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Εµπνευσµένη από τα γραπτά του 
Franz Kafka η Γερµανίδα Gaby 

Wormann δηµιουργεί µηχανικά 
πλάσµατα, υβριδικές µορφές ζω-

ής, που συντηρούνται µε µη-
χανικούς δεσµούς δί-

νοντας τη δική της 
απάντηση σε θέ-
µατα που άπτο-
νται της ατοµι-

κής ηθικής.

 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α    Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α

Λύσεις απασχόλησης
και αγροτικό ιδεώδες 

∆ιαβάζουµε στην εισαγωγή µιας πρόσφατης µελέ-
της µε θέµα «όψεις και δυναµικές της κοινωνίας 
της υπαίθρου στην εποχή της κρίσης» ότι οι σηµερι-
νές δυσκολίες στον αγροτικό χώρο είναι το σύνθετο 
αποτέλεσµα και απότοκος τόσο του ασταθούς παρα-
γωγιστικού γεωργικού µοντέλου και των πρόσφα-
των αναθεωρήσεων της ΚΑΠ, όσο και της αλλαγής 
των σχέσεων µεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου. 
Σύµφωνα µε τους µελετητές, οι σχέσεις αυτές επη-
ρεάζουν διαρκώς, αφενός, τις µορφές και τις ευ-
καιρίες απασχόλησης και εισοδήµατος (πολυα-
πασχόληση, εξωγεωργική απασχόληση, επανε-
γκατάσταση στον αγροτικό χώρο) και αφετέρου 
τις ταυτότητες και τους ρόλους των υποκειµένων. 
Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες και τα φαινόµενα 
από-αγροτοποίησης και υποαπασχόλησης στον 
αγροτικό χώρο σε συνδυασµό µε την κρίση της µι-
σθωτής εργασίας και της αυτοαπασχόλησης στα 
αστικά κέντρα δηµιουργεί σύνθετα αισθήµατα ερ-
γασιακής ανασφάλειας και κοινωνικής αβεβαιό-
τητας που οδηγούν στην αναζήτηση εποχικών ή 
περιοδικών εργασιών στον ένα ή στον άλλο χώ-
ρο. Ένα βασικό ερώτηµα έγκειται στο κατά πόσο η 
σύνθετη αυτή δυναµική αφορά τη λεγόµενη µετά-
βαση από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία 
της υπαίθρου ή πρόκειται για µια λιγότερο φανε-
ρή αλλά πολύπλευρη κοινωνική έκπτωση ή/ και 
προλεταριοποίηση.
Αν σε µια πρώτη φάση τα φαινόµενα αποαστικο-
ποίησης είχαν ως έρεισµα την αναζήτηση καλύ-
τερου πλαισίου ζωής και εργασίας (κυρίως στον 
τριτογενή τοµέα) έχοντας έναν επιλεκτικό χαρα-
κτήρα, πολύ πρόσφατα τα φαινόµενα αυτά φαί-
νεται να ενισχύονται υπό την πίεση της κρίσης, 
και µάλιστα µε την προσδοκία βιοπορισµού από 
τη γεωργία σε πιο παραδοσιακές ή σε πιο επιχει-
ρηµατικές εκφάνσεις της. Ωστόσο, γι’ αυτούς που 
παρέµειναν στη γεωργία, κατά κύριο ή δευτερεύ-
ον επάγγελµα αγρότες, αντιµετωπίζουν την κρί-
ση του αποκαλούµενου παραγωγιστικού µοντέ-
λου της γεωργίας.

E D I T O R I A L

Κι όμως γίνεται, αφού 
ειδική σχολή Pierrefeu 
στην Ελβετία, αναλαμβάνει 
έναντι αδρής αμοιβής τη 
σχετική εκπαίδευση...

‘‘
ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ

info

11.500 
δολάρια µπορεί να 
φθάσει να κοστίσει 
στον αγοραστή του 
ένα Yubari Melon, 

ένα υβρίδιο πεπονιού, 
που παράγεται 

αποκλειστικά στο 
νησί Χοκάιντο της 

Ιαπωνίας

τα ψάρια θα µειοψη-
φούν σε σχέση µε 

τα πλαστικά στις θά-
λασσες σύµφωνα µε 
παγκόσµια ανάλυση

2050

της καλλιεργούµενης 
γης στη Γερµανία 

ακολουθεί τις αρχές 
της βιολογικής γε-

ωργίας, ποσοστό που 
συνιστά ρεκόρ 

7,5%

 MeCre
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

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

Μια «αμαρτία» στην Εδέμ

Η  οµορφιά ενός αφράτου σύκου, έτοιµου να 
πέσει από το κλαρί του δέντρου, είναι από-
δειξη του προχωρηµένου ελληνικού Αυ-
γούστου. Για κάποιον βόρειο, τα σύκα εί-
ναι εξωτικό φρούτο, παράξενο και ακριβό, 
κάτι που το γεύεται σαν µια σπάνια λιχου-

διά. Για εµάς όµως, το σύκο είναι το φρούτο που µας συ-
νοδεύει πάντα στις διακοπές.

Το σύκο είναι εδώ και τουλάχιστον 3.000 χρόνια βασι-
κό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής. Τα σύκα λένε ότι 
υπήρχαν στον κήπο της Εδέµ και µε τα φύλλα τους σκέπαζαν 
το σώµα τους ο Αδάµ και η Εύα. Οι ανά τους αιώνες σεµνό-
τυφοι κατέστρεφαν έργα τέχνης καλύπτοντας γυµνά κορ-
µιά µε «φύλλα συκής». Kαλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά 
στην Αίγυπτο από όπου µεταφέρθηκαν στην Κρήτη και την 
υπόλοιπη Ελλάδα, γύρω στον 9ο αιώνα π.Χ. και αποτέλεσαν 
βασικό τρόφιµο στην παραδοσιακή τους διατροφή.  Για τους 
αρχαίους πολιτισµούς της Μεσογείου αλλά και της Ανατο-
λής, το σύκο αποτελούσε είδος πρώτης ανάγκης. Θεωρείτο 
σε τέτοιο βαθµό αναπόσπαστο µέρος του τοπικού διαιτολο-
γίου, ώστε ενίοτε αντικαθιστούσε ακόµη και το ψωµί. Στα τέ-
λη του 19ου αιώνα, όταν οι Ισπανοί ιεραπόστολοι καθιέρω-
σαν την αποστολή στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, φύτε-
ψαν, επίσης, και εκεί συκιές. Σήµερα, η Καλιφόρνια παραµέ-
νει µία από τις µεγαλύτερες παραγωγούς σύκων, όπως είναι 
επίσης η Τουρκία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο έχει σχήµα σφαιρικό ή 
αχλαδόµορφο, ενώ ο φλοιός του έχει διάφορες αποχρώ-
σεις (κίτρινο, πράσινο, σκούρο µωβ). Από τις πιο γνωστές 
ποικιλίες σύκων είναι τα λεγόµενα «βασιλικά». Γενικότε-
ρα, τα φρούτα χαρακτηρίζονται ώριµα όταν ο φλοιός τους 
αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώµα της ποικιλίας στην 
οποία ανήκουν. Εκτός από γευστικά όµως, είναι και άκρως 
ωφέλιµα για την υγεία.

Τα σύκα, έχουν υψηλές ποσότητες φυσικών σακχάρων, 
µετάλλων, ιχνοστοιχείων και διαλυτών φυτικών ινών, συ-
µπεριλαµβανοµένων των καλίου, ασβεστίου, ψευδάργυρου, 
µαγνησίου και σιδήρου. Παράλληλα, είναι µία πολύ καλή 
πηγή αντιοξειδωτικών βιταµινών, όπως οι Α, Ε και Κ οι οποί-
ες συµβάλλουν σε γενικότερη καλή υγεία και ευεξία, προ-
στατεύοντας τον οργανισµό. Ρίχνουν την αρτηριακή πίεση, 
βοηθάνε στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου - θεωρού-
νται ιδανικά για την καταπολέµηση της κολίτιδας και της 
δυσκοιλιότητας και προστατεύουν από τον καρκίνο του πα-
χέος εντέρου. Έχουν βοηθητικό ρόλο στον έλεγχο του βά-
ρους, προλαµβάνουν τις καρδιακές παθήσεις, συµβάλλουν 
στη διατήρηση της πυκνότητας των οστών και βελτιώνουν 
τη σεξουαλική µας ζωή. Καταναλώνονται φρέσκα ή ξηρά, 
σκέτα, αλλά και σε διάφορες συνταγές, αποκοµίζοντας όλα 
τα παραπάνω οφέλη που προσφέρει η κατανάλωσή τους. 

Τα σύκα κάνουν θραύση και αποτελούν το σήµα κατατε-
θέν του καλοκαιριού!

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

100 γρ. 
φρέσκα σύκα 
περιέχουν  
80 θερµίδες80 Καλό είναι να 

καταναλώνονται 
µέσα σε 1-2 
µέρες1-2100 γρ. 

αποξηραµένα 
περιέχουν 250 
θερµίδες250
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ΠΟΛΥ ΒΑΡΕΤΗ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

T  ι χρειάζονται περισσότερο οι φτω-
χοί άνθρωποι; Φαγητό; Ιατροφαρ-
µακευτική περίθαλψη; Εκπαίδευση; 
Η απάντηση είναι τόσο ασυνήθιστη 
όσο και απλή. 

Ο Σόνυ Λέµπρουν ψήνει κοτόπου-
λο σε µία µικρή σχάρα. Πράσινο πουκάµισο, ασηµένια 
αλυσίδα, τατουάζ στα χέρια. Είµαστε στο Caradeux, 
µια από τις µεγαλύτερες φτωχογειτονιές στο Port-au-
Prince, της πρωτεύουσας της Αϊτής. Θέλει να µου µι-
λήσει για τα φιλανθρωπικά προγράµµατα που έχουν 
εφαρµοστεί στη χώρα και τι έχει πάει στραβά όλα αυ-
τά τα χρόνια που παραµένει φτωχός. Πώς µπορεί τε-
λικά να αλλάξεις τον κόσµο;

 «Ζεις εδώ;», τον ρωτώ. «Ναι, εκεί πά-
νω» απαντά δείχνοντάς µου µία παρά-
γκα φτιαγµένη από ελενίτ, διαφηµιστι-
κές πινακίδες και το παράθυρο ενός λε-
ωφορείου. «Μένεις καιρό εδώ;». «Από 
το σεισµό». Ο σεισµός χτύπησε την Αϊ-
τή πριν από πέντε χρόνια. Από τότε δισε-
κατοµµύρια δόθηκαν ως βοήθεια. Ωστόσο, 
ο Σόνυ -όπως και περισσότεροι από τους µι-
σούς κατοίκους- ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

«Εάν µπορούσες να ονοµάσεις ένα πράγµα που 
πραγµατικά θα άλλαζε τη ζωή σου, ποιο θα ήταν αυ-
τό» τον ρωτώ, περιµένοντας να ακούσω ένα καλύτε-
ρο σπίτι, περισσότερο φαγητό, γιατρό ή εκπαίδευ-
ση. Αλλά ο Σόνυ µου χαµογέλασε πλατιά, φανερώ-
νοντας ότι ένα δόντι του λείπει, και είπε: « Τι θα µε 
βοηθούσε περισσότερο; Ένα κτηµατολόγιο». Υποθέ-
τω ότι άκουσα λάθος κι εκείνος το επαναλαµβάνει. 

Ένα κτηµατολόγιο. Μια υπηρεσία όπου µπορείς 
επίσηµα να δηλώνεις ότι η γη που χτίζεις το σπίτι 
σου ή φυτεύεις το φαγητό σου είναι δική σου. Ο Σό-
νυ θα ήθελε να χτίσει ένα πέτρινο σπίτι και προσπα-
θεί να βρει χρήµατα για τα υλικά. Αλλά τι θα συµβεί, 
αν κάποιος εµφανιστεί στην πόρτα του ισχυριζόµε-
νος ότι κατέχει τη γη; Αυτό που χρειάζεται λοιπόν 
είναι ασφάλεια, για να οικοδοµήσει το µέλλον του. 

Για τους πολίτες των δυτικών χωρών γραφειοκρα-
τία σηµαίνει εκατοντάδες αιτήσεις, βαρετές αναφο-
ρές, ατελείωτες ουρές και πέρα δώθε από το ένα γκι-
σέ στο άλλο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν µπο-
ρούν να φανταστούν πόσο περίπλοκος θα ήταν ο κό-
σµος χωρίς τις γραφειοκρατικές υπηρεσίες. 

Οι γραφειοκρατικές δοµές χαρακτηρίζονται από 
εξειδίκευση λειτουργιών, τήρηση σταθερών κανόνων 
και ιεραρχία εξουσίας. Η γραφειοκρατία είναι επίσης 
το σύστηµα που οργανώνει τα πάντα σε διαδικασίες 
που είναι ίδιες για όλους. Είναι αυτό που συγκρατεί 

τις κοινωνίες. Η γραφειοκρατία, εν συντοµία, είναι 
όλα τα θεµελιώδη δοµικά στοιχεία του πολιτισµού 
που έχουµε την πολυτέλεια να θεωρούµε δεδοµένη.

Η αξία του περιζήτητου για τον Σόνυ κτηµατολογί-
ου έχει αποδειχθεί από πλήθος ερευνών. Πριν από µε-
ρικούς µήνες, η Παγκόσµια Τράπεζα δηµοσίευσε τα 
στοιχεία ενός πειράµατος στο Μπενίν, δίπλα στη Νι-
γηρία. Η γη της µίας οµάδας αγροτών του πειράµατος 
εγγράφηκε επισήµως στο κτηµατολόγιο. Ενώ η δεύ-
τερη όχι. Οι ερευνητές που εξέτασαν τον τρόπο µε τον 
οποίο χρησιµοποίησαν οι αγρότες τη γη τους, ανακά-
λυψαν ότι όσοι κατείχαν τη γη τους στα χαρτιά επέν-
δυαν περισσότερα. Για παράδειγµα, πιο συχνά φύτευ-
αν δέντρα για φοινικέλαιο, που θα συνέχιζαν να πα-
ράγουν εισόδηµα σε όλη τους τη ζωή. Παρόµοια απο-
τελέσµατα υπήρξαν στη Ρουάντα και στην Αιθιοπία. 

 Α Π Ο Ψ Η    « Τ Ι  Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι  Ε Κ Ε Ι  Ε Ξ Ω »

I N F O
Το ρεπορτάζ 

δηµοσιεύτηκε στην 
πλατφόρµα ανεξάρτητης 

δηµοσιογραφίας De 
Correspondent 
από την Maite 

Vermeulen

Γιατί η Αΐτή δεν 
έχει κτηµατολόγιο; 
Οι εικόνες µε 
υποσιτισµένα παιδιά 
εξακολουθούν να 
φέρνουν τα περισσό-
τερα χρήµατα. Έτσι, 
η οικοδόµηση ικα-
νοτήτων παραµένει 
µια παραµεληµένη 
υπόθεση, εξηγεί η 
Maite Vermeulen.
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Το νέο τεύχος
έρχεται τον Οκτώβριο

µε την Agrenda 
B & B

M A G A Z I N E

ο κοσμοσ τησ μπιρασ και τησ απολαυσησ
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ΜΗΝΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΡΩ
ΒΑΖΕ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΝΕΡΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΚΙΝΕΙΤΑΙ Ο ΘΕΣΓΗ

Είναι κάποιες φορές που ο 
μαθητής ξεπερνάει τον δάσκαλο. 
Στην περίπτωση του ΘΕΣγη 
έχουμε τέτοια δείγματα γραφής. 
Τα παιδιά του ΘΕΣγη απογα-
λακτίζονται και ενδεχομένως 
σε λίγο καιρό να έχουν αφήσει 
πίσω σε ανάπτυξη την παρέα του 
ΘΕΣγάλα, που αποτέλεσε αυτά τα 
χρόνια τη μήτρα της συλλογικής 
δράσης στον κάμπο. Ο Βαγγέλης 
Παναγιώτου, αντιπρόεδρος του 
ΘΕΣγη, είναι από τους ανθρώ-
πους που δημιουργούν χημεία 
για συνεργατισμό. Οι τέσσερις 
ομάδες που λειτουργούν αρμο-
νικά υπό τη σκέπη του ΘΕΣγη 
διαμορφώνουν μια καινούργια 
κατάσταση, η οποία κινείται σε 
ευρωπαϊκά πρότυπα. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΝΑ ΜΠΟΣΤΑΝΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Από τότε που ήταν στέλεχος 
πρώτης γραμμής στην Πανελ-
λήνια Ένωση Νέων Αγροτών, 
ο Βασίλης Κόλλιας ξεχώριζε 
ανάμεσα στα στελέχη της γενιάς 
του. Θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι υπήρξε, τουλάχιστον για μια 
περίοδο, το μυαλό της οργάνω-
σης. Βέβαια, οι άνθρωποι που 
ξεχωρίζουν, ξεχωρίζουν πάντα 
και παντού. Έτσι, μπορεί να 
αποτραβήχτηκε από την ΠΕΝΑ, 
άλλωστε δεν τον έπαιρνε και το 
όριο ηλικίας, όμως το μποστάνι 
του στο Ακραίφνιο είναι απ’ αυτά 
που σηματοδοτούν την εξέλιξη 
στην αγροτική παραγωγή. 

ΘΑΝΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ
ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ  
ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ

Τώρα τους φταίνε οι δασικοί 
χάρτες. Ωστόσο, οι δυσκολίες 
με τη διαχείριση του ΟΣΔΕ 
είναι πολλές. Έχουν να 
κάνουν με το «ασταθές» 
μηχανογραφικό υπόβαθρο, με 
την άρνηση της Πολιτείας να 
το «τρέξει» , με τα «χατιρά-
κια» των δικαιωμάτων από το 
παρελθόν, με τη «δουλίτσα» 
που ταΐζει ένα σωρό κόσμο 
από τον ιδρώτα των αγροτών, 
με τον δούρειο ίππο που επη-
ρεάζει την αγροτική επιχειρη-
ματικότητα κατά βούληση.  
Αυτό το παιχνίδι, ο Θάνος 
Καπρέλης το έχει μάθει 
καλά. Μόνο που το αδιέξοδο 
μεγαλώνει και το καζάνι 
κινδυνεύει να εκραγεί. 

Το είπαµε και την άλλη φορά. Αυτό το 
καλοκαίρι δεν έχει τα απρόοπτα και τις 
αγωνίες των προηγούµενων, αντανακλά 
ωστόσο τη συσσωρευµένη κόπωση µιας 
κοινωνίας που εδώ και χρόνια έχει χάσει την 
εµπιστοσύνη της στους ταγούς της. Μέσα σ’ 
αυτό το κλίµα ξεχωρίζουν λίγοι
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ 
ΜΕ ΒΑΡΥ ΠΗ∆ΑΛΙΟ

Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε 
ξαφνικά αντιμέτωπος με μεγά-
λες φουρτούνες. Το «καράβι» 
του ΕΦΚΑ, του οποίου ο Αθανά-
σιος Μπακαλέξης ορίστηκε πρώ-
τος «καπετάνιος» πριν καλά – 
καλά ολοκληρωθεί η ναυπήγησή 
του, έχει βαρύ πηδάλιο και κα-
λείται να φιλοξενήσει όλες τις... 
φυλές των ασφαλισμένων, μαζί 
βέβαια και τους αγρότες (πρώην 
ΟΓΑ). Μέχρι στιγμής το πάει 
καλά. Ο νεοσύστατος οργανισμός 
ανταποκρίνεται στις αυστηρές 
προδιαγραφές που έχουν βάλει 
οι... ναυπηγοί, δείχνει ωστόσο 
και την απαιτούμενη ευαισθησία 
για να μην έχουμε κοινωνικές 
τραγωδίες.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Λίγοι είναι οι τεχνικοί σύμβουλοι που γνωρίζουν τόσο καλά τα ζητήματα του κλάδου με 
τον οποίο εμπλέκονται και εν προκειμένω της αιγοπροβατοτροφίας. Ο Γιάννης Κόκουρας, 
παιδί κτηνοτροφικής οικογένειας της Θεσσαλίας, έχει ζήσει τις αγωνίες της διαχείρισης 
του κοπαδιού, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της παραδοσιακής ειδικά κτηνοτροφίας και 
διαβάζει την σκέψη των τσελιγκάδων. Την ίδια στιγμή, έχει τη θεωρητική κατάρτιση και 
τη γνώση που χρειάζεται για να καθοδηγήσει, με οικονομικούς κατά βάση όρους, τους 
κατόχους των αντίστοιχων εκμεταλλεύσεων. Στο πρόσωπο του Γιάννη Κόκουρα, οι κτηνο-
τρόφοι έχουν βρει τον άνθρωπο που θα μιλήσει γι’ αυτούς σαν να είναι οι ίδιοι, ξέροντας 
όμως δυο γράμματα παραπάνω. Η δουλειά που έχει γίνει, αρχικά με την Ομοσπονδία 
Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας και στη συνέχεια με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, φαί-
νεται. Το εγχείρημα για τη Διεπαγγελματική της Φέτας δεν θα είχε καμιά τύχη χωρίς τη 
σθεναρή παρουσία και ενεργό συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση του Γιάννη Κόκουρα. Καλό 
θα ήταν να μην έχει βαφτεί κομματικά, όμως, στην περίπτωσή του ακόμα και η θέση του 
αναπληρωτή γραμματέα αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας την οποία κατέχει, τον βοηθάει 
να ζυμώνει θέσεις χωρίς να αλλοιώνει το πνεύμα τους. 

Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες 
της παραδοσιακής ειδικά 
κτηνοτροφίας και διαβάζει  
τη σκέψη των τσελιγκάδων
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ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΕΚ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΥ
Όλα ξεκίνησαν από τον 
Κορινθιακό Κόλπο, τα 
νερά του οποίου γέμι-
σαν φέτος με μέδουσες. 
Αποτέλεσμα της 
κίνησης των θαλάσσιων 
ρευμάτων, αλλά και της 
υπεραλίευσης. Μετά 
ήρθε το φαινόμενο 
«Μέδουσα», που σάρω-
σε όλη την επικράτεια 
στα μέσα Ιουλίου και 
προκάλεσε ζημιές στην 
αγροτική παραγωγή και 
κυρίως τη βιομηχανική 
ντομάτα της Θεσσαλίας 
και της Ηλείας και τα 
ροδάκινα της Ημαθίας 
και του κάμπου της 
Θεσσαλίας.

