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 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α    Τ Ε Υ Χ Ο Σ  # 1 0 3

08  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η»
Τη µετάβαση από µια υπερδύναµη στην 
επόµενη µέσω ένοπλης σύρραξης καταγράφει 
το Thucydides Trap Project του Harvard

14 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΖΩΕΣ 
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ Η ∆ΡΑΣΗ RESCUE

Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα παρουσίασε 
ο Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης κατά την 
περιοδεία του στην Κοιλάδα του Αχελώου

18 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
           ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΟΨΑΝ
           Ποιο ήταν τελικά το µεγάλο µυστικό τους

28 ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΚΟΛΕΜΗ
          ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ

«Αυτό που θέλουµε να διδάξουµε στους 
επισκέπτες είναι η αγάπη για έναν πιο φυσικό 
τρόπο ζωής», λέει ο Τάσος Γκολέµης

56 ΤΟ ΝΕΟ FORD FOCUS ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω
           Όλα ξεκίνησαν από λευκό χαρτί και το πιο    
            ολοκληρωµένο Focus όλων των εποχών   
            έφτασε επιτέλους και στη χώρα µας

51 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ
Τις ιστορίες τόσο της γυναίκας που το 
φόρεσε, όσο και της εποχής της, διηγείται 
το νυφικό φόρεµα στο πέρασµα των αιώνων

53 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 7.000 ΕΚΘΕΤΕΣ 
           ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ SIAL 2018

Πάνω από 2.500 καινοτοµίες στα τρόφιµα 
θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο 
Παρίσι ως µέρος της SIAL Innovation

TO ∆ΑΚΡΥ 
ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ
Ο ευλογηµένος καρπός 
που συνδέθηκε άρρηκτα 
µε την ιστορία της Χίου

58
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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

4.000  
Αρχαιολόγοι βρήκαν 
µικρά ίχνη ψωµιού 

από τροφοσυλλέκτες 
που δείχνουν ότι η 
γεωργία ξεκίνησε 
πριν από περίπου 

4.000 χρόνια

Φέτος αναµένονται 
32 εκατοµµύρια του-
ρίστες στην Ελλάδα 
10% περισσότεροι 

σε σύγκριση µε 
πέρσι

Σύµφωνα µε στοιχεία 
της NASA, αναµένεται 

το 2018 να είναι 
ένα από τα πέντε 

θερµότερα έτη στην 
ιστορία της Γης

2018

ΜΥΘΟΣ
ΤΟ «Ζ» ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

El campo el mundo 
Ο βραβευµένος µε Νόµπελ βιολόγος, Ζακ Μονό, 
στην εισαγωγή του βιβλίου του «Ο άνθρωπος, 
προϊόν τύχης και ανάγκης», στις αρχές της δεκα-
ετίας του ‘70, έγραφε περίπου τα εξής:
«Η Βιολογία δεν εξελίχθηκε ανάλογα µε τις άλ-
λες θετικές επιστήµες. Προβλέπεται όµως στο 
άµεσο µέλλον να εξελιχθεί ταχύτατα και, από 
περιφερειακή που θεωρείται µεταξύ των επιστη-
µών σήµερα, να καταλάβει θέση πρωταγωνιστι-
κή και κυρίαρχη». Στα χρόνια που ακολούθησαν 
ο Γάλλος επιστήµονας επαληθεύτηκε απόλυτα 
κι αυτό φαίνεται από τα καταπληκτικά επιτεύγ-
µατα επιµέρους κλάδων της Βιολογίας, όπως της 
Ιατρικής, της Γενετικής, της Βιοτεχνολογίας, της 
Μοριακής Βιολογίας, της Τεχνολογίας Τροφί-
µων και της ∆ιατροφής Ανθρώπου και Ζώων. Μα 
εµένα δε µε νοιάζουν τα επιτεύγµατα, µε νοιά-
ζει η βιολογία του σπόρου που φυτρώνει και το 
κλαδάκι που ανθίζει, η µυρωδιά του πεύκου και 
του τρυγονιού το φτερούγισµα. ∆ε µ’ αρέσουν τα 
ρεκόρ και οι κολυµβήτριες µε τις ψεύτικες ωµο-
πλάτες και τους πέτρινους µηρούς, µ’ αρέσει η 
λειτουργία της έκκρισης της αδρεναλίνης και 
της τεστοστερόνης και των κοριτσιών η συγκί-
νηση και τα δάκρυα. ∆εν µ’ ενδιαφέρει η πλα-
στογράφηση του DNA και η γενετική παρέµβα-
ση, µε ενδιαφέρει το άσπρο κρινάκι στις αµµο-
θίνες και η αρµυρήθρα της αλυκής, η προσαρ-
µογή και η συνέχεια. 
Η µεταµόρφωση των εντόµων, τα εξάγωνα των µε-
λισσών, η ζύµωση του µούστου και η γεύση του 
κρασιού, τα εκατοµµύρια µικρά και µεγάλα θαύ-
µατα που συνθέτουν τον κόσµο των έµβιων όντων, 
που ζούµε µ’ αυτά και που χάρη σ’ αυτά και την κα-
τανόησή τους µπορούµε να προσδιορίσουµε τη θέ-
ση µας, να εξελιχθούµε, να ανέβουµε. Η γνώση και 
το ψάξιµο των γνωστών και άγνωστων νόµων της 
ζωντανής φύσης. Αυτή είναι η Βιολογία. 

Μικρό απόσπασµα από το βιβλίο  
του Τάκη Ν. Λαϊνά, «Ο κόσµος ο κάµπος».  

Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης  
Για τη µεταφορά Γ.Π.     

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

Εµπνευσµένη από τους µεσαι-
ωνικούς χάρτες που συχνά φι-
λοξενούσαν µυθικά πλάσµατα 

της θάλασσας, η εικονογράφος 
Stella Björg από το Ρέικιαβικ δη-
µιούργησε από το µηδέν ένα αλ-
φάβητο όπου κάθε γράµµα απει-
κονίζεται τέρας της θάλασσας. Ο 
τίτλος της: «Be There Monster».

Μπορείτε να 
κάνετε ό,τι θέλετε 
με τη μουσική 
μου αλλά μη με 
κάνετε να φαίνομαι 
βαρετός

‘‘
FREDDIE MERCURY

Με αφορµή την πολυαναµενόµενη 
ταινία «Bohemian Rhapsody» 

10%
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Το βατόμουρο της νεότητας
o µύρτιλο ή blueberry ή αλλιώς αµερικα-

νικό βατόµουρο ή σταφύλι του δάσους, 

είναι ένας µικρός άγριος, πολυετής αν-

θοφόρος θάµνος που παράγει µπλε µού-

ρα και συγκαταλέγεται στην οικογένεια 

Ericaceae (Ερεικοειδών). Συναντάται σε όλη την Ευρώ-

πη, ενώ στην Ελλάδα το βρίσκουµε κυρίως στη Μακε-

δονία και τη Θεσσαλία. Το 85% της παγκόσµιας παρα-

γωγής του µύρτιλλου παράγεται στη Β. Αµερική από 

τις ΗΠΑ και τον Καναδά ενώ η Ευρώπη είναι ελλειµ-

µατική, αν και η κατανάλωσή του διαρκώς αυξάνεται. 

Γενικά αντέχει στο ψύχος και αναπτύσσεται σε ελα-

φρώς όξινα εδάφη. Τα φύλλα του είναι ωοειδή, ελα-

φρώς οδοντωτά, τα άνθη του είναι άσπρα-ροζ µε κα-

µπανοειδές σχήµα. Η εποχή καρποφορίας του είναι το 

δίµηνο Αυγούστου-Σεπτεµβρίου. Τα χρησιµοποιούµε-

να µέρη του φυτού είναι οι καρποί και τα φύλλα του. 

Χρησιµοποιούνται στις φαρµακοβιοµηχανίες, βιοµη-

χανίες καλλυντικών και στις βιοµηχανίες τροφίµων. 

Γίνονται µαρµελάδες, χυµοί, λικέρ και γενικά χρησι-

µοποιούνται στη ζαχαροπλαστική. Με τα φύλλα αρω-

µατίζονται φαγητά, ξερά σύκα και χρησιµοποιούνται 

για την παρασκευή αφεψήµατος. Στην αρωµατοποιία 

και την παρασκευή καλλυντικών χρησιµοποιείται το 

αιθέριο έλαιο. Το ανθεκτικό ξύλο χρησιµοποιείται στη 

λεπτοξυλουργική και τα κλαδιά στην καλαθοπλεκτική. 

Το τελευταίο καιρό όµως έχει εκδηλωθεί πολύ µεγάλο 

ενδιαφέρον για το µύρτιλο, καθώς περιέχει αρκετά δι-

αφορετικά θρεπτικά συστατικά τα οποία θωρακίζουν 

τον οργανισµό. Αποτελεί εξαιρετική πηγή αντιοξειδω-

τικών, φυτικών ινών, βιταµινών Α, C, Ε και Β-καροτί-

νη, σακχάρων, καλίου, µαγνησίου, φωσφόρου, ανόρ-

γανων οξέων και µεταλλικών αλάτων. 

Ύστερα από µελέτες που έγιναν έχει αποδειχθεί ότι 

το εκχύλισµα του περιέχει φλαβονοειδή που θα µπο-

ρούσαν να δράσουν προστατευτικά έναντι κάποιων 

µορφών καρκίνου. Ο χυµός του ενδέχεται να µπορεί 

να βοηθήσει στην πρόληψη των νευροεκφυλιστικών 

ασθενειών, στη µείωση της προόδου της νόσου του 

Alzheimer και του Πάρκινσον. Επίσης, µπορεί να βελ-

τιώσει τις διεργασίες που σχετίζονται µε τη µνήµη, η 

κατανάλωσή του ενισχύει τη νυχτερινή όραση και έχει 

επίδραση έναντι των λοιµώξεων του ουροποιητικού. 

Κλινικές και επιδηµιολογικές µελέτες επίσης, έχουν 

δείξει ότι η κατανάλωση φλαβονοειδών σε τρόφιµα 

και ποτά µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο της αθηρο-

σκλήρωσης. Όπως και άλλα φρούτα, τα µύρτιλα παρέ-

χουν περισσότερα οφέλη όταν καταναλώνονται ωµά 

καθώς το µαγείρεµα µειώνει την περιεκτικότητά τους 

σε πολυφαινόλες. Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι η 

αντιοξειδωτική ικανότητα του µύρτιλου αυξάνει όταν 

το φρούτο γίνεται πιο ώριµο. 

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

Τα 150 γρ. καρ-
πών µύρτιλου 
περιέχουν 84 
θερµίδες

Πολυετές θαµνοει-
δές, ύψους 60–90 
εκ., φυλλοβόλο, µε 
πυκνές διακλαδώσεις

Κάθε δέντρο δίνει σε 
πλήρη καρποφορία 
πέντε κιλά µύρτιλλου 
έπειτα από τρία χρόνια84 60 5
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ΚΙΝΕΖΟΙ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ 
Η ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η

αρχαίος Έλληνας ιστορικός είχε 

αναλύσει τη ροπή που αναπτύσσε-

ται προς πολεµική αναµέτρηση µε-

ταξύ της κορυφαίας και της ανερχό-

µενης γεωπολιτικής δύναµης κάθε εποχής, αυτό 

που το Χάρβαντ αναγνωρίζει ως η «παγίδα του 

Θουκυδίδη». Γράφοντας συγκεκριµένα για τον 

Πελοποννησιακό Πόλεµο, ο ιστορικός έλεγε ότι 

τον προκάλεσε η άνοδος της Αθήνας και ο φό-

βος που αυτή δηµιούργησε στη Σπάρτη. Ερχόµε-

νοι στη σηµερινή εποχή θα µπορούσε η υπόθε-

ση του Θουκυδίδη να  προβλέψει την πορεία των 

σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας; Με άλλα λόγια µήπως είναι 

αναπόφευκτος ο πόλεµος µεταξύ τους; Τη βασι-

µότητα του εφιαλτικού αυτού σεναρίου εξετάζει 

στο νέο του βιβλίο, µε τον εξίσου δυσοίωνο τίτ-

λο «Destined for War», ο Γκρέιχαµ Άλισον, καθη-

γητής στην έδρα Douglas Dillon και πρώην πρύ-

τανης της Σχολής John F. Kennedy του Harvard, 

ένας από τους πιο διακεκριµένους πολιτικούς 

επιστήµονες των ΗΠΑ. Σύµφωνα µε σχετική 

έρευνα που έχει διεξαγάγει ο Άλισον στο πλαί-

σιο του Thucydides Trap Project στο Harvard, τα 

τελευταία 500 χρόνια η µετάβαση από µια υπερ-

δύναµη στην επόµενη έχει γίνει µέσω ένοπλης 

σύρραξης σε 12 από 16 περιπτώσεις.

Πώς έχει χειριστεί όµως έως τώρα τις σινοαµε-

ρικανικές σχέσεις ο Τραµπ; Θα έπρεπε να µας 

ανησυχεί ότι ο Κινέζος οµόλογός του έχει τα 

ίδια οράµατα αποκατάστασης του εθνι-

κού µεγαλείου της χώρας του όπως ο 

Αµερικανός πρόεδρος; «Η δυναµι-

κή είναι τέτοια που και οι δύο πλευ-

ρές είναι ευάλωτες σε κινήσεις τρί-

των, τις οποίες δεν υποκίνησαν και 

δεν ελέγχουν. Οι Αµερικανοί, γράφει 

ο κ. Αλισον, έχουµε συνηθίσει να είµαστε 

πρώτοι στον κόσµο και δεν θυµόµαστε και πολλά 

για την πρότερη κατάσταση. Θεωρούµε λοιπόν 

οτιδήποτε αµφισβητεί την πρωτοκαθεδρία µας 

ως κάτι παράτυπο ή παράνοµο. Ο Τραµπ σίγουρα 

βλέπει έτσι τα πράγµατα. Από την κινεζική οπτι-

κή, αντίστοιχα, η χώρα τους ήταν το κέντρο του σύ-

µπαντος για 4.000 χρόνια και ακολούθησε η τα-

πεινωτική παρένθεση των τελευταίων διακοσίων 

ετών. Άρα κι αυτοί µιλούν για αποκατάσταση. Κι 

αυτό δηµιουργεί µια αντίδραση στις ΗΠΑ, η οποία 

οδηγεί στην εκλογή κάποιου σαν τον Τραµπ».

Πώς βλέπει η κινεζική ηγεσία την «παγίδα του 

Θουκυδίδη»; «Τους συναρπάζει η ιδέα -συµπε-

ριλαµβανοµένου και του Σι Τζινπίνγκ. Αρχικά, 

έλεγαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα. Τώρα ο 

Σι λέει ότι το θέµα είναι πώς θα γλιτώσουµε από 

την “παγίδα του Θουκυδίδη”. Οι Κινέζοι είναι πο-

λύ προσεκτικοί και µελετηµένοι, και έτοιµοι να 

δείξουν ευελιξία για να αποφύγουν το ενδεχόµε-

νο µιας σύρραξης. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος σή-

µερα είναι η υποτίµηση του κινδύνου ενός πολέ-

µου από την αµερικανική πλευρά. Ο Τραµπ δεν 

έχει µελετήσει την Ιστορία».

Στο νέο του βιβλίο 
Destined For War  
o Γκρέιχαµ Άλισον 
εξετάζει την Παγίδα 
του Θουκυδίδη στο 
πλαίσιο των σχέσεων 
ΗΠΑ - Κίνας. 

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

I N F O
Ο Γκρέιχαµ 

Άλισον είναι διακε-
κριµένος πολιτικός 
επιστήµονας των 

ΗΠΑ

Ο
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ 
ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ 
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ  

Ο Κώστας Αγοραστός έχει στα-

θεί τυχερός με την εμπλοκή του 

στα δημόσια πράγματα. Όμως, 

για να είσαι δύο τετραετίες 

βουλευτής και μάλιστα κυβερ-

νητικός και άλλες τόσες Περι-

φερειάρχης, δεν φτάνει μόνο η 

τύχη. Αποδεικνύεται εύστροφος 

και αποτελεσματικός. Παρ’ ότι 

με τη Νέα Δημοκρατία, απέφυγε 

επιδέξια τη «μετωπική» με τον 

ΣΥΡΙΖΑ όσο αυτός ήταν στις 

δόξες του, ενώ, τώρα τελευταία, 

επανέρχεται δριμύτερος και με 

αξιώσεις στον φυσικό του χώρο. 

∆ΗΜΗTΡΗΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ
ΧΤΙΖΕΙ ΠΕΤΡΑ – ΠΕΤΡΑ 
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

Όταν κατάλαβε ότι τα πράγματα 

δυσκολεύουν, την είδε κτηνο-

τρόφος – βιομήχανος. Μαζί με 

τα δύο αδέρφια του, έβαλαν 

στόχο την «κάθετη» αξιοποίηση 

της παραγωγής. Έτσι, το γάλα 

από 500 γίδια και 250 πρόβατα 

που διατηρούσε η οικογένεια 

στην Κάρλα, φθάνει σήμερα 

φρέσκο και βιολογικό, είτε σαν 

γάλα είτε σαν γιαούρτι, στα 

delicatessen της Αθήνας. Η ποι-

ότητά τους ξεχωριστή, το όνομα 

«έπιασε», αυτό που χρειάζεται 

είναι προσήλωση στον στόχο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ
ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ  

Ο ελαιώνας της Λακωνίας 

έχει ιστορία πίσω του, το ίδιο 

και η Ένωση. Αν κάτι έχει να 

προσθέσει σε αυτά ο Γιώργος 

Στρατάκος, είναι η ματιά του 

επιστήμονα. Του ανθρώπου που 

έχει την κατάρτιση να ξεχωρίζει 

τα προϊόντα θρέψης και φυτο-

προστασίας που χρειάζεται ο 

λακωνικός ελαιώνας, ώστε να 

φέρει την ελαιοπαραγωγή του 

τόπου του σε κορυφαία επίπεδα. 

Αθόρυβα, με πραγματική φρο-

ντίδα για τη βελτίωση της θέσης 

των καλλιεργητών της περιοχής.  

Λέγεται ότι ο στόχος είναι  
ο ελάχιστος κοινός παρονοµαστής της 
προσπάθειας του ανθρώπου 
σε έναν τοµέα. Την ίδια ώρα πάντως, 
αυτό δεν οδηγεί και την τυπική λύση 
στην εξίσωση της 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

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΝΟΣ
ΠΡΩΤΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΕΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ

Μπορεί η κομματική θέση που 

κατέχει, ως Συντονιστής του 

Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής 

του ΣΥΡΙΖΑ να μην του επιτρέ-

πει να είναι πάντα στις δημόσι-

ες τοποθετήσεις ο εαυτός του, 

ωστόσο ο Δημήτρης Τσιάνος, 

νέος αγρότης - κτηνοτρόφος 

με ρίζες στην αγροτική παρα-

γωγή, έχει έναν τρόπο να βάζει 

τις θέσεις των αγροτών και δη 

των νέων αγροτών πάνω από 

τα κομματικά του καθήκοντα. 

Το αν αυτό του εξασφαλίσει 

μια θέση υποψηφίου για την 

επόμενη Βουλή θα εξαρτηθεί κι 

από την τόλμη της ηγεσίας.    

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
ΑΝ ΤΟ ΕΨΑΧΝΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΣΟ, ΙΣΩΣ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑ ΗΤΑΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

Ανήκει στην κατηγορία εκείνων των λίγων αγροτών που ξέρουν ότι η δουλειά τους 

προχωράει βήμα - βήμα με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και ειδικότερα στον τομέα 

των αγροτικών εφοδίων. Αυτό σημαίνει ότι ο Παύλος Παυλίδης από τη Νέα Έφεσο 

Πιερίας είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να ενσωματώσει στην παραγωγική του προ-

σπάθεια κάθε τι καινούργιο, αρκεί να προέρχεται, ως πρόταση, από ανθρώπους που 

εμπιστεύεται. Κάπως έτσι, πριν από τρία χρόνια, μπήκε σε πρόγραμμα εφαρμογών 

με προϊόντα Stoller και σήμερα βλέπει το κτήμα του με τα ακτινίδια να αναγεννάται, 

πετυχαίνοντας μάλιστα αποδόσεις, τις οποίες ποτέ άλλοτε δεν είχε καταφέρει. Φέτος 

δεν δίστασε να μεταφέρει το «πείραμα» Stoller και στη βαμβακοκαλλιέργεια και η 

μέχρι στιγμής εικόνα της φυτείας δείχνει δικαιώνει την επιλογή του άλλη μια φορά.   

Έτοιμος πάντα να ενσωματώσει 
στην παραγωγική του προσπάθεια 
κάθε τι νέο, αρκεί να προέρχεται, 
από ανθρώπους που εμπιστεύεται

10-11-proswpa-gegonota.indd   11 24/07/2018   20:57
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O KAΘΕΝΑΣ  
ΑΣ ΣΚΕΦΘΕΙ  
ΚΙ ΑΣ ΠΡΑΞΕΙ
Ειπώθηκαν και γράφηκαν 
πολλά γι' αυτήν τη νύχτα της 
αγωνίας και της οργής που 
σηµάδεψε τη χώρα. «Κάηκε 
η Ελλάδα, κάηκε η ηθική µας, 
απανθρακώθηκε η ψυχή µας» 
γράφει πολύ εύστοχα η Άλκη-
στις Πρωτοψάλτη σε ανάρτησή 
της στα social media και συ-
µπληρώνει µεταξύ άλλων: «Τι 
σηµασία έχουν οι παραιτήσεις 
(αν γίνουν). Τι σηµασία έχουν 
οι ίδιες εικόνες που βλέπουµε 
κάθε χρόνο (θα τις ξεχάσουµε). 
Τι κι αν φωνάζουν κάθε χρόνο 
οι πυροσβέστες για έλλειψη 
µέτρων, εφοδίων, υλικών και 
ανθρώπων εκπαιδευµένων.  Τι 
κι αν φωνάζουν όλα SOS, πα-
ραµένουν ανύπαρκτα. Σηµασία 
έχει να αλλάξουµε. Χώρα µου 
αγαπηµένη, συνάνθρωποί µου 
συλλυπητήρια. Ο καθένας ας 
σκεφτεί κι ας πράξει».

