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

06 ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ 
          ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οι θεοί είπαν στους Αζτέκους να χτίσουν 
την πρωτεύουσά τους εκεί που ένας αετός 
σκοτώνει ένα φίδι πάνω σε µία φραγκοσυκιά

08 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
           ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ

Στη Μελανησία δεν υπάρχει σωτηρία γι’ 
αυτόν που δεν έχει τους δικούς του σπόρους

14 H ΠΡΩΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ ΕΙΝΑΙ 
           ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ PESKESI

«Ας κάνουµε µόδα την εντοπιότητα»
επιµένει ο Παναγιώτης Μαγγανάς

20      ΛΑΜΠΕΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ   
          AKRATHOS ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ  

Στην περιοχή του ιστορικού «Ακάνθιου 
Οίνου» ανθίζει ένα εξαιρετικό terroir 

39 ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΓΙΝΕ HONEY SOMMELIER
                 Το σεµινάριο απευθύνεται κυρίως σε 
            µελισσοκόµους και άλλους επαγγελµατίες 

22 ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
           Και µε ελληνικό εστιατόριο ο οργανισµός 
            Enterprise Greece στη φετινή Anuga

36 ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ  
          Ο εορτασµός της ορίστηκε στις 7 Οκτωβρίου 
           µε την κεντρική εκδήλωση στη Γενεύη 

38 1η ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
                 Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 19 Οκτωβρίου, 
            η µεγάλη γιορτή του εγχώριου Τουρισµού

Η KURELU ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ
Η Κρητικιά Αγγελική 
Γενιτσαρίδου και τα 
µαθήµατα υφαντικής
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 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α    Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α

E D I T O R I A L

info

100  
Σύµφωνα µε τη λίστα 
του Wine & Spirits 
στα 100 καλύτερα 

οινοποιεία του κόσµου 
τα κτήµατα Αλφα, 

Αργυρού και Σιγάλα

των Ελλήνων 
δηλώνουν ότι έχουν 

καταναλώσει έστω ένα 
βιολογικό προϊόν τον 
τελευταίο µήνα σύµ-
φωνα µε τη Nielsen

βαθµό Κελσίου θα 
είναι υψηλότερη 

η θερµοκρασία για την 
περίοδο 2015-2019 
σε σύγκριση µε την 
περίοδο 1850-1900 

1,1

ΑΝΤΙΟ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΕ

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

Το αγροτικό πρόβλημα
με αφορμή τα 200 χρόνια
Με τη σύσταση του ελληνικού κράτους δεν υπήρξαν 
σηµαντικές αλλαγές στο γαιοκτητικό σύστηµα της 
τότε Ελλάδας (Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα). 
Οι έγγειες σχέσεις ήταν:
α. εθνικές γαίες ή εθνικά κτήµατα, 
β. µεγάλες ιδιοκτησίες (τσιφλίκια)
γ. εκκλησιαστικά κτήµατα (πρώην βακούφια).
Το κυρίαρχο αίτηµα του αγροτικού πληθυσµού του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ήταν η διανοµή 
της γης. Ο νόµος της 7ης Μαΐου του 1822 καθόριζε 
αµοιβή σε κάθε στρατιώτη ένα στρέµµα γης για κά-
θε µήνα υπηρεσίας του. Η υπόσχεση αυτή επανήλ-
θε λίγα χρόνια αργότερα, όταν η επανάσταση κιν-
δύνευε από τον Ιµπραήµ και διατυπώθηκε µε το ψή-
φισµα της 5ης Μαΐου 1827.
Η Εθνοσυνέλευση όµως της Επιδαύρου του 1822 ανα-
κήρυξε τα εγκαταλειµµένα από τους Τούρκους κτήµα-
τα «εθνικά». Ήταν ένας τρόπος παράκαµψης των πι-
έσεων, τόσο από τους αστούς γαιοκτήµονες, οι οποί-
οι ήθελαν να τα οικειοποιηθούν όσο και από το λαό, 
προκειµένου να µοιραστούν στους ακτήµονες. 
Αυτή η εξέλιξη στην ουσία παραµέριζε τους αγροτι-
κούς πληθυσµούς, δηλαδή τους καλλιεργητές, από 
την απόκτηση γης. Ίσως γιατί η πολιτική ηγεσία ανα-
ζητούσε τρόπους για την αύξηση των δηµόσιων εσό-
δων, την αποζηµίωση των ξένων στρατιωτικών τµη-
µάτων και την εξασφάλιση δανείων από το εξωτερι-
κό µε υποθήκευση της γης.
Την επαύριο της Επανάστασης, το ελληνικό κράτος 
κατείχε το 35% της γεωργικής γης. Τις γαίες αυτές 
ενοικίαζε στους καλλιεργητές, από τους οποίους αξί-
ωνε το 10% της παραγωγής (δεκάτη), την κυριότερη 
µορφή αγροτικής φορολογίας, η οποία ίσχυε και επί 
Τουρκοκρατίας. Επιπρόσθετα όµως επέβαλε και νέο 
φόρο 15% επί του ακαθάριστου προϊόντος, ως ενοί-
κιο από τον καλλιεργητή.
Έτσι λοιπόν, οι αγρότες την εποµένη της ανεξαρτη-
σίας βρέθηκαν σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση, 
αφού ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλουν το 25% του 
προϊόντος τους και συµπιέζονταν ιδιαίτερα, τόσο από 
το ίδιο το κράτος όσο και από τους υπαλλήλους του, 
οι οποίοι αναλάµβαναν να συγκεντρώσουν τους φό-
ρους. Αυτό είναι το λεγόµενο «αγροτικό πρόβληµα».