1

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

 ΟΙ ΠΙΟ ΚΟΜΨΕΣ ΓΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τις περιποιήθηκε όπως κάνει με κάθε πελάτη 
του και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε. Ο Αμερι-
κανός φωτογράφος Kevin Horan συγκέντρωσε 
σε μία έκθεση στην Ιντιάνα των ΗΠΑ τις πιο 
κομψές γίδες του κόσμου, όπως ο ίδιος λέει.

 ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ 
«Φωτογραφίζω ανθρώπους για πολλά χρόνια 
και η χημεία είναι ακόμα και σήμερα για μένα 
ένα μυστήριο. Αλλά πώς αυτό εφαρμόζεται όταν 
φωτογραφίζεις μία κατσίκα; Μια κατσίκα που 
μόλις γνώρισες;» αναρωτιέται ο καλλιτέχνης.

2
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ΦΕΤΟΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ   
ΣΟΥΜΕΛΑ ΘΑ   
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΙΩΠΗΛΗ
Τον Δεκαπενταύγουστο 
του 2010, μετά από 
88 ολόκληρα χρόνια 
σιωπής, πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη Θεία 
Λειτουργία στην 
Παναγία Σουμελά της 
Τραπεζούντας. Πλήθος 
πιστών συνέρρευσε με 
μεγάλη συγκίνηση στη 
λειτουρία στην ιστορική 
Ιερά Μονή, στην οποία 
χοροστάτησε ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος.  Φέτος 
αλλά και το ερχόμενο 
έτος η Ιερά Μονή δεν 
θα λειτουργήσει τον 
Δεκαπενταύγουστο, 
καθώς η τουρκική πλευ-
ρά μέσω ιστοσελίδας 
γνωστοποίησε ότι θα 
πραγματοποιηθούν 
εργασίες συντήρησης. 
Η Ιερά Μονή της Πανα-
γίας Σουμελά βρίσκεται 
στο όρος Μελά του 
Πόντου, απ’ όπου έλαβε 
το όνομά της (σου-Με-
λά). Σύμφωνα με την 
παράδοση το 386 μ.Χ. οι 
Αθηναίοι μοναχοί Βαρ-
νάβας και Σωφρόνιος 
μετά από αποκάλυψη 
της Παναγίας οδηγή-
θηκαν στις κορυφές 
Του όρους Μελά του 
Πόντου, για να ιδρύσουν 
μοναχικό κατάλυμα. 
Κατά την παράδοση 
είχε μεταφερθεί εκεί 
η εικόνα της Παναγίας 
της Αθηναίας , έργο του 
Ευαγγελιστή Λουκά. με 
θαυματουργικό τρόπο.

 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
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Ο    
ι Ευρωπαίοι δείχνουν 
προτίµηση στις τοπι-
κές αγορές των παρα-
γωγών, καθως σε αυτές 
µπορούν να βρουν ολό-
φρεσκα προϊόντα σε κα-

λύτερες τιµές και µε δικαιότερες αµοι-
βές για τον παραγωγό, ενώ παράλλη-
λα µπορούν να αναπτύξουν σχέσεις 
εµπιστοσύνης µε τους ανθρώπους που 
τους προµηθεύουν την πρώτη ύλη για 
το τραπέζι τους. 

Στην Ελλάδα ο θεσµός της λαϊκής 
υπαίθριας αγοράς συµπληρώνει σε λί-
γους µήνες 90 χρόνια ζωής, έχοντας 
εδραιωθεί στη συνείδηση των κατανα-
λωτών λόγω της ποιότητας των προϊό-
ντων και των χαµηλών τιµών της. Το 
Αγρόκτηµα περιηγήθηκε στη λαϊκή του 
Νέου Κόσµου, που γίνεται κάθε Σάββα-
το, για να εξακριβώσει αν αυτή η θετι-
κή τάση έχει περάσει και στους δικούς 
µας παραγωγούς.  

«Θέλω τραγανό σταφύλι;». «Κλείσε 
τα µάτια και πάρε. Όλα είναι ίδια µε 
‘κείνα που στο χωριό τα ρίχνουµε στα 
γίδια». «Όχι θέλω να µου βάλεις εσύ». 
Ο Γιώργος Πανόπουλος, παραγωγός 
σταφυλιού από την ορεινή Κορινθία, 
φαίνεται πως έχει αναπτύξει µία ιδιαί-

ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΚΑΘΕ ΠΑΓΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ
Το 2015, το 15% των παραγωγών αγροτικών προϊόντων πούλησαν 
τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές, σύµφωνα µε µελέτη που 
διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ενίσχυση του ρόλου των 
τοπικών αγορών στην αλυσίδα τροφίµων είναι «αρκετά ή πολύ 
σηµαντική» για 4 στους 5 Ευρωπαίους πολίτες, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία έρευνας του Ευρωβαρόµετρου το 2016

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



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 19

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Αριστερά πάνω
Ο παραγωγός Μπάµπης Χάλιος από 
τον Ελαιώνα Βοιωτίας. Συµµετέχει 
εδώ και 30 χρόνια στις λαϊκές αγο-
ρές. «Όταν πρωτοήρθαµε στη λαϊκή, 
βγάζαµε 5.000 δραχµές ενώ στο 
εργοστάσιο έπαιρνες 2.000. Έτσι 
κολλήσαµε στη λαϊκή» αναφέρει.

Αριστερά κάτω
Ο πτηνοτρόφος Βασίλης Μαργέτης 
από τα Μέγαρα. 

∆εξιά
Ο Βασίλης Κόλλιας, παραγωγός 
κηπευτικών από το Ακραίφνιο 
Βοιωτίας. 

τερη σχέση και οικειότητα µε τους πε-
λάτες του και έχει αποκτήσει ένα δικό 
του πιστό κοινό. Κάθε µέρα στη λαϊκή ο 
κ. Πανόπουλος δίνει 200 τριαντάφυλ-
λα. «∆ίνω από το καρότσι και απάνω 
και µέχρι 80 χρονών. Έρχεται η µαµά 
µε την κόρη και παίρνει µόνο η κόρη. 
Έχουµε και πρωτόκολλο τι το πέρασες. 
Εµείς οι Βλάχοι όχι όπως λάχει». 

«Εµείς αφήνουµε τον κόσµο και να 
κοιτάξει, να διαλέξει και να ρωτήσει. 
Επίσης, τα δικά µας προϊόντα συλλέγο-
νται την προηγούµενη ηµέρα. Στο σού-
περ µάρκετ δεν γίνονται αυτά» αναφέ-
ρει ο Βασίλης Μαργέτης, νεαρός πτηνο-
τρόφος από τα Μέγαρα, εκθέτοντας τους 
λόγους για τους οποίος η λαϊκή αγορά 
έχει κερδίσει τον κόσµο. Ο ρόλος δε του 

παραγωγού δεν περιορίζεται στην πώ-
ληση... «Εµείς είµαστε και ψυχολόγοι. 
Θα δεις πόσες γυναίκες θα έρθουν και 
θα µας πουν πού θα πάνε διακοπές ή ότι 
πήγε το παιδί τους φαντάρος. Είναι προ-
σωπική η επαφή µε τον πελάτη πλέον», 
αναφέρει ο κ. Μαργέτης.

Όλοι έρχονται στη λαϊκή 
«Στη Γλυφάδα που πάω έρχεται και 

ψωνίζει ο τραγουδιστής, ο Πασχάλης, 
και η Κουντουρά που τώρα είναι υπουρ-
γός Τουρισµού. Όλοι πάνε στις λαϊ-
κές», αναφέρει στο Αγρόκτηµα ο Βασί-
λης Κόλλιας, παραγωγός κηπευτικών 
από το Ακραίφνιο Βοιωτίας. 

«Η λαϊκή είναι για τον φτωχό κόσµο. 
Ούτε έµποροι είµαστε ούτε βγάζουµε τα 
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χίλια µύρια. Για να µεγαλώσουµε την 
Ελλάδα είναι η λαϊκή αλλά έτσι όπως 
το πάνε θα την κλείσουν και αυτή» το-
νίζει ο κ. Πανόπουλος. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι η λαϊκή κατα-
φέρνει µέχρι και σήµερα να διατηρεί τη 
δύναµή της, δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρ-
χουν προβλήµατα. 

Χιόνιζε και επιµέναµε  
να πουλήσουµε...

Το εµπόριο του δρόµου είναι µία 
σκληρή δουλειά. Ο κ. Κόλλιας θυµάται 
µία χαρακτηριστική περίπτωση: «Φέτος 
το χειµώνα χιόνισε στη Γλυφάδα και 
ήµασταν µε τις φόρµες του σκι και προ-
σπαθούσαµε να πουλήσουµε. Είχε πά-
ει 12µισή η ώρα, δεν είχε βγει άνθρω-
πος και εµείς επιµέναµε. Σε αυτή τη λα-
ϊκή του Νέου Κόσµου έχει τύχει άπειρες 
φορές να τελειώνουµε στις 5µιση. Τον 
Οκτώβρη ερχόµαστε 5µιση το πρωί και 

ξεφορτώνουµε µε το φως από την κολώ-
να της ∆ΕΗ και φτάνει η ώρα να φύγου-
µε και έχει ανάψει πάλι. Είναι γελοίο». 

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η λύση σε αυ-
τό το πρόβληµα θα µπορούσε να βρεθεί 
στην αλλαγή του κανονισµού. «Εγώ εί-
µαι υπέρ της αλλαγής του ωραρίου να 
κλείνουµε 5µιση µε 6. Αλλά να ανοί-
γουµε 10. Οι λαϊκές έχουν κρατήσει 
ακόµη τη νοοτροπία του 1970. Το νοι-
κοκυριό το κρατάει η γυναίκα που εί-
ναι στο σπίτι και δεν δουλεύει. Που θα 
βγει να ψωνίσει από τις 7µιση η ώρα 
για να φτιάξει φαγητό µε φρέσκα υλι-
κά. Ζούµε στο 2017 πάµε για 2018 δου-
λεύουν και οι δύο δεν προλαβαίνουν 
να πάνε στη λαϊκή, άρα θα πάνε στο 
σούπερ µάρκετ».

Όταν οι λαϊκές δουλεύουν 
στο κλείσιµο...

«Ζητούνται πελάτες µε λεφτά!» ακού-

γεται από έναν πάγκο στο βάθος. «Θες 
να δεις τιµές;» µε ρωτά ο κ. Κόλλιας. 
«Τα κολοκυθάκια έχουν 50 λεπτά, τα 
αγγουράκια το ίδιο. Το πρόβληµά µας 
είναι ότι ο καταναλωτής δεν έχει χρή-
µατα και διάθεση να ψωνίσει. Έχει µει-
ωθεί φοβερά η ζήτηση. Σου λέει θέλω 
δύο κολοκυθάκια. Οι  λαϊκές δυστυ-
χώς δουλεύουν πλέον προς το κλείσι-
µο. Την τελευταία µιάµιση ώρα, που οι 
τιµές πλέον πάνε στο πάτωµα». Θα εί-
χε εξαιρετικό ενδιαφέρον για έναν κοι-
νωνικό επιστήµονα να παρακολουθή-
σει την ανθρωπογεωγραφία των υπαί-
θριων αγορών και το πως οι κοινωνικές 
αλλαγές αποτυπώνονται σε αυτές. «Αυ-
τοί που έρχονται το πρωί και αυτοί που 
έρχονται στο κλείσιµο είναι τελείως δι-
αφορετικοί άνθρωποι. Με διαφορετικές 
οικονοµικές δυνατότητες και νοοτρο-
πία. Οι πρωινοί έρχονται να πάρουν ό,τι 
πιο φρέσκο, γιατί πραγµατικά το πρωί 

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
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έχουµε ό,τι πιο φρέσκο. Το µεσηµέρι 
θα έρθουν κυρίως αυτοί που είναι πο-
λύ φτωχοί ή αλλοδαποί και µε τρία ευ-
ρώ θα γεµίσουν το ψυγείο πράγµατα» 
αναφέρει στο Αγρόκτηµα ο παραγωγός 
από τη Βοιωτία και συνεχίζει: «Μέχρι 
τις εκλογές για τον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας πηγαίναµε καλά. Μετά από 
αυτή την αστάθεια πιάσαµε πάτο. Ο κό-
σµος ακούει κάθε πρωί αυτά που λένε 
οι δηµοσιογράφοι ότι δεν θα κλείσει 
η συµφωνία ή ότι το ∆ΝΤ λέει ότι δεν 
πάµε καλά και έρχονται µετά στη λαϊ-
κή κατά τις 10 τρελαµένοι». 

Η λαϊκή αγορά θεσπίστηκε 
από την κυβέρνηση 
Βενιζέλου που ήθελε να 
χτυπήσει τα κυκλώματα 
που εκμεταλλεύονται 
τους παραγωγούς και την 
ακρίβεια των τροφίμων. 
Η πρώτη λαϊκή έγινε στο 
Θησείο με παραγωγούς από 
την Κολοκυνθού, το Ρέντη, 
τον Ελαιώνα, το Μαρούσι και 
τα Μέγαρα. Από την πρώτη 
στιγμή αγκαλιάστηκε από 
τους καταναλωτές 

Αριστερά 
Ο κ. Χάλιος παραδέχεται ότι µετά από 30 
χρόνια στη λαϊκή έχει αναπτύξει σχέσεις 
οικειότητας µε τους πελάτες του.

∆εξιά
Ο Γιώργος Πανόπουλος, 

παραγωγός από τον Φενεό 
της ορεινής Κορινθίας. 
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ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ 

Μ ΙΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΙΜΑΙΡΑ 
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Η αρχική σκέψη είχε να κάνει µε την ανάγκη ανανέωσης του υδροφόρου ορίζοντα του θεσσαλικού 
κάµπου και την άρδευση τεράστιων εκτάσεων µε υδροβόρο βαµβάκι. Ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις, 
έξι αποφάσεις του ΣτΕ κατά της εκτροπής, αλλά και πολιτικές δεσµεύσεις για συνέχιση των εργασιών. 
Σήµερα, 32 χρόνια µετά, όχι µόνο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά το έργο κινδυνεύει και µε εγκατάλειψη

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο   E Λ Ε Ν Η  ∆ Ο Υ Σ Κ Α
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Η  ιδέα της εκτροπής του 
Αχελώου πρωτοδιατυ-
πώθηκε από έναν κα-
θηγητή το 1925 και µε-
λετήθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950, 

επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καρα-
µανλή. Η πρώτη εξαγγελία του έργου έγι-
νε το 1964 από τον Γεώργιο Παπανδρέ-
ου σε οµιλία του στην κεντρική πλατεία 
της Λάρισας. Με την εξαγγελία του έργου 
ασχολήθηκε και η δικτατορία, ενώ µετα-
πολιτευτικά η κυβέρνηση Γεώργιου Ράλ-
λη ενέκρινε ποσό 200 εκατ. δραχµών για 
τη µελέτη του έργου και προκήρυξε διε-
θνή διαγωνισµό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
εξήγγειλε κι αυτός αρκετές φορές το έργο 
-όπως στην επέτειο του Κιλελέρ το 1983- 
και τελικά το 1985 ξεκίνησαν οι εργασί-
ες για την εκτροπή στο στενότερο και ένα 
από τα οµορφότερα µέρη στον άνω ρου 
του Αχελώου στην Πίνδο (στη θέση «Λογ-
γά Ροµοσιού»). Όµως στις 30 Μαΐου 1990, 
οι κάτοικοι του χωριού Μεσοχώρα κατέλα-
βαν το εργοτάξιο του φράγµατος της ∆ΕΗ 
και συγκρούστηκαν µε 400 αστυνοµικούς! 
Και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία!

Ακόµα ανενεργό το φράγµα Μεσοχώρας
Ένας από τους λόγους για τους οποίους 

το φράγµα της Μεσοχώρας είναι ακόµη 
ανενεργό είναι το ότι αποτέλεσε µέρος της 
πολυθρύλητης εκτροπής του Αχελώου, µε 
σκοπό τη µεταφορά νερού από τον Αχελώο 
ποταµό στη λεκάνη του Πηνειού για να κα-
λύψει τις αρδευτικές ανάγκες του θεσσαλι-
κού κάµπου. Η κατασκευή των επιµέρους 
έργων της εκτροπής ξεκίνησε το 1986, µε 
προϋπολογισµό περί τα 1,5 δισ. ευρώ (σε 
σηµερινές τιµές) και περιελάµβανε µεταξύ 
άλλων την κατασκευή τεσσάρων φραγµά-
των και µιας γιγάντιας σήραγγας. 

Στον αρχικό σχεδιασµό, το ύψους 150 
µέτρων φράγµα της Μεσοχώρας και το 
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Γλύστρας 

Σε κάθε καταδικαστική 
απόφαση του ΣτΕ, οι 

εργασίες σταματούσαν, το 
έργο επανασχεδιαζόταν και 
νέες μελέτες υποβάλλονταν

 Τα ηµιτελή έργα του  
φράγµατος της Συκιάς και  

της σήραγγας εκτροπής, έχουν 
«παγώσει» από το Συµβούλιο της 

Επικρατείας από το 2010.

T O  Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Α Λ Λ Α Ζ Ε Ι  Τ Η  Ζ Ω Η  Ε Ν Ο Σ  Τ Ο Π Ο Υ
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αποτελούσαν «έργα κεφαλής». Το φράγ-
µα θα δηµιουργούσε έναν ταµιευτήρα µε-
γέθους 7,8 τ. χλµ., του οποίου το νερό θα 
διοχετευόταν πρώτα προς το εργοστάσιο 
της Γλύστρας για την παραγωγή καθαρής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας και θα συνέχι-
ζε προς το επόµενο φράγµα της Συκιάς. 
Εκεί θα σχηµατιζόταν ένας δεύτερος, µε-
γαλύτερος ταµιευτήρας, από όπου µέρος 
των νερών θα διοχετευόταν µέσω άλλης 
σήραγγας 17,4 χλµ. στην άλλη πλευρά της 
Πίνδου, στον θεσσαλικό κάµπο. Το αρχικό 
σχέδιο προέβλεπε πως η λεκάνη του Αχε-
λώου θα µετέφερε στον Πηνειό περίπου 
1,2 δις κυβικά µέτρα νερού το χρόνο.

Ωστόσο, το έργο αντιµετώπισε γρήγορα 
προβλήµατα. Οι ενστάσεις ήταν πολλές, τό-
σο για τη σκοπιµότητά του όσο και για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Τα τελευ-
ταία τριάντα χρόνια οικολογικές οργανώ-
σεις αλλά και πολίτες των χωριών που βρί-
σκονταν στις όχθες του Αχελώου προσέφυ-
γαν έξι φορές στα δικαστήρια για να εµπο-
δίσουν την κατασκευή του έργου. Ευθύνη 
φέρουν τόσο το κράτος όσο και η ∆ΕΗ, που 
κατασκεύαζε τα επιµέρους έργα, για τα 
οποία δεν είχε εξασφαλιστεί πέραν πάσης 
αµφιβολίας ότι ο σχεδιασµός και οι µελέ-
τες του θα ήταν επαρκείς για να µην απορ-
ριφθούν από το Συµβούλιο της Επικρατεί-
ας. Κάθε φορά που το ΣτΕ έβγαζε αποφά-
σεις κατά της εκτροπής, οι εργασίες σταµα-
τούσαν, το έργο επανασχεδιαζόταν, νέες 
µελέτες υποβάλλονταν και οι εργασίες ξα-
νάρχιζαν, για να σταµατήσουν ξανά µε την 
επόµενη καταδικαστική απόφαση. Το ΣτΕ 
αποφάσισε κατά της εκτροπής έξι φορές,

Σήµερα ελάχιστοι πιστεύουν ότι το έργο κά-
ποτε θα ολοκληρωθεί και πλέον ακόµα λιγό-
τεροι θεωρούν ότι στην Ελλάδα του 2020 πα-
ρέχει χρησιµότητα. Το µόνο που έχει µείνει 
να το θυµίζει είναι µια σειρά από ηµιτέλη έρ-
γα στην Πίνδο, όπως το µισοχτισµένο φράγ-
µα της Συκιάς, η γιγάντια µισοτελειωµένη σή-
ραγγα του Πευκόφυτου αλλά και το σχεδόν 
ολοκληρωµένο φράγµα της Μεσοχώρας.

«Ήμουν νιος και γέρασα» 
λένε οι Θεσσαλοί πολίτες 
και ιδιαίτερα οι αγρότες του 
κάμπου, όταν αναφέρονται 
στην εκτροπή του Αχελώου

Ο Αχελώος, σύµφωνα µε τη 
µυθολογία λατρεύτηκε σαν 
θεός στην αρχαιότητα και τον 
τιθάσευσε µόνο ο Ηρακλής. 
Σηµειώνεται ότι το κοµµά-
τι όπου βρίσκεται το φράγµα, 
ο λεγόµενος Άνω Αχελώος, 
είναι ένα από τα τελευταία 
άγρια ποτάµια οικοσυστήµα-
τα της Ελλάδας.

T O  Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Α Λ Λ Α Ζ Ε Ι  Τ Η  Ζ Ω Η  Ε Ν Ο Σ  Τ Ο Π Ο Υ
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Σ  ήµερα το φράγ-
µα της Μεσοχώ-
ρας στέκει εγκα-
ταλειµµένο κα-
ταµεσής στην 
κοίτη του Αχε-

λώου, έρηµο, µε υλικά επένδυ-
σης ξεχασµένα δίπλα του. Μια σή-
ραγγα που ξεκινά από το φράγµα 
επρόκειτο να µεταφέρει το νερό 
του Αχελώου µε µεγάλη ταχύτητα 
σχεδόν 8 χλµ. πιο µακριά, στο ερ-
γοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Γλύστρα, το οποίο 
επίσης στέκει εγκαταλειµµένο, 
γεµάτο µε τις γιγάντιες τουρµπί-
νες στο πέµπτο υπόγειο, τα κάπο-
τε σύγχρονα µηχανήµατα, τον πί-
νακα ελέγχου, ακριβό εξοπλισµό 
που αγοράστηκε πριν από πολλά 
χρόνια. Το φράγµα και το εργο-
στάσιο συνδέονται µε ένα δρόµο 
39 χλµ., τον οποίο κατασκεύασε 
η ∆ΕΗ µε κόστος 30 εκατ. ευρώ. 
Είναι ένας δρόµος µόνιµα άδειος 
από αυτοκίνητα. Η όλη περιοχή 
έχει την απόκοσµη αύρα των το-
ποθεσιών που έχουν εγκαταλει-
φθεί, που έχουν αφεθεί έρµαια 
της φύσης για πολλά χρόνια. 

