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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

50.000  
αρώµατα µπορεί να 
θυµάται το κέντρο 

του εγκεφάλου 
που ρύθµιζει την 

όσφρηση, σύµφωνα 
µε πρόσφατη 

µελέτη ιαπωνικού 
πανεπιστηµίου

των διαφηµιστών σε 
όλο τον κόσµο δηλώ-
νουν ότι το Facebook 
είναι το πιο σηµαντικό 

εργαλείο τους

ήταν το έτος που 
εκδηλώθηκε στο 
Στρασβούργο η 

Επιδηµία του Χορού, 
όπου 400 άνθρωποι 
χόρευαν χωρίς λόγο 

για έναν µήνα

1518

1.400 δολ.
ΓΚΟΘΙΚ ΚΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

Άνθρωποι με πρόσωπο 
«Η συµφωνία του βουνού και του λόγγου, ο ήχος 
της πέτρας και το θρόισµα των ελατιών, αποτυπώ-
νονται στην ίδια την ψυχή του πολιτισµού. Σε µι-
κροπολιτείες χαµένες µέσα στα βουνά, σε χωριά 
µαντρωµένα από απάτητους βράχους και δαρµέ-
να από θυµούς καταιγίδων, άνθισε το µελωδικό 
τραγούδι του λαϊκού πολιτισµού. Πάνω στα βου-
νά αναπτύχθηκε ο ποιµενικός βίος, το τσελιγκάτο, 
που στους κόλπους του βλάστησαν το λαϊκό δίκαιο, 
η τιµή, η παλικαριά, το τραγούδι, η µουσική, η χει-
ροτεχνία, η υφαντική, η ξυλογλυπτική. Έγιναν βί-
ωµα και απαντοχή όλες οι πολύχυµες αξίες του λα-
ϊκού πολιτισµού, της ελληνικής παράδοσης: «Το 
βλέπεις κείνο το βουνό το παραψηλωµένο/στον 
πάτο βόσκουν πρόβατα και στην κορφή τα γίδια».
Ο τσοπάνος µε τη λυγµόλαλη φλογέρα του έγινε 
ραψωδός των πόθων και των πόνων των συναν-
θρώπων του, µελωδός των εθνικών κατακαηµών, 
αφηγητής των ηρωικών αθληµάτων του λαού, τρα-
γουδιστής και νυχτοπερπατάρης πάνω στα ευρυ-
τανικά κορφοβούνια. Οι τσοπάνηδες, οι αγωγιά-
τες, οι δραγάτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του βου-
νού είχαν τον πέτρινο χαρακτήρα της ορεινής Ελ-
λάδας, το όρθιο φρόνηµα που έφτανε ως τις ανε-
µόδαρτες κορφές των Αγράφων. Και πάνω απ’ όλα 
είχαν τη µουσική διάθεση του αηδονιού.
Μέσα στον κόσµο αυτό οι άνθρωποι δεν φορού-
σαν προσωπείο, αλλά είχαν πρόσωπο. Εδώ οι άν-
θρωποι δεν ήταν αδιάφοροι ο ένας για τον άλλο, 
δεν έπασχαν από ψυχική ερηµία. Η ανθρώπινη 
κοινωνικότητα δεν ήταν «κατά συµβεβηκός», δεν 
κλεινόταν η ψυχή και δεν φραζόταν ο νους. Εδώ η 
συντροφικότητα και η αδερφοσύνη δεν ήταν αξί-
ες χωρίς περιεχόµενο, λέξεις χωρίς νόηµα, καρ-
διά χωρίς αίσθηµα, νους χωρίς σκέψη. Εδώ οι άν-
θρωποι ήταν αληθινοί, ζούσαν ο ένας µε τον άλ-
λο, το άτοµο µε την ολότητα. Οι ανθρώπινες σχέ-
σεις ήταν ανάβρυσµα ψυχισµού, η κοινωνικότη-
τα οργανικό ανθρώπινο βίωµα, η ψυχή ήταν ένας 
ολάνοιχτος κόσµος στον διπλανό.» 

Από διάλεξη του ιστορικού 
Μάρκου Γκιόλια στο 1ο Παγκόσµιο  

Συνέδριο Ευρυτάνων.

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

Μέλος μιας σειράς από 
κούκλες Barbie εμπνευσμένες 
από σημαντικές γυναικείες 
προσωπικότητες έγινε η Frida 
Kahlo. Το Μεξικό όμως έχει 
άλλη άποψη και η διαμάχη 
μαίνεται στα δικαστήρια

ΚΟΥΚΛΑ BARBIE H FRIDA KAHLO  

42

µπορεί να φθάσει η τιµή πώλη-
σης µιας κότας Ayam Cemani, 

που σηµαίνει «µαύρη κότα» 
στην Ινδονησία. Μάλιστα το 

µαύρο χρώµα των πτηνών δεν 
περιορίζεται στο φτέρωµα και 

το δέρµα αλλά επεκτείνεται στο 
ράµφος, το εσωτερικό του στό-

µατος και το κρέας τους. 
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Η σοκολάτα των φτωχών
o χαρούπι, ένας «θησαυρός» µε άριστες 

διατροφικές ιδιότητες υποτιµήθηκε, ξε-

χάστηκε, όµως διακριτικά επανέρχεται 

στο προσκήνιο δριµύτερος. Το δέντρο 

της χαρουπιάς (Ceratonia siliqua) είναι 

αειθαλές, µακρόβιο και επιβλητικό. Φυτρώνει σε πολ-

λές παράκτιες περιοχές της Μεσογείου. Στην Ελλάδα 

βρίσκεται αυτοφυές σε πολλές νησιώτικες περιοχές 

και κυρίως στην Κρήτη αλλά καλλιεργείται και σε φυ-

τώρια. Το ξύλο της, ενώ είναι σκληρό και συµπαγές, 

επιδέχεται στίλβωση, έτσι χρησιµοποιήθηκε στην επι-

πλοποιία και την ξυλογλυπτική. Ο φλοιός της ήταν 

χρήσιµος µέχρι πρότινος στη βαφική και τη βυρσοδε-

ψία ενώ ο καρπός, το χαρούπι αποτέλεσε κυρίως ζωο-

τροφή, αλλά έθρεψε και πολλούς λαούς σε περιόδους 

πολέµων και λιµών. Στην Ελλάδα των νεότερων χρό-

νων αποτέλεσε µια από τις βασικότερες πηγές διατρο-

φής κατά την Kατοχή. Οι παλαιότεροι, ίσως, θυµού-

νται ότι τότε πολύς κόσµος γλίτωσε χάρη στο χαρούπι, 

φτιαχνόταν ακόµα και καφές από τους σπόρους του. 

Οι σπόροι του χαρουπιού µπορούν να περηφανεύο-

νται για το παρελθόν τους. Για χιλιάδες χρόνια τους 

µεταχειρίζονταν για να ζυγίζουν το χρυσό και τους πο-

λύτιµους λίθους. Κι αυτό γιατί από όποια ποικιλία ή 

περιοχή και αν προέρχονται, το βάρος τους είναι πά-

ντοτε το ίδιο, σχεδόν ίσο µε 0,2 gr. Η µονάδα µέτρη-

σης των διαµαντιών, το καράτι -το οποίο αντιστοιχεί 

στο παραπάνω ακριβώς βάρος- ετυµολογείται από το 

«κεράτιον», το όνοµα που έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες 

στον κερατόµορφο καρπό της χαρουπιάς. 

Τα πιο γνωστά προϊόντα του χαρουπιού είναι το χαρου-

πάλευρο και το χαρουπόµελο. Η διακριτική εµφάνιση 

προϊόντων χαρουπιού στα καταστήµατα ειδών υγιεινής 

διατροφής είναι γεγονός των τελευταίων ετών, η ευρύ-

τερη διάδοση παράγωγων χαρουπιού είναι ζήτηµα χρό-

νου. Γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες καθώς 

και την περιεκτικότητα σε βιταµίνες Α, Β, D και ιχνοστοι-

χεία, καθίσταται ιδανικό θεραπευτικό για τις παθήσεις 

των οστών. Η δε µακροπρόθεσµη κατανάλωση προϊό-

ντων µε χαρούπι σύµφωνα µε µελέτες µειώνει αποτελε-

σµατικά τα επίπεδα χοληστερόλης στον οργανισµό, σε 

συνδυασµό πάντα µ’ ένα ισορροπηµένο διαιτολόγιο. Ο 

καρπός περιέχει επίσης υψηλό ποσοστό φυτικών πρω-

τεϊνών, υδατανθράκων, σιδήρου, ασβεστίου, φωσφόρου 

και καλίου. Αν και είναι πολύ γλυκός, είναι πολύ χαµη-

λότερης θερµιδικής αξίας από τη σοκολάτα και γι’ αυ-

τό θεωρείται το τέλειο υποκατάστατό της. Το παράξενο 

όµως είναι πως το χαρούπι βοηθά και στην πέψη, γιατί 

περιέχει πηκτίνη και λιγνάνες. Για όλους αυτούς τους 

λόγους γίνεται κατανοητό γιατί οι αναζητητές διατροφι-

κών «θησαυρών» συγκαταλέγουν στα «λάφυρά» τους 

παράγωγα του ανεκτίµητου αυτού καρπού. 

Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

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

Τ

Το βάρος των 
σπόρων σε όλες 
τις ποικιλίες είναι 
πάντα 0,2 γρ.

Το χαρούπι έχει 
60% λιγότερες 
θερµίδες από τη 
σοκολάτα

Το 100 γρ. 
χαρουπιού 
περιέχουν 350 
mg ασβεστίου0,2 60 350
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ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ

τις αρχές του 20ού αιώνα, η γεωργία 

άκµαζε στα χωριά της Ουγγαρίας. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘40 πάνω 

από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι ζού-

σαν από τη γη και τα κατάφερναν καλά. Κατά τη 

διάρκεια του Κοµµουνιστικού καθεστώτος, οι ιδι-

ωτικές εκµεταλλεύσεις απορροφήθηκαν από συλ-

λογικότητες. Έτσι, µέχρι τις αρχές της δεκαετίας 

του ’90, ο αριθµός των αγροτών είχε συρρικνωθεί 

φτάνοντας µόλις τους 200.000. Αυτήν τη ξεχασµέ-

νη κοινότητα αποθανάτισε µε το φακό του ο Ούγ-

γρος φωτογράφος, Akos Stiller, ο οποίος νιώθει 

τυχερός που γνώρισε από κοντά µια κοινωνία που 

µε τη σταθερότητά της τονίζει το πόσο εύθραυστη 

είναι η βασισµένη στα υλικά αγαθά ζωή του σύγ-

χρονου ανθρώπου. «Βρέθηκα πρώτη φορά σε αυ-

τές τις αγροτικές περιοχές το χειµώνα του 2011 

λόγω δουλειάς» αφηγείται ο ίδιος στο  Νational 

Geographic.

«Υπάρχουν πολλοί ηλικιωµένοι που µεγάλωσαν 

σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις και τις είδαν να φεύ-

γουν από τα χέρια τους. Τώρα πέρασαν πάλι σε 

αυτούς, αλλά τις περισσότερες φορές πρόκειται 

για πολύ µικρά κοµµάτια γης που δεν µπορούν 

να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Έτσι πολλοί 

αποφασίζουν να µετακοµίσουν στις κοντινές πό-

λεις» αναφέρει ο ίδιος και συνεχίζει: «Υπάρχουν 

ωστόσο και αυτοί που παραµένουν, είτε γιατί δεν 

µπορούν να ανταποκριθούν στην αγορά ενός σπι-

τιού, είτε γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την 

ελευθερία και τη ζωή κοντά στη φύση. 

Κάποιος θα µπορούσε να δει αυτή την 

ιστορία ως το τέλος µιας εποχής, εγώ 

προτιµώ να το δω ως µία αλλαγή, κα-

θώς υπάρχουν νέοι παραγωγοί που 

επιλέγουν να αφήσουν το θόρυβο 

της πόλης και να εγκατασταθούν εκεί 

ανακαινίζοντας παλιά αγροκτήµατα. Τον 

ίδιο δρόµο ακολουθούν και βιοκαλλιεργητές φέρ-

νοντας έναν νέο αέρα σε αυτές τις κοινότητες». 

Ο Akos Stiller βλέπει το φωτογραφικό του έργο ως 

την αποτύπωση ενός τρόπου ζωής µε βαθιές ρίζες.

«Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συνηθίσει να τα βγά-

ζουν πέρα µόνοι τους και κατέχουν µία τεράστια 

αρχαία γνώση, όπως της παραδοσιακής κτηνοτρο-

φίας και χειροτεχνίας, που περνά από γενιά σε 

γενιά» αναφέρει. Σε πολλές από τις εικόνες του 

φωτογράφου οι άνθρωποι φαίνεται να ζουν χω-

ρίς βασικά πράγµατα όπως ο ηλεκτρισµός, το ψυ-

γείο ή το µπάνιο. Αυτό όµως δεν φαίνεται να τους 

κάνει δυστυχισµένους. «Αντιµετωπίζουν δυσκο-

λίες, αλλά βρίσκουν τρόπους να τις ξεπερνούν. Ο 

80χρονος Jan είναι διαβητικός, δεν έχει ηλεκτρι-

κό ρεύµα ούτε ψυγείο, γι’ αυτό αποθηκεύει την ιν-

σουλίνη του στο πηγάδι». Η ανεξαρτησία τους από 

την ύλη ήταν το στοιχείο που τον εντυπωσίασε πε-

ρισσότερο, όπως εξοµολογείται. Αυτό και το ενδι-

αφέρον που δείχνει η µία οικογένεια για την άλ-

λη. «Παρά το γεγονός ότι το ένα αγρόκτηµα είναι 

µάκρια από το άλλο  τα νέα διαχέονται γρηγορό-

τερα και από τα  email». 

Ο Akos Stiller 
γεννήθηκε στη Βου-
δαπέστη το 1982. Το 
2007 ξεκίνησε να ερ-
γάζεται ως φωτορε-
πόρτερ, ενώ σήµερα 
συνεργάζεται µε το  
National Geographic, 
το Spiegel, το 
Bloomberg, κα. 

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

I N F O
Το κείµενο 

προέρχεται από 
συνέντευξη του Akos 
Stiller στο National 

Geographic

Σ

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

ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΡΗ
ΑΠ’ ΤΟΝ ∆ΥΣΚΟΛΟ ∆ΡΟΜΟ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΙΣΩ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ  

Η ΕΑΣ Καβάλας είναι από τις 

λίγες Ενώσεις που κατάφεραν 

να περάσουν αλώβητες από τις 

Συμπληγάδες της οικονομικής 

κρίσης που σάρωσε το αγροτικό 

συνεταιριστικό κίνημα της χώ-

ρας. Ο Κλέαρχος Σαραντίδης, 

διευθυντής της οργάνωσης εδώ 

και χρόνια, θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι είναι ο άνθρωπος 

«πίσω από την κουρτίνα». Μαζί 

με τον πρόεδρο Κώστα Λεπίδα, 

έχουν κάνει ένα αξεπέραστο 

δίδυμο που ξέρει να κρατά 

σταθερό το τιμόνι της Ένωσης 

προς την ανάπτυξη.  

ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΚΟΒΑΚΗΣ
ΠΟΛΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ  
ΝΑ ΣΚΥΨΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 

Μια ακόμα οργάνωση που έχει 

καταφέρει να μείνει όρθια στο 

«τσουνάμι» των τελευταίων 

ετών, είναι και η ΕΑΣ Λακωνίας. 

Εδώ, ο Νίκος Προκοβάκης, 

αποδείχθηκε πολύ σκληρός για 

να υποκύψει στις δυσκολίες και 

πολύ περήφανος για να σκύψει 

το κεφάλι στους... βαρώνους 

του ΟΣΔΕ. Γνήσιος Λάκωνας, ο 

Προκοβάκης, διάλεξε τον δύσκο-

λο δρόμο δικαιώνοντας για μια 

ακόμη φορά τους συμπατριώτες 

του που του έχουν εμπιστευτεί τη 

διοίκηση της οργάνωσης.

ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥΣ 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

στον δεύτερο βαθμό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, οι αιρετοί εκ-

πρόσωποι στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία έχουν δικαιώσει τις 

τοπικές κοινωνίες. Στην Ήπειρο 

μάλιστα, ο Αλέκος Καχριμάνης, 

έχει αναγάγει την ενίσχυση της 

πρωτογενούς παραγωγής σε 

πυλώνα της στρατηγικής του 

για την Περιφέρεια. Η μάχη 

που δίνει τελευταία είναι δίπλα 

στους αιγοπροβατοτρόφους και 

από την έκβασή της ενδέχεται 

να κριθούν σε μεγάλο βαθμό οι 

επόμενες κάλπες. 

Κρατούν το τιµόνι στραµµένο  
πάντα προς την ανάπτυξη  
και βρίσκονται µπροστά από την 
εποχή τους. Ας ταξιδέψουµε 
µαζί τους στην terra del sole της 
ελληνικής γεωργίας
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ
ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΑΝΗΣΥΧΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ  
ΤΗΝ ΤΟΛΜΗ ΤΟΥ

Στον θεσσαλικό κάμπο, όποι οι 

ιδέες για αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών αντιμετωπίζονται 

με δισταγμό, οι λίγοι παραγωγοί 

που επιλέγουν το διαφορετικό 

ξεχωρίζουν για το ανήσυχο πνεύ-

μα τους και την τόλμη τους.  Ο 

Γιάννης Αλεξούλης είναι ένας εξ 

αυτών. Συνδυάζοντας άριστα την 

ακαδημαϊκή καριέρα (στα ΤΕΙ Λά-

ρισας) με την άμεση εμπλοκή στην 

αγροτική παραγωγή, καταφέρνει 

να είναι πάντα μπροστά από 

την εποχή του.  Έτσι, μετά την 

επιτυχία που είχε το project της 

πυκνής ελιάς πολλοί περιμένουν 

το επόμενο εγχείρημά του.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΑΚΗΣ
ΤΙΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ

Πολλά είναι τα άξια παιδιά της νέας γενιάς κτηνοτρόφων που παρά τις αντιξοότητες της 

αγοράς πετυχαίνουν μικρά οικονομικά θαύματα. Ο Γιάννης Μπαζάκης στην Αμφιθέα της 

Λάρισας ξεχωρίζει. Όχι μόνο γιατί επέλεξε συνειδητά την κτηνοτροφική παραγωγή, ενώ 

μπορούσε να κάνει καριέρα στα χρηματοοικονομικά, αλλά και γιατί έβαλε στόχο όχι απλά 

να διασώσει την Καλαρρύτικη φυλή προβάτων αλλά να την αναδείξει σε κυρίαρχη για 

την ποιότητα του κρέατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Αισθανόμουν ηθική υποχρέωση στους 

προγόνους μου να συνεχίσω τη διάσωση της φυλής. Έτσι, ολοκληρώνοντας τις σπουδές 

μου στις χρηματοοικονομικές εφαρμογές το 2008, γύρισα στο κτήμα με όρεξη να ασχο-

ληθώ με τον πρωτογενή τομέα. Το ποίμνιο μας τότε αριθμούσε 250 πρόβατα και σήμερα 

ξεπερνούν τα 1.000» αναφέρει ο ίδιος, έχοντας μάλιστα καθιερώσει ένα ηθικό μοντέλο 

εκτροφής, με σεβασμό αρχικά στα ζώα του και στη συνέχεια στους καταναλωτές. Ο Γιάν-

νης Μπαζάκης, πράος, ενημερωμένος και φύσει αισιόδοξος, δεν θεωρεί ότι υπάρχουν 

αξεπέραστες δυσκολίες σε ένα επάγγελμα που κάνεις με μεράκι. 

Στόχος του Γιάννη Μπαζάκη  
είναι να αναδειχθεί το κρέας  
του καλαρρύτικου προβάτου  
ως ξεχωριστό ελληνικό brand

10-11-proswpa-gegonota.indd   11 24/04/2018   23:50
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ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με το βλέµµα της στραµµένο στη 
διακίνηση φρούτων και λαχανικών 
στην περιοχή των Βαλκανίων και 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η 
έκθεση Freskon 2018, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, καθίσταται 
ένα διεθνές σηµείο συνάντησης 
εταιρειών, παραγωγών και εµπόρων 
µέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η 
ανάδειξη εξαιρετικών προϊόντων 
και η διεύρυνση συνεργασιών µέσα 
από πρόγραµµα B2B συναντήσεων, 
διεθνή συνέδρια, παράλληλες εκδη-
λώσεις, παρουσιάσεις καινοτόµων 
προϊόντων, οµιλίες κ.λπ.Φυσικά, 
πιστή στο ραντεβού της µε τις µε-
γάλες διοργανώσεις του αγροτικού 
χώρου η Green Box µε το Fresher θα 
περιµένουν τους αναγνώστες τους 
στο Περίπτερο 13, Stand 52.

1

 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο... ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ο ένας ήταν εκ των δύο αρχιτεκτόνων του Παρθενώνα. Ο άλλος έθεσε τις 
βάσεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση στην αρχαία Αθήνα. Φυσικά, ο 
λόγος για τον Καλλικράτη, το όνομα του οποίου χρησιμοποιήθηκε στη νέα 
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και για τον Κλεισθένη (Κλεισθένης 1 για 
την ακρίβεια) που το όνομά του δανείζεται τώρα η πολιτεία για να μεταρ-
ρυθμίσει τους Δήμους. Πολλές λεπτομέρειες για το σχέδιο δεν έχουν γίνει 
γνωστές, καθώς ως «φρέσκο» νομοσχέδιο που θα δοθεί σε διαβούλευση, η 
μετάφρασή του και η εφαρμογή του θα πάρουν χρόνο. Μια ενδιαφέρουσα 
αλλαγή που μπορεί να φέρει είναι τα τοπικά δημοψηφίσματα. Δηλαδή, αν 
πρέπει να περάσουν γραμμές του τρένου και κόβουν το παρκάκι, ποιος το 
αποφασίζει; Φυσικά ο λαός. Όπως ίσως να έλεγε και ο Κλεισθένης.