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

Κορυφαίο εστιατόριο 
στον κόσμο το γαλλικό  
Mirazur του διάσημου 
Αργεντίνου chef
Mauro Colagreco

THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS

80%

Ο τελευταίος Σκαραβαίος στην ιστο-
ρία της VW βγήκε από τη γραµµή πα-
ραγωγής της εταιρείας στην Που-
έµπλα του Μεξικό στις 10 Ιουλίου. 
Βέβαια αυτή η τελική εκδοχή δεν εί-
χε καµία σχέση µε τον διάσηµο πρό-
γονο που εµπνεύστηκε ο Χίτλερ και 
δηµιούργησε ο Φέρντιναντ Πόρσε 
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τον κήπο του εξοχικού µας είχαµε µια φρα-

γκοσυκιά. Κανείς δεν την πλησίαζε. Θυµά-

µαι µια φορά η θεία µου, πήγε και µάζεψε 

τα φραγκόσυκά της µε γυµνά χέρια. Η κα-

ζούρα που έφαγε µεγάλη, καθώς προσπαθούσε η κακο-

µοίρα να βγάλει απ’ τις παλάµες της αυτές τις µικρές τρι-

χούλες  που τσιµπάνε «µανιασµένα». ∆εν έβρισκε γάντια 

και λαχταρούσε να τα κόψει; Σκέφτηκε ότι θα τα έπιανε 

τόσο επιδέξια; Ποτέ δεν κατάλαβα τι είχε στο µυαλό της…

Πρέπει να είσαι «µάστορας» για να φτάσεις στη σάρκα του 

φραγκόσυκου. Και µπορεί το εξωτερικό της µέρος να µην 

είναι τόσο νόστιµο, στην καρδιά της όµως κρύβει µία απί-

στευτη γλύκα. Αντίστοιχες δεξιότητες και προσοχή απαιτεί 

και η επαγγελµατική συγκοµιδή του φρούτου. Η συλλογή 

του ξεκινά στα τέλη Αυγούστου για την πρώιµη παραγω-

γή και ολοκληρώνεται λίγο πριν µπει ο ∆εκέµβριος. Γίνε-

ται το πρωί, πριν την ανατολή, σε συνθήκες υψηλής υγρα-

σίας και άπνοιας, για να είναι πιο µαλακά τα αγκάθια.

«Και γιατί να τρέµει το φυλλοκάρδι µου, µη µε τσιµπήσει 

κανένα αγκάθι, για να φάω φραγκόσυκα;», θα πει κανείς. 

Πέρα από τη µοναδική τους γεύση, µπορούν να προσφέ-

ρουν πολλά οφέλη στην ανθρώπινη υγεία, καθώς περιέ

χουν µαγνήσιο, αµινοξέα, βιταµίνες C και Β, βήτα καρο-

τίνη, σίδηρο, ασβέστιο, κάλιο, και πολλά άλλα θρεπτικά 

συστατικά. Αξιοσηµείωτη, δε, είναι και η περιεκτικότητά 

τους σε ουσίες µε αντιοξειδωτική δράση, όπως τα φλαβο-

νοειδή, οι πολυφαινόλες και οι βεταλαΐνες. Μάλιστα, µε-

λέτες Ιταλών ερευνητών δείχνουν ότι οι βεταλαΐνες προ-

στατεύουν τα τοιχώµατα των αιµοφόρων αγγείων από τις 

βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

Από πού µας ήρθε όµως αυτό το παράξενο φυτό; 