1
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ΕΧΕΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΖΩΕΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RescEU 

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κοιλάδα του Αχελώου, ο Ευρω-
παίος Επίτροπος, αρμόδιος για Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση 
Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, παρουσίασε το νέο ευρωπαϊκό 
σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών RescEU σε 
ημερίδα με θέμα «Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι: Προκλήσεις και προο-
πτικές για το μέλλον». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 
στο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας. Το RescEU, όπως τόνισε ο κ. Στυ-
λιανίδης, δεν θα υποκαταστήσει τα εθνικά μέσα, αλλά θα λειτουργεί 
ως δίχτυ προστασίας, ως πολλαπλασιαστής των δυνατοτήτων κάθε 
κράτους. Οι καταστροφές που έχουν πλήξει περιοχές της Ευρώπης 
όπως σήμερα και την Ελλάδα επιβεβαιώνουν με τον πιο ηχηρό τρόπο 
πως χρειάζεται η υποστήριξη της Ευρώπης.

2
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   «ΗΡΘΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΤΟΠΟ  
    ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΛΠΙ∆Α»

«Σήμερα ήρθαμε σε αυτόν το θαυμάσιο τόπο για να μεταφέρουμε το στίγ-
μα της Ευρώπης. Παρόλο που το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει προσφέρει 
πολλά στους λαούς που το έχτισαν, οι πολίτες -ειδικά της περιφέρειας- 
νιώθουν ότι απομακρύνεται από τον τόπο τους, την καθημερινότητά τους 
και τις ανάγκες τους. Για να επιβιώσει η Ευρώπη, αυτό πρέπει να αλλά-
ξει» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γραμματικάκης, 
που συμμετείχε στην περιοδεία μαζί με τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλο-
γλου και τον βουλευτή Σπύρο Δανέλλη. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη αυτή 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αντώνη Κοσσυβάκη, στελέχους 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καταγωγή από την περιοχή. Εντάσσεται 
στο πλαίσιο δράσεων που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια με 
σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής και έχουν προσελκύσει σημαντικές 
προσωπικότητες από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
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 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ 
ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ 
ΜΠΑΚΑΛΙΚΗ ΠΙΠΕΡΙΑ
Με ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση, τιµή χονδρικής έως 
και 3,50 ευρώ το κιλό και  
καταγωγή µικρασιάτικη, η 
Μπακάλικη Πιπεριά Σερρών 
ήρθε και ρίζωσε µε τα καραβά-
νια των Eλλήνων προσφύγων 
στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη 
που θύµιζε τον τόπο από όπου 
ξεριζώθηκαν, το Σουσουρλούκι 
της Προύσας. Ο σπόρος ελληνι-
κός, σερραίικος, πια πέρασε 
από πάππου προς παππού και 
για δεκαετίες ήταν τοπικός 
εκλεκτός µεζές. Το όνοµά της 
µαλιστα το πήρε από τον µπα-
κάλη που αναλάµβανε να την 
κάνει τουρσί.  Στην 5η Γιορτή 
της Μπακάλικης Πιπεριάς που 
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Μικρασιατών 
και Κατοίκων Αγ. Ιωάννη 
«Αλησµόνητες Πατρίδες», στην 
πλατεία του χωριού την Τετάρ-
τη 18 Ιουλίου, πλήθος κόσµου 
την τίµησε, καταναλώνοντας 
πάνω από 200 κιλά.
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Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

αραφράζοντας, δηµοσι-

ογραφική αδεία, τον στί-

χο του Ελύτη, φθάνουµε 

να πούµε… εάν απο-

συνθέσεις τους συνε-

ταιρισµούς, στο τέλος θα δεις να σου 

µένουν µια Πίνδος, η Ζαγορά και τα 

Καλάβρυτα! Το θέµα είναι ότι µε τους 

συνεταιρισµούς, ό,τι εύκολα χάθηκε 

τις καλές εποχές, άλλο τόσο δύσκο-

λα, πολύ δύσκολα, θα ήταν σε θέση η 

κοινωνία µας να το ξαναφτιάξει. 

«Το µεγάλο κεφάλαιο, κάθε συνεται-

ρισµού είναι η εµπιστοσύνη», λέει 

σε µια από τις πρόσφατες συναντή-

σεις µας ένας έµπειρος και συνεπής 

υπηρέτης της συνεταιριστικής ιδέ-

ας, «κι αυτή σπαταλήθηκε αλόγιστα 

µια εποχή, ενώ τώρα, πολύ δύσκο-

λα ανακτάται».  Αποτέλεσµα; Όσο κι 

αν η αναγκαιότητα επιβάλλει τις συ-

νεργασίες, το κεφάλαιο που λέγεται 

«εµπιστοσύνη» δεν είναι αρκετό για 

να στηρίξει τις νέες πρωτοβουλίες. 

Πώς όµως κάποιοι τα κατάφεραν; 

Ποιο ήταν το µυστικό εκείνων που 

µπόρεσαν να αντέξουν στο χρόνο; 

Τι διαφορετικό είχαν η Πίνδος, η 

Ζαγορά και τα Καλάβρυτα; Κι ακό-

µα, η ΕΑΣ Καβάλας και η Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου;

Αν δεν θέλουµε να µπούµε σε λε-

πτοµέρειες, τουλάχιστον για τις ορ-

γανώσεις που προαναφέρθηκαν, η 

απάντηση είναι απλή. Είχαν καλό δι-

ευθυντή. Όχι πρόεδρο, διευθυντή. Οι 

πρόεδροι, έρχονται και παρέρχονται. 

Οι διευθυντές παραµένουν. 

Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου 
αποµένουν µια ελιά, ένα αµπέλι κι ένα καράβι. Που σηµαίνει:  

Με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Οδυσσέας Ελύτης

Π

Μια Πίνδος, η Ζαγορά  
& τα Καλάβρυτα

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
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Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ που ένας 

άνθρωπος και µια σύµπτωση, είναι 

αρκετά για να αλλάξουν τον ρου της 

ιστορίας ενός τόπου. Έτσι στα Καλ-

άβρυτα, όπου κυµατίζει περήφανα 

ένα από τα τελευταία λάβαρα της συ-

νεταιριστικής ιδέας, η παρουσία του 

Θανάση Παπαδόπουλου, στη θέση 

του γενικού διευθυντή του Συνεταιρι-

σµού από το 1983, όχι µόνο έβαλε τα 

θεµέλια αλλά έκανε και τη διαφορά.

Η ευνοϊκή συγκυρία ή σύµπτωση 

αν θέλετε, ήταν η στιγµή που γνω-

ρίστηκε µε τον Σπύρο Σκλαβενί-

τη, µια εµβληµατική µορφή στον 

κλάδο της λιανικής και των σού-

περ µάρκετ. Έκτοτε, µεγάλωνε ο 

Σκλαβενίτης, µεγάλωναν µαζί και 

τα Καλάβρυτα. Σήµερα ο τζίρος του 

Συνεταιρισµού προσεγγίζει τα 30 

εκατ. ευρώ, από κάποιες εκατοντά-

δες βαρέλια στις αρχές της δεκαε-

τίας του ‘80 και η φήµη της φέτας 

των Καλαβρύτων φθάνει µέχρι την 

καρδιά της Νέας Υόρκης.

Για να πετύχει ο Συνεταιρισµός 

χρειάστηκε µια «θυσία». Ο απόφοι-

τος της ΑΣΟΕ Θανάσης Παπαδόπου-

λος και στέλεχος εκείνο τον καιρό 

της Kosmocar (Audi, VW), να αφή-

σει την Αθήνα και να εγκατασταθεί 

µόνιµα στα Καλάβρυτα. Από κει και 

πέρα τα πράγµατα ήταν απλά. Ειδι-

κά από τη στιγµή που υπάρχει πίστη 

στο όραµα και συνέπεια στις συνε-

ταιριστικές αρχές. Οι άνθρωποι 

ακολουθούν, αρκεί το κεφάλαιο 

της εµπιστοσύνης να τοκίζεται και 

η υπεραξία της προσπάθειας όλων 

να µοιράζεται δίκαια.  

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΣΤΗΣΕ BRAND ΜΕ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΕΑ

Η Πίνδος είχε και έχει τον Λάζαρο 

Τσακανίκα, ο Συνεταιρισµός Ζαγο-

ράς τον ∆ιονύση Βαλασσά, τα Καλά-

βρυτα τον Θανάση Παπαδόπουλο, η 

ΕΑΣ Καβάλας τον Κλέαρχο Σαραντί-

δη και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών 

Χίου τον Γιάννη Μανδάλα. 

Αν θέλουµε να είµαστε δίκαιοι, 

θα µπορούσαµε να µιλήσουµε και 

για προεδροκεντρικούς συνεταιρι-

σµούς. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι 

αρκετοί εξ αυτών κατέρρευσαν πα-

ρά τις «δόξες» των προέδρων, µε 

πιο χαρακτηριστική της περίπτωση 

της ΕΑΣ Λάρισας η οποία βούλια-

ξε επί των ηµερών του προβεβλη-

µένου συνεταιριστή και συνδικαλι-

στή, Θανάση Κοκκινούλη. 

Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι, λί-

γοι ωστόσο, συνεταιρισµοί, οι οποί-

οι παραµένουν στην πρώτη γραµµή, 

χάριν της εµβέλειας και διορατικότη-

τας των προέδρων τους, µε πιο αντι-

προσωπευτικούς την ΕΑΣ Βόλου µε 

τον Νικήτα Πρίντζο, την Παναιγιά-

λειο Ένωση µε τον Θανάση Σωτη-

ρόπουλο, την ΕΑΣ Λακωνίας µε τον  

Νίκο Προκοβάκη, τον ΑΣΕΠΟΠ Βελ-

βεντού µε τον Νίκο Κουτλιάµπα, την 

ΕΑΣ Αγρινίου µε τον Θωµά Κουτσου-

πιά και την πολύπαθη ΕΑΣ Τρικά-

λων, η οποία, έχοντας στο τιµόνι τον 

Αχιλλέα Λιούτα, βρίσκει τις περισ-

σότερες φορές τον τρόπο να «ξεγλι-

στράει» από τα προβλήµατα.

Σήµερα πάντως, το θέµα µας είναι οι 

ισχυρές οργανώσεις που επιβίωσαν 

χάριν των διευθυντών τους ή διαφο-

ρετικά οι χαλκέντεροι διευθυντές – 

managers, οι οποίοι, παρά το ασαφές 

και συχνά δύσβατο θεσµικό πλαίσιο, 

µέσα στο οποίο ήταν υποχρεωµένοι 

να λειτουργήσουν, κατάφεραν να δι-

οικήσουν µε επιτυχία τα «µαγαζιά» 

τους, επιστρέφοντας µάλιστα σηµα-

ντικές υπεραξίες στους αγρότες – µέ-

λη που έµειναν πιστοί στη συνεταιρι-

στική αντίληψη και ιδέα.
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Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ

ΑΝ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Πτηνοτρο-

φικός Συνεταιρισµός Ιωαννίνων 

Πίνδος είναι αυτή τη στιγµή ο µε-

γαλύτερος, από πολλές απόψεις, 

συνεταιρισµός, ο Λάζαρος Τσα-

κανίκας είναι ο άνθρωπος που πι-

στώνεται την καθοδήγηση αυτής 

της προσπάθειας. Σηµειωτέον ότι 

η εν λόγω οργάνωση, µε σταθερή 

αύξηση τζίρου από το 2005 και µε-

τά, προσεγγίζει έναν κύκλο εργα-

σιών κοντά στα 220 εκατ. και βρί-

σκεται ανάµεσα στις µεγαλύτερες 

βιοµηχανίες τροφίµων της χώρας. 

Ο Συνεταιρισµός, που γιορτάζει 

φέτος τα 60 χρόνια, δηµιουργή-

θηκε το 1958 από µια οµάδα επτά 

ατόµων, µε την παρότρυνση, απ’ 

ό,τι λέγεται, τότε, του Παγκόσµι-

ου Συµβουλίου Εκκλησιών. Το 

πρώτο έτος απασχολούσε δύο άτο-

µα και παρήγαγε 500 κοτόπουλα 

την εβδοµάδα. Σήµερα 

έχει 500 µέλη – παρα-

γωγούς, 1.200 εργαζό-

µενους και σχεδόν 30 

εκατοµµύρια κοτόπου-

λα το χρόνο (800.000 

πουλερικά σε εβδοµαδιαία βάση). 

Ο Λάζαρος Τσακανίκας προσελή-

φθη, ως νέος οικονοµολόγος στο 

συνεταιρισµό Πίνδος το 1981 και 

διατηρεί τη θέση του γενικού διευ-

θυντή αδιάλλειπτα από το 1987. 

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο 

πρώτος κύκλος διεύρυνσης της πα-

ραγωγής βάσης -µε την εγγραφή 

νέων µελών- και ο πρώτος κύκλος 

βελτίωσης των υποδοµών ξεκινά-

ει τη δεκαετία του ‘80, ενώ η πρώ-

τες µεγάλες βιοµηχανικές επενδύ-

σεις (πτηνοσφαγεία κ.α.), όπως και 

η διαδικασία απευθείας διάθεσης 

προϊόντων σε όλη τη χώρα (Κέντρα 

∆ιανοµής) εκτυλίσσεται τη δεκαε-

τία του ‘90. Τελευταίο βήµα η εί-

σοδος στα αλλαντικά πουλερικών, 

ενώ οι επενδύσεις για την επόµε-

νη διετία ανέρχονται σε 20 εκατ.. 

Εγγύηση για όλα αυτά, ο διευθυ-

ντής Λάζαρος Τσακα-

νίκας, για τον οποίο, 

όπως λένε συχνά, οι 

συµπατριώτες του οι 

Ηπειρώτες… δεν κά-

νει εύκολα λάθος!          

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗΣ  
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝ∆ΑΛΑΣ

ΑΝΟΙΓΕΙ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΣΤΙΧΑ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ του Γιάννη Μαν-

δάλα, ενός στελέχους µε προσφορά 

στην πετυχηµένη ανασυγκρότηση 

της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χί-

ου, είναι διαφορετική από τους άλ-

λους «κλασικούς» διευθυντές. Μετά 

από σπουδές στη διοίκηση επιχει-

ρήσεων, ασχολήθηκε µε τη µαστίχα 

το 2001, οπότε και του ανατέθηκε, 

από τη διοίκηση της οργάνωσης, η 

αναδιοργάνωση. Σήµερα είναι διευ-

θύνων σύµβουλος της Mediterra, η 

οποία διαχειρίζεται τα Mastihashop 

και χάριν της οποίας τα προϊόντα 

µαστίχας έχουν γίνει γνωστά σε 

όλες τις αγορές του κόσµου. Κα-

νείς δεν τα κάνει όλα τέλεια, αναζη-

τώντας ωστόσο το στίγµα της κάθε 

προσπάθειας, στην περίπτωση της 

ΕΜΧ, η πορεία είναι δηµιουργική 

και σ’ αυτή, ο Γιάννης Μανδάλας, 

έχει µεγάλη συνεισφορά. 
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ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ γί-

νεται καλή δουλειά. 

Κάποιες φορές είναι 

δύσκολο να ξεχωρί-

σεις αν είναι ο Κλέ-

αρχος Σαραντίδης, 

διευθυντής του συ-

νεταιρισµού από το 

1998, ή ο Κώστας Λε-

πίδας πρόεδρος της 

οργάνωσης πολλά χρόνια, που δι-

καιώνει την καλή πορεία της Ένωσης 

Αγροτικών Συνεταιρισµών, µε έτος 

ίδρυσης το 1927. Ενδεχοµένως να εί-

ναι και η µεταξύ τους χηµεία, δεν έχει 

σηµασία. Άλλωστε και τα προϊόντα 

της Ένωσης είναι ένας συνδυασµός. 

Ελιές, ελαιόλαδο, ακτινίδια, σπαράγ-

για, όσπρια, δηµητριακά, διακινού-

νται µε επιτυχία κάτω από το brand 

«Kavala Coop», προς δόξα 

των ακούραστων παραγωγών 

και ενός τόπου που έχει την 

«ευλογία» της φύσης.

Οι δυσκολίες δεν τελειώ-

νουν, ειδικά από τη στιγµή 

που η αναπτυξιακή διαδι-

κασία παρεµποδίζεται από 

την έλλειψη ρευστότητας, 

ενώ την ίδια στιγµή ο ΕΝΦΙΑ 

και οι φόροι παγίου κεφαλαίου γί-

νονται βάρος για µια οργάνωση µε 

αξιόλογα, ανενεργά ωστόσο, περι-

ουσιακά στοιχεία. Ο Κλέαρχος Σαρα-

ντίδης είναι πάντως εκεί για να την 

βρει την άκρη, όπως κάνει χρόνια 

τώρα, δίνοντας σε όλους τους αγρό-

τες – µέλη την αίσθηση ασφάλειας 

που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, ει-

δικά σε εποχές αβεβαιότητας.    

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Συνεται-

ρισµός Ζαγοράς Πηλίου 

έχει πίσω του µεγάλη ιστο-

ρία -ιδρύθηκε το 1916 και 

γιορτάζει ακόµα τα εκατο-

στά γενέθλια- για να τη µοι-

ράζεται µε τον ∆ιονύση Βα-

λασσά τον Β’, που βρίσκεται 

στη θέση του γενικού δι-

ευθυντή από το 1984. Κι 

όµως, χωρίς αυτόν µπορεί 

να µην υπήρχε τίποτα! Όχι 

µόνο γιατί αφιέρωσε τη ζωή 

του ολόκληρη στην υπόθε-

ση του Συνεταιρισµού αλ-

λά και γιατί, είχε πάντα την 

ωριµότητα και την υποµονή 

να διαχειρίζεται τα ζητήµα-

τα που ανέκυπταν, να βλέ-

πει πού πάει ο κόσµος και 

να φέρνει τις καινοτοµί-

ες στη Ζαγορά, να στέκεται 

µε παρρησία µπροστά τους 

ταγούς της εξουσίας και να 

τους κάνει να υποκλίνονται 

στη Ζαγορά. Θα µπορούσε 

να πει κάποιος ότι βοηθή-

θηκε από το ξεχωριστό προ-

ϊόν του µήλου ή από την 

κουλτούρα συνεργασίας 

που διέθεταν οι συντοπίτες 

του. Όλα έχουν τη σηµα-

σία τους, µόνο που ∆ιονύ-

σης τα έβαλε σε σειρά, κά-

νοντας τους ανθρώπους να 

δουλεύουν για τον Συνεται-

ρισµό και τον Συνεταιρισµό 

για τους ανθρώπους.      

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ 

ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 

Τα 600 εκατ. κ.µ. 
νερού του χρόνου 
που θα περνούσαν 
στη Θεσσαλία από την 
εκτροπή του Αχελώου 
θα έσωζαν τη Θεσσαλία 
χωρίς να ζηµιώνεται 
η Αιτωλοακαρνανία, 
σύµφωνα µε τον Γιώργο 
Χατζηλάκο.
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΩΡΑ ΙΕΡΗ, ΟΜΟΡΦΗ, ΕΥΦΟΡΗ, 
ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

ε αυτά τα λόγια, ως «χώ-

ρα ιερή, όµορφη, εύφο-

ρη» περιγράφει τη Θεσ-

σαλία, «τη χώρα του 

Πηνειού» στο έργο του ο 

τραγικός ποιητής Ευρυπίδης. Έτσι την 

είδαν οι αρχαίοι συγγραφείς και ποιη-

τές, έτσι την είδαν και οι µεταγενέστε-

ροι επισκέπτες µελετητές, άνθρωποι 

της επιστήµης, των γραµµάτων, της τέ-

χνης. Ανάµεσα σε αυτούς και ο Γεώρ-

γιος Χατζηλάκος, ένας ακούραστος ερ-

γάτης του γεωτεχνικού κόσµου που  µε  

επιµονή  και  επιστηµονική  επάρκεια, 

δούλεψε για την εκµηχάνιση της γε-

ωργίας, την κατασκευή των αντιπληµ-

µυρικών και εξυγιαντικών έργων της 

Θεσσαλίας, ενώ πρωτοστάτησε στην 

επιστηµονική τεκµηρίωση του έργου 

της εκτροπής του Αχελώου καθώς και  

όλων  των  θεσσαλικών  εγγειοβελτιω-

τικών,  η ιστορία των οποίων αναδει-

Με την αλήθεια του να 
κρύβεται στην άχλη του 
µύθου του Πέλωρου, το 
όραµα για τον τόπο όπου 
έζησε και υπηρέτησε ο 
Γιώργος Χατζηλάκος µιλάει 
για τη δύναµη που έχει ο 
άνθρωπος όταν λογίζει 
τους νόµους της φύσης
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μ
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κνύεται στα άρθρα και τα βιβλία του. 