Οι συνέπειες της εγκατάλειψης 
Το φράγµα της Μεσοχώρας 

φτιάχτηκε για έναν αρχικό σκοπό 
τον οποίο ποτέ δεν πρόκειται να 
εκπληρώσει. Καταρχήν η ∆ΕΗ υπο-
λογίζει ότι έχει δαπανήσει σχεδόν 
500 εκατ. ευρώ για την κατασκευή 
του φράγµατος µέχρι σήµερα (σε 
σηµερινά ποσά), ένα κόστος που 
όσο το έργο παραµένει κλειστό, 
δεν αποσβένεται.  «Η καθυστέρη-
ση της λειτουργίας του φράγµατος 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ 
ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ 
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Η έκφραση «γεφύρι 
της Άρτας» είναι 
πολύ λίγη για να 
περιγράψει το τι 
συµβαίνει στο υδροη-
λεκτρικό φράγµα της 
Μεσοχώρας, στην 
καρδιά της Πίνδου, το 
οποίο είναι ολοκλη-
ρωµένο από το 2001, 
δεν έχει λειτουργήσει 
ούτε µία µέρα.

σηµαίνει απώλεια παραγωγής και 
εσόδων της τάξης των 25-30 εκατ. 
ευρώ το χρόνο», επισηµαίνει ο επι-
κεφαλής της ∆ιεύθυνσης υδροη-
λεκτρικής παραγωγής της ∆ΕΗ 
Γιάννης Αργυράκης. 

Εξάλλου, η λειτουργία του 
φράγµατος θα δηµιουργήσει νέ-
ες θέσεις εργασίας, ενώ η δηµι-
ουργία της λίµνης θα µπορούσε 
θεωρητικά να φέρει δυνατότητες 
τουριστικής ανάπτυξης στην περι-
οχή, όπως έχει συµβεί σε κάποιες 
άλλες τεχνητές λίµνες στην Ελλά-
δα (αλλά, βεβαίως, όχι σε όλες).

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει 
µε την ηλεκτρική ενέργεια που θα 
παράγει το φράγµα. Όσο το φράγ-

µα δεν λειτουργεί, έχουµε απώ-
λεια εσόδων από πράσινη καθα-
ρή ενέργεια, η υποκατάσταση της 
οποίας γίνεται από ορυκτά καύσι-
µα, τα οποία µάλιστα εκπέµπουν 
χιλιάδες τόνους διοξειδίου ετησί-
ως, και για τα οποία η ∆ΕΗ πληρώ-
νει δικαιώµατα εκποµπών», πρό-
σθεσε ο κ. Αργυράκης. 

Σήµερα, φορείς της Θεσσαλίας 
καλούν την κυβέρνηση να προχω-
ρήσει στην περιβαλλοντική αδειο-
δότηση του υδροηλεκτρικού έρ-
γου της Μεσοχώρας. Μάλιστα σε 
ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι 
«οικολογικές οργανώσεις, στε-
λέχη του κυβερνώντος κόµµατος 
και άλλοι εκ πεποιθήσεως πολέ-

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Α Λ Λ Α Ζ Ε Ι  Τ Η  Ζ Ω Η  Ε Ν Ο Σ  Τ Ο Π Ο Υ
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µιοι ξαναχτύπησαν στοχεύοντας, 
αφενός να µην εκδοθεί η ΑΕΠΟ 
του υδροηλεκτρικού έργου της 
Μεσοχώρας, αφετέρου να εγκα-
ταλειφθούν τα έργα Άνω Αχελώ-
ου όπως πάντα επιδιώκουν». 

Τέλος, τονίζουν ότι «πρόκειται 
για ένα σηµαντικό πολιτικό επίδι-
κο που δηµιουργούν οι χειρισµοί 
των αρµοδίων κυβερνητικών πα-
ραγόντων, οι οποίοι είναι εντεταλ-
µένοι να ενεργοποιήσουν και όχι 
να εγκαταλείψουν το δηµοκρατι-
κά επιλεγµένο και ολοκληρωµένο 
ΥΗΕ Μεσοχώρας, που κατασκευά-
στηκε µε χρήµατα του ελληνικού 
λαού για να του προσφέρει πολύ-
τιµη «πράσινη» ενέργεια».

Το φράγμα της 
Μεσοχώρας είναι 
σχεδιασμένο να παράγει 
360GWh ετησίως, 
αρκετή ενέργεια για  
να τροφοδοτήσει μια 
πόλη με το μέγεθος  
του Περιστερίου

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Α Λ Λ Α Ζ Ε Ι  Τ Η  Ζ Ω Η  Ε Ν Ο Σ  Τ Ο Π Ο Υ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Α Ι Ω Ν Ω Ν  

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ

ΘΥΜΑ Η ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΟΥ 
Η θρυλική Γέφυρα Κοράκου ήταν το µεγαλύτερο 
µονότοξο γιοφύρι των Βαλκανίων. Έζησε για 435 
χρόνια αντέχοντας σε σεισµούς και τις µανιασµένες 
κατεβασιές του Αχελώου µέχρι που έπεσε κι αυτή 
θύµα του Εµφυλίου. Είχε άνοιγµα 48 µέτρα και 
ύψος 26 µέτρα. Κτίστηκε το 1515 η περίφηµη µο-
νότοξη πέτρινη καµάρα « Η Γέφυρα του Κοράκου» 
ή «το Κορακογιοφύρι » ή ποιητικά «του Κόρακα το 
διόφυρο» ή «του Άσπρου το γιοφύρι».

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΓΙΑΝΙ 
Τη στήριξή του στην ανάπλαση και την ανακατα-
σκευή της ιστορικής γέφυρας Κοράκου και τις  
αναπτυξιακές προοπτικές της Κοιλάδας του 
Αχελώου εξέφρασε πρόσφατα ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι, µε 
αφορµή τα 502 χρόνια από την κατασκευή  
και τα 68 από την ανατίναξή της. 

ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΕ ΗΠΕΙΡΟ 
Ο ποταµός Αχελώος πηγάζει σε υψόµετρο 2.000 µ. 
από τις νότιες πλαγιές του όρους Λάκµος (Περιστέ-
ρι) στην οροσειρά της Πίνδου στο Μέτσοβο. Οριο-
θετεί την Ήπειρο από τη Θεσσαλία και διασχίζοντας 
τους ορεινούς όγκους της νότιας Πίνδου και της 
δυτικής Ρούµελης εκβάλλει στα νότια  
των Eχινάδων νήσων στο Ιόνιο πέλαγος.
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Ρ
ιζωµένη σε µύθους και χρόνια ποτι-
σµένα από το άρωµά του, το 90% της 
παραγωγής του Σιδερίτη, του ελληνι-
κού τσαγιού του βουνού, φυτρώνει στο 
όρος  Όθρυς. Με τη Βρύναινα να είναι 

το πρώτο χωριό που πριν 50 χρόνια άρχισε να καλλιεργεί 
εντατικά τον Σιδερίτη, ενώ σήµερα συνεχίζει να πρωτο-
στατεί στην παραγωγή, µε µέση ετήσια τους 150 τόνους 
και τους 500 κατοίκους της να είναι όλοι καλλιεργητές.

   Τρεις γενιές στο τσάι, ο 85χρονος παραγωγός Χρή-
στος Μυλωνάς, ο 53χρονος παραγωγός και δάσκαλος 
Γιώργος και ο 23χρονος παραγωγός και γεωπόνος Χρή-
στος, οι οποίοι δηλώνουν περήφανοι που το προϊόν 
τους επιλέχτηκε από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ» για την 
παρασκευή του κρύου αφεψήµατος της. 

«Όσο πιο ψηλά καλλιεργείται το τσάι τόσο πιο ποιοτι-
κό γίνεται» τονίζει στο Αγρόκτηµα ο Χρήστος Μυλωνάς 
ο νεώτερος, όταν το Σάββατο 22 Ιουλίου τον συναντή-
σαµε µε τον πατέρα του Γιώργο και τον παππού να συλ-
λέγουν το δεύτερο χέρι στις πλαγιές του µυθικού όρους 
Όθρυς. «Φέτος λόγω των πολλών βροχοπτώσεων, συλ-
λέγουµε και δεύτερη φορά, πράγµα σπάνιο για όσους 
έχουν ξερικά κτήµατα. Η φετινή µας παραγωγή τσαγιού 
ήταν πάνω από 7 τόνους, 150 κιλά το στρέµµα περίπου, 
καλή χρόνια, αν εξαιρέσουµε την ταλαιπωρία που τρα-
βήξαµε µε τις βροχές» αναφέρει χαρακτηριστικά.   

  
Μας φρόντισε και στα δύσκολα χρόνια

«Στον Eµφύλιο του ’47 όλο το χωριό µετανάστευσε 
στο Αλµυρό να σωθεί, γιατί ήταν άγρια χρόνια» θυµά-
ται ο 85χρονος καλλιεργητής. «Το ’50 όταν επαναπα-
τρίστηκε, µία από τις κύριες ασχολίες ήταν η συλλογή 
του αυτοφυούς τσαγιού. Τότε η κοινότητα φρόντιζε µέ-
σω των αγροφυλάκων να το προστατεύει από τα κοπά-
δια και τους λαθροσυλλέκτες. Όταν ερχόταν ο Ιούνιος 
για να µαζευτεί ή έβαζε σε δηµοπρασία τις περιοχές ή τις 
έδινε για συλλογή σε όλους τους κατοίκους της. Εκείνη 
την εποχή το προϊόν το δίναµε σε όλη τη Θεσσαλία και 
τη Θεσσαλονίκη. Η αυξηµένη ζήτηση, κυρίως από τους 

ΕΦΕΡΕ ΠΡΟΚΟΠΗ  
Ο  Σ Ι∆ΕΡΙΤΗΣ  

ΤΗΣ  ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ
Εκεί όπου οι Τιτάνες 

µάχονταν τους 
Ολύµπιους θεούς 

ξεριζώνοντας 
βράχια και πετώντας 

τα εναντίον τους, 
για να πάρουν την 

οργισµένη απάντηση 
των κεραυνών του 

∆ία, που χάραζαν 
βαθιά φαράγγια, εκεί, 

στο όρος Όθρυς,   
κρύβεται το µυστικό της 

καλλιέργειας  
του Σιδερίτη

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

Ε Π Ο Χ Η  Τ Σ Α Ι  Τ Ο Υ  Β Ο Υ Ν Ο Υ
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«Η µισή µας παραγωγή 
φεύγει στη Β. Ευρώπη και 
η άλλη µισή πηγαίνει στην 

ΟΛΥΜΠΟΣ. Είµαστε περή-
φανοι για τη συνεργασία 

που δηµιουργήθηκε τα τε-
λευταία τρία χρόνια. Όταν 

αποφάσισαν να το παρά-
γουν, ήρθαν οι υπεύθυνοι 

των πρώτων υλών έλεγξαν 
τα κτήµατα, τα ξηραντήρια 

και το τελικό µας προϊόν και 
συνάψαµε σύµβαση µε 

όλη την οµάδα παραγωγών 
τσαγιού της περιοχής, ώστε 

να τους καλύπτουµε στην 
ποσότητα που χρειάζονται» 

σηµειώνει ο Γιώργος 
Μυλωνάς.      

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα
Κέρκυρα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Σε υψόµετρο 700 έως 
1.200 µ. στις καταπρά-
σινες πλαγιές της Κα-
ρύτσας, του Άι Νικόλα, 
του Ξεροσακκουλιού 
και του Τσαουτζιού 
µε το αέρα να φέρνει 
αρώµατα και θύµισες 
και µια ολόκληρη 
οικογένεια αφοσιωµένη 
στη καλλιέργεια του 
τσαγιού.

Κατερίνη

ΤρίκαλαΤρίκαλα Λάρισα
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Ε Π Ο Χ Η  Τ Σ Α Ι  Τ Ο Υ  Β Ο Υ Ν Ο Υ

Μικρασιάτες, των οποίων η κουλτούρα το απαιτούσε 
καθηµερινά, έφερε την ανάγκη να καλλιεργηθεί εντα-
τικά. Με την προτροπή και την βοήθεια του γεωπόνου 
της Αγροτικής Ανάπτυξης του Αλµυρού ∆ηµήτρη Μη-
τσογιάννη το εγχείρηµα στέφθηκε αµέσως µε επιτυ-
χία. Τα επόµενα χρόνια ήρθε η άνθηση και οικογένειες 
ολόκληρες, µαζί και η δική µου, κάνουν προκοπή και 
σπούδασαν παιδιά από αυτό το τσάι έως και σήµερα».  

Οι απαρχές της εντατικής καλλιέργειας
«Ήµουν µαθητής του ∆ηµοτικού, όταν έγινε η πρώ-

τη προσπάθεια εντατικής καλλιέργειας», αναφέρει 
στο Αγρόκτηµα ο Γιώργος Μυλωνάς. «Αυτή η προσπά-
θεια έφερε καρπούς που κανείς τότε δεν φανταζόταν 
και έδωσε δουλειά σε όλες τις οικογένειες του χωριού. 
Σκληρή και επώδυνη δουλειά, αφού τα µοναδικά ερ-
γαλεία είναι η τσάπα και το δρεπάνι, αλλά δική µας 
δουλειά που όλα τα µέλη της οικογένειας µπορούν να 
προσφέρουν. Μάλιστα στα χρόνια της κρίσης, η καλ-
λιέργεια στάθηκε ανάχωµα για το κύµα της ανεργίας.

Στα πενήντα χρόνια καλλιέργειας του τσαγιού πετύ-
χαµε να καταξιώσουµε, µε σύµµαχο τη λαϊκή παράδο-
ση, στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή, την αξία 
του. Καταφέραµε να το αναδείξουµε, άλλοτε µόνοι µας 
και άλλοτε δια µεσαζόντων, στη διεθνή αγορά. Σήµερα 
έχουµε κάνει βήµατα, πλέον το τσάι του βουνού είναι 
γνωστό διεθνώς και καταφέραµε έστω και άτυπα να ονο-
µάζεται ελληνικό τσάι του βουνού», σηµειώνει ο ίδιος. 

  «Στις 6 το πρωί αρχίζει µια µέρα συλλογής και τελειώ-
νει το βράδυ µε δύο συνεργεία των πέντε ατόµων να δου-
λεύουν ασταµάτητα» διηγείται ο Χρήστος Μυλωνάς. «Το 
πρώτο συνεργείο κόβει το τσάι στα κτήµατα και το µετα-
φέρει στα καλά αεριζόµενα ξηραντήρια. Το δεύτερο το δέ-
νει σε µατσάκια και το κρεµά στα καλάµια. Η πρώτη απο-
θήκευση γίνεται σε χαρτοκιβώτια των 8 κιλών ή σε σά-
κους των 15 κιλών. Εάν ζητηθεί από τον έµπορο πωλεί-
ται χύµα προς 5-6 ευρώ το κιλό ανάλογα την χρονιά και 
το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης. Το προϊόν σε 
σωστές συνθήκες χωρίς υγρασία δηλαδή και ήλιο, κρατά 
έως και τρία χρόνια. Εµείς δεν το κρατάµε δεύτερη χρο-
νιά γιατί απορροφάται αµέσως. Όταν έχουµε παραγγε-
λίες φτιάχνουµε συσκευασµένο προϊόν των 50 και 100 
γρ. µε την ετικέτα µας «Μανώλια», προϊόν βιολογικής 
γεωργίας πιστοποιηµένο από τη ∆ΗΩ», συµπληρώνει.  

Αν και δεν έγινε ποτέ μόδα, 
το τσάι του βουνού δεν έφυγε 
ποτέ από τα ελληνικά σπίτια 
είτε ως ρόφημα απόλαυσης 
είτε ως φάρμακο λόγω των 
καταπραϋντικών του ιδιοτή-
των. Για την ιστορία το «τσάι 
του βουνού» προέρχεται από 
το φυτό Sideritis ή αλλιώς 
Σιδερίτης του Διοσκουρίδη, το 
οποίο καθώς λέγεται πήρε το 
όνομά του από την ελληνική 
λέξη «σίδηρος» χάρη στην 
επουλωτική δράση του έναντι 
πληγών που προκαλούνταν 
από σιδερένια όπλα.
Το αυθεντικό ελληνικό τσάι 
του βουνού του γένους σιδε-
ρίτης φτάνει τώρα σε κάθε 
σπίτι χάρη στην ΟΛΥΜΠΟΣ. 
Με την αυθεντική συνταγή και 
με πρώτη ύλη που συλλέγεται 
από υψόμετρο άνω των 500 
μ. η εταιρεία παράγει ένα ιδιαί-
τερα γευστικό και ευεργετικό 
ρόφημα. Η εταιρεία πιστή στις 
αξίες της επιλέγει τον Σιδε-
ρίτη από τα βουνά του τόπου 
μας στηρίζοντας την ελληνική 
πρωτογενή παραγωγή. 
Τα φύλλα του τσαγιού συλλέ-
γονται προσεκτικά με το χέρι, 
αποξηραίνονται φυσικά για 7 
ημέρες και το σημαντικότερο 
βράζονται παραδοσιακά και 
ήπια, ελευθερώνοντας τα 
αρώματα και τα βιοδραστικά 
συστατικά του φυτού με φυ-
σικό τρόπο. Το 100% φυσικό 
αφέψημα, το μόνο αυθεντικό, 
δεν περιέχει πρόσθετα και 
συντηρητικά και διατίθεται 
σε γεύση φυσική, αλλά και 
σε μοναδικούς συνδυασμούς 
με λεμόνι, αρώνια, μέντα και 
λουίζα. 
 

ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΤΑΝΟ 
ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ

 «Το προϊόν σε σωστές 
συνθήκες χωρίς υγρασία 
δηλαδή και ήλιο, κρατά 
έως και τρία χρόνια. 
Εμείς δεν το κρατάμε 
δεύτερη χρονιά»
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B U S I N E S S  S T O R Y

ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΜΟΣ

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  
H ΜΠΥΡΑ ΖΥΜΩΝΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ 

«Μ  εγάλωσα απολαµβά-
νοντας ωραίες µυρω-
διές. Απέναντί µας το 
εργοστάσιο της Misko, 
που έφερνε τη µυρω-
διά από το αλεύρι. ∆ί-

πλα µας ακριβώς ένα οινοποιείο και οι-
νοπνευµατοποιείο. Και η έντονη οσµή της 
βύνης από τα καζάνια της Μάµος. Μεγα-
λώσαµε µέσα στο εργοστάσιο. Οι περισ-
σότερες φωτογραφίες δείχνουν εµένα 
και τα αδέλφια µου να παίζουµε στο προ-
αύλιο του εργοστασίου. Θυµάµαι το ωραι-
ότερο φαγητό που τρώγαµε ήταν από τα 
συρφετάσια που έφερναν οι εργαζόµε-
νοι», διηγείται ο Παναγής Μάµος σε µία 
εκ βαθέων εξοµολόγηση στο Αγρόκτη-
µα, όπου µίλησε για τις εµπειρίες και τη 
βαριά ιστορία που τον άνδρωσαν αλλά 
και για τα νέα σχέδια, καθώς η περίφηµη 

µπύρα της οικογένειας εδώ και µερικούς 
µήνες έχει επιστρέψει στα ποτήρια µας.  
Οδηγός αυτής της επιστροφής η αρχή που 
ακολουθεί η οικογένεια από το 1876 µέ-
χρι σήµερα. Ποια είναι αυτή; «Η µπύρα εί-
ναι ένα λαϊκό ποτό», τονίζει ο κ. Μάµος. 
«Μάθαµε λοιπόν να παράγουµε µία µπύ-
ρα υψηλών προδιαγραφών που µπορούν 
να απολαύσουν τόσο οι εύποροι, όσο και 
αυτοί που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα».

Η αναβίωση της περίφηµης µπύρας εί-
ναι για τον κ. Μάµο µία υποχρέωση: «Εγώ 
και τα αδέλφια µου είχαµε το χρέος να δι-
ασώσουµε την ιστορία των προγόνων µας, 
που πέρασαν πολύ δύσκολα. Μπορεί να λέ-
µε ότι σήµερα περνάµε δύσκολα, αλλά σκε-
φτείτε ότι εκείνοι έζησαν τον πόλεµο». 

Η ιστορία της οικογένειας Μάµου στη ζυ-
θοποιία ξεκινά το 1876, όταν ο Λορέντζος 
Μάµος, αµαξοποιός στο επάγγελµα, ίδρυσε 

Η µυρωδιά της ζυθοποίησης 
σφράγισε τη ζωή του, 
τρέφοντας συνεχώς το πάθος 
του για την µπύρα. Σήµερα 
επιστρέφει δυναµικά στο χώρο 
µε όραµα την επίτευξη µίας 
ειλικρινούς συνεργασίας όλων 
των ζυθοποιών κάτω από έναν 
κοινό κώδικα δεοντολογίας  
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ
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το πρώτο ζυθοποιείο της οικογένειας στην Πάτρα. Ακο-
λούθησαν δύο ακόµη, το πρώτο στο Κολωνάκι το 1898 
και το δεύτερο στα Ιλίσια, το 1901. Τα χνάρια του πατέρα 
του ακολούθησε ο Πέτρος Μάµος, παππούς του Πανα-
γή. «Ο παππούς µου υπήρξε ο πρώτος Έλληνας διπλω-
µατούχος ζυθοποιός, που σε ηλικία 28 ετών, ίδρυσε το 
1908 το «Εργοστάσιον Ζυθοποιίας και Παγοποιίας Πέ-
τρου Μάµου και Σία» µαζί µε τον µεγάλο σταφιδεµπορι-
κό – τραπεζικό οίκο Άµβουργερ», αναφέρει ο κ. Μάµος. 

