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EDITORIAL

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΕΣ
ΤΟΥΛΙΠΕΣ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

Μαλθουσιανή παγίδα
και κρίσιμα διδάγματα
τις μέρες του κορωνοϊού

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

STEPHEN KING
«Συγγνώμη σε όσους
νιώθουν ότι ζουν το
μυθιστόρημά μου»
αναφερόµενος στο βιβλίο του
«The Stand» του 1978 που
περιγράφει µια πανδηµία

info

5,94

εκατοµµύρια δολάρια
αναµένεται να χάσει
η αµερικανική βιοµηχανία οίνου λόγω του
κορωνοϊού

50%
µείωση των τουριστικών ροών αναµένεται
στην Ελλάδα µέχρι το
τέλος του 2020

15

χρόνια από σήµερα οι
µέλισσες δεν θα είναι
αρκετές για να επικονιάσουν την αγροτική
παραγωγή, αναφέρει
µελέτη ισραηλινής
start-up
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Οι περίεργες µέρες που βιώνει τον τελευταίο καιρό η
ανθρωπότητα, κάνουν λίγο πιο επίκαιρο το δοκίµιο του
Τόµας Ρόµπερτ Μάλθους, που τιτλοφορείται ως «η αρχή
του πληθυσµού» (1798). Βασίζεται στην ιδέα ότι η αύξηση του πληθυσµού είναι δυνητικά εκθετική (γεωµετρική πρόοδος), ενώ η αύξηση της προσφοράς τροφίµων
ή άλλων πόρων είναι γραµµική (αριθµητική πρόοδος).
Με άλλα λόγια, 222 χρόνια πριν ο Μάλθους παρατηρεί
ότι η αύξηση της παραγωγής τροφίµων ενός έθνους
προσωρινά µόνο οδηγεί στην ευηµερία της κοινωνίας, καθώς αυτό που συµβαίνει στη συνέχεια είναι η
αύξηση του πληθυσµού, η οποία µε τη σειρά της υπονοµεύει την επιδιωκόµενη ευηµερία.
Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι έχουν την τάση να χρησιµοποιούν την αφθονία για την αύξηση του πληθυσµού παρά για τη διατήρηση ενός υψηλού βιοτικού
επιπέδου, µια άποψη που έχει γίνει γνωστή και ως
«Μαλθουσιανή παγίδα». Είναι µια θεωρία που υπαινίσσεται ότι για το µεγαλύτερο µέρος της ανθρώπινης ιστορίας, το εισόδηµα ήταν εν πολλοίς στάσιµο, επειδή οι τεχνολογικές ανακαλύψεις και πρόοδοι συντέλεσαν µόνο στην αύξηση του πληθυσµού,
παρά σε βελτιώσεις στο γενικό επίπεδο διαβίωσης.
Σηµειωτέον ότι οι παραπάνω επισηµάνσεις γίνονται µε
την απαρχή της βιοµηχανικής επανάστασης (γύρω στο
1800), όπου το κατά κεφαλήν εισόδηµα αυξάνεται κατακόρυφα σε κάποιες χώρες και είναι αυτές που ξεφεύγουν
από την παγίδα. Αντίθετα, η επιστηµονική τεκµηρίωση
βεβαιώνει ότι η τεχνολογική ανωτερότητα και η υψηλότερη παραγωγικότητα της γης είχαν σηµαντικές θετικές
επιπτώσεις στην πυκνότητα του πληθυσµού αλλά ασήµαντα αποτελέσµατα στο επίπεδο διαβίωσης.
Στη Βαβυλωνία για παράδειγµα, κατά την περίοδο
από το 1800 έως το 1600 π.Χ., ο ηµερήσιος µισθός
ενός συνηθισµένου εργάτη ήταν αρκετός για να αγοράσει περίπου 15 λίβρες σίτου. Στην κλασική Αθήνα
περίπου το 328 π.χ., ο αντίστοιχος µισθός αντιστοιχούσε να αγοράσει περίπου 24 λίβρες σίτου. Στην
Αγγλία, τέλος, το 1800 µ.Χ. ο µισθός αντιστοιχούσε περίπου σε 13 λίβρες σίτου. Παρά τις τεχνολογικές προόδους ανάµεσα σε αυτές τις κοινωνίες, ο καθηµερινός µισθός µόλις και µετά βίας διαφοροποιούνταν.
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Η AΠΟΨΗ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Το ίαμα της φύσης

Π

όσους λόγους µπορεί να βρει κανείς για να
«αγαπήσει» το πορτοκάλι; Πολλούς, πάρα
πολλούς… Είναι ένα φρούτο µε µοναδικό
άρωµα, υπέροχη γεύση και µια σάρκα γεµάτη χυµούς. Τα θρεπτικά του στοιχεία θωρακίζουν το ανοσοποιητικό σύστηµα του ανθρώπου. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταµίνη C, ενισχύει την άµυνα του
οργανισµού και τον προφυλάσσει από τις ιώσεις, συµβάλλοντας στην καλή λειτουργία των λευκών αιµοσφαιρίων,
ρόλος των οποίων είναι η αντιµετώπιση των ιών.
Αυτό το χαρακτηριστικό άλλωστε έχει δηµιουργήσει µια
αυξανόµενη ζήτηση τις τελευταίες εβδοµάδες στις χώρες
που πλήττονται κυρίως από την εξάπλωση του Covid-19,
όπως διαβάζουµε στο freshplaza.com. Οι καταναλωτές σε
όλον τον κόσµο προσπαθούν να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες εντάσσοντας στη διατροφή τους περισσότερα λαχανικά, φρούτα και, φυσικά, πορτοκάλια.
Χρειάζονται κι άλλοι λόγοι; Λοιπόν, το άρωµά του έχει
αναζωογονητικές και χαλαρωτικές ιδιότητες. Το αιθέριο
έλαιο του πορτοκαλιού χρησιµοποιείται στην αρωµατοθεραπεία για την καταπολέµηση του άγχους, της αϋπνίας
και άλλων καταστάσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία

C
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του νευρικού συστήµατος. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε άπειρους τρόπους στην κουζίνα. Χρησιµοποιείται σε σαλάτες, πίτες, µαγειρευτά κρέατα, ως αρωµατικό
σε λουκάνικα και αλλαντικά και φυσικά σε γλυκά, άλλωστε είναι ο καλύτερος φίλος της σοκολάτας. Ένας ακαταµάχητος συνδυασµός µε τη βελούδινη αίσθηση και το πάθος της σοκολάτας να παντρεύεται µε τα αιθέρια έλαια του
πορτοκαλιού. Γίνεται, επίσης, µοναδικό γλυκό του κουταλιού και µαρµελάδα.
Είµαστε τυχεροί να ζούµε σε µια χώρα µε µεγάλη παραγωγή του συγκεκριµένου φρούτου. Η πορτοκαλιά καλλιεργείται κυρίως στην Αργολίδα, τη Λακωνία, την Άρτα, την
Ηλεία, τη Μεσσηνία και την Κορινθία. Οι παραδοσιακές µεσοπρώιµες κοινές ποικιλίες, Άρτας και Χανίων, ωριµάζουν
τον Ιανουάριο, ενώ στις κοινές ποικιλίες ανήκει και η ποικιλία Βαλέντσια που ωριµάζει τέλη άνοιξης και καλοκαίρι.
Πολύ διαδεδοµένες είναι οι οµφαλοφόρες ποικιλίες, µε
πιο γνωστή την ποικιλία Μέρλιν, που διακρίνονται καθώς
οι καρποί φέρουν οµφαλό, ένα µικρό καρπό στην άκρη,
ακριβώς απέναντι από τον ποδίσκο. Επίσης, τα τελευταία
χρόνια έχουν εισαχθεί οι ποικιλίες Navel ή Ναβαλίνες µε
εξαιρετική ποιότητα και απόδοση. Παραδοσιακές ποικιλίες όπως το αιµατόχρωµο σανγκουίνι, έχουν περιοριστεί.

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου
160 ποικιλίες πορτοκαλιάς

Εκατό γραµµάρια πορτοκαλιού
αποδίδουν µόλις 47 θερµίδες
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ΣΤΙΓΜΕΣ

ΑΠΟ ΤON ΚΟΣΜΟ

«ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
εντοπιότητα των προϊόντων αγροδιατροφής αποκτά όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα στους Ευρωπαίους καταναλωτές την περίοδο της
πανδηµίας, µε το Politico να βαφτίζει την τάση αυτή ως αγροδιατροφικό πατριωτισµό (gastronationalism). Στις αντιστάσεις των Βορείων ως προς τα
corona – οµόλογα, στα κλειστά σύνορα των πρώτων ηµερών εµφάνισης του νέου κορωνοϊού στην
Γηραιά Ήπειρο, στις διστακτικές εξαγωγές ιατρικού
εξοπλισµού, έρχεται τώρα να προστεθεί και ένας
επικίνδυνος για την ουσία της ενιαίας αγοράς παράγοντας, «ο διατροφικός πατριωτισµός» σηµειώνει το Politico. Το έγκριτο µέσο ενηµέρωσης έχει
διαµορφώσει τον όρο αυτόν ήδη εδώ και µήνες,

Η
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προσπαθώντας να περιγράψει τις προσπάθειες
που καταβάλουν υπερδυνάµεις της αγροδιατροφής της ΕΕ όπως είναι η Γαλλία και η Ιταλία, για να
προστατεύσουν και να αναδείξουν την αγροτική
παραγωγή τους. Σε δηµοσίευµα τον Ιανουάριο, το
Politico εισάγει για πρώτη φορά τον όρο «αγροδιατροφικός πατριωτισµός», σε ρεπορτάζ σχετικά µε
τις διεργασίες που εκκίνησε το κουιντέτο χωρών
του ευρωπαϊκού Νότου για την σήµανση της α’
ύλης στα τελικά τρόφιµα.
Τις πρώτες ηµέρες του lockdown στην Ευρώπη, ο
Γάλλος υπουργός Οικονοµικών, Μπρούνο ΛεΜερ,
κάλεσε τις αλυσίδες λιανικής να γίνουν «οικονοµικά πατριωτικές» και να προτιµούν προϊόντα Γάλλων παραγωγών. «Φτιάξτε απόθεµα µε γαλλικά προϊόντα» δήλωσε χαρακτηριστικά
INFO
σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Η πρόΈνας εν δυνάσκληση αυτή έρχεται λίγα 24ωρα µετά
µει επικίνδυνος για
την ουσία της ενιαίας
την απόφαση της γαλλικής κυβέρνηαγοράς παράγοντας,
σύµφωνα µε το
σης να κλείσει όλες τις υπαίθριες λαϊPolitico
κές αγορές, µε την ηγέτιδα του ακροδεξιού µετώπου, Μαρίν Λεπέν, να χαιρετά το
κάλεσµα. Οι Γάλλοι λιανοπωλητές ανταποκρίθηκαν
άµεσα. Η γνωστή αλυσίδα Carrefour, δεσµεύτηκε
ότι θα σταµατήσει να πουλάει φρούτα και λαχανικά
εισαγωγής, όποτε υπάρχει η γαλλική εναλλακτική.
Το προβληµατικό σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι τόσο τα άµεσα εµπορικά και πολιτικά αντανακλαστικά σε µια περίοδο κρίσης, ώστε να «κοντύνει» η αλυσίδα εφοδιασµού, αλλά το ενδεχόµενο
επέκτασης της λογικής αυτής και τους επόµενους
µήνες. Η κουλτούρα εσωστρέφειας άλλωστε είναι
εγγενής απ’ ό,τι φαίνεται σε αρκετά κράτη µέλη
της ΕΕ, όταν πρόκεται για τέτοια ζητήµατα.
Ας σηµειωθεί ότι ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι ντι Μάγιο, δήλωσε πρόσφατα πως
το πρώτο οικονοµικό µέτρο που µπορεί να πάρει
το σύνολο των πολιτών της χώρας, είναι η αγορά αποκλειστικά ιταλικών προϊόντων ενώ η πορΤο ευρωπαϊκό µέσο
τογαλική εφηµερίδα Publico καταγράφει αντίενηµέρωσης έχει
στοιχα αιτήµατα και από την πολιτική ηγεσία της
διαµορφώσει τον όρο
αυτόν εδώ και µήνες
Ιβηρικής χώρας. Υπάρχουν ωστόσο και δυτικά
σε ρεπορτάζ σχετικά
κράτη που αντιδρούν σε αυτό. Με δηλώσεις του
µε τις διεργασίες του
ευρωπαϊκού Νότου
στο Politico, o υπουργός Οικονοµικών του Βελγίγια τη σήµανση της α’
ου Αλεξάντερ ντε Κρο, υποστήριξε πως θα πρέπει
ύλης στα τρόφιµα
να παρακολουθήσει στενά η Κοµισιόν το ενδεχόµενο να ενταθούν αυτές οι κινήσεις.
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ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

∆ΙΟΡΑΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ

Εξετάζοντας προσεκτικά ποιοι βρίσκουν δρόµους στο χώρο της αγροτικής
οικονοµίας, βλέπουµε να ξεχωρίζουν εκείνοι που είδαν τα πράγµατα αλλιώς. Που
επένδυσαν στην πρωτογενή παραγωγή για να της δώσουν οι ίδιοι υπεραξία.
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ
ΜΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΟΥΜΙ∆ΗΣ
Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ
ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆Α ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΩΡΗΣ
ΤΟ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ»
∆ΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

Όταν ένας πληροφορικάριος,
με αφορμή μια προπτυχιακή
εργασία για τα μύρτιλλα, φτάνει
να παράγει, να τυποποιεί και να
εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε μητροπόλεις
της Ασίας, κάτι κάνει καλά! Αυτό
που φοβήθηκε στην αρχή, δηλαδή η έλλειψη τεχνογνωσίας,
είναι αυτό που του δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτός είναι
ο Πέτρος Καρυπίδης, από το
Αμύνταιο η δουλειά του συνιστά
παράδειγμα για πολλούς.

Το γεγονός ότι άλλος ένας
Πέτρος, Ναουμίδης αυτήν τη
φορά, επίσης από την περιοχή
της Φλώρινας, κάνει κάτι ξεχωριστό και με τον δικό του τρόπο
είναι τυχαίο. Εδώ, πρόκειται
για μια οικογενειακή επιχείρηση
που κατάφερε να δώσει στην
περίφημη πιπεριά της Φλώρινας
τη δική της υπεραξία. Σποροπαράγει, καλλιεργεί βιολογικά και
μεταποιεί σπάνιες ποικιλίες της
κόκκινης πιπεριάς, για την οποία
έχει ετοιμάσει και φάκελο ΠΟΠ.