Ο Γιώργος Χατζηλάκος γεννήθηκε στη 

Λάρισα το 1922 και έφυγε στη γενέτει-

ρά του το 2003. Το όραµά του για τον 

τόπο που έζησε και υπηρέτησε έχει την 

αφετηρία του στα χρόνια που ακόµη η 

Θεσσαλία ανήκε στην Οθωµανική Αυ-

τοκρατορία, πριν από την προσάρτη-

σή της το έτος 1881. Την εποχή εκεί-

νη σε όλη την ελεύθερη Ελλάδα και σε 

εµπνευσµένους πολιτικούς, κυριαρ-

χούσε η ελπίδα να δούνε τη Θεσσαλία 

και τον κάµπο της τµήµα της ελληνι-

κής επικράτειας και παράλληλα στή-

ριγµα της χώρας στον γεωργοκτηνο-

τροφικό τοµέα. Με όλα αυτά ο Γιώργος 

Χατζηλάκος µπολιάζει τις γνώσεις του, 

τα βιώµατά του, τις σπουδές του και αρ-

γότερα τους κοινωνικούς του αγώνες.

Έσοδα για την εθνική οικονοµία 
από κτηνοτροφία και βαµβάκι
Σύµφωνα µε µία από τις πολλές κατα-

γεγγραµµένες τοποθετήσεις του Γιώρ-

γου Χατζηλάκου, «όταν οι διψασµένοι 

ζητούν νερό έχουν κάποια συγκεκρι-

µένη ανάγκη και όχι έµµονη ιδέα. Οι 

Θεσσαλοί αγρότες θέλουν νερό. Και τι 

το θέλουν; Για να περιορίσουν το σιτά-

ρι και να εισαγάγουν στον κύκλο των 

καλλιεργούµενων φυτών την αµειψι-

σπορά, που λένε οι γεωτεχνικοί και 

σηµαίνει εναλλαγή είδους καλλιέργει-

ας στο ίδιο χωράφι, π.χ. µε το τριφύλ-

λι, τα χορτοδοτικά, που απαιτούν νερό 

στο ξηροθερµικό κλίµα της Θεσσαλίας. 

Έτσι χώρια από την εναλλαγή που ση-

µαίνει περιορισµό φυτοφαρµάκων, λι-

πασµάτων, µεγαλύτερες αποδόσεις και 

άλλα πλεονεκτήµατα, ανοίγει ο δρόµος 

προς την κτηνοτροφία. Ποια κτηνοτρο-

φία; Αυτή που βλέπουµε στη Γαλλία, 

την Αγγλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία 

και όλη την Κεντρική και Βόρεια Ευρώ-

πη και την χαιρόµαστε. Αυτή που µας 

στοιχίζει εκατοµµύρια µε την εισαγω-

γή στη χώρα µας κρεάτος, γάλακτος 

και των γαλακτοκοµικών. Και βέβαια 

Ηµερίδα στη µνήµη του Γ. 
Χατζηλάκου πραγµατο-
ποίησε το Τµήµα Μηχανι-
κής Βιοσυστηµάτων του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας µε υπεύ-
θυνο τον πρόεδρό του ∆η-
µήτρη Καλφούντζο την 
Παρασκευή 25 Μαΐου µε 
χορηγούς επικοινωνίας την 
Agrenda και το Agronews 
ενώ δόθηκε το όνοµά του 
στα εργαστήρια Υδραυλι-
κών Μηχανισµών και ΜΕΚ.

«Η ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΡΟΥ για άρδευση 

στη Θεσσαλία άρχισε να είναι µε-

γάλη µε την ολοκλήρωση των  αντι-

πληµµυρικών - αποστραγγιστικών 

έργων, δηλαδή στη δεκαετία του ‘60. 

Τότε που τελείωνε η «µάχη µε το νε-

ρό», άρχιζε η «µάχη για το νερό», 

αναφέρει ο Γ. Χατζηλάκος σε συνέ-

δριο του ΓΕΩΤΕΕ τον Νοέµβριο 1989 

στην Καρδίτσα µε τίτλο «Η Θεσσαλία 

του χθες, του σήµερα, του αύριο, ως 

παραγωγικός χώρος». Στην πρώτη 

γραµµή αυτής της µάχης οι γεωτε-

χνικοί και η νέα γενιά των αγροτών, 

που δεν γνώρισε τη Θεσσαλία µε τις 

πληµµύρες, την ελονοσία, τη σιτο-

δεία. Μια γενιά αγροτών γερή, χορ-

τάτη, µε γράµµατα και κοινωνική 

αγωγή, µε τα τρακτέρ, τα συστήµα-

τα άρδευσης, τις βαµβακοσυλλεκτι-

κές, τα αγροτικά αυτοκίνητα. Κοντο-

λογίς µια γενιά που είναι ικανή να 

κάνει τη Θεσσαλία Γη της Επαγγελί-

ας, αρκεί να της δώσουµε το νερό. 

Στη δεκαετία του ‘70 το αρδευτικό 

πρόβληµα οξύνεται, η άρδευση της 

Θεσσαλίας είναι ελλειµµατική και 

έγινε τη δεκαετία του ‘80 προβληµα-

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

στο ερώτηµα, αν θέλουν άραγε οι Ευ-

ρωπαίοι, που έχουν βουνό βούτυρο και 

δεν έχουν τι να το κάνουν, µια Θεσσα-

λία που θα περιορίσει τις µεταποιητικές 

και εµπορικές δραστηριότητές τους, η 

απάντηση είναι ότι δεν τη θέλουν. Αλ-

λά το θέµα είναι τι κάνουµε εµείς, οι 

Θεσσαλοί, οι Ελληνες. Χωρίς νερό, 

µην περιµένετε να µείνουν οι αγρότες 

στα χωριά τους. Θα βγουν µια-δυο φο-

ρές µε τα τρακτέρ στους δρόµους και 

µετά θα καταλάβουν ότι δεν είναι λύ-

ση και θα φύγουν από τα χωριά τους. 

Κι όταν κάποιος φεύγει δεν ξαναγυρ-

νάει». Και συµπληρώνει ο ίδιος:

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 
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Ένα στιγµιότυπο 
από τον Ιούλιο του 
1997, όταν η ΠΑΣΕ 
(Πανθεσσαλική 
Συντονιστική 
Επιτροπή για 
την εκτροπή 
του Αχελώου) 
επισκέπτεται 
τα έργα στην 
Πίνδο. Ο Γιώργος 
Χατζηλάκος 
διακρίνεται δεξιά.

τική. Όσοι ζούµε κοντά στον αγρότη 

γνωρίζουµε την εφιαλτική του αγω-

νία, ιδιαίτερα τον Ιούνιο, Ιούλιο και 

Αύγουστο. Την ίδια ώρα ο Πηνειός, 

αργυροδύνης από τον Όµηρο µέχρι 

τα µέσα του 20ού αιώνα, είναι στη 

δεκαετία του ‘80 κατά τη θερινή πε-

ρίοδο ένας ανοιχτός οχετός. Μηνύ-

µατα έχουµε και από τον υπόγειο 

υδροφορέα, που µε τον υποβιβασµό 

της στάθµης άντλησης, εύγλωττα 

µας ειδοποιεί για την αδυναµία του  

να δώσει τα 350 εκατ. κ.µ. το χρόνο. 

Ο Πηνειός αδυνατεί να καλύψει το 

αντλούµενο και δηµιουργείται τερά-

στιο υδατικό έλλειµµα».

Πολιτική επιλογή η ανάπτυξη
Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασµα 

από το βιβλίο του «Προϋποθέσεις Γε-

ωργικής Ανάπτυξης της Θεσσαλίας» 

όπου αναφέρει: «Τεχνολογία, οικονο-

µία και πολιτική είναι απόλυτα εξαρτη-

µένες µεταξύ τους. Άλλωστε η ανάπτυ-

ξη ενός χώρου, του Θεσσαλικού εδώ, 

δεν είναι θέµα τεχνολογίας αποκλει-

στικά ή οικονοµίας ή πολιτικής. Είναι 

θέµα πολιτικής επιλογής».

ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗ 
ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΕ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
OI ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ήρθαν 

στη Θεσσαλία εθελοντικά να  

µετάσχουν στην επανάστα-

ση του 1854 και εντάχθηκαν 

στο στράτευµα του στρατη-

γού Χριστόδουλου Χατζη-

πέτρου λαµβάνοντας µέρος 

στις µάχες της  Καλαµπάκας. 

Στη συνέχεια εγκαταστάθη-

καν στα Λάρισα και στα Τρί-

καλα. Ο Γιώργος Χατζηλά-

κος, µε τη σειρά του, πολέ-

µησε από το δικό του µετερί-

ζι καθώς από τις θέσεις  όπου  

εργάσθηκε του  δόθηκε  η 

δυνατότητα να  αξιοποιήσει 

τις γνώσεις  και τις ικανότη-

τές  του  για  τη  βελτίωση  της 

ζωής  των  αγροτών και  την 

ανάπτυξη  της τοπικής και 

της εθνικής οικονοµίας. 

«Εκτός από την κτηνοτροφία, που εί-

ναι ένας από τους δύο κλάδους εσό-

δων από  τη γεωργική ανάπτυξη της 

Θεσσαλίας µετά την εκτροπή του Αχε-

λώου ο άλλος είναι το βαµβάκι, που 

προοδευτικά δεν πρέπει να εξάγε-

ται ως βαµβάκι αλλά να γίνεται νή-

µα  (σε ελληνικά νηµατουργεία), το 

οποίο να γίνεται ύφασµα (σε ελλη-

νικά υφαντουργεία) και να γίνεται 

έτοιµο ένδυµα (σε ελληνικά βιοτε-

χνικά καταστήµατα και βιοµηχανίες) 

και ως ένδυµα να εξάγεται το Θεσσα-

λικό βαµβάκι». Μάλιστα για τη σχέ-

ση του Γ. Χατζηλάκου µε τη βαµβακο-

καλλιέργεια, ο καθηγητής Θεοφάνης 

Γέµτος αναφέρει ότι όταν το υπουρ-

γείο αποφάσισε να στηρίξει την καλ-

λιέργεια µέσω της εισαγωγής συλ-

λεκτικών µηχανηµάτων,  έκανε 

εκτεταµένα πειράµατα στο Ινστιτού-

το Βάµβακος στη Σίνδο µε µηχανή-

µατα από τη Βόρεια Αµερική και τη 

Σοβιετική Ένωση. Την εκτέλεση των 

δοκιµών ανέλαβε ο τότε υπάλληλος 

της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων 

Γιώργος Χατζηλάκος και στις  εκθέ-

σεις  του στηρίχθηκε η εισαγωγή των 

µηχανών και το ξεκίνηµα της εκµη-

χάνισης της ελληνικής γεωργίας.

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 
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 εκίνησαν την καλ-

λιέργεια βιολογι-

κών προϊόντων το 

1997, όταν οι άλ-

λοι αγρότες τους 

θεωρούσαν «τρελούς». Είχαν 

όµως πίστη γι’ αυτό που επέ-

λεγαν να κάνουν και είχαν και 

ένα σηµαντικό σύµµαχο, τον 

Ταΰγετο! «Ο Ταΰγετος για εµάς 

είναι το σκέπαστρο των καλλι-

εργειών µας, ακόµα και χιόνι 

να κατεβάσει µέχρι τους πρόπο-

δές του είµαστε προστατευµέ-

νοι», αναφέρει στο Αγρόκτηµα 

ο Τάσος Γκολέµης, ένας εκ των 

ιδιοκτητών του οµώνυµου Κτή-

µατος, το οποίο µπορεί να επι-

σκεφθεί κανείς στο χωριό Πα-

λαιοπαναγιά, 11 χλµ. έξω από 

την πόλη της Σπάρτης.

Αν ρωτήσεις στην Σπάρτη για 

το Κτήµα Γκολέµη, όλοι γνω-

ρίζουν τη δουλειά που γίνεται. 

Όλοι ξέρουν την οικογένεια και 

σίγουρα κάτι καλό θα έχουν να 

σου πουν για τον Τάσο, τον 

Χρήστο και τον Νίκο που έχουν 

αφιερώσει τη ζωή τους στην 

παραγωγή βιολογικών προϊ-

όντων αλλά και για την προ-

σπάθεια που κάνουν ώστε να 

ενηµερωθούν οι καταναλω-

τές, και κυρίως η νέα γενιά, για 

την αξία των βιολογικών προϊ-

όντων αλλά και την ενασχόλη-

ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ
Τ Ο Υ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  ∆ Ι Α Μ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΚατερίνηΚατερίνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός ΚωςΚως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο

Γαύδος

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Κόρινθος

Τρίπολη

Πάτρα

Λίγο έξω από την 
πόλη της Σπάρτης
Το Κτήµα Γκολέµη 
βρίσκεται στην Πα-
λαιοπαναγιά Σπάρτης 
και καταλαµβάνει µια 
έκταση 300 στρεµ-
µάτων, από τα οποία 
τα 150 είναι ενιαίο 
κοµµάτι.

ση του ανθρώπου µε τη φύση. Το 

Αγρόκτηµα επισκέφθηκε το Κτή-

µα Γκολέµη και είχε την τύχη να 

µιλήσει µε τους φιλόξενους ιδιο-

κτήτες τους, να περιηγηθεί ανά-

µεσα στους οπωρώνες, τους ελαι-

ώνες και τις καλλιέργειες κάθε 

λογής κηπευτικών. 

«Αυτό που θέλουµε να διδάξου-

µε στους επισκέπτες είναι η αγά-

πη για έναν πιο φυσικό τρόπο 

ζωής και αυτό που παίρνουµε 

είναι η ικανοποίησή τους. ∆εν 

αποζητούµε την υλική αµοιβή. 

Βέβαια µέσα από τις επισκέψεις 

που γίνονται κάθε µέρα, τα προϊ-

όντα µας γίνονται πιο γνωστά και 

όσοι θέλουν µπορούν να τα προ-

B U S I N E S S  S T O R Y
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µηθευτούν από τα σηµεία πώλη-

σης µε τα οποία συνεργαζόµα-

στε», τονίζει ο Τάσος Γκολέµης. 

«Ότι έρχονται εδώ 60 – 70 παιδά-

κια από κάποιο 

σχολείο και 

απλώνουν να 

φάνε στη φύση 

αυτό είναι για 

εµάς η µεγαλύ-

τερη ικανοποίη-

ση και δεν πλη-

ρώνεται µε όλα 

τα λεφτά του 

κόσµου», συµπληρώνει ο Χρή-

στος Γκολέµης.

Εκτός όµως από τη φιλοσοφία για 

ένα διαφορετικό τρόπο ζωής ση-

µαντική είναι και η δουλειά των 

ανθρώπων του Κτήµατος στην 

παραγωγή και µεταποίηση βιο-

λογικών προϊόντων. «Το Κτήµα 

έχει πολυποι-

κιλιακή διάρ-

θρωση. Σε αυτό 

κυριαρχούν τα 

εσπεριδοειδή, 

οι ελιές (βρώ-

σιµες και ελαι-

οποιήσιµες) και 

τα κηπευτικά», 

µας κάνει γνω-

στό ο νεότερος της οικογένειας, 

ο Νίκος, που επέλεξε να ακολου-

θήσει το παράδειγµα των γονιών 

του και να µείνει στον τόπο του. 

Ελάφια, κατσίκια του 
Θιβέτ, άλογα, σκυλιά, 
παγόνια, πάπιες και 
χήνες ζουν στο Κτήμα, 
άγρυπνοι φρουροί 
των χώρων του

Το «Κτήµα Γκολέ-
µη» είναι επισκέψι-
µο και πάντα στους 
χώρους του βρίσκε-
ται κάποιος έτοιµος 
να ξεναγήσει τον επι-
σκέπτη. Ιδιαίτερα οι 
πιο µικροί φίλοι µα-
γεύονται από την πα-
ρέα των ζώων που 
φιλοξενούνται.

Ν Τ Ο Π Ι Ε Σ  Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ 
«Στα εσπεριδοειδή έχουµε κεντρώσει τις 
παλιές ποικιλίες που βρήκαµε από τους 
παππούδες µας, ώστε να έχουν 12 µήνες 
πορτοκάλι», τονίζει ο Νίκος Γκολέµης. 
«Επίσης παράγουµε 120 τόνους πορτο-
καλιών, µανταρινιών, λεµονιών και γκρέ-
ιπ φρουτ, ποσότητες οι οποίες σε µια δε-
καετία εκτιµούµε ότι θα διπλασιαστούν».

Κ Η Π Ε Υ Τ Ι Κ Α  &  Φ Ρ Ο Υ Τ Α
«Επιπλέον καλλιεργούµε και παράγου-
µε µια µεγάλη γκάµα οπωροκηπευτι-
κών όπως φράουλα, καρπούζι, πεπόνι, 
λάχανα, κουνουπίδια, µπρόκολα, πα-
τάτες, κολοκύθες, µαρούλια, αγγούρια 
κ.ά. αναφέρει ο Νίκος Γκολέµης ο νεό-
τερος της οικογένειας που επέλεξε να 
µείνει στον τόπο του και τη γη. 

Σ Τ Ο  2 %  Η  Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η
Μόνο το 2% της παραγωγής τους µε-
ταποιείται «και τα υπόλοιπα τα πουλά-
µε νωπά. Στο ελαιόλαδο µεταποιούµε 
30% και το υπόλοιπο σε χονδρική», εξη-
γεί ο  Χρήστος Γκολέµης. Και προσθέτει: 
«Τους χυµούς τους δίνουµε φασόν στην 
Κόρινθο µε δική µας ετικέτα. Σε λίγο θα 
βγάλουµε τσίπουρο από φραγκόσυκο».

B U S I N E S S  S T O R Y
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ΦΥΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΓΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ
Με... τριψήφιες ταχύτητες τρέχει 
τα τελευταία 15 χρόνια, τόσο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όσο και στις ΗΠΑ, η αύξηση της 
κατανάλωσης φυτικών ροφηµάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ 

στόσο η Ευρώπη παραµέ-

νει ακόµα πίσω σε ζητή-

µατα που αφορούν την 

κατανάλωση αλλά και 

την καινοτοµία στα προ-

ϊόντα αυτής της κατηγορίας, γι’ αυτό 

και οι διεθνείς αναλυτές  βλέπουν ση-

µαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε έκθεση της CoBank, η 

παγκόσµια αγορά φυτικών ροφηµά-

των αναµένεται να φτάσει τα 35,06 δις 

δολάρια µέχρι το 2024, ενώ προβλέ-

πεται αύξηση των πωλήσεων από 15 

ως 25% µέχρι το 2022. Τα τελευταία 

πέντε χρόνια άλλωστε η συγκεκριµέ-

νη αγορά έτρεχε µε ταχύτητες ανάπτυ-

ξης που ξεπερνούσαν το 62%.

Ένα χειροπιαστό παράδειγµα στην 

καθηµερινή ζωή είναι  το γεγονός ότι 

στα σούπερ µάρκετ, στα ψυγεία όπου 

κάποτε κυριαρχούσαν τα γαλακτοκο-

µικά προϊόντα, ο χώρος για τα φυτικά 

ροφήµατα µεγαλώνει συνεχώς. Τα τε-

λευταία χρόνια άλλωστε οι καταναλω-

τές δίνουν µεγαλύτερη έµφαση σε ζη-

τήµατα υγείας, βιωσιµότητας και ηθι-

κής, µια άποψη ζωής που λειτουργεί 

ως µοχλός ανάπτυξης της παγκόσµι-

ας αγοράς. Θα µπορούσε να υποστη-

ρίξει κανείς πως πρόκειται για µια τά-

ση που χαρακτηρίζει τη δεύτερη δεκα-

ετία του 21ου αιώνα και διαµορφώ-

νει ουσιαστικά την αγορά τροφίµων.

Το πρώτο ελληνικό ρόφηµα
Στην Ελλάδα µέχρι πολύ πρόσφατα 

στα ράφια των σούπερ µάρκετ έβρισκε 

κανείς αντίστοιχα προϊόντα, τα οποία 

όµως ήταν αποκλειστικά εισαγωγής. 

Γύρω στο δεύτερο εξάµηνο του 2017 

η Όλυµπος κυκλοφόρησε το πρώτο 

ελληνικό ρόφηµα από ελληνικά αµύ-

γδαλα. Σήµερα, η ίδια εταιρεία καινο-

τοµεί µε µια µοναδική για την Ελλάδα 

σειρά νέων ροφηµάτων µόνο από ελ-

ληνικούς ξηρούς καρπούς νέας εσο-

δείας µε γεύσεις Φιστίκι, Αµύγδαλο 

κακάο, Καρύδι χωρίς προσθήκη ζά-

χαρης και Καρύδι κακάο. Τα ροφή-

µατα Όλυµπος Καρπός έχουν χαµη-

λά λιπαρά και θερµίδες ενώ την ίδια 

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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ϊόντα αυτής της κατηγορίας, γι’ αυτό 

και οι διεθνείς αναλυτές  βλέπουν ση-

µαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε έκθεση της CoBank, η 

παγκόσµια αγορά φυτικών ροφηµά-

των αναµένεται να φτάσει τα 35,06 δις 

δολάρια µέχρι το 2024, ενώ προβλέ-

πεται αύξηση των πωλήσεων από 15 

ως 25% µέχρι το 2022. Τα τελευταία 

πέντε χρόνια άλλωστε η συγκεκριµέ-

νη αγορά έτρεχε µε ταχύτητες ανάπτυ-

ξης που ξεπερνούσαν το 62%.