Η ιστορία του Πέτρου Μάµου µπορεί να αναδεί-
ξει µε τον καλύτερο τρόπο το πώς µία σύµπτωση 
µπορεί να αλλάξει την ιστορία ενός ανθρώπου, µί-
ας οικογένειας και µίας ολόκληρης της κοινωνί-
ας. Επιστρέφοντας από το εξωτερικό, οπού δούλευε, µε-
τά τον γάµο του για να γνωρίσει στους γονείς του τη νέα 
του σύζυγο γνώρισε τον Αλβέρτο Άµβουργκερ. Ο κ. Μά-
µος αφηγείται στο Αγρόκτηµα: «Από την Τεργέστη πή-
ρε το καράβι για να φτάσει στην Πάτρα. Από σύµπτωση 
εκεί συνάντησε τον Αλβέρτο Άµβουργκερ. Ο τελευταίος 
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα του παππού 
µου και του πρότεινε να τον στηρίξει στη δηµιουργήσει 
ένος ζυθοποιείου στην Πάτρα µε εξαγωγικό χαρακτή-
ρα. Η εταιρεία που δηµιουργήθηκε έµελλε να εξελιχθεί 
σε πυλώνα βιοµηχανικής ανάπτυξης, επ’ ωφελεία τόσο 
της πόλεως, όσο και της εθνικής οικονοµίας γενικότε-
ρα, δηµιουργώντας θέσεις απασχόλησης και πλούτο».

Η µπύρα Μάµος ήταν το ποιοτικό προϊόν που µπήκε 
σε κάθε σπίτι της Πάτρας αλλά και όλης της Ελλάδας. Ο 
κ. Μάµος αποδίδει την επιτυχία της εκτός των άλλων και: 
«στην καπατσοσύνη του παππού µου. Ήξερε τα ελληνι-
κά φαγητά και έφτιαξε µία µπύρα που δεν θα επισκιά-
ζει τις γεύσεις που έχει ιδρώσει η Eλληνίδα νοικοκυρά 
για να φτιάξει. Επίσης, έφτιαξε µία µπύρα που δεν φου-
σκώνει αλλά αναζωογονεί». Ο παππούς Μάµος πρωτο-
πόρησε επίσης στη συνεργασία που είχε αναπτύξει µε 
τους εργαζοµένους του. «Η επιχείρησή µας είχε οικογε-
νειακό χαρακτήρα. Ο παππούς µου αντάµειβε τους κα-
λούς εργαζόµενους παρέχοντας τους δωρεάν σπίτι, ρεύ-
µα και νερό. Βέβαια ήξερε ότι θα επωφεληθεί και αυτός 
γιατί αν χαλούσε ένα µηχάνηµα ο µηχανικός που έµενε 
απέναντι θα το έφτιαχνε αµέσως», αναφέρει ο κ. Μάµος. 

∆υστυχώς, η κυκλοφορία της µπύρας µας ανε-
στάλη το 1976 λόγω του ανταγωνισµού σε επίπε-
δο τιµής και όχι ποιότητας. Σήµερα όµως «µε τη βο-
ήθεια του Θεού και τη συνεργασία µε την Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία το όραµά µας για την αναβίωση της θρυλικής 
πύρας Μάµος έγινε πραγµατικότητα», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ο κ. Μάµος και συνεχίζει: «Εξετάσαµε µε ιδι-

Η µπύρα Μάµος 
είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε την 
ιστορία της Πάτρας. 
Σήµερα παράγεται 
πάλι στην πόλη της, 
στο υπερσύγχρονο 
εργοστάσιο 
της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας. 

Η φωτογράφιση 
έγινε στο 
εστιατόριο-
µπυραρία 
Athens Beer 
στο Σύνταγµα.

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

Κεφαλονιά

Αγρίνιο

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

Η Μάμος είναι η πρώτη ελληνική 
ζυθοποιία που βραβεύτηκε το 1898,  
στις Διεθνείς Εκθέσεις της Πράγας 
και της Τεργέστης
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«Όπως και τότε,  
σήµερα η µπύρα 
Μάµος παράγεται 
από εκλεκτές πρώτες 
ύλες, µε αναλλοίωτη 
την αυθεντική συνταγή 
του Πέτρου Μάµου. 
Έχει µεστή γεύση, 
πλούσιο αφρό και 
το ιδιαίτερο άρωµα 
λυκίσκου. ∆οκιµάστε 
την και θα µε 
δικαιώσετε» αναφέρει 
ο Παναγής Μάµος.

αίτερη σοβαρότητα και προσοχή τις διάφορες 
εναλλακτικές, ως προς τον τρόπο επιστροφής 
της Μάµος στην αγορά από τον τόπο µε τον 
οποίο έχει ταυτιστεί, την Πάτρα. Είτε αυτόνο-
µα, είτε σε συνεργασία µε κάποιον τρίτο, που 
θα εξασφάλιζε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη µα-
κροπρόθεσµη βιωσιµότητα του εγχειρήµατός µας. Έτσι 
καταλήξαµε στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Είµαστε πεπει-
σµένοι ότι κάναµε την καλύτερη επιλογή γιατί η Αθη-
ναϊκή είναι η µεγαλύτερη παραγωγός ζύθου στην χώ-
ρα µας εδώ και δεκαετίες, έχει το µεγαλύτερο εργοστά-
σιο ζυθοποιίας στη χώρα µας στην πόλη των Πατρών 
και διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία. Αξιοποιούµε όλα 
τα προτερήµατα που διαθέτει αδιαµφισβήτητα η συνερ-
γάτης µας µε κοινή επιδίωξη να επιτύχουµε µία αντά-
ξια της ιστορικής της διαδροµής επιστροφή της µπύρας 
Μάµος στην αγορά».

Ο κ. Μάµος δηλώνει ότι νιώθει βαθιά συγκίνηση για 
το γεγονός ότι: «Οι Πατρινοί αγκάλιασαν την µπύρα 

µας από την πρώτη µέρα της επανακυκλοφορί-
ας της.Ήταν άλλωστε η µπύρα της πόλης τους. 
Το ίδιο συνέβη και στις άλλες πόλεις της Πελο-
ποννήσου, στις οποίες έχει προωθηθεί ήδη η 
µπύρα Μάµος. Οι παλαιότεροι την απολαµβά-

νουν φέρνοντας στο σήµερα αυθεντικές στιγµές του πα-
ρελθόντος και οι νεότεροι σπεύδουν να γνωρίσουν την 
µπύρα που απολάµβαναν οι πρόγονοί τους κάνοντάς τη 
µέρος της δικής τους καθηµερινότητας». 

Ευχή του κ. Μάµου για τον χώρο της ζυθοποιίας που 
τόσο αγαπά είναι: «Να υπάρχει οµόνοια. Μόνο έτσι θα 
προχωρήσουµε µπροστά. ∆εν γίνεται όπου πάνε οι Έλ-
ληνες να διαπρέπουν και στη χώρα τους να µην τα κατα-
φέρνουν. Ο Σολωµός δίνει χαρακτηριστικά τον Έλληνα 
στον στίχο ‘‘Η διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δο-
λερή/ καθενός χαµογελάει πάρτο λέγοντας και σύ/Κειό 
το σκήπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά/ 
Μην το πιάστε γιατί ρίχνει εισέ δάκρυα θλιβερά…’’. Αυ-
τό πρέπει να ξεπεράσουµε».
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ
Σ’ ΕΝΑΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ
Τη σύγχρονη απαίτηση για παραγωγή ελαιολάδου µε απόλυτα 
αειφορικό τρόπο εφαρµόζει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια το αγρόκτηµα 
Castello Monte Vibiano Vecchio στην Ούµπρια της Ιταλίας
Τ Η Σ  Φ Α Ν Η Σ  Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ε  κτός από  τα 
δύο χρυσά βρα-
βεία στον ∆ιε-
θνή ∆ιαγωνι-
σµό Ελαιολά-
δου της Ν. Υόρ-

κης (NYIOOC), που απέσπασε το 
2017 το αγρόκτηµα Castello Monte 
Vibiano Vecchio, ακόµη ένας λόγος 
που κερδίζει τις εντυπώσεις είναι ότι 
βάζει γενναία το λιθαράκι του στην 
«πράσινη» καρδιά της Ιταλίας όπως 
αποκαλείται το µοναδικό τοπίο µε 
ελαιώνες στην Ούµπρια της Ιταλίας.

Σε απόσταση αναπνοής από 
την Περούτζια, το Castello Monte 
Vibiano, ιδιοκτησίας της οικογένειας 

Το 1998 ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος στην οικογενειακή επιχείρηση  
ο γιος του Ανδρέα, Λορένζο Φαζόλα Μπολόνια (στο κέντρο).
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Φαζόλα Μπολόνια, βρίσκεται σ’ ένα 
λόφο όπου «επιβλέπει» εκατοντάδες 
εκτάρια αγροτικής γης και φυσικού 
δάσους. Οι πιο παλιοί τοίχοι του κά-
στρου χτίστηκαν πριν από δύο αιώ-
νες, ενώ το υπόλοιπο κτίσµα ανακαι-
νίστηκε τον 16ο αιώνα. Η οικογένεια 
Φαζόλα Μπολόνια ζει στο κάστρο από 
το 1892 και το πάθος της µε τη γε-
ωργία ξεκίνησε στις αρχές του 20ού 
αιώνα οπότε και ασχολήθηκε µε την 
παραγωγή ελαιολάδου και κρασιού.

 «360ο πράσινη επάνασταση»
Το 1960 στο αγρόκτηµα έγινε ένα 

µεγάλο έργο εκσυγχρονισµού υπό 
την επίβλεψη του πατριάρχη της οι-

κογένειας, Ανδρέα Φαζόλα Μπολό-
νια. Το 1998 ανέλαβε διευθύνων 
σύµβουλος στην οικογενειακή επι-
χείρηση ο Λορένζο Φαζόλα Μπολό-
νια, ο οποίος προχώρησε σε αποφα-
σιστικά βήµατα που θα άνοιγαν το 
δρόµο για το ρηξικέλευθο project 
360ο Πράσινη Επανάσταση. Στόχος 
ήταν η αντιµετώπιση των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων των καλλιεργει-
ών και η παραγωγή αειφόρων προ-
ϊόντων, βελτιώνοντας την ποιότητα 
της ζωής των ανθρώπων µέσα και 
έξω από το αγρόκτηµα. 

«Πετύχαµε όλη η παραγωγή να 
βασίζεται στην αειφορία», αναφέ-
ρει στην ιστοσελίδα Olive Oil Times 
ο Λορένζο και τονίζει ότι τα τελευταία 
χρόνια 10.000 δέντρα διαφορετικού 
τύπου φυτεύτηκαν στο αγρόκτηµα. 
«Οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ κα-
τά τη διάρκεια των αιώνων φρόντι-
ζαν την περιοχή µε αγάπη και σεβα-
σµό. Αυτό κάνουµε και σήµερα και 
αυτός είναι ο τρόπος για να παίρνου-
µε ό,τι καλύτερο από τη γη», σηµειώ-
νει η Μαρία Καµίλα, αδερφή του Λο-
ρέντζο. «Σήµερα, η αειφορία είναι 
µια µοντέρνα ιδέα, αλλά εκείνα τα 
χρόνια η φιλική προς το περιβάλλον 
συµπεριφορά µας ήταν πρωτοπορια-
κή», τονίζει ο Φαζόλα Μπολόνια.

Οφέλη για την υγεία
Στο Castello Monte Vibiano 

Vecchio διεξάγουν ερευνητικές δρα-
στηριότητες σχετικά µε τις ιδιότητες 
των εξαιρετικών παρθένων ελαιο-
λάδων και των υποπροϊόντων τους, 
όπως ένα συµπυκνωµένο υγρό εκχύ-
λισµα µε Hydroxytyrosol, που ανα-
πτύχθηκε σε συνεργασία µε οµάδα 
ερευνητών και γιατρών. Αυτό το προ-
ϊόν βοηθά στην πρόληψη της χολη-
στερίνης, της υψηλής αρτηριακής πί-
εσης, βελτιώνει τον έλεγχο του σακ-
χάρου στο αίµα και προλαµβάνει 
πολλές άλλες ασθένειες.

Μ Ε  Μ Ι Α  Μ Α Τ Ι Α

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΡΟΥΣΚΩΝ
Μέρος του ελαιώνα του Castello Monte Vibiano Vecchio βρίσκεται 
στα µονοπάτια που κάποτε περπατούσαν οι Ετρούσκοι, οι οποίοι 
έδωσαν το όνοµα Vubia στη ρωµαϊκή φυλή που αποίκισε την περιοχή 
Monte Vibiano. Ένας τοίχος από εκείνη την περίοδο εξακολουθεί 
να αποτελεί σύνορο ανάµεσα σε ελαιόδεντρα και αµπέλια. Επίσης, 
από αυτό εµπνεύστηκαν το όνοµα του βραβευµένου έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου τους, Vubia, το οποίο αποτελεί χαρµάνι των ποικιλιών 
της Ούµπρια: Moraiolo, Leccino, Frantoio και Dolce Agogia. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ DNA
Μεταξύ των πρώτων που χρησιµοποίησαν DNA για πιστοποίηση έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου είναι το Castello Monte Vibiano, χάρη σε µελέ-
τη του κέντρου ερευνών CNR της Περούτζια. Η οικογένεια πιστοποιεί 
όλα τα προϊόντα της, όπως και ένα νέο κατεψυγµένο εξαιρετικά παρ-
θένο ελαιόλαδο µιας δόσης. Η κατάψυξη του έξτρα παρθένου αµέσως 
µετά την εµφιάλωση το διατηρεί σε άριστη κατάσταση.

Η «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Το 2008 η εταιρεία έλαβε πιστοποιητικό #00001 από την ανεξάρτητη 
αρχή DNV, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 14064, για τη µείωση 
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Τώρα, καθώς επικεντρώνο-
νται ακόµη περισσότερο στην αειφόρο παραγωγή, χρησιµοποιούν τρα-
κτέρ που κινούνται µε βιοντίζελ και ηλεκτρικά µηχανήµατα. Η ενέργεια 
στο αγρόκτηµα παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ. 
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«Η ευρωπαϊκή µαρµελάδα µετά το Brexit» θα µπορούσε να εί-
ναι ο τίτλος του σίριαλ που ξεκίνησε µε αφορµή την πρόταση 
του Γερµανού ευρωβουλευτή Jakob von Weizsäcker, µέλους 
της σοσιαλιστικής οµάδας, να ανακληθεί ο 
Ευρωπαϊκός Κανονισµός που επιβάλλει ότι 
όλες οι µαρµελάδες θα πρέπει να περιλαµ-
βάνουν στη σύστασή τους εσπεριδοειδή σε 
ποσοστό 20%. Ο εν λόγω κανονισµός απο-
τελούσε µία διπλωµατική νίκη της Βρετα-
νίας, που είχε αναγκάσει τους Γερµανούς 
και τους Αυστριακούς να χρησιµοποιούν 
τον όρο «konfitüre» για την παραδοσιακή 
τους µαρµελάδα από δαµάσκηνο ή µούρο.
Ωστόσο, η απόπειρα του κ. von Weizsäcker 
να «γλυκάνει» την πικρή γεύση του Brexit δεν αποδείχθηκε 
τόσο επιτυχής. ∆ηµοσίευµα της Daily Telegraph µε τίτλο «Γερ-
µανός Ευρωβουλευτής ζητά το Brexit να βάλει τέλος στον µι-
σητό νόµο της µαρµελάδας», φούντωσε την οργή στους κύ-

κλους των ευρωσκεπτικιστών. Ο Jacob Rees-Mogg, βουλευ-
τής του Συντηρητικού Κόµµατος στη Βρετανία, έσπευσε να 
δηλώσει: «∆εν πιστεύω ότι ο Paddington Bear θα εντυπωσια-

ζόταν». Για την ιστορία ο Paddington Bear 
είναι ένας χαρακτήρας παιδικών βιβλίων, 
ένα αρκουδάκι που αγαπά τη µαρµελάδα.
Με σειρά επιστολών ο κ. Von Weizsäcker 
προσπάθησε να δείξει ότι η πρότασή του 
παρερµηνεύτηκε και παρουσιάστηκε ως η 
ιστορία ενός θυµωµένου Γερµανού που ζη-
τά τη µαρµελάδα του πίσω. Συµπλήρωσε δε 
ότι αγαπά τη βρετανική συνταγή της µαρµε-
λάδας και ότι τελικώς θα λυπηθεί αν η Βρε-
τανία εγκαταλείψει την ΕΕ το 2019. Σε επι-

στολή του µάλιστα προς την εφηµερίδα Daily Telegraph, ο Γερ-
µανός πολιτικός έγραψε: «Μετά από αυτή την εµπειρία, καλό θα 
είναι να ακυρώσουµε τις προσπάθειες εξαγωγής της αίσθησης 
του χιούµορ και να επιστρέψουµε στην εξαγωγή αυτοκινήτων».

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

∆ΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ  
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΒΑΖΟ ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α

Μ Ε  Φ Ο Ν Τ Ο  Τ Ο  B R E X I T

Η Βρετανία έχει 
επιβάλλει όλες 
οι μαρμελάδες να 
περιλαμβάνουν 
στη σύστασή τους 
20% εσπεριδοειδή
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Στο Σταυράκι Ιωαννίνων
Μετά τη λειτουργία του νέου υποκαταστή-
µατος – κέντρου διανοµής και εξυπηρέτησης 
πελατών, η Zoinos Winery ανακοίνωσε ότι η 
νέα διεύθυνση των γραφείων της διοίκησης 
και του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών 
είναι στο Σταυράκι Ιωαννίνων.

NEO YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

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

ΣΤΗΡΙΞΕ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ 12.000 ΜΑΘΗΤΕΣ
Η LIDL ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ «∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Τη δράση «∆εκατιανό στο 
Σχολείο» των υπουργείων 
Εργασίας και Παιδείας, 
που αναπτύχθηκε µε σκο-
πό την παροχή και διανο-
µή υγιεινών δεκατιανών 
γευµάτων σε µαθητές δη-
µοτικών σχολείων και νη-
πιαγωγείων της Αττικής, στήριξε το σχολι-
κό έτος, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 
2017, η Lidl Hellas. Συγκεκριµένα  διένει-
µε 240.000 παστέλια και 226.000 συσκευ-

ασίες «Κριτσινάκια Χρυ-
σός Μύλος» σε 72 σχολεία 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης για τη σίτιση 12.000 
µαθητών. Το συνολικό κό-
στος της ενέργειας ανήλ-
θε σε περισσότερα από 
367.000 ευρώ. Κριτήρια 

επιλογής των σχολικών µονάδων αποτέ-
λεσαν η έλλειψη κυλικείου και πρόσφατα 
στατιστικά στοιχεία των προγραµµάτων της 
Ανθρωπιστικής Κρίσης.

Μ 
ε µία σειρά πρωτοβουλιών µε 
κοινό στόχο την προβολή της 
Ελλάδας στο εξωτερικό και την 
ανάδειξη της τουριστικής της 

αξίας η Aegean και ο διεθνής καλαθο-
σφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνµπο 
ενώνουν τις δυνάµεις τους. 
Μάλιστα η συνεργασία εγκαινιάζεται µε 
την παρουσίαση της ενέργειας «Greece 
by Greeks», που έχει στόχο να ταξιδέ-
ψει τις µυστικές οµορφιές και παρα-
δόσεις  της χώρας µας σε όλο τον κό-
σµο µέσα από την online πλατφόρµα 
greecebygreeks.gr. Μπαίνοντας στην εν 

λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση, όλοι µπο-
ρούν να µοιραστούν µικρά µυστικά  της 
χώρας µας µε τους εκατοµµύρια ξένους 
ταξιδιώτες που την επισκέπτονται κάθε 
χρόνο, ενώ όλα τα µυστικά  που θα συ-
γκεντρωθούν θα «ταξιδέψουν» από τον 
Οκτώβριο του 2017, µέσω µιας εκτενούς 
καµπάνιας προβολής της χώρας,  σε κά-
θε γωνιά του κόσµου. 

«Ο Γιάννης αντιπροσωπεύει για εµάς 
το καλό παράδειγµα της Ελλάδας που 
επιµένει. ∆ιένυσε χιλιάδες χιλιόµετρα 
για να φτάσει στον στόχο του. Και δεν 
επαναπαύεται. 
∆ιαρκώς ανεβάζει τον πήχη. Το ίδιο κά-
νουµε κι εµείς στην Aegean: Προσπα-
θούµε να φέρνουµε τους επιβάτες που 
µας εµπιστεύονται πιο κοντά σε όσα 
ονειρεύονται να δουν, ταξιδεύοντάς 
τους χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά. Και 
επιδιώκουµε να γινόµαστε ολοένα και 
καλύτεροι», δήλωσε ο Ευτύχιος Βασιλά-
κης, αντιπρόεδρος της εταιρείας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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DΕLTΑ MINI MEALS
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΜΥΡΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ∆ΕΛΤΑ
Την πρώτη διάκριση καινοτοµίας σε δύο 
κατηγορίες, ως το Καλύτερο Γιαούρτι και ως 
το Καλύτερο Γαλακτοκοµικό Σνακ, κέρδισε 
η πρωτοποριακή σειρά γιαουρτιών DεLTα 
Mini Meals της ∆ΕΛΤΑ στις 7 Ιουνίου 2017, 
στο ∆ουβλίνο, όπου διεξήχθη η απονοµή των 
World Dairy Innovation Awards. Μάλιστα 
αξίζει να σηµειωθεί ότι η διάκριση έλαβε 
χώρα ανάµεσα σε συµµετοχές 20 χωρών σε 
19 κατηγορίες, µε κριτήριο πώς απαντούν στις 
σύγχρονες διατροφικές τάσεις και δίνουν µία 
νέα πνοή στην κατηγορία του γιαουρτιού.
Τα  DεLTα Mini Meals είναι µία σειρά για-
ουρτιών που στηρίζεται στον συνδυασµό του 
στραγγιστού γιαουρτιού µε 2% λιπαρά και µιας 
σειράς ελληνικών γεύσεων, µαζί µε overcup 
που περιέχει κρητικά κριθαρένια παξιµαδάκια 
και κουταλάκι. Οι απολαυστικές και χαρακτη-
ριστικές γεύσεις είναι: Αγγούρι µε µυρωδικά,  
Πράσινες, κίτρινες και κόκκινες πιπεριές, 
Συστατικά της ελληνικής σαλάτας (ντοµάτα, 
αγγούρι, ελιές, κρεµµύδι) και Πράσινη ελιά, 
βασιλικός και κάππαρη. Τα  DεLTα Mini Meals 
παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη SIAL 
2016 και λανσαρίστηκαν στην Ιταλία στα µέσα 
Ιουνίου 2017 µε πολλές χώρες, µεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα, να ακολουθούν άµεσα.