2

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ�
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   ΜΕΙΝΑΜΕ ΛΙΓΟΙ, ΛΕΝΕ ΣΤΟ ΚΙΛΕΛΕΡ
Ο πρώην δήμαρχος Κιλελέρ, Ρίζος Κομήτσας (αριστερά επάνω),  
και ο πρώτος δήμαρχος Πλατυκάμπου, Φάνης Μπανές (αριστερά κάτω), 
εμβαθύνουν στις αρετές και τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος, 
όπως αυτές εκφράστηκαν στην περιοχή του Κιλελέρ και το ρεπορτάζ 
τρέχει. Περισσότερα εν ευθέτω χρόνω...

 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
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ΟΤΑΝ Ο Ι∆ΕΑΛΙΣΜΟΣ ΧΤΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
«Στο νου, στα χέρια και την ψυχή απευθύνεται η εκπαίδευση», µια φιλοσοφία, 
που έγινε στάση ζωής για τον ιδρυτή της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής,  
δρ. John Henry House, στο µακρινό 1905, και την οποία ακολουθεί ακόµη 
και σήµερα η Σχολή. Αυτό άλλωστε γίνεται άµεσα αντιληπτό στον επισκέπτη, 
όχι µόνο όταν περνάει µπροστά από το James Hall και βλέπει τις προτοµές των 
πρώτων διευθυντών που καθόρισαν το µέλλον του ιδρύµατος αλλά σε κάθε 
γωνιά του  συγκροτήµατος, που στεγάζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

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

Η προτοµή 

του ιδρυτή της 

Αµερικανικής 

Γεωργικής Σχολής, 

ιεραπόστολου John 

Henry House.
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1904

1911
1946 

1955 

1996

2001

2006 

2017

Ο ιεραπόστολος Dr. John Henry 
House αγοράζει µια έκταση 200 
στρεµµάτων 10 χλµ. ΝΑ της 
Θεσσαλονίκης και ιδρύει την 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή

Πρώτη 
αποφοίτηση 
µαθητών

Ίδρυση της 
Σχολής Θηλέων

Ίδρυση της Σχολής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Perrotis College και έναρξη 
λειτουργίας του Εκπαιδευτικού 

Κέντρου «Αλίκη Περρωτή»

Τη µοναδική ιστορία 
προσφοράς στην 
ελληνική αγροτική 
εκπαίδευση που 
έχει να επιδείξει η 
Σχολή παρουσιάζει 
το βιβλίο της 
Brenda L. Marder.

∆ηµιουργούνται και λειτουργούν στο Πρόγραµµα 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νέα προγράµµατα 
Επαγγελµατικού Λυκείου, Γενικού Λυκείου και 
Επαγγελµατικής Σχολής

Ίδρυση του Dimitris 
Perrotis College of 
Agricultural Studies

Ο Bruce McKay 
Lansdale γίνεται 

ο τρίτος πρόεδρος 
της Σχολής 

µέχρι το1989

Η Ακαδηµία Αθηνών βραβεύει 
τη Σχολή «για την εκπαίδευση 

που παρέχει στους νέους 
αγροτικών περιοχών και για τη 

συνεισφορά της 
στην αγροτική ανάπτυξη της 

Ελλάδας από το 1904»
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ µέχρι 

ττις µεταπτυχιακές σπουδές, ο µόνος 

κρίκος της εκπαιδευτικής αλυσίδας που 

έλειπε στη Σχολή ήταν το Γυµνάσιο, που 

ξεκινά τον Σεπτέµβριο του 2019. 

Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΕΡΓΕΤΙ∆Α της Αµερικα-

νικής Γεωργικής Σχολής, Αλίκη Περ-

ρωτή, µαζί µε τον σηµερινό όγδοο πρό-

εδρό της, Πάνο Κανέλλη.

ιστεύω ότι οι καλλιεργητές είναι 

οι φροντιστές της γης και θα θεω-

ρηθούν υπεύθυνοι για την πιστή 

εκτέλεση του καθήκοντός τους» 

ήταν το κέντρο της φιλοσοφίας του ιδρυτή της 

Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, ιεραπόστολου 

John Henry House, ο οποίος στα τέλη του 19ου 

αιώνα βρέθηκε στην Ελλάδα µε στόχο να πεί-

σει Μουσουλµάνους της καταρρέουσας Οθω-

µανικής Αυτοκρατορίας να γίνουν Χριστιανοί. 

Στα 1904 ιδρύει τη Σχολή, η οποία στεγάζει αρ-

χικά τα ορφανά αγόρια που άφηνε η δίνη στα 

Βαλκάνια. 

Κι αν πολλοί έχουν περιγράψει το πρώτο 

µισό του 20ού αιώνα ως µια περίοδο φθο-

ράς των αξιών µέσα στη φρίκη των πολέµων, 

όπως παρατηρεί  ο Peter Bien, προλογίζοντας 

το βιβλίο της Brenda L. Marder για τη Σχολή 

µε τίτλο «Οι Φροντιστές της Γης», εκεί σε αυ-

τό το µικρό κοµµάτι της µακεδονικής γης το 

ανθρώπινο πνεύµα συνέχιζε να λειτουργεί 

όπως θα έπρεπε, δηλαδή δηµιουργικά. 

Κι αν πάλι ο ιδεαλισµός των ανθρώπων που 

ηγήθηκαν διαχρονικά αυτής της προσπάθειας 

ήταν το όπλο που νίκησε τις αναρίθµητες δυ-

σκολίες, αυτός ο ιδεαλισµός όπως παρατηρεί ο 

κ. Bien ήταν απτός και ρεαλιστικός, αφού στη 

διαµόρφωσή του συνέβαλαν οι κοπιαστικές ερ-

γασίες στον ορνιθώνα, στο βουστάσιο και στο 

χοιροστάσιο. Όπως ακριβώς συµβαίνει σήµε-

ρα, µε το Εκπαιδευτικό Αγρόκτηµα, εκεί όπου 

παράγονται τα εκλεκτά προϊόντα της, να απο-

τελεί την καρδιά και το διαµάντι της Σχολής και 

τις γεωργικές εργασίες βασική δραστηριότητα 

των µαθητών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην προσφατη 

συνέντευξή του στο «Αγρόκτηµα», ο σηµερι-

νός πρόεδρος της Σχολής Π. Κανέλλης προ-

ανήγγειλε την ίδρυση, από το Σεπτέµβριο 

του 2019, Γυµνασίου, το οποίο θα έρθει να 

κλείσει την εκπαιδευτική αλυσίδα που ξεκι-

νά από τον παιδικό σταθµό και φθάνει µέ-

χρι τη νεότευκτη Σχολή Μεταπτυχιακών του 

Perrotis College, η οποία ξεκίνησε τη λει-

τουργία της µαζί µε το υπερσύγχρονο Εκπαι-

δευτικό Κέντρο που φέρει το όνοµα της µε-

γάλης ευεργέτιδας «Αλίκη Περρωτή». 

Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η

«Π
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ηµαντικός αγωγός διαµόρ-

φωσης της σκέψης µου, 

όσον αφορά το επαγγελµατι-

κό µου προφίλ και τα σχέδιά 

µου, αποτέλεσε η Αµερικα-

νική Γεωργική Σχολή και πιο συγκεκρι-

µένα οι καθηγητές µου» αναφέρει µετα-

ξύ άλλων ο 23χρονος Γιώργος Κωστής, 

απόφοιτος της Σχολής και σήµερα πολλά 

υποσχόµενος οινοποιός στους Γόννους 

της Λάρισας, τον τόπο της καταγωγής του. 

  «Το αντικείµενο των σπουδών µου σχε-

τίστηκε µε τις εφαρµόσιµες γνώσεις και 

δεξιότητες πάνω στο διεθνές marketing. 

Μέσα  απ’ αυτό κατάφερα να µάθω τρό-

πους, ώστε να διαχειρίζοµαι το προϊόν 

µου και να το τοποθετώ όσο καλύτερα γί-

νεται στην αγορά. Mε τη φοίτησή µου στο 

Perrotis College είχα την ευκαιρία να γνω-

ρίσω έγκριτους επαγγελµατίες από το χώ-

ρο του marketing, οι οποίοι  µε καθοδή-

γησαν µε αξίες και ιδανικά, ώστε το έργο 

µου να εµπνέεται πάντα από ηθική δεο-

ντολογία. Σήµερα εργάζοµαι στη δική µου 

επιχείρηση πάνω στο κοµµάτι της παρα-

γωγής, της εµφιάλωσης και κυρίως της 

προώθησης, έχοντας ετήσια παραγωγή 50 

τόννους λευκό, ροζέ και ερυθρό.  Συγκε-

κριµένα, µπορώ να κάνω τη δουλειά που 

χρειάζεται στο αµπέλι, µέχρι και να προ-

µηθεύσω µια κάβα µε τα κρασιά µας. Αυτή 

η δουλειά είναι που µου αρέσει και µε ευ-

χαριστεί. ∆εν γύρισα πίσω επειδή δεν είχα 

άλλες επαγγελµατικές εναλλακτικές, κά-

θε άλλο. Γύρισα γιατί ήθελα να κάνω αυτό 

που αγαπώ, αυτό που έµαθα από µικρός 

και η Σχολή ήταν αυτή που µε έπεισε πως 

µπορώ να το κάνω...», σηµειώνει ο ίδιος.

ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ 
ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΕΠΕΙΣΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ

«Σ

Η ΣΧΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ να µε στηρίζει 

όλα αυτά τα χρόνια σηµειώνει 

ο Γιώργος Κωστής, που βλέπει 

πια τον εαυτό του πιο ώριµο και 

πιο φιλόδοξο από ποτέ. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ - Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Π Α Σ Χ Α Λ Η -  Τ Σ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
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ΣΤΟ ΡΑΦΙ  ΤΟ ΤΥΡΙ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ

Το µοναδικό σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
γάλα που παράγεται από τα κοπάδια 

των Ελλήνων µετακινούµενων κτηνοτρόφων 
ετοιµάζεται να αναδείξει µια σύµπραξη 

επιχειρήσεων υπό την επιστηµονική 
καθοδήγηση του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 

Ερευνών του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
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τα χωριά των Κουπατσαραίων, των 

Βλάχων και των Σαρακατσαναίων της 

Θεσσαλίας και της ∆υτικής Μακεδο-

νίας, που έχουν παράδοση στην εκτα-

τική κτηνοτροφία, την άνοιξη η κα-

θηµερινότητα αποκτά µια µορφή 

αρχέγονης ιεροτελεστίας. Είναι η πε-

ρίοδος που τα χιόνια «σηκώνονται» 

από τα βουνά και ξεκινούν οι προε-

τοιµασίες για την αναχώρηση των κο-

παδιών για τα βοσκοτόπια της Πίνδου, 

όπου θα ξεκαλοκαιριάσουν. 

Σε αυτή τη δηµιουργική αναµονή, 

όπως µας την περιγράφει ο µετακι-

νούµενος κτηνοτρόφος Λευτέρης Ντί-

κος, Βλάχος µε καταγωγή από την Αε-

τοµηλίτσα, παρέες των 8-10 ατόµων, 

τα γνωστά «ψαλίδια», µε το άγχος του 

χρόνου να πιέζει, καθώς όλα πρέπει 

να είναι έτοιµα στα µέσα Μαΐου, δί-

νουν απανωτά «ραντεβού» µέχρι να 

κουρευτούν όλα τα αιγοπρόβατα. Μια 

κοπιώδης εργασία, που διανθίζεται µε 

αλληλο-πειράγµατα, χωρατά, µουσική 

και φαγοπότι. 

Είναι η διαδικασία «σήµα κατατεθέν», 

που συνήθως διαρκεί ένα µήνα -ανά-

λογα το πόσα κοπάδια έχει το κάθε 

χωριό- και µόλις ολοκληρωθεί δίνει το 

σύνθηµα ότι, πλέον, όλα είναι έτοιµα 

για την έναρξη του µικρού ή µεγαλύ-

τερου ταξιδιού κάθε µετακινούµενης 

εκτροφής, προς τα αλπικά βοσκοτόπια 

της «Βάλια Κάλντα» όπου τα ζώα θα 

παραµείνουν έως τα µέσα του φθινο-

πώρου και θα τρέφονται µε την σπάνια 

-ως προς την ποικιλία και την ποιότη-

τα των συστατικών της- αυτοφυή χλω-

ρίδα του τόπου.

Αυτή, ακριβώς, την ιδιαιτερότητα της 

εγχώριας µετακινούµενης κτηνοτρο-

φίας, που µπορεί και παράγει ένα µο-

ναδικό γάλα, πλούσιο σε οργανολη-

πτικά χαρακτηριστικά, επιχειρεί να 

αναδείξει και να αξιοποιήσει µια σύ-

µπραξη επιχειρήσεων µε επικεφαλής 

την τυροκοµική επιχείρηση «Κουρέλ-

λας» από τα Γρεβενά και την επιστη-

µονική συνεργασία και καθοδήγηση 

του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευ-

νών του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα.

Επιστηµονικά τεκµηριωµένη υπεροχή
Η ιδέα είναι να αξιοποιηθεί η, επι-

στηµονικά τεκµηριωµένη, ποιοτι-

κή υπεροχή του γάλακτος των µετα-

κινούµενων αιγοπροβατοτροφικών 

εκτροφών, ώστε να παραχθεί, πιλο-

τικά στην αρχή, ένα τυρί αποκλειστι-

κά µε χρήση πρώτης ύλης από τη θε-

ρινή παραγωγή τέτοιων κοπαδιών, 

το οποίο στη συνέχεια θα πιστοποιη-

θεί και θα διοχετευτεί στην αγορά ως 

ένα προϊόν εντελώς διάφορο ποιοτι-

κά από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί.

«Όχηµα» για να λάβει «σάρκα κι 

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

«Έχουµε χρέος στον τόπο 
µας και την ανθρωπότητα 

να διατηρήσουµε µε 
κάθε τρόπο τον θησαυρό 

αγαθών και πολιτισµού 
της µετακινούµενης 

κτηνοτροφίας» σηµειώνει ο 
καθηγητής Αθ. Τσαυτάρης. Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Λ Ε Ω Ν Ι ∆ Α Σ  Λ Ι Α Μ Η Σ
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οστά» η πρωτοβουλία, αποτέλεσε το 

πρόγραµµα «Ερευνώ - ∆ηµιουργώ 

- Καινοτοµώ», της γ.γ. Έρευνας και 

Τεχνολογίας, στον πρώτο κύκλο του 

οποίου υποβλήθηκε από τη σύµπραξη 

φάκελος µε τίτλο «Παραδοσιακά τυ-

ριά από θερινό γάλα µετακινούµενων 

κοπαδιών αιγοπροβάτων. Ανάδειξη 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 

της ποιότητάς τους» και απέσπασε 

έγκριση για να υλοποιηθεί, υπό το δι-

ακριτικό όνοµα «TrueCheese». 

To πρόγραµµα TrueCheese
Κατά την εφαρµογή του µάλιστα θα 

αξιοποιήσει και τα ερευνητικά δε-

δοµένα σχετικά µε την ποιότητα του 

γάλακτος και τη βλάστηση ορεινών 

βοσκότοπων από την περίοδο 2012-

2014, που αποδεικνύουν και επιστη-

µονικά τον ισχυρισµό περί υπεροχής 

αυτής της α’ ύλης, έναντι του γάλα-

κτος από σταβλισµένα ζώα.

Οι στόχοι του προγράµµατος 

TrueCheese, όπως αποτυπώνονται 

στην πρόταση, περιλαµβάνουν:

● Στοχευµένη αξιοποίηση της υψηλής 

ποιότητας του θερινού γάλακτος και 

σύνδεση της ποιότητας της βοσκήσι-

µης ύλης µε την παρουσία ιδιαίτερων 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

● Προστασία της παραδοσιακής τε-

χνογνωσίας στην τυροκόµηση και εν-

σωµάτωσή της σε σύγχρονα πρότυπα 

παραγωγής και προώθησης ασφαλών 

και ποιοτικών προϊόντων

● Ολοκληρωµένη ανάδειξη της ποι-

ότητας των τυροκοµικών προϊόντων 

της µετακινούµενης κτηνοτροφίας. 

● Αξιοποίηση των πολλαπλών πολι-

τιστικών και περιβαλλοντικών εκρο-

ών της µετακινούµενης αιγοπροβατο-

τροφίας ως εργαλείων για βελτίωση 

των διεξόδων των τυροκοµικών προϊ-

όντων της στις διεθνείς ανταγωνιστι-

κές αγορές.

Στο τυροκοµείο του Σ. Κουρέλλα
«Θα ξεκινήσουµε από το Μάιο, όταν 

τα κοπάδια θα έχουν ανέβει στην Πίν-

Το project θα ξεκινήσει το Μάιο µε δύο µετακινούµε-
νες εκτροφές των 600 αιγοπροβάτων η κάθε µία και 
αν όλα εξελιχθούν οµαλά αυτός ο αριθµός θα αυξηθεί.

Όλο και πιο έντονη είναι η ηλικιακή ανανέωση των 
αρχηγών των μετακινούμενων εκτροφών, δείχνοντας 
πως οι νέοι βλέπουν τις ευκαιρίες του συστήματος

Το νοµαδικό τρόπο εκτροφής ακολουθούν περί τις 
3.000 εκτροφές µε πάνω από 1 εκατοµµύριο αιγοπρόβατα 
ή σχεδόν 7,5% του εθνικού αιγοπρόβειου κεφαλαίου.

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
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δο. Σε πρώτη φάση θα συνεργαστού-

µε µε δύο µετακινούµενες εκτροφές, 

των 600 αιγοπροβάτων η κάθε µία, µε 

σκοπό να πάµε στην πιλοτική παρα-

γωγή του τυριού. Στο στάδιο αυτό θα 

γίνουν οι απαραίτητες χηµικές και µι-

κροβιολογικές αναλύσεις και άλλες 

παρατηρήσεις και εφόσον όλα εξελι-

χθούν όπως τα υπολογίζουµε, στην 

επόµενη φάση θα µπουν και άλλοι 

µετακινούµενοι µε σκοπό να λάβει 

πιο µαζική µορφή», επισήµανε στο 

«Αγρόκτηµα», ο Σωκράτης Κουρέλ-

λας, του οµώνυµου τυροκοµείου από 

τα Γρεβενά, που έχει διακριθεί για την 

παραγωγή κι άλλων βιολογικών και-

νοτόµων τυροκοµικών προϊόντων.

Σύµφωνα µε τον έµπειρο συνοµιλητή 

µας απώτερος στόχος του εγχειρήµα-

τος, που µπορεί να έχει τελική έκφρα-

ση ένα τυρί τύπου φέτα ή ένα σκληρό 

τυρί, χωρίς να αποκλείεται και το για-

ούρτι, είναι «να δηµιουργήσουµε ένα 

νέο brand, που θα βασίζει την ποιοτι-

κή ανωτερότητά του στην πολυποίκι-

λη µικροχλωρίδα της Πίνδου, η οποία 

θα το καθιστά διαφορετικό από κάθε 

άλλο συναφές προϊόν της αγοράς. Θε-

ωρώ πως θα αποτελέσει ένα νέο ιχνη-

λάτη για την υφιστάµενη γκάµα των 

προϊόντων µας» συµπληρώνει ο ίδιος. 

Για το νέο προϊόν, εξάλλου, στο σκεπτι-

κό της πρότασης τονίζεται πως υπάρ-

χουν ενδείξεις ότι θα έχει θετική αντα-

πόκριση, καθώς η κατανάλωση εν 

γένει τυριών µικρής κυκλοφορίας και 

υψηλής προστιθέµενης αξίας, παρου-

σιάζει αύξηση πωλήσεων. Σηµειώνεται 

ότι το εν λόγω έργο γίνεται µε συνερ-

γασία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 

Ερευνών του ΕΛΓΟ  που θα έχει και την 

επιστηµονική υποστήριξη, µε υπεύθυ-

νο  τον ερευνητή Γεώργιο Σαµούρη.

Τα οφέλη, ωστόσο, αναµένεται να εί-

ναι ευρύτερα, σε περίπτωση που το 

εγχείρηµα στεφθεί µε επιτυχία. Για 

παράδειγµα, σύµφωνα µε τους ερευ-

νητές, στο βαθµό που το προϊόν επι-

τύχει υψηλότερες τιµές στις διεθνείς 

ανταγωνιστικές αγορές, ωφεληµένες 

θα είναι και οι µετακινούµενες εκµε-

ταλλεύσεις της περιοχής. Επίσης, µε-

σοπρόθεσµα οφέλη αναµένεται να 

προκύψουν για τους κτηνοτρόφους 

ως προς τη βελτίωση της διαχείρισης 

των κοπαδιών τους, τα οποία θα συ-

νοδεύονται από βελτιωµένη ποιότητα 

πρωτογενούς προϊόντος που θα µπο-

ρεί να υποστηρίξει την παραγωγή ιδι-

ότυπου προϊόντος.

Αναµένεται ακόµη ουσιαστική ανα-

γνώριση της λειτουργίας του µετακι-

νούµενου συστήµατος εκτροφής. Αυ-

τό αφορά τόσο στους πολλαπλούς 

κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 

ρόλους του, αλλά ταυτόχρονα και στις 

οικονοµικές του προοπτικές και στη 

δυνητική του πρόσβαση στην καινο-

τοµία και την έξυπνη επιχειρηµατικό-

τητα. Οι ωφέλειες εν προκειµένω θα 

αφορούν στη βελτίωση της ανταγω-

νιστικής θέσης των εκµεταλλεύσεων, 

συµβάλλοντας στην περαιτέρω ενσω-

Στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα διαχειµάζει 
το 50% των µετακινούµενων εκτροφών και άνω 
του 50% των µετακινούµενων ζώων. 

