέθη.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΠΑΠ

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

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ATM ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ο ΘΡΑΚΩΝ ΑΜΝΟΣ
Με στόχο τη διάθεση 150 τόνων γίδι-

νου γάλακτος µέσα στο 

2019 και όλα τα προϊόντα 

του στην αγορά ετοιµάζει 

το πρώτο ΑΤΜ σε κεντρι-

κό σηµείο της Αλεξαν-

δρούπολης, και στη συνέ-

χεια το δεύτερο στην Κο-

µοτηνή, ο Συνεταιρισµός 

Κτηνοτρόφων Έβρου, Θρακών Αµνός, 

σύµφωνα µε τον πρόεδρό του Χρή-

στο Παρασχούδη. Εκτός 

από το γάλα τα προϊό-

ντα του Συνεταιρισµού 

είναι σκληρό και µαλα-

κό τυρί, µυζήθρα, φέ-

τα και τελεµές, από γί-

δινο και πρόβειο γάλα, 

καθώς και παγωτό από 

πρόβειο γάλα και γιαούρτια σε πήλινο. 

Φ
ίλους και συνεργάτες σε ένα 

µοναδικό event γεµάτο ευεξία 

και υγιεινά εδέσµατα στο Κτή-

µα Αρίστη υποδέχθηκε η 3alfa.

Οι καλεσµένοι είχαν την ευκαιρία 

να απολαύσουν την υγιεινή νοστι-

µιά που είναι έτοιµη σε µόλις 10’ σε 

ένα χώρο που αποτελεί διέξοδο στη 

φύση µέσα στο αστικό τοπίο. 

Εκτός από την παρουσίαση της και-

νοτοµίας του προϊόντος και τον 

πλούσιο µπουφέ µε υγιεινές προ-

τάσεις όπου πρωταγωνιστούσε το 

3αλφα Καστανό Ρύζι 10’ δεν έλει-

ψαν και οι εκπλήξεις.

Η γνωστή δηµοσιογράφος και yoga 

instructor Νίκη Χάγια (Lady Papaya) 

προσέφερε ευεξία και χαλάρωση µέ-

σα από ένα αναζωογονητικό yoga 

session και έδειξε στους παρευρι-

σκόµενους πώς να φτιάξουν ένα θρε-

πτικό και γευστικό buddha bowl µε 

βάση το 3αλφα Καστανό Ρύζι 10’. 

Το 3αλφα Καστανό Ρύζι 10’ έχει χα-

µηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, δεν 

περιέχει σάκχαρα και αλάτι και απο-

τελεί πηγή µαγγανίου. Η δηµιουρ-

γία του 3αλφα Καστανό Ρύζι 10, εί-

ναι αποτέλεσµα της πολύµηνης συ-

νεργασίας των τµηµάτων Έρευνας & 

Ανάπτυξης, Ποιοτικού Ελέγχου, Προ-

µηθειών και Μάρκετινγκ της 3αλφα – 

Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ.

ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟ ΡΥΖΙ ΤΗΣ 3ALFA

44-47_etairika.indd   45 22/04/2019   23:52



ΜΑΙΟΣ 2019 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ46

ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗ
∆ηµιουργία νέας υπερσύγχρονης απο-
θήκης 11.000 παλετοθέσεων, πλήρως 
αυτοµατοποιηµένης, µε την κατασκευή 
της οποίας η επιχείρηση θα πετύχει 
εξοικονόµηση ενέργειας κατά -60%, προ-
σθήκη τριών νέων γραµµών παραγωγής, 
από την οποία θα παράγονται νέοι τύποι 
συσκευασιών, καθώς και µία ακόµα νέα 
γραµµή παραγωγής, η οποία θα αυξήσει 
την παραγωγική δυνατότητα της Μπάρµπα 
– Στάθης κατά +40% περιλαµβάνονται στο 
επενδυτικό πλάνο ύψους 8 εκατ. ευρώ που 
υλοποιεί στο χρονικό διάστηµα από 2019-
2020 η εταιρεία, όπως ανέφερε σχετικά ο 
διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου, Νικήτας 
Ποθουλάκης, στο 9ο Συνέδριο Σελφ Σέρβις 
Food Retail CEO Forum. Υπενθυµίζεται 
ότι η Μπάρµπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε., η οποία 
δραστηριοποιείται εδώ και 50 χρόνια 
στην Ελλάδα,  διαθέτει στην αγορά και το 
εµπορικό σήµα «Χρυσή Ζύµη».

Το πλειοψηφικό πακέτο της κρητι-

κής βιοµηχανίας παξιµαδιών Κρη-

τών Άρτος, που είναι εισηγµένη 

στην Εναλλακτική Αγορά του Χρη-

µατιστηρίου Αθηνών, πέρασε στη 

Switz Group που δραστηριοποι-

είται στην παραγωγή και εµπορία 

προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαρο-

πλαστικής, ετοίµων προϊόντων κα-

θώς και πρώτων υλών. 

Όπως ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα 4 Φε-

βρουαρίου η Κρητών Άρτος, η Switz 

Group Europe Limited κατέχει αµέ-

σως και εµµέσως, µέσω της εταιρεί-

ας Exalico Limited της οποίας είναι 

µοναδική µέτοχος η ίδια, συνολικά 

3.222.351 κοινές ονοµαστικές µετο-

χές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

60,56% του συνόλου των µετοχών 

της εταιρείας Κρητών Άρτος. 

Ο νέος πλειοψηφών µέτοχος έχει 

παρουσία µε θυγατρικές εταιρείες 

σε αρκετές χώρες όπως είναι η Ιν-

δία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµέ-

να Αραβικά Εµιράτα, η Τουρκία, η 

Αυστραλία και η Ελλάδα µέσω της 

πλειοψηφικής συµµετοχής της στην 

εταιρεία Olympic Foods Ltd, παρα-

γωγή και εµπορία πρώτων υλών αρ-

τοποιίας και ζαχαροπλαστικής µε 

εγκαταστάσεις στη περιοχή της Με-

ταµόρφωσης Αττικής.

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΤΗΝ SWITZ Η ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Στα ράφια των ψυγείων του campus store βρίσκε-

ται το νέο προϊόν του εκπαιδευτικού αγροκτήµατος 

της Σχολής, το οποίο σύντοµα θα ξεκινήσει να διατί-

θεται και από την αλυσίδα My Market. Σε µία καλαί-

σθητη συσκευασία των 180 γραµµαρίων, ο κατανα-

λωτής έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τη γεύση του, 

την οποία οι ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει ως «µεστή».

 

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
MIA ΓΩΝΙΑ ΣΤΟ YOLENI’S 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΛΟΥΜΙ∆Η
«Η γωνιά µας» είναι ο νέος µοντέρνος 
χώρος που δηµιούργησε ο Λουµίδης Παπα-
γάλος µέσα στο Yoleni’s Greek Gastronomy 
Center στο Κολωνάκι µε σκοπό να προσφέ-
ρει στους επισκέπτες µια ολοκληρωµένη 
εµπειρία γύρω από τον ελληνικό καφέ. 
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να απο-
λαύσει ένα φλιτζάνι Λουµίδης Παπαγάλος 
επιλέγοντας το αγαπηµένο του χαρµάνι µαζί 
µε πλούσιο πρωινό ή brunch µε επιλογές στο 
menu αποκλειστικά φτιαγµένες για να αναδει-
κνύουν τη γεύση και τα αρώµατα του ελληνι-
κού καφέ. Παράλληλα, στα ράφια «της γωνιάς 
µας» αλλά και στο eshop yolenis.com µπορεί 
να βρει πλήθος από συνοδευτικά, ταιριασµένα 
ανάλογα µε το χαρµάνι του ελληνικού καφέ 
Λουµίδης Παπαγάλος, ώστε να δηµιουργούν 
το τέλειο coffee pairing. Η εµπειρία όµως δεν 
σταµατάει εκεί, καθώς ο επισκέπτης µπορεί 
να προσφέρει αποκλειστικά µέσω του online 
& offline δικτύου της Yoleni’s, ως δώρο 
στους αγαπηµένους του τα καλάθια Λουµίδης 
Παπαγάλος, γεµάτα επιλεγµένα παραδοσιακά 
προϊόντα, που αποτελούν συνοδευτικά του 
ελληνικού καφέ, µαζί µε συσκευασίες καφέ 
ή να δηµιουργήσει τη δική του custom-made 
σύνθεση. Και φυσικά, τα αυθεντικά χαρµάνια 
Λουµίδης Παπαγάλος είναι εκεί για όσους 
θέλουν να πάρουν το ξακουστό άρωµα του πιο 
αγαπηµένου ελληνικού καφέ µαζί τους.