Την πρώτη τάξη σπουδαστών της θα κα-
λοσωρίσει το φθινόπωρο του 2017 η Σχο-
λή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Κολλεγί-
ου Perrotis, της οποίας ηγείται ο ∆ρ. Αθα-
νάσιος Τσαυτάρης. 
Η  Σχολή θα απονεί-
µει πτυχία MSc σε 5 
διαφορετικές κατευ-
θύνσεις που σχετί-
ζονται µε τη Γεωργι-
κή Επιστήµη και το Μάρκετινγκ Γεωργι-
κών Προϊόντων βασιζόµενη στη φιλοσο-
φία της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής 
και στη µακρά ιστορία της ποιοτικής εκ-
παίδευσης µε επίκεντρο την εφαρµοσµέ-
νη έρευνα, την πρακτική κατάρτιση και 
την επιχειρηµατικότητα, συνοδευόµενη 
από τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης. 

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών θα συ-
µπληρώσει το υπάρχον Πρόγραµµα Προ-
πτυχιακών (BSc) Σπουδών του Κολλεγίου, 
παρέχοντας την επόµενη βαθµίδα εκπαι-

δευτικών ευκαιριών 
σε φοιτητές του Κολ-
λεγίου καθώς και σε 
άλλους ενδιαφερό-
µενους. «Εγγυόµαστε 
ότι η ποιότητα που χα-

ρακτηρίζει την εκπαίδευση της Αµερικα-
νικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis 
College, θα σηµατοδοτήσει και τη Σχολή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών», τόνισε µε έµ-
φαση ο πρόεδρος της Αµερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής και του Perrotis College, ∆ρ. 
Πάνος Κανέλλης (φωτό), στο πλαίσιο της 
παρουσίασης του προγράµµατος.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΤΟΙΜΗ Η ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΤΟ 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Ανοιχτή πρόσκληση προς όλη την επιστηµονική 
κοινότητα απευθύνει το Πανελλήνιο Συνέδριο (2nd 
Pan-Hellenic Conferencen Digital Cultural Heritage-
EuroMed 2017), που θα πραγµατοποιηθεί στο Βόλο από 
την Παρασκευή 1η έως και την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου 
2017 µε την εµπλοκή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Για το Συνέδριο συνεργάζονται πανεπιστηµιακοί  
φορείς, πολιτεία  και µεγάλες οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών, Ελλάδας και Κύπρου.
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SEMELI WINERY
ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ 1,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2018
Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ, µε χρονικό ορίζοντα 
υλοποίησης µέχρι το 2018, και διπλασιασµό 
του αµπελώνα, που αυτή τη στιγµή αγγίζει 
τα 1.000 στρέµµατα, σε βάθος πενταετίας 
σχεδιάζει η Semeli, σύµφωνα µε όσα παρου-
σιάστηκαν σε συνέντευξη Tύπου που παρα-
χώρησε η εταιρεία τη ∆ευτέρα 3 Ιουλίου. Tο 
προαναφερθέν ποσό έχει προϋπολογιστεί για 
την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισµό του οι-
νοποιείου, τη δηµιουργία χώρων εκδηλώσεων 
και οινοτουρισµού και τη σηµαντική επέκταση 
του αµπελώνα, όπως ξεκαθάρισε στο πλαίσιο 
της οµιλίας του ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
εταιρείας, Λεωνίδας Νασιάκος.
Όπως ανέφερε η Μυρτώ Σάλλα, µέτοχος 
και µέλος του ∆.Σ. της Semeli, «η επένδυση 
αναβαθµίζει το χώρο παραγωγής µε state of 
the art εξοπλισµό και σύγχρονα συστήµατα 
οινοποίησης, αναδεικνύοντας το oινοποιείο 
σε σηµείο αναφοράς για την Ελλάδα και το 
εξωτερικό».
Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η επέκταση 
του αµπελώνα στις περιοχές της Μαντινείας 
και της Νεµέας αποσκοπεί στην απόκτηση ιδιό-
κτητων αµπελώνων και λιγότερο στη σύναψη 
συνεργασιών µε αµπελουργούς της περιοχής.
Επιπλέον, αιχµή του δόρατος για την εταιρεία 
Semeli αποτελεί ο αµπελώνας της Πελοπον-
νήσου αλλά και οι γηγενείς ποικιλίες, όπως το 
Αγιωργίτικο, η Μαλαγουζιά και ο Ροδίτης, για 
τη παραγωγή οίνων single-vineyard από την 
καρδιά ενός µοναδικού terroir.

Ένα πλήρως εξοπλισµέ-
νο όχηµα υγειονοµι-
κής διακοµιδής ασθε-
νών-τραυµατιών, για τις 
ανάγκες της κοινωνίας 
της Πάρου, χορήγησε 
η Interamerican στο τοπικό παράρτηµα 
της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης (ΕΟ∆). 
Η ΕΟ∆ Κυκλάδων, µε έδρα στη Νάουσα 
Πάρου, λειτουργεί από το 2003 ως εθε-
λοντική οργάνωση - µέλος της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, µε 
εθελοντές που είναι εκπαιδευµένοι και 
πιστοποιηµένοι για παροχή Πρώτων Βο-
ηθειών. Η Οµάδα παρέχει την επικουρι-
κή συνεργασία της στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου και το ΕΚΑΒ. Οι σχετικές ανάγκες 

του νησιού αυξάνονται κατά τους θερι-
νούς µήνες και η δωρεά ήλθε σε κατάλ-
ληλη στιγµή για την ΕΟ∆, προς αντικατά-
σταση του παλαιού και µη λειτουργικού, 
πλέον, οχήµατος. Το ασθενοφόρο παρα-
δόθηκε στις 5 Ιουλίου, στο πλαίσιο σχε-
τικής εκδήλωσης που οργανώθηκε στη 
Μάρπησσα. Επισηµαίνεται ότι η συνέρ-
γεια της Interamerican µε την ΕΟ∆ κινεί-
ται στη βάση συµφώνου συνεργασίας το 
οποίο υπεγράφη το 2014.

Π 
ρόγραµµα του ΕΣΠΑ επεξεργάζεται 
το υπουργείο Οικονοµίας για την 
ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού. 
Το υπουργείο σκοπεύει να αξιοποι-

ήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς πό-
ρους για την αναβάθµιση των εγκαταστά-
σεων των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης ια-
µατικών πηγών. Όπως µάλιστα αναφέρε-
ται σε σχετική επιστολή που έστειλε στους 
δήµους, η  Ελλάδα διαθέτει πλούσιο υδά-
τινο ιαµατικό δυναµικό σε διαφορετικά πε-
ριβάλλοντα του ελληνικού γεωγραφικού 
χώρου, ώστε η αναβάθµιση και η προβο-
λή του, να αποτελεί στρατηγική ανάγκη.
Επίσης, η ορθή επένδυση θα συµβάλει στο 

να αποτελέσουν οι δήµοι που διαθέτουν 
ιαµατικές πηγές πόλο έλξης για επισκέπτες 
βρισκόµενους υπό θεραπεία ή που απλώς 
επιθυµούν να επωφεληθούν από τις ευ-
εργετικές ιδιότητες των ιαµατικών πηγών, 
προσφέροντας µε αυτό τον τρόπο ένα πρό-
σθετο διαφοροποιηµένο τουριστικό προ-
ϊόν για τη χώρα. Για τους παραπάνω λό-
γους, τo υπουργείο απέστειλε στους δή-
µους όλης της χώρας ερωτηµατολόγιο 39 
σελίδων για τη χαρτογράφηση των υποδο-
µών του ιαµατικού τουρισµού, η συµπλή-
ρωση του οποίου γίνεται µε απλό και λει-
τουργικό τρόπο, µέσω ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2017. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕ ΕΣΠΑ Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
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Ποια ήταν η καλύτερη start-up επιχείρηση 
το 2015 σύµφωνα µε το Forbes και το «Άγιο 
∆ισκοπότηρο» για τους Αυστραλούς αγρότες; 
Μα, φυσικά, η ενασχόληση µε την κάνναβη, 
εφόσον καλλυντικά, τρόφιµα, ποτά, φάρµακα 
και δώρα έχουν ως πρώτη ύλη αυτό το 
παρεξηγηµένο φυτό, που βρίσκει το 
δρόµο του προς τη νοµιµοποίηση 

Τ Ω Ν  Φ Α Ν Η Σ  Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  &  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΝΝΑΒΗ
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Η   
κάνναβη αποτελεί ένα φυ-
τό που αυτόµατα φέρνει 
στο µυαλό την εικόνα ενός 
περιθωριακού εφήβου που 
καπνίζει την απαγορευµέ-
νη ουσία µε τις γνωστές σε 

όλους συνέπειες. Όµως, αυτό αλλάζει σι-
γά-σιγά κυρίως στην Αµερική, όπου έχει 
ξεκινήσει η νοµιµοποίηση της φαρµα-
κευτικής και ψυχοτροπικής κάνναβης σε 
κάποιες πολιτείες, µε εκτιµήσεις να κά-
νουν λόγο για µία αγορά µεγαλύτερη 
ακόµα και από... τα smartphones. Μάλι-
στα, η αγορά φαρµακευτικής και ψυχο-
τροπικής κάνναβης θα φτάσει τα 50 δισ. 
δολάρια το 2026 και η ζήτηση γι’ αυτά θα 
βαίνει συνεχώς αυξανόµενη, σύµφωνα 
µε το περιοδικό Forbes. 

Ένα µικρό βήµα για την Ελλάδα
Την ίδια ώρα -και µετά τη θεσµοθέτηση της 
καλλιέργειας της βιοµηχανικής κάνναβης- 
σε τροχιά νοµιµοποίησης της φαρµακευτι-
κής µπήκε και η χώρα µας µε ΚΥΑ στις 30 
Ιουνίου 2017. Tι σηµαίνει αυτό; 
«Φαρµακευτική κάνναβη παράγεται και 
από τη Sativa (ποικιλίες µε THC κάτω του 
0,2 και υψηλή περιεκτικότητα σε CBD), 
που ήδη καλλιεργείται νόµιµα και στη 

χώρα µας. Αυτό που περιµένουµε να γί-
νει το επόµενο διάστηµα, είναι να επιτρα-
πεί η καλλιέργεια και ποικιλιών µε ποσο-
στά THC µεγαλύτερα του προαναφερθέ-
ντος ορίου»,  αναφέρει στο Αγρόκτηµα ο 
Αργύρης Μουτζούρης, µέλος της οµάδας 
«Το Καννάβι». 

Στήνουν χορό τα lobbies
Από την πλευρά του ο Κώστας Σκλιάµης, 
πολιτικός επιστήµονας προειδοποιεί ότι: 
«Η νοµιµοποίηση αναφέρεται συγκεκρι-
µένα σε σκευάσµατα αλλά όχι σε αποξηρα-
µένα άνθη κάνναβης. Επιπλέον, µε την επι-
λογή των σκευασµάτων, προωθείται η εισα-
γωγή αυτών. Μεγάλη µάχη θα δώσουν τα 
lobbies για το ποιος θα προµηθεύει σκευ-
άσµατα κάνναβης την ελληνική αγορά».  

Αχαρτογράφητα νερά
Όµως, όπως συµβαίνει σε όλες τις χώρες, 
παραγωγοί και επενδυτές λίγο έως πολύ 
βαδίζουν σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς 
όπου απελευθερώνεται η κάνναβη µαθαί-
νουν τους κανόνες και τη νοµοθεσία στην 
πορεία, όπως αναφέρει σε ειδική έκδοσή 
του για την κάνναβη το περιοδικό Time. Η 
Αµερική µπορεί να δείχνει το δρόµο αλλά 
ακόµη δεν έχει ξεκαθαρίσει σε οµοσπονδι-

Στην  Ελλάδα έχει 
συσταθεί Οµάδα Εργασίας 
του υπουργείου Υγείας, 
που θα διερευνήσει το 
πλαίσιο ιατρικής χρήσης 
της κάνναβης. Η πρότασή 
της θα πρέπει να παραδοθεί 
έως τις 30 Οκτωβρίου
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ακό επίπεδο το νοµοθετικό πλαίσιο. Ταυ-
τόχρονα, σε ό,τι έχει να κάνει µε την επι-
στηµονική έρευνα βρίσκεται ακόµη σε αρ-
χικό στάδιο µιας και µετρά µόλις δύο δεκα-
ετίες. Έτσι, πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρ-
χει αρκετό υλικό σχετικά µε τους κινδύ-
νους ή τα οφέλη της φαρµακευτικής κάν-
ναβης. Πέραν αυτών, δεν είναι όλα «ρόδι-
να», καθώς στο Κολοράντο έχουν διπλασι-
αστεί τα επείγοντα περιστατικά που έχουν 
σχέση µε την κατανάλωση κάνναβης, ενώ 
τα καρτέλ λυµαίνονται την κατάσταση. 

Εγκεκριµένες θεραπείες και φάρµακα
Η φαρµακευτική κάνναβη προέρχεται από 
το φυτό της ινδικής κάνναβης (Cannabis 
Indica) που ξεχωρίζει από τις ποικιλίες 
βιοµηχανικής (Cannabis Sativa L.), κα-
θώς περιέχει µεγάλα ποσοστά κανναβι-
διόλης THC. Η THC αποτελεί τη µεθυστική 
ουσία στην οποία στηρίζεται η θεραπευ-
τική της δράση, αλλά και ο λόγος για τον 
οποίο ελέγχεται ή απαγορεύεται διεθνώς. 
Αποτελέσµατα από µελέτη της Αµερικανι-
κής Ιατρικής Ένωσης (2015) δείχνουν ότι 
πρώτα και κυριότερα βοηθά στους χρό-
νιους πόνους και στους µυϊκούς σπα-
σµούς. Η ίδια µελέτη αναφέρει ότι, αν και 
σε µικρότερο βαθµό, µπορεί να µειώσει τη 
ναυτία από τις χηµειοθεραπείες, να βελ-
τιώσει την όρεξη σε οροθετικούς ασθε-
νείς και να βοηθήσει στη χρόνια αϋπνία. 
Ήδη παρασκευάζονται φάρµακα µε κάν-

ναβη για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τη 
νευρική ανορεξία, την κατάθλιψη, κ.α.  
Τα εγκεκριµένα κανναβινοειδή φάρµακα 
είναι διαθέσιµα σε µορφή χαπιού, υγρών 
εκχυλισµάτων και σε σπρέι. 

Νόµιµη και στην Τουρκία
Ήδη η καλλιέργεια φαρµακευτικής κάννα-
βης είναι νόµιµη σε κάποιες πολιτείες των 
ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στην Κίνα και ευρω-
παϊκές χώρες κάτω από αυστηρές συνθήκες, 
όπως σε Γερµανία, Ολλανδία, Ισπανία, Πορ-
τογαλία, Τσεχία, Φιλανδία και Ιταλία. Κυρίως, 
η καλλιέργεια γίνεται από τις ίδιες τις φαρµα-
κοβιοµηχανίες που έχουν την κατάλληλη 
άδεια. Πρόσφατα στην Τουρκία, η κυβέρνη-
ση Ερντογάν αποποινικοποίησε την καλλιέρ-
γειά της σε 19 περιοχές για να αντιµετώπισει 
το λαθρεµπόριο φαρµακευτικής κάνναβης, 
σύµφωνα µε τον τοπικό Τύπο. 

Οι Κινέζοι έχουν την αβάντα
Η Κίνα αναµένεται να αποτελέσει την πρώ-
τη δύναµη παγκοσµίως στην αγορά φαρµα-
κευτικής κάνναβης, καθώς όπως αναφέρει 
άρθρο του Independent, έχει καταθέσει τις 
µισές από τις 600 πατέντες για κανναβοει-
δή φάρµακα. Στην Αυστραλία, ο υπουργός 
Γεωργίας, Μπάρναµπι Τζόις, είχε επισηµά-
νει τη φιλοδοξία του οι Αυστραλοί αγρό-
τες να αποτελέσουν την αιχµή αυτής της 
βιοµηχανίας, λόγω του κλίµατος που ευ-
νοεί όλες τις ποικιλίες.

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

H κυριαρχία της Κίνας  
στις πατέντες δείχνει ότι  
οι φαρμακοβιομηχανίες  
της χώρας θα έχουν το  
εμπορικό πλεονέκτημα

Καναδάς
Ο  CEO της μεγαλύτερης εται-
ρείας παραγωγής φαρμακευ-
τικής κάνναβης στον Καναδά, 

Bruce Linton, ανέφερε ότι 
η συγκεκριμένη καλλιέργεια 

έχει εξελιχθεί σε δουλειά 
πολύ-εκατομμυρίων με  
τεράστιες προοπτικές.

Γαστρονοµία
Νέα τάση αποτελεί η χρήση 

αλεύρων ή ελαίων από κάννα-
βη στο φαγητό ή σε αναψυκτι-

κά και αλκοολούχα. Μεγάλα 
εστιατόρια φτιάχνουν µενού 
κάνναβης, φυσικά µε τιµές 
που αντιστοιχούν σε τέτοιες 
γαστρονοµικές περιπέτειες.

ΗΠΑ
Πάνω από 15 πολιτείες έχουν 

νομιμοποιήσει την ιατρική κάν-
ναβη στις ΗΠΑ, και μερικές 

και τη ψυχοτροπική. Σύμφωνα 
με εκτιμήσει η αγορά φαρμα-
κευτικής και ψυχοτροπικής θα 
αγγίξει τα 50 δις δολάρια το 

2026, σύμφωνα με το Forbes. 

Marley Natural
Η σύζυγος του εκλιπόντος 

Μπομπ Μάρλει και τα 
παιδιά του συμφώνησαν να 

συνεργαστούν με την εταιρεία 
Privateer Holdings για να 

διαθέτει στην αγορά προϊόντα 
κάνναβης (εδώδιμα και μη) με 

brand «Marley Natural».
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ΟΙ «ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ» 
ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
H  

πρώτη εταιρεία που επένδυσε 
στην κάνναβη ήταν η Privateer 
Holdings από το Σιάτλ. Όµως, ο βα-
σιλιάς της κάνναβης είναι ο Τριπ 

Κέµπερ, που ξεκίνησε την επιχείρησή 
του «Dixie Elixirs & Edibles» το 2010 
σ’ ένα ξύλινο υπόστεγο και πλέον έχει 
αγοράσει τουλάχιστον 20 εταιρείες 
του κλάδου. Σύµφωνα µε τους αναλυ-
τές της Wall Street τα επόµενα 10 χρό-
νια στη βιοµηχανία της κάνναβης θα 
υπάρχουν 2 ή 3 δισεκατοµµυριούχοι.

20.000
συνταγογραφηµένοι ασθενείς
στο Ισραήλ

Xρεώνονται

δολάρια ως φαρµακευτική  
ασφάλεια ανά µήνα

100

16
ΔΟΛΑΡΙΑ/
ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ
είναι η υψηλό-
τερη τιμή για τη 
φαρμακευτική 
κάνναβη στον 
κόσμο, την οποία 
πληρώνουν οι 
Νορβηγοί ασθε-
νείς. Τη χαμηλό-
τερη τιμή έχει η 
Ουρουγουάη.

ΧΩΡΕΣ
έχουν νομιμο-
ποιήσει μέχρι 
σήμερα τη χρήση 
αλλά όχι 
απαραιτήτως 
την καλλιέργεια 
φαρμακευτικής 
κάνναβης στην 
Ευρώπη και 25 
πολιτείες της 
Αμερικής. 

Ουρουγουάη

Βραζιλία

Ισραήλ

Ινδία

Αφγανιστάν

Νότιος Αφρική

Καλιφόρνια

Ιρλανδία

Ιαπωνία

Κολοράντο

Φιλανδία

Εσθονία

Νορβηγία

1,0

2,41

3,0

3,03

4,35

4,45

10,0

13,45

15,67

17,0

19,12

20,31

21,9

$

∆ΡΑΣΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

5

90

10-15%

εκατοµµύρια τακτικοί χρήστες 
κάνναβης στην Ε.Ε.

τη χρησιµοποιούν 
για ιατρικούς- 
θεραπευτικούς σκοπούς

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

• Μπορεί να μει-
ώνει την ένταση 
και τη συχνότητα 
ημικρανιών

• Βοηθά στον 
έλεγχο επιληπτι-
κών κρίσεων

• Μπορεί να 
επιβραδύνει την 
εκφύλιση του 
Alzheimer

ΟΦΘΑΛ/ΓΙΚΕΣ

• Μειώνει τα 
συμπτώματα από 
το γλαύκωμα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ

• Μπορεί να 
βοηθήσει στην 
αϋπνία

• Βοηθά στον 
έλεγχο των διπο-
λικών διαταραχών

• Δρα κατά της 
κατάθλιψης

• Ενδέχεται να 
βοηθά στη θερα-
πεία διαταραχών 
προσοχής

ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

• Μπορεί να ανα-
κουφίσει χρόνια 
συμπτώματα της 
νόσου του Κρον

• Ελαφρύνει τον 
πόνο περιόδου

• Αυξάνει την 
όρεξη

ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΗ

• Ελαφρύνει τις 
ανεπιθύμητες από 
τη χημειοθεραπεία

• Μειώνει το 
χρόνιο πόνο

• Μπορεί να βελ-
τιώσει την υγεία 
των οστών

21,9

ΠΗΓΗ: 
BENGREENFIELD-
FITNESS.COM

∆ΟΛΑΡΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ
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λοι οι Ναξιώτες είναι περήφανοι για τη γη τους, 
που τους κάνει να ξεχωρίζουν από όλες τις Κυκλά-
δες. «Η Νάξος είναι αυτόνοµη. Αν αποκλειστού-
µε, µπορούµε να συντηρηθούµε. Έχουµε τα σιτη-
ρά, το κρασί και τα ζώα µας. Κάθε σπίτι έχει το τίπο-

τάς του…» λένε οι ίδιοι µε καµάρι. Το τίποτάς τους είναι το κρέας, 
το τυρί, τα κηπευτικά, µε εξέχουσα την ξακουστή τους πατάτα, και 
κυρίως το κρασάκι τους. Άλλωστε το πρώτο πράγµα που µπαίνει 
στο τραπέζι για το φαγητό είναι η κανάτα µε το κρασί. Κρασί πολυ-
ποικιλιακό που φτιάχνεται από το µοναδικό χαρµάνι που δίνουν 
οι πολλές και διαφορετικές ποικιλίες σε κάθε ναξιώτικο αµπέλι και 
το µεράκι του οινοποιού θα πατήσει παραδοσιακά το σταφύλι. Ο 
τρύγος ξεκινά στο νησί τον ∆εκαπενταύγουστο και ολοκληρώνεται 
στις αρχές Οκτωβρίου ανάλογα µε το µικροκλίµα κάθε περιοχής. 