Ένα νέο λευκό τυρί από αιγοπρόβειο γάλα και μάλιστα σε αναλογία
50-50% κοσμεί τον τελευταίο
χρόνο την παλέτα της τυροκομικής
επιχείρησης του Γιάννη Σταθώρη
στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Το
«Αριστοτέλειον», όπως ονομάζεται
το νέο brand, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει τρόπος να δώσει
κανείς ταυτότητα στο προϊόν του
και επιλογές στον καταναλωτή,
χωρίς να τρέχει ασθμαίνοντας
πίσω από το άρμα της πολυθρυλούμενης Φέτας.
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ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ
ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟ∆ΗΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ
Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς στην ευρύτερη περιοχή Συκουρίου, του Δήμου Τεμπών,
στους πρόποδες του Κισσάβου, είναι παλιά υπόθεση με πάνω από 50 χρόνια ιστορίας.
Έζησε οικογένειες, σπούδασε παιδιά, πάντρεψε κορίτσια, όπως θα ‘λεγαν οι παλιοί. Πέρασε βέβαια και μπόρες. Τις περισσότερες φορές τη ζημιά την έκανε ο πάγκος. Κι αυτό τον
καιρό, οι εκκρεμμότητες για τον ΕΛΓΑ είναι πολλές και θα πρέπει να τις αναλάβει. Πέραν
αυτού όμως, σήμερα η καλλιέργεια για να έχει μέλλον θα πρέπει να συγκροτηθεί σε νέες
βάσεις και το προϊόν του αμυγδάλου να τύχει άλλης διαχείρισης. Ένας εξ αυτών που δείχνουν το δρόμο, είναι και ο Κώστας Μητροδήμος. Με περισσότερα από 150 στρέμματα
αμυγδαλιές αποτελεί πρότυπο καλλιεργητή (ανεμογεννήτριες προστασίας σε όλα τα κτήματα) αλλά και παράδειγμα όσον αφορά στην «κάθετη» διαχείριση της παραγωγής του.

Η πολιτική επιτυχία δεν έρχεται
πάντα από τα μεγάλα οράματα.
Είναι κάποιες φορές που έρχεται
από την επιμονή στην επίλυση
κάποιων μικρών επιμέρους
θεμάτων τα οποία έχουν μεγάλη
σημασία για πολύ κόσμο. Η λύση
διευθέτησης (σε 18 δόσεις) των
ληξιπρόθεσμων λογαριασμών
της ΔΕΗ που έχουν στα χέρια
τους 30.000 αγρότες με κομμένο
ρεύμα είναι ένα τέτοιο λεπτό και
ευαίσθητο θέμα. Και με πολλή
επιμονή και επιμονή ο Κώστας
Σκρέκας το έλυσε.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

1
ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΟΙΑΖΟΥΝ
ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΛΕΕΙ Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ HASAN BAGLAR
Ανάµεσα στις καλύτερες του διεθνούς διαγωνισµού φωτογραφίας «The Perfect Moment Photo Contest» κατατάχθηκε
η λήψη µε τα δύο αλογάκια της Παναγιάς, που τραβήχθηκε στην Κύπρο από τον Hasan Baglar. Στην ξεχωριστή εικόνα
εµφανίζονται δύο αλογάκια της Παναγίας πάνω σε ένα κλαδί, µε τεντωµένα τα µπροστινά τους πόδια προς τα πάνω. Η
κίνηση κάνει τα φτερά τους να ανοίγουν, αποκαλύπτοντας τα φανταχτερά τους χρώµατα. «Τα αλογάκια της Παναγίας
δεν είναι εύκολο να τα βρεις και να τα δεις. Κρύβονται πολύ καλά. Αλλά εκείνη την ηµέρα ήµουν πολύ τυχερός. ∆εν
µπορούσα να πιστέψω στα µάτια µου, ήταν σαν όνειρο. Όταν τα αλογάκια της Παναγίας είδαν το φλας της κάµεράς
µου, έκαναν µια ενδιαφέρουσα κίνηση. Όταν φοβούνται κάτι, σηκώνουν τα άκρα τους και ανοίγουν τα φτερά τους.
Μοιάζουν µε χαµογελαστό χορευτή» δήλωσε ο φωτογράφος.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

2
ΤΑ ΜΑΥΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΑΓΑΠΟΥΝ ΜΟΝΟ
ΤΟΝ ΕΥΦΡΑΤΗ
Φυτρώνουν στο Χαλφέτι, το
λεγόµενο και «χωριό µε τα
µαύρα τριαντάφυλλα», µια µικρή
αγροτική περιοχή, στην ανατολική
όχθη του ποταµού Ευφράτη,
στη νοτιοανατολική Τουρκία.
Έχουν το ίδιο σχήµα µε τα κοινά
τριαντάφυλλα, αλλά το χρώµα
τους τα κάνει να µοιάζουν εντελώς
διαφορετικά από τα συνηθισµένα.
Αν και φαίνονται κατάµαυρα, στην
ουσία το χρώµα τους είναι πολύ
σκούρο βυσσινί και αυτό οφείλεται
στη σύσταση του εδάφους της
περιοχής και το pH του νερού που
προέρχεται από τον Ευφράτη.
Όταν ανθίζουν την άνοιξη έχουν
σκούρο κόκκινο χρώµα και
γίνονται µαύρα το καλοκαίρι.
Οι ντόπιοι τα θεωρούν σύµβολο
έρωτα, ελπίδας και πάθους,
αλλά και θανάτου και άσχηµων
µαντάτων. Το είδος απειλήθηκε
µε εξαφάνιση όταν οι κάτοικοι
του χωριού µετακινήθηκαν από το
«παλιό» Χαλφέτι το 1990, σε ένα
νέο χωριό, 10 χιλιόµετρα από την
αρχική τοποθεσία. Αυτή η µικρή
απόσταση αποδείχτηκε θανάσιµη
για τα τριαντάφυλλα. Οι κάτοικοι
φύτεψαν τριαντάφυλλα και στο νέο
χωριό, αλλά τα λουλούδια δεν τα
πήγαν καλά στο νέο περιβάλλον.
Τότε οι τοπικές αρχές ανέλαβαν
να τα σώσουν. Συνέλεξαν σπόρους
από το χωριό και τους έσπειραν
πιο κοντά στην αρχική τοποθεσία.
Από τότε, τα µαύρα τριαντάφυλλα
ευδοκιµούν και πάλι.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Ο στρατηγός George
Marshall εµπνευστής του
τεράστιου προγράµµατος
οικονοµικής βοήθειας
µε το οποίο οι Ηνωµένες
Πολιτείες συνέβαλαν
αποφασιστικά στην
ανοικοδόµηση της
∆υτικής Ευρώπης
µετά τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΑΝΟΡΘΩΣΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ MARSHALL

ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΡΣΑΛ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τα δολάρια που κατέφθασαν
το 1948 στην Ευρώπη για να
βοηθήσουν την οικονοµία της
µετά από τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο, ανορθώνοντας και
τη γεωργική δραστηριότητα,
µνηµονεύουν εν µέσω
πανδηµίας Ευρωπαίοι
οικονοµολόγοι, αξιωµατούχοι
της Κοµισιόν και ηγέτες των
κρατών µελών.
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

ε λιγότερο από µια τετραετία, τα 12 δισ. δολάρια του Σχεδίου Μάρσαλ αύξησαν κατά 24%
τη βιοµηχανία της Ευρώπης συγκριτικά µε τα επίπεδα πριν
από τον πόλεµο, επανέφεραν την
αγροτική παραγωγή στα προπολεµικά
δεδοµένα και έβαλαν τις βάσεις της
σύγχρονης ιστορίας που οδήγησαν
στους σηµερινούς συσχετισµούς δυνάµεων. «Χρειαζόµαστε ένα Σχέδιο
Μάρσαλ για την Ευρώπη» υποστήριξε

Σ

πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen,
εξηγώντας πως τα πολλά δισ. ευρώ σε
επενδύσεις που απαιτούνται σήµερα
για να αποφευχθεί µια ακόµα µεγαλύτερη καταστροφή στην οικονοµία
της Ευρώπης είναι αυτά που θα «φέρουν πιο κοντά τις επόµενες γενιές
Ευρωπαίων πολιτών, είναι µια ευκαιρία να ανανεώσουµε το αίσθηµα της
κοινότητας ανάµεσα στα έθνη της ΕΕ».
Παρά τις αντιστάσεις συντηρητικών
οικονοµιών της κεντρικής και βόρει-

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

16-20_marshall.indd 17

ΜΑΙΟΣ 2020

17

22/04/2020 01:19

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ας Ευρώπης, η πολεµική οικονοµία που προβάλλουν χώρες
σαν την Ισπανία, την Ιταλία, τη
Γαλλία και την Ελλάδα αποτελεί µια από τις λίγες ασφαλείς
λύσεις, αφού εκ των υστέρων
φαίνεται ότι το οικονοµικό και
γεωστρατηγικό πείραµα που
επιχείρησε το 1948 ο τότε
υπουργός εξωτερικών των
ΗΠΑ, στρατηγός George
Marshall, πέτυχε.

Τι ήταν το Σχέδιο Μάρσαλ
Στα µισά του 20ού αιώνα οι
ΗΠΑ ήταν η µόνη δύναµη που
είχε τα περιθώρια να δώσει οικονοµική βοήθεια, µε τις βιοµηχανίες της να βγαίνουν από τον
πόλεµο µε σχεδόν µηδενικές

Ευνόησε τους
Αμερικανούς αγρότες
και έφερε επενδύσεις
η εξαγωγική δράση
του Σχεδίου Μάρσαλ

υλικές απώλειες και σταθερά
ενισχυόµενες. Παράλληλα, στο
ανατολικό τµήµα της ευρωπαϊκής ηπείρου δεσπόζει το κόκκινο αστέρι του σοσιαλισµού και
της ΕΣΣ∆, που παρά την τεράστια καταστροφή της παραγωγικής βάσης της, έχει αναδειχθεί
σε πόλο έλξης για τους λαούς.
Υπό την αγωνία περιορισµού
της γοητείας που είχε στους συντετριµµένους λαούς της Ευρώπης το προοδευτικό σοσιαλιστικό µοντέλο οργάνωσης της
οικονοµίας, οι ΗΠΑ «µοίρασαν»
δισεκατοµµύρια δολάρια, πλέον των 128 δισ. µε σηµερινούς
όρους, ώστε να ανακατασκευαστούν πόλεις, δίκτυα µεταφορών και να ενεργοποιηθούν εκ
νέου οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και η αγροτική παραγωγή. Μαζί µε αυτήν τη χρηµατοδότηση, Ευρωπαίοι τεχνικοί,
µηχανικοί και οικονοµολόγοι
ταξίδευσαν στην άλλη όχθη του
Ατλαντικού για να δουν τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα που

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΡΣΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΡΥΖΙ 1.600%

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 382%

ΠΑΤΑΤΑ 305,2%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΟΚΤ 1944 - ΙΟΥΝ 1962

ΟΣΠΡΙΑ 143,8%
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ΣΚΛΗΡΟ 182,5%
ΣΙΤΑΡΙ

2,3

∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

Το σχέδιο του
στρατηγού Gerge
Marshall ευνόησε
την αµερικανική
οικονοµία καθώς
Μέσα σε δύο χρόνια,
ως το 1950, οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν
αγοράσει προϊόντα
και υπηρεσίες από
τις ΗΠΑ, αξίας 9,8
δισ. δολαρίων, εκ
των οποίων τα 4,7
δισ. αφορούσαν σε
τρόφιµα και αγροτικά
προϊόντα.

κυριαρχούσε εκεί και, στη συνέχεια, να εκπαιδευθούν και να καταρτιστούν ώστε να υλοποιήσουν
ό,τι είδαν στις χώρες της Ευρώπης.
Η αµερικανική βοήθεια προς τις
χώρες της Ευρώπης θα χωριζόταν
σε δύο τµήµατα: Την άµεση και
την έµµεση. Η άµεση βοήθεια θα
δινόταν σε δολάρια που θα χρησίµευαν για την αγορά προϊόντων. Η έµµεση βοήθεια ήταν τα
λεγόµενα δικαιώµατα αναλήψεως (drawing rights), που θα χρησιµοποιούνταν για τις ανταλλαγές προϊόντων µεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών που µετείχαν στο Σχέδιο, ενισχύοντας µεταξύ άλλων το εµπόριο ανάµεσα στα κράτη της Ευρώπης. Η
έµµεση βοήθεια προϋπέθετε ότι
τα ευρωπαϊκά κράτη θα υπέγραφαν µεταξύ τους διµερείς συµφωνίες που θα καθόριζαν ποια
είδη εµπορευµάτων θα εισάγονταν και θα εξάγονταν ανάµεσα
στα συµβαλλόµενα κράτη, κάτι
που δεκαετίες αργότερα οδήγησε στην ενιαία αγορά.

ΕΥΝΟΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ των ΗΠΑ και το τραπεζικό σύστηµα της χώρας δεν βγήκαν µείον από την όλη υπόθεση. Μέσα σε δύο χρόνια, ως το 1950, οι ευρωπαϊκές
χώρες είχαν αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες από τις
ΗΠΑ, αξίας 9,8 δισ. , εκ των οποίων τα 4,7 δισ. αφορούσαν σε τρόφιµα και αγροτικά προϊόντα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε έκθεση που είχε συνταχθεί από αµερικανική
κρατική υπηρεσία, σε 1,398 δισ. ανήλθαν οι εξαγωγές
σιτηρών και αλευριού προς την Ευρώπη, ενώ 1,128 δισ.
δολάρια απέδωσαν οι αγορές βάµβακος, µε άλλα 369
εκατ. δολάρια να συµπληρώνουν οι πωλήσεις καπνού.
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Η καλλιέργεια ρυζιού, µε τις ευλογίες του Σχεδίου Μάρσαλ, θεωρείται η µεγαλύτερη κατάκτηση της ελληνικής γεωργίας µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.