1/2
+

Η βόσκηση των ζώων σε ορεινούς βοσκοτόπους 
µειώνει τις δαπάνες διατροφής από 47% έως 
και 58% σε σχέση µε ένα εντατικό σύστηµα.

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Στόχος σύµφωνα µε το 
τυροκοµείο Κουρέλλας 
είναι να δηµιουργηθεί 
ένα καινούργιο brand, 
διαφορετικό από κάθε 
άλλο συναφές προϊόν 

της αγοράς.
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

µάτωση στην αγορά και διασφά-

λιση της βιωσιµότητάς τους. Τέ-

λος, η σύνδεση του προϊόντος 

µε το σύστηµα και την περιο-

χή θα συµβάλλει στην ανάπτυ-

ξη µιας ολοκληρωµένης και βι-

ώσιµης αλυσίδας αξίας που θα 

συνδέει τον τόπο, τους παρα-

γωγούς και την επιχειρηµατι-

κότητα µε τελικό αποδέκτη τον 

καταναλωτή.

Πολυλειτουργικό σύστηµα

Σχετική εργασία που εκπονή-

θηκε από επιστηµονική οµάδα 

υπό την καθηγήτρια Βασιλική 

Λάγκα και τον ερευνητή Αθα-

νάσιο Ράγκο, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ - Αλε-

ξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» 

και µε τον τίτλο: «Η δυναµική 

του συστήµατος µετακινούµε-

νης αιγοπροβατοτροφίας στην 

Ελλάδα. Επιδράσεις στη βιο-

ποικιλότητα», επισηµαίνει ότι 

µε δεδοµένο ότι το σύστηµα 

της µετακινούµενης αιγοπρο-

βατοτροφίας είναι εκτατικό και 

έχει ως χαρακτηριστικά την αξι-

οποίηση της οικογενειακής ερ-

γασίας, τη χαµηλή εξάρτηση σε 

επενδύσεις σε κτίρια και εξο-

πλισµό, αλλά και το ότι η βό-

σκηση των ζώων σε ορεινούς 

βοσκοτόπους µειώνει τις δα-

πάνες διατροφής από 47% έως 

και 58% σε σχέση µε ένα εντα-

τικό σύστηµα, διακρίνεται από 

τα στοιχεία της οικονοµικότη-

τας και της ανταγωνιστικότη-

τας. Με κατάλληλες διαρθρω-

τικές προσαρµογές, µάλιστα, 

όπως επισηµαίνεται στη µελέ-

τη των Λάγκα – Ράγκου (σ. σ. 

οι συγγραφείς αναγνωρίζουν 

την ουσιαστική συµβολή του 

επιστήµονα Ζαφείρη Άµπα, 

που χάθηκε στις 28/12/2013 

σε τροχαίο δυστύχηµα) µπο-

ρεί να βελτιώσει περισσότε-

ρο τη θέση του στην αγορά και 

να αποτελέσει πηγή εισοδήµα-

τος και απασχόλησης σε ορει-

νές και µειονεκτικές περιοχές, 

λειτουργώντας και σαν ασπίδα 

συγκράτησης του πληθυσµού, 

ενώ πολύ σηµαντική είναι και 

η περιβαλλοντική διάσταση, 

αφού τα κοπάδια αξιοποιούν 

ορεινούς βοσκοτόπους, συµ-

βάλλοντας στην προστασία της 

βιοποικιλότητας και στη φυσι-

κή ανανέωση της βλάστησης. 

Τέλος η επικράτηση της µετα-

κινούµενης αιγοπροβατοτρο-

φίας έχει διαµορφώσει ένα 

σύνολο πολιτιστικών στοιχεί-

ων, που χαρακτηρίζουν τις πε-

ριοχές στις οποίες εντοπίζεται 

µέχρι και σήµερα, συνθέτο-

ντας την ταυτότητά τους και τη 

γεωργική -πολιτιστική κληρο-

νοµιά τους. Πρόκειται για πο-

λιτιστικά στοιχεία όπως η µου-

σική και τα έθιµα.

Αγρίνιο

Λήµνος

Σαµοθράκη

Θάσος

∆ράµα∆ράµα
ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Βέροια
Φλώρινα

Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα 
ορεινών κοινοτήτων, 
που ερηµώνουν 
το χειµώνα και 
ζωντανεύουν το 
καλοκαίρι, είναι 
η Αετοµηλίτσα 
Ιωαννίνων, τα 
Θεοδώριανα 
Άρτας, το Χαλίκι 
Ασπροποτάµου, 
ο ορεινός όγκος 
Αργιθέας Καρδίτσας, 
το Τροβάτο 
Ευρυτανίας. 

ΜΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ της περιβαλλοντικής δι-

άστασης της µετακινούµενης αιγοπροβατοτροφί-

ας αποτελεί και η διατήρηση αυτόχθονων φυλών. 

Ιδιαίτερα παραδείγµατα αποτελούν η Καλαρρύτικη 

φυλή στην Ήπειρο, η φυλή Ανωγείων στην Κρήτη, 

η φυλή Καρύστου στην Εύβοια και η βλάχικη φυ-

λή στη ∆υτική Μακεδονία, οι οποίες απαντώνται 

σε εκτατικά ποίµνια. Πρόκειται για φυλές άριστα 

προσαρµοσµένες στις τοπικές συνθήκες και στο 

µικροκλίµα, οι οποίες µάλιστα διαθέτουν επιπλέ-

ον το πλεονέκτηµα της υψηλής ανθεκτικότητας. 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ

Το σύστημα της 
μετακινούμενης 
κτηνοτροφίας έχει ήδη 
αναγνωριστεί ως Άυλη 
Πολιτιστική Κληρονομιά
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ:
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το ποικίλο περιβάλλον κι η ποικιλοµορ-

φία των αγροτικών συστηµάτων της Ελ-

λάδας, µε ξηροθερµικά νησιά, τις ενδιά-

µεσες Θεσσαλικές πεδιάδες, τα κρύα και 

βροχερά περιβάλλοντα του ελληνικού 

Βορρά, επιτρέπει στην Ελλάδα να καλλι-

εργεί και να εκτρέφει σχεδόν τα πάντα. 

Η ποικιλία αυτή των παραγωγικών µας 

συστηµάτων κάνει τα συστήµατά µας πιο 

βιώσιµα, φιλικά προς το περιβάλλον και 

τον καταναλωτή. 

Είναι σίγουρο ότι τεχνολογικές, οικο-

νοµικές, περιβαλλοντικές, κλιµατολογι-

κές, καταναλωτικές, κοινωνικές, δηµο-

γραφικές, κ.ά. εξελίξεις θα επηρεάζουν 

συνεχώς και θα επιφέρουν 

µεταβολές. Τα ποικίλα όµως 

παραγωγικά µας συστήµα-

τα, είναι βιωσιµότερα συγκρι-

τικά µε τα εστιασµένα σε 1-2 

βαθειά εξειδικευµένα, εντα-

τικά, µε γιγάντιες συγκριτι-

κά εισροές και υψηλό κόστος 

«αειφορίας» άλλων χωρών. 

Στο βαθµό λοιπόν που δεν θα 

περιοριστούµε στις στιγµιαίες 

«φωτογραφίσεις» των συστη-

µάτων αλλά στη µακρόχρονη 

βιωσιµότητά τους µπροστά στις σίγουρες 

αλλαγές, τότε θα διαφανούν και τα πλεο-

νεκτήµατα των ποικιλόµορφων.

Αναφερόµενος ειδικότερα στην κτηνο-

τροφία µας, η χώρα έχει όλα σχεδόν τα 

κτηνοτροφικά είδη και για ορισµένα, 

όπως η αιγοπροβατοτροφία, έχει τόσο 

εντατική εσταβλισµένη όσο και εκτατική 

αιγοπροβατοτροφία. Σηµαντικό τµήµα 

της µάλιστα αποτελεί η εποχιακά µετα-

κινούµενη κτηνοτροφία των ορεινών 

όγκων της ∆. Μακεδονίας. Μια πραγ-

µατικά παραδοσιακή κτηνοτροφία που 

αξιοποιεί φυσικούς βοσκότοπους. Ένα 

παραγωγικό σύστηµα συνυφασµένο µε 

τον τόπο, τα προϊόντα του, την 

κοινωνική οργάνωση, τις πα-

ραδόσεις και τον πολιτισµό. 

Είναι χρέος για τον τόπο µας
Έχουµε κάθε χρέος λοιπόν να 

διατηρήσουµε µε κάθε τρό-

πο αυτό τον θησαυρό αγαθών 

και πολιτισµού. Είναι «χρέ-

ος» για τον τόπο µας και την 

ανθρωπότητα. Χρειάζεται ιε-

ράρχηση προτεραιοτήτων και 

συλλογικές προσπάθειες προς 

την κατεύθυνση αυτή, χάραξη πολιτι-

κών και µέτρων και βούληση, υποστή-

ριξη και το µεράκι των κτηνοτρόφων. 

Μια σειρά πολιτικών µέτρων στη διάρ-

κεια της θητείας µου στο ΥΠΑΑΤ είχαν ως 

στόχο την υποστήριξη του συγκεκριµέ-

νου κλάδου. Η καθιέρωση των λεγόµε-

νων βοσκήσιµων εκτάσεων που αύξησε 

σηµαντικά τις αξιοποιούµενες εκτάσεις 

της ορεινής οικονοµίας, το πρόγραµµα 

απασχόλησης των βοσκότοπων, το δια-

κριτό πρόγραµµα για την Ορεινή Ελλάδα 

(όπως και για τη νησιώτικη και φυσικά 

την πεδινή), οι εξισωτικές αποζηµιώσεις 

για τη µείωση του κόστους χειµερινών 

ζωοτροφών, βοήθησαν τον τοµέα αυτό. 

Όπως έµµεσα τον βοήθησαν και η αλλα-

γή πολιτικής στο νερό: Από τα υπόγεια 

νερά µε άντληση στα επιφανειακά νε-

ρά, τα φράγµατα και τις λιµνοδεξαµενές 

των ορεινών όγκων που βοηθούν επί-

σης στην επιτόπια διαθεσιµότητα νερού 

ποτίσµατος κοπαδιών. Και µια σειρά άλ-

λων µικρότερης εµβέλειας αλλά σηµαντι-

κών επεµβάσεων (µηχανική µεταφορά 

κοπαδιών, χρονιά σφαγής κ.ά.).

Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω τη χα-

ρά και υπερηφάνεια που ένιωσα όταν 

στην πρόσφατη εκδήλωση «Αγρότης της 

Χρονιάς 2018» στη Λάρισα προσκλήθηκα 

να παραδώσω το τιµητικό βραβείο στον 

84χρονο Χρήστο Τζιάλα, τον παλαιότερο 

µετακινούµενο κτηνοτρόφο της οµάδας. 

Και φυσικά να συγχαρώ την Agrenda για 

την επιλογή της τόσο στο να συµπεριλά-

βει στη βράβευση τον τοµέα αυτό, όσο και 

για την επιλογή του κ. Τζιάλα, ο οποίος ως 

µετακινούµενος ανεβοκατεβαίνει τα βου-

νά µε το κοπάδι του και την οικογένειά 

του από το 1940 µέχρι σήµερα. 

«Θα ήθελα να συγχαρώ  
την Agrenda για την 
επιλογή της να βραβεύσει 
τον μετακινούμενο  
Χρήστο Τζιάλα»

Ο δρ Αθανάσιος 
Τσαυτάρης είναι 

Οµότιµος Καθηγητής 
ΑΠΘ, Κοσµήτωρ στη 
Μεταπτυχιακή Σχο-
λή του Κολλεγίου 

Περρωτής της Αµε-
ρικανικής Γεωργικής 

Σχολής και πρώην 
υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης

info
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ογικά, σε ένα προϊόν 

όπως η Φέτα, το οποίο, 

βάσει των προδιαγρα-

φών του, είναι στο σύ-

νολό του Προϊόν Ονο-

µασίας Προέλευσης, δηλαδή ΠΟΠ, 

εποµένως παρασκευάζεται µόνο από 

εγχωρίως παραγόµενο, δηλαδή ντόπιο 

γάλα, δεν θα ‘πρεπε να υπάρχει κανέ-

να πρόβληµα. Αντίθετα, από τη στιγ-

µή που η εγχωρίως παραγόµενη πρώ-

τη ύλη, δηλαδή το ντόπιο γάλα, πρό-

βειο και γίδινο, µάλλον δείχνει να µει-

ώνεται, ενώ η κατανάλωση Φέτας πα-

ραµένει σταθερή ή µειώνεται πολύ λι-

γότερο (κατ’ αντιστοιχία), µε βάση τους 

κανόνες της οικονοµίας θα ‘πρεπε να 

υπάρχει και µια περαιτέρω άνοδος των 

τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα.  

Σηµειωτέον ότι λίγα χρόνια πριν όλοι 

µιλούσαν για τις τεράστιες αναπτυξι-

ακές δυνατότητες που θα µπορούσε 

να έχει ο κλάδος, κυρίως ως αποτέλε-

σµα της µοναδικότητας της Φέτας που 

αποτελεί και το µεγάλο ατού. Αντ’ αυ-

τού, τον τελευταίο καιρό παρατηρείται 

µια επίµονη πίεση στις τιµές της πρώ-

της ύλης (πρόβειο και γίδινο), ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις καταγράφεται 

σχετική υποχώρηση της τιµής µε την 

οποία η Φέτα (το τελικό προϊόν) διατί-

θεται στη λιανική, τουλάχιστον µε βά-

ση την εικόνα της εγχώριας αγοράς.    

Από την πλευρά της γαλακτοβιοµη-

χανίας, η υποχώρηση αυτή των τιµών 

αποδίδεται σε µείωση της κατανάλω-

σης Φέτας, παρ’ ότι επίσηµα δεν υπάρ-

χουν στοιχεία που να βεβαιώνουν µια 

τόσο αξιόλογη µείωση της καταναλω-

τικής ζήτησης, τέτοια που να δικαιο-

λογεί την παραπάνω εξέλιξη. Ακόµα 

πιο δύσκολη, βέβαια, είναι η αξιολό-

γηση της εικόνας που παρουσιάζει η 

διεθνώς η αγορά του προϊόντος, µιας 

και, ως γνωστόν, η Φέτα είναι ένα προ-

ϊόν µε κατ’ εξοχήν εξαγωγικό προφίλ.

∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΕ  ΤΡΥΠΕΣ
Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΞΙΑ  ΤΗΣ  ΦΕΤΑΣ
Μια από τις πιο δύσκολες φάσεις στη σύγχρονη ιστορία του 
δείχνει να διέρχεται ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας στη 
χώρα µας, χωρίς µέχρι στιγµής να έχουν διευκρινιστεί πλήρως 
τα ακριβή αίτια της οικονοµικής πίεσης την οποία υφίστανται οι 
παραγωγικές µονάδες και οι κτηνοτρόφοι που τις υπηρετούν

Λ

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ
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Σηµασία έχει ότι στην περίπτωση της 

Φέτας υπήρξαν κάποιες αφορµές και 

πίσω απ’ αυτές δείχνει να γίνεται «παι-

χνίδι». Η πρώτη αφορµή ήταν η µεγά-

λη συζήτηση για τις εµπορικές συµφω-

νίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φαί-

νεται να ανοίγουν το δρόµο για την πα-

ραγωγή προϊόντος µε το όνοµα «Φέ-

τα» και σε Τρίτες χώρες, όπως σε πρώ-

τη φάση ο Καναδάς και η Νότια Αφρι-

κή. Η αλήθεια είναι ότι στο θέµα αυ-

τό υπήρξε κατά καιρούς ολιγωρία από 

τις αρµόδιες εγχώριες αρχές, δεν είναι 

όµως τέτοιο που να δικαιολογεί µείω-

ση της τιµής της φέτας σ’ αυτή τη φάση.

Αρνητικό κλίµα για τις τιµές της Φέ-

τας, ειδικά στην εγχώρια αγορά, δη-

µιουργείται και από τις συνθήκες κρί-

σης  στις οποίες συνεχίζει να βρίσκε-

ται η ελληνική οικονοµία, ωστόσο, το 

οικονοµικό περιβάλλον δεν είναι τέ-

τοιο που να δικαιολογεί µια τόσο µε-

γάλη πίεση, ειδικά τώρα που επίκειται 

η έξοδος από τα µνηµόνια.

Αδυναµία συντονισµού 
Αν πρέπει να αναζητηθούν βαθύτερες 

αιτίες, για το «γκρίζο τοπίο» που πα-

ρουσιάζει σήµερα ο κλάδος της Φέτας, 

αυτές έχουν να κάνουν µε τη δυσκολία 

των συντελεστών του κλάδου και των 

αρµόδιων αρχών, να συντονιστούν σε 

µια κοινή γραµµή που να κατοχυρώνει 

στην πράξη την ποιότητα και τις προδι-

αγραφές της Φέτας, έτσι ώστε τη νοµι-

κή κατοχύρωση η οποία κατέστη δυνα-

τή στις αρχές του 2000, να ακολουθή-

Αρχίζουν να γίνονται βουνό τα προβλήµατα 
στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας. Με 
αφετηρία το ζήτηµα της φέτας, υπάρχει 
πίεση στις τιµές παραλαβής του γάλακτος 
από τους παραγωγούς, η οποία φέρνει ήδη 
προ αδιεξόδου πολλές εκµεταλλεύσεις

Από τα 80 ευρώ που 
πουλιόταν παλιότερα 

το δοχείο (16κιλο) 
φέτας, σήµερα η 

τιµή δείχνει να έχει 
κατρακυλίσει, όπως 
λένε, στα 60 ευρώ. 
Αυτή η τιµή για τη 

φέτα δεν µπορεί να 
δώσει µια βιώσιµη 

τιµή παραγωγού για 
το πρόβειο γάλα

info
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σει µια παγκόσµια φήµη για το προϊόν, 

τέτοια που να µην αφήνει περιθώρια 

σε κανέναν άλλον, πλην των Ελλήνων 

παραγωγών, να κινούνται εµπορικά.         

Προστασία στη συνθήκη Λισαβόνας 
και ∆ιεπαγγελµατική Φέτας
Oυκ ολίγες φορές, σε σχετικές ηµε-

ρίδες, συσκέψεις των εµπλεκοµένων 

του κλάδου αναφέρθηκαν οι κίνδυνοι 

που διατρέχει η «Φέτα» από τις εµπορι-

κές συµφωνίες της ΕΕ µε τον Καναδά 

και τη Ν. Αφρική, που ενώ κατοχυρώ-

νουν απόλυτα όλα τα αντίστοιχα ΠΟΠ 

τυριά όπως η παρµεζάνα και το ροκ-

φόρ, αφήνουν απροστάτευτο το εθνι-

κός µας προϊόν, χωρίς ωστοσο να πα-

ραβλεφθεί και ο εσωτερικός…εχθρός, 

ήτοι αθρόες εισαγωγές και προσµίξεις.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

Αλέξανδρος Καχριµάνης, έχει πολλά-

κις αναφερθεί στις εισαγωγές γάλα-

κτος, ως κύρια αιτία για τις µειώσεις 

στις εγχώριες τιµές παραγωγού. Επι-

σήµανε πως καµία από τις επιχειρή-

σεις στην Ήπειρο δεν κάνουν εισα-

γωγές  γάλα, είναι όµως κάποιοι στην 

υπόλοιπη Ελλάδα που κερδοσκο-

πούν, και αυτό θα έχει σαν αποτέλε-

σµα, οι τιµές να αρχίσουν να πέφτουν 

ως «ντόµινο». Η εµπορική αξία της φέ-

τας, είναι τεράστια, µόνο που δεν είναι 

αποκλειστικά η Ελλάδα, που την εκµε-

ταλλεύεται, όσο και όπως λέει και ο 

καθηγητής Εµµανουήλ Ανυφαντάκης, 

ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη 

ζωή του στο προϊόν, προέδρος του Οµί-

λου Φίλων Φέτας πρέπει πάση θυσία οι 

δύο προαναφερθείσες συµφωνίες να 

µην επικυρωθούν από τη Βουλή. Εξάλ-

λου κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µε βά-

ση τη συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 

4),  που δίνει το δικαίωµα στα εθνικά 

κοινοβούλια να εγκρίνουν ή όχι τις δι-

εθνείς συµφωνίες της ΕΕ.  

Πάντως, από λίγο-λίγο αρχίζουν να 

γίνονται βουνό τα προβλήµατα στον 

κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας. Με 

Έμπλεξαν οι γραµµές µε 
τις δύο ∆ιεπαγγελµατικές 
Φέτας και το ποιος θα τρέξει 
τα προγράµµατα προβολής 
και προώθησης και κάπου 
εκεί στην αναµπουµπούλα 
βρέθηκε η «λύση» 
ανάληψης του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, ως συντονιστή. 
Το παρασκήνιο πλούσιο, 
όπως και οι καταγγελίες 
των εργαζοµένων στον 
Οργανισµό, για απευθείας 
αναθέσεις στο διαγωνισµό 
για τη Φέτα

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
Πρόεδρος Οµοσπονδίας 
Θεσσαλών Κτηνοτρόφων

Η ανυπαρξία ελέγχων από 
τον ΕΛΟΓΑΚ έχει φτάσει την 
κατάσταση στο απροχώρητο 

και αφού δεν μπορεί η 
κυβέρνηση και ο ΕΛΟΓΑΚ να 
κάνουν ελέγχους ας αφήσουν 
εμάς μέσω Διεπαγγελματικής.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ
Τυροκόµος,  

Καθηγητής Ηπείρου

Ας έχουμε υπόψη ότι για να 
κάνεις 1 κιλό φέτα θέλεις 

περίπου 4 κιλά πρόβειο γάλα. 
Για να κάνεις 1 κιλό σκληρά 

τυριά θέλεις 6 κιλά. Από εδώ 
και πέρα κάθε έλεγχος είναι 
εύκολος και μπορεί να γίνει.