Tο νέο Ηπειρώτικο Στραγγιστό δηµι-

ούργησε η ∆ωδώνη, ένα προϊόν µε 

υψηλή θρεπτική αξία, πλούσια γεύ-

ση και µοναδική υφή, που παράγε-

ται από 100% ηπειρώτικο φρέσκο γά-

λα, το οποίο συλλέγει καθηµερινά η 

∆ωδώνη από 60 επιλεγµένες φάρµες 

της Ηπείρου, τις οποίες υποστηρίζει τε-

χνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέ-

ρει στο κοινό µια νέα επιλογή στραγγι-

στού γιαουρτιού, που συνδέει την ηπει-

ρώτικη παράδοση µε τη σύγχρονη δι-

ατροφική τάση για προϊόντα αυθεντι-

κής προέλευσης, πλούσια σε θρεπτικά 

συστατικά. Το γιαούρτι είναι διαθέσιµο 

στα ψυγεία των σούπερ µάρκετ σε όλη 

την Ελλάδα -πλήρες και ελαφρύ µε 2% 

λιπαρά- ενώ σηµειώνεται ότι για την 

παραγωγή του η ∆ωδώνη προχώρησε 

στη δηµιουργία ειδικής γραµµής παρα-

γωγής στις εγκαταστάσεις της στα Ιω-

άννινα, πραγµατοποιώντας µία επέν-

δυση της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ. 

Τη µεταφορά και τον εκσυγχρονισµό 

της γραµµής παραγωγής των προϊ-

όντων ξιδιού ΤΟΠ από τον Πειραιά 

στο Σχηµατάρι, µια επένδυση ύψους 

2 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε η Μινέρβα 

Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τρο-

φίµων ΑΕ. Πρόκειται για µία κίνηση 

που αφενός επεκτείνει την παραγωγι-

κή δυναµικότητα των προϊόντων ξιδιού 

και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα για 

ανάπτυξη και δηµιουργία νέων. Με αυ-

τό τον τρόπο το εργοστάσιο στο Σχηµα-

τάρι αναδεικνύεται σε αιχµή του δόρα-

τος για τις πολυσχιδείς δραστηριότητες 

της Μινέρβα, καθώς συγκεντρώνει το 

µεγαλύτερο µέρος των παραγόµενων 

προϊόντων (ελαιόλαδο, βούτυρο, µαρ-

γαρίνη, έλαια, ξίδι).  Η νέα γραµµή πα-

ραγωγής αποδίδει ήδη στη δηµιουργία 

και λανσάρισµα δύο νέων προϊόντων 

ξιδιού. Το ξίδι µε φράουλα και το ξίδι 

µε πορτοκάλι που ξεχωρίζουν για τον 

φρουτένιο χαρακτήρα, το άρωµα και 

την ασύγκριτη ποιότητά τους.

ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΝΕΡΒΑ

ΞΙ∆Ι ΤΟΠ ΜΕ ΦΡΟΥΤΕΝΙΑ ΓΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΛΑΝΣΑΡΕ Η ∆Ω∆ΩΝΗ

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο

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

> θΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
στο Μεταξουργείο
Κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη 
στις 21.00 µ.µ. 

I N F O

O 
Πέτρος Φιλιππίδης σκηνοθετεί τον Αντίνοο Αλµπάνη στο έργο του Βασίλη Ρίσβα, που  

µιλά για την αντίδραση του σύγχρονου ανθρώπου τη στιγµή που συνειδητοποιεί µε 

πανικό ότι τίποτα δεν είναι πια το ίδιο. Η παράσταση είναι το παράθυρο που κλεί-

νουµε για να µην βλέπουµε και να µην ακούµε τι γίνεται έξω απ' το «κελί» µας, γιατί 

αδυνατούµε να διαχειριστούµε την ανικανότητά µας να επικοινωνήσουµε µε τους άλλους.

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο ΥTO ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ 
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ των καλλι-

τεχνικών ανησυχιών, των προσα-

νατολισµών και των αναζητήσεων 

της νέας γενιάς της ελληνικής φω-

τογραφίας αποτελεί η έκθεση «Νέ-

οι Έλληνες Φωτογράφοι | 2010-

2018» στο MOMus – Μουσείο Φω-

τογραφίας Θεσσαλονίκης που θα 

διαρκέσει µέχρι 25 Σεπτεµβρίου.

Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ της 

Εθνικής Όπερας της Οδησσού επι-

στρέφει στη χώρα µας µε το διά-

σηµο έργο του Τσαϊκόφσκι «Η λί-

µνη των κύκνων» από τις 3 έως και 

τις 5 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών (αιθ. Αλεξάντρα Τριάντη).

Η ΓΕΛΑ∆Α
Το αλληγορικό παραµύθι του Τούρκου δηµιουργού  Ναζίµ Χικµέτ

Λ
αϊκή παραβολή, συµβολικό πα-

ραµύθι και ιδιότυπη κοινωνική 

σάτιρα µαζί, γράφεται στη Μό-

σχα το 1956, από τον αγαπη-

µένο στους Ελληνες Τούρκο ποιητή, 

Ναζίµ Χικµέτ, συγκεντρώνοντας όλα 

τα χαρακτηριστικά της πρωτότυπης 

και πρωτοπόρας δραµατουργίας του. 

Με λόγια απλά, καθαρή µατιά και 

πνεύµα οξύ, ο µεγάλος ποιητής και 

τρυφερός παραµυθάς µιλάει µέσα 

από το έργο του στο σήµερα, θαρρείς 

και τίποτα δεν έχει αλλάξει στον κό-

σµο των ανθρώπων... 

Πρόκειται για µια αλληγορία για την 

εξάρτηση του σύγχρονου ανθρώπου 

από τον καταναλωτισµό και την πα-

ράλογη πρόσδεση της ανθρώπινης 

ευτυχίας στην απόκτηση υλικών αγα-

θών. Αποτελεί µια βαθιά κοινωνική 

κριτική, για την εξώθηση των ανθρώ-

πων σε ένα µάταιο κυνήγι, έναν αέ-

ναο και εξαντλητικό ανταγωνισµό 

για οικονοµική και κοινωνική ανέλι-

ξη. Τα πρόσωπα του Χικµέτ αναδύο-

νται γλαφυρά, µέσα από τον λυρικό 

συµβολισµό τους. Είναι ταυτοχρό-

νως αρχετυπικά σύµβολα και κα-

θηµερινοί άνθρωποι, πλασµένοι µε 

τρυφερότητα και στοργή, από έναν 

άνθρωπο που αγάπησε βαθιά τους 

ανθρώπους, αγωνίστηκε και αφιέρω-

σε τη ζωή του στην υπεράσπιση της 

ελευθερίας τους.

Παίζουν οι ηθοποιοί Μίνα Χειµώνα, 

Πέτρος Νάκος, Αγγελική Κοντού, 

Σπύρος Σιδέρης, Ηλίας Τσούµπελης.

Ιnfo Το έργο παίζεται  
στο θέατρο Altera Pars στον Κεραµεικό  
κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη στις 21.00 µ.µ.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Μ Ε Γ Α Ρ Ο  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η 
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 Για τους µικρούς γεωργούς
Βιωµατικό πρόγραµµα µε θέµα «Η Πρωτοµα-
γιά των µικρών γεωργών» διοργανώνεται στο 
Paradise Park. Περιλαµβάνει γνωριµία µε τη 
ζωή του γεωργού και κατασκευή πρωτοµαγιά-
τικου στεφανιού, απευθύνεται σε παιδιά 4-12 
ετών και θα πραγµατοποιηθεί την 1/5/2019.