Ένα χειροπιαστό παράδειγµα στην 

καθηµερινή ζωή είναι  το γεγονός ότι 

στα σούπερ µάρκετ, στα ψυγεία όπου 

κάποτε κυριαρχούσαν τα γαλακτοκο-

µικά προϊόντα, ο χώρος για τα φυτικά 

ροφήµατα µεγαλώνει συνεχώς. Τα τε-

λευταία χρόνια άλλωστε οι καταναλω-

τές δίνουν µεγαλύτερη έµφαση σε ζη-

τήµατα υγείας, βιωσιµότητας και ηθι-

κής, µια άποψη ζωής που λειτουργεί 

Το νέο ρόφηµα 
Φιστίκι έχει 
χαµηλή 
περιεκτικότητα 
σε λίπη, είναι 
πλούσιο σε 
φυτικές ίνες, 
ασβέστιο & 
βιταµίνες (Β 
& Ε). 

30-31_olympos_new.indd   30 24/07/2018   21:22



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 31

ΑΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ θεωρούνται  φρού-

τα, οι καρποί της φιστικιάς αποτελούν 

µια καλή πηγή πρωτεΐνης, φυτικών 

ινών και αντιοξειδωτικών, ανόργανων 

αλάτων και βιταµινών, ενώ παράλλη-

λα περιλαµβάνουν θρεπτικά στοιχεία 

µε οφέλη για τo καρδιαγγειακό και το 

εντερικό σύστηµα. Το νέο ρόφηµα Φι-

στίκι έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε 

λίπη, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, 

ασβέστιο & βιταµίνες (Β & Ε). Ιδιαίτερα η 

βιταµίνη Ε είναι λιποδιαλυτή µε αντιο-

ξειδωτική δράση. Το ρόφηµα συνδυά-

ζεται ιδανικά µε δηµητριακά, τσάι, κα-

φέ και smoothies ή πίνεται σκέτο.

ΦΡΟΥΤΟ ΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΠΗΓΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΦΗΜΑ ΚΑΡΥ∆Ι είναι 

πλούσιο σε φυτικές ίνες, ασβέστιο, βι-

ταµίνες (Β & Ε) . Είναι φυσική πηγή Ω-λι-

παρών οξέων και κατάλληλο για χορτο-

φάγους και για όσους δεν καταναλώ-

νουν γαλακτοκοµικά προϊόντα. Ένα ρό-

φηµα µε χαµηλά λιπαρά και θερµίδες 

αλλά µε την υψηλή θρεπτική αξία των 

ελληνικών καρπών καθώς τα καρύδια 

είναι φυσική πηγή Ω3 λιπαρών οξέων, 

πλούσιων σε πολυακόρεστα.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ Ω3 ΛΙΠΑΡΑ, ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β & Ε ΤΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ

στιγµή είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, 

ασβέστιο και βιταµίνες Β και Ε. Ταυτό-

χρονα είναι ιδανικά για χορτοφάγους 

και για όσους δεν καταναλώνουν γα-

λακτοκοµικά προϊόντα, αφού δεν πε-

ριέχουν γλουτένη και λακτόζη. 

Από Έλληνες παραγωγούς
Τα προϊόντα «Όλυµπος Καρπός» πα-

ρασκευάζονται αποκλειστικά από 

πρώτη ύλη της εγχώριας παραγωγής, 

µε γνώµονα την ενίσχυση του ελλη-

νικού πρωτογενούς τοµέα, αλλά και 

τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας 

και της διατροφικής αξίας των ροφη-

µάτων. «Είµαστε πιστά προσανατολι-

σµένοι στην παραγωγή προϊόντων µε 

ελληνικές πρώτες ύλες διαφυλάσσο-

ντας την ελληνική πρωτογενή παρα-

γωγή και ενισχύοντας τους Έλληνες 

παραγωγούς αφού χρησιµοποιούµε 

µόνο ελληνικές α’ ύλες για την πα-

ραγωγή των προϊόντων µας» αναφέ-

ρουν οι άνθρωποι της εταιρείας. 

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

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι

63,2
Η αγορά των 
φυτικών 
ροφηµάτων 
εµφανίζει αύξηση 
63,2% στο εξάµηνο 
φέτος σε σύγκριση 
µε πέρυσι.

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

Στο δεύτερο 
εξάµηνο του 
2017 η Όλυµπος 
κυκλοφόρησε το 
πρώτο ελληνικό 
ρόφηµα από 
ελληνικά φιστίκια. 

20
18

6 
Οι κωδικοί της 
Όλυµπος είναι 6: 
Καρπός Αµύγδαλο 
χωρίς ζάχαρη, 
Καρπός Αµύγδαλο 
φυσική γεύση, 
Καρπός Αµύγδαλο 
µε κακάο, Καρπός 
Φιστίκι, Καρπός 
Καρύδι χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης 
και Καρπός Καρύδι 
µε κακάο

ΚΩ
∆

ΙΚ
ΟΙ
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M 
ε µια επένδυση της τάξης των 5,3 εκατ. ευρώ 

που αφορά το τµήµα παραγωγής γιαούρτης και 

ένα νέο προϊόν, το Στραγ-

γιστό Γιαούρτι, η ΜΕΒΓΑΛ 

επιχειρεί την αύξηση των πωλή-

σεών της τόσο εντός όσο και εκτός 

συνόρων. Στη συνέντευξη Τύπου, 

που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρ-

τη 23 Μαΐου, η εταιρεία παρουσία-

σε τις αναβαθµισµένες εγκαταστά-

σεις της, τα νέα προϊόντα ενώ ενη-

µέρωσε για νέες εµπορικές συµ-

φωνίες σε Ισραήλ, Ολλανδία και Αγγλία, παρουσιάζο-

ντας ταυτόχρονα τα οικονοµικά της µεγέθη, τα οποία 

είναι αυξηµένα κατά 10,8% σε σχέση µε πέρυσι. Σε ό,τι 

αφορά τη νέα επένδυση, περιλαµβάνει την εγκατά-

σταση νέας γραµµής παραγωγής µε separator γιαούρ-

της, την αγορά µηχανής συσκευασίας 

ultra clean (υψηλής υγιεινής) και νέο 

χώρο συσκευασίας, µε προδιαγραφές 

clean area ISO 8 (κλιµατισµός και φίλ-

τρανση του αέρα). Στις σύγχρονες αυ-

τές εγκαταστάσεις, ήδη  από τις 14 Μα-

ΐου, παράγεται το Νέο Στραγγιστό Για-

ούρτι ΜΕΒΓΑΛ από 100% ολόφρεσκο 

ελληνικό γάλα, ένα υψηλής διατροφι-

κής αξίας προϊόν, από µια εταιρεία µε 

εµπειρία πέντε γενεών στο γάλα. «Σήµερα προσπαθού-

µε να ξανακερδίσουµε και τον Έλληνα καταναλωτή», 

δήλωσε η επικεφαλής της ΜΕΒΓΑΛ, Μαίρη Χατζάκου.

NEWS
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Α  Ν Ε Α

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΓΕΝΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Σ Τ Ρ Α Γ Γ Ι Σ Τ Ο  Μ Ε Β Γ Α Λ

Διεύρυνση της 
προϊοντικής γκάμας 
της εταιρείας, που 
σήμερα περιλαμβάνει 
περισσότερους από 
170 κωδικούς
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NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ

Και χειροποίητο παγωτό
Πέντε γεύσεις χειροποίητου παγωτού αυ-
θεντικής ιταλικής συνταγής συµπληρώνουν 
προοδευτικά την ανάπτυξη του προϊοντικού 
portfolio του ΘΕΣγάλα, που λάνσαρε τη νέα 
σειρά προϊόντων «θες nicecream».

ΛΑΝΣΑΡΕΙ Ο ΘΕΣΓΑΛΑ

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

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΦΡΕΣΚΟ»
Συνεπής στην ιστορία της η Τρίκκη δεν 

εγκαταλείπει τη σχέση ποι-

ότητας που τη συνδέει, πά-

νω από 50 χρόνια, µε τους 

καταναλωτές. Γι’ αυτό και 

«σχεδίασε» µε τη δέουσα 

επιστηµονική προσέγγιση το «Γάλα Ηµέ-

ρας», προσδίδοντας σε αυτό όλα τα ποιοτι-

κά χαρακτηριστικά που συµπεριλαµβάνει 

ο όρος «φρέσκο». Το «Γάλα ηµέρας» συλ-

λέγεται καθηµερινά από τις πλέον σύγχρο-

νες µονάδες της Θεσσαλί-

ας, πιστοποιηµένες για τη 

µη χρήση µεταλλαγµένων 

ζωοτροφών. Λίγο µετά το 

άρµεγµα θα µεταφερθεί 

στο εργοστάσιο της ΤΡΙΚΚΗ και µέσα από 

τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου θα πα-

στεριωθεί, οµογενοποιηθεί, ώστε να πά-

ρει το δρόµο  προς τα σηµεία διανοµής.

Κ 
υκλοφόρησε στις αρχές Μαΐου, 

σε πολλά σηµεία πώλησης, το 

νέο γάλα 18 ηµερών της ΕΒΟΛ, 

πλήρες και µε χαµηλά λιπαρά, 

µια επένδυση που στοχεύει στο να 

καλύψει το 80% κατοίκων και τουρι-

στών στα νησιά που προτιµούν το γά-

λα υψηλής παστερίωσης, αλλά και το 

20% των αναγκών για ανάλογο προ-

ϊόν στην ηπειρωτική χώρα. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συνε-

ταιρισµού, Νικήτα Πρίντζο, ο οποί-

ος παρουσίασε το προϊόν σε σχετι-

κή συνέντευξη Τύπου, η γαλακτοβι-

οµηχανία ολοκλήρωσε επένδυση 1 

εκατ. ευρώ για την παραγωγή του. 

Η κίνηση αυτή πραγµατοποιείται σε 

µία αγορά που κινείται σταθερά πτω-

τικά, η ΕΒΟΛ, ωστόσο, προσπαθεί να 

συµβάλλει στην ενίσχυση του αγρο-

τικού εισοδήµατος, καθώς, όπως ανα-

φέρει ο κ. Πρίντζος, «σήµερα ο αγρο-

τικός τοµέας, που µπορεί να βοηθή-

σει τη χώρα να βγει από την κρίση, 

καταρρέει». Ο κ. Πρίντζος συµπλήρω-

σε ότι από 10 τόνους ηµερήσια παρα-

γωγή που είχε η γαλακτοβιοµηχανία, 

όταν είχε αναλάβει πρόεδρος, σήµε-

ρα έφτασε στους 50 τόνους, ενώ στό-

χος της δεν είναι να γίνει µια από τις 

µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες της χώ-

ρας, αλλά να παραµείνει µια υγιής συ-

νεταιριστική οργάνωση.

ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΟΛ
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ΝΕΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ∆ΕΛΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ  
ΤΗΣ ∆ΙΠΛΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Ένα νέο γιαούρτι, στραγγισµένο όχι µία, 
αλλά τουλάχιστον δύο φορές, είναι το 
νέο ∆έλτα ∆ιπλοστραγγιστό. Από 100% 
ελληνικό επιλεγµένο φρέσκο γάλα και µε 
µοναδική συνταγή, το νέο προϊόν εγγυάται 
πλούσια υφή και υπέροχη γεύση και 
υπόσχεται µία γευστική εµπειρία µε διπλή 
απόλαυση. ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 
3x200 γραµµαρίων µε 10% και 2% λιπαρά 
και σε συσκευασία 1 κιλού µε 2% λιπαρά. 
Με χρήση έντονων συµβολισµών και µε 
πρωταγωνιστή τον Χρυσό Ολυµπιονίκη 
Λευτέρη Πετρούνια, η τηλεοπτική επικοι-
νωνία του νέου γιαουρτιού δίνει έµφαση 
στη διπλή προσπάθεια, το διπλό πάθος και 
το διπλό κόπο, επιχειρώντας να µεταφέρει 
το θεατή στον κόσµο του διπλοστραγγιστού 
και να τον κάνει να αισθανθεί τη διπλή 
προσπάθεια της ∆έλτα να του προσφέρει 
ένα προϊόν διπλά απολαυστικό. 

Μία στρατηγική κίνηση, 

η οποία ικανοποιεί το 

αίτηµα των καταναλω-

τών της για φρέσκο γά-

λα που διατηρείται περισ-

σότερες µέρες στο ψυγείο και ταυτό-

χρονα συµβαδίζει και εναρµονίζεται 

µε τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα 

ποιοτικά στάνταρ της αγοράς, αποτε-

λεί η διάθεση στην αγορά της Αθή-

νας, της Θεσσαλονίκης και της Χαλ-

κιδικής του φρέσκου γάλακτος διάρ-

κειας επτά ηµερών της Αµερικανικής 

Γεωργικής Σχολής. Το φρέσκο γά-

λα υπόκειται σε ήπια παστερίωση, η 

οποία σε συνδυασµό µε 

την εξαιρετική ποιότη-

τα της πρώτης ύλης, του 

επιτρέπει να διατηρείται 

για επτά ηµέρες αναλλοί-

ωτο, αγνό και ποιοτικό, ενώ τα οργα-

νοληπτικά χαρακτηριστικά του παρα-

µένουν ίδια. Άλλωστε, αρµέγεται από 

τις αγελάδες της Σχολής, παστεριώ-

νεται και συσκευάζεται σε διάστηµα 

λίγων ωρών. Να σηµειωθεί ότι το κο-

πάδι των αγελάδων της Σχολής κατα-

τάσσεται στο κορυφαίο 12% σε παγκό-

σµια κλίµακα σε ό,τι αφορά τα παρα-

γωγικά χαρακτηριστικά του. 

ΜΕ ΗΠΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ... ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΗ

Ο STAR ΤΟΥ NBA ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ
Τη σύναψη συµφωνίας µε τον Έλληνα star του NBA 

Γιάννη Αντετοκούµπο, ώστε να αποτελέσει το κε-

ντρικό πρόσωπο της καµπάνιας για τη Φέτα, ανα-

κοίνωσε  η Novacert ΕΠΕ ως εκτελεστικός οργανι-

σµός των δύο έργων προώθησης της Φέτας ΠΟΠ, 

στις αγορές της Γερµανίας, της Μεγάλης Βρετανί-

ας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.  

 

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΑΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΜΟΥ
Να διατηρηθεί η επωνυµία και το σήµα Στά-
µου καθώς και το σύνολο των εργαζόµενων 
της βιοµηχανίας, φαίνεται ότι προβλέπει η 
συµφωνία εξαγοράς της από τη Γιώτης, η 
οποία κλείδωσε µέσα στον Μάιο, ενώ τα νέα 
λανσαρίσµατα που θα φέρουν την τεχνο-
γνωσία του R&D της Γιώτης τοποθετούνται, 
σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα πληροφορίες, 
από τη νέα χρονιά. 
Η βιοµηχανία Γιώτης, που λειτουργεί από το 
1930,  ετησίως καταγράφει πωλήσεις πάνω 
από 70 εκατ. ευρώ έχει  ηγετική παρουσία σε 
κατηγορίες όπως άνθος αραβοσίτου, κρέµα 
καραµελέ, φρουί ζελέ, σε προϊόντα µαγειρι-
κής, βρεφικές κρέµες και βρεφικό γάλα.
Με την κίνηση εξαγοράς µπαίνει σε µία 
νέα αγορά αυτή των γαλακτοκοµικών 
προϊόντων. Από την αλλη η εταιρεία Στάµου 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 
εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων από το 
1964. Εχει µια µεγάλη γκάµα προϊόντων και 
κωδικούς, που εκτείνονται σε όλο το εύρος 
της κατηγορίας, από γάλα, γιαούρτι, παγωτά, 
τυροκοµικά, βούτυρο, έως επιδόρπια µε γάλα 
ή χωρίς και γλυκά.
Με βάση τα στοιχεία από το τελευταίο δηµο-
σιευµένο ισολογισµό, τα µεγέθη της Στάµου 
το 2014 εµφάνισαν τζίρο περί τα 8,3 εκατ. 
ευρώ και κέρδη 773 χιλ. ευρώ.

Η ΑΜΦΙΓΑΛ, βασισµένη στις αρχές και 

τις αξίες του συνεργατισµού, µε σε-

βασµό στην ελληνική παράδοση και 

κληρονοµιά, δηµιούργησε προϊόντα 

τα οποία επιθυµούν να φέρουν το κα-

ταναλωτή πιο κοντά στην καθηµερι-

νή φροντίδα, αφοσίωση, επιµονή και 

υποµονή του Έλληνα κτηνοτρόφου. 

Στόχος της είναι τα προϊόντα να δηµι-

ουργήσουν µία νέα κουλτούρα τυρο-

κοµικών προϊόντων στην Ελλάδα, να 

αναδείξουν µε την αξία τους τα βασι-

κά στοιχεία της παράδοσης της Αιτω-

λοακαρνανίας, να αποκτήσουν µονα-

δικότητα, να εδραιώσουν τη δική τους 

ταυτότητα, και να µιλήσουν στην καρ-

διά του καταναλωτή µέσω αυθεντικών 

και µοναδικών ιστοριών. Η φέτα και η 

γραβιέρα της ΑΜΦΙΓΑΛ µπορούν να συ-

ντροφεύσουν αυθεντικά κάθε τραπέζι 

και να δώσουν στον καταναλωτή τη δυ-

νατότητα να γνωρίσει από που προέρ-

χεται και πως παρασκευάζετε το προϊ-

όν που καταναλώνει. 

M 
ια οικογενειακή κτηνο-

τροφική επιχείρηση εί-

ναι «Το Χωριό της Κάρ-

λας», η οποία βρίσκεται 

πολύ κοντά στα Κανάλια Μαγνησίας. ∆ί-

νοντας ιδιαίτερη σηµασία στην ευζωία 

των 550 κατσικιών και 250 προβάτων, τα 

οποία βόσκουν ελεύθερα στα βοσκοτόπια 

που εκτείνονται πέρα από τα όρια της λί-

µνης Κάρλας, τα αδέρφια Τσιούκα παρά-

γουν εκλεκτά βιολογικά γαλακτοκοµικά 

προϊόντα από το 2012 ενώ το 2014 ήταν 

οι πρώτοι που έβγαλαν στην αγορά βιο-

λογικό κεφίρ, όταν µέχρι τότε υπήρχε µό-

νο µια γερµανική ετικέτα. Κατσικίσιο τυρί 

σε άλµη, πρόβειο και κατσικίσιο γιαούρ-

τι και στραγγιστό κατσικίσιο γιαούρτι εί-

ναι µερικά από τα προϊόντα που ξεχωρί-

ζουν. Μάλιστα τελευταία, όπως αποκάλυ-

ψε στο Αγρόκτηµα ο ∆ηµήτρης Τσιούκας, 

βρίσκονται σε επικοινωνία µε το ΤΕΙ Καρ-

δίτσας, για να ενταχθεί στην παραγωγή η 

έρευνα, µε σκοπό την κυκλοφορία νέων 

γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΦΕΤΑ ΚΑΙ Η ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΤΗΣ

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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Η ανάγκη γέννησε ένα ισχυρό brand
 ο προϊόν που γεννήθηκε από την ανάγκη 

της Ένωσης να αξιοποιήσει το πλεονά-

ζον γίδινο γάλα που παράγεται τους «νε-

κρούς» για τη φέτα µήνες, µπορεί να µην 

είναι ακόµη τόσο γνωστό όσο η βαρελίσια φέτα του, αλ-

λά εξελίσσεται σε ένα ισχυρό brand name, που ανεβαί-

νει συνεχώς στις προτιµήσεις των καταναλωτών. Μάλι-

στα µέσα σε µια διετία η παραγωγή του εκτοξεύτηκε στα 

55.000 δοχεία. Αυτή τη στιγµή το γίδινο τυρί πωλείται σε 

500 σηµεία σε όλη τη χώρα µέσα από την αποκλειστική 

συνεργασία της Ένωσης µε την αλυσίδα Σκλαβενίτης. 

Όπως εξηγεί στο Αγρόκτηµα, ο Γενικός ∆ιευθυντής του 

Συνεταιρισµού, Θανάσης Παπαδόπουλος, «η παραγω-

γή του γίδινου τυριού µας ξεκίνησε πριν από περίπου 

10 χρόνια. Ο τόπος µας είχε µια παράδοση σε αυτό. Το 

γίδινο τυρί έχει ξεχωριστή γεύση, έντονη µυρωδιά κα-

τσικίσιου γάλακτος και όπως λένε και οι διατροφολόγοι 

είναι πιο υγιεινό ακόµα και από τη φέτα».
 

Ειδικότερα έρευνες διατροφολόγων αναφέρουν ότι το 

κατσικίσιο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα του 

αποτελούν σηµαντικό µέσο πρόσληψης πολλών θρε-

πτικών συστατικών, που συµβάλλουν σε µια υγιεινή 

και ισορροπηµένη διατροφή, σε όλα τα στάδια της ζω-

ής επειδή περιέχουν ένα ευρύ φάσµα θρεπτικών στοι-

χείων, όπως πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, ασβέ-

στιο, άλλα θρεπτικά στοιχεία, βιταµίνες, λιπαρά οξέα κ.ά.