ΜΑΞ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 Βουλευτής  

Νέας ∆ηµοκρατίας

Υπάρχει φήμη και καταγγελίες 
από την Ομοσπονδία 

Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας 
ότι με εισαγόμενο γάλα 

παράγεται λευκό τυρί το οποίο 
εξάγεται και, κάπου στην 

πορεία «βαφτίζεται» φέτα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ
Βουλευτής  
ΣΥΡΙΖΑ

Προτείνω την ίδρυση στο 
ΥΠΑΑΤ, τμήματος αποκλειστικά 

για τη φέτα, όπου ειδικοί 
σε συνεργασία με τους 

παραγωγούς και τις οργανώσεις 
τους θα καθορίζουν τις 

διαδικασίες της παραγωγής.

ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Α Γ Ο Ρ Α
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ΟΣΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ και γαλα-

κτοβιοµηχανίες εισάγουν αιγο-

πρόβειο γάλα, να µην παράγουν 

ΠΟΠ προϊόντα ανέδειξε η παν-

θεσσαλική συνάντηση στον Τύρ-

ναβο. Μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι, 

στο αντάµωµα τους 21 Απριλίου 

συµφώνησαν στην πραγµατοποί-

ηση συλλαλητηρίου την Πέµπτη 

3 Μαΐου στη Λάρισα στο συνέδριο 

του Economist όπου θα παρευρί-

σκεται και ο υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης, και σε δεύτερο χρόνο 

συνάντηση µε τον πρωθυπουργό 

της χώρας Αλέξη Τσίπρα καθώς 

όπως υποστηρίζουν µε τον υπουρ-

γό είχαν πολλές συναντήσεις χω-

ρίς κανένα αποτέλεσµα, την ώρα 

που συντελείται καταστροφή του 

κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας 

µε τις µειώσεις στο γάλα. Οι κτη-

νοτρόφοι ζητούν:

 Ανεξάρτητο ΕΛΟΓΑΚ µε συµµε-

τοχή κτηνοτρόφων και τυροκόµων 

στο διοικητικό συµβούλιο.

 Αύξηση των προστίµων µε πο-

σοστό επί του τζίρου σε όσους κά-

νουν παραβάσεις σε ΠΟΠ προϊό-

ντα και σε περίπτωση δεύτερης πα-

ράβασης να κλείνει το τυροκοµείο 

ή η γαλακτοβιοµηχανία.

 Άµεσα έγκριση από το υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ι-

επαγγελµατικής Φέτας.

 Ενισχύσεις de minimis για τη µεί-

ωση τιµής στο αιγοπρόβειο γάλα.

Οι κτηνοτρόφοι, στη συνάντησή τους 21 Απριλίου στον Τύρναβο συµφώνησαν στην πραγµατοποίηση συλλαλητη-
ρίου την Πέµπτη 3 Μαΐου στη Λάρισα στο συνέδριο του Economist όπου θα παρευρίσκεται και ο υπουργός.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΜΗ ΠΟΠ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  
Ε∆ΕΙΞΕ ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

αφετηρία το ζήτηµα της φέτας και τη 

χαλάρωση της προστασίας που της πα-

ρείχαν µέχρι σήµερα οι ευρωπαϊκοί κα-

νονισµοί, υπάρχει πίεση στις τιµές πα-

ραλαβής του γάλακτος από τους παρα-

γωγούς, η οποία φέρνει ήδη προ αδιε-

ξόδου πολλές εκµεταλλεύσεις.

Χωρίς να είναι βέβαιο ότι η ζήτηση για 

τη φέτα διεθνώς ή και στην εσωτερική 

αγορά έχει µειωθεί, αυτό που θεωρεί-

ται βέβαιο από πολλές πλευρές, είναι 

ότι έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές αιγο-

πρόβειου γάλακτος, το οποίο σε πολ-

λές περιπτώσεις προορίζεται και για 

φέτα (ΠΟΠ). Η χαλάρωση στα ισοζύ-

για γάλακτος που υποχρεούται να τη-

ρεί ο ΕΛΟΓΑΚ σε συνδυασµό µε τις δυ-

νατότητες εισαγωγής φθηνής πρώτης 

ύλης από τις γαλακτοβιοµηχανίες, µε-

ταφέρουν για µια ακόµη φορά µεγάλο 

βάρος στους παραγωγούς. 

Το τελευταίο διάστηµα οι παραγωγοί 

γίνονται αποδέκτες «γκρίνιας» και 

από τους τυροκόµους, αρχίζουν δε να 

ανησυχούν, ότι αν η πορεία αυτή συ-

νεχισθεί, σύντοµα θα βρεθούν εκτός 

παραγωγικής διαδικασίας. Σηµειωτέ-

ον ότι από τα 80 ευρώ που πουλιόταν 

παλιότερα το δοχείο (16κιλο) φέτας, 

σήµερα η τιµή δείχνει να έχει κατρα-

κυλίσει, όπως λένε, στα 60 ευρώ. Αυτή 

η τιµή για τη φέτα δεν µπορεί να δώ-

σει µια βιώσιµη τιµή παραγωγού για 

το πρόβειο γάλα, πράγµα που σηµαί-

νει ότι οι µονάδες θα βρεθούν αντιµέ-

τωπες µε το φάσµα της χρεοκοπίας.

Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήµατα του 

κλάδου υποχρεώνουν τους εκπροσώ-

πους όλων των πλευρών να είναι πιο 

υπεύθυνοι, αφήνοντας για λίγο στην 

άκρη τις προσωπικές στρατηγικές και 

τα ιδιαίτερα συµφέροντα και να «τρέ-

ξει», η κοινή προσπάθεια για ∆ιεπαγ-

γελµατική. Κάτι τέτοιο εκτιµάται ότι θα 

ικανοποιούσε και την πολιτική ηγεσία 

της Βάθη, καθώς ο υπουργός Αποστό-

λου επιµένει σε  µια ∆ιεπαγγελµατική. 

Α Γ Ο Ρ Α
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ΣΗΜΕΙΟ «ΝΕΚΡΟ» 
Συνεχίζεται η κατάρρευση 

στην κατανάλωση γαλακτο-

κοµικών προϊόντων. Στελέχη 

της αγοράς κάνουν λόγο για 

υποχώρηση 8% της κατανάλω-

σης τυροκοµικών το α’ τρίµη-

νο του έτους σε σχέση µε το 

αντίστοιχο διάστηµα ένα χρό-

νο πριν. ∆ιψήφιο το ποσοστό, 

της µείωσης στην κατανάλωση 

γάλακτος, που αγγίζει το 10%. 

Παρά τις πιέσεις ή εξαιτίας αυ-

τών, αρκετές γαλακτοβιοµηχα-

νίες έχουν προχωρήσει στην 

τοποθέτηση νέων προϊόντων, 

όπως η συνεταιριστική ΕΒΟΛ 

µε το νέο γάλα διάρκειας 18 

ηµερών µε το οποίο επιχειρεί 

να «ανοιχτεί» στα νησιά. 

ΤΙΜΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
Οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τις 

τιµές γάλακτος να καταρρέ-

ουν πολύ κάτω από το 1 ευ-

ρώ το λίτρο που ήταν ο µέ-

σος όρος. Σε ορισµένες περιο-

χές προσεγγίζουν τις τιµές των 

όµορων βαλκανικών χωρών 

που κινούνται στα 50-61 λεπτά.

ΣΩΡΕΙΑ ΛΑΘΩΝ
Στη σηµερινή πραγµατικό-

τητα µας οδήγησαν λάθη, 

όπως οι ελληνοποιήσεις αι-

γοπρόβειου γάλακτος, ο βια-

σµός στην τεχνολογία παρα-

γωγής της και η χρήση καθαρά 

βιοµηχανικών µεθόδων, πέ-

ραν της φιλοσοφίας των ΠΟΠ.

ΣΗΜ
ΕΡΙ

ΝΗ
 ΕΙΚ

ΟΝ
Α

Μ ια ρηξικέλευθη πρόταση 

που ακουµπά στην ουσία 

του προβλήµατος της πτώ-

σης των τιµών στο αιγοπρόβειο 

γάλα και στην προστασίας της 

ΠΟΠ Φέτας και των κίτρινων τυρι-

ών έχει καταθέσει ο περιφερειάρ-

χης Ηπείρου Αλέξανδρος Κα-

χριµάνης, και φαίνεται να αγκα-

λιάζουν κτηνοτρόφοι και γαλα-

κτοβιοµήχανοι, σύµφωνα µε την 

οποία όποιος εισάγει πρόβειο γά-

λα από το εξωτερικό, να µην έχει 

δικαίωµα κατοχής κωδικού για 

παραγωγή αντίστοιχων προϊό-

ντων ΠΟΠ.  Με αυτό τον τρόπο 

µπορεί να αποκλειστεί κάθε δυ-

νατότητα και «παράθυρο» ώστε 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΟΠ
ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

να µη χρησιµοποιείται εισαγόµε-

νο γάλα για παραγωγή φέτας, ή 

να παρασκευάζεται «φέτα» από 

συµπυκνωµένο ή υπερδιηθηµέ-

νο γάλα». Κατά τον ίδιο, ο εσω-

τερικός κίνδυνος είναι µεγαλύ-

τερος από τις διεθνείς εµπορικές 

συµφωνίες, καθώς η φέτα είναι 

το µοναδικό ελληνικό ΠΟΠ προ-

ϊόν µε µηδενική υπεραξία στην 

αγορά. Προτείνεται:

 Να γίνει υποχρεωτική η τήρη-

ση ισοζυγίων από την παραγωγή 

µέχρι τα καταστήµατα λιανικής.

 Να εφαρµοστεί ισοζύγιο και 

στα µη ΠΟΠ τυροκοκοµικά προϊ-

όντα, για να µη µπορούν να τιµο-

λογηθούν εκ των υστέρων και να 

συσκευαστούν ως ΠΟΠ.

  Να αποκλειστούν από την πα-

ραγωγή ΠΟΠ προϊόντων τυρο-

κοµεία µε εξοπλισµό που µπο-

ρεί να χρησιµοποιηθεί για παρα-

γωγή φέτας µε άλλη τεχνολογία.

 Να τεθεί όριο στην παραγωγή 

φέτας από το παραγόµενο γάλα.

Οι ξένοι 
ανταγωνιστές 
κάνοντας χρήση 
των δικαιωµάτων 
που θα απορρέουν 
από τη CETA µε 
την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας 
και πολύ χαµηλό 
κοστολόγιο  
θα εξαφανίσουν 
από την αγορά  
την ελληνική φέτα.

Α Γ Ο Ρ Α
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ΝΑΙ ΣΕ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΡΙΩΝ»

ΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ

Νέο ενδιαφέρον αποκτά η υπόθε-

ση της Φέτας, µετά την απόφαση 

των αδελφών Σαράντη (Ελληνικά 

Γαλακτοκοµεία-Όλυµπος, ΤΥΡΑΣ, 

Ροδόπη) να υιοθετήσουν την πρό-

ταση του περιφερειάρχη Ηπείρου 

Αλ. Καχριµάνη, για ασυµβίβαστο 

εισαγωγών αιγοπρόβειου γάλα-

κτος και παρασκευής φέτας ΠΟΠ.

«Όχι µόνο συµφωνούµε αλλά θα 

αναλάβουµε και την περιφρού-

ρηση της σχετικής διαδικασίας», 

δηλώνει αποκλειστικά στο Αγρό-

κτηµα o Μιχάλης Σαράντης. Με 

67.000 τόνους αγορά αιγοπρό-

βειου από τους ντόπιους παρα-

γωγούς και µόλις 900 τόνους ει-

σαγωγή, κι αυτό σε προηγούµε-

να χρόνια, δεν έχουµε κανένα 

λόγο να αρνούµαστε µια τέτοια 

«συµφωνία κυρίων», δηλώνει 

 Σύµφωνα µε εκτι-
µήσεις κτηνοτρόφων 
και παραγόντων 
της αγοράς σήµερα 
η φέτα θα έπρεπε 
να πωλείται από 
τα τυροκοµεία στα 
6,5 ευρώ και πάνω, 
που θα εξασφάλιζε 
τιµή παραγωγού 
1,15 ευρώ το λίτρο. 
∆υστυχώς, οι  τιµές  
είναι διαφορετικές.

ο διευθύνων της Ελληνικά Γα-

λακτοκοµεία, που το 2016 είχε 

τζίρο 278 εκατ. ευρώ. Και συ-

νεχίζει, «το πρόβληµα έχει να 

κάνει µε τη µείωση της κατανά-

λωσης Φέτας, που έφερε στα-

διακή πίεση στις τιµές και µας 

υποχρεώνει να µειώνουµε ανα-

λογικά και την τιµή παραλαβής 

του αιγοπρόβειου. Η εταιρεία 

δεσµεύεται να µην εισάγει ού-

τε κιλό αιγοπρόβειο γάλα, προ-

σκαλώντας όλα τα  τυροκοµεία 

να κάνουν το ίδιο». 

Περιττές κατά τον ΕΛΓΟ 
οι εισαγωγές γάλακτος για ΠΟΠ
Την ίδια ώρα, γκάφα χωρίς προ-

ηγούµενο συνιστούσε  η τελευ-

ταία παράγραφος σχετικής ανα-

κοίνωσης του ΕΛΓΟ ότι «οι πα-

ραγόµενες ποσότητες πρόβειου 

και γίδινου γάλακτος στη χώρα 

µας ανταποκρίνονται ως προς 

την επάρκειά τους στην παραγω-

γή προϊόντων ΠΟΠ της αντίστοι-

χης περιόδου και δεν προκύπτει 

η ανάγκη χρήσης εισαγόµενου 

γάλακτος για παραγωγή ΠΟΠ».

Αναµφίβολα, εικόνα «αραίω-

σης» καταγράφεται στα ισοζύ-

για ΕΛΓΟ για το αιγοπρόβειο, 

ενώ µετά φόβου είναι η αναφο-

ρά σε δύο εταιρείες που έκαναν 

εισαγωγές γάλακτος (για φέτα) 

από την Ιταλία µε τον πολιτικό 

προϊστάµενο της Βάθη, να πα-

ραδέχεται στο θέµα της πίεσης 

των τιµών αιγοπρόβειου ότι «δεν 

δικαιολογείται ούτε από τη δυ-

ναµική του προϊόντος, ούτε από 

τα ισοζύγια γάλακτος».

Α Γ Ο Ρ Α
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M 
ε σηµαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της, 

περί το 40%, έκλεισε την περσινή χρήση η 

γαλακτοβιοµηχανία Fage International, 

παρά την υποχώρηση των 

εσόδων σε βασικές αγορές. Σηµειω-

τέον ότι η εταιρεία πέτυχε διεύρυν-

ση της εξωστρέφειάς της που µετρά 

πλέον συνολικά 44 αγορές. Αναλυ-

τικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της οικονοµικής έκθεσης, το 2017 

έκλεισε εµφανίζοντας σηµαντική 

αύξηση στα προ φόρων κέρδη κα-

τά 110% στα 97,5 εκατ. δολ. ενώ τα καθαρά αποτελέ-

σµατα ενισχύθηκαν κατά 40% στα 86,4 εκατ. δολ. ένα-

ντι 61,5 εκατ. δολ. το 2016. Όσον αφορά την πορεία 

των εσόδων στο εξεταζόµενο διάστηµα καταγράφηκε 

υποχώρηση της τάξεως του 5,2% στα 619,6 εκατ. δολ. 

έναντι 653,3 εκατ. δολ. το 2016. Στις βασικές αγορές, 

η µείωση της αξίας των πωλήσεων 

διαµορφώθηκε ως εξής: -5,7% στις 

ΗΠΑ και στη Βρετανία, κατά -1,5% 

στην Ιταλία και κατά -5,2% στην Ελ-

λάδα. Σηµαντική παράµετρος στην 

υποχώρηση των εσόδων αποτελεί η 

µείωση του όγκου των πωλήσεων 

συνολικά κατά 8,1%, µε την ελληνι-

κή αγορά να καταγράφει τη µεγαλύ-

τερη απώλεια σε όγκο κατά 19,3%, ενώ θετικό πρό-

σηµο κατέγραψε η ιταλική αγορά, όπου και σηµειώ-

θηκε αύξηση όγκου κατά 1,3%.

NEWS
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α  /  Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΣΕ 44 ΑΓΟΡΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΗΣ FAGE INTERNATIONAL

Α Υ Ξ Η Σ Η  Κ Ε Ρ ∆ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ

Ενίσχυση κερδοφορίας 
σε ένα ποσοστό της 
τάξης του 40% πέτυχε 
η γαλακτοβιομηχανία 
Fage International 
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EVENTSNEWS

Αύξηση 13% για το 2017
Βελτίωση επιδόσεων σηµείωσε το 2017 η 
εισηγµένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ 
Κρητών Άρτος. Μεταξύ άλλων οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 13,3% (από τα 5,24 στα 5,94 
εκατ. ευρώ) και το καθαρό αποτέλεσµα ήταν 
+325 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 916 χιλ. το 2016.

Κ Ε Ρ ∆ Ο Φ Ο Ρ Ι Α

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

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΞΕΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ELBISCO 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ THΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆Α
Ξεκίνησε η λειτουργία 

της νέας υπερσύγχρο-

νης µονάδας παρα-

γωγής φρυγανιάς της 

εταιρείας ELBISCO στη 

Χαλκίδα, µετά την ολοκλήρωση σχε-

τικής επένδυσης ύψους 20 εκατ. ευ-

ρώ. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε κατά τα 

εγκαίνια της νέας µονάδας στις 15 

Απριλίου, «εργαζό-

µενοι και διοίκηση 

της Elbisco εγκαινία-

σαν τη νέα εποχή της 

εταιρείας, η οποία ση-

µατοδοτείται από την υιοθέτηση ενός 

νέου οράµατος και εταιρικής ταυτό-

τητας, αλλά και από µια σειρά σηµα-

ντικών επιχειρηµατικών κινήσεων».

Μ 
ε κυρίαρχο στοιχείο του εικα-

στικού µια καρδιά και κεντρι-

κό µύνηµα «ένα ποτήρι γεµά-

το αγάπη» η νέα επικοινωνία 

του Φρέσκου Γάλακτος ∆ΕΛΤΑ αναδει-

κνύει τον κρυφό  πρωταγωνιστή της 

προσπάθειας κάθε παιδιού, τη µητέ-

ρα του. Αυτή την αλήθεια αφηγούνται 

µε συγκινητικό τρόπο δύο πραγµατι-

κές ιστορίες, µε πρωταγωνίστριες τη 

Σοφία Πετρούνια, µητέρα του χρυσού 

Ολυµπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια, και 

τη Μαρία Καρυανού, µητέρα τετράδυ-

µων κοριτσιών που πέρασαν όλες µα-

ζί σε σχολές της Αθήνας.
 
Παράλληλα 

βέβαια συνθέτει τον κόσµο του Φρέ-

σκου Γάλακτος ∆ΕΛΤΑ από την ελλη-

νική φύση και τους 700 επιλεγµένους 

παραγωγούς.

Ας σηµειωθεί ότι η νέα εµφάνιση του 

Φρέσκου Γάλακτος ∆ΕΛΤΑ συνδυάζε-

ται και µε τη χρήση της νέας συσκευα-

σίας ∆ΕΛΤΑ Eco-Fresh Pack, µε ανανε-

ωµένο σχήµα και λευκότερη εµφάνιση. 

Η νέα συσκευασία παράγεται από χαρ-

τί µε πιστοποίηση κατά FSC, που προ-

έρχεται από δέντρα που καλλιεργού-

νται για το σκοπό αυτό και µπορεί να 

αναδιπλωθεί πλήρως. Τέλος, στη νέα 

συσκευασία υπάρχει ένας νέος τρόπος 

αλληλεπίδρασης του προϊόντος µε τον 

καταναλωτή: Μέσα από την εφαρµογή 

Shazam, µε την τεχνολογία της επαυ-

ξηµένης πραγµατικότητας (Augmented 

Reality), η καρδιά του Γάλακτος ∆ΕΛΤΑ 

ζωντανεύει µπροστά του. 

«ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΓΑΛΑ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ» ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΛΤΑ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΝ∆ΟΣ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ  
ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Αλλαντικά από 100% φρέσκο ορεινό κοτό-
πουλο, χωρίς γλουτένη, προσφέρει από τον 
Μάρτιο του 2018 στο καταναλωτικό κοινό 
ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Ιωαννίνων «H ΠΙΝ∆ΟΣ». Σύµφωνα µε το 
σχετικό δελτίο Τύπου της εταιρείας, η ποιό-
τητα, η νοστιµιά και η ασφάλεια προέλευσης 
καθιστούν τα αλλαντικά από κοτόπουλο 
ΠΙΝ∆ΟΣ απαραίτητο συστατικό για ένα 
θρεπτικό και εύκολο γεύµα για όλη την 
οικογένεια όλες τις ώρες της ηµέρας. Χωρίς 
προσµείξεις µε άλλα κρέατα, τα αλλαντικά 
από κοτόπουλο ΠΙΝ∆ΟΣ είναι εξαιρετικά 
θρεπτικά, δεν στερούν την απόλαυση, είναι 
χωρίς γλουτένη και διατίθενται σε πολλές 
και λαχταριστές γεύσεις.
Φιλέτο καπνιστό, παριζάκι, λουκάνικα 
Φρανκφούρτης, κουκάνικα κοκτέιλ, hot dog, 
σαλάµι πικάντικο κοτόπουλου καθώς και 
το µοναδικό χωριάτικο λουκάνικο ΠΙΝ∆ΟΣ 
-βραβευµένο σε διεθνή διαγωνισµό στις 
Βρυξέλλες- αποτελούν τα βασικά συστατικά 
κάθε γεύµατος και σνακ από το πρωί µέχρι 
το βράδυ. Οι συνδυασµοί στους οποίους 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αλλαντικά 
από φρέσκο ορεινό κοτόπουλο ΠΙΝ∆ΟΣ 
αµέτρητοι και οι γευστικές εµπειρίες που 
µπορούν να δηµιουργηθούν αξεπέραστες. 