ΤΟ «ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ» ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΜΟΛΙΣ ΤΟ 1954 ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΓΙΞΑΝ ΤΟΥΣ 75.000 ΤΟΝΟΥΣ
Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ της καλλιέργειας
ρυζιού στην Ελλάδα οφείλεται σε
µεγάλο βαθµό στο Σχέδιο Μάρσαλ και συγκεκριµένα σε έναν
Αµερικανό γεωπόνο ονόµατι
Walter Packard ο οποίος έδειξε
στους αγρότες γύρω από τα ∆έλτα ποταµών, πώς να το καλλιεργούν. Αρχικά οι Έλληνες αγρότες, σε περιοχές της Θράκης, της
Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Αιτωλοακαρνανίας,
υποδέχτηκαν µε µισό µάτι την
πρόταση του Αµερικανού ειδικού, αφού η εµπειρία τους τους
είχε δείξει πως οι περισσότερες

Όταν Walter Packard
έφυγε α, η χώρα εξήγαγε 75.000 τόνους
ρυζιού, ενώ κάλυπτε
σηµαντικά τον εφοδιασµό της εγχώριας
αγοράς. Σύµφωνα µε
το περιοδικό Time
µια επένδυση 43.000
δολαρίων απέδωσε
για την ελληνική οικονοµία περισσότερα
από 10 εκατοµµύρια.

καλλιέργειες στα αλκαλικά εδάφη των περιοχών αποτύγχαναν,
πόσω µάλλον το ρύζι.
Μια οµάδα ειδικών µε επικεφαλής τον Walter Packard καλούσαν όλους τους ενδιαφερόµενους σε µια αίθουσα του εκάστοτε χωριού όπου τους παρουσίαζαν και συζητούσαν τα σχέδια. Στην αρχή, κανένας από
τους αγρότες δεν πίστευε ότι
θα µπορούσε να καλλιεργηθεί ρύζι, αλλά ήταν πρόθυµοι
να προχωρήσουν, αν δεν επιβαρύνονταν µε έξοδα. Η οµάδα των Αµερικανών δεχόταν

να καταβάλει επιπλέον στο χωριό ως ενοίκιο το 10% της πειραµατικής καλλιέργειας, ώστε
να ξεπεραστεί ο σκεπτικισµός
τους, ενώ παράλληλα τα έργα
διαχείρισης των εδαφών δηµιουργούσαν θέσεις εργασίας για
τους χωρικούς.
Οι επενδύσεις που έγιναν σ για
το ρύζι, δεν περιορίστηκαν µόνο στις καλλιεργητικές απαιτήσεις, αλλά και στη διαχείριση
της πρώτης ύλης µετά την συγκοµιδή, αφού χρειάστηκαν
στεγνωτήρια και ειδικά διαµορφωµένοι χώροι αποθήκευσης.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Ως τον ∆εκέµβριο του 1953,
µε την ολοκλήρωση του βασικού κορµού του Σχεδίου Μάρσαλ, η αγροτική παραγωγή
της Ελλάδας, είχε διπλασιαστεί συγκριτικά µε τα προπολεµικά επίπεδα.

ΚΑΘΕΤΗ ΗΤΑΝ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του Σχεδίου Μάρσαλ βρίσκει την Ελλάδα σε επαναστατική κατάσταση,
µε την ταξική αναµέτρηση, έπειτα από την ανεπιτυχή κηδεµονία
των Βρετανών, να απαιτεί ειδική
µεταχείριση από την πλευρά των
ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό, τα ποσά
που πήρε η χώρα από το Σχέδιο
Μάρσαλ είναι δύσκολο να υπολογιστούν, µε τον αριθµό να κυµαίνεται από τα 376 µέχρι τα 946
εκατ. δολάρια. Πάντως, η συνολική αµερικανική βοήθεια, στο
διάστηµα Οκτώβριος 1944 - Ιού-
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νιος 1962, ανήλθε σε 2,3 δισεκατοµµύρια δολάρια, άνω του 90%
των οποίων ήταν δωρεάν παροχή και τα υπόλοιπα σε µορφή δανεισµού, σύµφωνα µε τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο, οικονοµολόγο και συγγραφέα του βιβλίου
«Γέφυρες συνεργασίας - Σχέδιο
Μάρσαλ και Ελλάδα» (εκδ. Ικαρος). Το ποσό αυτό αναλογεί σήµερα σε 21 δισ. δολάρια.

Πρωταγωνιστεί
η Αγροτική Τράπεζα
Η Αγροτική Τράπεζα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην απορρό-

φηση των κονδυλίων. Σε πρώτη
φάση, ανέλαβε τη µεταφορά τροφίµων και τη διανοµή τους σ’ όλη
την ελληνική επικράτεια. Σηµαντικό κοµµάτι της δραστηριότητάς της
ήταν η παροχή δανείων, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων διατέθηκε κυρίως για τη βελτίωση του συστήµατος άρδευσης. Περίπου 45
εκατ. δολάρια αξιοποιήθηκαν για
την αγορά αγροτικών µηχανηµάτων. Ένα άλλο, καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό (10,4 εκατ. δολάρια) δόθηκε και πάλι υπό τη µορφή δανείων, µε σκοπό την ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας. Παράλληλα, χρηµατοδοτήθηκαν εταιρείες και βιοµηχανίες που
δραστηριοποιήθηκαν στα χηµικά
λιπάσµατα και την υφαντουργία.
Μέχρι και εισαγωγές 7.500 µουλαριών και 60.000 προβάτων έγιναν.
Ως τον ∆εκέµβριο του 1953, µε την
ολοκλήρωση του βασικού κορµού
του Σχεδίου Μάρσαλ, η αγροτική
παραγωγή της Ελλάδας, είχε διπλασιαστεί συγκριτικά µε τα προπολεµικά επίπεδα. Από την άλλη η κτηνοτροφία αναπτύχθηκε καθυστερηµένα, εξαιτίας των συγκρούσεων σε διάφορους ορεινούς όγκους. Παράλληλα οι εισαγωγές της χώρας περιορίστηκαν ως το 1954 σε ζάχαρη,
καφέ, κακάο και µπαχαρικά, σε ποσοστό 54%, χάρη στην αύξηση των
εκτάσεων και των αποδόσεων ανά
στρέµµα που επέτρεψαν οι παρεµβάσεις του Σχεδίου για τα προϊόντα
που παράγονταν στη χώρα.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

Πάνω απ’ όλα η αξία της ανθρώπινης ζωής
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και άμεση κινητοποίηση ισχυροί παίχτες της
ελληνικής αγοράς συνδράμουν στην εθνική προσπάθεια κατά της πανδημίας
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με στοχευµένες λύσεις και ειδικά εργαλεία δίπλα σε εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες

Σ

τη µάχη κατά του κορωνοϊού
βρίσκεται από την πρώτη στιγµή η Τράπεζα Πειραιώς αναλαµβάνοντας στοχευµένες
πρωτοβουλίες, παράλληλα µε τη διασφάλιση της οµαλής συνέχισης των
λειτουργιών της σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πρωτοπόρος σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, που εστιάζουν
στη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας, η Τράπεζα
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Πειραιώς από τις πρώτες ηµέρες της
υγειονοµικής κρίσης COVID 19 ανακοίνωσε τη δωρεά υγειονοµικού υλικού πρώτης ανάγκης, το οποίο επιλέγεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
υπουργείου Υγείας, καθώς οι ανάγκες του συστήµατος υγείας αυξάνονται καθηµερινά. Επιπλέον, θα προσφέρει στο υπουργείο Υγείας ποσό
ίσο µε το συνολικό ποσό, που θα
αποταµιεύουν οι πελάτες της µέσω

της υπηρεσίας Pay & Save. Οσο µεγαλύτερο είναι το ποσό της αποταµίευσης, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και
η οικονοµική συνεισφορά της Τράπεζας Πειραιώς. Με αυτό τον τρόπο,
το Pay & Save συµβάλλει επίσης στη
χρήση πλαστικού χρήµατος, όπως
απαιτούν οι ανάγκες της εποχής.
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και
την επιδείνωση των συνθηκών στην
οικονοµία, η Τράπεζα βρίσκεται δί-
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Μικροµεσαίες επιχειρήσεις
και ελεύθεροι επαγγελµατίες

πλα σε εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες
της, µε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία µαζί τους, ώστε µέσω στοχευµένων λύσεων και ειδικών εργαλείων να περιορίζονται οι αρνητικές
επιπτώσεις στις δραστηριότητες και
να εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους.

Η αναστολή καταβολής χρεολυσίων
ενήµερων δανείων, στην περίπτωση
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελµατιών, αφορά πελάτες που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους κλάδους, που
πλήττονται από την εξάπλωση του
κορωνοϊού. Τα δάνεια πρέπει να
ήταν ενήµερα στις 28.2.2020 και η
αναστολή κεφαλαίου δίνεται µέχρι
τις 30.09.2020. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα τρίµηνης επιδότησης των τόκων υφιστάµενων ενήµερων δανείων στις 31.12.19 µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων
επαγγελµατιών που έχουν πληγεί
από την κρίσης, σύµφωνα µε τη δράση
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επιδότηση τόκων υφιστάµενων δανείων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων πληττόµενων από τα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του ιού Covid-19». Αφορά τους
συµβατικούς τόκους και την εισφορά
Ν.128/75, που δηµιουργούνται από
1..4.2020 έως 30.6.2020 και υλοποιείται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων, όπου θα
πραγµατοποιείται ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από
15.4.2020 έως 30.6.2020.

Αναστολή καταβολής χρεολυσίων

Τρίµηνη αναστολή πληρωµής
δόσεων για ιδιώτες πελάτες

Στο πλαίσιο αυτό και βάσει των σχετικών Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου του υπουργείου Ανάπτυξης ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις περί αναστολής της καταβολής χρεολυσίων τόσο για µικροµεσαίες επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελµατίες όσο και για
ιδιώτες πελάτες. Η αίτηση υποβάλλεται
µέσω της winbank και αν δεν υπάρχει
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής,
τότε οι πελάτες εξυπηρετούνται από το
δίκτυο καταστηµάτων της Τράπεζας.

Οι ιδιώτες πελάτες, που έχουν ενήµερα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και δικαιούνται το επίδοµα των
800 ευρώ, µπορούν να υποβάλλουν
αίτηση αναστολής της πληρωµής των
δόσεων για τρεις µήνες.
Η αναστολή των δόσεων συνοδεύεται από κεφαλαιοποίηση τόκων και
ασφαλίστρων, ενώ δεν αλλάζουν τα
άλλα χαρακτηριστικά του δανείου. Η
αίτηση µπορεί να υποβληθεί µέχρι τις
30 Απριλίου.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΝ MΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ασφάλεια και ευηµερία
εργαζοµένων, πελατών και όλων
των ενδιαφερόµενων µερών

Αδιάλειπτη λειτουργία µε
έγκαιρες και προληπτικές
δράσεις, ευθυγραµµισµένες
µε το Σχέδιο Επιχειρηµατικής
Συνέχειας

Τηλεργασία για 1 στους 2
υπαλλήλους και 3 στους 4 για
τις κεντρικές υπηρεσίες
∆έσµευση παροχής
υπηρεσιών στους πελάτες,
πανελλαδικά. Προώθηση
ψηφιακής τραπεζικής

Εντατική προετοιµασία για
χρηµατοοικονοµική υποστήριξη
µέσω στοχευµένων λύσεων προς
τους πελάτες, µε στόχο την
άµβλυνση των επιπτώσεων
της κρίσης COVID-19

Η Τράπεζα ως πρωτοπόρος
σε θέµατα εταιρικής
υπεθυνότητας (ESG) έχει
δραστηριοποιηθεί, ώστε
να στηρίξει την κοινωνία
και την οίκον

∆ιευκρινίζεται ότι η αναστολή αφορά τις δόσεις που έπονται της ηµεροµηνίας υποβολής του αιτήµατος.
Πελάτες που υποβάλλουν το αίτηµά
τους πριν από την ηµεροµηνία εξόφλησης της δόσης του Απριλίου, δε
θα καταβάλουν δόση για τους µήνες
Απρίλιο έως και Ιούνιο. Πελάτες που
έχουν εξοφλήσει τη δόση του Απριλίου πριν την υποβολή του αιτήµατός
τους δε θα καταβάλουν δόση για τους
µήνες Μάιο έως Ιούλιο.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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Η οικογένεια Barilla στις ΗΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟTEI ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ COVID-19
∆ωρεά 500.000 δολαρίων στην
αµερικανική ΜΚΟ The Cure
Alliance έκανε η οικογένεια
Barilla, ιδιοκτήτρια της οµώνυµης
εταιρείας παρασκευής ζυµαρικών,
έ χρηµατοδοτώντας έρευνα
σχετικά θεραπεία του κορωνοϊού
µε βλαστοκύτταρα. Τα χρήµατα

αυτά έρχονται να προστεθούν στην
προηγούµενη δωρεά ύψους 2 εκατ.
ευρώ που είχε πραγµατοποιήσει
η γνωστή εταιρεία τον Μάρτιο σε
φορείς υγείας στην Ιταλία για την
καταπολέµηση της πανδηµίας του
κορωνοϊού στη χώρα όπου έχει
την έδρα της η Barilla. Παράλληλα

η Barilla Hellas, συνεχίζοντας
τη διαχρονική στήριξή της στην
ελληνική κοινωνία, στηρίζει
έµπρακτα τις ανάγκες των δοµών
της δηµόσιας υγείας στη µάχη για
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
παρέχoντας 10 Compact Monitors
και 50.000 µάσκες.

Όλοι µαζί για την Υγεία

Ισχυρό όπλο η αλληλεγγύη

Η Syngenta Hellas,
ανταποκρινόµενη στις δύσκολες
συνθήκες που περνάει η χώρα
µας, αποφάσισε να συνδράµει,
καλύπτοντας σε συνεννόηση
µε το υπουργείο Υγείας, µέρος
του κόστους των αναγκών σε
ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και
σε υλικά που είναι αναγκαία για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας και τον
περιορισµό της διάδοσής της.