02 «Metamodal» Σωκρά-
της Σινόπουλος Εννέα 
νέες συνθέσεις του Σωκρά-
τη Σινόπουλου που απογει-
ώνουν µε µαεστρία τον αρ-
χέγονο ήχο της λύρας του.

03 «Aνεµοδείκτες στην 
Επτάλοφο» Γιάννης Πατσώ-
νης Από τις Εκδόσεις Καστα-
νιώτη γεγονότα και πρόσωπα 
που ακολουθούν το µεγάλο 
ποτάµι της ιστορίας.

04 «Γαλάζια Λίµνη» Μά-
ριος Φραγκούλης Ένας 
καθαρά ελληνικός δίσκος 
µε 11 τραγούδια µε καλλι-
τεχνική επιµέλεια της Λίνας 
Νικολακοπούλου.

05 «Ο χορός της µέλισ-
σας» Πάνος Ιωαννίδης 
Από τις Εκδόσεις Κέδρος 
ένα πρωτότυπο νουάρ µυθι-
στόρηµα µε φόντο την πόλη 
της Θεσσαλονίκης.

06 «Τα δάκρυα του βουνού» 
του Στέλιου Χαραλαµπόπου-
λου Μια οµάδα µαστόρων 
της πέτρας περιπλανιέται 
αναζητώντας δουλειά στην 
Ήπειρο του 1899. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΒΑΓΚΝΕΡ ΚΑΙ ΝΤΟΜΑΤΕΣ
Τ Η Σ  Α Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

TO MOΥΣΕΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ  
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του το 

Μουσείο Καζαντζάκη επεκτείνει τις υπηρεσίες του 

και εκτός της µόνιµης εγκατάστασής του στην Κρήτη. 

Σε αυτό το πλαίσιο από 4 έως 18 Μαΐου, στις εγκατα-

στάσεις του πολιτιστικού κέντρου ∆. Ελευσίνας «Λε-

ωνίδας Κανελλόπουλος», θα φιλοξενείται η κινη-

τή έκθεση «Βίος και πολιτεία του Ν. Καζαντζάκη». 

Η  πεπειραµένη ντοκιµαντερίστρια Μα-

ριάννα Οικονόµου ταξίδεψε ως τον 

Θεσσαλικό κάµπο και την Ηλιάδα 

Καρδίτσας για να αποκαλύψει τη σχέση 

που έχει ο... Ρίχαρντ Βάγκνερ µε τις ντο-

µάτες, µέσα από ένα απολαυστικό ντο-

κιµαντέρ το οποίο συµµετείχε στο Φεστι-

βάλ Βερολίνου και απέσπασε το βραβείο 

της ∆ιεθνούς Ένωσης Κριτικών (Fipresci) 

στην Θεσσαλονίκη. Συνοπτικά η υπόθε-

ση έχει ως εξής: Σε ένα χωριό της Καρδί-

τσας δυο ξαδέλφια και πέντε γυναίκες 

αποφασίζουν να καλλιεργήσουν βιο-

λογικές ντοµάτες. Συσκευάζοντάς τις 

πρωτότυπα, φιλοδοξούν να εξάγουν τα 

προϊόντα τους σ’ όλο τον κόσµο.

Εστιάζοντας στα πρόσωπα, τα οποία κα-

θοδηγούν την εύρυθµη αφήγηση, η αν-

θρωποκεντρική µατιά της Οικονόµου 

περιγράφει µια συγκινητική νεοελλη-

νική πραγµατικότητα. Αυτή της ερηµω-

µένης επαρχίας η οποία απογοητεύε-

ται, αλλά συνεχίζει να ελπίζει, να κάνει 

όνειρα και να κατεβάζει ιδέες. 

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

T
Ο

Υ
Ρ

Ι
Σ

Μ
Ο

Σ

30 ΕΚΑΤ. ΛΙΡΕΣ
υπολογίζεται πως συνεισέ-
φερε το Game of Thrones 
στον τουρισµό της Βόρειας 
Ιρλανδίας όπου και εν µέρει 
γυρίζεται το σίριαλ.
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Έλληνες και ξένοι δηµιουργοί

Θεατρικές παραστάσεις από Έλληνες 

και ξένους δηµιουργούς, µουσικές 

συναυλίες και αφιερώµατα, όπερα, 

σύγχρονος χορός, εικαστικά και 

πολλές ακόµα δράσεις συνθέτουν 

και φέτος ένα πολυσυλλεκτικό 

πρόγραµµα που θα εκτυλίσσεται 

από τα τέλη Μαΐου µέχρι τις αρχές 

Αυγούστου στο «σπίτι» του Φεστιβάλ, 

στην Πειραιώς 260, στο Ηρώδειο, 

καθώς και σε διάφορα σηµεία 

της Αθήνας και του Πειραιά, στο 

πλαίσιο του «ανοίγµατος» του 

Φεστιβάλ στην πόλη. Παράλληλα, 

από τα τέλη Ιουνίου µέχρι τα µέσα 

Αυγούστου, το µεγάλο και το µικρό 

θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου θα 

φιλοξενήσουν τα φετινά Επιδαύρια.

Αγορά εισιτηρίων

Η αγορά εισιτηρίων µπορεί να γίνει 

τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά και από 

τα καταστήµατα Public. Τηλεφωνικό 

κέντρο: 210 8938112 (∆ευτέρα έως 

Κυριακή 09:00 π.µ.-21:00 µ.µ.).

Ξεκίνησε τη Μεγάλη Τρίτη 
η προπώληση εισιτηρίων 
του Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου 2019. ∆ιαθέσιµα 
είναι εισιτήρια για το 
Ηρώδειο, την Επίδαυρο, την 
Πειραιώς 260 και για τους 
άλλους χώρους των φετινών 
παραγωγών του Φεστιβάλ. 

Α Π Ο  Τ Ο  Τ Ε Λ Ο Σ  Μ Α Ι Ο Υ  Ξ Ε Κ Ι Ν Α  Τ Ο  Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ  Α Θ Η Ν Ω Ν  &  Ε Π Ι ∆ Α Υ Ρ Ο Υ

ΧΟΡΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

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

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ
Τ Η Σ  Α Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

Ε 
να «ζωντανό» µουσείο, εκεί που η παρα-

δοσιακή καλλιέργεια, η οινοποίηση και 

η παλαίωση ζωντανεύουν µέσω µοναδι-

κών εκθεµάτων είναι το Μουσείο Οίνου 

του ΕΟΣ Σάµου, που στεγάζεται σε  ένα πέτρινο 

κτίριο του 19ου αιώνα, το οποίο λειτουργούσε 

πριν την ίδρυση του Συνεταιρισµού ως  οινα-

ποθήκη και αργότερα ως βαρελοποιείο. Μετα-

τράπηκε σε µουσειακό χώρο το 2005 και από 

τότε φιλοξενεί στοιχεία που προσδιορίζουν το 

σαµιώτικο κρασί: Από τη φυσική αναπαράστα-

ση της καλλιέργειας των σαµιακών αµπελι-

ών σε «πεζούλες ξερολι-

θιάς», το «καλύβι» και το 

πατητήρι, τις συλλεκτικές 

φιάλες, τις παλαιές φω-

τογραφίες και τα χειρό-

γραφα αρχεία καταγρα-

φής της παραγωγής, τα 

εργαλεία και σκεύη, την 

τέχνη της βαρελοποιίας, 

ως τα παµπάλαια µηχανήµατα οινοποίησης αλ-

λά και τις τεράστιες ξύλινες οινοδεξαµενές του 

προηγούµενου αιώνα, χωρητικότητας έως και 

80 τόνων! Επίσης να σηµειωθεί ότι στο Μου-

σείο Οίνου, το οποίο ανοίγει ξανά για το κοινό 

την Πέµπτη 2 Μαΐου, λειτουργούν εξοπλισµέ-

νος συνεδριακός χώρος και πωλητήριο για τα 

προϊόντα των µελών του Συνεταιρισµού.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ EVENTS

Sial Canada 2019
Η µεγαλύτερη έκθεση τροφί-

µων και ποτών στη Β. Αµερι-

κή θα πραγµατοποιηθεί έως 

2  Μαΐου στο Μοντρεάλ.