∆ύσκολα θα βρει κανείς στη Νάξο χέρσα γη. Οι άνθρωποί της 
έχουν αποφασίσει να µην στηριχθούν αποκλειστικά στον τουρι-
σµό, αλλά να εξασφαλίζουν το εισόδηµά τους και από τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία. Έτσι, η απουσία µεγάλων επενδύσεων σε του-
ριστικές υποδοµές διασώζει το αυθεντικό τοπίο.

 
Αρµυρίκια και άµµος

Αρµυρίκια και πολλή άµµος δηµιουργούν το απόλυτο καλοκαι-

Ν Α Ξ Ο Σ

ΣΤΗ ΝΑΞΟ ∆ΕΝ 
ΕΡΧΕΣΑΙ... ΣΤΗ 
ΝΑΞΟ ΜΕΝΕΙΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α - Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α - ∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ - Γ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Η γοητεία της Νάξου δεν κρύβεται µόνο στις αχανείς 
αµµουδερές παραλίες, τα γραφικά χωριά, τα αρχαία 
µνηµεία και τα γαστρονοµικά προσκυνήµατα που 
βρίσκονται διάσπαρτα σε κάθε γωνιά του νησιού. 
Κρύβεται κυρίως στη γη της και τους ανθρώπους που 
τη  δουλεύουν από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα

Ό
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ρινό σκηνικό στις παραλίες της Νάξου. 
Εκτός από την πιο κοσµοπολίτικη Αγία Άν-
να, τον Άγιο Προκόπιο, τη Μικρή Βίγλα και 
την Πλάκα µε τα κρυστάλλινα νερά, υπάρ-
χουν επιλογές γι’ αυτούς χαίρονται το µπά-
νιο τους µακριά από τα πολλά βλέµµατα. Η 
Χαβάη, που είναι αυτό ακριβώς που δηλώ-
νει το όνοµα της, η Ψιλή Άµµος, που απλώ-
νεται µπροστά από ένα µοναδικής οµορ-
φιάς κεδροδάσος, και ο Αζαλάς 7 χιλιόµε-
τρα µακριά από το χωριό Απείρανθος.

Αν παραλείψει κάποιος να πάει στην 
Απείρανθο ή «τ’ Απεράθου», όπως την λέ-
νε οι ντόπιοι, είναι σαν να µην έχει επι-
σκεφθεί τη Νάξο. Κτισµένη στους πρόπο-
δες του βουνού Φανάρι, σε υψόµετρο 600 µ. 
ξεχωρίζει για τους ενετικούς της πύργους, 
τα διώροφα σπίτια, τα µαρµάρινα καλντερί-
µια µε καµάρες, τις γραφικές πλατείες µε τα 
καφενεδάκια και την ποιητική διάθεση των 
Απεραθιτών. Η δραστήρια τοπική κοινότητα 
κατάφερε να κρατήσει αναλλοίωτο το χρώ-
µα, άλλωστε οι κάτοικοί της, προερχόµενοι 
από την Κρήτη και τη Μ. Ασία, διατηρούν το 
γλωσσικό ιδίωµα, τα ήθη και τα έθιµά τους. 

Παράδοση στο ποιοτικό κρέας
Σε κοντινή απόσταση από την Απείραν-

θο βρίσκεται το χωριουδάκι Κόρωνος, το 
ορεινότερο των Κυκλάδων µε τη µεγαλύ-
τερη κτηνοτροφική παραγωγή. Η Κωµιακή, 
όπως επίσης ονοµάζεται, έχει µέγάλη πα-
ράδοση στο ποιοτικό κρέας, όπως και όλες 
οι ορεινές περιοχές. Κατοικείται δε ήδη 
από την προϊστορική εποχή, όπως αποδει-

κνύει ο µεγάλος αριθµός τάφων της Πρω-
τοκυκλαδικής περιόδου από το 3500 π.Χ., 
οι οποίοι βρίσκονται γύρω από το χωριό.

Βέβαια, ο αρχαιολογικός πλούτος του 
νησιού του Απόλλωνα και της Αριάδνης 
δεν περιορίζεται στον Κόρωνο. Στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο στην περιοχή του Κάστρου 
της Χώρας υπάρχει µια σειρά από ειδώλια 
µε φαρδείς ώµους, καµπυλωτούς µηρούς, 
και τα χέρια σφιγµένα πάνω στο στοµάχι 
και το κεφάλι σηκωµένο προς τον ουρα-
νό. Από τις συλλογές του Μουσείου ξεχω-
ρίζουν, επίσης, τα αγγεία της Μυκηναϊκής 
και της Γεωµετρικής περιόδου. 

Ένα ακόµη σηµαντικότατο τοπόσηµο της 
Νάξου είναι ο αρχαιολογικός χώρος Γύρου-
λα, κοντά στο χωριό Σαγκρί, µε το ιερό στο 
οποίο λατρεύονταν θεότητες της ευφορί-
ας, και κυρίως η θεά ∆ήµητρα. Και τέλος, 

η ευρύτερη περιοχή του Φλεριού, όπου έχει 
εντοπιστεί ένας σηµαντικότατος πυρήνας 
εξόρυξης ναξιακού µαρµάρου στην αρχαι-
ότητα. Η περιοχή βρίθει καταλοίπων λατό-
µευσης, µε χαρακτηριστικότερα δύο ηµί-
εργα ανδρικά γυµνά αγάλµατα (κούροι) 
υπερφυσικών διαστάσεων, τα οποία χρο-
νολογούνται από τον 6ο π.Χ. αιώνα. 

Γαστρονοµικά προσκυνήµατα
Οι εξαιρετικές πρώτες ύλες που παρά-

γονται στο νησί και το µεράκι των ντό-
πιων έχουν µετατρέψει τη Νάξο σε σπου-
δαίο γαστρονοµικό προορισµό. Οι καλο-
φαγάδες θα ανακαλύψουν την τυροκοµι-
κή παράδοση που παράγει διασηµότητες, 
όπως τη Γραβιέρα Νάξου και το Αρσενικό 
τυρί. Θα γευτούν πατάτες εξαιρετικής ποι-
ότητας και νοστιµιάς λόγω του αµµοαργι-
λώδους εδάφους πλούσιου σε κάλιο και 
θα νιώσουν την σπιρτάδα του φηµισµένου 
κίτρου, ένα απόσταγµα από φύλλα κιτριάς 
(citrus medica) σε διάφορα χρώµατα.  

Φεύγοντας από τη Νάξο, η Πορτάρα, η 
τεράστια µαρµάρινη πύλη ενός εκατόµπε-
δου ναού που ξεκίνησε να χτίζεται τον 6ο 
π.Χ. αιώνα, πιθανότατα προς τιµήν του θε-
ού Απόλλωνα, ξεπροβοδίζει τους επισκέ-
πτες. Περιµένοντας το βραδινό πλοίο να 
σαλπάρει θα απολαύσει το µοναδικό θέ-
αµα που δηµιουργεί ο ήλιος που βυθίζε-
ται στην απεραντοσύνη του Αιγαίου και θα 
υποσχεθεί στον εαυτό του ότι θα υπάρξει 
και επόµενη φορά, γιατί στη Νάξο δεν έρ-
χεσαι απλά... στη Νάξο µένεις...

Δύσκολα θα βρει κανείς στη 
Νάξο χέρσα γη. Οι άνθρωποί 
της έχουν αποφασίσει να μην 
στηριχθούν αποκλειστικά 
στον τουρισμό, αλλά να 
εξασφαλίζουν το εισόδημά 
τους και από τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Ν Α Ξ Ο Σ
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1
Καλοεκτελεσµένες συνταγές µε τα διά-
σηµα προϊόντα της Νάξου ετοιµάζονται 
στα γραφικά ταβερνάκια του νησιού.

2
Από τα φηµισµένα προϊόντα του νησιού 
το λικέρ κίτρου από το φρούτο και 
τα φύλλα του δέντρου «κίτρον».  

3
Το εκκλησάκι της Αγίας Άννας δίπλα 
στη θρυλική παραλία της  Νάξου. 

4
Τα χταπόδια λιάζονται για να πέσουν 
το βράδυ στα κάρβουνα...

5
Τα αρµυρίκια δεσπόζουν σε κάθε 
ταξιδιωτικό οδηγό του νησιού.

6
Ο µεγάλος πρεσβευτής της αξιώτικης 
τυροκοµίας είναι σίγουρα η γραβιέρα.

1 2

3

5 6

4

Ικαρία
ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος

ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες
Μύκονος

Κυκλάδες

Νάξος
Το µεγαλύτερο νησί 
των Κυκλάδων. Το σχήµα 
της είναι ελλειψοειδές 
ενώ ένας ορεινός όγκος 
διασχίζει το νησί από 
Βορρά προς Νότο. Στην 
κορυφογραµµή δεσπόζουν 
τα βουνά Ζας, Κόρωνος 
και Φανάρι τα ψηλότερα 
των Κυκλάδων. 
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Τ  
ο Naxian Utopia Exclusive Villas & 
Suites Resort µπορεί εύκολα να χα-
ρακτηριστεί ως το απόλυτο ησυχα-
στήριο των καλοκαιρινών διακο-

πών. Το βλέµµα του επισκέπτη χάνε-
ται στη θάλασσα, ενώ το λευκό που κυ-
ριαρχεί στο χώρο αφήνει το µυαλό να 
ξεκουραστεί και να πάρει δυνάµεις για 
µια νέα δηµιουργική χρονιά. 

Χτισµένο πάνω σε έναν βραχώδη λόφο 
βρίσκεται λίγα µόλις µέτρα από τη διάση-
µη παραλία του Άγιου Προκόπιου. Εδώ η 
κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και η παραδο-
σιακή δεξιοτεχνία, συνταιριάζει αρµονικά 

µε τη διακριτική πολυτέλεια, το σύγχρο-
νο design και τις προσωποποιηµένες πα-
ροχές, µεταξύ των οποίων η ιδιωτική πι-
σίνα, τα king size κρεβάτια Coco-mat, τα 
πολυτελή είδη περιποίησης και το µπά-
νιο µε µπανιέρα και ντους ψιλής βροχής.

Το Naxian Utopia προσφέρει όλες τις 
ανέσεις ενός υπερπολυτελούς καταλύ-
µατος, ενώ το προσωπικό του είναι δί-
πλα στον κάθε επισκέπτη για να του πα-
ρέχει κατόπιν αιτήµατος την αγαπηµέ-
νη του εφηµερίδα, τη διοργάνωση µίας 
ξεχωριστής κρουαζιέρας ή να πληµµυ-
ρίσει το δωµάτιο του µε λουλούδια της 

προτίµησής του. Οι πέντε πολυτελείς βί-
λες και οι τέσσερις σουίτες µε ιδιωτικές 
πισίνες είναι ιδανικές για ζευγάρια και 
µεγάλες οικογένειες. 

Την ξεχωριστή εµπειρία που προ-
σφέρει το  Naxian Utopia Exclusive 
Villas & Suites Resort  συµπληρώνουν 
η δυνατότητα απόλαυσης ενός επαγ-
γελµατικού µασάζ πλάι στην πισίνα 
και η διοργάνωση από το προσωπικό 
του ξενοδοχείου µιας µαγευτικής βρα-
διάς για δύο στο νησί της Νάξου, ενώ 
τα παιδιά θα διασκεδάζουν µε τους 
έµπειρους συνεργάτες του Resort. 

NAXIAN UTOPIA 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΤΟΠΙΑ…
Κυκλαδίτικη παραδοσιακή αρχιτεκτονική µε διακριτική πολυτέλεια

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Ν Α Ξ Ο Σ
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Το συγκρότηµα βρίσκεται 
µόλις 500 µ. από τη διά-
σηµη παραλία του Άγιου 
Προκόπιου και 5 χλµ. από 
τη Χώρα και το λιµάνι της 
Νάξου, σε κοµβικό σηµείο 
προσφέροντας εύκολη 
πρόσβαση τόσο στην πόλη 
της Νάξου όσο και στην 
ενδοχώρα.

Δίπλα στις 
ανάγκες κάθε 
επισκέπτη 
βρίσκεται το 
προσωπικό 
του Naxian 
Utopia 

1
Το λευκό που κυριαρχεί στο χώρο αφήνει το 
µυαλό να ξεκουραστεί και να πάρει δυνάµεις για 
µια νέα δηµιουργική χρονιά.

2 
Το Naxian Utopia προσφέρει κοµψές σουίτες 
και βίλες, όλες µε ιδιωτική πισίνα και στυλ που 
ακολουθεί την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. 

3
Το συγκρότηµα βρίσκεται πάνω σε έναν βραχώδη 
λόφο µε απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.

4
Το εξαιρετικό πρωινό που σερβίρεται φτιάχνεται 
από παραδοσιαικά και φρέσκα υλικά. 

5 & 6 
Στις βίλες και τις σουίτες του ξενοδοχείου οι 
επισκέπτες θα βρουν πολυτελή είδη περιποίησης και 
µπάνιο µε µπανιέρα και ντους ψιλής βροχής.

1

2

3

4

5

6
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ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ ΑΥΡΑΣ
Ανακαλύψτε την Νάξο διασχίζοντας µε άλογο τις δαντελωτές παραλίες  
του νησιού, αλλά και τα σκιερά, καταπράσινα µονοπάτια της ενδοχώρας
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Γ Ι Α  Ν Α  Ξ Ε Ρ Ε Τ Ε

Μία θέση 
στα Γκίνες 

∆εκάδες εθελο-
ντές, 650 κιλά 
ακαθάριστες 
πατάτες Νάξου, 
550 λίτρα από το 
εξαιρετικής ποιό-
τητας ελαιόλαδο 
και 22 καζάνια 
χρειάστηκαν για 
το νέο µεγάλο 
ρεκόρ. Η Νάξος 
το ‘πε και το 
‘κανε. Κατά τη 
διάρκεια του 
8ου Φεστιβάλ 
Πατάτας, στις 15 
Ιουλίου, κατάφε-
ρε να καταρρίψει 
το ρεκόρ Γκίνες 
τηγανητής 
πατάτας, µε τη 
µεγαλύτερη 

ποσότητα στον 
πλανήτη. 
Χιλιάδες κόσµου 
συγκεντρώθηκαν 
κι φέτος στο Φε-
στιβάλ της Ένω-
σης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, 
για να δουν την 
ηλεκτρονική 
ζυγαριά που έπε-
φταν οι τηγανη-
τές πατάτες, να 
ανεβαίνει και να 
δείχνει τα µαγικά 
554 κιλά. Μέχρι 
σήµερα το ρεκόρ 
κατείχε η Twin 
Oaks Farms, στο 
Idaho στις ΗΠΑ 
µε 454.95 κιλά.

Α 
ν το άθληµα της ιππασίας είναι 
το αγαπηµένο σας, ζήστε µία µο-
ναδική εµπειρία διασχίζοντας µε 
άλογο τις αµµουδιές της Αγίας 

Άννας και της Πλάκας αλλά και το εσω-
τερικό του νησιού εκεί όπου τα µονο-
πάτια δηµιουργούν διαδροµές απαρά-
µιλλης οµορφιάς.

Επιπλέον, το δίκτυο από χωµατόδρο-
µους και µικρούς επαρχιακούς δρό-
µους χωρίς µεγαλη κίνηση, που καλύ-

πτει όλο το νησί, προ-
σφέρει στους φί-

λους της ποδη-
λασίας, µονα-
δικές διαδρο-
µές. Η παρα-

λιακή ζώνη κατα µήκος της Ν.∆. ακτής, 
από την Αγία  Άννα µέχρι το Καστρά-
κι, αποτελεί µία πολύ καλή επιλογή. 
Οι πιο τολµηροί µπορεί να ακολουθή-
σουν την διαδροµή από το Σαγκρί µέ-
χρι τον όρµο της Αγιασσού. Η ορεινή 
Νάξος προσφέρει πανέµορφες διαδρο-
µές για όσους θέλουν να δοκιµάσουν 
τα όριά τους. Μπορείτε ακόµα να συµ-
µετάσχετε σε οργανωµένους ποδηλατι-
κούς γύρους, όπου σας παρέχεται όλος 
ο εξοπλισµός.

Η Νάξος µε τους δυνατούς ανέµους 
ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που 
τα µελτέµια κάνουν αισθητή την πα-
ρουσία τους, προσφέρεται ιδιαίτερα 
για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.

Στις οργανωµένες παραλίες του Αγί-
ου Γεωργίου, της Πλάκας και της Μι-
κρής Βίγλας οι φανατικοί λάτρεις του 
windsurfing και του kitesurf επιδί-
δονται για ώρες στο αγαπηµένο τους 
άθληµα παίζοντας µε τα κύµατα. Βέβαια 
υπάρχουν και άλλες παραλίες όπως η 
Αγία Άννα και  ο Αµίτης όπου θα συνα-
ντήσει κανείς κόσµο να κάνει σερφ. 

Για τον υπόλοιπο κόσµο που αγα-
πά το θαλάσσιο σκι και τα σπορ όπως 
banana και cubes οι οργανωµένες 
παραλίες διαθέτουν εξοπλισµό προς 

ενοικίαση για να απολαύσετε τη βόλτα 
σας και να γεµίσετε αδρεναλίνη.

Απολαύστε το θαλάσιο σκι 
στις οργανωµένες παραλίες.

Βanana και cubes θα βρείτε 
επίσης σε πολλά σηµεία.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΣΠΟΡ
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ παραδοσιακά φαγητά 
της Νάξου. Συνηθιζόταν σε γάµους και 
πανηγύρια και πάντα σερβιριζόταν µε 
µακαρόνια. Το όνοµά του προέρχεται 
από το ιταλικό «arrosto» που σηµαίνει 
κρέας κοκκινιστό. 

Τα υλικά είναι για 8 άτοµα:
1 ½ κιλό χοιρινό µπούτι
5-6 σκελίδες σκόρδο
Αλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι
2-3 ώριµες ντοµάτες τριµµένες
2-3 κουταλιες πελτές (προαιρετικά)
2 φλιτζάνια κόκκινο κρασί
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
2-3 φύλλα δάφνης
Μισό κουταλάκι ζάχαρη
Μακαρόνια ~ κατά προτίµηση χοντρά 

Εκτέλεση
Καθαρίζουµε το σκόρδο και το ανα-

κατεύουµε µε το αλατοπίπερο.
Τρυπάµε το κρέας µε µαχαίρι και βά-

ζουµε στις σχισµές µιά σκελίδα σκόρδο 

µαζί µε µπόλικο αλατοπίπερο.
Σε µεγάλη και πλατιά κατσαρόλα ζε-

σταίνουµε το λάδι και ροδίζουµε το 
κρέας καλά από όλες τις πλευρές.

Το σβήνουµε µε το κρασί και το αφή-
νουµε να βράσει για 5 λεπτά.

Προσθέτουµε τις ντοµάτες – και τον 
πελτέ αν οι ντοµάτες δεν είναι πολύ 
ώριµες – την ζάχαρη και τη δάφνη και 
αφήνουµε να σιγοβράσει για 3 ώρες 
περίπου. Αν χρειαστεί, προσθέτουµε λί-
γο ζεστό νερό που και που.

Βράζουµε χωριστά τα µακαρόνια και 
τα σουρώνουµε.

Βγάζουµε το κρέας σε πιατέλα, περι-
µένουµε να κρυώσει ελαφρά και το κό-
βουµε σε φέτες. 

Η παραδοσιακή διαδικασία είναι να 
ρίξουµε τα µακαρόνια στη σάλτσα και 
να τα ανακατέψουµε καλά για να απορ-
ροφήσουν όση περισσότερη σάλτσα γί-
νεται ~ αλλιώς, τα σερβίρουµε σε πιά-
τα και τα περιχύνουµε µε τη σάλτσα, 
βάζοντας δίπλα τις φέτες του κρέατος.

ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ 
ΠΡΟ∆Ι∆ΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΧΟΙΡΙΝΟ ΡΟΣΤΟ 

ΘΕΛΕΙ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΘΕΙ ΑΡΓΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΟΛΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ  

ΑΝ Η ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ παράδοση 
στη Νάξο ξεκινά από τον Θεό Απόλ-
λωνα, που άφησε στο νησί τον γιο 
του Αρισταίο, µεγάλο τυροκόµο, να 
µάθει στους κατοίκους την τέχνη, 
δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν 
η µεγάλη παράδοση του νησιού 
στην παραγωγή προϊόντων εξαι-
ρετικής γεύσης. 
Πέρα από τον µεγάλο πρεσβευτή 
της αξιώτικης τυροκοµίας, τη γρα-
βιέρα, η Νάξος µπορεί να υπερη-
φανεύεται και για το Αρσενικό της. 
Γνωστό τουλάχιστον από τον 19ο 
αιώνα, παράγεται από  ένα συνδυ-
ασµό πρόβειου και κατσικίσιου γά-
λακτος που θερµαίνεται και πήζει 
µε πυτιά. Η µάζα αυτή στη συνέχεια 
στραγγίζει σε καλούπια από καλά-
θια, από τα οποία παίρνει και το τε-
λικό της σχήµα. Αφού έχει στραγ-
γίξει το τυρί και έχει αποκτήσει την 
απαραίτητη συνοχή, βυθίζεται πά-
λι σε τυρόγαλο, αλείφεται µε αλάτι 
και αφήνεται να ωριµάσει για του-
λάχιστον τρεις µήνες.  
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H ZΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ 
ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
Την πρωτοποριακή προσέγγιση 
της Honda, η οποία εστιάζει στην 
κατασκευή αυτοκινήτων που 
βελτιώνουν τη ζωή των κατόχων τους, 
εκφράζει απόλυτα το HR-V
Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η Σ

Μ 
ια µοναδική πρόταση στην 
κατηγορία των crossover 
αποτελεί το HR-V, που προ-
σφέρει γοητευτική εµφάνι-

ση coupé µε στιβαρότητα SUV, χώ-
ρους και πολυµορφικότητα ενός 
MPV, προηγµένη αλλά απολαυ-
στική οδηγική εµπειρία και επιδό-
σεις µε οικονοµία.