Η Timac Agro | ΛΥ∆Α συµµετέχει
ενεργά στην εθνική προσπάθεια
για την αντιµετώπιση του νέου
κορωνοϊού Covid-19, ενισχύοντας
µε ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισµό
τα νοσοκοµεία αναφοράς του
υπουργείου Υγείας. Σύµφωνα
µε την εταιρεία η κοινωνική
υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη
είναι τα πιο ισχυρά όπλα απέναντι
στην πανδηµία.
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Χωρίς εσάς δεν θα ήταν εφικτό
«Καθηµερινά η σκέψη µας
βρίσκεται σε όλους όσοι
αγωνίζονται στην πρώτη γραµµή.
Μεταξύ αυτών κι σεις που εργάζεστε
καθηµερινά, ώστε να εγγυηθείτα
ασφαλή τρόφιµα για όλους εµάς»,
αναφέρει µεταξύ άλλων η FMC σε
βίντεο που ανάρτησε.
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ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Η Lidl Ελλάς συνδράµει και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Μεγάλη
γκάµα
προϊόντων

Γάλα µακράς διάρκειας, µακαρόνια,
ρύζι, ζάχαρη,
καφές, όσπρια,
χαρτί υγείας και
χλωρίνη είναι τα
προϊόντα πρώτης
ανάγκης που
προσφέρει η Lidl
Ελλάς σε δήµους
µε επιπρόσθετα
περιοριστικά µέτρα.

Χαµόγελο
του Παιδιού

Η Lidl Ελλάς
στηρίζει έµπρακτα
ξανά «Το Χαµόγελο του Παιδιού»
προσφέροντας
τρόφιµα µακράς
διάρκειας και είδη
πρώτης ανάγκης
στα σπίτια του
Οργανισµού
πανελλαδικά.

Στη στήριξη των ∆ήµων Μύκης, Καστοριάς, Ξάνθης, Ορεστίδος, Νεστορίου και Αλµωπίας, στους οποίους εφαρµόστηκαν αυξηµένα περιοριστικά µέτρα στην κίνηση ή απόλυτη καραντίνα, ταξίδεψε η Lidl Ελλάς
προσφέροντας τρόφιµα µακράς
διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης αξίας 20.000 ευρώ.
Με βαθιά συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η Lidl Ελλάς ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες
που προκύπτουν από την εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και συγκεκριµένα, σε συντονισµό µε τους έξι δήµους στο
πλαίσιο του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και µε προτεραι-

ότητα στις περιοχές όπου υπάρχει «περιορισµός κατ’ οίκον».

Φροντίδα για
τους εργαζοµένους
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και επιδιώκοντας τη
διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, η Lidl
Ελλάς προχώρησε και σε ένα
επιπλέον µέτρο φροντίδας για
το σύνολο των εργαζοµένων
της, καθώς από τις 23 Μαρτίου
2020, και για τρεις µήνες, προσφέρεται στους περισσότερους
από 6.000 εργαζοµένους, αλλά
και στα άµεσα µέλη των οικογενειών τους, πρόσβαση σε 24ωρη
τηλεφωνική γραµµή Συµβουλευτικής και Υποστήριξης για
τις επιπτώσεις του Covid-19.

Σε εγρήγορση

ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ
ΣΤΙΣ ∆ΩΡΕΕΣ ενός φορητού υπερηχοτοµογράφου για τις
ανάγκες της ΜΕΘ του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Λάρισας και
πλαστικοποιηµένων ασπίδων στα γκισέ όλων των
κλινικών και κρίσιµων
τµηµάτων του Γενικού
Νοσοκοµείου Βόλου προχώρησε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου.

Ο κορωνοϊός θα φύγει

Η ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ τις ανάγκες των
πελατών της, που κορυφώνονται εν µέσω σποράς
και προετοιµασίας των χωραφιών και ευθυγραµµισµένη µε τις αποφάσεις
της Κυβέρνησης και των
επιστηµόνων, η Γ. Χίγκας
ΑΒΕΕ συνεχίζει τη δραστηριότητά της στους τοµείς
πωλήσεων, ανταλλακτικών
και τεχνικής υποστήριξης.
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ADVERTORIAL

Δωρεάν χρήση της Γραμμής Υγείας 1010
για όλους τους αγρότες πελάτες μας

ΔΩΡΕΑΝ
έως τέλος Μαΐου

Ένα περιστατικό υγείας μπορεί να διαταράξει έντονα την
καθημερινότητά μας, από την πρώτη κιόλας εκδήλωσή
συμπτωμάτων. Ιδιαίτερα σήμερα αυτό το βιώνουμε
έντονα.
Η πρόσβαση στη Γραμμή Υγείας 1010 της Interamerican
σας δίνει απαντήσεις για την υγεία σας, από την πρώτη
ενόχληση που μπορεί να νιώσετε.
Κάθε μέρα, και τα σαββατοκύριακα, αλλά και στις αργίες,
24 ώρες το 24ώρο, ένας γιατρός βρίσκεται πάντα στη
διάθεσή σας, εντελώς δωρεάν.

Καλέστε στο 1010, από
οποιοδήποτε σταθερό
ή κινητό τηλέφωνο
στην Ελλάδα
ή στο +30 6932
237000, σε περίπτωση
βλάβης του σταθερού
σας τηλεφώνου
26
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Πείτε του τα συμπτώματά σας για να λάβετε μία πρώτη
γνωμάτευση. Κατόπιν, εφόσον χρειάζεστε άμεση
περίθαλψη, το προσωπικό της Γραμμής Υγείας 1010 για τα
ανοιχτά φαρμακεία και νοσοκομεία που βρίσκονται πιο
κοντά στην διεύθυνσή σας.
Η δωρεάν πρόσβαση στη Γραμμή Υγείας 1010 ισχύει για
εσάς και την οικογένειά σας, έως το τέλος του Μαΐου.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ;
Από άνθρωπο σε άνθρωπο
εάν εισπνεύσουμε τα
σταγονίδια που εκκρίνονται
όταν βήχει ή φτερνίζεται
κάποιος που έχει
προσβληθεί από τον ιό

Μένουμε ενήμεροι,
μένουμε ασφαλείς,
συμβάλλουμε
στον έλεγχο
της εξάπλωσης
του κορωνοϊού

Εάν αγγίξουμε
μολυσμένες επιφάνειες
και στη συνέχεια
αγγίξουμε το στόμα, τη
μύτη ή τα μάτια μας

Η Interamerican και οι Αγροτικές Ασφαλίσεις βρίσκονται
πάντα δίπλα στους Πελάτες τους και ειδικά σε
περιπτώσεις που χρειάζονται φροντίδα και προστασία.
Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες και καταστάσεις που
διανεύουμε τώρα, ο Αγροτικός Τομέας συνεχίζει να είναι
παραγωγικός και να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες
όλων μας.
Είμαστε δίπλα τους και παρέχουμε στους εν ισχύ πελάτες
των Αγροτικών Ασφαλίσεων Δωρεάν Χρήση της Γραμμής
Υγείας 1010 της Interamerican έως τέλος Μαΐου.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Πυρετός

Βήχας

Δυσκολία
στην αναπνοή

Κόπωση

Μυϊκοί πόνοι

Πονόλαιμος

Στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε, η αξιόπιστη ενημέρωση έχει πρωταρχική σημασία.
Στην INTERAMERICAN είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, για να σας ενημερώνουμε υπεύθυνα,
σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς, όπως το Ινστιτούτο Prolepsis.

www.interamerican.gr
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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Γαλακτοκοµικά ∆Ω∆ΩΝΗ

ΜΕ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ
ΣΕ 100 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η κοινωνική προσφορά στις πολύτεκνες οικογένειες του ∆ήµου Αθηναίων αφορά συνολικά
τη διάθεση άνω του ενός τόνου
γαλακτοκοµικών προϊόντων.

ΜΕ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η Γεύση του Καλού»
η ∆Ω∆ΩΝΗ προσφέρει σε εβδοµαδιαία βάση
γαλακτοκοµικά προϊόντα για περισσότερες
από 100 πολύτεκνες οικογένειες συµβάλλοντας στην στήριξη των αναγκών σίτισης του
Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.∆.Α.) στο πλαίσιο της διαρκούς υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και µε έντονο το συναίσθηµα αλληλεγγύης.
Παράλληλα η ∆Ω∆ΩΝΗ έχει ήδη προσφέρει
σηµαντική ποσότητα υλικού υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Ιωαννίνων και παράλληλα στηρίζει εκατοντάδες ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες της Ηπείρου σε εβδοµαδιαία βάση, µέσω της διάθεσης
προϊόντων απευθείας στο σπίτι.

Για εργαζόµενους και πελάτες

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ενηµέρωση και προστασία των
εργαζοµένων στους οποίους έχουν δοθεί όλα
τα µέσα, ώστε να αποδίδουν µε ασφάλεια τα
µέγιστα, αλλά και αυστηρή αναδιαµόρφωση των χώρων ώστε να υποδέχονται µε απόλυτη ασφάλεια τους πελάτες, προχώρησε η
Agrotech SA, Η εταιρεία δεσµεύεται να συνεχίσει ασταµάτητα την παροχή προϊόντων και
υπηρεσιών για την άµεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν µε το δεδοµένο ότι οι
πελάτες της αποτελούν τον βασικό κρίκο της
εφοδιαστικής αλυσίδας.
Παράλληλα ευχαριστεί τους συνεργάτες της
σε όλη την Ελλάδα που την στηρίζουν συνεχώς διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας το
έργο και το όραµά της.

28
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Για τα νοσοκοµεία αναφοράς

∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
ΩΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗ στήριξης προς
την ελληνική κοινωνία ο Οίκος Μεταξά αναλαµβάνει να
καλύψει τις ανάγκες σε οινόπνευµα των δεκατριών νοσοκοµείων αναφοράς για
τους ασθενείς της πανδηµίας
Covid-19. Υπολογίζεται ότι
35.000 λίτρα καθαρού οινοπνεύµατος θα διατεθούν στα
συγκεκριµένα νοσοκοµεία σε

όλη την Ελλάδα κατά τους εποµένους µήνες. Η πρωτοβουλία
αυτή εντάσσεται στα πλαίσια
της συνολικής στρατηγικής
που έχει υιοθετήσει το ΜΕΤΑΧΑ κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, µεταξύ των οποίων είναι και η νέα ψηφιακή καµπάνια #ExploreFromHome, που
φέρνει µηνύµατα ελπίδας και
αισιοδοξίας.

Εναντίον του Covid-19

MAXETAI
H AGRINO

Μέλισσα Κίκιζας

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ καθηµερινά µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης
προς την κοινωνία και τον άνθρωπο, η Μέλισσα Κίκιζας
προσέφερε υγειονοµικό υλικό στο υπουργείο Υγείας.

ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Αγρινίου, Καστοριάς και σε άλλα
τέσσερα της χώρας η εταιρεία Αgrino προσέφερε
300 στολές, 3.000 µάσκες
και 2.000 ασπίδες προστασίας προσώπου συνδράµοντας στις προσπάθειες που
καταβάλλουν γιατροί και
νοσηλευτές για τον περιορισµό του Covid-19.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ιατρικός εξοπλισµός υψηλής τεχνολογίας
για νοσηλευτικά ιδρύµατα, δεκάδες χιλιάδες
προϊόντα για ευπαθείς οµάδες και κοινωνικά
προγράµµατα ∆ήµων, αλλά και προϊόντα για
τη διατροφή αυτών που στην πρώτη γραµµή
σώζουν ανθρώπινες ζωές, διαµορφώνουν το
µήνυµα αλληλεγγύης της ΟΛΥΜΠΟΣ

ια την ΟΛΥΜΠΟΣ
η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί
κοµµάτι µιας µακροχρόνιας στρατηγικής,
που προκύπτει από το χρέος της
να στηρίζει την κοινωνία, κοιτώντας όχι µόνο µπροστά αλλά και
τριγύρω προσπαθώντας να χαρίσει χαµόγελα και κοινωνική ευηµερία µέσω των πυλώνων: Πρωτογενής παραγωγή, Περιβάλλον,
Άνθρωποι-Κοινωνία.
Η εξασφάλιση ενός βιώσιµου
µέλλοντος για την κοινωνία αποτελεί για την ΟΛΥΜΠΟΣ µια διαρκή
και αδιάκοπη δέσµευση. Είναι παρούσα εκεί που το συλλογικό συµφέρον καλεί, για να προσφέρει χαρά και ανακούφιση.
Αυτό το χρέος είναι η κινητήριος
δύναµη πίσω από όλες τις δράσεις
της ΟΛΥΜΠΟΣ, η οποία δεν σταµατάει ποτέ να σχεδιάζει και να ανα-

Γ
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λαµβάνει δράσεις που διαφυλάσσουν τη βιώσιµη ανάπτυξη και το
καλό της κοινωνίας.
Έτσι, και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα και
ολόκληρος ο πλανήτης η ΟΛΥΜΠΟΣ δεν µένει αµέτοχη.

Με αίσθηµα ευθύνης
απέναντι στην κοινωνία
Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι
στην κοινωνία και µε άµεσες κινητοποιήσεις σπεύδει να συνεισφέρει στην πρωτόγνωρη µάχη κατά
της πανδηµίας. Η ΟΛΥΜΠΟΣ, αναλογιζόµενη τις αυξηµένες απαιτήσεις στους χώρους νοσηλείας των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας,
ανέλαβε να ενισχύσει τη δυναµικότητα των ΜΕΘ σε ποσοστό 60%
στα νοσοκοµεία των πόλεων όπου
βρίσκονται οι παραγωγικές της µονάδες διαθέτοντας συνολικά εξο-
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ΣΤΑΘΜΟΙ

100%
Ο πρώτος φυσικός
χυµός φρούτων
αποκλειστικά και
µόνο από φρούτα
της ελληνικής γης
έρχεται από την
ΟΛΥΜΠΟΣ
το 2005.

2015

«Σε αυτή τη
δοκιµασία κανείς
δεν πρέπει να
µείνει αβοήθητος.
Η ανθρωπιά και
η αλληλεγγύη
όλων είναι τα
όπλα στη µάχη
της πανδηµίας και
µόνο όλοι µαζί
µπορούµε να τα
καταφέρουµε.»

πλισµό, ιατρικό και φαρµακευτικό υλικό ύψους 1.000.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριµένα, διέθεσε είκοσι (20) πλήρως εξοπλισµένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
κατανεµηµένες ως εξής:
■ Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Λάρισας έξι (6)
■ Γενικό Νοσοκοµείο
Τρικάλων έξι (6)
■Γενικό Νοσοκοµείο
Λάρισας πέντε (5)
■Γενικό Νοσοκοµείο
Ξάνθης τρεις (3)
Παράλληλα, προσέφερε 6.000
προστατευτικές µάσκες στα νοσοκοµείο Τρικάλων και Πανεπιστηµιακό Λάρισας (νοσοκοµείο αναφοράς), ενώ καλύπτει διατροφικές
ανάγκες των γιατρών και νοσηλευτών µε προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ του νοσοκοµείου αναφοράς, Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο της Λάρισας.