Τ

ΓΙ∆ΙΝΟ ΤΥΡΙ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΝΕΑΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μπαίνει σε πλήρη εκπαιδευτική λειτουργία από τον Οκτώβριο

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
«Ήταν ένα όραµα για τους ανθρώ-

πους της Ελάσσόνας» τόνισε στο 

Αγρόκτηµα ο δήµαρχος Νίκος Ευ-

αγγέλου. «Από τότε που ο Ελασσο-

νίτης στην καταγωγή υφυπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης Φώτης Χα-

τζηµιχάλης την έβαλε στο τραπέ-

ζι των συζητήσεων. Από τότε, πέ-

ρασαν χρόνια και ενώ το ενδιαφέ-

ρον υπήρχε, τίποτα δεν προχωρού-

σε. Αναλαµβάνοντας τη διακυβέρ-

νηση του ∆ήµου Ελασσόνας, σχεδι-

άσαµε µια σύγχρονη πρόταση για 

το πώς θα µπορούσε η Σχολή να γί-

νει πραγµατικότητα. Επισκέφτηκα 

προσωπικά πριν τρία χρόνια µε τον 

καθηγητή Βιοχηµείας- Βιοτεχνολο-

γίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλί-

ας ∆ηµήτρη Κουρέτα, την αντίστοι-

χη σχολή Γαλακτοκοµίας στα Γιάν-

νενα για να δω από κοντά τις συν-

θήκες λειτουργίας της και να µιλή-

σω µε τους υπευθύνους. Παράλ-

ληλα ξεκινήσαµε τις επαφές 

µε τους υπουργούς. Τελι-

κά είχαµε την τύχη στην 

ηγεσία του υπουρ-

γείου να βρίσκεται ο 

Βασίλης Κόκκαλης. 

Από την πρώτη στιγ-

µή αγκάλιασε το σχέ-

διό µας και µας βοήθησε 

στην υλοποίησή του».

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

να δηµόσιο «φυτώριο» 

τυροκόµων που θα εκ-

παιδεύονται µε βάση ένα 

εξειδικευµένο πρόγραµ-

µα θεωρητικής και εργα-

στηριακής κατάρτισης µε σύγχρονες τε-

χνικές και µηχανήµατα θα είναι η Γαλα-

κτοκοµική Σχολή Ελασσόνας, σύµφωνα 

µε όσα αναφέρθηκαν στη κοινή συνέ-

ντευξη Τύπου των Βασίλη Κόκκαλη και 

Γιάννη Τσιρώνη υφυπουργού και ανα-

πληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης αντίστοιχα, ∆ηµήτρη Μπαξεβανάκη, 

υφυπουργού Παιδείας και Νίκου Ευαγ-

γέλου, δηµάρχου Ελασσόνας.

Στη Σχολή, η οποία µπαίνει σε πλήρη 

λειτουργία από τον Οκτώβριο και ήδη δέ-

χεται εγγραφές για το διετές πρόγραµ-

µα φοίτησης, οι σπουδαστές θα ασκού-

νται σε πραγµατικές συνθήκες. Μάλιστα 

όπως συµπλήρωσε ο υφυπουργός Παι-

δείας τον πρώτο χρόνο θα λειτουργήσει 

ως ειδικότητα του 2ου ΙΕΚ Λάρισας, ενώ 

το επόµενο έτος η σχολή θα εγκαταστα-

θεί σε κτίριο ενός παλαιού καπνεργοστα-

σίου Ελασσόνας, το οποίο θα διαµορφω-

θεί κατάλληλα µε κονδύλια του ΕΣΠΑ. 

Θα περιλαµβάνει αίθουσες διδασκαλί-

ας, εργαστήρια και πρότυπο τυροκοµείο.

Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασί-

ας, είναι η εκµάθηση της παρασκευής 

τοπικών τυριών και τυριών ΠΟΠ µε την 

εφαρµογή της παραδοσιακής τεχνολογί-

ας. Επιπλέον, οι ίδιοι θα αναλαµβάνουν 

την παραγωγή προϊόντων των 

ιδιαίτερων τόπων καταγω-

γής τους, µετατρέποντας 

τη Σχολή από απλό χώ-

ρο εκµάθησης, σε χώ-

ρο ανταλλαγής γνώσε-

ων και πολιτισµού.  

Σε ό,τι αφορά τους 

απόφοιτους, παρέχεται η 

δυνατότητα: να απασχολη-

θούν στον ιδιωτικό ή δηµόσιο 

τοµέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότη-

τά τους θέσεις και να σταδιοδροµήσουν 

ως ελεύθεροι επαγγελµατίες.

Έ
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Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΤΑ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η ΠΙΝ∆ΟΣ

«∆ΙΑΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ 500 ΚΑΙ 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»
Ηχηρή απόδειξη ότι το συνεταιριστικό 
µοντέλο µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό 
όχηµα ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα 
αποτελεί η εντυπωσιακή πορεία που 
διαγράφει ο ΑΠΣΙ Πίνδος, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρό του Ανδρέα ∆ηµητρίου

Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

«Α  
υτό που µας κάνει 

να ξεχωρίζουµε εί-

ναι η συνεταιριστι-

κή µας ταυτότητα. 

Το γεγονός ότι 500 και πλέον 

πτηνοτρόφοι ενώνουµε καθη-

µερινά τις δυνάµεις µας σε µια 

κοινή προσπάθεια, µας διατη-

ρεί σταθερά στην κορυφή της 

ελληνικής πτηνοτροφίας». Με 

αυτά τα λόγια ο πρόεδρος του 

Αγροτικού Πτηνοτροφικού 

Συνεταιρισµού Ιωαννίνων – 

Πίνδος, Ανδρέας ∆ηµητρίου, 

χαιρέτησε τον εορτασµό των 

60 ετών από την ίδρυσή του 

στον καταπράσινο κήπο του 

Μουσείου Γουλανδρή στην 

Κηφισιά. «Πιστεύουµε στη 

δυναµική που κρύβεται στην 

Ελλάδα, στις προοπτικές της 

Περιφέρειας, στις δυνατότη-

τες του λαού µας. Αυτό που 

χρειάζεται είναι όραµα, σχέ-

διο και κυρίως αγάπη γι’ αυτό 

που κάνεις…  ∆εσµευόµαστε 

και για τα επόµενα 60 χρόνια 

να συνεχίσουµε µε τις ίδιες 

αρχές και αξίες, µε το ίδιο πά-

θος. Το χρωστάµε στον τόπο 

µας, στους ανθρώπους µας, 

στην κοινωνία» συµπλήρω-

σε µε σηµασία ο κ. ∆ηµητρί-

ου παρουσία εκατοντάδων φί-

λων και συνεργατών του, εκ-

προσώπων του επιχειρηµα-

τικού και πολιτικού κόσµου, 

των συνεταιριστικών φορέων 

και των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων, ενώ στην εκδήλω-

ση απηύθυναν  χαιρετισµό ο 

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης, Β. Αποστόλου, η Τοµεάρ-

χης Οικονοµίας και Ανάπτυ-

ξης της Ν∆, Ντ. Μπακογιάννη, 

και ο βουλευτής της ∆ηµοκρα-

τικής Συµπαράταξης, Μιχάλης 

Τζελέπης. 

Στις 10 µεγαλύτερες 
βιοµηχανίες τροφίµων 
Ο ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ ιδρύθηκε το 

Νέο επενδυτικό 
πρόγραµµα 20 εκατ.

Την κατασκευή νέων γραµµών 
πτηνοσφαγείου, έτοιµων ψηµέ-
νων προϊόντων και παραγωγής 
ζωοτροφών περιλαµβάνει το 
νέο επενδυτικό πρόγραµµα του 
ΑΠΣΙ Πίνδος, που αναµένεται 
να ολοκληρωθεί έως το 2022.

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1958, στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, 

από επτά αγρότες που αποφάσι-

σαν να ασχοληθούν µε την πτηνο-

τροφία, για να εξασφαλίσουν ένα 

επιπλέον εισόδηµα για τις οικογέ-

νειές τους. Εξήντα χρόνια µετά, τα 

ορεινά κοτόπουλα «ΠΙΝ∆ΟΣ» βρί-

σκονται σταθερά στην πρώτη θέ-

ση των προτιµήσεων των κατα-

ναλωτών, µε µερίδιο αγοράς που 

ξεπερνά το 30%. Μέσα από διαρ-

κείς επενδύσεις στην αναβάθµιση 

των εγκαταστάσεών του και τον εκ-

συγχρονισµό του εξοπλισµού του, 

ο Συνεταιρισµός έχει καταφέρει να 

συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 10 

µεγαλύτερες βιοµηχανίες τρο-

φίµων της χώρας. Το 2017 η 

παραγωγή του Συνεταιρισµού 

ξεπέρασε τα 35.000.000 κοτό-

πουλα και ο κύκλος εργασι-

ών τα 240.000.000 ευρώ. Το 

θετικό του αποτύπωµα, όµως, 

δεν περιορίζεται στην Περιφέ-

ρεια. Κάθε χρόνο ο ΑΠΣΙ  Πίν-

δος συνεισφέρει περισσότερα 

από 13.050.000 ευρώ στα τα-

µεία του δηµοσίου, µέσω φό-

ρων και εισφορών, ενώ υλο-

ποιεί σταθερά ένα πρόγραµµα 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Παράλληλα δίνοντας έµφα-

ση στην έρευνα, ο Συνεται-

ρισµός υλοποιεί προγράµµα-

τα που αγγίζουν τα 4.000.000 

ευρώ, σε συνεργασία µε πανε-

πιστήµια και φορείς. 

Σήμερα η Πίνδος 
είναι ο μεγαλύτερος 
πρωτοβάθμιος 
αγροτικός 
συνεταιρισμός στη 
χώρα και κατέχει 
ηγετική θέση 
στον κλάδο της 
πτηνοτροφίας, με 
μερίδιο αγοράς που 
ξεπερνά το 30%

Ανάµεσα στους 
περισσότερους 
από 300 προσκε-
κληµένους της 
Πίνδος ήταν η 
Τοµεάρχης Οικο-
νοµίας και Ανάπτυ-
ξης της Ν∆, Ντόρα 
Μπακογιάννη.

Με έδρα της το 
Ροδοτόπι Ιωαννίνων, 
η Πίνδος διαθέτει 
υπερσύγχρονες υπο-
δοµές και πλήρως 
καθετοποιηµένη 
παραγωγή.
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Ζωντανή 
ιστορία

Ο ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΠΟΥ  
ΤΡΑΝΕΨΕ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

«Το 1983 στα Καλάβρυτα, περπατούσαµε 3 άτοµα  
στο δρόµο. Εγώ και άλλοι δύο. Οι κτηνοτρόφοι στέκονταν  

στην ουρά για να γεµίσουν τα σακιά καλαµπόκι και έρχονταν 
εδώ κάτασπροι για ν’ αφήσουν το γάλα. Στο Συνεταιρισµό 

βρήκα µία αποθήκη που έµπαζε νερά και ένα εργοστάσιο που 
µπορούσε να επεξεργαστεί έως 10 τόνους γάλα την ηµέρα.  

∆εν ήξερα και πολλά αλλά είπα θα δουλέψω». 
Μ Ε  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Α Π Ο  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο

υρνώντας στα 

Καλάβρυτα από 

την Αθήνα, όπου 

δούλευε ως στέ-

λεχος των Audi & 

Volkswagen, Ιουλιανού και Πα-

τησίων γωνία, ο Θανάσης Παπα-

δόπουλος δεν ήξερε πολλά από 

συνεταιρισµούς, ενώ αν τον ρώ-

ταγες πώς φτιάχνεται το τυρί, 

δεν ήξερε να σου απαντήσει. ∆εν 

µπορούσε όµως να κλείσει τ’ αυ-

τιά του στους συγχωριανούς του. 

«Τι φύγατε για την Αθήνα; Γυρί-

στε πίσω να βοηθήσετε!». Με τη 

φόρα που έδωσε το «να συνεται-

ριστείτε» του «Ανδρέα», παιδί του 

ΠΑΣΟΚ βλέπετε, γύρισε στα πά-

τρια και σήκωσε τα µανίκια…

 Στα Καλάβρυτα δεν είχαν δρό-

µους, δεν είχαν πεδιάδες, δεν 

είχαν αρδευτικά ή µεγάλα συ-

γκροτήµατα για την παραγω-

γή ζωοτροφών. Υπήρχε λοιπόν 

Γ

Α Φ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
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ανάγκη. Ανάγκη να γίνουν πολλοί, 

και έγιναν, αλλά καµιά φορά αυτό 

δεν αρκεί… Καµία φορά χρειάζεται ο 

ένας που θα λειτουργήσει ως συνδε-

τικός κρίκος και οδηγός µαζί. Έναν 

τέτοιο ρόλο ανέλαβε για τον Συνε-

ταιρισµό Καλαβρύτων ο γενικός δι-

ευθυντής του, Θανάσης Παπαδόπου-

λος, που ξεκίνησε από τεχνοκράτης 

για να καταλήξει ένθερµος συνεται-

ριστής που βλέπει σε κάθε παραγω-

γό έναν ισότιµο συνεργάτη, που παι-

νεύεται ότι µπορεί να πουλήσει και 

στους πωλητές και σήµερα έχει να δι-

αχειριστεί έναν τζίρο που προσεγγί-

ζει τα 30 εκατ. Αλλά ας ξεκινήσουµε 

απ’ την αρχή…

Όλα τα είχαµε, γάλα δεν είχαµε
Μπορεί ο Συνεταιρισµός των Κα-

λαβρύτων να είχε ιδρυθεί ήδη από 

το 1962 µε την επιθεώρηση της 

Αγροτικής Τράπεζας και από το 

1974 να είχε ολοκληρωθεί και το 

πρώτο εργοστάσιό του µε την υπο-

γραφή του Γιώργου Γεννηµατά, µη-

χανικού τότε της Αγροτικής Τράπε-

ζας. Όλα τακτοποιηµένα, θα έλεγε 

κανείς, αλλά γάλα πουθενά. «Ενώ 

όλοι είχαν υπογράψει ότι θα πήγαι-

ναν το γάλα τους στο Συνεταιρισµό, 

το µάζευαν στα καφενεία και εκεί 

το έπαιρναν οι έµποροι µε µία-δύο 

δεκάρες παραπάνω. Όταν ήρθα, το 

εργοστάσιο συγκέντρωνε maximum 

800 τόνους το χρόνο. ∆εν ήταν βιώ-

ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ που µια σύµπτωση ή µία ευνοϊκή συ-
γκυρία είναι αρκετά για να αλλάξουν την ιστορία ενός τόπου. 

Για τα Καλάβρυτα µια τέτοια στιγµή ήταν η γνωριµία του Θανά-
ση Παπαδόπουλου µε τον Σπύρο Σκλαβενίτη. 

Α Φ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
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σιµο και η τράπεζα άρχισε να µιλά 

για µη χρηµατοδότηση για τυροκο-

µικές εργασίες». 

Η Ελληνίδα µάνα  
και ο πρωτοµάστορας

«Τριάντα χρονών αναλαµβάνω τη 

γενική διεύθυνση. Η µάνα µου, που 

φοβόταν για µένα, πήγε και βρήκε τον 

µπάρµπα-Γιάννη. Ήταν στην ηλικία 

της, τυροκόµος-µάστορας. «Γιάννη, 

έλα να είσαι κοντά στο παιδί να µην 

πέσει έξω». Έτσι, ο µπάρµπα-Γιάννης, 

96 χρονών σήµερα, άφησε ένα µικρό 

τυροκοµείο που είχε και πήγε να δου-

λέψει υπάλληλος στον Συνεταιρισµό. 

«Από εκεί πήγαµε πολύ καλά» αναφέ-

ρει ο κ. Παπαδόπουλος και εξηγεί: «Ο 

µπάρµπα-Γιάννης τη χάιδευε τη φέ-

τα και έλεγε ότι γι’ αυτό έπαιρνε τό-

σο καλή γεύση. Τότε τα καλούπια τα 

γυρνούσαν µε το χέρι. “Θανάση, το τυ-

ρί είναι τύραννος. Θέλει να το προσέ-

χεις και να το χαϊδεύεις” µου έλεγε και 

όταν παραπονιόµουν ότι έβαζε πολύ 

αλάτι, µου απαντούσε: “Σταµάτα εσύ. 

Άµα το τυρί δεν έχει αλάτι, θα το πε-

τάξεις στο ποτάµι”». 

Βρέθηκε λοιπόν διευθυντής, βρέ-

θηκε καλός τυροκόµος, υπήρχε εξαι-

ρετικός γεωπόνος, ο κρητικός Ανδρέ-

ας Μανουσάκης, αλλά ακόµη έλειπε 

το γάλα. «Τι να κάνω; Γύριζα τα χω-

ριά για να πείσω τους κτηνοτρόφους 

να αφήσουν τους εµπόρους. Χάλα-

σα όσα λεφτά είχα βγάλει στην Αθή-

να στα κεράσµατα», αφηγείται ο κ. 

Παπαδόπουλος. 

Να έρχονται µε µαύρο κουστούµι…
«Έβλεπα τους κτηνοτρόφους που 

έρχονταν για το γάλα να είναι κάτα-

σπροι. Σκέφτηκα ότι δεν µπορώ να το 

αφήσω έτσι αυτό. Ρώτησα τι γίνεται 

και µου είπαν ότι πρέπει να φτιάξου-

µε σιλό. Τρέχω στην Αθήνα και βρί-

σκοµαι στα γραφεία της ΚΕ∆Ε. Μα-

θαίνω τι πρέπει να γίνει και λέω: “Θα 

φτιάξω το σιλό, για να έρχονται εδώ 

οι παραγωγοί µε µαύρο κουστούµι”. 

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ιδρύθηκε το 1962 µε την επιθεώρηση 

της Αγροτικής Τράπεζας και το 1974 είχε ολοκληρωθεί και το 

πρώτο εργοστάσιό του µε την υπογραφή του Γιώργου  

Γεννηµατά, µηχανικού τότε της Τράπεζας.

Ο μπάρμπα Γιάννης 
τη χάιδευε τη φέτα και 

έλεγε ότι γι’ αυτό παίρνει 
γεύση. «Το τυρί είναι 

τύραννος. Θέλει να το 
χαϊδεύεις» έλεγε
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ του Συνεταιρισµού χτίστηκε 

σε ένα οικόπεδο 6,5 στρεµµάτων που παραχώρησε 

η Αδαµαντία Αγρίου, µία φωτισµένη γυναίκα αρχοντικής 

οικογένειας από το Σκεπαστό. 

Ήταν έτοιµο το 1985. Η τροφή έµπαι-

νε σε ένα σακί, ένα µικρό µηχάνηµα 

το συσκεύαζε, το κατέβαζε κάτω για 

να µην το κουβαλούν, το έπαιρνε µία 

µεταφορική εταιρεία το πήγαινε στο 

φορτηγό. Έγινε επανάσταση!». 

Ο κυρ Σπύρος, ο Σκλαβενίτης
 Είναι κάποιες φορές που µια σύ-

µπτωση ή µία ευνοϊκή συγκυρία εί-

ναι αρκετά για να αλλάξουν την 

ιστορία ενός τόπου. Για τα Καλάβρυ-

τα µια τέτοια στιγµή ήταν η γνωρι-

µία του Θανάση Παπαδόπουλου µε 

τον Σπύρο Σκλαβενίτη. «Πρώτη πα-

ραγωγή 3.000 βαρέλια. Ανεβαίνω να 

τα πουλήσω στην Αθήνα και βρίσκο-

µαι στον Σκλαβενίτη. “Κύριε Σπύρο, 

έχουµε εδώ τον νέο διευθυντή. Κα-

λό παιδί, Καλαβρυτινόπουλο, αλλά 

πασοκατζής”. Ο κύριος Σπύρος όµως 

ήταν περίφηµος άνθρωπος και έξυ-

πνος επιχειρηµατίας. Εγώ 10 χρόνια 

στην Volkswagen ήξερα πώς να µιλή-

σω. Είδε ότι µπορεί να µου έχει εµπι-

στοσύνη. Την πρώτη χρονιά τα πή-

ρε όλα. Και αντί να µας δώσει 150 

δραχµές το κιλό, που έκανε η φέτα, 

µας έδωσε 200. Εγώ χοροπηδούσα! 

Άρχισαν όλοι να λένε ότι ο Συνεται-

ρισµός πάει καλά και ότι ο Παπαδό-

πουλος έκανε δουλειά. Πάντα παίρ-

ναµε παραπάνω. Ο Σκλαβενίτης πή-

ρε το προϊόν µας και το έκανε κρά-

χτη των super markets. Εµείς πήραµε 

λεφτά, δεν χρειαζόταν να πάρουµε 

δάνεια από την τράπεζα και εξοφλή-

σαµε ό,τι χρωστούσαµε. ∆εν υπάρχει 

κανένα χρέος από εµάς στην Αγροτι-

κή Τράπεζα, από άλλους έπεσε έξω».

1962
Ιδρύεται ο Συνεταιρισµός 
Καλαβρύτων µε την επιθεώρηση 
της Αγροτικής Τράπεζας

Ολοκληρώνεται η κατασκευή 
του πρώτου εργοστασίου 
του Συνεταιρισµού

Ξεκινά η συνεργασία 
µε την Σκλαβενίτης

Κατασκευάζεται σιλό 
για την αποθήκευση 
και συσκευασία των 
ζωοτροφών

Ο Συνεταιρισµός 
ξεκινά την παρασκευή 

τυριού από 100% 
γίδινο γάλα

1974

1983

1985

Υλοποιείται µεγάλο 
πρόγραµµα εξαγωγής 
της «Φέτας ΠΟΠ 
Καλαβρύτων» στις ΗΠΑ, 
ύψους 3 εκατ. ευρώ.