ΤuttoFood & TuttoWine
Η έκθεση τροφίµων & ποτών 

TuttoFood θα πραγµατοποιη-

θεί στο Μιλάνο στις 6-9 Μαΐ-

ου µαζί µε την TuttoWine.

NYIOOC 2019
Στις 10 Μαΐου θα αποκαλυ-

φθούν οι νικητές του ∆ιε-

θνούς ∆ιαγωνισµού Ελαιο-

λάδου της Νέας Υόρκης.

Techtextil 2019
Η διεθνής έκθεση για την κλω-

στοϋφαντουργία, θα πραγµα-

τοποιηθεί στη Φρανκφούρτη 

από 14 έως 17 Μαΐου 2019.
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Α Π Ο  8  Ε Ω Σ  1 0  Μ Α Ι Ο Υ  Σ Τ Ο  Ρ Ι Μ Ι Ν Ι  Τ Η Σ  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Βιιολογικά και eco living
Το Bio Festival προσανατολισµένο 100% 
στα βιολογικά τρόφιµα και το eco-living, 
που απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές 
(b2c), όσο και σε επαγγελµατίες του 
κλάδου (retailers), θα πραγµατοποιηθεί 
στις 11-13 Μαΐου, στο ιστορικό εργοστάσιο 
φωταερίου στην Τεχνόπολη του ∆ήµου 
Αθηναίων. ∆ιοργάνωση Forum AE.

Φόρουµ για Κρασί και Σταφίδα
Φόρουµ για το Κρασί και τη Σταφίδα (Wine 
& Currant Marketing Forum), που αφορά 
την προώθησή τους στη γερµανική αγορά, δι-
οργανώνει στις 9 Μαΐου το Ελληνογερµανι-
κό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
διοργανώνει σε συνεργασία µε την εταιρεί-
α-µέλος του, BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και την Τρά-
πεζα Πειραιώς, υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο 
Domotel Kastri (Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρω-
µυλίας, Νέα Ερυθραία).

Γ Κ Α Ζ Ι

Κ Α Σ Τ Ρ Ι

∆ιαχείριση υδάτινων πόρων
Η Επιστηµονική Εταιρεία Ελληνική Υδρο-
τεχνική Ένωση (ΕΥΕ) σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλί-

ας και το Τµήµα Πο-
λιτικών Μηχανικών 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
διοργανώνει το 
14ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για την 
επιστήµη του νερού, 
τη διαχείριση των 
υδατικών πόρων και 
στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Ο ι συµµετέχοντες εκθέτες θα εκπρο-

σωπούν όλη την αλυσίδα φρού-

των και λαχανικών, σπόρους και 

φυτώρια, µηχανήµατα. Θα λειτουργεί 

το Acqua Campus, µε τεχνολογίες αιχ-

µής στην άρδευση, το Χωριό µε συστή-

µατα Θερµοκηπίου, φόρουµ µε υλικο-

τεχνικό εξοπλισµό για κατεψυγµένα.

Θα φιλοξενηθεί Συνέδριο Τροπικών 

Φρούτων (8-9 Μαΐου) µε έµφαση στην 

παπάγια, το λεµόνι, τα φρούτα του πά-

θους, το αβοκάντο, το µάνγκο, τον ανα-

νά µε συµµετέχοντες από την Ινδονη-

σία, όπου υπάρχουν οι µεγαλύτερες 

εκτάσεις παραγωγής του και την Κό-

στα Ρίκα. Θα µοιραστούν την εµπειρία 

τους στελέχη της DOLE.

Θα γίνει ακόµη συνάντηση για το Επι-

τραπέζιο Σταφύλι (10 Μαΐου) που θα 

αφορά τόσο την ιταλική εµπειρία στη 

Σικελία και την Απουλία όσο και τα δε-

δοµένα για τον κλάδο διεθνώς.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρε-

θεί η υποσαχάρια Αφρική. Στις 8 Μαΐου 

διοργανώνεται συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης πάνω στο θέµα της βιοµηχα-

νικής ανάπτυξης στη γεωργία και τα 

κηπευτικά της αφρικανικής ηπείρου.

Η περιοχή της Ιταλίας που θα συ-

γκεντρώσει την προσοχή είναι το 

Piedmont που υπολογίζεται ότι δίνει 

τον χρόνο γύρω στους 170.000 τόνους 

κυρίως κόκκινων µήλων. Παρουσιάζει, 

επίσης, σηµαντική παραγωγή σε ακτι-

νίδια, που θεωρείται η δεύτερη µεγαλύ-

τερη στην Ιταλία, αντιπροσωπεύοντας 

το 20%. Επιπλέον, θα λάβει χώρα Συνέ-

δριο (10 Μαΐου) µε θέµα «Οι αλυσίδες 

τροφοδοσίας συναντούν τις βιοδιεγερ-

τικές ουσίες (Biostimulants)».

ΒΟΛΟΣ

16/05   

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Στολίζοντας πασχαλινά αυγά
Μικροί και µεγάλοι θα βάψουν και θα 
στολίσουν πασχαλινά αυγά, τα οποία στη 
συνέχεια θα διατεθούν στο Άσυλο Ανιά-
των της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεµβασί-
ας & Σπάρτης, τη Μ. Πέµπτη 25 Απριλίου 
στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού. 
Η συµµετοχή και τα υλικά είναι δωρεάν.

Κεντητοί επιτάφιοι 
Η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, το ΠΙΟΠ 
και η Εφορεία Αρχαιοτήτων συνδιοργα-
νώνουν την περιοδική έκθεση «Κεντητοί 
επιτάφιοι στα Ιωάννινα, 18ος και 19ος αι.», 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Η έκθεση, 
που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου, 
παρουσιάζει για πρώτη φορά επιλεγµένους 
επιταφίους και αναδεικνύει τη σηµασία των 
εκκλησιαστικών αυτών κεντηµάτων.

Stymphalia Lake Run 2019

Το Ν.Π.∆.∆ «Η ΜΗΚΩΝΗ» Σικυωνίων, ο 
Αθλητικός Όµιλος Ποσειδών Λουτρακίου, 
σε συνεργασία µε τον ΑΣ Λαύκας «Η Στυµ-
φαλίς» και την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Πελοποννή-
σου προκηρύσσουν τον 4ο Ηµιµαραθώνιο 
Αγώνα την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Σ Π Α Ρ Τ Η

A Γ Ω Ν Α Σ  ∆ Ρ Ο Μ Ο Υ

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

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

Στις φετινές εκδηλώσεις υπό τον 

γενικό τίτλο «Ελαία» που οργανώ-

νονται από το Τµήµα Αγροτικής 

Παραγωγής του ∆ήµου Αγρινί-

ου, συµµετέχει η ∆ηµοτική Πινα-

κοθήκη Αγρινίου εκπληρώνοντας 

έναν θεµελιώδη στόχο, τη διασύν-

δεση της ελιάς µε τον πολιτισµό 

µας. Στους χώρους της παρουσι-

άζονται έργα 13 σηµαντικών δη-

µιουργών οι οποίοι, όπως χαρα-

κτηριστικά ανέφερε ο ∆ήµαρχος 

Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου 

στα εγκαίνια: «…µας προσκαλούν 

να περπατήσουµε σε έναν εικαστι-

κό ελαιώνα και να αναγνωρίσου-

µε την σπάνια κληρονοµιά της 

οποίας είµαστε υπερήφανοι θεµα-

τοφύλακες». Επίκεντρο αποτελεί 

το έργο και η προσωπικότητα του 

Εµµανουήλ Βάθη και µαζί εκτίθε-

νται έργα (προερχόµενα από ιδι-

ωτικές συλλογές) σηµαντικών Ελ-

λήνων δηµιουργών εµπνευσµένα 

από το ιερό δένδρο. 