Πατρίδα του καρπερού αυτού θάµνου είναι η Κεντρική 

Αµερική και συγκεκριµένα το Μεξικό. Μάλιστα, είναι το 

εθνικό φυτό αυτής της χώρας, µιας και απεικονίζεται στη 

σηµαία της. Σύµφωνα µε το µύθο, οι θεοί είπαν στους 

Αζτέκους να χτίσουν την πρωτεύουσά τους εκεί που θα 

δουν έναν αετό να σκοτώνει ένα φίδι, καθισµένος πάνω 

σε µία φραγκοσυκιά, που έτυχε να είναι πάνω σε έναν 

βράχο σε ένα νησί µέσα σε µια λίµνη. Αν προσέξετε το 

θυρεό της σηµαίας του Μεξικού, θα τα δείτε όλα αυ-

τά! Στην Ευρώπη έφτασε από τους θαλασσοπόρους του 

15ου αλλά και του 16ου αιώνα και διαδόθηκε ταχύτη-

τα στη λεκάνη της Μεσογείου, αφού το ζεστό και ξηρό 

κλίµα της ευνοεί την ανάπτυξή του.

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

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

Σ

Η µέση στρεµµατική απόδοση στην 
καλλιέργεια της φραγκοσυκιάς 
κυµαίνεται από 2 έως και 3 τόνους

Βοηθούν στην απώλεια βάρους 
καθώς 100 γραµµάρια ωµού 
φρούτου αποδίδουν 41 θερµίδες

Τα έφεραν από την Κεντρική  
Αµερική στην Ευρώπη οι Ισπανοί 
θαλασσοπόροι τον 15ο αιώνα

Προσοχή στ’ αγκάθια

15ος 41 3
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ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ

Α
ναφέραµε τη µαρτυρία ενός βοτανο-

λόγου για την απόλυτη καθαρότητα 

των τύπων σποράς στη γεωργία των 

λεγόµενων πρωτόγονων λαών, και 

συγκεκριµένα των Ινδιάνων της Γουατεµάλας. Άλ-

λωστε είναι γνωστό ότι στην περιοχή αυτή βασι-

λεύει ένας αληθινός τρόµος για τις ανταλλαγές 

αγροτικών προϊόντων: Ένα φιντάνι που µεταφυ-

τεύεται µπορεί να παρασύρει µαζί του και το πνεύ-

µα του φυτού, το οποίο θα εξαφανιστεί από την αρ-

χική του πατρίδα. Μπορεί, λοιπόν, κανείς ν’ 

ανταλλάσσει γυναίκες ενώ αρνείται ν’ ανταλλάξει 

σπόρους. Φαινόµενο συχνό στη Μελανησία.

Οι κάτοικοι των νησιών Dobu, στα νοτιοανατολι-

κά της Ν. Γουϊνέας, χωρίζονται σε µητρογραµµικές 

γενιές –susu. Άντρας και γυναίκα, που αναγκα-

στικά προέρχονται από διαφορετικά susu, φέρουν 

ο καθένας τα δικά του ίγναµα που καλλιεργούν 

σε χωριστούς κήπους χωρίς ποτέ να τ’ αναµειγνύ-

ουν. ∆εν υπάρχει σωτηρία γι’ αυτόν που δεν έχει 

τους δικούς του σπόρους (…). Από την άλλη µεριά, 

η σπορά, που δεν θα προερχόταν από το susu, δεν 

θα βλάσταινε, γιατί η γεωργία είναι δυνατή µό-

νο χάρη στη µαγεία, που κληροδοτείται από τον 

εκ µητρός θείο: Το τελετουργικό κάνει τα ίγναµα 

να µεγαλώνουν. Οι προλήψεις και οι φόβοι αυτοί 

έχουν την αρχή τους στη δοξασία πως τα ίγναµα 

είναι πρόσωπα. Τη νύχτα βγαίνουν περίπατο και 

πρέπει να περιµένεις το γυρισµό τους για να τα 

µαζέψεις. Εξ ου και ο κανόνας ότι τα ίγναµα 

δεν τα µαζεύεις πολύ πρωί: Μπορεί να 

µην έχουν γυρίσει. Από εδώ απορρέει 

και η πεποίθηση ότι ο τυχερός καλλι-

εργητής είναι ένας µάγος που ήξερε 

τον τρόπο να παρακινήσει τα ίγνα-

µα των γειτόνων του να µετακοµίσουν 

στον κήπο του. Ο άνθρωπος που έχει µια 

καλή σοδειά θεωρείται ως ένας τυχερός κλέφτης. (…) 