Με την πρώτη µατιά, το HR-V προ-
βάλλει µία εικόνα νεανικότητας µε 
άποψη, όπου οι τολµηρές γραµµές 
ενός coupé «αγκαλιάζουν» ένα στι-
βαρό µε ψηλή κορµοστασιά SUV, το 
οποίο παράλληλα προσφέρει και 
κορυφαία αεροδυναµική επίδο-
ση. «Το µυστικό ήταν ένας συνδυ-
ασµός υπερυψωµένων καθισµάτων 

και αντοχής που αποτελούν και τις 
βασικές αξίες ενός SUV µε µία νέα 
συναισθηµατική προσέγγιση» σχο-
λιάζει ο Masaki Kobayashi, project 
leader για το στυλ του HR-V. 

Στο εσωτερικό, προσφέρει στους 
επιβάτες κορυφαία ευρυχωρία και  
-χάρη στο καινοτόµο σύστηµα Magic 
Seat, το οποίο συνδυάζεται µε την 
τοποθέτηση του ρεζερβουάρ καυσί-
µου στο κέντρο – εξαιρετική ευελι-
ξία, ενώ δηµιουργεί έντονα µια αί-
σθηση του προσωπικού χώρου για 
κάθε επιβάτη. 

Ο χώρος φόρτωσης είναι επί-
σης εντυπωσιακός µε χωρητικότη-
τα 470 (Elegance & Executive) λίτρα 
µε τα πίσω καθίσµατα σε όρθια θέ-

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   A U T O
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ΣΕΙΡΑ EARTH DREAMS
ME KINHTΗΡΕΣ 
DIESEL ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΤΟ HONDA HR-V διατίθεται από 
το ξεκίνηµα των πωλήσεών του µε 
έναν πολύ αποδοτικό 1,6 i-DTEC 
diesel (120 PS) και έναν βενζινο-
κινητήρα 1,5 i-VTEC (130 PS), και 
οι δύο της σειράς Earth Dreams 
Technology της Honda. Ο diesel 
συνδυάζεται µε εξάρι µηχανικό κι-
βώτιο, ενώ ο βενζινοκινητήρας αντί-
στοιχα είτε µε εξατάχυτο µηχανικό 
ή µε CVT. Αξιόπιστη ισχύ ακινητο-
ποίησης για το HR-V προσφέρει ένα 
νέο σύστηµα δισκόφρενων, µε αε-
ριζόµενους εµπρός δίσκους 293 
χλστ. και συµπαγείς πίσω δίσκους 
282 χλστ.. Ηλεκτρονικά βοηθήµατα 
που αυξάνουν την ισχύ πέδησης και 
βελτιώνουν τη σταθερότητα του οχή-
µατος είναι: ABS, EBD, Brake Assist, 
Vehicle Stability Assist και Hill Start 
Assist. Οι µεσαίες και ανώτερες εκ-
δόσεις περιλαµβάνουν το Advanced 
Driver Assist System της Honda.

ση, που µπορεί να φτάσει τα 1.026 
λίτρα. Το φαρδύ άνοιγµα της πίσω 
πόρτας (1.180 χλστ.) και το χαµηλό 
ύψος φόρτωσης (650 χλστ.) προ-
σφέρουν εύκολη πρόσβαση. 

Η σχεδίαση του ταµπλό αποτυπώ-
νει την εικόνα της στιβαρότητας µε 
premium λεπτοµέρειες, όπως ένα 
πάνελ σε piano-black. Αξίζει επίσης 
να σηµειωθεί η προηγµένη συνδε-
σιµότητα και ενηµέρωση/ψυχαγω-
γία που προσφέρει στο νέο HR-V το 
σύστηµα Honda Connect (Elegance 
& Executive), που είδαµε για πρώτη 
φορά στην Ευρώπη στο 2015 CR-V.  
Η πρόσβαση στο σύστηµα γίνεται 
µέσω µιας οθόνης αφής 7 ιντσών 
στο κέντρο του ταµπλό. 

Με σταθερή ταχύτητα 
100 χλμ./ώρα, οι 
επιβάτες απολαμβάνουν 
μία ήσυχη καμπίνα με 
θόρυβο μόλις 65 dB

Όπως όλα τα 
νέα οχήµα-
τα Honda που 
πωλούνται 
στην Ευρώ-
πη, το HR-V 
εφοδιάζεται 
µε µία ευρεία 
σειρά τεχνο-
λογιών πα-
θητικής και 
ενεργητικής 
ασφάλειας 

Tα αυτοκί-
νητα Honda 
διαθέτει 
στην Ελλά-
δα η Αδελφοί 
Σαρακάκη 
ΑΕΒΜΕ.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   A U T O
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∆ΡΩΜΕΝΑ
Ο , Τ Ι  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Τ Ε . . .

Η 
Οµάδα Ι∆ΕΑ παρουσιάζει ένα µεθυστικό πανηγύ-
ρι πάνω στην ιστορία του Οιδίποδα. Μια µυστα-
γωγία που αναζητά τις βαθιές, χοϊκές, αιµάτινες 
ρίζες. Τις δικές µας ρίζες. Πρόκειται για µια σύν-

θεση που βασίζεται στον κεντρικό άξονα των τεσσάρων 
τραγωδιών, που αναφέρονται στην καταραµένη γενιά 
του Οιδίποδα, τους προγόνους και τους επιγόνους του. 
Ξεκινώντας από την εποχή του Κάδµου και την ίδρυση 
της Θήβας, γενιά τη γενιά ταξιδεύει σε όλο το µύθο της 
γενιάς των Λαβδακιδών σε µια µυσταγωγική ατµόσφαι-
ρα, όπου οι ήρωες -επτά ηθοποιοί και ο σκηνοθέτης, ως 
µουσικός επί σκηνής- σκαρφαλώνουν στο δέντρο του 
Οιδίποδα και από κλαδί σε κλαδί εµβαθύνουν στο τραγι-
κό φορτίο των ηρώων και την πορεία τους µέσα στο χρό-
νο. Οι ηθοποιοί για ένα µεγάλο µέρος της παράστασης 
αιωρούνται σε πανιά. Πίσω από αυτές τις εναέριες δρά-
σεις κρύβεται µια απλή αρχή: Ο τραγικός ήρωας δεν εί-
ναι τίποτα άλλο παρά µια µαριονέτα στα χέρια των θεών. 
Μία φρέσκια πρόταση που ξεφεύγει από τις κλασικές 
θεατρικές νόρµες. Η εικαστική επιµέλεια ανήκει στην 
Βασιλική Σύρµα και επιβεβαιώνει και συνοδοιπορεί µε 
τη σκηνοθετική προσέγγιση του Κώστα Γάκη.

ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ 
ΤΟΥ ΟΙ∆ΙΠΟ∆Α 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

I N F O

> ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ
2 Αυγούστου στα 
Χανιά, 3 Αυγού-
στου στο Ηρά-
κλειο Κρήτης, 11 
Σεπτεµβρίου στην 
Ηλιούπολη και 12 
Σεπτεµβρίου στου 
Παπάγου.

Ο Κωνσταντίνος 
Μπιµπής, για την ερ-
µηνεία του Οιδίποδα 
και του φύλακα στην 
παράσταση, τιµήθηκε 

µε το Βραβείο 
Χόρν 2017.

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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2017 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ56

Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

56-63_drwmena-tainies-biblia_neww.indd   56 25/07/2017   17:24



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 57

∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΣΤΟ ΗΡΩ∆ΕΙΟ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΜΟΡΙΣ ΜΠΕΖΑΡ
ΤΙΜΩΝΤΑΣ τα τριάντα χρόνια από 
την ίδρυσή τους αλλά και τα δέκα χρο-
νια από το θάνατο του δηµιουργού 
τους, τα θρυλικά Μπαλέτα Béjart της 
Λωζάνης έχουν το Ηρώδειο ως κο-
ρυφαίο σταθµό της νέας παγκόσµι-
ας περιοδείας τους, για δύο βραδιές, 
την Κυριακή 17 & τη ∆ευτέρα 18/9, µε 
το πρόγραµµα «Béjart fête Maurice». 

ΞΑ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ν’ απο-
τελεί όχι απλώς  πεδίο δράσης αλ-
λά οργανικό κοµµάτι της ταινίας, 
το «ΞΑ ΜΟΥ»  της Κλειώς Φανουρά-
κη δεν είναι µια ταινία για την ελ-
ληνική κρίση. Είναι µια αισιόδοξη 
ταινία για όλες τις κρίσεις µε πρω-
ταγωνιστή τον Γιώργο Χωραφά.

ΕΙΡΗΝΗ / ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Ένα κωµικοτραγικό θεατρικό έργο, 
που εξελίσσεται στην Αθήνα της κρίσης

H 
υπόθεση του έργου είναι 
γνωστή. Οι θεοί τιµωρούν 
τους Έλληνες για τον εµφύ-
λιο σπαραγµό τους, εγκα-

ταλείποντας τον Όλυµπο. Τη θεϊκή 
εξουσία σφετερίζεται ο Πόλεµος που 
κλειδώνει την Ειρήνη σε µια σπηλιά 
κι έτσι οι Έλληνες πολεµούν µεταξύ 
τους ασταµάτητα, η γη εγκαταλείπεται 
και οι σοδειές καταστρέφονται. Ένας 
αµπελουργός σε απόγνωση, ο Τρυγαί-
ος, αποφασίζει να πάει στον Όλυµπο, 
πετώντας πάνω σ’ ένα σκαθάρι, για να 
απελευθερώσει την Ειρήνη, που όχι 
µόνο θα συµφιλιώσει τους εχθρούς, 
αλλά θα αναγεννήσει και τη φύση. 

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου 2017
Το Εθνικό Θέατρο ανέθεσε στον συν-
θέτη Νίκο Κυπουργό (µουσική σύνθε-
ση) και στον νέο συγγραφέα ∆ηµοσθέ-
νη Παπαµάρκο (λιµπρέτο) τη δηµιουρ-

γία µιας µουσικής παράστασης, βασι-
σµένης στην «Ειρήνη» του Αριστοφά-
νη. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο 
σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Αρβανιτά-
κης, ενώ τον ρόλο του Τρυγαίου ερµη-
νεύει ο Τζίµης Πανούσης.
Η Ειρήνη παρουσιάστηκε στα Μεγά-
λα ∆ιονύσια το 421 π.Χ., αποσπώντας 
το δεύτερο βραβείο, λίγες µόλις ηµέ-
ρες πριν από τη σύναψη της Νικείας 
Ειρήνης, που συνοδευόταν από ελπί-
δες για το τέλος του Πελοποννησιακού 
πολέµου. Αυτή ακριβώς η εύθραυστη, 
όπως αποδείχθηκε, ισορροπία µεταξύ 
του πολέµου και της ειρήνης, το ηρα-
κλείτειο ρητό «Πόλεµος πάντων µεν 
πατήρ εστί» και το ακανθώδες ερώτη-
µα κατά πόσο η ειρήνη είναι συνώνυ-
µο της ευτυχίας και της αρετής εµπνέ-
ουν τους συντελεστές της ιδιαίτερης 
αυτής παράστασης.

Ιnfo Η παράσταση βρίσκεται 
σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Σ Ι Ν Ε Μ Α

1 7 & 1 8  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 11ο Φεστιβάλ Οίτης 
στα Λελέικα Υπάτης
Άλλο ένα καλοκαίρι στον Τόπο Τεχνών 
«Χώρα» γεµάτο πολιτιστικές εκδηλώσεις για 
µικρούς και µεγάλους έως τις 11 Σεπτεµβρίου.

02 Κώστας Ρεΐσης - «Από 
βουνά σ’ ωκεανό» Mια ολο-
κληρωµένη δισκογραφική δου-
λειά, µε τραγούδια που ηχο-
γραφήθηκαν στην Κάλυµνο, 
απ’ όπου κατάγεται ο συνθέτης.

03 Θερισµός - ∆ηµήτρης 
Τερζής ∆έκα άνθρωποι ανα-
ζητούν το δρόµο να γλιτώσουν 
απ’ την αβεβαιότητα µιας χώ-
ρας εν κρίσει. Το βιβλιο κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Ιωλκός.

04 Αλέξης Ζορµπάς Τον 
θρυλικό «Ζορµπά» φέρνουν 
στη σκηνή οι Φασουλής, Ρέπ-
πας και Παπαθανασίου, µε τον 
Βαλτινό πρωταγωνιστή κι έναν 
20µελή θίασο επί σκηνής.

05 Οι χωριάτες του Ονορέ 
ντε Μπαλζάκ Σκοπός αυτού 
του βιβλίου είναι να δείξει ανά-
γλυφα τις κύριες µορφές ενός 
λαού ξεχασµένου από τόσες 
συγγραφικές πέννες.

06 Φεστιβάλ Τήνου Ένα 
ταξίδι σε γνώριµα και νέα 
πολιτιστικά µονοπάτια µε 
φόντο τα χειροποίητα χω-
ρια και το επιβλητικό τοπίο 
της Τήνου.

ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Φεστιβάλ της χώρας 
γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια του ως ένα κορυφαίο 
πολιτιστικό γεγονός, που διοργανώνεται κυρίως στο 
αρχαίο θέατρο Φιλίππων Καβάλας (καθώς και σε αυ-
τό της Θάσου) και φέτος θα διαρκέσει έως τις 27 Αυ-
γούστου, τιµώντας «όλους εκείνους τους πρωτεργά-
τες της θεσµοθέτησής του», όπως σηµειώνει ο Καλλι-
τεχνικός ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ Θοδωρής Γκόνης.

Με σειρά µουσικών εκδηλώσεων στο δί-
κτυο των µουσειών του το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) γιορ-
τάζει την Πανσέληνο του Αυγούστου, η 
οποία έρχεται στις 7 του µηνός. Πιο συ-
γκεκριµένα στις 4 Αυγούστου (21.00 µ.µ.) 
στο Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας στο Βό-
λο σε συνεργασία µε τον Πολυχώρο Τσα-
λαπάτα, η Σαββέρια Μαργιολά θα ταξιδέ-
ψει το κοινό µε όχηµα µαγευτικές µελωδί-
ες, ενώ την επόµενη ηµέρα, στις 5 Αυγού-
στου (21.00 µ.µ.), την πολυτάλαντη καλ-
λιτέχνιδα θα φιλοξενήσει το Μουσείο Με-
τάξης στο Σουφλί. Την ίδια µέρα και ώρα 
στο Μουσείο Ελιάς στην Σπάρτη ο Βασί-

λης Λέκκας ερµηνεύει γνωστά τραγούδια, 
χαραγµένα στην ψυχή, ενώ στις 6 Αυγού-
στου (20:30 µ.µ.) στο Μουσείο Μαστίχας ο 
Χιώτης συνθέτης Λευτέρης Βενιάδης πα-
ρουσιάζει για πρώτη φορά το νέο του έρ-
γο «Στο τραπέζι». Τέλος στις 7 Αυγούστου 
στο Μουσείο Στυµφαλίας το κοινό θα απο-
λαύσει έντεχνη µουσική στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Σικυώνια 2017».

Σ
Ε

 Α
Ρ

Ι
Θ

Μ
Ο

Υ
Σ

3.100
είναι συνολικά τα νησιά της Ελλά-
δας αλλά από αυτά κατοικούνται 

µόλις τα 170. Το µεγαλύτερο νησί 
είναι η Κρήτη µε 8.260 τετρ. χλµ.

137
ΧΛΜ.

Το 80% της Ελλάδας είναι ορεινό και λόγω αυτής της γεωµορ-
φολογίας δεν έχει κανένα πλόιµο ποτάµι. Παρόλα αυτά κανένα 

µέρος της δεν απέχει από τη θάλασσα περισσότερα από 137 χλµ.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

80% 
ορεινό
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 Στη Μαρίνα και την Καρδάµαινα
Η 3η Γιορτή Γαστρονοµίας και Τοπικών 
Προϊόντων, που αποτελεί θεσµό για τo 
νησί, θα πραγµατοποιηθεί στη Μαρίνα της 

Κω το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 και στο λιµάνι (θεα-
τράκι) της Καρδάµαινας το Σάββατο 19 Αυγούστου 2017.

 Ολοι µαζί οι παραγωγικοί φορείς του νησιού
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο ∆ήµος της Κω, ο Σύλ-
λογος Τοπικής Γαστρονοµίας «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» και οι παραγωγι-
κοί φορείς, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 Γνωριµία µε την τοπική αγροτική παραγωγή
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να γευτούν ντόπιες νοστιµιές, να γνωρίσουν τους 
παραγωγούς και τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα της Κω. 

Τις εκδηλώσεις στηρίζουν η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Επιχει-
ρήσεων ενώ η εκδήλωση προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

 Ένα ταξίδι γεµάτο αναµνήσεις για τον επισκέπτη
H Kως µε αυτόν τον τρόπο επενδύει στον γαστρονοµικό του-
ρισµό και εντάσσει τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και την 
τοπική γαστρονοµία στην τουριστική της ταυτότητα. 

Γ Ι Ο Ρ Τ Η

Η ΚΩΣ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ 
ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
«Η Κως αλλιώς... ΓαστρονοµιΚΩΣ» είναι 
το σύνθηµα της Γιορτής Γαστρονοµίας και 
Τοπικών Προϊόντων, που πραγµατοποιείται 
για τρίτη συνεχόµενη χρονιά στο νησί του 
Ιπποκράτη. Επιπλέον στόχος για φέτος, να 
επιβεβαιώσει ότι το νησί επιστρέφει στους 
κανονικούς του ρυθµούς
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

Corfu Beer 
Festival
Το πενθήµερο 
φεστιβάλ χειρο-
ποίητης µπύρας 
και γαστρονοµίας 
µε ελεύθερη 
είσοδο, στο οποίο 
κάθε χρόνο φιλο-
ξενείται µια ξένη 
χώρα, διοργανώ-
νεται για τέταρτη 
χρονιά στον 
Αρίλλα. Φέτος θα 
διαρκέσει από 27 
Σεπτεµβρίου έως 
1η Οκτωβρίου µε 
φιλοξενούµενη 
την Τσεχία, µια 
χώρα µε τη µε-
γαλύτερη ιστορία 
στην µπύρα.
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

E Ρ Χ Ε Τ Α Ι  Τ Ο Ν  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Η 
πρώτη ταινία µεγάλου µήκους που είναι εξ 
ολοκλήρου ζωγραφισµένη στο χέρι είναι 
το Loving Vincent, αφού σύµφωνα µε τους 
δηµιουργούς της,  την Πολωνή Ντορότα 

Κοµπιέλα και τον Άγγλο Χιου Γουέλτσµαν, αυτός 
ήταν ο πιο σωστός κινηµατογραφικά τρόπος για 
να ξεδιπλωθεί σε ένα εικαστικό περιβάλλον το µυ-
στήριο του θανάτου του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. 
Έτσι, αφού πρώτα γυρίστηκε η ταινία µε τους ηθο-
ποιούς να ερµηνεύουν τους ρόλους τους σε υπο-
τυπώδη σκηνικά, η συνέχεια ανήκε σε 125 επαγ-
γελµατίες ζωγράφους, µεταξύ των οποίων και 
πολλοί Έλληνες, που ανέλαβαν να ντύσουν την 
ταινία µε την τέχνη τους και προσπαθώντας να 
πατήσουν στην τεχνοτροπία του Βαν Γκογκ, δη-
µιουργώντας 65.000 καρέ.
Επίσης ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για την έν 
λόγω ταινία, η οποία αναµένεται να βγει στις κι-
νηµατογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο, είναι ότι 
πρώτη πανελλαδική προβολή της έγινε στο Λεω-
νίδιο Κυνουρίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μελι-
τζάzz στις 7 Ιουλίου. Όπως µάλιστα ανέφερε ο 
δήµαρχος Ν. Κυνουρίας, Χαράλαµπος Λυσίκατος 
«σκοπός ήταν να µετατρέψουµε το Λεωνίδιο σε 
ένα µεγάλο ατελιέ»... Και το κατάφεραν αφού οι 
εκθέσεις ζωγραφικής, τα εικαστικά εργαστήρια 
και µια σειρά προβολών µε ταινίες που είχαν σχε-
τική θεµατολογία έστρωσαν το χάλι για την πρε-
µιέρα της βιογραφικής ταινίας «Loving Vincent» 
που κέρδισε το βραβείο κοινού στο Ανσί.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, το «Loving Vincent» 
έχει το σεναριακό σχήµα ενός αστυνοµικού θρί-
λερ, το οποίο είναι βασισµένο σε 800 επιστολές 
που έστειλε ο Βαν Γκογκ ενώ το βασικό ερώτηµα 
που διατρέχει ολόκληρη την ταινία είναι το εάν τε-
λικά ο Βαν Γκογκ αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε.

Asia Fruit Logistica
Από 6 ως 8 Σεπτεµβρίου θα 
πραγµατοποιηθεί η διεθνής 
έκθεση νωπών προϊόντων, 
που διοργανώνεται στο εκθε-
σιακό κέντρο Asia World-Expo 
Center του Χονγκ Κονγκ.

Για το Επιτραπέζιο Σταφύλι
Το διάστηµα από 1η έως 7 
Οκτωβρίου η Ιταλία θα φιλοξε-
νήσει το 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
Επιτραπέζιου Σταφυλιού, που 
αποτελεί κορυφαίο επιστηµο-
νικό γεγονός για τον κλάδο.

Anuga 2017
Η  διεθνής έκθεση τροφίµων 
και ποτών, που θα λάβει χώρα 
από  7 ως 11 Οκτωβρίου στην 
Κολωνία, αποτελεί µία από τις 
σηµαντικότερες επιχειρηµατι-
κές πλατφόρµες για τον κλάδο.

Mac Fruit Attraction 
H διεθνής εµπορική έκθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανι-
κών θα πραγµατοποιηθεί από 
τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 
στη Μαδρίτη και από 22 έως 
24 Νοεµβρίου στη Σαγκάη. 