Η 5η Ελαία έχει ως θεµατολογία: 

«Εκπαιδεύοντας ελαιοκοµικά - Ο 

δρόµος της ελιάς» µε σειρά εκπαι-

δευτικών και πολιτιστικών εκδη-

λώσεων για την καλλιέργεια της 

ελιάς και τη διαχρονική της αξία 

για να καλύψει όλες τις πλευρές 

της εκπαίδευσης σε µαθητές, φοι-

τητές, παραγωγούς, µεταποιητές, 

καταναλωτές, πολίτες κ.ο.κ. 

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίµων και της Γενικής Γραµ-

µατείας Νέας Γενιάς του υπουργεί-

ου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευ-

µάτων και θα διαρκέσει µέχρι τις 

17 Μαΐου 2019.

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

ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ Η 5η ΕΛΑΙΑ
Τ Ο Υ  Ε Λ Ι Σ Σ Α Ι Ο Υ  Ι Ω Α Ν Ν Η  Μ Α Ν Ι Α Τ Η

Οι ώρες λειτουρ-
γίας της έκθεσης 
είναι: Τρίτη έως 
Σάββατο 10:00 
π.µ. – 13:30 
µ.µ. & 18:00 
– 21:00 µ.µ. 
Κυριακή: 11:00 
π.µ. – 14:00 
µ.µ..  ∆ευτέρα & 
αργίες κλειστά

info
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∆ΡΩΜΕΝΑΒΙΒΛΙΑ

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

Εκδόσεις ΕΤRA 
Τιµή: 19,80 €

Εκδόσεις Μεταίχµιο
Τιµή: 15,50 €

Εκδόσεις Ψυχογιός
Τιµή: 19,90 €

Εκδόσεις: ΙΩΝ
Τιµή: 10,60 €

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

Η ανθρωποσοφική 
προσέγγιση στη 
διατροφή
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Rudolf Steiner 

Ο ΜΕΣΟΣ άνθρωπος σή-
µερα βοµβαρδίζεται από 
πληροφορίες και συµβου-
λές για το τι πρέπει να τρώ-
ει. Τι επίπτωση µπορεί να 
έχει αυτό το γεγονός στην 
ενστικτώδη γνώση του; Ο 
Rudolf Steiner αντιµετω-
πίζει το ζήτηµα της δια-
τροφής µε ανοιχτό µυαλό, 
από την οπτική γωνία της 
πνευµατικής επιστήµης. 
∆εν προσπαθεί να κατευ-
θύνει, αλλά µόνο να δώ-
σει στον ενδιαφερόµενο 
όλα τα εφόδια για να απο-
φασίσει µόνος του. 

Πρακτικές 
Μάρκετινγκ 
στην Εστίαση
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Γιάννης Πρωτοπαπαδάκης

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ο χώρος 
της εστίασης προσέλκυε 
φιλόδοξους επιχειρηµα-
τίες, που πίστευαν ότι θα 
βγάλουν εύκολο χρήµα, 
πολλοί από τους οποίους 
όµως σύντοµα θα διαπί-
στωναν τη σκληρή πραγ-
µατικότητα. Ο σοφός µας 
ο λαός λέει ότι «όλα είναι 
θέµα µάρκετινγκ» και δυ-
στυχώς ή ευτυχώς η εστί-
αση δεν αποτελεί εξαίρε-
ση. Στο έντονα ανταγω-
νιστικό περιβάλλον που 
ζούµε, η παροχή ενός 
καλού προϊόντος από µία 
ευγενική υπάλληλο ίσως 
να µην αρκεί.. 

Συναξάρια 
της μικρής 
πατρίδας
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Θοδωρής Παπαθεοδώρου

Ο ΜΗΛΙΟΣ, η Ανθή, η µι-
κρούλα Βάσιλκα, λιανο-
κέρια της σκλάβας Μακε-
δονίας. Μια χούφτα χρό-
νια µόνο η ζωή τους, στε-
ριωµένα σε φωτιά και πό-
λεµο. Η Αρετή και η Φω-
τεινή, γυναίκες της µι-
κρής πατρίδας, ταγµένες 
σε αγώνα αντρειωµένο 
για το γένος και τη λευ-
τεριά. Θέριεψαν οι ψυχές 
τους κι έκλαψαν συνάµα. 
Σιµά τους ο Παύλος Με-
λάς, ο Τέλλος Άγρας, ο 
καπετάν Κώττας, ο καπε-
τάν Γαρέφης. 

Το μέλι 
το θαλασσινό
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Μαίρη Κοντζόγλου

ΕΙΝΑΙ η περίοδος της δι-
κτατορίας και η 12χρονη 
∆ήµητρα µαζί µε την οι-
κογένειά της ετοιµάζο-
νται να περάσουν τις δια-
κοπές του Πάσχα στο χω-
ριό των παππούδων. Τη 
φαινοµενική γαλήνη της 
καθωσπρέπει οικογένει-
ας θα διαταράξει µία σει-
ρά από απρόβλεπτα γε-
γονότα. Ένας τραγικός 
θάνατος, η επιβεβληµέ-
νη αναβολή ενός πολυ-
αναµενόµενου γάµου, 
η εµφάνιση ενός άγνω-
στου µέχρι εκείνη τη στιγ-
µή µέλους της οικογένει-
ας και ένα καλά κρυµµέ-
νο µυστικό... 
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Η
«Ιερουσαλήµ του Αιγαίου», όπως την αποκα-

λούν, είναι το κατάλληλο µέρος για να βιώσε-

τε τη Μεγάλη Εβδοµάδα όπως ποτέ άλλοτε. 

Έχει σηµασία η έλευση στο νησί να γίνει από 

την αρχή της Μεγάλης Εβδοµάδας, καθώς τα 

έθιµα έχουν µείνει αναλλοίωτα στον χρόνο και αξίζει κανείς 

να τα παρακολουθήσει. Αυτό που δεν πρέπει σίγουρα να χά-

σετε είναι η τελετή του Νιπτήρα, το πρωί της Μεγάλης Πέ-

µπτης. Το έθιµο αυτό πραγµατοποιείται µόνο στην Πάτµο 

και την Ιερουσαλήµ και έχει τις ρίζες του στο Βυζάντιο.

Πρόκειται για την αναπαράσταση του Μυστικού ∆είπνου 

που πραγµατοποιείται στην πλατεία του ∆ηµαρχείου όπου 

ο ηγούµενος της Μονής του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου πλέ-

νει τα πόδια δώδεκα µοναχών όπως έκανε ο Ιησούς στους 

µαθητές του. Ύστερα από την εντυπωσιακή αναπαράστα-

ση ακολουθεί το πατροπαράδοτο µεσηµεριανό τραπέζι το 

οποίο «επιβάλλεται» να περιλαµβάνει ντολµαδάκια µε φρέ-

  
Π Α Τ Μ Ο Σ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ 
ΝΗΣΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

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

Ανεπιτήδευτη, φυσικά όµορφη και γαλήνια...  
Συνδεδεµένη στενά µε τις αφηγήσεις της 
θρησκευτικής µας ιστορίας, η Πάτµος αποτελεί 
τον κατάλληλο προορισµό για να βιώσει ο 
επισκέπτης τη µυσταγωγία του Πάσχα. Ακόµη 
κι όσοι δεν είστε λάτρεις των θρησκευτικών 
εθίµων αποκλείεται να µην συγκινηθείτε από την 
κατανυκτική ατµόσφαιρα του νησιού.  

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ
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σκα αµπελόφυλλα καθώς και βραστά 

χλωροκούκια που τρώγονται κατ’ 

εξαίρεση µε λάδι.