Στις αρχές Μαΐου θα κυ-

κλοφορήσει σε πολλά ση-

µεία πώλησης το νέο γά-

λα υψηλής παστερίωσης 

18 ηµερών της ΕΒΟΛ, για 

την παραγωγή του οποίου 

η τοπική γαλακτοβιοµηχα-

νία ολοκλήρωσε επένδυση 

1 εκατ. ευρώ, όπως ανακοί-

νωσε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόε-

δρος του ΑΣ Βόλου Νικήτας Πρίντζος. 

Αναλυτικότερα και σύµφωνα µε τον κ. 

Πρίντζο «το νέο γάλα, που θα κυκλοφο-

ρήσει πλήρες και µε χαµηλά λιπαρά, σε 

πλαστική φιάλη του ενός λίτρου, ανα-

µένεται να καλύψει ποσοστό περίπου 

το 80% κατοίκων και τουριστών στα νη-

σιά που προτιµούν το γά-

λα υψηλής παστερίωσης, 

αλλά και περίπου το 20% 

των αναγκών για το ανά-

λογο προϊόν στην ηπει-

ρωτική χώρα. Την περί-

οδο αυτή γίνονται οι τε-

λικές δοκιµές και το νέο 

προϊόν θα βρίσκεται στα 

ράφια των σηµείων πώλησης την Πρω-

τοµαγιά», συµπλήρωσε ο ίδιος. 

Επιπλέον, ανέφερε ότι το 2017 ήταν 

µια καλή χρονιά µε 17 εκατ. τζίρο και 

1,5 εκατ. ευρώ κέρδη και ότι ο Συνε-

ταιρισµός του Βόλου για πρώτη φορά 

στην ιστορία του θα διανέµει µέρισµα 

1.000 ευρώ στα 285 µέλη του.

ΜΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΒΟΛ

ΑΠΟ 1η ΜΑΪΟΥ ΓΑΛΑ 18 ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
Με « σηµαία » τη Φέτα, η Τρίκκη, η Συνεταιριστική Γαλακτοβιοµηχα-

νία Τρικάλων, εδώ και πολλές δεκαετίες παράγει πολλούς διαφορετι-

κούς τύπους τυριών, όπως το παραδοσιακό αλειφώδες γαλοτύρι µε τη 

χαρακτηριστική υπόξινη γεύση. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ύλη, πρόκει-

ται για το ντόπιο αγελαδινό, πρόβειο και γίδινο γάλα από τους συνερ-

γαζόµενους κτηνοτρόφους που βόσκουν τα κοπάδια τους στα υψίπεδα 

της Πίνδου και των Χασίων µέχρι και τον κάµπο της ∆υτικής Θεσσαλίας.
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FS 120
Tο ισχυρό χορτοκοπτικό 
FS 120 με κινητήρα 1,8 
ίππων είναι ιδανικό και 
για χρήση κοπτικών εξαρ-
τημάτων από μέταλλο, 
επισημαίνει η Stihl. 

FS 94 C-E
Η λειτουργία μερικού 

φορτίου ECOSPEED με την 
οποία είναι εξοπλισμένο 
το FS 94 επιτρέπει στο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα 
να λειτουργεί με 

οικονομικότερο τρόπο.

ύο χορτοκοπτικά ιδα-

νικά για τις ανοιξιάτι-

κες εργασίες στον κήπο 

και όχι µόνο, περιλαµ-

βάνει η ανοιξιάτικη κα-

µπάνια της Stihl. Πρόκειται για τα FS 

94 C-E και FS 120. Συγκεκριµένα, το 

FS 94 C-E είναι το πιο ελαφρύ χορτο-

κοπτικό στην κατηγορία του  (24,1cm3, 

1,2 HP, 4,9 κιλά). Είναι εξοπλισµένο 

µε αντιδονητικό σύστηµα ενός σηµεί-

ου της Stihl, σύστηµα εύκολης εκκίνη-

σης Stihl ErgoStart, λαβή ποδηλάτου 

και λαβή χειρισµού µε λειτουργία µε-

ρικού φορτίου Ecospeed. Ο κινητήρας 

του είναι ένας 2-MIX και παράλληλα 

στα χαρακτηριστικά του περιλαµβάνο-

νται ο ίσιος σωλήνας και ο διπλός αορ-

τήρας ώµου. Από την άλλη το FS 120 

είναι ένα ισχυρό χορτοκοπτικό (30,8 

cm3,  1,8 Hp, 6,3 κιλά). Σύµφωνα µε 

την εταιρεία Stihl,  είναι επίσης ιδανι-

κό και για χρήση κοπτικών εξαρτηµά-

των από µέταλλο. Όπως και το µικρό-

τερο µοντέλο, FS 94 C-E διαθέτει κινή-

τηρα 2-ΜΙΧ, λαβή ποδηλάτου, αντιδο-

νητικό σύστηµα και γωνιακή κεφαλή. 

Σηµειώνεται εδώ, πως είναι λατάλλη-

λο για κοπή χόρτου και ξεκούραστη 

περιποίηση εκτάσεων πρασίνου µε 

σκληρά ζιζάνια. 

∆

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ STIHL
ME ∆ΥΟ ∆ΥΝΑΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
Το ελαφρύ και ευέλικτο χορτοκοπτικό FS 94 C-E και το ισχυρό FS 120 
προσφέρει µέσω της ανοιξιάτικης καµπάνιας της η εταιρεία Stihl. Και τα δύο 
υπόσχονται άνετη κοπή και ξεκούραστη περιποίηση εκτάσεων πρασίνου

Info
Aπό την ίδρυσή της, 
η εταιρεία Stihl, που 

αντιπροσωπεύεται 
στην Ελλάδα από 

την Andreas Stihl 
AE, χρησιµοποιεί 

επαναστατική 
τεχνολογία και 

καινοτόµες ιδέες. 
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Μέσα στο επόµενο 
δεκαήµερο αναµένεται 
η σχετική ΚΥΑ για 
τους όρους και 
τις προϋποθέσεις 
δηµιουργίας µίας 
µεταποιητικής µονάδας 
στην Ελλάδα. Μετά από 
αυτό θα εκκρεµεί µία 
υπουργική απόφαση το 
υπουργείο Υγείας και 
τον ΕΟΦ.

B U S I N E S S 
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B U S I N E S S 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

ΦΤ ΙΑΧΝΕΙ  Β ΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

 ετά την υπερψήφιση 

του νοµοσχεδίου για τη 

χρήση της φαρµακευτι-

κής κάνναβης στη χώ-

ρας µας την 1η Μαρτίου 2018 άνοιξε 

µία τεράστια συζήτηση για τα ζητήµα-

τα που θέτει αυτή η νέα τάξη πραγ-

µάτων. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που 

ανοίγονται για τη χώρα µας; Υπάρχει 

θέση για τον Έλληνα αγρότη σε αυτή 

τη νέα παραγωγική αλυσίδα ή µιλάµε 

για µία υπόθεση που αφορά µόνο µε-

γάλους επενδυτές; Σε αυτά και πολλά 

άλλα ερωτήµατα απαντήσεις έδωσε ο 

Γιάννης Μπακάλης, γεωπόνος και µέ-

λος της οµάδας της Γενικής Γραµµα-

τείας Βιοµηχανίας που επεξεργάζεται 

το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο υπό 

την εποπτεία του γ.γ. Στρατή Ζαφείρη.

«Πρόκειται για µία βιοµηχανία µε τε-

ράστιους τζίρους την επόµενη δεκα-

ετία. Το 2015 υπολογίζεται ότι η πα-

Ενώ οι εκτιµήσεις για 
τον τζίρο της παγκόσµιας 
αγοράς φαρµακευτικής 
κάνναβης αγγίζουν τα 56 
δις δολάρια για το 2025, 
η Ελλάδα επιβάλλεται να 
κατοχυρώσει τη θέση που 
της αναλογεί, λόγω των 
πλεονεκτηµάτων της
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Μ
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γκόσµια αγορά κάνναβης έφτασε τα 

11,5 δις δολάρια. Για την επόµενη δε-

καετία αναµένουµε ετήσιο ρυθµό ανά-

πτυξης της τάξεως του 17,1%, για να 

φτάσουµε το 2025 στα 56 δις ευρώ», 

αναφέρει ο κ. Μπακάλης, ο οποίος το-

νίζει ότι οι παραπάνω προβλέψεις εί-

ναι συντηρητικές ειδικά αν αναλογι-

στούµε το εύρο των ασθενειών που 

µπορεί να καλύψει το προϊόν. «Η Ελ-

λάδα σε αυτό τον παγκόσµιο τζίρο θα 

πρέπει να διεκδικήσει το κοµµάτι και 

τις επενδύσεις που τις αναλογούν και 

να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο 

µίας και µέχρι στιγµής οι χώρες που 

εµπλέκονται είναι µόνο τρεις, το Ισρα-

ήλ, ο Καναδάς και η Γερµανία».

Η θέση του Έλληνα αγρότη
Ο κ. Μπακάλης ξεκαθάρισε ότι δεν 

πρόκειται για έναν τοµέα που θα 

εµπλέξει σηµαντικό αριθµό παραγω-

γών. «Οι παραγωγοί θα πρέπει να κα-

ταλάβουν ότι πρόκειται για µία δρα-

στηριότητα του δευτερογενούς τοµέα 

πρωτίστως. Ωστόσο, όσοι διαθέτουν 

το απαιτούµενο κεφάλαιο αλλά και 

την τεχνογνωσία θα µπορούσαν να 

βρουν τρόπους συνεργασίας και 

συνύπαρξης µε επενδυτικές εταιρεί-

ες» ανέφερε ο ίδιος στο Αγρόκτηµα. 

Συνεχίζοντας ο κ. Μπακάλης διευκρί-

νισε ότι: «Το κόστος της επένδυσης 

είναι αρκετά υψηλό φτάνοντας περί-

που το 1 εκ. ευρώ ανά στρέµµα». Γε-

γονός που τη διαφοροποιεί πλήρως 

από την ανοικτή καλλιέργεια βιοµη-

χανικής κάνναβης, η οποία ανοίγει 

σαφώς περισσότερες ευκαιρίες για 

τον αγροτικό κόσµο.

Για την είσοδό του στον τοµέα ο παρα-

γωγός θα πρέπει να διαθέτει την απα-

ραίτητη έκταση, να κατασκευάσει µία 

θερµοκηπιακή εγκατάσταση και να 

αποκτήσει την ανάλογη τεχνογνωσία. 

Εφόσον λοιπόν έχει αυτά τα πράγµατα 

µπορεί να προχωρήσει σε µία σύµπρα-

Η επιστηµονική κοινότη-
τα έχει επιβεβαιώσει ότι 
η φαρµακευτική κάννα-
βη µπορεί να έχει εφαρ-
µογή σε ασθένειες όπως η 
σκλήρυνση κατά πλάκας, ο 
καρκίνος, η επιληψία ακό-
µα και για το AIDS. 

«ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ να προχω-

ρήσουν γρήγορα τα πράγµατα» ανέ-

φερε ο κ. Μπακάλης διευκρινίζοντας 

ότι µέσα στο επόµενο δεκαήµερο θα 

βγει η σχετική ΚΥΑ για τους όρους 

και τις προϋποθέσεις δηµιουργίας µί-

ας µεταποιητικής µονάδας. Μετά από 

αυτό θα εκκρεµεί µία υπουργική από-

φαση το υπουργείο Υγείας και τον 

ΕΟΦ η οποία θα εξειδικεύει το πλαίσιο 

των τελικών προϊόντων.  «Πιστεύω ότι 

µε όλα αυτά τα θέµατα σε βάθος δύο 

µηνών θα έχουµε τελειώσει».

Μετά την ολοκλήρωση του θεσµικού 

πλαισίου, η πρώτη µονάδα θα χρεια-

ζόνταν 18-20 µήνες για να αδειοτηθεί 

και να µπει σε λειτουργία. «Άρα µι-

λάµε για µία υπόθεση  που θα δούµε 

τα πρώτα της βήµατα από το 2020 και 

µετά» τόνισε ο κ. Μπακάλης και συνέ-

χισε: «Από άποψη έκτασης απαιτού-

νται πάνω από 4 στρµ. Γνωρίζουµε ότι 

όλες οι επενδύσεις ξεκινούν µε 5-10 

στρέµµατα µε πρόθεση επέκτασης. Οι 

συνολικές παραγόµενες ποσότητες 

είναι κάποιες εκατοντάδες κιλά της 
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ξη µε κάποιο επενδυτή σε µία µεικτή 

εταιρεία µε ένα ΑΦΜ. Φυσικά σε αυτό 

το µοντέλο θα µπορούσε ενταχθεί και 

µία οµάδα παραγωγών. Τέλος, είναι 

σαφές ότι θα υπάρχουν και περιπτώ-

σεις όπου οι εταιρείες θα επιλέξουν να 

αγοράσουν τις δικές τους εκτάσεις και 

να δουλέψουν µε δικό τους προσωπι-

κό γεωπόνων και εργατών γης».

Τα στρατηγικά µας πλεονεκτήµατα 
Η Ελλάδα έχει τεράστιο προβάδι-

σµα, σύµφωνα µε τον γεωπόνο του 

υπουργείου Βιοµηχανίας. «Πρώτον, 
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Το µεγαλύτερο 
θερµοκήπιο φαρµα-
κευτικής κάνναβης 
αυτή τη στιγµή στον 
κόσµο είναι στα 38 
στρέµµατα. Το κό-
στος ανά στρέµµα 
επένδυσης υπολο-
γίζεται περίπου 
στο 1 εκατ. ευρώ.

πρώτης ύλης, τα οποία µετά την επε-

ξεργασία παράγουν κάποια γραµµά-

ρια προϊόντος. Επιπλέον, οι ενδιαφε-

ρόµενοι θα πρέπει συµµορφωθούν 

σε ένα υψηλό επίπεδο αυστηροποίη-

σης µε ειδικά µέτρα ασφαλείας. Τέ-

λος, η ιατρική κάνναβη είναι ένα 

πολύ δύσκολο προϊόν µε πάνω από 

1.000 ποικιλίες, µε διαφορετική πε-

ριεκτικότητα σε CBD (κανναβιδιόλη) 

και THC (τετραϋδροκανναβινόλη), η 

οποία επηρεάζει και τη εφαρµογή του 

προϊόντος σε συγκεκριµένες ασθένει-

ες. Οι εταιρείες παίζουν µε τις περι-

εκτικότητες αυτές προχωρώντας σε  

διασταυρώσεις ποικιλιών και καλλι-

έργεια ιστών. Σήµερα υπάρχουν εται-

ρείες που έχουν κατοχυρώσει ποικι-

λίες. Στο Ισραήλ οι εταιρείες κάνουν 

ήδη καλλιέργεια ιστών και υψηλού 

επιπέδου πειραµατισµούς. Και εισέρ-

χεται αυτό που λέµε standardization, 

δηλαδή η συνέπεια µίας νέας ποικι-

λίας. Οι Ισραηλινοί αυτήν τη στιγµή 

έχουν ένα standardization στις ποι-

κιλίες που ξεπερνά το 97%».

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΑΝΝΑΒΗ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ 
«ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΧΩ-

ΡΑ µε τµήµα Research & 

Development στον κόσµο 

και αυτό τα λέει όλα» δήλω-

σε στο Αγρόκτηµα ο Γιάννης 

Μπακάλης, ο οποίος συµµε-

τείχε στην αποστολή µε επι-

κεφαλής τον γ.γ. Βιοµηχανί-

ας Στρατή Ζαφείρη στο  Ισ-

ραήλ. Αυτό που κράτησε ο 

κ. Μπακάλης από τους πρω-

τοπόρους Ισραηλινούς είναι 

ότι «Οι µονάδες ήταν πλή-

ρως καθετοποιηµένες, ενώ 

η χώρα έχει συντάξει τα δι-

κά του πρότυπα στη µεταποί-

ηση και την καλλιέργεια, τα 

οποία πρόκειται µάλιστα να 

διεθνοποιήσει. Αυτή τη στιγ-

µή διεξάγουν 101 επιστηµο-

νικές µελέτες και 51 κλινι-

κές µελέτες».

είµαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, και αυτό ανοίγει δρόµους στην 

ευρωπαϊκή αγορά για τους επενδυ-

τές. Εκτός αυτού η χώρα µας υπερτε-

ρεί σε επίπεδο εξοικονόµησης ενέρ-

γειας λόγω φωτοπεριοδικότητας 

αλλά και της µέσης θερµοκρασίας 

που καταγράφεται σε αυτή».

Αν και δεν µπορούν να γίνουν µε 

ασφάλεια εκτιµήσεις για το ύψος 

των επενδύσεων τα επόµενα χρό-

νια, έχει εκδηλωθεί ήδη τεράστιο 

ενδιαφέρον για επενδύσεις στη 

χώρα µας, κυρίως από το Ισραήλ, 

τη Γερµανία και τον Καναδά. Μά-

λιστα, εταιρείες από τις συγκεκρι-

µένες χώρες «ψάχνουν χώρους 

στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλά-

δα, αλλά και στην Πελοπόννησο, 

που προτιµάται λόγω των καιρικών 

συνθηκών. Πάντως όσον αφορά 

τους ξένους επενδυτές θα πρέπει 

να ξεκαθαρίσουµε ότι αποκλείεται 

το ενδεχόµενο της συµβολαιακής 

σχέσης µε παραγωγούς καθώς αυ-

τοί που θα αδειοδοτηθούν θα λά-

βουν άδεια φαρµακευτικής εται-

ρείας» κατέληξε ο κ. Μπακάλης.
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Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

άθε χρόνο στα ΚΕΠ κάνου-

µε δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Συνή-

θως πάω εγώ. Οι χωριανοί 

λένε: “∆ηλώνει η Βασίλαι-

να τα χωράφια του ανδρός 

της”. Οι γυναίκες είµαστε οι γραφιάδες 

των συζύγων γεωργών, όχι γεωργοί». Η 

«Βασίλαινα» από την Κ. Μακεδονία εί-

ναι µία από τις πολλές σκληρά εργαζόµε-

νες και χωρίς ωράριο Ελληνίδες αγρότισ-

σες, που αν και πασχίζουν να ανταποκρι-

θούν στους ρόλους της µάνας, της συζύ-

γου, της νοικοκυράς και της εργαζόµενης 

έρχονται καθηµερινά αντιµέτωπες µε στε-

ρεότυπα και προκαταλήψεις. Στο πατρι-

αρχικά δοµηµένο περιβάλλον µέσα στο 

οποίο δρουν, νιώθουν να αµφισβητείται 

διαρκώς η προσφορά τους. Αυτό είναι το 

συµπέρασµα κλειδί στο οποίο  κατέληξε 

η µεγάλη πανελλαδική έρευνα  για την 

Ελληνίδα Αγρότισσα που εκπονήθηκε 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΝΙΩΘΕΙ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ 
ΚΑΙ ΘΥΜΩΝΕΙ ΟΤΑΝ  
ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ
Έχει εσωτερικεύσει τη «φυσικότητα» της διπλής της ενασχόλησης  
στο σπίτι και το χωράφι, βάζοντας σε δεύτερη µοίρα τις δικές  
της ανάγκες σύµφωνα µε µελέτη της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας

«κ

Ο ∆ιονύσης Βαλασσάς, γενικός 
 διευθυντής του ΑΣ Ζαγοράς, η ∆έσποινα  

Βαρούτα, αντιπρόεδρος, και η υφυπουργός 
 Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο - Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ :  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Π Α Σ Χ Α Λ Η - Τ Σ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
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Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
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Καρδίτσα

Παρουσίαση στη Ζαγορά
Η µελέτη µε θέµα 
«Ελληνίδα αγρότισσα: Απο-
τύπωση της συµµετοχής, 
προβλήµατα, προκλήσεις 
και προτάσεις πολιτικής 
για την ενθάρρυνση της 
συµµετοχής των γυναικών 
στον αγροτικό τοµέα και 
την ελληνική ύπαιθρο» 
παρουσιάστηκε στη Ζαγορά.

από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των 

Φύλων και παρουσιάστηκε στις 13 Απρι-

λίου σε εκδήλωση του Αγροτικού Συνε-

ταιρισµού Ζαγοράς Πηλίου. 

Αυτή η αµφισβήτηση τις θυµώνει, 

αφού εκτιµούν ότι διεκπεραιώνουν 

µε επιτυχία τα καθήκοντά τους, συ-

χνά καλύτερα από τους άνδρες, ενώ 

παράλληλα αυτοπροσδιορίζονται όλο 

και περισσότερο ως «αγρότισσες», ιδι-

ότητα που εξελίσσεται σε ισχυρό συ-

στατικό της ταυτότητάς τους. 