Οι ιδιότητες που είναι προσιτές στην άγρια σκέψη 

δεν είναι οι ίδιες µ’ αυτές που τραβούν την προσο-

χή των επιστηµόνων. Ο φυσικός κόσµος πλησιά-

στηκε από αντίθετα άκρα (…) Αλλά το ότι οι δύο αυ-

τοί δρόµοι προορίζονταν να συναντηθούν, εξηγεί 

ότι ο ένας και ο άλλος και ανεξάρτητα ο ένας από 

τον άλλο οδήγησαν σε δύο διαφορετικά αλλά εξί-

σου θετικά συστήµατα γνώσεων: Αυτό που έχει ως 

βάση του µια θεωρία του αισθητού που εξακολου-

θεί να εξυπηρετεί τις στοιχειώδεις µας ανάγκες µ’ 

αυτές τις τέχνες του πολιτισµού: τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία, την κεραµική, την υφαντική, τη συ-

ντήρηση και παρασκευή τροφών, οι οποίες αναπτύ-

χθηκαν στη Νεολιθική εποχή και συνεχίζουν να κα-

λύπτουν τις βασικές µας ανάγκες, και σ’ αυτό που 

τοποθετείται εξαρχής στο επίπεδο του κατανοητού 

και από το οποίο προήλθε η σύγχρονη επιστήµη. 

(…) Για να µείνουµε, λοιπόν, πιστοί στην έµπνευ-

ση της άγριας σκέψης δεν έχουµε παρά ν’ αναγνω-

ρίσουµε ότι µε µια συνάντηση, που µόνο αυτή θα 

µπορούσε να προβλέψει το επιστηµονικό πνεύµα 

µε την πιο µοντέρνα µορφή του, θα έχει συµβάλει 

στη νοµιµοποίηση των αρχών της άγριας σκέψης 

και στην αποκατάσταση των δικαιωµάτων της. 

Απόσπασµα από το 
βιβλίο του Claude 
Levi-Strauss 
Κυκλοφορεί  
ξανά από τις 
Εκδόσεις Πατάκη

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

I N F O
Στο συγκεκριµένο 
βιβλίο ο Strauss 

(1908-2009) προσεγγίζει 
τις κοινωνίες που δεν 

έχουν επινοήσει τη 
γραφή

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

COTTON FARSALA KAI ΜΕΣΙ   
Αν ο αγώνας των αιγοπροβατοτρόφων για καλύτερη τιµή στο γάλα δείχνει 
φέτος να δικαιώνεται, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τους συσχετισµούς που 
διαµορφώνονται στο βαµβάκι. Μια νότα αισιοδοξίας έρχεται από τα Φάρσαλα      
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΤΡΟΠΟ     

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑ,  
ΨΑΧΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΒΑΚΗΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ 
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ  
ΣΤΑ ΜΟΝΙΜΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

Μοιρασμένος ανάμεσα σε δύο γε-

νιές, ο Γιάννης Κουκούτσης είναι 

από τους αγρότες που έχουν μάθει 

να διεκδικούν το δίκιο τους. Έστω 

και με λάθος τρόπο, ενίοτε. Παιδί 

των μπλόκων, όπως και πολλοί 

συναγωνιστές  του, δίνει περισ-

σότερη σημασία στην αγωνιστική 

διεκδίκηση και τη βοήθεια από το 

κράτος και λιγότερη στη βελτίωση 

της διαπραγματευτικής θέσης των 

παραγωγών με όρους αγοράς. Αν 

και στη Βάθη, πήγε διαβασμένος.   

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι  

είναι η «καρδιά» της Cotton 

Farsala. Μια ομάδα που ξεκίνησε 

με μεγάλο ενθουσιασμό πριν από 

τρία χρόνια και σήμερα τείνει να 

αποτελέσει το καλύτερο παράδειγ-

μα συνεργασίας για την κατάκτηση 

της υπεραξίας στο βαμβάκι προς 

όφελος και του παραγωγού. Φέτος 

πάντως θα δείξει «τι ψάρια πιάνει» 

κι αυτή η προσπάθεια. Η χρονιά 

μοιάζει ιδιανική για να αποδείξουν, 

ο Απόστολος και η παρέα του, ότι 

οι αγρότες μπορούν κι αλλιώς.    