Τη Μεγάλη Παρασκευή είναι η ώρα 

να επισκεφθείτε τη Μονή του Αγ. Ιω-

άννη, ένα από τα τρία Μνηµεία Πα-

γκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCΟ 

του νησιού, που από µακριά µοιάζει 

µε φρούριο. Εκεί θα παρακολουθή-

σετε την αναπαράσταση της Αποκα-

θήλωσης. Το βράδυ πια θα έχει έρθει 

η ώρα για τον Επιτάφιο και την πε-

ριπλάνηση στα σοκάκια του νησιού 

όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευ-

καιρία να δουν το ράντισµα των νοι-

κοκυρών µε ντόπιο ανθόνερο. Τελι-

κός προορισµός των επιταφίων οι 

µεγάλες πλατείες της Σκάλας και της 

Χώρας. Καταλήγοντας στη Χώρα µην 

χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε 

τις ωραίες γκαλερί και τα φιλότεχνα 

µικρά µαγαζάκια της. Λίγο πιο αργά 

απολαύστε στην πλατεία της Χώρας 

το κοκτέιλ σας σε ένα από τα χαλαρά 

µπαράκια του νησιού.

Ανάσταση σε 7 γλώσσες

Η Πάτµος δεν φηµίζεται τόσο για 

την Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο, 

όχι γιατί δεν είναι εντυπωσιακή, αλ-

λά γιατί στο νησί υπάρχει η δεύτερη 

Ανάσταση που γίνεται την Κυριακή 

το απόγευµα στη Μονή του Αγ. Ιωάν-

νη, στον Εσπερινό της Αγάπης. Αξί-

ζει κάποιος να παρακολουθήσει το 

Αναστάσιµο Ευαγγέλιο καθώς διαβά-

ζεται σε εφτά γλώσσες. 

«Βουτιά» στην παράδοση

Εναλλακτικά, το απόγευµα της Κυρια-

κής του Πάσχα ενδείκνυται για µία 

βόλτα στην πλατεία της Σκάλας όπου 

οι πολιτιστικοί Σύλλογοι του νησιού 

αναλαµβάνουν να δώσουν ζωή στους 

τοπικούς χορούς. Φυσικά, δεν θα µπο-

ρούσαν να λείπουν από το πρόγραµ-

µα και τα παραδοσιακά εδέσµατα του 

Πάσχα που προσφέρονται απλόχερα. 

Τα έθιµα κλείνουν τη Νέα Τρίτη µε 

την περιφορά των εικόνων στα σπίτια 

της κάθε ενορίας. Ένα ακόµη στοιχείο 

της λατρευτικής παράδοσης που έχει 

µείνει αναλλοίωτο στον χρόνο.

Φυσικά, η Πάτµος δεν είναι γνωστή 

µόνο για τα έθιµα της.  Περπατώντας 

στον Απορθιανό δρόµο θα µπορέσε-

τε να δείτε έναν καλοδιατηρηµένο µε-

σαιωνικό οικισµό που αποτελεί πλέον 

µνηµείο της UNESCO αλλά και το Σπή-

λαιο της Αποκάλυψης, όπου ο Ιωάννη 

ο Θεολόγος λέγεται ότι έγραψε το βι-

βλίο της «Αποκάλυψης». Αναπόσπα-

στο κοµµάτι της Χώρας είναι τα αρχο-

ντικά της. Αν θέλετε να θαυµάσετε το 

εσωτερικό ενός χαρακτηριστικού δείγ-

µατος επισκεφθείτε το αρχοντικό Νι-

κολαΐδη, που αποτελεί πλέον µουσείο.

Ο ιδανικότερος τρόπος για να κλεί-

σετε την περιήγησή σας στο νησί της 

Πάτµου είναι να απολαύσετε το ηλιο-

βασίλεµα από τον Προφήτη Ηλία που 

βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο του 

νησιού. Το ξεχωριστό τοπίο µε τα µε-

γάλα βράχια, τις σπηλιές και το απέρα-

ντο Αιγαίο θα σας κάνει να µην ξεχά-

σετε ποτέ το νησί που λέγεται Πάτµος.

Κτισμένοι στα ανατολικά 
της Ιεράς Μονής 
Πάτμου, στην κορυφή 
ενός λοφίσκου με θέα 
την θάλασσα οι τρεις 
ανεμόμυλοι της Χώρας 
αποτελούν ένα ακόμα 
κόσμημα τού νησιού.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Α Τ Μ Ο Σ
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1 & 2
Κάθε χρόνο µεγάλος αριθµός πιστών 
επιλέγει την Πάτµο για να βιώσει µία 
εντελώς ξεχωριστή εµπειρία, γεµάτη 
ένταση και κατάνυξη.

3
Κέντρο του νησιού παραµένει µέχρι 
σήµερα το γραφικό λιµάνι της Σκάλας,

4
Την ανοιξη η Πάτµος χαρίζει στον επι-
σκέπτη της άπειρες οµορφιές. Αυτή την 
εποχή όλο το νησί αναγεννάται.

5
Ένα µεγάλο δίκτυο παλαιών µονοπατιών 
διατρέχει ολόκληρο το νησί της Πάτµου. 

6
Η ακτογραµµή της Πάτµου εµφανίζει 
εντυπωσιακή ποικιλία από ακτές, κόλ-
πους και βράχους µε περίεργα σχήµατα. 

1

3

5 6

4

2

Πάτµος  
To βορειοδυτικότερο 
νησί των ∆ωδεκανήσων. 
Βρίσκεται νότια της 
Σάµου, νοτιοανατολικά της 
Ικαρίας, βορειοδυτικά της 
Λέρου και σε απόσταση 
25 µιλίων από τις ακτές 
της Τουρκίας.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Α Τ Μ Ο Σ

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος

Αµοργός ΚωςΚως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο

Γαύδος

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα∆ωδεκάνησα

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Ικαρία

Άνδρος

ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος
Κυκλάδες

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος
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A
ν ψάχνετε ένα µαγευτικό µέ-

ρος διαµονής στην Πάτµο τό-

τε το Eirini Luxury Hotel Villas 

µπορεί να σας προσφέρει αυτό 

που ζητάτε. Το µεγαλύτερο πλεονέκτη-

µα του; Η τοποθεσία του. Απέχει µόλις 

10 λεπτά µε τα πόδια από τη Χώρα της 

Πάτµου, πράγµα που σηµαίνει ότι ενώ 

από το µπαλκόνι σας θα µπορείτε να 

«χαθείτε» στη θέα του Αιγαίου, ταυτό-

χρονα θα είστε µία ανάσα µακριά από 

τα κεντρικά σηµεία του νησιού όπου 

θα εκτυλιχθούν τα έθιµα του Πάσχα.  

Το Eirini Luxury Hotel Villas συνδυ-

άζει την παραδοσιακή αισθητική µε τις 

υπερπολυτελείς ανέσεις. Αν θέλετε να 

κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας τότε 

θα επιλέξετε ένα από τα καταλύµατα µε 

ιδιωτική πισίνα ή υδροµασάζ.

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάµε και 

το γευστικό ταξίδι που επιβάλλεται 

να κάνετε στην παραδοσιακή κουζίνα 

του νησιού. Άλλωστε Πάσχα χωρίς κα-

λό φαγητό δεν νοείται. Οι γευστικές 

προτάσεις του bar restaurant Πλειά-

δες, που βρίσκεται µέσα στο ξενοδο-

χειακό συγκρότηµα, έχουν απογειωθεί 

µε τις συµβουλές του Έκτορα Μποτρί-

νι και µπορούν να ικανοποιήσουν και 

τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Το προσωπικό οργανώνει τη µε-

ταφορά σας από και προς το λιµάνι 

καθώς και επισκέψεις σε αξιοθέατα. 

Εν κατακλείδι το Eirini Luxury Hotel 

Villas σας εγγυάται ότι θα λατρέψετε 

τη διαµονή σας στην Πάτµο.