2014

2006

Με την εξαγορά της 
εταιρείας 

«Μαρινόπουλος» από 
τον Σκλαβενίτη τα 

προϊόντα του 
συνεταιρισµού ξεκινούν 

να διατίθενται σε 500 
σηµεία σε όλη την χώρα.

Ο Συνεταιρισµός ξεκινά 
πιλοτικά σε ορισµένα 

καταστήµατα Σκλαβενίτη 
τη διάθεση αγελαδινού 

γάλακτος

2017
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ των Καλα-

βρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, µίλη-

σε για την ιστορία του Συνεταιρισµού απο-

κλειστικά στον εκδότη διευθυντή του 

Αγροκτήµατος, Γιάννη Πάναγο.

∆εν πέρασε καιρός και ο διορατικός επι-

χειρηµατίας, µε 3-4 µαγαζιά εκείνη την επο-

χή, του ζήτησε να διαθέτει από τα καταστή-

µατά του το σύνολο της παραγωγής φέτας. 

Από τότε, λες κι άλλαξε η τύχη των Καλαβρυ-

τινών. Μεγάλωνε ο Σκλαβενίτης, µεγάλω-

ναν µαζί και τα Καλάβρυτα. «Με την αγορά 

των καταστηµάτων Μαρινόπουλου και την 

επέκταση του δικτύου Σκλαβενίτη. Αυξήσα-

µε και εµείς την παραγωγή µας. Τα 110 κα-

ταστήµατα στην Αττική έγιναν 500 σε όλη 

την Ελλάδα. Έτσι, σήµερα ο Συνεταιρισµός 

πουλάει, µέσω της αποκλειστικής συνερ-

γασίας µε τον Σκλαβενίτη, σε 500 σηµεία 

σε όλη τη χώρα. Από τη Λάρισα και κάτω 

ο Σκλαβενίτης πουλάει τη βαρελίσια φέτα. 

Ωστόσο, από τη Λάρισα και επάνω, οι Μακε-

δόνες δεν τρώνε βαρέλι, τρώνε φέτα από δο-

χείο, τον τελεµέ που λένε. Έτσι κι εµείς φτιά-

χνουµε και 30.000 δοχεία». 

Ο παραγωγός είναι συνεταίρος
Οι παραγωγοί βίωσαν την ευηµερία που 

φέρνει η συνένωση, το µαζί, µέσα από ένα 

σχήµα που λειτουργούσε και συνεχίζει να λει-

τουργεί δηµοκρατικά και στο οποίο αισθάνο-

νται ισότιµα µέλη. «Ο κτηνοτρόφος είναι συ-

νεργάτης. ∆εν θα του δώσεις εξευτελιστικές 

τιµές, δεν θα του βάλεις τόκους για να τον 

εκµεταλλευτείς. Φέτος, πληρώσαµε 1,04 ευ-

ρώ το πρόβειο και 63 λεπτά το γίδινο, όταν η 

αγορά πληρώνει 80 και 50 λεπτά αντίστοιχα». 

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος ξεκαθαρί-

ζει πως από µία θέση σαν τη δική του η προ-

σέγγιση κάποιες φορές πρέπει να είναι οιο-

νεί πατρική: «Ήταν κάποτε ένας καλός επι-

χειρηµατίας. Όταν έφτασε ο καιρός να δώσει 

τα ηνία στον γιο τού έδωσε µία συµβουλή: 

«Προσπάθησε να δώσεις στον καθένα τα λε-

φτά που αξίζει. Αν δώσεις παραπάνω υπάρχει 

κίνδυνος να καταστρέψεις και την επιχείρηση 

και τον ίδιο. Από τη µία θα χρεώσεις την επι-

χείρηση παραπάνω απ’ όσο έπρεπε και από 

την άλλη ο άνθρωπος που θα φύγει µία µέρα 

από εδώ δεν θα βρίσκει δουλειά γιατί θα έχει 

µάθει σε λεφτά που δεν άξιζε». 

Ως παλιός τεχνοκράτης, ο ίδιος εξισώνει τη 

Α Φ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
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Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ του 

Συνεταιρισµού Καλαβρύτων έφθασε 

για το 2017 τους 4.300 τόνους.

Α Φ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
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συνεταιριστική ιδεολογία µε το οικο-

νοµικό όφελος, ενώ επισηµαίνει ότι 

από κοντά έρχεται και η εµπιστοσύ-

νη. «Αυτό σηµαίνει ότι δουλεύω εδώ, 

έχω γνωρίσει τον Θανάση και τον 

Παύλο, ξέρω ότι συναντούν καλούς 

ανθρώπους, διαπραγµατεύονται κα-

λά την τιµή. Αν έρθεις στη Γενική Συ-

νέλευση θα δεις ότι και θα ψηφίσουν 

(θετικά) και οι 450, οι οποίοι εν τω 

µεταξύ µπορεί να σκοτώνονται. Αυ-

τή η εµπιστοσύνη αποκτιέται µε πολ-

λή δουλειά και θέλει πολλά χρόνια». 

Από κλητήρα ο δήµαρχος 
Η εµπιστοσύνη αυτή των Καλαβρυ-

τινών φάνηκε µε τον καλύτερο τρόπο 

όταν πήρε την απόφαση να διεκδική-

σει τη δηµαρχία του νέου καποδιστρι-

ακού δήµου, ύστερα από την πίεση 

του Ανδρέα Φούρα. Οι κτηνοτρόφοι 

του το έθεσαν ορθά κοφτά: «Θα σε 

βγάλουµε, αρκεί να παραµείνεις στη 

θέση του διευθυντή». Έτσι και έγινε 

από το 1998 και για 12 χρόνια. 

Ο ίδιος από την εποχή της δηµαρ-

χίας του µνηµονεύει ένα περιστατι-

κό: «Η πρώτη εκδήλωση, που διορ-

γάνωσα ως δήµαρχος ήταν σε συνερ-

γασία µε τον δήµο Μόρφου από τα 

Κατεχόµενα της Κύπρου. Είναι αδελ-

φοποιηµένος µε τα Καλάβρυτα. Τό-

τε δήµαρχος Μόρφου ήταν η Αντιγό-

νη Παπαδοπούλου, σήµερα ευρω-

βουλευτής. Της συστήνω τον πατέρα 

µου και εκείνη του λέει: “Κύριε Παπα-

δόπουλε, συγχαρητήρια για τον γιο 

σας. Και εσείς δήµαρχος ήσασταν”; 

Ο πατέρας µου ήταν κλητήρας, αλλά 

έτσι είχαµε συνηθίσει. Για να γίνεις 

δήµαρχος, έπρεπε να είναι ο πατέρας 

σου ή ο θείος σου». 

Κάποτε µου είπαν «πωλητής είσαι»
«Ήρθε κάποια στιγµή στον Συνεται-

ρισµό ο ∆ρόσος, ήταν ο άνθρωπος που 

πουλούσε το τυρί της ∆ωδώνης στην 

Αµερική και την Ευρώπη. “Έχω ακού-

σει για σένα και ήρθα να δω τι κάνετε 

εδώ” µου είχε πει. Ήµασταν µαζί όλη 

ηµέρα, του έδειξα πώς δουλεύουµε αλ-

λά όταν επιστρέψαµε στο γραφείο γυ-

ρίζει και µε ρωτά: «Εσύ τι δουλειά κά-

νεις»; «Με συγχωρείτε, κ. ∆ρόσο, δεν 

σας είπα ότι είµαι ο Γενικός ∆ιευθυ-

ντής;», του απαντώ κι εγώ. «Κάτι θυ-

µάµαι, αλλά ξέρεις κάτι, πωλητής εί-

σαι. Έχω πουλήσει τη ∆ωδώνη στην 

Αµερική και την Ευρώπη και εσύ κο-

ντεύεις να πουλήσεις σε εµένα». 

Με αυτό το ταλέντο πήρε τη γραβιέ-

ρα Αµφιλοχίας, που παράγει η Αµφι-

γάλ µε την οποία έχουν συνεργαστεί 

τα Καλάβρυτα και την πούλησε στον 

Σκλαβενίτη και µε το ίδιο ταλέντο πή-

ρε το γίδινο τυρί του Συνεταιρισµού 

ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
διατίθενται όλα τα προϊόντα του, όπως αφίρι, 

µυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, βούτυρο αλλά και το 

φρέσκο αγελαδινό γάλα, στο οποίο διατίθεται 

και σε επιλεγµένα καταστήµατα Σκλαβενίτης. 

Α Φ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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-ένα προϊόν που προέκυψε από ένα 

λάθος- και το µετέτρεψε στο νέο ισχυ-

ρό χαρτί της Ένωσης. Ποιο ήταν όµως 

αυτό το λάθος; «Όταν ο καθηγητής 

Μανώλης Ανυφαντάκης πήγε στην 

Ευρώπη και είπε η φέτα είναι ελληνι-

κή, του ζήτησαν τον τρόπο παρασκευ-

ής. Έγραψε λοιπόν ότι γίνεται µε 70% 

κατ’ ελάχιστο πρόβειο γάλα και 30% 

το ανώτερο γίδινο γάλα» ανέφερε 

στο Αγρόκτηµα ο κ. Παπαδόπουλος, 

ο οποίος εξηγεί ότι αυτές οι αναλο-

γίες δεν µπορούν να υποστηριχθούν 

και τους επτά µήνες της τυροκόµη-

σης µε βάση την καµπύλη παραγω-

γής γάλακτος. «Το πρόβειο γάλα ξε-

κινάει από τον Οκτώβριο, µε τα πρώ-

ιµα ζώα που έχουµε τώρα, και ανε-

βαίνει σιγά-σιγά. Το πρώτο διάστηµα 

φτιάχνεις τυρί µόνο µε πρόβειο γάλα. 

Αυτό δεν απαγορεύεται γιατί όπως εί-

παµε είναι 70% κατ’ ελάχιστο. Το γίδι-

νο µπαίνει τον Φεβρουάριο, άντε Γε-

νάρη, και αρχίζει και ανεβαίνει ενώ 

παράλληλα πέφτει το πρόβειο. Τον 

Μάιο το γίδινο φουντώνει, έτσι µέ-

χρι τον Ιούλιο το γίδινο γάλα είναι 

περισσότερο από το πρόβειο. Έπρε-

πε λοιπόν να βρούµε έναν τρόπο να 

αξιοποιήσουµε το παραπανίσιο αυτό 

γάλα και σκεφτήκαµε να φτιάξουµε 

το δικό µας τυρί από 100% γίδινο γά-

λα. Είναι ένα προϊόν που φτιάχνου-

µε τα τελευταία 12 χρόνια, έχει δική 

του ξεχωριστή γεύση και άρωµα θε-

ωρείται υγιεινότερο από τη φέτα που 

φτιάχνεται µόνο από πρόβειο γάλα».

 Επόµενο βήµα οι εξαγωγές
Εδώ και πολλά χρόνια ο Συνεται-

ρισµός κλείνει ισολογισµούς µε κέρ-

δη. Βάσει των οικονοµικών στοιχείων 

του 2017 το σύνολο του πλεονάσµα-

τος ανήλθε στα 2.285.480 ευρώ (τελι-

κό πλην φόρων στο 1.962.554 ευρώ. Η 

συγκέντρωση αιγοπρόβειου γάλακτος 

έφτασε τους 20.000 τόνους, η παρα-

γωγή τυριών τους 4.300 τόνους και ο 

κύκλος εργασιών τα 26.257.360 ευρώ.

Επόµενοι στόχοι του η εδραίωσή του 

στην αγορά φρέσκου αγελαδινού γά-

λακτος αλλά και οι εξαγωγές της βα-

ρελίσιας φέτας, στις οποίες δεν προ-

κύπτει κόλληµα λόγω της αποκλειστι-

κής συνεργασίας µε τον Σκλαβενίτη. 

«Το πρώτο βήµα έγινε στην Αµερική 

µε τριετές πρόγραµµα του υπουργεί-

ου ύψους 3 εκ. ευρώ, το οποίο επιδο-

τείται σε ποσοστό 70%, όπως αναφέρει 

ο κ. Παπαδόπουλος. «Πουλήσαµε µία 

ποσότητα γύρω στους 200 τόνους δι-

κό µας τυρί. Αλλά αυτό δεν είναι τίπο-

τα. Η Αµερική είναι µία τεράστια αγο-

ρά αρκεί να οργανωθείς σωστά εκεί». 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των προϊόντων του  

Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για το 2017 αναφέρουν µεταξύ  

άλλων: 50.000 βαρέλια φέτα των 60 κιλών, 55.000 δοχεία γίδινο 

τυρί των 15 κιλών και 35.000 δοχεία φέτα των 15 κιλών.

Επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν το τυροκομείο  
(5 εκατ.) και την ίδρυση 

μονάδας ζωοτροφών (1,8 
εκατ. ) ενέκρινε η ΓΣ  

στις 26 Ιουνίου, υπό τον 
πρόεδρο Παύλο Σατολιά

Α Φ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
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Η ΘΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

E 
να έργο της Κρητικής Αναγέννησης 

(17ος αι.), ένα ποιητικό κείµενο, µε 

οµοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλα-

βο στίχο και γλωσσικές ιδιορρυθµί-

ες λόγω της κρητικής διαλέκτου. Αποτελεί 

υπόδειγµα της λαϊκής τέχνης του Βιτσέντζου 

Κορνάρου, που απηχεί ένα βαθειά ανθρώπι-

νο δράµα, συγκινητικό και άµεσο. Στην ου-

σία δραµατοποιείται το γνωστό επεισόδιο 

της Παλαιάς ∆ιαθήκης [Γένεσις ΚΒ΄], όπου ο 

Αβραάµ δέχεται την εντολή από τον Θεό να 

θυσιάσει τον γιο του Ισαάκ, θυσία που αναι-

ρείται µε θεϊκή παρέµβαση. Ο ποιητής βέβαια 

δεν επιδιώκει ιστορική αναπαράσταση, αντι-

θέτως µεταφέρει στο χρόνο του και την κοι-

νωνία του µια παλιά ιστορία.

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

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

> ΣΤΟ 
ΗΡΩ∆ΕΙΟ

Η παράσταση θα 
ανέβει στο Ηρώ-
δειο την Παρα-
σκευή 7 Οκτωβρί-
ου σε σκηνοθεσία 
του Ηλία Μαλαν-
δρή. Στο υπο-
κριτικό δυναµι-
κό ανήκουν οι Ν. 
Τσακίρογλου, ∆. 
Μπεµπεδέλη και 
Γρ. Βαλτινός ενώ 
ερµηνεύουν ο 
Ψαραντώνης και 
ο Θ. Βουτσικάκης.

I N F O
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Ο ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ σκηνοθέ-

της Ηλίας Καρελλάς, δηµιουργεί 

ένα πολύχρωµο λυρικό παραµύθι 

εµπνευσµένο από τους ήρωες του 

Θεάτρου Σκιών και την αρχαία κω-

µωδία του Αριστοφάνη. Η παράστα-

ση θα παιχθεί 2 Σεπτεµβρίου στη 

θεσσαλονίκη και στις 7 στην Κρήτη.

ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ σε 35 

χώρες επιστρέφει στις 15 Σεπτεµ-

βρίου το αριστουργηµατικό µπαλέ-

το µε τη µουσική του Μίκη Θεοδω-

ράκη και τις χορογραφίες του Lorca 

Massine . Το έργο είναι ένας ύµνος 

στον Έλληνα και στην ελευθερία.

ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΥΝ
Η ευρηµατική κωµωδία του Αριστοφάνη από το ∆ΗΠΕΘΕ Βόλου

Σ  
τάση στο αρχαίο θέατρο της Επι-

δαύρου στις 10 και 11 Αυγούστου 

2018 κάνουν οι Βάτραχοι του Αρι-

στοφάνη, σε σκηνοθεσία Κώστα 

Φιλίππογλου. Στους «Βατράχους», κω-

µωδία που διδάχτηκε στα Λήναια το 

405 π.Χ., ο ∆ιόνυσος, απογοητευµέ-

νος από την πενία των δραµάτων που 

παρουσιάζονται στην Αθήνα, καθώς οι 

µεγάλοι τραγικοί έχουν πεθάνει, κατε-

βαίνει στον Κάτω Κόσµο προκειµένου 

να φέρει πίσω ένα µεγάλο ποιητή, ικα-

νό να σώσει την πόλη από την παρακ-

µή. Για τον σκοπό αυτό, διοργανώνει 

έναν ποιητικό αγώνα ανάµεσα στον Αι-

σχύλο και τον Ευριπίδη, ορίζοντας δι-

αιτητή τον ίδιο τον Πλούτωνα, ώστε να 

τον καταστρέψει. Και καλύτερος για τον 

Αριστοφάνη, που σατιρίζει ανελέητα τα 

νεωτερικά ήθη, άρα και τον τότε εκπρό-

σωπό τους Ευριπίδη, αναδεικνύεται ο 

Αισχύλος. Το ταξίδι αυτό, αν και γίνεται 

µέσα στον επιβλητικό ζόφο του κόσµου 

των ψυχών, διαθέτει την ευθυµία µιας 

ψυχαγωγικής περιήγησης, η οποία αγ-

γίζει τα όρια του µεσαιωνικού καρνα-

βαλιού, όπως σηµειώνει ο σκηνοθέτης. 

Παίζουν µε σειρά εµφάνισης οι Λάκης 

Λαζόπουλος, Σοφία Φιλιππίδου, ∆η-

µήτρης Πιατάς και ο Αντώνης Καφε-

τζόπουλος και µαζί τους πολλοί ακό-

µη ηθοποιοί ενώ στο χορό συµµετέχει 

όλος ο θίασος. Σηµειώνεται ότι η παρά-

σταση, εκτός από την Επίδαυρο θα τα-

ξιδέψει επίσης στην Κρήτη, την Άνδρο, 

τη Χαλκίδα και τη Χίο.
Ιnfo  

Η  περιοδεία, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου,  
θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεµβρίου

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Χ Ο Ρ Ο Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Σ Κ Ι Ω Ν 
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 «Ήπειρος, παρελθόν, παρόν 
και µέλλον» στο Ηρώδειο
Στις 3 Οκτωβρίου, οι µελωδίες του κλαρίνου του 
Πετρολούκα Χαλκιά και το ταλέντο πολλών ηθο-
ποιών ενώνονται σε µια µοναδική παράσταση.

02 Candelaria - Johnny 
Hendrix Μια ταινία – ύµνος 
στην αγάπη που βρίσκει τρό-
πο να ζει και να ξαναζεί σε 
κάθε ηλικία. Τον Σεπτέµβριο 
έρχεται στις αίθουσες.

03 «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.

04 Mamma Mia! ∆έκα χρό-
νια µετά την παγκόσµια ει-
σπρακτική επιτυχία του 
Mamma Mia!, οι πρωταγωνι-
στές επιστρέφουν στο νησί, 
µε νέες περιπέτειες.

03 Γιάννης Ξανθούλης «Η 
εποχή των καφέδων» Το 
πλεον αυτοβιογραφικό µυθι-
στόρηµα, όπως το χαρακτη-
ρίζει ο συγγραφέας του, που 
πρωτοκυκλοφόρησε το 1992.

06 Θανάσης Βασιλόπου-
λος «Dynes of Myconos». 
Nέο άλµπουµ, µόνο µε πα-
ραδοσιακά πνευστά όργανα 
για τον Αγρινιώτη βιρτουό-
ζο των πνευστών. 

«ΤΑ ΣΙΛΟ» ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΡΟΝΙΑ  
ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥ
ΑΠΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ έως 22 Αυγούστου, υπό την 

καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούγαρη, 

θα διεξαχθεί το 4ο Φεστιβάλ. Στο υπερσύγχρονο 

ανοιχτό θέατρο της  Χώρας θα παρουσιαστούν και 

φέτος σηµαντικές θεατρικές, µουσικές και χορευ-

τικές παραστάσεις γνωστών σπουδαίων καλλιτε-

χνών, αλλά και νέων και Ανδριωτών δηµιουργών.

Πρόκειται για το πρώτο µυθιστόρηµα 

του πολυβραβευµένου Έλληνα συγ-

γραφέα Βασίλη Βα-

σιλικού, το οποίο έγρα-

ψε σε ηλικία 15 ετών το 

1949 στη γενέτειρά του 

Καβάλα όπου και παρου-

σιάστηκε στις 23 Απρι-

λίου. Το έργο «Τα σιλό» 

φέρει αυτοβιογραφι-

κά στοιχεία, καθώς ανα-

φέρεται στην εποχή της 

Βουλγαρικής Κατοχής όταν οι κατακτη-

τές σχεδιάζαν να ανατινάξουν τον αλευ-

ρόµυλο της Καβάλας, για να 

υποχρεώσουν τους Έλληνες 

να εισαγάγουν σιτηρά. Μια 

οικογένεια είναι στο επίκε-

ντρο, µε κυρίαρχο έναν παπ-

πού, τον µπαρµπα-Λια, που 

εργάζεται στο Μύλο. Το έρ-

γο που κοσµεί το εξώφυλλο 

είναι του Καβαλιώτη καλλιτέ-

χνη Θέµη Κελέκη.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Β
Ι

Β
Λ

Ι
Ο

Φ
Α

Γ
Ο

Ι
..

.