2017

Το 2015 γίνεται
η πρώτη εταιρεία
που πιστοποιείται
µε το Ελληνικό
Σήµα για το γάλα.

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ PLUS»

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος αλληλεγγύης, η ΟΛΥΜΠΟΣ
στέκεται δίπλα σε ανθρώπους που δοκιµάζονται περισσότερο προσφέροντας
προϊόντα, ώστε κανένας να µη νιώθει
µόνος. Στηρίζει έµπρακτα το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι plus» και σε συνεργασία µε τις κοινωνικές δοµές του
∆ήµου της πρωτεύουσας, αναλαµβάνει
τη διάθεση γαλακτοκοµικών και χυµών
για την κάλυψη των αναγκών 5.000 οικογενειών που φροντίζει το Κέντρο
Υποδοχής και Αλληλεγγύης του ∆ήµου. Παράλληλα, στηρίζει µε τα προϊόντα της τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Τρικάλων, Λάρισας, και ευπαθείς οµάδες.

Τα πρώτα και
µοναδικά
ελληνικά
ροφήµατα
αµυγδάλου,
φιστικιού και
καρυδιού
κυκλοφόρησαν
στην αγορά από
την ΟΛΥΜΠΟΣ.

ΕΚΕ
Για την ΟΛΥΜΠΟΣ,
η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη
αποτελεί κοµµάτι
µιας µακροχρόνιας
στρατηγικής,
που προκύπτει
από το χρέος της
να στηρίζει την
κοινωνία.

ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
Η ΟΛΥΜΠΟΣ στέκεται δίπλα στους
άγρυπνους φρουρούς του Έβρου. Τους
άνδρες και τις γυναίκες του Ελληνικού
στρατού, των σωµάτων ασφαλείας, αλλά και απλών πολιτών που βρίσκονται
στις επάλξεις και ενισχύουν οικειοθελώς τις δράσεις για τον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών, συµβάλλοντας
έτσι στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο
των συνόρων της πατρίδας µας.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ - ZAGORIN

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Ο ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα
γνωστός από το εµπορικό σήµα
«ZAGORIN», αναπτύσσει διαχρονικά δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, σε τοπικό και σε εθνικό
επίπεδο. Μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί επιλογή να µην ανακοινώνονται στα
Μέσα Ενηµέρωσης, κρίνοντας ότι
αρκεί κάθε ενέργεια να εκπληρώνει τον βασικό στόχο της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Ωστόσο στην πρωτόγνωρα δύσκολη συγκυρία της πανδηµίας
του κορωνοϊού, καθώς είναι σηµαντικό ζήτηµα η αλληλεπίδραση και η παρότρυνση και άλλων
να συµβάλλουν στην εθνική προσπάθεια, ο Συνεταιρισµός αναφέρει τις κάτωθι ενέργειες που έχει
ήδη υλοποιήσει και υλοποιεί.
■Εξοπλισµό του Κέντρου Υγείας
Ζαγοράς µε ενδυµατολογικό υλικό
προστασίας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αναλυτικότερα: 10 στολές υψηλής προστασίας, 10 ζευγάρια γυαλιά υψηλής προστασίας, 100 εξεταστικές

– χειρουργικές µπλούζες, 10
µπλούζες υψηλής προστασίας
και 5 ζευγάρια προστατευτικά
ποδιών, 25 ζευγάρια εξεταστικά
γάντια και 30 λίτρα αντισηπτικού
υγρού απολύµανσης δαπέδων.
■Συστηµατική χορήγηση φρούτων για το Συσσίτιο του Ιερού Ναού στο Κέντρο της Αθήνας
■ Χορήγηση προϊόντων ατοµικής
προστασίας στο προσωπικό και
τακτική εφαρµογή προληπτικών
απολυµάνσεων σε όλες τις εγκαταστάσεις του, µε σκοπό την προστασία του προσωπικού που έχει διατηρήσει οµαλή τη λειτουργία της
επιχείρησης όλο αυτό το διάστηµα
από το ξέσπασµα της πανδηµίας.

Έχουν επίσης προγραµµατιστεί
για µετά την εβδοµάδα του Πάσχα:
■∆ωρεάν διανοµή µήλων σε φορείς
και ιδρύµατα του Νοµού Μαγνησίας
όπως το Γηροκοµείο Βόλου, το Σουρλίγκειο Γηροκοµείο Καναλίων, το οικοτροφείο ατόµων µε ψυχικές ασθένειες στην πόλη του Βόλου «Άσπρες
Πεταλούδες» και τις «Φίλες της Αγά-

πης» που µε τη σειρά τους θα διανέµουν τα προϊόντα σε άπορες οικογένειες. Η συγκεκριµένη ενέργεια γίνεται εκτεταµένα και σε περισσότερους φορείς κάθε εορταστική περίοδο Πάσχα και Χριστουγέννων, απλά
στη φάση αυτή, συµπίπτει µε την περίοδο που η χώρα καταπολεµά την
πανδηµία µε κάθε µέσο.
Παράλληλα εξετάζονται επιπλέον ενέργειες στον άξονα του νοσοκοµειακού εξοπλισµού και στην
κάλυψη αναγκών για οµάδες του
πληθυσµού που επιβιώνουν κάτω
από τα όρια της φτώχειας, σε συνεργασία µε κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες και θα ανακοινωθούν
το επόµενο διάστηµα.

Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη

ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ στην ελληνική κυβέρνηση και τις αρχές έδειξε στην προσπάθεια του περιορισµού της διασποράς του νέου
κορωνοϊού ο Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
παραχωρώντας σε ∆ηµοτικές Αρχές και Πολιτική Προστασία οχήµατα που διεκολύνουν
το έργο τους. «Στον Όµιλο Επιχειρήσεων Σα-
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ρακάκη, δεν εφησυχάζουµε. Μετρώντας σχεδόν έναν αιώνα ηγετικής παρουσίας στην επιχειρηµατική ζωή της Ελλάδας, βρισκόµαστε
πάντα σε εγρήγορση και σε καθηµερινή επικοινωνία µε την Ελληνική Κυβέρνηση και τις
Αρχές και δηλώνουµε έτοιµοι να ανταποκριθούµε» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
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ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Ε

ίναι πλέον πραγµατικότητα ότι η πανδηµία του κορωνοϊού έχει αρχίσει να
καταστρέφει µανιωδώς
τον κλάδο του λιανικού εµπορίου. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στο
εµπόριο προϊόντων µη πρώτης
ανάγκης, καθώς οι συνθήκες
αναγκάζουν τους εµπόρους να
κλείνουν τα καταστήµατά τους.
Με ποιο τρόπο άραγε θα καταφέρουν να προσαρµοστούν
ενώ αναµένεται να συµβούν τόσα πολλά ακόµη στο µέλλον; Ο
Covid-19 θα αλλάξει άραγε για
πάντα τον τρόπο µε τον οποίο οι
άνθρωποι ψωνίζουν και πιο ειδικά µέσω του Ίντερνετ;

Σαν δεύτερα Χριστούγεννα

ρουσία. «Για τους εµπόρους είναι
σαν τα Χριστούγεννα να συµβαίνουν για δεύτερη φορά µέσα στο
χρόνο αλλά χωρίς να υπάρχει κανένα ενδεχόµενο πλάνο» γράφει
ο σύµβουλος επιχειρήσεων σε µεγάλες αλυσίδες Darren Williams.
Όσον αφορά τα µη πρώτης ανάγκης προϊόντα, η εικόνα φαίνεται
να είναι διαφορετική ακόµα και γι’
αυτούς των οποίων η επιχείρηση
διαθέτει online κατάστηµα και µέσον διανοµής στο σπίτι για οποιοδήποτε αγορά. «Οι άνθρωποι φοβούνται να ξοδέψουν χρήµατα για
προϊόντα τα οποία δεν τους είναι απαραίτητα» συµπληρώνει ο Darren.

Ζήτηση και για τα µη
πρώτης ανάγκης

Προς το παρόν, τα σούπερ µάρκετ

Κι όµως αυτή η εικόνα έχει τη

και οι υπόλοιπες αλυσίδες διανο-

δυνατότητα να αλλάξει κάπως µέ-

µής τροφίµων έχουν ανεβάσει στα

σα στις ερχόµενες εβδοµάδες. Όσο

ύψη τις πωλήσεις τους και έρχονται

οι άνθρωποι συνηθίζουν τη ρουτί-

αντιµέτωποι µε µια τεράστια πίεση

να και όντας ανίκανοι να δουλέ-

για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση εί-

ψουν, ακόµη και δουλεύοντας α-

τε διαδικτυακά, είτε µε φυσική πα-

πό το σπίτι, είναι πιθανό να υπάρ-
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Όταν ένας άνθρωπος αγοράσει
μία, δύο, τρεις φορές διαδικτυακά,
μετά γίνεται ρουτίνα και είναι πολύ
δύσκολο να το σταματήσει

ξει στο σύντοµο µέλλον µια µεγαλύτερη ζήτηση για τα µη πρώτης ανάγκης προϊόντα. Πρόσφατα, χώρες όπως οι HΠΑ και το Ηνωµένες
Βασίλειο ανακοίνωσαν την επιβολή δραστικών πακέτων στήριξης µε
σκοπό την εξασφάλιση του εισοδήµατος των εργαζοµένων ακόµα
και για τις επιχειρήσεις οι οποίες
παραµένουν προσωρινά κλειστές.
Μολονότι αυτά τα µέτρα δεν θεωρούνται ιδανικά, τουλάχιστον ανα-

info

κουφίζουν τους πολίτες που αισθάνονται οικονοµική πίεση. «Υπάρχει ένα µεγάλο φάσµα από προϊόντα άσκησης και εξοπλισµού προ-

«Eίναι πιθανό επίσης
να δούµε πολλές
επιχειρήσεις χωρίς
παρελθόν στις διαδικτυακές πωλήσεις να
αναπτύσσουν online
κατάστηµα» σηµειώνει ο Guy Elliott.

σωπικών χόµπι µέχρι και προϊόντα
καλλωπισµού και περιποίησης του
κήπου και του σπιτιού. Όποτε θα
υπάρξει µια απότοµη αύξηση στη
ζήτηση ειδών που περιστρέφονται
γύρω από το σπίτι, την εργασία στο
σπίτι και οποιοδήποτε τρόπο ψυχαγωγίας κατά την περίοδο για την οποία δεν γίνεται να βγεις έξω» λέει ο Guy Elliott, ανώτερος αντιπρόεδρος retail & consumer EMEA &
APAC στην Publicis Sapient.

Η καινοτοµία ανθεί στην κρίση
Ο κ. Elliott σηµειώνει παράλληλα ότι, όπως έχει δείξει η ιστορία,

σε περιόδους κρίσης η καινοτοµία είναι πιο πιθανό να ανθίσει.
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Πολλές επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να βρουν νέους καινοτόµους τρόπους ώστε να πείσουν
τους καταναλωτές που µένουν
σπίτι να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Χαρακτηριστικό τέτοιο
παράδειγµα αποτελούν τα εστιατόρια τα οποία αναγκασµένα από τις αρχές να κλείσουν, τώρα
προσφέρουν εξυπηρέτηση µε υπηρεσίες take away και delivery
ενώ σε χώρες του εξωτερικού έχει παρατηρηθεί διάσηµες αλυσίδες ταχυφαγείων να µετατρέπονται σε µίνι µάρκετ.
Όπως ο Elliott προσθέτει, «η δυσχέρεια και η ανάγκη κάνει τους
ανθρώπους πιο δηµιουργικούς».

Ανάπτυξη online καταστηµάτων
για επιβίωση από την κρίση
Όσον αφορά τα «ψώνια» από το
σουπερµάρκετ τα τρέχοντα γεγονότα δείχνουν ότι οι διαδικτυακές
αγορές θα αυξηθούν σηµαντικά
µετά το τέλος της κρίσης. «Το θέµα µε τις διαδικτυακές αγορές είναι ότι τις περισσότερες φορές όταν ένας άνθρωπος αγοράσει µία,
δυο, τρεις φορές κατά αυτό τον τρόπο, γίνεται ρουτίνα και µετά είναι
πολύ δύσκολο για κάποιον να το
σταµατήσει. Πιστεύω ότι αυτό θα

δου. Ακόµα και αν γινόταν να έ-

µπορίου πέρα από την πανδηµία

χουµε µια κρυστάλλινη σφαίρα

Covid-19», σηµειώνει.

µε την οποία θα µπορούσαµε να
βιοµηχανίας πέρα από αυτή την

Μια πιο «άσπρη» µέρα για το
το e-commerce στην Ελλάδα

πρωτοφανή περίοδο, θα ήταν ε-

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της

ξαιρετικά δύσκολο να διακινδυ-

πρώτης έρευνας για το ηλεκτρονι-

νεύσουµε µια πρόβλεψη. Ωστό-

κό εµπόριο µε τίτλο «Οι προκλή-

σο, µπορεί να υποστηριχθεί ότι

σεις για το e-commerce και η ε-

η αύξηση των ηλεκτρονικών α-

πόµενη ηµέρα» που διεξήχθη α-

γορών τις επόµενες εβδοµάδες

πό 1 έως 7 Απριλίου από την εται-

θα επιταχύνει, τουλάχιστον σε

ρεία Plushost.gr µε τη συµµετοχή

κάποιο βαθµό, την ανάπτυξη της

288 ηλεκτρονικών καταστηµάτων,

δραστηριότητας ηλεκτρονικού ε-

η επισκεψιµότητα σε e shops, τό-

δούµε το µέλλον της παγκόσµιας
Επιχειρήσεις χωρίς
παρελθόν στις διαδικτυακές πωλήσεις
είναι πιθανό να τις
δούµε να αναπτύσσουν ένα online
κατάστηµα µε στόχο
να επιβιώσουν από
την πανδηµία, τονίζεται στην ανάλυση του
Essential Retail.