EIRINI LUXURY HOTEL VILLAS 
ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΒΑΘΥ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Οι γεύσεις του bar restaurant Πλειάδες µπορούν να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Α Τ Μ Ο Σ
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Το ξενοδοχείο είναι 
κτισµένο στην κορυφή 
του λόφου Σάψιλα,  
4,5 χλµ. µακριά από τη 
Χώρα της Πάτµου και 
3 χλµ. από τη Σκάλα.

Ξαπλώστε στα 
υπέρδιπλα 
κρεβάτια 
και αφήστε 
να σας 
νανουρίσει 
το κύμα και 
η σιωπή της 
νύχτας.

1&2

Οροφές µε ξύλινα δοκάρια, σκούρο ξύλινο δάπε-
δο, καθρέπτες αντίκες, χειροποίητα πλακάκια από 
την Πάτµο και ντουλάπια σε θαλασσί αποχρώσεις 
συνθέτουν τη ρουστίκ αισθητική του καταλύµατος.

3

Οι επισκέπτες ξεκινούν την ηµέρα τους µε το 
πρωινό που σερβίρεται στο µπαρ της πισίνας. 

4

Το συγκρότηµα περιλαµβάνει κοινόχρηστη εξωτε-
ρική πισίνα, pool bar και καλαίσθητο εστιατόριο.

5

Αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, 
επιλέξετε ένα από τα καταλύµατα που διαθέτουν 
ιδιωτική πισίνα ή υδροµασάζ. 

1

2

3

4

5

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος

Αµοργός ΚωςΚως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο

Γαύδος

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
Η περιπλάνηση στους παλιούς αγροτικούς δρόµους αποκαλύπτει αρχαία και 
νεότερα µνηµεία, τη φυσική οµορφιά και τις ιστορίες των κατοίκων του νησιού 
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α

Το Ιερό 
Σπήλαιο  

Τοποθετηµένο 
στο λόφο 
µεταξύ της 
Σκάλας και 
της Χώρας, το 
Ιερό Σπήλαιο 
της Αποκάλυ-
ψης είναι ένα 
από τα σηµεία 
αναφοράς 
όχι µόνο της 
Πάτµου, αλλά 
του χριστια-
νισµού πα-
γκοσµίως. Το 
σπήλαιο αυτό 
αποτέλεσε το 
καταφύγιο του 
Μαθητή του 
Ιησού, Ιωάν-
νη, το 95 µ.Χ. 
Σήµερα, έχει 
διαµορφωθεί 
σε λατρευτικό 
χώρο, όπου 
δίνεται η 
δυνατότητα 
στον προ-
σκυνητή να 
δει το χώρο 
στον οποίο 
γράφτηκε η 
Αποκάλυψη.

Θ 
ησαυρούς απίστευτης οµορφιάς για τους 

λάτρες της ποδηλασίας και της πεζοπο-

ρίας κρύβει το δίκτυο παλαιών µονοπα-

τιών που διατρέχει την Πάτµο. Πρόκειται 

για ένα σύµπλεγµα παραδοσιακών δρόµων που 

συνέδεαν τους οικισµούς µε τις αγροτικές περιο-

χές, τα βοσκοτόπια και την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάν-

νη του Θεολόγου. Επιπλέον, κάποια από αυτά τα 

µονοπάτια οδηγούν στα ερηµητήρια και τα καθί-

σµατα που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το νησί.

Πρώτη επιλογή των περιπατητών είναι φυσικά ο 

Απορθιανός δρόµος, το ιστορικό πέτρινο καλντε-

ρίµι µήκους 2,4χλµ. που ενώνει την Χώρα µε 

την Σκάλα. Πρόκειται για τον πρώτο δηµό-

σιο δρόµο του νησιού, που κατασκευά-

στηκε το 1819 και αποκαταστάθηκε το 

2010, δίνοντας τη δυνατότητα στον 

επισκέπτη να περιηγηθεί σε αυτό.

Περιπλανηθείτε στους παλιούς 

δρόµους και ανακαλύψτε συ-

γκλονιστικά τοπία, αρχαία και 

νεότερα µνηµεία, την πλούσια χλωρίδα και πα-

νίδα την πανέµορφη ακτογραµµή, αλλά κυρίως 

τις µοναδικές ιστορίες των κατοίκων του νησιού.

Οι µύλοι της χώρας

Κόσµηµα του νησιού είναι και  οι τρεις ανεµόµυ-

λοι τής Χώρας, κτισµένοι στην κορυφή ενός λο-

φίσκου. Η αποκατάσταση τους  ξεκίνησε το 2010. 

Οι συγκεκριµένοι ανεµόµυλοι, δύο εκ των οποί-

ων χρονολογούνται στο 1588, έπεσαν σε αχρη-

στία στα τέλη της δεκαετίας 1950, όταν η βιοµη-

χανική αλευροποιΐα αντικατέστησε την παραδο-

σιακή παραγωγή. Σήµερα, ο πρώ-

τος µύλος επαναλειτουργεί ως 

αλευρόµυλος, µε απώτε-

ρο σκοπό να προσφέ-

ρει στους επισκέ-

πτες του την εικό-

να και τη γνώση 

της παραδοσιακής 

τεχνολογίας.
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ΜΟΙΑΖΕΙ περισσότερο µε τάρτα και 

έχει γεύση αναµφίβολα πληθωρική.

Υλικά

Για τη ζύµη

1 ½ κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

150 γρ. βούτυρο

½ ποτήρι ελαιόλαδο

1 φλιτζανάκι του καφέ 

ζάχαρη

300 γρ. χλιαρό γάλα

1 φακελάκι ξηρή µαγιά

Για τη γέµιση

800 γρ. πατινιώτικη φέτα

800 γρ.  πατ ιν ιώτ ικη 

µυζήθρα

800 γρ. πατινιώτικο φρέ-

σκο τυρί

16 αυγά ντόπια

1 κ.σ. ντόπιο ανθόνερο

 λίγη κανέλα

Εκτέλεση

Ζυµώνουµε τα υλικά της ζύµης µέ-

χρι να αποκτήσουµε ένα οιµοιογε-

νές ζυµάρι. Κατόπιν θα πρέπει να 

αφήσουµε λίγο το ζυµάρι µας να 

ξεκουραστεί. Στη συνέχεια το ανοί-

γουµε σε φύλλο πάχους µισού πό-

ντου. Κόβουµε δίσκους 

που το τοποθετούµε σε 

ειδικές στρογγυλές φόρ-

µες (ταρτιέρες). Στη συνέ-

χεια ετοιµάζουµε τον µπα-

τούδο, δηλαδή τη γέµιση, 

ανακατεύοντας µε τα τυ-

ριά, τα αυγά, το ανθόνερο 

και την κανέλα. Γεµίζου-

µε τη ζύµη των βάσεων και 

ψήνουµε στους 200 βαθ-

µούς µέχρι να ροδίσουν. 

Αν θέλετε µπορείτε να πα-

ραλείψετε το ανθθόνερο 

και την κανέλα. 

ΠΑΤΟΙΝΟΣ
Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΘΗΡΙΚΟ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΠΑΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΤΥΡΟΠΙΤΑ

ΟΠΟΙΟΣ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΙ ΘΕΛΕΙ
ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ  

ΤΟ ΜΑΥΡΟΘΗΤΙΚΟ είναι µία 

από τις ετικέτες του οινοποιεί-

ου «Πάτοινος». Ντυµένο µε ένα 

έντονο ρουµπινί χρώµα, ανα-

πτύσσει στη µύτη ένα πλούσιο 

και σύνθετο άρωµα, αποκαλύ-

πτωντας σε τέλεια αρµονία διά-

φορες νότες ώριµων κόκκινων 

φρούτων και χαρακτηριστών 

του σταφυλιού που συλλέχθη-

κε σε τέλεια ωρίµανση. Το στό-

µα βρίσκεται σε αδιάσπαστη 

ακολουθία. Λεπτό και πολύ-

πλοκο µε µακρύ τελείωµα, ανα-

δίδει απαλές νότες ορυκτού και 

κόκκινων φρούτων ψηµένων 

σε τόνους βανίλιας και φρυ-

γανιάς. Μεστό µε λεπτά και µε-

ταξένια αρώµατα αποκαλύπτει 

τον πλούτο του terroir του.