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
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Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Υ Π Ο ∆ Ο Χ Η  Φ Ε Τ Ο Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ε Σ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η SITEVI 

M 
ε έµφαση στην 
καινοτοµία η δι-
εθνής έκθεση 
αγροτικού εξοπλι-

σµού και τεχνογνωσίας για 
την παραγωγή αµπέλου-οί-
νου, ελιάς και οπωροκηπευ-
τικών, SITEVI, θα εορτάσει 
φέτος τα 40 χρόνια της από 
τις 28 ως τις 30 Νοεµβρίου 2017, στο Εκ-
θεσιακό Πάρκο του Μονπελιέ της Γαλλίας. 
«Με περισσότερους από 100 νέους εκθέ-
τες η SITEVI αναδεικνύεται ως ο χώρος συ-
νάντησης του επιχειρείν και της καινο-
τοµίας όλων των παραγωγών» τονίζει η 
Martine Dégremont, διευθύντρια της έκ-
θεσης, ενώ συµπληρώνει: «Η SITEVI ανε-
βάζει τον πήχη φέτος καλύπτοντας το 97% 
της εµπορικής της επιφάνειας έναντι 87% 
το 2015 την ίδια περίοδο. Σε αυτό συνέβα-
λε η µεγάλη άνοδος του αριθµού των δι-
εθνών επιχειρήσεων (+ 12 %), ενώ σηµα-

ντική είναι και η αύξηση στους 
τοµείς της οινοποίησης, της συ-
σκευασίας και των υλικών δεν-
δροκαλλιέργειας, των κηπευτι-
κών και των χώρων πρασίνου, 
επιβεβαιώνοντας έτσι τη βούλη-
σή της έκθεσης να ανταποκρι-
θεί στις ανάγκες τριών παραγω-
γικών κλάδων». 

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, µε την 
ευκαιρία των σαράντα της χρόνων, η SITEVI 
δίνει ακόµα περισσότερο χώρο στην καινο-
τοµία µε το χωριό  «Start-up» να φιλοδοξεί 
να γίνει το εφαλτήριο των καινοτόµων νέ-
ων επιχειρήσεων και το «Forum» να προ-
σκαλεί στον ίδιο χώρο τους καλύτερους των 
επιµέρους κλάδων. Φυσικά θα υπάρχουν 
όπως κάθε χρόνο τα Βραβεία Καινοτοµί-
ας SITEVI ενώ έντονη κινητικότητα αναµέ-
νεται και στην εξωτερική ζώνη επιδείξεων 
«Spot Démo», αφιερωµένη στα µηχανήµα-
τα εν λειτουργία, και ειδικά στη ροµποτική.

Η πρώτη έκθεση 
της Πελοποννήσου
Ραντεβού από 27 Σεπτεµβρίου έως 1η 
Οκτωβρίου στο Κτίριο Φραγκίστα, 4ο χλµ. 
Άργους - Ναυπλίου, δίνει η πρώτη έκθεση 
«Πελοπόννησος EXPO», που θα φιλοξενήσει 
από ηµερίδες και συνέδρια για τις εξαγωγές, 
marketing και b2b επιχειρηµατικές συναντή-
σεις µέχρι live cooking και happenings.

Η Ελλάδα µαζί µε την Κίνα  
στο «∆ρόµο του Μεταξιού»
Στο πλαίσιο της 82ης ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, στην οποία τιµώµενη χώρα 
για το 2017 είναι η Κίνα, το Balkans & 
Black Sea Cooperation Forum (BBSF) 
σε συνεργασία µε τη ∆ΕΘ-Helexpo 
διοργανώνουν συνεδρία αφιερωµένη στον 
«∆ρόµο του Μεταξιού» την Παρασκευή 15 
Σεπτεµβρίου από 16.30 έως 21.00 µ.µ..

Α Ρ Γ Ο Λ Ι ∆ Α

1 5  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Βραβεία αριστείας
Η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ διοργανώ-
τρια των βραβείων Made in Greece, επιβρα-
βεύει παραγωγικές επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην Ελλάδα και επιτυγχάνουν 

επιδόσεις στη δηµιουργία 
και διάθεση προϊόντων. 
Τα βραβεία διεξάγονται 
υπό την αιγίδα του 
ΥΠΑΑΤ και καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής 
υποψηφιοτήτων είναι η 
29η Σεπτεµβρίου.

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  2 0 1 7

29/09   

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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T 
ον αθέατο κόσµο των συναι-
σθηµάτων φωτίζουν 129 αρι-
στουργήµατα τέχνης από όλα 
τα µεγάλα µουσεία του κό-

σµου που φιλοξενεί το Μουσείο 
της Ακρόπολης στο πλαίσιο της έκ-
θεσης «Emotions, Ένας κόσµος συ-
ναισθηµάτων», η οποία ξεκίνησε το 
ταξίδι της από το Ωνάσειο Πολιτι-
στικό Κέντρο Νέας Υόρκης.
«Η περιήγηση στην έκθεση, η οποία 
παρουσιάζεται στο Μουσείο της 
Ακρόπολης από τις 18 Ιουλίου ως 
τις 19 Νοεµβρίου, είναι «ένας θο-
ρυβώδης περίπατος στην ψυχή του 
ανθρώπου, τα πάθη της οποίας εκ-
φράζονται µέσα από το φίλτρο της 
αρχαίας τέχνης. Πολλά από τα εκ-
θέµατα είναι µοναδικά καλλιτεχνή-
µατα, τα οποία για πρώτη φορά πα-
ρουσιάζονται στη χώρα µας, αλλά 
πολλά είναι και εκείνα από ελλη-
νικά µουσεία που για πρώτη φορά 
επικεντρώνεται επάνω τους το διε-

θνές ενδιαφέρον», δήλωσε ο πρό-
εδρος του Μουσείου, ∆ηµήτρης Πα-
ντερµαλής, o οποίος έχει αναλάβει 
τη γενική εποπτεία της νέας παρου-
σίασης της έκθεσης.

Από το Άγαλµα του Έρωτα, αντί-
γραφο έργου του Λύσιππου του 
2ου αιώνα µ.Χ., ως τον Κρατήρα 
µε το Μύθο της Μήδειας (310-300 
π.Χ.) και τους κατάδεσµους µε τις 
κατάρες, «καµιά προκατάληψη, 
κανένα ταµπού δεν περιόρισε a 
priori την επιλογή των προς έκ-
θεση αντικειµένων. Όλα τα συναι-
σθήµατα, από τα πιο υψηλά και 
θετικά έως τα πιο ταπεινά και αρ-
νητικά, παρουσιάστηκαν µε ειλι-
κρίνεια, στο βαθµό που αυτό ήταν 
εφικτό να γίνει µε το διαθέσιµο 
υλικό, τόσο στα ελληνικά όσο και 
στα ξένα µουσεία» σηµείωσε χα-
ρακτηριστικά ο Νίκος Καλτσάς, 
επίτιµος διευθυντής στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο.

« E M O T I O N S »  Σ Τ Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Τ Η Σ  Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ 

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

Η έκθεση θα 
διαρκέσει έως τις 
18 Ιουλίου έως τις 
19 Νοεµβρίου στην 
Αίθουσα Περιοδικών 
Εκθέσεων στο ισό-
γειο του Μουσείου 
Ακρόπολης.

info

∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Συνέδριο για τον Τουρισµό
Στις 19-21 Οκτωβρίου η Σαντορίνη φιλο-
ξενεί το ∆ιεθνές Συνέδριο «Τουρισµός: 
Τάσεις, Προοπτικές και Επιπτώσεις στις 
Επιχειρήσεις και τους Προορισµούς» που 
θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέ-
ντρο Πέτρος Μ. Νοµικός, στο Φηροστεφά-
νι. Πρόκειται για το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
Τουρισµού του Μεταπτυχιακού Προγράµ-
µατος «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική 
του Τουρισµού» του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου και το 13ο συνέδριο της γνωστής 
σειράς IMIC της Ηλιότοπος Συνέδρια, 
που ένωσαν τις δυνάµεις τους.

Το ∆ιαχρονικό Μουσείο στις 
αρχαίες πόλεις της Θεσσαλίας 
Τα σηµαντικότερα από τα διατηρούµενα 
ιστορικά τεκµήρια της περιοχής της 
Θεσσαλίας αναδεικνύει το ∆ιαχρονικό 
Μουσείο Λάρισας, που προσφέρεται ως 
πύλη γνωριµίας και δίνει το έναυσµα ώστε 
να περιηγηθεί κανείς στην πανέµορφη 
αυτή περιοχή. Αλλωστε σήµερα, που η 
περιοχή στηρίζεται όλο και περισσότερο 
στον τουρισµό, η ανάδειξη των µοναδικών 
στοιχείων του παρελθόντος θα αποδώσει 
προστιθέµενη αξία στα τοπικά προϊόντα 
αλλά και στον ίδιο τον τόπο, ο οποίος 
προσφέρεται για ενδιαφέρουσες διαδρο-
µές από στεριά και θάλασσα. Σε αυτή την 
κατεύθυνση το ∆ιαχρονικό Μουσείο, το 
οποίο βρίσκεται στο λόφο «Μεζούρλο» 
στις νότιες παρυφές της πόλης, πάνω 
στον περιφερειακό δρόµο της Λάρισας, 
οργανώνει περιηγήσεις γύρω από τις 
αρχαίες πόλεις των παραλίων για οµάδες 
8 ατόµων και άνω. 

Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η

Λ Α Ρ Ι Σ Α

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

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
«Αν έχεις έναν κήπο και µια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται», έλεγε ο Κικέρωνας

«Περμακουλτούρα» 
ΣYΓΓPAΦEΙΣ: 
Hervé - Gruyer Charles, 
Hervé - Gruyer Perrine

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ενός ζευγαριού, 
που κατάφερε να καλλιερ-
γεί όσο δυνατόν περισσό-
τερη τροφή, µε τον πιο οι-
κολογικό τρόπο. Ένα διά-
σηµο µοντέλο οικολογικής 
και πρωτοποριακής γεωρ-
γίας στην Ευρώπη, η Φάρ-
µα του Μπεκ Ελουέν στη 
Νορµανδία, αποτελεί έργο 
ζωής των συγγραφέων. Το 
βιβλίο περιέχει πολύτιµες 
συµβουλές για επαγγελµα-
τίες γεωργούς και ερασιτέ-
χνες κηπουρούς, αλλά ακό-
µα κι αν ο αναγνώστης δεν 
έχει ασχοληθεί ποτέ µε την 
καλλιέργεια, είναι βέβαιο 
ότι θα απολαύσει την ιστο-
ρία της Περρίν, του Σαρλ και 
της φάρµας τους. 

«Το δίκταμο
της Κρήτης»
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Μποζαµπαλίδης Αρτέµιος

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ γραµµέ-
νο µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι κατανοητό ακό-
µη και από άτοµα που δεν 
έχουν ειδικές γνώσεις πά-
νω στη βιολογία φυτών. 
Μελετάται το αιθέριο έλαιο 
του δικτάµου από τη βιολο-
γική του σκοπιά, εξετάζο-
νται οι ιστολογικές δοµές 
του φύλλου όπου παράγε-
ται το αιθέριο έλαιο, η ανα-
τοµία του κ.λπ. 
Επίσης, γίνεται αναφο-
ρά στα ανατοµικά και κυτ-
ταρολογικά χαρακτηρι-
στικά των φύλλων του. 
Εκτός άλλων περιγράφεται 
και µια υπολογιστική µέθο-
δος, µε την οποία βρίσκεται 
η απόδοση σε αιθέριο έλαιο 
των φύλλων, χωρίς τη χρή-
ση απόσταξης. 

«Οι καλλιτέχνες 
της κρητικής 
μουσικής»
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Σπύρος Φωτάκης

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ-κατάθεση ψυ-
χής για τους «ήρωες» της 
κρητικής µουσικής παρά-
δοσης από έναν γνώστη του 
θέµατος, γέννηµα-θρέµµα 
του νησιού. Ένα απόσταγµα 
εµπειριών και αγάπης προς 
τη µουσική της Κρήτης, που 
αποτελεί έναν ακρογωνι-
αίο λίθο της δηµοτικής µας 
µουσικής. 
Ο αναγνώστης έχει την ευ-
καιρία να σχηµατίσει ολο-
κληρωµένη εικόνα για το 
έργο των ανθρώπων που µε 
τα ταλέντα τους και την τέ-
χνη τους ανέβασαν πιο ψη-
λά την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων. Αξίζει να τους 
θυµόµαστε γι’ αυτό που 
ήταν και γι’ αυτό που µας 
έδωσαν τόσο απλόχερα.

«Βλογημένη φύση: 
Μηλιά»
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Χαράλαµπος Παπαλουκάς

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ αυτή ερ-
γασία του συγγραφέα είναι 
ένα πολυσύνθετο νοηµατι-
κά αφηγηµατικό ξέσπασµα 
ή αλλιώς η προσπάθεια του 
γράφοντος να συνδέσει τη 
βλογηµένη φύση και συγκε-
κριµένα τη µηλιά µε νοήµα-
τα κατανόησης της φαύλης 
και πολιτικής των εξουσιών 
του προτεκτοράτου, οι οποί-
ες είναι φυσικό να επιβιώ-
νουν, όχι ως εκ «θαύµατος»  
αλλά εκ δοµής και ληστεύ-
οντας τον τίµιο πολίτη. Μια 
προσπάθεια διατήρησης της 
νόησης εν καιρώ, για όσους 
αντιλαµβάνονται πως η αµά-
θεια είναι η βασική αιτία της 
ακρισίας.

Εκδόσεις Καπόν
Τιµή: 24,50 €

Εκδόσεις University Studio Press
Τιµή: 13,00 €

Εκδόσεις Book Station
Τιµή: 19,92€

Εκδόσεις Λιβάνη
Τιµή: 12,00€

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ
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Το αγρίμι που γνώρισε  
τον πρόεδρο Τρούμαν
Από τις µαδάρες των 
Χανίων, ψηλά στα Λευκά 
Όρη, κατέβηκε ο περήφανος 
κρητικός αίγαγρος που του 
έµελλε να ταξιδέψει βασιλικά 
στην Αµερική ως δώρο στον 
πρόεδρο Τρούµαν αλλά και 
να δώσει στο είδος του το 
όνοµα κρι-κρι...
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Ε   
ίχαν περάσει µόλις λίγα χρό-
νια από το τέλος του Β’ Παγκό-
σµιου Πολέµου όταν ο Σελινι-
ώτης Ευτύχης Πρωτοπαπαδά-

κης, ο πρώτος Κρητικός που κατάφε-
ρε να εξηµερώσει έναν αίγαγρο, πή-
ρε, την άνοιξη του 1950, την απόφα-
ση να κάνει δωρεά τον «καλό του φί-
λο» στον πρόεδρο Τρούµαν της Αµε-
ρικής ως ένδειξη ευγνωµοσύνης για 
το Σχέδιο Μάρσαλ. 
Μάλιστα σύµφωνα µε τις εφηµερίδες 
της εποχής, ο ίδιος δήλωνε ότι έκα-
νε αυτή την κίνηση «γιατί µετά τον 
πόλεµο η Αµερική µας βοήθησε και 
µας έδωσε στάρι».  
Ταξίδεψε λοιπόν µε τα πόδια από το 
Επανοχώρι στα Χανιά για να συνα-
ντήσει τον αντιπρόσωπο του αµερι-
κανικού προξενείου των Αθηνών, ο 
οποίος µε τη σειρά του ενηµέρωσε 
τον πρόξενο, Πολ Πόρτερ, ο οποίος 
και ταξίδεψε στα Χανιά. Στην παραλα-
βή µάλιστα του αγριµιού ο Πρωτοπα-
παδάκης έστησε τρικούβερτο γλέντι 
και όλοι µαζί ανέβηκαν στην Αθήνα. 
Βέβαια η διαδικασία µεταφοράς 
του κρι-κρι στην Αµερική δεν ήταν 
απλή. Έπρεπε να µπει για καραντίνα 

λίγους µήνες. Όπερ και εγένετο και 
όταν έφθασε η ώρα για να ταξιδέψει 
για Αµερική, η µεταφορά του µέχρι 
το αεροδρόµιο θύµιζε «παρέλαση». 
Οι εφηµερίδες της εποχής έγραψαν 
σχετικά: «Ένα πρωτότυπο θέαµα θα 
απολαύσουν αύριο το πρωί οι Αθη-
ναίοι. Θα παρελάση, σε ανοιχτό αυ-
τοκίνητο, από τους κεντρικούς δρό-
µους της πρωτεύουσας το «Κρι-Κρι», 
το περίφηµο αγριοκάτσικο της Κρή-

της, που στέλνουν ως δώρο οι κάτοι-
κοι του χωριού Επανοχώρι της Κρή-
της, στην Αµερική, σε ένδειξη ευ-
γνωµοσύνης για την παρεχόµενη 
στην Ελλάδα βοήθεια. Το πρόγραµ-
µα της δηµοσίας περιφορά του αγρι-
µιού καθορίστηκε ως εξής: Tο αυτο-
κίνητο θα αναχωρήσει από το Ψυχι-
κό, 8 το πρωί, µε κατεύθυνση το αε-
ροδρόµιο του Ελληνικού. Η διαδρο-
µή την οποία θα ακολουθήσει είναι η 
εξής: Λεωφόρος Κηφισιάς, Λεωφό-
ρος Βασιλίσσης Σοφιάς, Λεωφόρος 
Ελ.Βενιζέλου, πλατεία Συντάγµατος. 
Από εκει γραµµή για το αεροδρόµιο». 

Υποδοχή βασιλιά στις ΗΠΑ
Με έναν αντίστοιχο τρόπο υποδέχθη-
καν το αγρίµι και τη συνοδεία του 
στην Αµερική. Είναι χαρακτηριστικό 
µάλιστα αυτό που αναφέρεται σε αθη-
ναϊκή εφηµερίδα ότι «αν δεν είχε αρ-
χίσει στο µεταξύ ο πόλεµος της Κορέας 
θα µπορούσε κανείς να πεί πως η άφι-
ξη του κρι-κρι -µε την συγκινητική έν-
νοια που έχει η δωρεά του- θα αποτε-
λούσε το γεγονός της ηµέρας».
Βέβαια ο κρητικός αίγαγρος δεν είχε 
τη µοίρα που περίµενε, ενώ και ο ιδι-
οκτήτης του Ευτύχης Πρωτοπαπαδά-
κης φαίνεται ότι δεν συνάντησε ποτέ 
τον πρόεδρο Τρούµαν. Το σύµβολο 
της ελευθερίας της Κρήτης, από τα 
βουνά του Ψηλορείτη βρέθηκε στο 
κλουβί ενός ζωολογικού κήπου της 
Ουάσιγκτον όπου έγινε έκθεµα ενώ 
µετά από λίγα χρόνια ψόφησε. 
Αυτή η περιπέτεια θεωρείται ότι άλ-
λαξε και το όνοµά του, αφού από 
αγρίµι, το οποίο δεν µπορούσαν να 
προφέρουν οι Αµερικανοί, µετατρά-
πηκε σε κρι-κρι, µια λέξη που προ-
έρχεται από τον συνδυασµό των λέ-
ξεων «cre-tan crea-ture».

Ο Ευτύχης Πρωτοπαπαδάκης 
είναι ο πρώτος άνθρωπος που 
εξημέρωσε έναν κρητικό αίγαγρο

 Τ Α Ξ Ι ∆ Ι    Σ Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο

ΩΣ ∆ΩΡΟ ΤΟΥ ΣΕΛΙΝΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
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MHΝ ΞΕΧΑΣΩ
30/08
Βιολογικά στην Ασία 
Η «Natural & Organic Products Asia», η µονα-
δική στην Ασία έκθεση για τα Βιολογικά και Φυ-
σικά Προϊόντα, θα πραγµατοποιηθεί στο Χονγκ 
Κονγκ από 30 Αυγούστου έως 1η Σεπτεµβρίου.

11/09
Για έλαια και λίπη 
Η έκθεση oils+fats, που διοργανώνεται κάθε 
δύο χρόνια στο Εκθεσιακό Κέντρο Μονάχου, 
επικεντρώνεται σε έλαια, λίπη κι υγρά καύσιµα.

19/09
Εντοµολογικό Συνέδριο
H Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνει το 
17ο Εντοµολογικό Συνέδριο στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών από 19 ως 22 Σεπτεµβρίου.

28/09
Γεωργική Μηχανική
Το διάστηµα 28-29 Σεπτεµβρίου θα πραγµατο-
ποιηθεί στην Αθήνα το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος.

29/09
SER-EXPO 2017
H 3η ∆ιεθνής Επιχειρηµατική Έκθεση του Επιµε-
λητηρίου Σερρών θα πραγµατοποιηθεί από 29 Σε-
πτεµβρίου ως 1η Οκτωβρίου. Χορηγοί επικοινωνί-
ας είναι το Agronews και η Agrenda.

11/10
Bursa Agriculture 
Η 9η έκθεση κτηνοτροφίας και εξοπλισµού 
Bursa Agriculture θα πραγµατοποιηθεί 
στην Προύσα της Τουρκίας από 11-15 Οκτωβρίου. 

12/10
Agrilevante 
Μια από τις σηµαντικότερες εκθέσεις 
γεωργικού εξοπλισµού και τεχνολογίας 
θα διεξαχθεί στο Μπάρι της Ιταλίας 
από 12 έως 15 Οκτωβρίου.

M  ικρή ανάπαυλα για τον αγροτικό κόσµο τις επόµενες µέρες. Πρώτοι ξαναπιάνουν δουλειά οι αµπελουργοί οινοποι-
ήσιµων σταφυλιών, που µπαίνουν στον τρύγο τέλη Αύγουστου. Η προσµονή του κλάδου ακόµη µεγαλύτερη δεδο-
µένου ότι πριν λίγες ηµέρες η Ισπανία έδωσε το εναρκτήριο λάκτισµα για τον ευρωπαϊκό αµπελώνα, 15 µέρες νωρί-
τερα σε σχέση µε πέρσι. Τέλος Αυγούστου ξεκινά και η συλλογή του καλαµποκιού µε τα ιστορικά χαµηλά στρέµµα-
τα γι’ αυτή τη χρονιά ενώ µετά τις 15 Σεπτεµβρίου οι βαµβακοσυλλεκτικές ζεσταίνονται για να µπουν στα χωράφια... 

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για τους µήνες Αύγουστο, 
Σεπτέµβριο & Οκτώβριο

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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