ΚΡΑΣΙ
VIRTUAL WINE
TASTING:
ΜΟ∆Α ή
ΜΕΛΛΟΝ

συνεχιστεί και κατά αυτό τον τρόπο θα υπάρξει µια εξέχουσα αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο θα γίνονται οι αγορές ακόµα και µετά
τον ιό» σχολιάζει ο Elliot.
«Είναι πιθανό επίσης να δούµε
πολλές επιχειρήσεις χωρίς παρελθόν στις διαδικτυακές πωλήσεις
να αναπτύσσουν online κατάστηµα µε στόχο να επιβιώσουν από
την πανδηµία. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο νέος ιός Covid-19 έχει
αναστατώσει το παγκόσµιο εµπόριο και είναι µια θλιβερή στιγµή
για το µεγαλύτερο µέρος του κλά-
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ η
αµερικανική ιστοσελίδα της
Huffpost δηµοσίευσε άρθρο µε
τον τίτλο «Τα καλύτερα virtual
wine tastings για την περίοδο
της καραντίνας». Μέχρι πριν από
λίγες εβδοµάδες, η ιδέα ενός διαδικτυακού wine tasting δεν θα
φαινόταν και τόσο ελκυστική σε
µεγάλο µέρος του οινόφιλου κοινού. Να όµως που οι νέες συνθήκες, που δηµιούργησε το ξέσπα-

σµα της πανδηµίας του Covid-19,
µπορεί να φέρουν νέες συνήθειες. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα του
virtual wine tasting δεν είναι νέα,
δεν ήταν όµως ποτέ τόσο δηµοφιλής όσο είναι αυτή την περίοδο.
Η γαλλική εφηµερίδα Le Monde
χρησιµοποίησε τον όρο «Skypéro»
για να περιγράψει αυτήν τη νέα τάση. Συνδυάζοντας το «apéro», τη συνήθεια των Γάλλων να πίνουν νωρίς
το βράδυ ένα ποτό συζητώντας µε
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σο direct όσο και µέσω των social

βολή του Μ.Ο. της παραγγελίας,

media, εκτοξεύεται κατά 45% ενώ

του Conversion Rate Optimization

οι παραγγελίες online βλέπουν τον

(CRO) και του διαθέσιµου budget

όγκο τους να µεταβάλλεται κατά

στα κανάλια προώθησης. Στα αρ-

+52,3%. Οι αγορές µέσω µεγάλων

νητικά η αύξηση της εγκατάλειψης

οθονών κάνουν ηχηρό come back

του καλαθιού, η διόγκωση του πο-

(+50%), οι τηλεφωνικές παραγγε-

σοστού επιστροφών και χρεώσε-

λίες από κινητό ανακτούν το χα-

ων (CPC) στα κανάλια προώθησης

µένο έδαφος (+53%), ενώ διαπι-

και οι δραµατικές καθυστερήσεις

στώνεται πρόσθεση νέων χρηστών

στις παραδόσεις των παραγγελι-

κατά 61%. Στα θετικά η επάρκεια

ών. Σηµειώνεται οτι η Plushost.gr

των αγαθών, η εντυπωσιακή αύ-

εξειδικεύεται εξ ολοκλήρου στο e-

ξηση του τζίρου των ηλεκτρονικών

commerce 360°.

καταστηµάτων και η θετική µετα-

Μέχρι τώρα η οινική βιοµηχανία βασιζόταν στην κατανάλωση
στους χώρους εστίασης ή στο σπίτι µε παρέα. Ωστόσο, εν µέσω
πανδηµίας οι άνθρωποι συνεχίζουν να πίνουν. Πολλοί από αυτούς είναι µόνοι και
αναζητούν τρόπους να
καταπολεµήσουν τη
µοναξιά. Κάπως έτσι,
µια διαδικτυακή συνάντηση µε άλλους ανθρώπους που επίσης
αγαπούν το κρασί έγινε µια θαυµάσια ιδέα.

τους φίλους ή την οικογένειά τους,

σχολιάζει άρθρο του Forbes, στο ο-

µε το Skype, µια από τις πιο δηµο-

ποίο επισηµαίνεται ότι το concept

φιλείς εφαρµογές βιντεοκλήσεων

είναι ανθρωποκεντρικό, καθώς δη-

παγκοσµίως. Το concept «πουλά-

µιουργεί ένα πεδίο επικοινωνίας

ει» δεδοµένων των συνθηκών, πέ-

στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να

ρα όµως από αυτό, αποτελεί ένα

συµµετάσχουν όλοι όσοι ενδιαφέ-

θαυµάσιο µέσο που επιτρέπει στα

ρονται σε πραγµατικό χρόνο απ’ ό-

οινοποιεία και τους επαγγελµατίες

που κι αν βρίσκονται. Αξίζει να ση-

του χώρου να παραµένουν σε επα-

µειωθεί ότι η συµµετοχή στα virtual

φή µε το οινόφιλο κοινό.

wine tastings είναι δωρεάν, ενώ

Η τεχνολογία προσφέρει στον

προτείνεται στους καταναλωτές να

κλάδο µία νέα τοποθεσία (location),

αγοράσουν τα κρασιά των δοκιµών.

Η AMAZON ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ
ΝΑ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΕΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΣΕ ΛΙΣΤΑ αναµονής άρχισε να βάζει τους νέους πελάτες για την προµήθεια τροφίµων το Amazon προσπαθώντας να διαχειριστεί την
αύξηση της τάξης του 60%
που έχει σηµειωθεί στον
όγκο των παραγγελιών µέσω διαδικτύου. Παράλληλα
σχεδιάζει να περιορίσει τις
ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων Whole Foods για
το κοινό, ώστε οι υπάλληλοί του να µπορούν να εκπληρώσουν πιο γρήγορα τις
ηλεκτρονικές παραγγελίες
τροφίµων. Οι κινήσεις δείχνουν πώς ο µεγαλύτερος
διαδικτυακός λιανοπωλητής
στον κόσµο, πασχίζει για να
διαχειριστεί τη ζήτηση.
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∆ΡΩΜΕΝΑ
Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ...

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Σ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

ο το ψηφιακό του κανάλι στο youtube το Ίδρυµα Ωνάση προσθέτει σηµαντικές στιγµές
από το πρόγραµµά του σε Ελλάδα και Αµερική. Πρόσφατη και εξαιρετικά σηµαντική
προσθήκη οι Όρνιθες σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, µια παράσταση που ταξίδεψε
από την Επίδαυρο τον Αύγουστο το 2016 έως την Αθήνα και τη Στέγη και από το St. Ann’s
Warehouse του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 2018 έως το φεστιβάλ «Santiago A Mil» της
Χιλής το 2020. Είναι η ελληνική παραγωγή που ανακηρύχτηκε από το Vulture του «New York
Magazine» µία από τις δέκα καλύτερες του 2018, ενώ έλαβε και άλλες αποθεωτικές κριτικές.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

∆ΡΩΜΕΝΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΤΟ ∆ΙΗΓΗΜΑ του Εµµανουήλ Ροΐδη «Ψυχολογία Συριανού
συζύγου» µε τον Μανώλη Μαυροµατάκη, εντάχθηκε στη διαδικτυακή ηχητική σειρά του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) «Αναγνώσεις». Η σειρά εγκαινιάστηκε
στις 15 Απριλίου µε το διήγηµα
Μοσκώβ Σελήµ του Γ. Βιζυηνού.
TAΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

H BΟΣΚΟΠΟΥΛΑ
Μια παράσταση από το Θέατρο του Νέου Κόσµου

Σ

το κανάλι του στο youtube διαθέτει το Θέατρο του Νέου Κόσµου µερικές από τις παραστάσεις που σηµάδεψαν την
εικοσιπεντάχρονη διαδροµή του.
Ανάµεσά τους, η Βοσκοπούλα από
την οµάδα Elephas tiliensis, το αριστοτεχνικό ποιµενικό ειδύλλιο που
γράφτηκε στην Κρήτη του 16ου αιώνα. Ένας βοσκός συναντά στην
εξοχή µια πανώρια βοσκοπούλα και
λιποθυµά χτυπηµένος από την οµορφιά της. Ένα έργο για µια εποχή που
οι βοσκοπούλες είναι ασπροντυµένες, οι έρωτες κρατούν τόξα, οι ερωτευµένοι αναστενάζουν, οι σπηλιές
είναι ειδυλλιακές, η αγάπη εύκολη
και ο θάνατος εύκολος. Ένα γκόθικ
παραµύθι, σκοτεινό και φωτεινό, βασισµένο «σε ροµαντικόν επεισόδιον

συνταράξαν την νήσον Κρήτην».
Η «Βοσκοπούλα» θεωρήθηκε αυθόρµητο δηµιούργηµα της λαϊκής ζωής
της Κρήτης, ένα τραγουδι των βοσκών, σαν δηµοτικό τραγούδι, ενώ
αργότερα αναγνωρίστηκε ο έντεχνος
χαρακτήρας της και η λογοτεχνική της αξία. Σύγχρονη της «Ερωφίλης» και του «Κατζούρµπου», γραµµένο σε κρητική διάλεκτο, είναι το
µοναδικό δείγµα του είδους της που
έφτασε ως τις µέρες µας και το σηµαντικότερο αντίστοιχο στην ελληνική
γραµµατεία και στην ευρωπαϊκή ποιµενική ποίηση της εποχής. Εκδόθηκε
για πρώτη φορά το 1627. Η παράσταση που είναι διαθέσιµη στο youtube
ανέβηκε στις αρχές του 2017 σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Αγαρτζίδη και ∆έσποινας Αναστάσογλου.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ψηφιακής εφαρµογής Life-Stymfalia,
ενός ντοκιµαντέρ και του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυµφαλίας, το ΠΙΟΠ ξεναγεί στη Λίµνη
Στυµφαλία και παρουσιάζει τη
διαχρονική εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής από το 1972 ως και σήµερα.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
ΒΙΒΛΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ YOUTUBE
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Με περισσότερα από 600.000 εισιτήρια, κυριάρχησε στα 11α βραβεία Ίρις της Ελληνικής
Ακαδηµίας Κινηµατογράφου η ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή «Ευτυχία» µε θέµα
τη συναρπαστική ζωή της µεγάλης Ελληνίδας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου.
Πρωταγωνίστριες της ταινίας η Κάτια Γκουλιώνη και η Καρυοφυλλιά Καραµπέτη.

02 «Ακατοίκητη Γη» David
Wallace-Wells Μεταίχµιο Ο
Αµερικανός δηµοσιογράφος
σε ένα κάλεσµα αφύπνισης
στο ανθρώπινο γένος για το
µέλλον του πλανήτη.

03 «Τα Μεγάλα Ταξίδια» H
Ελευθερία Αρβανιτάκη παρουσιάζει το νέο της album
ανανεώνοντας τη σχέση που
διατηρεί µε το κοινό τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

M

ια virtual ξενάγηση στον ελληνι-

ρας, δίνοντας βασικές πληροφορίες για

κό αµπελώνα προσφέρει ο Σύνδε-

τον τόπο, τις ποικιλίες αµπέλου και τα

σµος Ελληνικού Οίνου µέσα από

στυλ κρασιών που αυτές παράγουν.

το κανάλι του στο youtube. Η νέα πρωτο-

Κάθε βίντεο θα λειτουργεί ως µία ιδι-

βουλία eGREEKwine αποτελεί µια πλατ-

ότυπη πλατφόρµα e-learning µε χρή-

φόρµα ξενάγησης στους ελληνικούς

σιµες πληροφορίες για το ελληνικό

αµπελώνες, όπου µέσα από µία σειρά

κρασί και τη γεωγραφία του, µε σκο-

σύντοµων βίντεο, ο Master of Wine Κων-

πό να ανοίξει ένα διαδικτυακό παρά-

σταντίνος Λαζαράκης, και πρόεδρος του

θυρο γνώσης καθιστώντας το Επώνυµο

πιστοποιηµένου εκπαιδευτικού οργανι-

Ελληνικό Κρασί ακόµη πιο προσιτό. Τα

σµού για το κρασί WSPC, παρουσιάζει

βίντεο είναι διαθέσιµα και στα social

όλες τις αµπελοοινικές περιοχές της χώ-

media της έκθεσης Οινόραµα.

ΟNLINE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01 Σάρωσε τα βραβεία η «Ευτυχία»

Με την ευχή να
πραγµατοποιηθεί το
µεγαλύτερο µέρος του η νέα
καλλιτεχνική διευθύντρια
του Φεστιβάλ Κατερίνα
Ευαγγελάτου ανακοίνωσε
στις 30 Μαρτίου διαδικτυακά
το πρόγραµµα του.

04 «Τα Μάρµαρά µας»
Ντοκιµαντέρ του Νίκου ππαπακώστα. Η ιστορία των
µαρµάρων του Παρθενώνα.
Μιλούν καλλιτέχνες, ιστορικοί και διανοούµενοι.
05 «Στο Παρίσι µε τον Χεµινγουέι» Ψυχογιός Ένας
από τους θυελλώδεις έρωτες της λογοτεχνίας γίνεται
από την Πόλα ΜακΛέιν ένα
συναρπαστικό µυθιστόρηµα.
06 «Πορτολάνος» Ο Πορτολάνος, πολύτιµος βοηθός
των ναυτικών για αιώνες,
αποτυπώνει εδώ την ατέρµονη µουσική διαδροµή του
Βασίλη Τριάντη.

40

ΜΑΙΟΣ 2020

38-43_drwmena-tainies-biblia_new.indd 40

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το υπουργείο Πολιτισµού σε
συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου δηµοσίευσε ένα πρόγραµµα χρηµατοδότησης
ελληνικών ταινιών animation. Σύµφωνα µάλιστα
µε την υπουργό Λίνα Μενδώνη «οι σύγχρονοι δηµιουργοί του animation παράγουν ένα ευφάνταστο προϊόν που ανταγωνίζεται, διεθνώς, τις καλύτερες δηµιουργίες, σε αυτό το είδος της Τέχνης».
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ΘΑ ∆ΙΕΞΑΧΘΕΙ 10 & 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΨΗΦΙΑΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η ΕΚΘΕΣΗ CEREALS
Εικονικά και όχι µε φυσική
παρουσία θα επισκεφθούν φέτος
οι παραγωγοί την κορυφαία
έκθεση του κλάδου των σιτηρών
και αροτραίων καλλιεργειών
Cereals 2020, η οποία θα
διεξαχθεί 10 & 11 Ιουνίου

Μια διαδραστική εµπειρία που διδάσκει
«Αυτές είναι δύσκολες στιγµές και
ενώ είµαστε απογοητευµένοι που
αναγκαστήκαµε να αναβάλουµε
την εκδήλωση, ταυτόχρονα είµαστε
και αποφασισµένοι να κάνουµε
ό,τι µπορούµε για να στηρίξουµε τη
βιοµηχανία. Είναι πολύ σηµαντικό
για εµάς να παραδώσουµε όλο το
περιεχόµενο που είχαµε παραγγείλει
για τους επισκέπτες ώστε να µπορούν
να ενηµερώνονται για τελευταία
προϊόντα και καινοτοµίες στον τοµέα
των αροτραίων καλλιεργειών», εξηγεί
η Alli McEntyre, διευθύντρια αυτής
της µεγάλης διοργάνωσης. «Είχαµε
ισχυρή υποστήριξη από τους εκθέτες
για τη µεταφορά της εκδήλωσης στο
διαδίκτυο, οπότε θα υπάρξει πλήρες
φάσµα εκθετών, συµπληρώνει. «Η
διαδικτυακή επίσκεψη σε µια έκθεση
αποτελεί µια νέα εµπειρία για τους
περισσότερους ανθρώπους, και
στοχεύουµε να κάνουµε την Cereals
όσο το δυνατόν πιο διαδραστική»,
σηµειώνει η κυρία McEntyre.