 Οι έµφυλες ανισότητες καλά κρατούν
Επιπλέον, αυτή η προσφορά τους δεν 

φαίνεται ικανή να αµβλύνει τις σηµαντι-

κές έµφυλες ανισότητες, όπως η υποεκ-

προσώπηση των γυναικών στις αγροτι-

κές οργανώσεις, τα εµπόδια στη συµµε-

τοχή τους στην αγροτική εκπαίδευση και 

το έλλειµµα στη συµφιλίωση της οικογε-

νειακής και της επαγγελµατικής τους ζω-

ής, όπως δείχνει η  έρευνα. 

«Καλόπιανα τους άνδρες του σπιτιού, σύ-

ζυγο, πεθερό, πατέρα να βοηθούν λίγο, 

αλλά προτιµούσαν να δουλέψουν παρα-

πάνω στα χωράφια παρά να µείνουν µια 

ώρα µε τα παιδιά», ανέφερε αγρότισσα 

από την Κ. Μακεδονία δείχνοντας την 

απροθυµία των ανδρών να αναλάβουν 
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τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Από την άλλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

προξενεί η ιεράρχηση των προβλήµα-

των τους από τις ίδιες τις αγρότισσες. 

Στην πρώτη τριάδα τοποθετούν την κα-

θηµερινή κοπιώδη και απαιτητική χει-

ρονακτική εργασία, την υψηλή φορο-

λογία που αποµειώνει περαιτέρω το 

ήδη χαµηλό εισόδηµά τους και η πολύ-

ωρη απασχόληση. Ως λιγότερο σηµα-

ντικά προβλήµατα αξιολογούν την έλ-

λειψη υποστηρικτικών δοµών για την 

οικογένεια, το έλλειµµα συµµετοχής 

του συζύγου στις ενδοοικογενειακές 

υποχρεώσεις, την αδυναµία συµφιλί-

ωσης οικογενειακής-επαγγελµατικής 

ζωής, το κατώτερο εισόδηµα σε σχέ-

ση µε αυτό των ανδρών της οικογένει-

ας. Επιβεβαιώνεται έτσι ο πατριαρχικός 

τρόπος κοινωνικοποίησής τους και η 

αποδοχή της αντίληψης πως είναι κα-

τά κάποιον τρόπο «φυσιολογικό» το 

γεγονός της διπλής τους απασχόλη-

σης αλλά και η υποχώρηση των ανα-

γκών τους µπροστά στις ανάγκες της 

οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών.

Ιδιοκτήτριες ναι, αρχηγοί όχι
Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες χώρες 

της ΕΕ και σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του 2017, το υψηλότερο ποσοστό ιδι-

οκτητριών γης βρίσκεται στην Ελλά-

δα, όπου οι γυναίκες φαίνεται να κα-

τέχουν πάνω από το 60%. Αυτό αποδί-

δεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα, η 

γη συχνά κατανέµεται εξίσου µεταξύ 

όλων των παιδιών. 

Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο, ότι πα-

ρόλο που τα τελευταία χρόνια αρκε-

τές γυναίκες θεωρούνται «αρχηγοί» 

της οικογενειακής εκµετάλλευσης, οι 

άντρες είναι αυτοί που τελικά συµµε-

τέχουν στα κοινά, ωφελούνται περισ-

σότερο από προγράµµατα γεωργικής 

κατάρτισης και συµµετέχουν ενεργέ-

στερα στη διαδικασία λήψης αγροτι-

κών αποφάσεων. Έτσι, σε πολλές πε-

ριπτώσεις οι γυναίκες καταλήγουν να 

έχουν απλά τον «τίτλο» της αρχηγού, 

συνήθως για φορολογικούς/ασφαλι-

στικούς λόγους.

Τo προφίλ της ελληνίδας αγρότισσας 

συµπληρώνουν η πρωτοφανής άνο-

δος του µορφωτικού επιπέδου, η αύ-

ξηση της ανασφάλιστης εργασίας, η 

ενασχόληση µε τις νέες τεχνολογί-

ες,  και η πτώση του εισοδήµατος µε 

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

Η αναπληρώτρια 
καθηγήτρια 

Μαρία Γκασούκα, 
επιστηµονικά 
υπεύθυνη της 

έρευνας.
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το 46,91 % των αγροτισσών να µην ξε-

περνά τα 500 ευρώ µηνιαίως.    

Βλέπουν µέλλον στη γη
Σε πείσµα όλων των ανωτέρω οι 

αγρότισσες βλέπουν µε αισιοδοξία 

το µέλλον τους στη γη και ζητούν 

µεγαλύτερη στήριξη από την Πολι-

τεία, ιδιαίτερα στο χώρο του συνεται-

ρίζεσθαι.  Xρειάζονται οικονοµική 

ενίσχυση, κίνητρα, που θα µπορού-

σαν να προσελκύσουν και µορφωµέ-

νες γυναίκες να ασχοληθούν µε τον 

αγροτουρισµό και τα βιολογικά προ-

ϊόντα. Για κάποιες από αυτές αποτε-

λεί επιτακτική ανάγκη το να «ξεφύ-

γουν από τα κουλουράκια και τα πα-

ραδοσιακά γλυκά» και να αναζητή-

σουν νέα επικερδή προϊόντα.

Το 2013 μόλις το 4,5% των 
αγροτισσών είναι κάτω των 
29 ετών γεγονός ιδιαίτερα 
ανησυχητικό για το μέλλον 
του πρωτογενή τομέα

«Σκοπός αυτής της πρωτόγνωρης συνεργασίας, είναι 
να συµβολίσουµε ότι µόνο µέσω του συνεργατισµού 
θα κάνουµε ένα σίγουρο βήµα εµπρός σαν κοινωνία», 
ανέφερε ο Πρόεδρος του ΑΣ Ζαγοράς, Αντ. Λάσκος.

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
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∆ Ι Ε Θ Ν Η

ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ
Τι παίρνεις πια µε ένα ευρώ; Η αλήθεια είναι, όχι πολλά.  
Ένα λίτρο γάλα, ένα κιλό µήλα ή ένα σπίτι στη Νότια Ιταλία,  
την Αυστρία, τη Γαλλία και αλλού

 ταν οι άνθρωποι 

αγαπούν τον τόπο 

τους θα βρουν τρό-

πο να τον αναστή-

σουν. Αυτήν τη φορά ξεκινήσαµε 

από το ηθικό δίδαγµα της ιστο-

ρίας που θα µας ταξιδέψει σε ξε-

χασµένες πόλεις και χωριά που 

παίρνουν ξανά ζωή χάρη στην 

πρωτοβουλία «Σπίτια µε 1 ευρώ». 

Μπορεί η Ιταλία να έχει τραβήξει 

το µεγαλύτερο µέρος της προσο-

χής των διεθνών µέσων στο πλαί-

σιο αυτής της πρωτοβουλίας, 

ωστόσο παρόµοιες προσπάθει-

ες καταγράφονται και στην Αυ-

Oι αιτήσεις για το Ollolai έκλεισαν στις 7 Φεβρουαρίου, οι ενδιαφερόμενοι  
ωστόσο μπορούν να βρουν σπίτια σε άλλα χωριά στο https://casea1euro.it/.

Ο

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
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∆ Ι Ε Θ Ν Η

στρία, τη Γαλλία, την Αγγλία ακό-

µη και στην -από άλλο πολιτισµι-

κό σύµπαν- Ιαπωνία. Και το ερώ-

τηµα που τίθεται είναι: «Θα µπο-

ρούσαµε να ακολουθήσουµε κι 

εµείς το ίδιο παράδειγµα»; 

Η ιστορία του Ollolai
Ένα από τα πιο επιτυχηµένα πα-

ραδείγµατα αυτού του προγράµ-

µατος είναι σίγουρα το γραφικό 

Ollolai  της Σαρδηνίας. Σκαρφα-

λωµένο στα κατάφυτα βουνά της 

περιοχής Barbagia κατάφερε να 

προσελκύσει πλήθος υποψήφι-

ων νέων κατοίκων µε την οµορ-

φιά και την πλούσια ιστορία του. 

Πρόκειται άλλωστε για µία από 

τις λίγες περιοχές της Σαρδηνίας 

όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν 

να ασκούν µία αρχαία µορφή πά-

λης, την S’Istrumpa, ενώ παράλλη-

λα δεν ξεχνούν την παραδοσιακή 

τέχνη της ύφανσης καλαθιών. 

Ο δήµαρχος του Ollolai, Efisio 

Arbau, είχε δηλώσει στο CNN: «Εί-

µαστε πολύ δυνατοί και δεν θα επι-

τρέψουµε στην πόλη µας να πέσει 

στη λήθη». Ο κ. Arbau ήταν αυτός 

που παρέδωσε το κλειδί στον πρώ-

το νέο κάτοικο του χωριού, τον συ-

νταξιούχο οικοδόµο Vito Casula. 

Ο τελευταίος ανακαίνισε το σπίτι 

χρησιµοποιώντας φιλικά προς το 

περιβάλλον υλικά, αλλά κρατώ-

ντας την αυθεντική διακόσµηση

Την επιλογή του κ. Casula φαί-

νεται πως επιδοκιµάζουν και κά-

τοικοι της περιοχής, οι οποίοι τα 

τελευταία 50 χρόνια έπεσαν από 

τους 2.250 στους 1.300. «Οι κά-

τοικοι είναι τόσο προσιτοί και φι-

λικοί. ∆εν µε αφήνουν να πληρώ-

σω ποτέ στο µπαρ, ενώ έχω πάντα 

µία πρόσκληση για φαγητό», δήλω-

νε ο κ. Casula. Σχετικό δηµοσίευ-

µα του Independent ανέφερε ότι οι 

ντόπιοι περιµένουν µε ανυποµονη-

σία τα γυρίσµατα ενός νέου reality 

show που θα καταγράψει τη διαδι-

κασία εγκατάστασης µίας οµάδας 

οικογενειών από την Ολλανδία. 

Υπάρχουν και όροι
Φυσικά, η παραχώρηση των κατοι-

κιών δεν γίνεται άνευ όρων. Ένας 

από αυτούς είναι η ανακαίνιση των 

κτιρίων. Οι νέοι ιδιοκτήτες καλού-

νται να ξεκινήσουν την ανακαίνιση 

µέσα σε ένα χρόνο και να την ολο-

κληρώσουν σε τρία. Το κόστος της 

ανακαίνισης µπορεί να κυµανθεί 

µεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ. 

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΥΞΑΝΕΣΘΕ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
Το 2009, οι αρχές του αυστριακού χωριού Rappottenstein 
κοντά στα σύνορα µε την Τσεχία προσέφεραν µε ένα ευρώ ένα 
κοµµάτι γης 800-900 τ.µ. Οι αγοραστές ωστόσο έπρεπε να 
συµµορφωθούν µε έναν ιδιαίτερο όρο που δεν ήταν άλλος από 
το να αποκτήσουν ένα παιδί µέσα στα επόµενα 10 χρόνια από την 
εγκατάστασή τους. Παράλληλα, µέσα σε τρία χρόνια έπρεπε να 
κατασκευάσουν εντός της έκτασης ένα σπίτι. Αν τελικά δεν τα κα-
τάφερναν το πρόστιµο µπορούσε να φτάσει και τα 12.000 ευρώ.

ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΠΑΙ∆ΙΑ
Στη γαλλική πόλη Shan-du-Boule οικόπεδα πωλούνται προς 
ένα ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µε σκοπό την αύξηση του 
µόνιµου πληθυσµού ο οποίος το 2010 δεν ξεπερνούσε τους 
400 κατοίκους. Βασικό κριτήριο επιλεξιµότητας των υποψή-
φιων οικογενειών αποτελεί η ύπαρξη παιδιών. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
Αν και η Ιαπωνία είναι µία χώρα µε αναλογικά µεγάλο πληθυ-
σµό, η συγκέντρωση ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων στις µεγα-
λουπόλεις έχει αφήσει σχεδόν ακατοίκητες τις αποµακρυσµένες 
περιοχές. Οι τοπικές αρχές αναγκάστηκαν να λάβουν µέτρα, 
ένα εκ των οποίων είναι η παραχώρηση εκτάσεων γης χωρίς 
αντίτιµο στις δυτικές ακτές του Hokkaido. Ο µόνος όρος είναι η 
κατασκευή µίας κατοικίας µέσα στην έκταση εντός τριών ετών.
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∆ΡΩΜΕΝΑ
Ο , Τ Ι  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Τ Ε . . .

> θΕΑΤΡΟ 
ΠΟΡΕΙΑ

Την παράσταση 
σκηνοθετεί ο ∆η-
µήτρης Τάρλοου 
στο θέατρο Πο-
ρεία At Victoria, 
όπου θα παίζε-
ται µέχρι τις 31 
Μαΐου κάθε Τρί-
τη στις 20.30 µ.µ.  
και κάθε Πέµπτη-
Σάββατο & Κυ-
ριακή στις 18:O0.
Πρωταγωνιστούν 
οι Σµαράγδα 
Σµυρναίου, Χρή-
στος Μαλάκης, 
Ειρήνη ∆ράκου, 
Καίτη Μανωλι-
δάκη και η Σίσ-
συ Τουµάση που 
παίζει τη Μαρίνα 
Καραγάτση.

I N F O

ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟ
Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Μ
έσα από την ιστορία της οικογένειας Καραγάτση, 

όπως την παρουσιάζει στο οµώνυµο µυθιστόρη-

µά της η Μαρίνα Καραγάτση, κόρη του συγγραφέα 

και µητέρα του σκηνοθέτη της παράστασης, ∆ηµή-

τρη Τάρλοου, ζωντανεύει ξανά µια ολόκληρη εποχή. Η δι-

ασκευή, που υπογράφει η Κοζανίτισσα θεατρολόγος Έρι 

Κύργια, µετατρέπει τους µονολόγους του βιβλίου «Το ευχα-

ριστηµένο» ή «Οι δικοί µου άνθρωποι» σε πλήρη θεατρική 

πράξη, όπου σε τρεις ηµέρες αγρύπνιας του λογοτέχνη και 

µέσα από το βλέµµα της µικρής Μαρίνας, αποκαλύπτονται 

όλα όσα στοίχειωσαν και πλήγωσαν µία από τις πιο γνω-

στές οικογένειες της Ελλάδας –ή απλώς µία οικογένεια...

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018
ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ πολιτιστικό πρό-

γραµµα έχει σχεδιάσει το Τµήµα 

Πολιτισµού του ∆ήµου Σύρου – 

Ερµούπολης, το οποίο θα λάβει 

χώρα από τον Μάιο έως τον Οκτώ-

βριο. Συναυλίες, θέατρο, εικαστι-

κές εκθέσεις, εκδηλώσεις για παι-

διά θα ταξιδέψουν τους επισκέ-

πτες στον κόσµο της τέχνης, του 

πολιτισµού και των γραµµάτων.

24ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΩΣ ΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 

κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι καλ-

λιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά 

τους στο 24ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χο-

ρού Καλαµάτας, το οποίο αποτελεί 

κορυφαία δραστηριότητα του ∆ιε-

θνούς Κέντρου Χορού της πόλης.

ΤΟ ΑΗ∆ΟΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
Το συµβολικό παραµύθι του αντισυµβατικού Όσκαρ Ουάιλντ

Τ  
ο σχεδόν µεταφυσικού χαρα-

κτήρα, διδακτικό παραµύθι του 

Όσκαρ Ουάιλντ,  ανεβαίνει στο 

Θέατρο Φούρνος στην Αθήνα σε 

σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Κίτσου. Το έρ-

γο µε αλληγορικό τρόπο, µιλάει για το 

αληθινό νόηµα της αγάπης και την έν-

νοια του έρωτα, που είναι συνυφασµέ-

νος µε τη ζωή και το θάνατο. Μιλά, για 

τον καηµό του νεαρού ερωτευµένου 

φοιτητή που δεν έβρισκε πουθενά, όσο 

κι αν έψαχνε, ένα κόκκινο τριαντάφυλ-

λο για να το προσφέρει στην αγαπηµέ-

νη του, µιας και εκείνη του είχε υπο-

σχεθεί πως στο χορό του πρίγκιπα θα 

χόρευε µαζί του µέχρι την αυγή εάν ο 

νέος τής πήγαινε το περιπόθητο άλι-

κο τριαντάφυλλο -το δυσεύρετο. Ετσι ο 

φοιτητής µελαγχολεί και τροµάζει στη 

σκέψη πως θα χάσει την κυρά των λο-

γισµών του. Αλλά το αηδόνι που τον 

άκουσε µέσα από τη φωλιά του τον συ-

µπόνεσε, βλέπετε σ όλη του τη ζωή τρα-

γουδιστής της αγάπης ήταν το µικρό ευ-

γενικό πουλί. Ο µόνος τρόπος όµως, να 

του βρει το τριαντάφυλλο που λαχταρά, 

είναι να τραγουδήσει όλη νύχτα στην 

τριανταφυλλιά, όσο το αγκάθι της τρυ-

πάει την καρδιά του. Στάλα στάλα δίνει 

το αίµα του, µέχρι που πέφτει στο χορ-

τάρι µε ένα αγκάθι στο µέρος της καρ-

διάς. Όµως, ήξερε σε ποιον και γιατί 

δόθηκε το πουλί, γνώριζε πως άξιζε να 

θυσιαστεί για την αγάπη. Παίζουν: Θε-

οδώρα Τζήµου, Βαλέρια ∆ηµητριάδου, 

Χρύσα Κοτταράκου.
Ιnfo  

Η  παράσταση παίζεται κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη 
στις 21.00 µ.µ. µέχρι τις 15 Μαΐου

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Χ Ο Ρ Ο Σ

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ 
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 Παίξε Τσιτσάνη µου, 4 Ιουλίου 
στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο
Με τη συµµετοχή µεγάλων Ελλήνων µια συνα-
λυλία από το Όλοι Μαζί Μπορούµε υπό τη σκη-
νοθετική επιµέλεια του Σταµάτη Φασουλή

02 Το Απώτατο Σηµείο 
της Ανθρωπότητας Η ται-
νία απευθύνεται στην αγά-
πη, το δέος και την αρχέγο-
νη ανάγκη των ανθρώπων 
να κατανοήσουν το Σύµπαν.

03 Oι χωριάτες - Ονο-
ρέ Ντε Μπαλζάκ Το βιβλίο 
δείχνει ανάγλυφα τις κύρι-
ες µορφές ενός λαού ξεχα-
σµένου από τους συγγραφείς 
που κυνηγάνε τα νέα θέµατα.

04 1968 Εµπνευσµένη από 
τον αγώνα ΑΕΚ - Σλάβια Πρά-
γας του 1968 η νέα ταινία του 
Τάσου Μπουλµέτη. Ένα πλού-
σιο καστ αποκαλύπτει το παρα-
σκήνιο πίσω από το όνειρο.

05 Balkan Caprice Ο βασι-
κός µουσικός της Εστουδια-
ντίνας Ιωνίας Βόλου, ∆ήµος 
Βουγιούκας, «ξανασυστή-
νεται» µε νέο δίσκο και κάτι 
εντελώς διαφορετικό.

06 Το αρχοντικό του µετα-
ξιού Το παραµύθι του ΠΙΟΠ 
µεταφέρει τα παιδιά στο Σου-
φλί, στο αρχοντικό του Μπρί-
κα, ένα από τα πιο χαρακτηρι-
στικά κουκουλόσπιτα.

ΛΟΥΛΟΥ∆ΟΜΠΕΡ∆ΕΜΑΤΑ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

ΚΥΝΗΓΙ ΤΡΟΥΦΑΣ ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΤΗ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ εµπειρία του κυνηγιού τρούφας 

προτείνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανι-

ταριών σε συνεργασία και µε τουριστικά γρα-

φεία, στα πλαίσια της δράσης του για δηµιουρ-

γία εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Πληροφορίες στο http://meteoramuseum.gr

Kαλοσωρίζοντας την άνοιξη, και µε 

αφορµή την Πρωτοµαγιά, το Πολι-

τιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 

(ΠΙΟΠ) οργανώνει ειδικές εκδηλώσεις 

στα µουσεία του δικτύου του, οι οποίες 

απευθύνονται κυρίως σε µαθητές. Πιο 

συγκεριµένα τη ∆ευτέρα 30 Απριλίου 

(ώρες 10:00 και 11:30 π.µ.), θα λειτουρ-

γήσει εργαστήρι ανθοκοµίας για µαθητές 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στο Μου-

σείο Μετάξης, στο Σουφλί. Το εργαστήρι, 

έχει ως κύριο στόχο, µέσω της φροντίδας 

των φυτών, την αφύπνιση της οικολογι-

κής συνείδησης των παιδιών. Επίσης την 

ίδια µέρα στις 10.00 π.µ. στο Μουσείο Βι-

οµηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου οργα-

νώνεται εργαστήρι κατασκευής µαγιάτι-

κων στεφανιών για σχολικές οµάδες µε 

τίτλο «Καλωσορίζουµε την άνοιξη και 

φτιάχνουµε µαγιάτικα στεφάνια». 

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ
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2%
34%
των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών 
στις ΗΠΑ έχει αµφιβολίες ότι η Γη 
είναι στρογγυλή. Ένδιαφέρον έχει 
ένα 4% από τα 8.215 άτοµα του 
δείγµατος, που απάντησε ότι πάντα 
πίστευε ότι η Γη είναι επίπεδη.

6,5 ΕΚΑΤ.
 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ο αντίστοιχος µέσος όρος σε όλες τις ηλικίες είναι 2% και µε 
γνώµονα πως ο πληθυσµός των ΗΠΑ αγγίζει τα 326 εκατοµµύρια, 
τότε το  2% αντιστοιχεί σε σχεδόν 6,5 εκατοµµύρια.  Συνεπώς, 6,5 

εκατ. άνθρωποι έχουν αµφιβολίες ότι η γη είναι σφαιρική.
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Από τις 11 έως τις 15 Μαΐου

Στη 13η χρονιά του φέτος, ο 

καταξιωµένος θεσµός, που 

κάθε άνοιξη φέρνει την υψηλή 

γαστρονοµία στο προσκήνιο.