Ο γαστρονοµικός 
πλούτος της Πάτµου 
είναι ανεξάντλητος, 
περιλαµβάνοντας 

µία µεγάλη ποικιλία 
τοπικών προϊόντων

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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Αµοργός ΚωςΚως
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Πάρος
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A U T O

ΝΕΟ SKODA SCALA
ΜΙΑ ΣΚΑΛΑ  
ΠΙΟ ΠΑΝΩ
Η Skoda µπαίνει µε αξιώσεις στη 
µικροµεσαία κατηγορία, µε όπλα 
το design, τους χώρους, την γκάµα 
κινητήρων και επιλογών και τις  
νέες τεχνολογίες

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

Τ
ο Scala είναι το πρώ-

το µοντέλο της Skoda 

που βασίζεται στο πλαί-

σιο MQB-A0 του οµίλου 

VW, το οποίο επιτρέπει την κα-

τασκευή αυτοκινήτων διαφο-

ρετικού τύπου µε έναν ευέλι-

κτο και αποτελεσµατικό  τρό-

πο, αλλά και τη χρήση πολλών 

πρωτοποριακών συστηµάτων 

υποβοήθησης από τις µεγα-

λύτερες κατηγορίες. 

Το Scala έχει µήκος 4,362, 

πλάτος 1,793 και ύψος 1,471 

(µε εξαιρετικό συντελεστή 

οπισθέλκουσας 0,29) ενώ 

στο εσωτερικό έχει να επιδεί-

ξει εντυπωσιακούς χώρους: Ο 

χώρος αποσκευών 467 lt και 

το ύψος 982 mm στο πίσω κά-

θισµα είναι δύο µόνο δείγµα-

τα. Έχει 5 επιλογές κινητή-

ρων (βενζίνη, ντίζελ, CNG), 

από 90 έως 150 ίππους, οι 

οποίοι πληρούν τις προδι-

αγραφές εκποµπής ρύπων 

Euro 6d-TEMP και συνδυάζο-

νται είτε µε χειροκίνητα κιβώ-

τια (5 ή 6 σχέσεων) είτε µε αυ-

τόµατο DSG 7 σχέσεων. 

Έχει όµως και τρεις επιλο-

γές πλαισίων: Βασικό, Rough 

Road (υπερυψωµένο αµάξω-

µα) και Sport Chassis Control 
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ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΟΘΟΝΕΣ από 6,5 έως 9,2 ίντσες, 

ενσωµατωµένη LTE eSIM για πρό-

σβαση στις online υπηρεσίες του 

Skoda Connect, ασύρµατη τεχνο-

λογία SmartLink+, καθώς και 

Wi-Fi hotspot, θύρες USB-C και 

Phone Box µε δυνατότητα ασύρ-

µατης φόρτισης. Το  ψηφιακό 

Virtual Cockpit διαθέτει οθόνη 

10,25 ιντσών και µπορεί να εξα-

τοµικευθεί, ενώ η κορυφαία έκ-

δοση εξοπλίζεται µε το ηχοσύ-

στηµα Amundsen. Επιπρόσθε-

τα υπάρχει έλεγχος αφής ή ανέ-

παφος µε χειρονοµίες, σύστηµα 

πλοήγησης, πλήρης αναπαραγω-

γή πολυµέσων και υπηρεσίες κι-

νητής µε φωνητικές εντολές.

(παρέχει στον οδηγό δύο 

εναλλακτικές ρυθµίσεις πλαι-

σίου µέσω ενός διακόπτη). Για 

την ασφάλεια φροντίζουν οι 6 

(+3 προαιρετικά) αερόσακοι, 

ο LED φωτισµός και µια σειρά 

από συστήµατα υποβοήθησης: 

Στάνταρ είναι τα Lane Assist 

(διατήρηση λωρίδας) και Front 

Assist (αυτόµατο φρενάρισµα, 

προστασία πεζών). 

Με το Scala, η Skoda µπαίνει 

σε µια κατηγορία που εκπρο-

σωπεί το 1/3 της αγοράς, µε 

καθιερωµένα best sellers. Με 

βάση τα διαπιστευτήριά του, 

µπαίνει µε αξιώσεις.

Πέντε επιλογές 
κινητήρων (βενζίνη, 
ντίζελ, CNG) απόδοσης 
από 90 έως 150 ίππους

Τρεις επιλογές 
πλαισίων: 
Βασικό, Rough 
Road και 
Sport Chassis 
Control, που  
παρέχει στον 
οδηγό δύο 
εναλλακτικές 
ρυθµίσεις 
πλαισίου µέσω 
ενός διακόπτη

Επίσηµος 
Εισαγωγέας 

& ∆ιανοµέας 
KOSMOCAR 
AE, τηλ. 210/ 

9981081
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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...
02/05
Εκθεση Γούνας Καστοριάς
Η 44η ∆ιεθνής Έκθεσης Γούνας Καστοριάς θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Μαΐου στο 
Κέντρο Γούνας ∆υτικής Μακεδονίας.

02/05
AΓΡΟΤΕΚ 2019
Ο ∆ήµος Πύργου και η ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Πύργου ΑΕ ΟΤΑ, διοργανώνουν την 20ή 
ΑΓΡΟΤΕΚ στις 2 – 5 Μαΐου 2019 στο θεµατικό 
πάρκο Ξυστρή στον Πύργο Ηλείας.

09/05
ΑgroExpo 2019
Η 3η Αγροτική Έκθεση Ιεράπετρας, AgroExpo 
2019, θα πραγµατοποιηθεί  στις 9-12 Μαΐου, στο 
χώρο του Μισεδάκειου Σταδίου Ιεράπετρας.

08/05
∆άσος και υγεία
Το Παγκόσµιο Συνέδριο για τα ∆άση και τη 
∆ηµόσια υγεία θα διεξαχθεί στο Πολεµικό 
Μουσείο στην Αθήνα, στις 8-11 Μαΐου.

29/05
Βιολογική φυτοπροστασία
To 4o Συνέδριο Biopesticides Europe θα 
πραγµατοποιηθεί στο Λονδίνο στις 29 – 30 
Μαΐου µε τη συµµετοχή των κολοσσών των 
βιολογικών φυτοπροστατευτικών.

30/05
Για χρήστες ArcGIS
Η 27η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών 
ArcGIS στις 30 & 31 Μαΐου στο 
Crowne Plaza Hotel στην Αθήνα.

Α  παιτητικός είναι ο Μάιος από πλευράς αγροτικών εργασιών σε φρουτολαχανικά, καθώς κόβονται αυτή την εποχή 
πολλά πράσινα λαχανικά ενώ ξεκινούν και τα ποτίσµατα στα οπωροφόρα. Μέσα σε όλα αυτά οι αγρότες θα πρέ-
πει να βρουν χρόνο να κάνουν τις δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης, που σύµφωνα µε όσα είναι γνωστά µέχρι στιγµής 
λήγουν 15 Μαΐου. Όσοι ενδιαφέρονται για προγράµµατα έχουν ακόµα χρόνο µέχρι το καλοκαίρι για ορισµένα 
Leader ενώ θα πρέπει να τρέξουν για το φάκελό τους οι κτηνοτρόφοι για το Μέτρο στις Σπάνιες Φυλές που λήγει 13 

Μαΐου. Από την άλλη λίγη υποµονή χρειάζεται και για τα οριστικά αποτελέσµατα της Βιολογικής που βγαίνουν µέσα του µήνα.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για το µήνα Μάιο

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...

66-na-min-xehasw-1.indd   66 22/04/2019   23:32



01_exwfulla_teliko.indd   3 22/04/2019   19:25



01_exwfulla_teliko.indd   4 22/04/2019   19:26