Οι αγρότες θα µπορούν να ακούσουν οµιλίες κορυφαίων του χώρου που καλύπτουν µια
σειρά θεµάτων, από την επίδραση του κορωνοϊού στο εµπόριο, στις νέες τεχνολογίες
αναπαραγωγής, την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, την ψηφιακή καινοτοµία µέχρι τις επιλογές σταδιοδροµίας που είναι διαθέσιµες στη γεωργία. Οι παραγωγοί θα µπορούν να «επισκέπτονται» εκθέτες και να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις µηχανηµάτων.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΝLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Μέθοδος εκµάθησης
της Βλάχικης γλώσσας
Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε όσες και
όσους επιθυµούν να µάθουν τη Βλάχικη
(Αρωµανική) γλώσσα, καθώς και σε συλλόγους ή πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και διδασκαλεία που αναλαµβάνουν ή πρόκειται να
αναλάβουν τη διδασκαλία της. Στόχος του
βιβλίου «Μαθάινουµε τη Βλάχικη γλώσσα»
είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο σηµαντικό στην απόκτηση γλωσσικής ικανότητας
ενώ όλες οι ενότητές του δοκιµάστηκαν
για αρκετά χρόνια σε τάξη προετοιµασίας
ενηλίκων. Εκεί αξιοποιήθηκε η εµπειρία
οµιλητών της Βλάχικης γλώσσας, καθώς
και συγγράµµατα που αναφέρονται στη
γραµµατική και το συντακτικό.

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ...

ΑΣ ΣΕΡΦΑΡΟΥΜΕ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Σε κάθε εικονογραφηµένη διδακτική ενότητα υπάρχει αναφορά σε συγκεκριµένα
γραµµατικά φαινόµενα και ειδικό λεξιλόγιο.
∆ίνεται, επίσης, έµφαση στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής
προφορικού και γραπτού λόγου µε ασκήσεις, διαλόγους και παιχνίδια ρόλων.
Η γλώσσα που διδάσκεται είναι η «κοινή
Κουτσοβλαχική» µε επιρροές από την Γραµµουστιανή διάλεκτο που εντάσσεται στα βόρεια Βλαχικά ιδιώµατα. Στο συγκεκριµένο
βιβλίο και στο πλαίσιο του εγγραµµατισµού
της Βλάχικης (Αρωµανικής) γλώσσας,
γίνεται χρήση του λατινικού αλφαβήτου, µε
παράλληλη προφορά όλων των λέξεων στα
Ελληνικά, µε στόχο την µεγαλύτερη εξοικείωση όλων των αναγνωστών, ανεξαρτήτως
ηλικίας και επιπέδου εκπαίδευσης. Ας
σηµειωθεί ότι η Βλάχικη γλώσσα ήταν
ανέκαθεν προφορική, όπως και το 1/3 των
γλωσσών παγκοσµίως.Πιθανόν αυτό να
οφείλεται και στις ιδιαιτερότητες της ζωής
των ανθρώπων που την µιλούσαν. Όµως
όλες οι γλώσσες είναι δυνατόν και είναι
επιβεβληµένο να εγγραµµατιστούν, καθώς
µόνο έτσι µπορούν να διασωθούν.

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

∆ιαδικτυακή ξενάγηση σε µνηµεία, µύθους, έθιµα και λαϊκές
παραδόσεις του πολιτισµού µας,
προσφέρει το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) συµµετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια
του υπουργείου Πολιτισµού για
την προσφορά ψηφιακών τρόπων
διάθεσης πολιτιστικού υλικού στα
πλαίσια του «Μένουµε Σπίτι». Συγκεκριµένα έχει εµπλουτίσει την
κεντρική του ιστοσελίδα (www.
tap.gr) µε ορισµένες από τις πιο
σηµαντικές εκδόσεις του, που
απευθύνονται σε όλους.
Με αυτό τον τρόπο µπορούν οι

Όλη η πολιτιστική δραστηριότητα εντός και εκτός
των τειχών στις ειδικές σελίδες του portal της Green Box
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ενδιαφερόµενοι να «περιγηγηθούν» στα µνηµεία της Ακρόπολης αλλά και σε αυτά που συναντάµε στις πλαγιές του ιερού
βράχου, να επισκεφθούν τις συλλογές από τον β' όροφο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Αθηνών, να επισκεφθούν τις τρεις
εκθέσεις που οργάνωσε το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο στο τριετές αφιέρωµά του στον εορτασµό
των 150 χρόνων από τη θεµελίωσή του, µεταξύ των οποίων και «Οι
αµέτρητες όψεις του Ωραίου στην
αρχαία τέχνη», και να γνωρίσουν
τη λαϊκή παράδοση.

info

Το Ταµείο
Αρχαιολογικών
Πόρων & Απαλλοτριώσεων είναι
υπεύθυνο µεταξύ
άλλων και για
την ανάδειξη και
προβολή µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων της
Ελλάδας

www.agronews.gr

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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ΒΙΒΛΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

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

Λεονάρντο
& Μακιαβέλι

Αυτό είναι
το Μάρκετινγκ

Ιμαλάια: Θεοί,
θνητοί και σύννεφα

Οι ρετσίνες
του βασιλιά

ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
Patrick Boucheron

ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
Godin Seth

ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
Γεώργιος Λολίτας

ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
Ισίδωρος Ζούργος

ΟΥΡΜΠΙΝΟ τέλη Ιουνίου
του 1502. Τρεις χαρακτήρες που συναντιούνται. Ο
Καίσαρας Βοργίας είναι ο
νέος ηγεµόνας στην Κεντρική Ιταλία. Ο δεύτερος
βρίσκεται εδώ ως παρατηρητής, απεσταλµένος της
Σινιορίας της Φλωρεντίας.
Το όνοµά του είναι Νικολό
Μακιαβέλι. Τρίτος πρωταγωνιστής, ο Λεονάρντο ντα
Βίντσι που έχει ήδη αποκτήσει τεράστια φήµη. Μολονότι όµως η διπλωµατική αλληλογραφία του Μακιαβέλι δονείται από τον
αντίλαλο των ακροάσεων
του ηγεµόνα, τίποτα δεν
υποδηλώνει ότι συναντήθηκε µε τον ντα Βίντσι...

ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ της προσέγγισης του Godin Seth
βρίσκεται µια µεγάλη
ιδέα: Οι µεγάλοι επαγγελµατίες του Mάρκετινγκ
δεν χρησιµοποιούν τους
καταναλωτές για να λύσουν τα προβλήµατα της
εταιρείας τους –χρησιµοποιούν το µάρκετινγκ για
να λύσουν τα προβλήµατα άλλων ανθρώπων.
«∆εν κάνουν φασαρία,
απλώς -κάνουν τον κόσµο
καλύτερο. Το πραγµατικά
ισχυρό µάρκετινγκ βασίζεται στην ενσυναίσθηση, τον συναισθηµατικό
µόχθο και τη γενναιοδωρία» σηµειώνει ο ίδιος.

ΤΡΙΑ διαφορετικά οδοιπορικά σε περιοχές που
παλιά ήταν βασίλεια, έχοντας κοινούς θεούς και
προγόνους, όµως τώρα
πια πορεύονται ανεξάρτητα προσπαθώντας να συνδυάσουν τον σηµερινόκόσµο των ανάλγητων συµφερόντων µε πανάρχαιες
παραδόσεις. Στα ανεµοδαρµένα Ιµαλάια, θεοί,
θνητοί και σύννεφα παρουσιάζονται µε τη διεισδυτική µατιά του ταξιδευτή, την τεκµηρίωση του
ιστορικού και την ποιητική τρυφερότητα του
περιπλανώµενου.

Εκδόσεις Πόλις
Τιµή: 17,70 €

Εκδόσεις Κλειδάριθµος
Τιµή: 16,60 €

Εκδόσεις Πατάκη
Τιµή: 15,50 €

ΚΑΠΟΙΟ απόγευµα του
φθινοπώρου, ένας ηλικιωµένος άντρας κάνει την
εµφάνισή του στο χωριό.
Βρισκόµαστε στην Ελλάδα
στην εποχή της κρίσης. Ο
άντρας εγκαθίσταται στο
εµβληµατικό αρχοντικό,
πατρικό της γυναίκας του
που έχει πεθάνει. Η παρουσία του στο µικρό χωριό γεννάει φήµες, οι οποίες εντείνονται απ’ τη στιγµή που γίνεται γνωστό
πως αυτός ο άρχοντας µε
την αυταρχική συµπεριφορά και το γεµάτο πορτοφόλι έχει έρθει για να εγκατασταθεί κι όχι να φύγει µε
τις πρώτες βροχές...

Εκδόσεις: Πατάκη
Τιµή: 19,69 €
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ

ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Οι µέρες, που διανύουµε, είναι ιδανικές για νοερά ταξίδια.
Ταξίδια σε προορισµούς που θέλουµε να επισκεφθούµε
όταν όλα αυτά θα έχουν τελειώσει. Στο ταξίδι που κάνει το
Αγρόκτηµα αυτόν το µήνα, οδηγός είναι ένας Αθηναίος,
που επέλεξε να ζει στη Λευκάδα, και έχει ένα πολύ
ξεχωριστό δέσιµο µε το Πωγώνι της Ηπείρου
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Τ

ο Πωγώνι µου έδωσε έναν τόπο», αναφέρει ο κ. Μακρόπουλος. Όχι µόνο φυσικό αλλά και λογοτεχνικό, µιας και
έχει αποτελέσει το σκηνικό για τα ηπειρώτικα αφηγήµατά του. «Επειδή το Πωγώνι είναι
µία περιοχή που ερηµώνει, αν σταθεί κανείς και
αφουγκραστεί, έχει αίσθηση ενός αµυδρού αντίλαλου που ‘ρχεται από το πουθενά και από παντού.
Ακούγοντάς τον, αναρωτιέται αν είναι ένα µακρινό κλαρίνο που παίζει ή αν είναι απλώς ο αέρας»,
γράφει ο ίδιος στο «Οδοιπορικό στο Πωγώνι», µεταφέροντας την αίσθηση µίας άλλης αυθεντικής
πραγµατικότητας. Ξεκινάµε λοιπόν απ’ τα βουνά
της Ηπείρου και βλέπουµε πού θα µας βγάλει…

«

Η παράδοσή µας
δεν είναι το αστικό
µυθιστόρηµα, αλλά το
διήγηµα και το ποίηµα. Είναι ο Παπαδιαµάντης, ο Θεοτόκης
και οι συγγραφείς
που έγραψαν σε ντοπιολαλιές, σηµειώνει
ο κ. Μακρόπουλος.

Τι είναι αυτό που κάνει το Πωγώνι
έναν τόπο τόσο αγαπηµένο;
Ότι δεν τον έζησα ως επισκέπτης αλλά µέσα από
ένα σπίτι και ότι τον βίωσα µέσα από µια µονοτονία, κάνοντας τα ίδια πράγµατα ξανά και ξανά. Ξέρετε αυτό που σε κάνει να είσαι σε έναν
τόπο, δεν είναι απλά να υπάρχεις. ∆εν είναι η
επίσκεψή σου σε αυτόν. Το βασικό είναι να αφήσεις τον εαυτό σου να περάσει µέσα απ’ αυτό.
Να έχεις πόρους ανοιχτούς να µπει µέσα σου.
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Η περιοχή αυτή έµελλε να αποτελέσει
τον λογοτεχνικό τόπο των έργων σας…
Η ιστορία µε ηπειρώτικα αφηγήµατα ξεκίνησε
από την «Σπουργίτω», µια νουβέλα που εκδόθηκε το 2012 και αφορά την ιστορία µιας κοπέλας, γύρω στα 19, που µπαίνει σ΄ένα χωριό
σαν το ∆ελβινάκι και έχει κοµµένη τη γλώσσα
της. Μετά ακολούθησε το «Οδοιπορικό στο Πωγώνι». Για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, ήµουν
απολύτως προσανατολισµένος σε αυτό. Μαζί µε
τον πεθερό µου, που ξέρει πάρα πολύ καλά τον
τόπο, γυρίσαµε όλα τα χωριά. Παρίστανα τον ταξιδιώτη – συγγραφέα οδοιπορικού. Ακολούθησε το «∆έντρο του Ιούδα», µία οιωνεί αστυνοµική ιστορία, η οποία διαδραµατίζεται πάλι στο
∆ελβινάκι. Η τρίτη ηπειρώτικη ιστορία είναι η

«Τσότσηγια», ένα σκληρό παραµύθι για ενήλικες. Και πέρυσι το καλοκαίρι ήρθε το «Μαύρο Νερό», µια ιστορία που τοποθετείται επίσης
στην περιοχή του Πωγωνίου, αλλά διαφέρει
σηµαντικά από τις προηγούµενες. Πρόκειται
για τον αγώνα του πατέρα και του ανάπηρου
γιου του, Χριστόφορου, που παλεύουν να επιβιώσουν µετά από µια οικολογική καταστροφή, η οποία έχει µολύνει το νερό.
Μαύρο Νερό
«Το Μαύρο Νερό»
τοποθετείται επίσης στην
περιοχή του Πωγωνίου,
αλλά διαφέρει σηµαντικά
από τις προηγούµενες
ιστορίες», σηµειώνει ο κ.
Μακρόπουλος.