 
Rising Stars Part 3, το φετινό θέµα

Tο Sani Gourmet συνεχίζει για τρίτη 

συνεχή χρονιά την παρουσίαση 

καταξιωµένων chef αλλά και νέων 

ταλέντων του διεθνούς γαστρονοµικού 

στερεώµατος που εκφράζουν µε τα µενού 

τους τις διεθνείς τάσεις στη γαστρονοµία.

 
Στα εστιατόρια του Sani Resort

Για πέντε ηµέρες οι συµµετέχοντες 

chef θα µαγειρέψουν στις κουζίνες 

των εστιατορίων Water, Fresco, 

Katsu και Byblos του Sani Resort.

 
Οκτώ βραβευµένοι µε Michelin chefs

Ενδεικτικά, θα λάβουν µέρος 

ο βραβευµένος µε ένα αστέρι 

Michelin Ιταλός Saverio Sbaragli, ο 

Αµερικανοκορεάτης Akira Back µε ένα αστέρι, 

ο βραβευµένος µε ένα αστέρι, µινιµαλιστής 

Ολλανδός Remco Kuijpers και ο Γερµανός 

Bjorn Swanson που κατάφερε να βραβευθεί 

µε αστέρι Michelin έξι µόλις µήνες µετά τα 

εγκαίνια του εστιατορίου του Golvet.

To καθιερωµένο γαστρονοµικό και οινικό ραντεβού του 
Μαΐου µε τα αστέρια Michelin θα πραγµατοποιηθεί και 
φέτος από τις 11 ως και τις 15 Μαΐου στο ξενοδοχείο Sani 
Resort. Οκτώ βραβευµένοι chef θα ξεδιπλώσουν τα ταλέντα 
τους στο πλαίσιο του Sani Gourmet, προσφέροντας 
στο κοινό καινούργιες γαστρονοµικές εµπειρίες

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

Σ Τ Ο  S A N I  G O U R M E T  Σ Τ Η  Χ Α Λ Κ Ι ∆ Ι Κ Η

ΟΙΝΟΣ & ΥΨΗΛΗ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

48_55_drwmena-tainies-biblia_new.indd   51 24/04/2018   21:32



ΜΑΙΟΣ 2018 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ52

∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ξ Ε Κ Ι Ν Η Σ Ε  Σ Τ Ι Σ  2 7  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  Κ Α Ι  Θ Α  Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Τ Ε Ι  Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Ι Σ  1 5  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΗ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ
Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Η 
σύγχρονη τέχνη αποκτά λόγο ύπαρξης 

στους ατελείωτους κήπους του Γεωπονι-

κού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η γη, η τρο-

φή, οι σπόροι, το οικοσύστηµα και οι έν-

νοιες που προκύπτουν από τα πρωταρχικά υλικά 

της γης θα αναµετρηθούν µε το βλέµµα και τη 

σκέψη της τέχνης µέσα από τις «Γεωµετρίες» της 

Στέγης του Ιδρύµατος Ωνάση σε επιµέλεια της 

locus athens. Οι ΓΕΩµετρίες, απαρτίζονται από 

µια εικαστική έκθεση, µε πρόσφατα, παλαιότε-

ρα και ιστορικά έργα, από ένα πρόγραµµα επτά 

θεµατικών Κυρια-

κών, από ένα µε-

γάλο περίπατο 

αφιερωµένο στο 

νερό, από έναν 

αγώνα κωπηλα-

σίας και από ένα 

υπαίθριο φεστι-

βάλ ταινιών για 

το περιβάλλον και 

την κλιµατική αλ-

λαγή. Το δηµόσιο πρόγραµµα χωρίζεται σε 7 ενό-

τητες -αλάτι, φωτιά, κήποι, σπόροι, νερό, γη και 

αέρας-, στο πλαίσιο των οποίων θα πραγµατοποι-

ηθεί πλήθος δράσεων: Γεύµατα, εργαστήρια, περ-

φόρµανς, περιπλανήσεις. Η έκθεση συνεχίζεται 

ως τις 15 Ιουνίου. Ώρες επισκέψεων Πεµ.-Παρ. 

17:00-21:00 και Σαβ.-Κυρ. 12:00-21:00 µ.µ.

ME TOΝ ΟΙΝΟ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Συµπόσιο για τη ρετσίνα
Το πρώτο επιστηµονικό Συ-

µπόσιο για τη ρετσίνα στις 19 

Μαΐου στο Οινοποιείο Κεχρής 

στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Wine & Spirits Olymp Awards
Από τις 25 έως τις 27 Μαΐ-

ου θα διεξαχθεί για δεύτερη 

χρονιά ο διαγωνισµός Wine 

& Spirits Olymp Awards. 

Ανοιχτές Πόρτες 2018
To καθιερωµένο ανοιξιάτι-

κο ραντεβού των οινόφιλων 

το διήµερο 26 και 27 Μαΐου, 

από 11.00 π.µ. ως 19.00 µ.µ. 

Drink Pink 2018
Την Κυριακή 10 Ιουνίου θα 

πραγµατοποιηθεί από την 

εταιρεία Vinetum στο Hilton 

η εκδήλωση Drink Pink.
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Σ Τ Ο  1 Ο  ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο  Ε Π Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Ε ∆ Α Φ Ο Υ Σ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ 
Σ ηµαντικά θέµατα που αφορούν 

τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς 

και απασχολούν τόσο την επιστη-

µονική κοινότητα και τους παραγω-

γούς, όσο και τους µεταποιητές και την 

αγορά, θα βρεθούν στο επίκεντρο του 

πρώτου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Ελιάς, το 

οποίο θα πραγµατοποιηθεί 24-26 Μαΐ-

ου στο Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis 

College εντός των εγκαταστάσεων της 

Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής µε χο-

ρηγούς επικοινωνίας την Agrenda, το 

Agronews και το Ελαίας Καρπός. Στο 

Συνέδριο ειδικοί οµιλητές από πολλές 

χώρες θα αναλύσουν όλα τα θέµατα της 

επιτραπέζιας ελιάς, ενώ ανάµεσά τους 

ξεχωρίζουν οι τοποθετήσεις του οµότι-

µου καθηγητή του ΑΠΘ, πρώην υπουρ-

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Academic 

Dean του Perrotis College, δρ. Αθανάσι-

ου Τσαυτάρη, του γεωπόνου – ερευνη-

τή του Ινστιτούτου Ελιάς ΕΛ.Γ.Ο. «∆Η-

ΜΗΤΡΑ» δρ. Γεώργιου Κουµπούρη, του 

οµότιµου καθηγητή του τµήµατος Βιο-

λογικών Εφαρµογών και Τεχνολογίας 

του Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων Γιώργου 

Πηλίδη και της καθηγήτριας Βιοχηµείας 

Τροφίµων στο ΓΠΑ Έφης Τσακαλίδου. 

Με µήνυµά του το µέλος της Οργανωτι-

κής Επιτροπής του Συνεδρίου και πρόε-

δρος της KRINOS Foods, Canada, Αλ. Γε-

ωργιάδης, καλεί αγρότες, επιστήµονες 

και επιχειρηµατίες, να συµµετάσχουν 

έχοντας τη µοναδική ευκαιρία να συζη-

τήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να 

µάθουν από τους ειδήµονες. 

Με 120 εκθέτες από 13 χώρες 
η µεγάλη έκθεση της γούνας
Το ραντεβού τους µε τον εµπορικό κόσµο των 
µεγαλύτερων αγορών γούνας ανανεώνουν 
οι σηµαντικότερες και πλέον καταξιωµένες 
επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
συµµετέχοντας στην 43η ∆ιεθνή Έκθεση 
Γούνας Καστοριάς από τις 3 έως τις 6 Μαΐου 
στο Κέντρο Γούνας ∆υτικής Μακεδονίας.

Άµπελος, Οίνος,  
διατροφή & υγεία  
Το διεθνές συνέδριο µε θέµα «Άµπελος, Οί-
νος, διατροφή και υγεία» διοργανώνει στο 
Ηράκλειο η έδρα της UNESCO «Κουλτούρα 
και παραδόσεις του Οίνου» του Πανεπιστηµί-
ου της Βουργουνδίας, σε συνεργασία µε τον 
∆. Ηρακλείου, τον Οργανισµό «∆ήµητρα», 
την Ε∆ΟΑΟ και την Ένωση Μεσογειακής ∆ι-
ατροφής και Υγείας. Το συνέδριο θα πραγµα-
τοποιηθεί από 23 έως 26 Μαΐου.

Σ Τ Η Ν  4 3 Η ∆ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο

Balkannabis Expo
Η µεγαλύτερη διεθνής εµπορική έκθεση 
κάνναβης των Βαλκανίων πραγµατοποιεί-
ται στην Τεχνόπολη της Αθήνας. Πρόκειται 
για ένα τριήµερο πολυθέαµα από την 1η 

έως τις 3 Iουνίου, 
µε εκθέτες τις µεγα-
λύτερες εταιρίες 
του κλάδου, δύο 
συνέδρια µε 30 
οµιλητές διεθνούς 
κύρους, επαγγελ-
µατικά σεµινάρια 
και εργαστήρια και 
πολλές παράλληλες 
εκδηλώσεις.

Σ Τ Η Ν  Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Η

01/06   

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Στο Μουσείο Αργυροτεχνίας
Τη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου, 
στο πέρασµα των αιώνων, να αναζητήσει 
το Ωραίο και να το εντάξει στην καθηµε-
ρινότητά του καταγράφει η περιοδεύουσα 
έκθεση «Οι αµέτρητες όψεις του Ωραίου» 
που ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου στο 
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού και 
µεταφέρθηκε στο Μουσείο Αργυροτεχνίας 
(Ιωάννινα). Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο 
Μουσείο Μαρµαροτεχνίας (Τήνος) του 
∆ικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ.  

Γιορτάζει τα 15 του χρόνια 
το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού
Το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού 
Λαδιού, στη Σπάρτη, συµπληρώνει 
δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας και 
πολυσήµαντης προσφοράς. Με αυτή 
την αφορµή, το Πολιτιστικό Ίδρυµα 
Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), οργανώνει 
στο Μουσείο επετειακές εκδηλώσεις 
για µικρούς και µεγάλους, το αναλυτικό 
πρόγραµµα των οποίων είναι διαθέσιµο 
στο www.piop.gr

Ηµιµαραθώνιος για καλό σκοπό
Το ΝΠ∆∆ Σικυωνίων «Η 
ΜΗΚΩΝΗ», το ΠΙΟΠ και ο 
αθλητικός σύλλογος Λαύκας «Η 
Στυµφαλίς», σε συνεργασία µε 
την Ένωση Αθλητικών Σωµα-

τείων ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου, προκηρύσσουν 
τον 3ο Ηµιµαραθώνιο Αγώνα ∆ρόµου µε την 
ονοµασία «Stymphalia Lake Run 2018», ο 
οποίος θα γίνει την Κυριακή 27 Μαΐου (ώρα 
έναρξης 09:00 π.µ.) στη Λίµνη Στυµφαλία. 

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

Σ Τ Υ Μ Φ Α Λ Ι Α

Σ Π Α Ρ Τ Η

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

Το 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επι-

χειρηµατικότητας, που διορ-

γανώνει ο Economist µε θέ-

µα: «Sowing the seeds of 

prosperity», θα πραγµατοποι-

ηθεί στις 3 Μαΐου στο Divani 

Palace Larissa στην πόλη της Λά-

ρισας µε χορηγούς επικοινωνί-

ας την Agrenda και το Agronews.

Το Συνέδριο θέτει στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος τις τρέχουσες 

εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα 

και την ανάδειξη της αναγκαίας 

στρατηγικής, ώστε να επιταχυν-

θούν η ανάπτυξη και η ανταγω-

νιστικότητα όχι µόνο για την Ελ-

λάδα αλλά και για την Ευρώπη. 

Άλλωστε, όπως αναφέρεται στον 

ιστότοπο του Συνεδρίου, σε µια 

κρίσιµη περίοδο για όλη την Ευ-

ρώπη, η ανάγκη για σταθερότη-

τα, αισιοδοξία, συλλογική προ-

σπάθεια και αποφασιστικότητα 

είναι επιτακτική. Η ΚΑΠ πρέπει 

να καταστεί αποτελεσµατικότερη 

για έναν πιο ανταγωνιστικό και 

βιώσιµο αγροτικό τοµέα. 

∆ιακεκριµένοι οµιλητές εκπρο-

σωπώντας το χώρο της πολιτικής, 

των επιχειρήσεων, της τεχνολο-

γίας και των επιστηµών θα κατα-

θέσουν τη γνώση, την εµπειρία 

και τις προβλέψεις τους στο πλαί-

σιο ενός γόνιµου και εποικοδο-

µητικού διαλόγου µε το κοινό 

του Συνεδρίου υπό τον συντονι-

σµό του υψηλόβαθµου αναλυτή 

του Economist, John Andrews. 

Σηµειώνεται ότι µε βάση το υπάρ-

χον πρόγραµµα η εναρκτήρια 

οµιλία µε τίτλο «Οι παγκόσµιες 

προκλήσεις και το µέλλον του ευ-

ρωπαϊκού αγροτικού τοµέα» θα 

γίνει από τον υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου.

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

ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Την Πέµπτη 3 
Μαΐου στο ξε-
νοδοχείο Divani 
Palace Larissa 
στην πόλη της 
Λάρισας

info
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Παγκόσµια Πρωτεύουσα Βιβλίου είναι η Αθήνα από τις 23 Απριλίου και για ένα έτος

Εκδόσεις Μολύβι
Τιµή: 20,00 €

Εκδόσεις Μάλλιαρης
Τιµή: 9,54 €

Εκδόσεις Βασδέκης
Τιµή: 24,00 €

Εκδόσεις Κέδρος
Τιµή: 12,17 €

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

«Βότανα και 
αρώματα»
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Λένα Ταµουρίδου

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ µε θέµα ευ-
χάριστο, βατό και πολυ-
διάστατο. Mε πλούσια θε-
µατολογία, φωτογραφικό 
υλικό και προτάσεις που 
µπορεί κάποιος να ακο-
λουθήσει κατά κανόνα 
αλλά και να εµπνευστεί 
από αυτές. Σκοπός του εί-
ναι η ανακάλυψη της αξί-
ας των βοτάνων και φυ-
τών του τόπου, µέσα από 
το πέρασµα των χρόνων. 
Eνα εγχειρίδιο για τον/
την παιδαγωγό αλλά και 
για τον γονιό που έχει µε-
ράκι να ασχοληθεί µε κά-
τι δηµιουργικό και ταυτό-
χρονα εποικοδοµητικό.

«Γεύσεις απο 
Ρουμελιώτικη 
κουζίνα» 
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Μαίρη Σφακιανούδη 
- Λιοδήµου

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
του βιβλίου της «Από την 
Πόλη έρχοµαι και συντα-
γές σας φέρνω», µε γεύ-
σεις από τον τόπο κατα-
γωγής της, η συγγραφέ-
ας µας ξεναγεί στη ρου-
µελιώτικη κουζίνα. Με 
σεβασµό συγκέντρωσε 
και επεξεργάστηκε συ-
νταγές για κάθε γούστο 
και περίσταση, δίνοντας 
πολύτιµες πληροφορίες 
για διάφορα ιδιοσκευά-
σµατα, µε την ελπίδα ότι 
δεν θα χαθεί µια σπάνια 
µαγειρική παράδοση.

«Το τσάι του 
βουνού Σιδερίτης 
και οι ευεργετικές 
του ιδιότητες»
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Σπύρος Τσιάπος

ΤΟ ΤΣΑΪ του βουνού εί-
ναι ευρύτατα διαδεδοµένο 
στην Ελλάδα και προέρχε-
ται από φυτά τα οποία ανή-
κουν στο γένος Σιδερίτης 
(Sideritis spp). Η ονοµα-
σία Σιδερίτης λέγεται ότι 
προέρχεται από την ελλη-
νική λέξη «σίδηρος», λόγω 
της επουλωτικής δράσης 
του φυτού στις πληγές που 
προκαλούνταν στις µάχες 
κατά την αρχαιότητα από 
σιδερένια όπλα. Σύµφω-
να µε άλλη εκδοχή, ονο-
µάστηκε έτσι διότι αποτε-
λεί φυσική πηγή σιδήρου.

«Βιολογική 
αμπελουργία 
βήμα-βήμα»
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Tom Powers 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ Tom Powers 
σας καθοδηγεί καθ’ όλη 
τη διαδικασία, βήµα-βήµα, 
µήνα-µήνα. Eξηγεί όλα 
όσα χρειάζεται να γνωρί-
ζετε, από την επιλογή των 
ποικιλιών των σταφυλιών 
για την κάθε περιοχή µέ-
χρι τη φύτευση και τη συ-
ντήρηση του αµπελώνα –
χρησιµοποιώντας βιολο-
γικές τεχνικές– τη συγκο-
µιδή των σταφυλιών, την 
κατάλληλη χρονική στιγ-
µή που είναι πιο εύγευστα 
και, εν τέλει, την αποθή-
κευση των σταφυλιών για 
οινοποίηση. 
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ε σκηνή θεάτρου παροµοιάζει ο Γ. Μπουτάρης, 

ένας από τους πρωτεργάτες του θαύµατος του 

Νυµφαίου, τον αναγεννηµένο τόπο του. Ως φαί-

νεται οι σκηνογράφοι που εδώ και αιώνες έβα-

λαν την πινελιά τους, ο ένας πάνω στον άλλο, 

ήταν τόσο ταλαντούχοι ώστε να αναρωτιέται κάνεις: «Βρίσκο-

µαι στην Ελλάδα»; Αρχοντόσπιτα από πελεκηµένη πέτρα µε 

τσίγκινες σκεπές, όπου ο ήλιος στήνει τα παιχνίδια του. Αψε-

γάδιαστα καλντερίµια. Αρχιτεκτονική µε ανάκατα στοιχεία, µα-

κεδονίτικα, βαλκανικά, ευρωπαϊκά.  Τόσα, όσες και επιρροές 

των κοσµογυρισµένων εµπόρων που κατοικούσαν κάποτε εδώ. 

Κι όλα αυτά ανάµεσα σε δάση οξιάς και βουνίσιους λειµώνες. 

Ήταν 1385 όταν έφτασαν σε αυτό το κοµµάτι γης, πιεσµένοι 

από τους Οθωµανούς, οι Βλάχοι Οδίτες. Στο καταφύγιο που  

έχτισαν σε υψόµετρο 1.346 µ. στο ανατολικό Βίτσι, έδωσαν το 

όνοµα Νιβεάστα. Ονοµασία µε τρεις ερµηνείες. Νύφη, λόγω 

Ν Υ Μ Φ Α Ι Ο

ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ 
ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

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

«Βλέπω το Νυµφαίο σαν ένα τεράστιο θέατρο. 
Σε αυτό το πολύ όµορφο σκηνικό ο καθένας θα 
πρέπει να παίξει τον ρόλο του. Η παράδοση είναι 
σαν ένα βιβλίο που διαβάσαµε και µπορούµε να 
ανατρέχουµε, αλλά σήµερα πρέπει να γράψουµε τη 
δική µας», ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή του 
ο Νυµφαιώτης οινοποιός Γιάννης Μπουτάρης

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

Μ
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της οµορφιάς του τοπίου, αθέατη από 

τη φράση «ni vista» και Χιονάτη, λόγω 

των χιονοπτώσεων. 

Στα µέσα του 17ου αιώνα ήρθαν στο 

χωριό οι περίφηµοι αργυροχρυσοχόοι 

από τη Νικολίτσα του Γράµµου. Η Νι-

βεάστα που έγινε  Νέβεσκα, λόγω πα-

ραφθοράς,  έµελλε να γίνει κέντρο αρ-

γυροχρυσοχοΐας για τους επόµενους 

τρείς αιώνες. Το χωριό  υπήρξε επίσης 

πατρίδα δαιµόνιων εµπόρων καπνού 

και βάµβακος, που γαλούχησε το άγο-

νο της γης. Από τα επαγγελµατικά τους 

ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, τα 

παράλια του ∆ούναβη ή την Αίγυπτο, 

οι άντρες έφεραν πλούτο, πολιτισµό 

και ένα πρότυπο ζωής αστικού τύπου. 

Το τέλος αυτής της ευµάρειας θα ερ-

χόταν µε την Κατοχή και τον Εµφύλιο. 

Ο καινούργιος κύκλος 
Τα πάντα στη ζωή ξεκινούν, ακµά-

ζουν και φθίνουν. Πολλές φορές θα 

σβήσουν χωρίς να τα διαδεχθεί κάτι. 

Υπάρχουν όµως κι εκείνες οι σπου-

δαίες στιγµές που πάνω στο παλιό θα 

γεννηθεί το νέο. Ευτυχώς το Νυµφαίο, 

όπως µετονοµάστηκε το χωριό µετά το 

1928, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. 

Οι σύγχρονοι Νυµφαιώτες δουλέψαν. 

Ξεκινώντας τη δεκαετία του ’90, δη-

µιούργησαν πάνω στο παραµυθένιο 

σκηνικό έναν τουριστικό προορισµό 

που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από 

αυτούς της Ευρώπης. Γραφικοί ξενώ-

νες µε φιλόξενους ιδιοκτήτες, µπιστρό 

στη θέση των παλιών καφενείων, εστι-

ατόρια δηµιουργικής κουζίνας, κατα-

φύγια άγριων ζώων, αθλητικές δρα-

στηριότητες, είναι µόνο µερικά από τα 

πράγµατα που προσφέρει το Νυµφαίο. 