164 ΕΚΑΤ.
Η µεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσµου είναι 
αυτή του Κογκρέσου των ΗΠΑ και βρίσκεται 
στο Λόφο του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον. 
Τα 164 εκατ. εκθέµατα της βιβλιοθήκης, που 
χτίστηκε το 1800, αντιπροσωπεύουν 450 
γλώσσες από όλο τον κόσµο.

10 ΚΑΙ 42 ΛΕΠΤΑ
ΩΡΕΣ

είναι ο χρόνος που κατά µέσο όρο διαθέτουν την 
εβδοµάδα οι κάτοικοι της Ινδίας στο διάβασµα, Μία 
επίδοση που κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση 

της σχετικής λίστας, µε δεύτερη την Ταϊλάνδη  
και 9 ώρες και 24 λεπτά.
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Έως τις 25 Σεπτεµβρίου στο Σουφλί

Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 

(ΠΙΟΠ) σε συνεργασία µε το Πελοποννησιακό 

Λαογραφικό Ίδρυµα «Β. Παπαντωνίου» 

φιλοξενεί ως τις 25 Σεπτεµβρίου την περιοδική 

έκθεση «Νύφες. Ιστορίες από µετάξι» στο 

Μουσείο Μετάξης.

 
Τριάντα νυφικά της πόλης και της υπαίθρου

 Στην έκθεση παρουσιάζονται µε χρονολογική 

σειρά 30 περίτεχνα νυφικά, µερικά από τα οποία 

εκτίθενται για πρώτη φορά, καθώς και αξεσουάρ 

γάµου, καλύπτοντας ένα ευρύ κοινωνικό φάσµα, 

από τα νυφικά της αστικής κοινωνίας έως εκείνα 

των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας.

 
Προαναγγέλλουν τις τάσεις της µόδας

Ο επισκέπτης µπορεί να ζήσει την εξέλιξη της  

µόδας, καθώς το νυφικό ένδυµα συµβαδίζει µε τις 

τάσεις της µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, αντλώντας 

έµπνευση από σχήµατα του παρελθόντος ή 

προαναγγέλλοντας τη µόδα του αύριο. 

 
Χρήση σύγχρονης τεχνολογίας

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά 

και µε τις πλούσιες δράσεις, η 

έκθεση τοποθετεί στο επίκεντρο τον 

άνθρωπο και επιχειρεί να αναπτύξει 

διάλογο µε το παρελθόν, το παρόν 

και το µέλλον. 

Ιnfo  
Η  έκθεση λειτουργεί καθηµερινά εκτός Τρίτης  

και οι ώρες λειτουργίας είναι 10.00 π.µ. µε 18.00 µ.µ. 

Τις ιστορίες τόσο της γυναίκας που το φόρεσε, 
όσο και της εποχής της, διηγείται το νυφικό 
φόρεµα στο πέρασµα των αιώνων

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

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Π Ι Ο Π

ΖΩΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΥΦΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ

∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Τ Ο  Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Τ Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Υ  Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ  Γ Κ Ι Κ Α

AΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟ COSTA NAVARINO
Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Γ 
ια τρίτη συνεχή χρονιά, το Μουσείο Μπενά-

κη, η Costa Navarino και ο ∆ιεθνής Αερολι-

µένας Αθηνών, ενώνουν τις δυνάµεις τους 

για την προβολή του ελληνικού πολιτισµού 

οργανώνοντας µια έκθεση καθώς και παράλλη-

λες δράσεις, σε διάλογο µε τις συλλογές του Μου-

σείου Μπενάκη. Με τίτλο «Ζωγραφιές ανάµεσα 

στις σελίδες», η έκθεση παρουσιάζει το εικονο-

γραφικό έργο του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, 

ενός εκ των πιο σηµαντικών Ελλήνων καλλιτε-

χνών του 20ού αιώνα. Επισκέπτες από όλο τον 

κόσµο θα έρθουν σε επαφή µε το πλούσιο έρ-

γο του σε ειδι-

κά διαµορφωµέ-

νους χώρους στην 

Costa Navarino 

από τις 26 Μαΐου 

έως το τέλος Νο-

εµβρίου και στο 

∆ιεθνή Αερολιµέ-

να Αθηνών από 

τις 11 Ιουνίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου. Αφορµή για 

τη θεµατική της φετινής έκθεσης αποτελεί η εκθε-

σιακή δραστηριότητα του Μουσείου Μπενάκη στο 

πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018, Παγκό-

σµια Πρωτεύουσα Βιβλίου».  Επιµελητές της έκθε-

σης η Ιωάννα Μωραΐτη (Επιµελήτρια του Αρχείου 

της Πινακοθήκης Γκίκα) και ο Κωνσταντίνος Πα-

παχρίστου (Επιµελητής της Πινακοθήκης Γκίκα).

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Στην Κρεµαστή της Ρόδου
H Πανελλήνια Έκθεση Αγρο-

τικής Οικονοµίας Κρεµαστής 

της Ρόδου θα πραγµατοποιη-

θεί από 10-23 Αυγούστου. 

Κρητική Γιορτή Βοσκού
Για 10η συνεχόµενη χρονιά 

διοργανώνεται στα Ζωνιανά, 

την Τετάρτη 15 Αυγούστου 

η Γιορτή Βοσκού και Τυριού.

 Γαστρονοµία στην Κω
Η 4η Γιορτή Γαστρονοµίας, 

ένας θεσµός για την Κω θα 

λάβει χώρα στις 26 Αυγούστου 

στο λιµάνι της Καρδάµαινας.

Beer Festival Κέρκυρας
Tο φεστιβάλ χειροποίη-

της µπύρας και γαστρονοµί-

ας στον Αρίλλα θα διαρκέσει 

από 26 ως 30 Σεπτεµβρίου.  
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ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ TAΞΙ∆ΕΥΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Μ ια παγκόσµια έκθεση που φέρνει 

σε επαφή παραγωγούς και αγο-

ραστές από όλο τον κόσµο,  απο-

καλύπτει τις τάσεις και τις καινοτοµίες 

που διαµορφώνουν τη βιοµηχανία τρο-

φίµων του αύριο ενεργώντας ως ένα δι-

εθνές επιχειρηµατικό κέντρο, αποτε-

λεί η Sial, που διοργανώνεται από 21 

έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο εκθεσιακό 

πάρκο Paris Nord Villepinte στο Παρί-

σι/Γαλλία. Η Sial, που αποτελεί µια από 

τις σπουδαιότερες διεθνείς εκθέσεις 

τροφίµων - ποτών στον κόσµο και διορ-

γανώνεται κάθε δύο χρόνια, περιλαµ-

βάνει 20 εκθεσιακούς τοµείς όπου προ-

βάλλεται το σύνολο των προϊοντικών 

κατηγοριών της βιοµηχανίας τροφίµων 

και ποτών καθώς και τεχνολογικά προ-

ϊόντα για τον κλάδο του λιανικού εµπο-

ρίου, όπως και προϊόντα συναφή µε τις 

υπηρεσίες εστίασης. 

Στις παράλληλες εκδηλώσεις της φετι-

νής διορφάνωσης αναφέρονται τα La 

Cuisine, Sial Innovation, Wine & Food 

Lab, ένας χώρος αφιερωµένος στον 

συνδυασµό οίνου µε φαγητό, και In-

Food Centre µε οµιλίες για ηµι-επεξερ-

γασµένα τρόφιµα, συστατικά, επεξεργα-

σµένα τρόφιµα και εξοπλισµό.

Σε ό,τι αφορά την προηγούµενη διορ-

γάνωση του 2016, συµµετείχαν 7.000 

εκθέτες από 109 χώρες, µε το 85% εξ 

αυτών διεθνείς συµµετοχές, ενώ οι 

εµπορικοί επισκέπτες ξεπέρασαν τους 

155.000, από τους οποίους το 70 % ήταν 

διεθνείς από 194 χώρες.

Καλύτερος Νέος Αγρότης 2018
Η ΠΕΝΑ διοργανώνει διαγωνισµό για 
την ανάδειξη του Έλληνα «Καλύτερου 
Νέου Αγρότη 2018» όπου µπορούν να 
συµµετέχουν αγρότες κάτω των 35 ετών 
που είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος. Οι 
υποψήφιοι µπορούν να στείλουν email στο 
greek.young.farmers@gmail.com ή στο 
facebook µήνυµα στη σελίδα της ΠΕΝΑ 
µέχρι τις 15 Αυγούστου.

Γεωργία και κτηνοτροφία 
στο Agrofest Στ. Ελλάδας
Το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας, AGROfest Στερεάς Ελλάδας, 
που διοργανώνεται από τα Επιµελητήρια Στ. 
Ελλάδας, θα λάβει χώρα από 19 ως 23 Σε-
πτεµβρίου στις εγκαταστάσεις του Επιχειρη-
µατικού Πάρκου Λιβαδειάς (πρώην Unicot), 
σε µια στεγασµένη έκταση 8.000 τ.µ., µε πα-
ράλληλες υπαίθριες εκδηλώσεις. Μέσα στο 
χώρο του Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί το 
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών. 

Ε Ω Σ  1 5  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ

Λ Ι Β Α ∆ Ε Ι Α

Φέτα 2018 στην Ελασσόνα
Με το ειδικό βάρος ενός συνεδρίου που 
προσελκύει προσωπικότητες από την 
Ελλάδα και την Ευρώπη, µε µια έκθεση 
επαγγελµατιών του κλάδου της παραγω-

γής, διάθεσης και 
εµπορίας της φέ-
τας, αλλά και πλη-
θώρα παράλληλων 
εκδηλώσεων, ο 
∆ήµος Ελασσόνας 
επαναφέρει την 
Πανελλήνια ∆ιορ-
γάνωση «ΦΕΤΑ 
2018» από 14 έως 
16 Σεπτεµβρίου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14/09   

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Στο Μουσείο Βιοµηχανικής 
Ελαιουργίας έως 15 Οκτωβρίου
Πτυχές της πολύχρονης διαδροµής της 
οικογένειας αγγειοπλαστών Κουρτζή από 
το 1820 µέχρι τις µέρες µας φωτίζει η 
περιοδική έκθεση «∆ιά χειρός Κουρτζή»,  
στο Μουσείο Βιοµηχανικής Ελαιουργίας 
Λέσβου στην Αγ. Παρασκευή. 

∆ιδάσκοντας την ελαιοκοµία 
Έως τις 10 Σεπτεµβρίου το Μουσείο 
Ελιάς και Ελαιολάδου του ∆ικτύου του 
ΠΙΟΠ θα φιλοξενήσει την περιοδική 
έκθεση «∆ιδάσκοντας την ελαιοκοµία». 
Στην έκθεση αξιοποιήθηκε αρχειακό 
υλικό και αντικείµενα, που κατά κύριο 
λόγο αποτελούν τµήµα της συλλογής του 
Γεωργικού Μουσείου του ΓΠΑ.

Πλοία Άτοποι Τόποι
Έως τις 30 Σεπτεµβρίου θα φιλοξενηθεί 
στο Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας στο Βόλο 
η έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Καποδί-
στρια «Πλοία Άτοποι Τόποι». Την έκθεση δι-
οργανώνουν  το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς και η Μαγνήτων Κιβωτός για τη 
διάσωση του πολιτιστικού αποθέµατος. 

Λ Ε Σ Β Ο Σ

Β Ο Λ Ο Σ

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

Τρίτος σταθµός της περιοδεύ-

ουσας έκθεσης «Οι αµέτρητες 

όψεις του Ωραίου» είναι το Μου-

σείο Μαρµαροτεχνίας στην Τή-

νο. Η έκθεση, που συνιστά απο-

τέλεσµα σύµπραξης του ΠΙΟΠ µε 

το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο,  ξεκίνησε από τη Σπάρτη 

και το Μουσείο Ελιάς και µετα-

φέρθηκε στο Μουσείο Αργυροτε-

χνίας, στα Ιωάννινα.

Η έκθεση καταγράφει τη δια-

χρονική προσπάθεια του ανθρώ-

που να αναζητήσει το Ωραίο και 

να το εντάξει στην καθηµερινότη-

τά του, αποτυπώνοντάς το σε έρ-

γα τέχνης, αντικείµενα καλλω-

πισµού και σκεύη καθηµερινής 

χρήσης. Σαράντα αρχαιότητες 

από τις συλλογές του κορυφαίου 

Μουσείου της χώρας, από τους 

προϊστορικούς έως και τους ρω-

µαϊκούς χρόνους, συνιστούν σύ-

ντοµα σχόλια-αναφορές σε κά-

ποιες από τις όψεις του Ωραίου. 

Το κριτήριο επιλογής τους βα-

σίστηκε στις θεµατικές των µου-

σείων του ΠΙΟΠ όπου παρουσιά-

ζονται. Έτσι, στο Μουσείο Ελιάς 

και Ελληνικού Λαδιού αναδεί-

χθηκε ο καλλωπισµός του σώ-

µατος µε έλαια και αρώµατα, στο 

Μουσείο Αργυροτεχνίας πρωτα-

γωνίστησαν περίτεχνα έργα κο-

σµηµατοποιίας, ενώ στο Μουσείο 

Μαρµαροτεχνίας προβάλλονται 

µαρµάρινα έργα, αντιπροσωπευ-

τικά του Κυκλαδικού πολιτισµού. 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 

28 Αυγούστου και είναι επισκέ-

ψιµη καθηµερινά εκτός Τρίτης 

10.00 π.µ. έως 18.00 µ.µ.

Σ Τ Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ  Σ Τ Η Ν  Τ Η Ν Ο

ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Ξεχωριστή θέση 
στην έκθεση της 
Τήνου καταλαµ-
βάνει η ενότητα 
µε τα κυκλαδικά 
ειδώλια, που 
αποτέλεσαν 
πηγή έµπνευσης 
για σπουδαίους 
σύγχρονους 
καλλιτέχνες. 

info

● Λόγω των γεγονότων που έπλη-
ξαν τη χώρα το ΠΙΟΠ αναβάλλει 
όλες τις προγραµµατισµένες εκδη-
λώσεις του Ιουλίου στο ∆ίκτυο Μου-
σείων και στο Ιστορικό Αρχείο.
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∆ΡΩΜΕΝΑΒΙΒΛΙΑ

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

Εκδόσεις Τόπος
Τιµή: 19,00 €

Εκδόσεις ∆εσµός
Τιµή: 21,12 €

Εκδόσεις ∆εδεµάδης
Τιµή: 30,00 €

Εκδόσεις: Λεξίτυπον
Τιµή: 17,00 €

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Μετανάστες 
εργάτες στην 
Ελλάδα
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Απόστολος Καψάλης

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ από 
τις κυρίαρχες ιδέες για 
τους µετανάστες εργάτες 
στην Ελλάδα χρήζουν ανα-
θεώρησης στο περιβάλλον 
της οικονοµικής κρίσης.Ο 
συγγραφέας επικεντρώνει 
στο ρόλο που διαδραµατί-
ζει η πολιτική για τη µετα-
νάστευση και την εργασία 
των µεταναστών στην εξέ-
λιξη της εργατικής νοµο-
θεσίας, µέσω µιας συµπυ-
κνωµένης απεικόνισης 
των πολλαπλών εκδοχών 
εγκλωβισµού των µετανα-
στών, σε ένα περιβάλλον 
κατάτµησης του εργατι-
κού δικαίου και εκτεταµέ-
νης παραβατικότητας.

Η λαϊκή παράδοση 
και το δημοτικό 
τραγούδι
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Ιάσων Ευαγγέλου

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ βιβλίο για 
τη Λαϊκή Παράδοση που  
µοιάζει µε αγλαόκαρπο 
δέντρο και ταυτόχρονα 
µε δάσος, µοιάζει µε απέ-
ραντη πεδιάδα, πολύαν-
θη και πολύχρωµη. Ένα 
αντικαθρέφτισµα της τέ-
χνης και των τεχνών, της 
γλώσσας και του λόγου, 
της φιλοσοφίας ζωής, της 
ποίησης και της αφήγη-
σης, των µύθων και των 
παραµυθιών, των ηθών 
και των εθίµων, των γιορ-
τών µε τα τραγούδια του 
καλού κ.λπ. 

Λεύκωμα 
βελονιών
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Μαρία Κατσιµίγα

ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι της συγγρα-
φέα ξεκινά από τα παιδι-
κά της χρόνια και έχει σαν 
οδηγό βελόνα και κλωστή, 
ψαλιδάκια και υφάσµατα, 
αλλά πάνω απ' όλα µεράκι 
υποµονή και επιµονή. Σκο-
πός της δεν είναι να διδά-
ξει κέντηµα, αλλά να ανά-
ψει µέσα µας τη φλόγα και 
την επιθυµία να φτιάξουµε 
µοναδικά εργόχειρα και να 
συνεχίσουµε την παράδο-
ση. Το λεύκωµα αυτό δεν 
είναι µια απλή καταγρα-
φή των παραδοσιακών βε-
λονιών ή µοτίβων, είναι το 
καταστάλαγµα εµπειρίας 
πολλών χρόνων.

Μάνη: 
Λαογραφία 
και Τόπος
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Συλλογικό έργο

ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ στοιχείο της 
φυσιολογίας -φυσιογνω-
µίας της Μάνης µε άµεση 
επιρροή στους ανθρώπι-
νους τύπους της, µάγε-
ψε τον Καζάζη που προ-
σπάθησε να αποµονώσει 
τα συνθετικά της επίδρα-
σης της φύσης πάνω στον 
άνθρωπο. Η χρονική δια-
δροµή των φωτογραφι-
ών αριθµεί πέντε δεκαε-
τίες που όµως δεν στάθη-
καν ικανές να αλλάξουν 
τη σκληρή και γυµνή Μά-
νη. Η βασανισµένη γη 
αποδίδεται αισθησιακά 
από την ασπρόµαυρη µα-
τιά του Φώτη Καζάζη.
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A U T O

ΝΕΟ FORD 
FOCUS: ΟΛΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
Το πιο ολοκληρωµένο Focus όλων των 
εποχών έφτασε και στη χώρα µας, µε 
πλήθος εκδόσεων και τεχνολογιών, 
ασφάλεια 5 αστέρων και σχεδίαση που 
δε θυµίζει τίποτα άλλο, µιας και όλα 
ξεκίνησαν από µια λευκή κόλλα χαρτί

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

Τ
ο νέο Focus είναι το πρώ-

το όχηµα σε όλο τον κό-

σµο που βασίζεται στη νέα 

αρχιτεκτονική C2 της εται-

ρείας, η οποία έχει σχεδιαστεί 

για βελτιωµένη προστασία στις 

συγκρούσεις. Παράλληλα, προ-

σφέρει µεγαλύτερους χώρους, 

χωρίς αυτό να επηρεάζει τις 

εξωτερικές του διαστάσεις, ενώ 

η βελτιωµένη αεροδυναµική 

σε συνδυασµό µε τους σύγχρο-

νους κινητήρες Εcoboost πετυ-

χαίνει µειωµένη κατανάλωση. 

Η γκάµα των προσφερόµενων 

κινητήρων περιλαµβάνει µία 

βελτιστοποιηµένη έκδοση του 

πολυβραβευµένου 1.000άρη 

EcoBoost της Ford και έναν νέο 

βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων 

EcoBoost. Και τα δύο µηχανικά 

σύνολα αναβαθµίζονται µε την 

πρώτη εφαρµογή απενεργοποί-

ησης κυλίνδρου της Ford σε τρι-

κύλινδρους κινητήρες. 

Οι νέοι πετρελαιοκινητή-

ρες1,5L EcoBlue και 2,0L 

EcoBlue προσφέρουν βέλτιστη 

οικονοµία καυσίµου, ενώ ένα 

νέο οχτατάχυτο αυτόµατο κι-

βώτιο προσαρµόζει τις αλλα-

γές σχέσεων στο οδηγικό στυλ 

και ελέγχεται µέσω επιλογέα 

Rotary Gear Shift Dial. 
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ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΜΕ 5 ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟ EURONCAP
ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ είναι τα νέα για 

την κατασκευαστική οµάδα της 

Ford, καθώς το νέο Focus αξιο-

λογήθηκε µε 5 αστέρια για την 

ασφάλειά του από τον Ανεξάρ-

τητο Οργανισµό ∆οκιµών (crash 

tests) Euro NCAP , όντας ένα από 

τα πρώτα οχήµατα µε τόσο υψη-

λό σκορ στο πλαίσιο των νέων, 

αυστηρότερων πρωτόκολλων δο-

κιµών του Euro NCAP. Απέσπα-

σε µέγιστη βαθµολογία στις δο-

κιµές πλευρικής σύγκρουσης µε 

µία προηγµένη δοµή αµαξώµα-

τος και πολύ ανθεκτικά υλικά, 

όλα χάρη στην εκ βάθρων νέα 

προηγµένη τεχνολογία.

Η ανθρωποκεντρική σχεδιαστική 

φιλοσοφία επεκτείνεται και στο 

εσωτερικό, που προσφέρει ένα 

πιο ελκυστικό περιβάλλον µε µε-

γαλύτερη αντιληπτή ποιότητα. 

Στο τοµέα της ασφάλειας, το 

καινοτόµο σύστηµα ανίχνευ-

σης λακκουβών εξοµαλύνει τις 

ανωµαλίες του οδοστρώµατος 

για τους οδηγούς του νέου Ford 

Focus, µειώνοντας έτσι τις δυσά-

ρεστες επιπτώσεις από τις ανω-

µαλίες του δρόµου, χάρη στο σύ-

στηµα Continuously Controlled 

Damping, που παρακολουθεί δε-

δοµένα µε στόχο τη βέλτιστη ποι-

ότητα κύλισης.