Γιατί επιλέγει κάποιος να µείνει
σε έναν τόπο όπου το νερό είναι µαύρο;
Αν και δεν το έκανα συνειδητά, στο «Μαύρο Νερό» υπάρχει ένα αξιακό σύστηµα. Στην κορυφή
του υπάρχει η οικογένεια, ο Πατέρας, µε ένα
βιβλικό κεφαλαίο «π», ο γιος του ο Χριστόφο-
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«Άλλωστε οι ιστορίες είναι
απλές, ενώ οι άνθρωποι πολύ πιο
σύνθετοι» σημειώνει ο Μιχάλης
Μακρόπουλος

ρος και η νεκρή µητέρα, η οποία είναι πάντα παρούσα µέσω µίας φωτογραφίας. Μετά ακολουθεί
η κοινότητα. Μια κοινότητα φαντασµάτων, ένα
χωριό που δεν είναι πια χωριό. ∆εν έχει καφενείο, η εκκλησία ανοίγει µόνο τις γιορτές. ∆εν
υπάρχει παπάς, µόνο ένας τυφλός ψάλτης που
ψέλνει από µνήµης. Μολοντούτο, η αίσθηση της
κοινότητας υπάρχει. Έχουµε λοιπόν την οικογένεια και την κοινότητα απέναντι απ’ το κράτος, το
οποίο στη συγκεκριµένη ιστορία και σε οποιαδήποτε µορφή του είναι εχθρικό. Είναι εχθρικό γιατί οι χαρακτήρες της ιστορίας µου δεν είναι πολίτες ενός κράτους, αλλά µέλη µίας κοινότητας.

Μέσα από έργα, όπως τα δικά σας, αλλά και
άλλων συγγραφέων παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µια στροφή της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην ύπαιθρο…
Αυτό είναι γεγονός. Κατ’ αρχάς, πολλοί λογοτέχνες δραστηριοποιούνται στην επαρχία, ενώ
κάποιοι άλλοι δεν ξεχνούν τον τόπο τους. Ο
Γιάννης Παλαβός στο Βελβεντό, ο Ηλίας Παπαµόσχος στην Καστοριά, ο Χρυσόστοµος Τσαπραΐλης µε τις «Παγανιστικές δοξασίες της
Θεσσαλικής επαρχίας», η Πέτσα µε ένα µεγάλο διήγηµα, σχεδόν νουβέλα, στη θεσσαλική
διάλεκτο, ο Συφιλτζόγλου στη ∆ράµα, η Λουκά στην Πρέβεζα, ο Παπαµάρκος µε τα αφηγήµατα στα αρβανίτικα, αποτελούν κάποια µόνο παραδείγµατα.

Πού αποδίδετε αυτή τη στροφή;
Είναι νοµίζω µια αναζήτηση ταυτότητας στο
παρελθόν. Στην Ελλάδα της επαρχίας, η οποία
από πολλές απόψεις είναι η Ελλάδα του παρελθόντος. Από την άλλη, οι τρόποι που πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες χρησιµοποιούν είναι τρόποι του παρόντος. Έτσι γεννιέται
κάτι καινούργιο. Επίσης, έχουµε µια παράδοση σε αυτό το κοµµάτι. Η παράδοσή µας δεν
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είναι το αστικό µυθιστόρηµα, αλλά το διήγηµα και το ποίηµα. Είναι ο Παπαδιαµάντης, ο
Θεοτόκης και οι συγγραφείς που έγραψαν
σε ντοπιολαλιές. Είναι το δηµοτικό τραγούδι
στο οποίο «πατάει» η ελληνική ποίηση, ακόµα κι η µοντέρνα. Το δηµοτικό τραγούδι, τι
είναι άλλωστε; Είναι η ποίηση της υπαίθρου.
Οπότε όλα αυτά λειτουργούν υπόγεια χωρίς
να το πολυκαταλαβαίνουµε.

Ένα κοινό µοτίβο που βλέπουµε σε όλες τις
ιστορίες σας είναι αυτό του ξένου σε ξένο
τόπο. Πόσο εύκολο είναι τελικά να τα καταφέρουµε σε µία νέα πατρίδα;

Πολλοί λογοτέχνες δραστηριοποιούνται στην
επαρχία, ενώ
κάποιοι άλλοι δεν
ξεχνούν τον τόπο
τους σύµφωνα
µε τον Μιχάλη
Μακρόπουλο.

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτό το κοινό µοτίβο, ακόµα και στο «Μαύρο Νερό». Μπορεί οι
άνθρωποι να µην ήταν ξένοι, έγινε όµως ξένος ο τόπος. Όσο για την ερώτηση, δεν ξέρω
ποια είναι η απάντηση. Μπορώ µόνο να πω τι
συµβαίνει στη δική µου περίπτωση. Με την οικογένειά µου ζω στη Λευκάδα τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο τόπος δεν µου είναι οικείος , µου
είναι ξένος και µάλιστα είναι πιο ξένος απ’ ό,τι
είναι η Ήπειρος και το Πωγώνι κι ας είναι εδώ
το σπίτι µου, κι ας πηγαίνουν τα παιδιά µου
εδώ σχολείο. Εγώ προσωπικά δεν αµφισβητώ
την παρουσία µου εδώ, ξέρω όµως ότι είµαι
ένας ξένος σε ξένο τόπο. Απλώς για να υπάρ-
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ξεις πρέπει να το δεχτείς αυτό, ότι εσύ
είσαι εδώ κι ο τόπος εκεί. ∆εν είναι οι
πέτρες, τα δέντρα και η θάλασσα, είναι οι άνθρωποι µε τα καλά τους και
τα κακά τους.

Ας πάµε λοιπόν στη Λευκάδα…
Η Λευκάδα είναι οµολογουµένως ένα
όµορφο νησί, αλωµένο όµως από τον
τουρισµό και αυτό που λέω το εννοώ.
Βέβαια, κάποιος µπορεί να µου αντιτείνει: «Καλά εσένα τι λόγος σου πέφτει;».
Με έναν τρόπο δεν µου πέφτει...

Πώς γίνεται να µην σας πέφτει λόγος;
Κοιτάξτε µπορεί να στέκοµαι κριτικά
απέναντι σε κάποια πράγµατα, αλ-
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λά από την άλλη ο καθείς κάνει αυτό
που έχει αποφασίσει. Για να σας δώσω ένα παράδειγµα, κάτω από το σπίτι
µας βρίσκεται ο παλιός ενετικός ελαιώνας της Λευκάδας. Βρίσκεται ή βρισκόταν, γιατί τείνει µάλλον προς το
δεύτερο. Ένα µνηµείο της φύσης µε
ελιές άνω των 300 ετών, που τα δέκα
χρόνια που είµαστε εδώ «τρώγεται» σιγά-σιγά. Από ελαιώνας µετατρέπεται
σε ενοικιαζόµενα δωµάτια διακοσµηµένα µε µερικές ελιές. Επίσης, η Λευκάδα έχει τη λιµνοθάλασσά της. Είναι
µία από τις δύο πόλεις στην Ελλάδα
που έχουν λιµνοθάλασσα µέσα στον
αστικό ιστό. Έρχονται ερωδιοί, πάπιες,
πελεκάνοι, φλαµίνγκο και θα µπορού-

σε να είναι ένα έξοχο αξιοθέατο. Ωστόσο, είναι ευτροφική και πλέον έχει πάρει την κατιούσα. Όταν ένας τόπος είναι τόσο προσανατολισµένος στο κέρδος, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα
να συζητήσεις τίποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι δεν µένει χώρος για να πάρει
ανάσα. Επιπλέον, ο τουρισµός της Λευκάδας δίνει λίγα χρήµατα. Η ζηµιά που
γίνεται από τόσες χιλιάδες ανθρώπους
είναι αναντίστοιχη του κέρδους. Πέρα όµως από το µικρό υλικό όφελος,
δεν υπάρχει ηθική κατάθεση στον τόπο. Ηθική κατάθεση θα κάνει ο ταξιδιώτης ή ο τουρίστας που θα αγαπήσει
το µέρος, θα το προσέξει και θα θελήσει να το επισκεφθεί ξανά.
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Who is who
Ο Μιχάλης Μακρόπουλος γεννήθηκε
το 1965 στην Αθήνα.
Σπούδασε Βιολογία κι
ύστερα άρχισε να γράφει και να µεταφράζει
βιβλία. Μεταξύ άλλων
έχει µεταφράσει
Έρνεστ Χέµινγουεϊ,
Τρούµαν Καπότε,
Σωλ Μπέλοου, Ρέι
Μπράντµπερυ. έχει
γράψει περισσότερες
από είκοσι νουβέλες
(και παραµύθια) και
έχει µεταφράσει πάνω
από 120 βιβλία από
τα αγγλικά και τα
γαλλικά.

ΣΤΙΓΜΕΣ

Τόπος είναι οι άνθρωποι
«Για να υπάρξεις πρέπει να το δεχτείς
αυτό, ότι εσύ είσαι εδώ κι ο τόπος
εκεί. Δεν είναι οι πέτρες, τα δέντρα
και η θάλασσα, είναι οι άνθρωποι με
τα καλά τους και τα κακά τους.»

Να περάσει απ’ τους πόρους σου
Ας κλείσουµε, µε τον τόπο που σας απασχολεί αυτή την περίοδο, τη «Ρούµελη». Μιλάµε, φυσικά, για τη µετάφραση
του έργου του Πάτρικ Λη Φέρµορ. Τι θα
µπορούσατε να µοιραστείτε µαζί µας γι’
αυτό; Πώς σκιαγραφείται η Ελλάδα στα
µάτια ενός Άγγλου φιλέλληνα;
Πρόκειται για µια σειρά ταξιδιωτικών,
ανθρωπολογικών και λαογραφικών
αφηγηµάτων. Για παράδειγµα υπάρχει
ένα πολύ µεγάλο κείµενο για τους Σαρακατσάνους, ένα άλλο που αντιπαραβάλλει τον Γραικό µε τον Έλληνα. Τώρα
µεταφράζω ένα κείµενο για τα Κράβαρα. Ουσιαστικά, είναι οι τόποι και οι άνθρωποι. Ο Λη Φέρµορ δίνει την αίσθηση
φιλέλληνα παλαιάς κοπής. Του φιλέλληνα Άγγλου που δεν αµφισβητεί καθό-

λου την αγγλική αυτοκρατορία.Η πρώτη
φορά που ήρθε στην Ελλάδα ήταν στα 19
του και µάλιστα ενεπλάκη και σε πολεµικές επιχειρήσεις. Ήταν χαρισµατικός
και γνώριζε τα ελληνικά άπταιστα. Ήταν
προφανώς κατάσκοπος των Άγγλων,
οι οποίοι διάλεγαν τους κατασκόπους
τους από την αφρόκρεµα. Η µατιά του
λογοτέχνη Λη Φέρµορ είναι µυθοποιητική και συναρπαστική. Γνώριζε πράγµατα που νοµίζω ότι το 95% των Ελλήνων
και αγνοούσε και αγνοεί. Επίσης, επειδή
ακριβώς ήταν ταξιδιώτης είχε µάθει να
συνοµιλεί µε τους ντόπιους. Φανταστείτε έναν Άγγλο να πηγαίνει στο καφενείο
του χωριού της δεκαετίας του ’50 και να
µιλά µε άνεση µε τους ντόπιους. Με τη
ζηλευτή άνεση ενός ταξιδευτή.

«Αυτό που σε κάνει να είσαι σε έναν
τόπο, δεν είναι απλά να υπάρχεις.
Δεν είναι η επίσκεψή σου σε αυτόν.
Το βασικό είναι να αφήσεις τον εαυτό
σου να περάσει μέσα απ’ αυτό. »

Ηθική κατάθεση
«Ηθική κατάθεση σε έναν τόπο θα
κάνει ο ταξιδιώτης ή ο τουρίστας
που θα αγαπήσει το μέρος, θα το
προσέξει και θα θελήσει να το επισκεφθεί ξανά και ξανά.. »
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Εκδηλώσεις που ανακοινώθηκαν
για τους µήνες που έρχονται

21/05

China Food and Drinks
Στην Κίνα που ξαναβρίσκει τον ρυθµό της η
102η China Food and Drinks Fair θα διεξαχθεί
από τις 21 έως τις 23 Μαΐου στη Chengdu.

01/06

2nd Rosé Grand Tasting
Η γευστική δοκιµή Rosé Grand Tasting @
Thessaloniki θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα
1η Ιουνίου στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

11/06

Φόρουµ ∆ελφών
Από την Πέµπτη, 11 έως την Κυριακή, 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το 5ο Οικονοµικό Φόρουµ των
∆ελφών, σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση.

17/06

Εκπαίδευση στην αγροδιατροφή
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα EIT Food Greece
έχει διάρκεια τρεις ηµέρες και θα πραγµατοποιηθεί στη Βαρσοβία, στις 17-19 Ιουνίου.

09/07

Τrophy - Τροφή Challenge
O τελικός του Trophy - Τροφή Challenge µεταφέρεται στις 9 Ιουλίου κσι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων άνοιξε στις 22 Απριλίου.

16/09

Asia Fruit Logistica 2020
H Asia Fruit Logistica 2020 από τις 16 έως
τις 18 Σεπτεµβρίου, µεταφέρεται για
πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη.

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ
τα ποτίσµατα πέφτει η προσοχή των δενδροκαλλιεργητών µέσα στο Μάιο, καθώς αν αυτή την περίοδο παρουσιαστούν συµπτώµατα έλλειψης νερού, θα φανεί έντονα στην ανάπτυξη και την καρποφορία. Στο βαµβάκι, πριν ζητήσει το πρώτο νερό τον Ιούνιο, είναι σηµαντικό στα µέσα Μαΐου να µπουν οι παραγωγοί µε ένα σκαλιστήρι και
να δηµιουργήσουν στο κέντρο ακριβώς των σειρών ένα αυλάκι, ώστε να σταµατάει το λάστιχο ποτίσµατος. Εφόσον πάντως τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραµµα προκηρύξεων, έρχεται µέσα στο Μάιο και η επιδότηση αρδευτικών. Εν τω µεταξύ, τέλη του µήνα αναµένεται να ξεκινήσουν και οι πρώτες αλωνιστικές σίτου να κυκλοφορούν στους δρόµους.
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