Μία από τις πρώτες στάσεις είναι σί-

γουρα η Νίκειος Σχολή, το αρχιτεκτο-

νικό σήµα κατατεθέν του χωριού που 

λειτουργούσε ως σχολείο. Εκεί φυλάσ-

σονται συγκλονιστικά ντοκουµέντα 

από τις οικογένειες του χωριού. Αξίζει 

επίσης να επισκεφθεί κανείς το αρχο-

ντικό του Μιχαήλ Τσίρλη, του πλουσι-

ότερου Νεβεσκιώτη, που υπήρξε αρ-

χηγείο του Παύλου Μελά, όπως και 

το Σπίτι των Χρυσικών της Νέβεσκας, 

ένα ανακαινισµένο αρχοντικό που λει-

τουργεί ως Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐ-

ας, Λαογραφίας και Ιστορίας.

Η άνοιξη πάει στο Νυµφαίο
Τι κι αν πολλοί το θεωρούν έναν χει-

µερινό προορισµό, το Νυµφαίο είναι 

στα καλύτερά του την άνοιξη. Ο επι-

σκέπτης θα περπατήσει στις όχθες των 

λιµνών Ζάζαρη και Χειµαδίτιδα, όπου 

ζουν 141 είδη πουλιών και ευδοκι-

µούν 150 είδη φυτών, και θα χαθεί 

µέσα στα δάση της οξιάς όπου ο ανα-

ζωογονητικός αέρας κάνει τις ανάσες 

βαθύτερες. Φυσικά, µετά  το περπάτη-

µα στον καθαρό αέρα, που ανοίγει την 

όρεξη, έρχεται η ώρα του φαγητού. Κο-

ρυφαία επιλογή η βραβευµένη ταβέρ-

να «Θωµάς» στο χωριό Σκλήθρο µε τα 

διάσηµα σνίτσελ και τις 520 ετικέτες 

ελληνικών κρασιών στο κελάρι της. 

Πριν φύγετε απ’ το Νυμφαίο 
μην παραλείψετε να πάρετε 
μαζί σας τη γεύση του. Θα 
τη βρείτε στα σακουλάκια 
με τραχανά  και χυλοπίτες, 
ή σε βαζάκια μαρμελάδας 
και γλυκού του κουταλιού 
στο κατάστημα του Αστικού 
Συνεταιρισμού Γυναικών 
Νυμφαίου «Η Νύμφη»
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1
Σε δηµοψήφισµα του περιοδικού Voyager 
το Νυµφαίο αναδείχθηκε ένα από τα 
οµορφότερα χωριά της Ελλάδας. 

2
Το Καταφύγιο του Αρκτούρου για την 
καφέ αρκούδα αποτελεί από µόνο του 
λόγο για να επισκεφθεί κανείς το χωριό. 

3
Ο ορεινός οικισµός του Νυµφαίου κατοική-
θηκε το 1385 από Βλάχους Οδίτες, λατινό-
φωνους Μακεδόνες, φύλακες της Εγνατίας 
Οδού για πάνω από 1.000 χρόνια.

4
Ο γραφικός οικισµός περιβάλλεται από 
δάση οξιάς και βουνίσιους λειµώνες. 

5
Η βόλτα είναι απολαυστική στα λιθόστρω-
ντα καλντερίµια του χωριού.

1 2

3

5

4

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

Νυµφαίο
Το  Νυµφαίο είναι ορεινός 
οικισµός που χαρακτηρί-
στηκε από το 1978 ως δια-
τηρητέος παραδοσιακός οι-
κισµός. Υπάγεται στο ∆ήµο 
Αµυνταίου Φλώρινας. 
Βρίσκεται στο νότιο άκρο 
του νοµού, στις ανατολικές 
κλιτείς του όρους Βίτσι.
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Π 
ιστός στο στυλ των παλιών µα-

κεδονίτικων αρχοντικών, ο πα-

ραδοσιακός ξενώνας La Moara, 

που στα βλάχικα σηµαίνει νερό-

µυλος,  είναι λες και χτίστηκε στην κο-

ρυφή ενός απέραντου ζωγραφικού πί-

νακα. Μετά τα δάση και τα λιβάδια του 

ορεινού χωριού, ξεδιπλώνονται χαµη-

λότερα κοιλάδες, κατάσπαρτοι κάµποι, 

χωριά, λίµνες και οι επιβλητικοί ατµο-

ηλεκτρικοί σταθµοί της Πτολεµαΐδας. 

Ο εµβληµατικός αυτός ξενώνας του 

Νυµφαίου, ο πρώτος που λειτούργη-

σε όταν ξεκίνησε η αναγέννηση του, 

διαθέτει 8 µόλις δωµάτια, παραδοσια-

κά διακοσµηµένα και εξοπλισµένα µε 

όλες τις σύγχρονες ανέσεις. 

Στο εστιατόριο, τα σαλόνια, τον Καλόν 

Οντά µε κεντητές βελέντζες και τα τζά-

κια ο φιλοξενούµενος µπορεί να ξε-

κουραστεί και να χαλαρώσει. Από τον 

χώρο δεν λείπει η αίθουσα ψυχαγωγί-

ας µε µπιλιάρδο, επιτραπέζια παιχνί-

δια και βιβλιοθήκη. Και τι θα µπορού-

σε να συνοδεύσει καλύτερα αυτές τις 

στιγµές; Φυσικά, ένα κρασί από το ξα-

κουστό κελάρι του ξενώνα µε κρασιά 

των µακεδονικών αµπελώνων.

Ο ξενώνας La Moara αποτελεί επίσης 

την αγαπηµένη επιλογή για τη τέλεση 

γάµων, βαφτίσεων, επαγγελµατικών 

και άλλων εκδηλώσεων στους κήπους 

που τον περιβάλλουν. 

ΞΕΝΩΝΑΣ LA MOARA 
ΘΕΑ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ
 Στην κορυφή ενός πίνακα που φιλοτέχνησε η Γεωγραφία και γέµισε η Ιστορία
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Ο ξενώνας La Moara 
βρίκεται στην περιοχή 
του Νυµφαίου και 
περιβάλλεται από ένα 
µεγάλο αλπικό λειµώ-
να, κήπους και έλατα. 

Ο ξενώνας 
La Moara 
είναι ο 
πρωτός που 
λειτούργησε 
μετά την 
αναγέννηση 
του χωριού

1
Το κατάλυµα διαθέτει 8 άνετα δωµάτια, εστιατό-
ριο, 2 σαλόνια, 1 Καλόν Οντά και αίθουσα ψυχα-
γωγίας µε µπιλιάρδο, παιχνίδια και βιβλιοθήκη. 

2 
Οι οικοδεσπότες του La Moara κάνουν τους 
επισκέπτες να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους.

3
Κάθε πρωί οι φιλοξενούµενοι µπορούν να 
απολαύσουν ένα χορταστικό και υγιεινό πρωϊνό, 
φτιαγµένο µε µεράκι και τοπικά προϊόντα. 

4
Ο ξενώνας αναπαριστάνει αυθεντικά τα περίφηµα 
παλαιά αρχοντικά και στο εσωτερικό του.

5  
Τα δωµάτια προσφέρουν απεριόριστη θέα στο 
µαγευτικό τοπίο της περιβάλλουσας περιοχής.

6
Το La Moara στα βλάχικα σηµαίνει νερόµυλος. 
Στην περιοχή υπήρχε παλαιότερα ένας, ο οποίος 
έδωσε όνοµα στον ξενώνα.

1

2

3

4

5

6
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Στα µέσα Μαρτίου οι αρκούδες του Αρκτούρου ξύπνησαν φέρνοντας και 
φέτος την άνοιξη. Στην παρέα τους προστέθηκε πρόσφατα ο µικρός Λούιτζι

Γ Ι Α  Ν Α  Ξ Ε Ρ Ε Τ Ε

∆ράση 
στη φύση
Λίγα χιλιόµετρα 
µακριά από 
το Νυµφαίο 
απλώνονται οι λί-
µνες Ζάζαρη και 
Χειµαδίτιδα, από  
οµορφότερους 
υδροβιότοπους 
της Β. Ελλάδας 
και του δικτύου 
Natura 2000. 
Στην περιοχή 
έχουν καταγρα-
φεί 141 είδη 
πουλιών και 
150 είδη φυτών. 
Μάλιστα, η 
Χειµαδίτιδα απο-
τελεί έναν από 
τους σηµαντικό-
τερους τόπους 
αναπαραγωγής 
της βαλτόπαπιας, 
ένα είδος που 
απειλείται υπό 
εξαφάνιση. Στη 
Ζάζαρη οι πιο 
δραστήριοι µπο-
ρούν να δοκιµά-
σουν τις αντοχές 
τους κάνοντας 
ποδηλατάδα 
ή περίπατο µε 
άλογα στην περί-
µετρο της λίµνης, 
ξενάγηση µε τζιπ, 
τοξοβολία, πο-
δηλασία βουνού 
αλλά και κανό.

Π
όσοι φαντάζονται ότι επιβιώ-

νει ακόµη το φαινόµενο της 

αρκούδας-χορεύτριας; Πόσοι 

γνωρίζουν ότι η αρκούδα χρει-

άζεται να µεγαλώσει για 2 έτη δίπλα 

στη µητέρα της, ώστε να λάβει την κα-

τάλληλη εκπαίδευση που θα της επι-

τρέψει να επιβιώσει µόνη της; Ίσως 

λίγοι, και ανάµεσα σ’ αυτούς όλοι 

όσοι έχουν επισκεφθεί το καταφύ-

γιο του Αρκτούρου, το οποίο ιδρύθη-

κε το 1992 στο Νυµφαίο µε στόχο την 

προστασία της καφέ αρκούδας. Σε µία 

έκταση 50 στρµ. και σε υψόµετρο 1350 

µ. φιλοξενούνται τα συµπαθή ζώα, 10 

στον αριθµό, που ταλαιπωρηµένα από 

τον άνθρωπο αδυνατούν πλέον να βα-

σιστούν στις δικές τους δυνάµεις. Πρό-

σφατα, προστέθηκε στην παρέα τους 

ένα ορφανό αρκουδάκι που βρέθηκε 

να περιπλανιέται µόνο του. Οι φρο-

ντιστές της οργάνωσης το ονόµασαν 

«Λουίτζι» από τον Ιταλό τερµατοφύλα-

κα Μπουφόν, καθώς συνεχώς παίζει 

και να κρατά κάποια µπάλα.

Στο πλαίσιο του Αρκτούρου λειτουρ-

γεί και το «Κέντρο Προστασίας του Λύ-

κου» στο χωριό Αγραπιδιά. 

Ευχή των ανθρώπων του 
Αρκτούρου είναι µία µέρα 
να µην υφίσταται η ανάγκη 

λειτουργίας του. 

∆ΡΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΕΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ
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Ο ι πιπεριές Φλωρίνης είναι σί-

γουρα το πιο φηµισµένο λαχα-

νικό της περιοχής. Οι ντόπιοι τις 

τιµούν ιδιαίτερα όταν είναι γεµιστές. 

 

Υλικά για 20 πιπεριές:
20 µεγάλες πιπεριές Φλωρίνης

500 γρ. χοιρινό, κατά προτίµηση 

λαιµός, σε πολύ µικρά κυβάκια

100 γρ. ρύζι Καρολίνα

1 µέτριο κρεµµύδι σε ψιλά καρέ

1 κουτ. γλυκού πελτές, αραιωµέ-

νος σε 2 κουτ. σούπας νερό

1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή

1 κουτ. γλυκού θυµάρι ξερό, 

1 κουτ. γλυκιά πάπρικα

1 κουτ. γλυκού µπούκοβο

60 ml ελαιόλαδο

αλάτι

∆ιαδικασία:
Προθερµαίνουµε το φούρνο. Ψή-

νουµε τις πιπεριές σε ταψί για πε-

ρίπου 30 λεπτά, µέχρι να µαλακώ-

σουν. Ξεφουρνίζουµε. Κόβουµε 

από το κοτσάνι και βγάζουµε τα 

σπόρια. Σε µια κατσαρόλα σοτά-

ρουµε το χοιρινό για 5 λεπτά. Ρί-

χνουµε το κρεµµύδι και συνεχί-

ζουµε το σοτάρισµα. Προσθέτουµε 

τον πελτέ, τη ρίγανη, το θυµάρι, τη 

γλυκιά πάπρικα, το µπούκοβο και 

το αλάτι και ανακατεύουµε. Ρίχνου-

µε 200 ml νερό και βράζουµε για 

2 λεπτά. Ρίχνουµε το ρύζι. Μαγει-

ρεύουµε για περίπου 15 - 20 λεπτά, 

µέχρι να µαλακώσει το ρύζι και να 

φουσκώσει. Αν χρειαστεί προσθέ-

τουµε λίγο νερό µέχρι. Αποσύρου-

µε και αφήνουµε να κρυώσει ελα-

φρώς. Με ένα κουτάλι γεµίζουµε 

προσεκτικά τις πιπεριές, τις απλώ-

νουµε σε πιατέλα και σερβίρουµε.

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ
ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΙ 95 ΕΤΩΝ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΜΕΖΕΣ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ 
ΜΕ  ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΚΙΜΑ ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ

ΟΣΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ είναι ένας 

σχεδόν αιωνόβιος αµπελώνας, 

αλλά τόσο µοναδικό είναι και 

το Ξινόµαυρο Reserve Vieilles 

Vignes του Κτήµατος Άλφα 

από το Αµύνταιο της Φλώρι-

νας. Πρόκειται για µία µονο-

ποικιλιακή ετικέτα από ξερι-

κό αµπέλι 90 και πλέον ετών 

σε υψόµετρο 660 µέτρων. 

Κερδίζει αµέσως κάθε οινό-

φιλο µε το λαµπερό ρουµπινί 

του χρώµα µε έντονα ερυθρές 

ανταύγειες. Στη µύτη σύνθε-

το µπουκέτο µε χαρακτηρι-

στικά αρώµατα, µπαχαρικών, 

αποξηραµένου δαµάσκηνου 

και ντοµάτας. Στόµα γεµάτο 

µε ισορροπηµένη οξύτητα και 

µακρά επίγευση. Συνδυάζεται 

µε πλούσια κρέατα ψητά ή µα-

γειρεµένα σε πλούσια σάλτσα 

ντοµάτας. Ψητά λουκάνικα, 

κρεατόπιτες και ώριµα τυριά 

λιπαρά, ελαφρώς πικάντικα.
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Α D V E R T O R I A L

LA VITA E BELLA
Ανθεκτικότητα, ευελιξία και άριστη  
για την κατηγορία άνεση 
χαρακτηρίζουν το νέο Fullback Cross,  
την κορυφαία έκδοση στην γκάµα  
του pick up της Fiat, µαζί  
µε κάποια πιο έντονα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα

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

Π 
ρόκειται για ένα εξαιρε-

τικά λειτουργικό pick up 

όχηµα, το οποίο παράλ-

ληλα διαθέτει ένα εντυ-

πωσιακό lifestyle προφίλ χάρη 

στις αποκλειστικές λεπτοµέρει-

ες µαύρου µατ χρώµατος. Εξοπλί-

ζεται µε έναν ισχυρό υπερτροφο-

δοτούµενο κινητήρα πετρελαίου 

2,4 λίτρων, Euro 6 µε απόδοση 

180 ίππων και µέγιστη ροπή 430 

Nm στις 2.500 στροφές, που δια-

κρίνεται για τη µεγάλη ισχύ αλ-

λά και τα χαµηλά επίπεδα κατα-

νάλωσης. Ο υποψήφιος αγορα-

στής έχει τη δυνατότητα επιλο-

γής ανάµεσα σε δύο κιβώτια τα-

χυτήτων, ένα χειροκίνητο 6 σχέ-

σεων ή ένα αυτόµατο 5 σχέσεων. 

Το Fullback Cross βασίζεται 

στην εκδοχή double cab, µή-

κους 5,28 µ., πλάτους 1,81 µ. 

και ύψους 1,78 µ. Το µεταξόνιο 

είναι 3 µ. Παρά τις διαστάσεις, το 

Fiat ελίσσεται µε ευκολία σε διά-

φορες συνθήκες, καθώς διαθέτει 

την καλύτερη διάµετρο κύκλου 

στροφής στην κατηγορία, µόλις 

11,8 µ. Έχει ικανότητα φόρτωσης 

1.000 κιλών και ελκτική ικανότη-

τα 3.100 κιλών. 

Το σύστηµα µετάδοσης ξεχω-

ρίζει ανάµεσα στους ανταγωνι-

στές, διαθέτοντας έως και πέντε, 
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ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
TO ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ 

Fullback Cross συνοδεύεται από 

πλούσιο εξοπλισµό, που περιλαµ-

βάνει µεταξύ άλλων προβολείς Bi-

Xenon (προαιρετικά), φώτα ηµέρας 

LED, αυτόµατο διζωνικό κλιµατι-

σµό, cruise control, δερµάτινα κα-

θίσµατα και τιµόνι. Τα εµπρός κα-

θίσµατα είναι θερµαινόµενα, ενώ 

του οδηγού ρυθµίζεται ηλεκτρικά. 

Για την ασφάλεια των επιβατών 

φροντίζουν µεταξύ άλλων οι επτά 

αερόσακοι, το ηλεκτρονικό πρό-

γραµµα ευστάθειας (ESC), το σύ-

στηµα ευστάθειας ρυµουλκούµε-

νου TSA και το σύστηµα προειδο-

ποίησης αλλαγής λωρίδας (LDW).

εύκολες στη χρήση, ρυθµίσεις. 

Έτσι, ο οδηγός έχει στη διάθεσή 

του ένα ιδιαίτερο εργαλείο που 

µπορεί να αντιµετωπίσει µε ευ-

κολία κάθε έδαφος. 

Με το πάτηµα ενός κουµπιού, 

µπορεί να επιλέξει τη µετάδο-

ση κίνησης στους δύο τροχούς 

για µεγαλύτερη οικονοµία ή την 

τετρακίνητη µετάδοση. Για πιο 

απαιτητικά οδοστρώµατα, µπορεί 

να ασφαλίσει το κεντρικό διαφο-

ρικό Torsen. Όταν δυσκολεύουν 

τα πράγµατα, µπορεί να συµπλέ-

ξει τις χαµηλές σχέσεις µετάδο-

σης και την προαιρετική ασφάλι-

ση του πίσω διαφορικού. 

Το Fiat Fullback  
Cross συνοδεύεται με  
εγγύηση 8 ετών από  
την αντιπροσωπεία

ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές 
ξεκινούν 
από 33.890 
ευρώ για την 
έκδοση µε το 
χειροκίνητο 
κιβώτιο και 
36.590 για 
την έκδοση µε 
το αυτόµατο 
ενώ επιπλέον 
προσφέρεται 
προωθητική 
ενέργεια 
3.500€ και 
δώρο το 
προστατευτικό 
κάλυµµα 
καρότσας 
(bed-liner).

Τα αυτοκίνητα 
της Fiat– 

διαθέτει στην 
ελληνική 

αγορά η Fiat 
Professional 

Greece.
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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
Sial Canada   
Η Sial Canada, η µεγαλύτερη έκθεση Τροφίµων 
και Ποτών στη Β. Αµερική, θα πραγµατοποιηθεί 
στις 2-4 Μαΐου στο Μοντρεάλ.

10/05
Ελλάδος Γεύση
Από τις 10 έως τις 13 Μαΐου, στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Περιστερίου θα πραγµατοποιηθεί η 3η 
Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» για την Ελληνική 
Γαστρονοµία, τον Τουρισµό και τον Πολιτισµό.

11/05
Κτηνιατρικό Συνέδριο
Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία διοργανώνει 
το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο στο ξενοδοχείο 
Porto Palace Θεσσαλονίκης από 11-13 Μαΐου.

14/05
China Fruit Logistica
Η 1η Έκθεση για την προώθηση φρούτων και 
λαχανικών για επαγγελµατίες στην Κίνα θα 
πραγµατοποιηθεί από 14 έως 16 Μαΐου.

03/06
Παγκόσµιο Συνέδριο Σπόρων
Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Σπόρων (ISF) διοργανώ-
νει το Παγκόσµιο Συνέδριο στο Queensland της 
Αυστραλίας απο 3 έως 6 Ιουνίου.

14/06
Συµπόσιο των ΜW
Το παγκόσµιο οινικό γεγονός του καλοκαιριού 
είναι το 9ο Συµπόσιο του Institute of Masters of 
Wine από τις 14 ως και τις 17 Ιουνίου στην πόλη 
Logrono της επαρχίας La Rioja στην Ισπανία. 

Ο  ι ανοιξιάτικοι ψεκασµοί βρίσκονται στο φουλ στα δενδρώδη, ενώ οι πρώτες επεµβάσεις δακοκτονίας πρέπει να γί-
νουν εντός πρώτου δεκαηµέρου Ιουνίου λόγω πρωιµότητας. Ωστόσο µέχρι τέλος Μαΐου θα πρέπει να έχουν προ-
σληφθεί γεωπόνοι και προσωπικό γι’ αυτό οι ενδιαφερόµενοι να έχουν το νου τους για προκηρύξεις. Με όλα αυτά, 
κάποιοι βρίσκουν το χρόνο για Σχέδιο Βελτίωσης που πήραν και παράταση έως 6 Ιουνίου, ενώ άλλοι αναµένουν 
να ανοίξουν Κοµφούζιο και ψευδοσπορά ορυζώνων. Τώρα, οι βιοκαλλιεργητές καλό θα ήταν να µην περιµένουν     

                                 άλλο πρόγραµµα, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν και για τα Leader... καλό καλοκαίρι.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για τους µήνες Μάιο και Ιούνιο  

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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