Η Ford προσφέρει 
«τεχνολογία με σκοπό» 
και κατέστησε σαφές 
ότι αυτή πρέπει να 
χαρίζεται σε όλους

Αµαξώµατα
Στους τύπους 
αµαξώµατος 
του νέου 
Focus, πέρα 
από τη 
hatchback 
και station 
έκδοση, θα 
δούµε και 
µια ειδικά 
διαµορφωµένη 
crossover, 
αντίστοιχη µε 
αυτή του νέου 
Fiesta.

Τα αυτοκίνητα 
της Ford 

διαθέτει στην 
ελληνική 

αγορά η Ford 
Motor Hellas.
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ο µεθυστικό άρωµά της είχε συνδεθεί µε τον 

γυναικείο ερωτισµό, όπως αποκαλύπτει στα 

κείµενά του ο περιηγητής του 18ου αιώνα 

Julien Galland. «Αφού τη ζυµώσουν στο στό-

µα µε τη γλώσσα, τη φουσκώνουν µεταβάλ-

λοντάς την σε µπαλίτσες µε ένα φύσηµα. Θεωρούν µάλιστα 

ερωτοτροπία να πλησιάσουν το στόµα τους στο πρόσωπο κά-

ποιου, να τον ξαφνιάσουν µε τον κρότο και την ευωδιαστή 

ανάσα». Όσοι γνωρίζουν λοιπόν έρχονται στο νησί προς το 

τέλος Αυγούστου για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία πα-

ραγωγής του διάσηµου αυτού προϊόντος, να δουν τους Χιώτες 

να «κεντούν» τον µαστιχοφόρο σκίνο για να «δακρύσει» και 

να προσφέρει την πολύτιµη ρητίνη του.

«Η Χίος είναι σαν µία νέα κοπέλα, λεπτοφυής και ευαίσθητη, 

ήρεµη κι ανήσυχη, απορροφηµένη από ακαταστάλαχτα όνει-

ρα και θολές αναµνήσεις» έγραψε ο Χιώτης λογοτέχνης, Γιώρ-

Χ Ι Ο Σ

Ε∆Ω ΤΟ ∆ΑΚΡΥ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΩ∆ΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ  

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

 Το ευλογηµένο αυτό δάκρυ δέθηκε άρρηκτα µε 
την ιστορία του τόπου. Από τα κάστρα και τους 
πύργους που υψώθηκαν για να το προστατεύσουν, 
µέχρι τα προνόµια που τους εξασφάλισε επί 
Τουρκοκρατίας, καθώς οι γυναίκες στα χαρέµια 
των πασάδων λάτρευαν τη µαστίχα 

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

Τ
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γος Θεοτοκάς. Θα µπορούσε να συ-

µπληρώσει κανείς ότι η Χίος είναι µια 

κοπέλα µε µεθυστικό άρωµα που από 

τη στιγµή που θα το µυρίσεις δεν θα 

το ξεχάσεις ποτέ. Οι επιστήµονες λένε 

ότι η όσφρηση είναι η αίσθηση µε τη 

µεγαλύτερη µνήµη. Μαστίχι, µανταρί-

νι, θάλασσα. Με τόσα αρώµατα, η Χί-

ος, το πιο µυρωδάτο απ’ όλα τα νησιά, 

υπόσχεται στον ταξιδιώτη µία µοναδι-

κή εµπειρία. Πολλοί την έχουν χαρα-

κτηρίσει «ανεξερεύνητη». 

Αλήθεια ή υπερβολή; Το σίγουρο εί-

ναι ότι πρόκειται για έναν τόπο αλη-

θινό και αυθεντικό. Οι κάτοικοί της 

θα σου µιλήσουν µε καµάρι γι’ αυ-

τά που παράγουν µε τα χέρια τους, 

θα σε φιλέψουν τα περίφηµα γλυκά 

του κουταλιού που φτιάχνουν και θα 

σου προσφέρουν µαστιχόνερο για να 

ξεδιψάσεις. Θα αφηγηθούν ιστορίες 

για πειρατές και Χιώτες καπεταναί-

ους, για τη ∆ασκαλόπετρα όπου κα-

θόταν και δίδασκε ο Όµηρος, αλλά 

για τις µέρες που πέρασε στο νησί ο 

Χριστόφορος Κολόµβος.

Στα µεσαιωνικά Μαστιχοχώρια
Ίσως µία από τις πρώτες στάσεις του 

ταξιδιού σας πρέπει να είναι τα Μαστι-

χοχώρια, οι µεσαιωνικές καστροπολι-

τείες, περί τις 20 στον αριθµό, που κα-

λούν τον επισκέπτη να ταξιδέψει στον 

χρόνο. Θαυµάστε στο Πυργί, µε τα πε-

ρίφηµα «ξυστά», τα γεωµετρικά και 

ασπρόµαυρα µοτίβα που διακοσµούν 

τις προσόψεις των κτιρίων, προσκυνή-

στε στη µικρή βυζαντινή εκκλησία του 

Παλαιού Ταξιάρχη στα Μεστά και ανα-

καλύψτε το σπήλαιο των Ολύµπων.

Αφήνουµε τη µέθη της µαστίχας για τη 

δροσιά των εσπεριδοειδών. «Μπορεί 

κάνεις να πλανιέται ώρα πολλή στον 

Κάµπο, ανάµεσα σε τοίχους, χωρίς να 

βλέπει τίποτα από το δάσος, αναπνέ-

οντας µονάχα την ατµόσφαιρά του. 

Κάποτε ανοίγει µία βαριά πόρτα. Το 

δάσος επιτέλους αποφασίζει να φανε-

ρωθεί πλούσιο, ζωντανό, σπαρταριστό 

από δροσιά και τρυφερά µουρµουρητά 

και φλιφλίσµατα. […] Μα όποιος ανέ-

βει στις ταράτσες των παλλαϊκών σπι-

τιών βλέπει από ψηλά το µεγάλο λε-

µονοδάσος που κυµατίζει ζωηρά, στο 

φύσηµα του ανέµου, σαν µια µικρή 

πράσινη θάλασσα. Και πιο πέρα η άλλη 

θάλασσα, η γαλάζια προς το άπειρο. Κι 

όλα αυτά µας καλούν σε ταξίδια», έγρα-

φε ο Θεοτοκάς για τον Κάµπο της Χίου.

Η εύφορη και κατάφυτη πεδιάδα
Περιτριγυρισµένη από κόκκινους µα-

ντρότοιχους η εύφορη και κατάφυτη 

πεδιάδα της Χίου, έχει χαρακτηριστεί 

ιστορικός τόπος από το υπουργείο Πο-

λιτισµού, ως µοναδικό παράδειγµα αρ-

µονικής συνύπαρξης κατοικίας και γε-

ωργίας. Σήµερα ο Κάµπος εξακολουθεί 

να σφύζει από ζωή µε τους φιλόξενους 

ξενώνες του αλλά και την παραγωγή 

εσπεριδοειδών, τα αρώµατα των οποί-

ων έρχονται στα ποτήρια µας µε τους 

χυµούς «Κάµπος Χίου».

Οι ανεμόμυλοι στην 
περιοχή Ταμπάκικα στο 
βόρειο τμήμα της πόλης 
της Χίου είναι σίγουρα το 
πιο πολυφωτογραφισμένο 
αξιοθέατο του νησιού. Στο 
παρελθόν οι ανεμόμυλοι 
αυτοί εξυπηρετούσαν τις 
ανάγκες των γειτονικών 
βυρσοδεψείων

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Χ Ι Ο Σ
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1 & 2
Όσοι γνωρίζουν έρχονται στο νησί προς το 
τέλος Αυγούστου για παρακολουθήσουν 
τη διαδικασία παραγωγής της µαστίχας.

3
Το «3ο Φεστιβάλ Χορών στο νησί της Μα-
στίχας» µε χορευτικά συγκροτήµατα από 
όλη την Ελλάδα θα πραγµατοποιηθεί στη 
χώρα της Χίου στις 29 & 30 Αυγούστου.

4
Ο χτισµένος επάνω στο βράχο µεσαιωνι-
κός οικισµός του Ανάβατου χαρακτηρίζε-
ται ως ο «Μυστράς του Αιγαίου».

5
Η πιο διάσηµη παραλία του νησιού, τα 
Μαύρα Βόλια, µε τα µαύρα πλατιά βότσα-
λα, που προήλθαν από έκρηξη ηφαιστείου.

1 2

3

5

4

Χίος

Νήσος Χίος
Η Χίος είναι νησί του 
Ανατολικού Αιγαίου και 
το πέµπτο µεγαλύτερο της 
Ελλάδας µε έκταση 842 τ. 
χλµ. ∆ιοικητικά αποτελεί 
την Περιφερειακή Ενότητα 
Χίου που ανήκει στην 
Περιφέρεια Β. Αιγαίου µαζί 
µε τα νησιά Ψαρά, Αντίψα-
ρα και Οινούσσες.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Χ Ι Ο Σ
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Σ 
τον τόπο που διάλεξαν οι αριστο-

κράτες Γενοβέζοι και Χιώτες τον 

14ο αιώνα για να χτίσουν τα αρ-

χοντικά τους, ανάµεσα σε περί-

τεχνες στέρνες, πληθωρικούς κήπους 

και συστάδες δένδρων εσπερειδοειδών 

που µοσχοβολούν, είναι κτισµένο το 

εξαιρετικής αισθητικής πολυβραβευ-

µένο ξενοδοχείο Argentikon Luxury 

Suites. Πρόκειται για το µόνο 5άστε-

ρο ξενοδοχείο του νησιού και ένα από 

τα δέκα καλύτερα στο είδος του παγκο-

σµίως. Το Argentikon εκτός από ένα 

σηµαντικό αξιοθέατο, χαρακτηρίζεται 

και ως πολύτιµο καταφύγιο για τους 

επισκέπτες του. Ένας χώρος που αντα-

νακλά το µεγαλείο µίας εποχής που 

πέρασε για πάντα. Αυθεντικά χειρο-

ποίητα έπιπλα αντίκες, διακοσµητικά 

κοµψοτεχνήµατα, ζωγραφιστά ταβά-

νια, περίτεχνους πολυελαίους και πέ-

τρινα τζάκια.

Πέρα από τη ιστορική και αισθητική 

του αξία το Argentikon µε τις υψηλών 

προδιαγραφών υποδοµές του µπορεί 

να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητι-

κό πελάτη. Ξεκινήστε τη µέρα σας µε 

τις γεύσεις του ελληνικού πρωινού, 

απολαύστε στιγµές χαλάρωσης στην 

πισίνα, αναζητήστε την ισορροπία σώ-

µατος και πνεύµατος µε µία επίσκεψη 

στο γυµναστήριο, την αυθεντική φι-

λανδική σάουνα, το Jacuzzi και το Spa.

ARGENTIKON LUXURY SUITES 
ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
 Αξέχαστη διαµονή µε πολυτέλεια και στυλ σε ένα από τα αξιοθέατα του νησιού

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Χ Ι Ο Σ
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Από τις πιο εντυπωσια-
κές περιοχές της Χίου, 
ο Κάµπος συνδυάζει 
αρµονικά το µοναδικό 
φυσικό τοπίο µε τα 
τοπικά αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά. Απέ-
χει µόλις 6 χλµ. από 
την πόλη της Χίου. 

Ενισχύστε 
την ισορροπία 
σώματος και 
πνεύματος με 
μια επίσκεψη 
στη σάουνα, 
το Jacuzzi και 
το Spa

1

Ένας χώρος που αντανακλά το µεγαλείο 
µίας εποχής που πέρασε για πάντα. 

2 

Είναι το µόνο 5άστερο ξενοδοχείο του νησιού 
και ένα από τα δέκα καλύτερα στο είδος του.

3

Ισορροπία σώµατος και πνεύµατος µε µία επίσκε-
ψη στο γυµναστήριο, το Jacuzzi και το Spa.

4

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

5  

Το Argentikon είναι σηµαντικό αξιοθέατο και 
πολύτιµο καταφύγιο για τους επισκέπτες του. 

1

2

3

4

5
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Λίγοι τόποι έχουν ταυτιστεί τόσο µε ένα προϊόν. Συνειρµικά, όταν ακούµε Χίος σκεφτόµαστε 

µαστίχα, και το αντίστροφο. Πώς θα µπορούσε να λείπει το αντίστοιχο µουσείο απ’ το νησί;

Τ
ο Μουσείο Μαστίχας Χίου, που 

ανήκει στο δίκτυο µουσείων του 

Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπε-

ζας Πειραιώς, χτίστηκε στο Πυρ-

γί, σε ένα από τα µεγαλύτερα Μαστι-

χοχώρια. Αυτή είναι άλλωστε και η 

µόνη περιοχή όπου καλλιεργείται 

και ευδοκιµεί ο σχίνος της ποικιλί-

ας Pistacia lentiscus var. Chia, από 

τον οποίο παράγεται η µαστίχα. Στό-

χος του µουσείου είναι να αναδείξει 

την παραγωγική ιστορία της καλλι-

έργειας και την επεξεργασία της µα-

στίχας, στο πλαίσιο της εγγραφής 

της παραδοσιακής µαστιχοκαλλιέρ-

γειας στον αντιπροσωπευτικό κατά-

λογο της Άυλης Πολιτιστικής Κλη-

ρονοµιάς της Ανθρωπότητας της 

UNESCO το 2014. Τι θα δείτε και θα 

µάθετε στην έκθεση του Μουσείου; 

Στην εισαγωγή, µαθαίνουµε για το 

σχίνο, τη µαστίχα και τη ρητίνη που 

το 2015 αναγνωρίστηκε ως φυσικό 

φάρµακο. Στην πρώτη ενότητα ανα-

καλύπτουµε την παραδοσιακή τε-

χνογνωσία της µαστιχοκαλλιέργει-

ας. Στη δεύτερη  παρατηρούµε πώς η 

διαχείριση της µαστίχας διαµόρφω-

σε το αγροτικό και οικισµένο τοπίο 

της νότιας Χίου. Στην τρίτη  ενηµερω-

νόµαστε για τη συνεταιριστική εκµε-

τάλλευση της µαστίχας στους νεότε-

ρους χρόνους. Στο τελευταίο τµήµα, 

την υπαίθρια έκθεση, το κοινό έρχε-

ται σε επαφή µε το φυτό και το φυσι-

κό περιβάλλον στο οποίο  ευδοκιµεί.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

Οι παραδοσιακοί τρόποι 
επεξεργασίας της µαστίχας

Οι πολύτιµοι κρύσταλλοι 
των Μαστιχοχωρίων  

Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α

Τα 80 
χρόνια  
της Ένωσης 

Η περιοδική 
έκθεση µε 
τίτλο «80 χρόνια 
ΕΜΧ: Ιστορίες 
µε άρωµα 
µαστίχας» 
παρουσιάζεται 
στο Μουσείο 
Μαστίχας Χίου 
µε αφορµή τη 
συµπλήρωση 
80 χρόνων 
από την ίδρυση 
της Ένωσης 
Μαστιχοπαραγω-
γών Χίου. Στην 
έκθεση παρουσι-
άζονται τεκµήρια 
για την ίδρυση 
και τη λειτουργία 
της Ένωσης, 

την παραγωγή 
και το εµπόριο 
της µαστίχας. 
Πρωταγωνι-
στής είναι το 
αρχειακό υλικό 
της Ένωσης που 
επεξεργάστηκε 
το ΠΙΟΠ. Η 
έκθεση θα διαρ-
κέσει από τις 29 
Ιουλίου έως τις 
20 Ιανουαρίου.
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Η Χίος δεν είναι γνωστή µόνο 

για τη µαστίχα της, αλλά και 

για το περίφηµο τυρί της, το 

Μαστέλο. Η παραγωγή του είναι 

περιορισµένη. Είναι φρέσκο, µα-

στιχωτό και ολόλευκο.

Υλικά

1 γλυκοπατάτα

1 φινόκιο

½ σελινόριζα

αλάτι και ελαιόλαδο 

2 καρότα, σε λεπτές λωρίδες

1 πιπεριά Φλωρίνης 

½ κιλό φρέσκα µανιτάρια σε φέτες

φρέσκο θυµάρι

1 Μαστέλο Χίου κατσικίσιο

2 φρέσκα κρεµµυδάκια

Εκτέλεση

Καθαρίζουµε τη γλυ-

κοπατάτα, το φινό-

κιο και τη σελινόριζα. 

Τα κόβουµε σε φέτες και τα βά-

ζουµε σε ένα ταψί. Βάζουµε αλάτι 

και λίγο ελαιόλαδο και ψήνουµε 

στο φούρνο να µαλακώσουν. Βά-

ζουµε σε ένα άλλο ταψάκι τα κα-

ρότα και την πιπεριά και τα ψήνου-

µε και αυτά στον φούρνο µε λάδι 

και αλάτι ώσπου να µαλακώσουν. 

Ζεσταίνουµε ένα τηγάνι και µόλις 

κάψει σοτάρουµε τα µανιτάρια µε 

λίγο ελαιόλαδο. Βάζουµε όλα τα 

λαχανικά σε λαδόκολλα ή σε ένα 

πυρέξ, πασπαλίζουµε µε το θυµά-

ρι και απλώνουµε επάνω τις φέτες 

από το Μαστέλο. Κλείνουµε τη λα-

δόκολλα και ψήνουµε. Αν βάλουµε 

τα υλικά σε πυρέξ, ψήνουµε για 10-

15 λεπτά στο γκριλ σε δυνα-

τό φούρνο. Βγάζουµε από 

τον φούρνο, πασπα-

λίζουµε µε το φρέσκο 

κρεµµυδάκι και σερβί-

ρουµε τη σαλάτα ζεστή.

ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ 

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΖΕΣΤΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΨΗΤΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΛΟ 

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι οι Χιώτες µε-

τρούν αιώνες στην καλλιέργεια 

και τη µεταποίηση των εκλεκτών 

εσπεριδοειδών. Το 2010 έπεσε 

η ιδέα να δηµιουργηθεί µία νέα 

µονάδα που θα συνεχίσει αυτή 

την παράδοση.  Η εταιρεία Χυµοί 

Χίου Α.Ε. έκλεισε όλα τα αρώµα-

τα του Κάµπου σε καλαίσθητες 

συσκευασίες για να έλθουν στο 

ποτήρι µας. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι η υπερσύγχρονη µονάδα λει-

τουργεί στο ανακαινισµένο ερ-

γοστάσιο, που από το 1963 ανή-

κε στην πλοιοκτήτρια εταιρεία 

Χανδρής για τα προϊόντα εσπερι-

δοειδών που προορίζονταν για 

τα περίφηµα υπερωκεάνιά της. 

Αργότερα, αυτό δωρίστηκε από 

την οικογένεια στον Συνεταιρι-

σµό Εσπεριδοπαραγωγών Χίου. 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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MHΝ ΞΕΧΑΣΩ...
05/09
Asia Fruit Logistica
Η Asia Fruit Logistica θα διεξαχθεί από τις 5 
έως τις 7 Σεπτεµβρίου στο Ηοng Kong. 

15/09
IBA στο Μόναχο
Κάθε τρία χρόνια διοργανώνεται στο Μόναχο η 
∆ιεθνής Έκθεση Μηχανηµάτων Αρτοποιίας και 
Ζαχαροπλαστικής ΙΒΑ. Το 2018 θα λάβει χώρα 
από τις 15 έως τις 20 Σεπτεµβρίου.

18/09
Για την ασφάλεια τροφίµων  
Το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA), µε θέµα Επι-
στήµη, «Τρόφιµα, Κοινωνία» θα διεξαχθεί στην 
Πάρµα της Ιταλία, από 18 έως 21 Σεπτεµβρίου. 

03/10
Eτήσιο Συνέδριο ΕΖΕ
Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) 
οργανώνει το 33ο Ετήσιο Επιστηµονικό της 
Συνέδριο στην Πρέβεζα, στις 3 - 5 Οκτωβρίου.

12/10
Syskevasia & Plastica
Ύστερα από 2 και 4 χρόνια αντίστοιχα 
θα πραγµατοποιηθούν φέτος µαζί η 16η 
Syskevasia και η 10η Plastica στο Athens 
Metropolitan Expo από 12 ως 15 Οκτωβρίου.

23/10
Fruit Attraction 
Την επέτειο των 10 χρόνων της γιορτάζει η 
Fruit Attraction, που θα πραγµατοποιηθεί 23-25 
Οκτωβρίου στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Κ  αλή η θερινή ανάπαυλα, αλλά οι αγρότες θα πρέπει να έχουν το νου τους στις φυτοπροστατευτικές φρο-
ντίδες, που µε τις βροχοπτώσεις και τις ζέστες ανάβουν κόκκινο αυτή την εποχή ειδικά στις δενδροκαλ-
λιέργειες. Φυσικά, σιγά-σιγά θα πρέπει να ξεσκονίσουν και να ελέγξουν και τον αροτραίο τους εξοπλι-
σµό ενόψει των φθινοπωρινών σπορών, καθώς ειδικά στην κατεργασία εδάφους τα πάντα είναι θέµα 
timing. Πέρα από αυτό πολλή δουλειά έχει πέσει και στα µελετητικά γραφεία µε τα Σχέδια Βελτίωσης 

καθώς οι αιτήσεις λήγουν στις 26 Αυγούστου, ωστόσο µε τόσα δικαιολογητικά µία ακόµα παράταση δεν αποκλείεται.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για τους µήνες Σεπτέµβριο  
και Οκτώβριο 

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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