Μπορεί να μην του έχει βγει όπως 

θα ήθελε με το ΑΚΚΕΛ, κανείς 

δεν αμφιβάλλει, όμως, ότι οι 

παρεμβάσεις του στα κρίσιμα ζη-

τήματα είναι καίριες και συνήθως 

επικριτικές των χειρισμών των 

κυβερνώντων. Είναι από τις λίγες 

φορές που ο Βάκης Τσιομπανίδης, 

βρέθηκε να συμφωνεί μια απο-

στροφή Βορίδη περί της αναγνώ-

ρισης μόνιμων βοσκότοπων στους 

κτηνοτρόφους. Έχει ενδιαφέρον, 

χρειάζεται και αποσαφήνιση.   
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ  
ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΨΑΡΙ  
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ   

Δύσκολο να προβλέψει κανείς 

την εξέλιξη της καριέρας ενός τε-

χνοκράτη με πολιτική ταυτότητα, 

όπως είναι ο Γιώργος Στρατάκος. 

Αναμφίβολα η επιλογή του για τη 

θέση του γενικού γραμματέα έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον. Με καλές 

περγαμηνές, ήπια φυσιογνωμία 

και μια κάποια τριβή, έφερνε εξ 

αρχής έναν αέρα ανανέωσης. 

Το πρώτο δίμηνο δείχνει να τα 

έχει κάπως χαμένα. Μπορεί να 

φταίει λίγο και η βαριά σκιά του 

Μάκη Βορίδη. Άλλωστε, χρόνο 

χρειάστηκε και ο Λιονέλ Μέσι.      

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΑΒΑΣΕ ΝΩΡΙΣ ΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι     

«Τριμμένος» εδώ και χρόνια από πολλές θέσεις με τα κοινά. Ωστόσο, η συλλογική του δράση 

έχει βρει σχήμα και μορφή στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων και Αιγοπροβατοτρό-

φων Δυτικής Θεσσαλίας. Μιας οργάνωσης με 450 μέλη, της οποίας ο τζίρος προσεγγίζει τα 40 

εκατ. ευρώ. Το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Βαϊόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του και με 

τις πρωτοβουλίες που ξετυλίγονται από την πλευρά των αιγοπροβατοτρόφων για την ανασυ-

γκρότηση της αγοράς γάλακτος και, φυσικά, τη βελτίωση των τιμών παραγωγού, που εδώ και 

μια τριετία έχουν καθηλωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είδε από νωρίς τους νέους συσχετισμούς 

στην αγορά, εντόπισε την αγωνία των τυροκόμων να εξασφαλίσουν έγκαιρα τις αναγκαίες 

ποσότητες, καθώς τα αποθέματα φέτας έχουν περιοριστεί, βρέθηκε σε όλες τις κρίσιμες συνα-

ντήσεις των παραγωγών και βλέπει, μαζί με τους συναδέλφους του, τον αγώνα να δικαιώνεται.    

10-11-proswpa-gegonota_06_19.indd   11 24/09/2019   20:29



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ12

 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 

12-13-fotoreportaz.indd   12 24/09/2019   20:30



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 13

ΜΑΓΕΨΕ  
Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ 
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
Το πρώτο βραβείο της 
έκθεσης ορνιθοπαρατήρησης 
και οικοτουρισµού «Birdfair» 
κατέκτησε η φωτογραφία της 
Βρετανίδας Carol Steele, που 
απεικονίζει έναν ∆αλµατικό 
Πελεκάνο πάνω στην παγωµέ-
νη λίµνη Κερκίνη. Η έκθεση, 
στην οποία συµµετείχε η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, πραγµατοποιήθηκε τον 
Αύγουστο στην πόλη Oakham 
της Μεγάλης Βρετανίας, σε 
ένα από τα σηµαντικότερα 
σηµεία συνάντησης ορνιθοπα-
ρατηρητών και φυσιολατρών 
παγκοσµίως. Ας σηµειωθεί 
ότι οι συµµετέχοντες προέρ-
χονται από όλο τον κόσµο και 
είναι κυρίως εθνικά πάρκα, 
κυβερνητικοί οργανισµοί, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
εξειδικευµένα ταξιδιωτικά 
γραφεία, εκδοτικοί οίκοι, 
εταιρείες εξοπλισµού για τους 
παρατηρητές κ.ά.

1
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Αγνά και αυθεντικά 
υλικά χρησιµοποιούνται 
σε όλα τα πιάτα του 
Peskesi. «Προσπαθούµε 
να βρίσκουµε µικρούς 
παραγωγούς εξαιρετικών 
προϊόντων, τα οποία 
µπορεί να γνωρίζουν 
µόνο οι συγχωριανοί 
τους», ανέφερε 
ο ιδιοκτήτης του 
εστιατορίου.

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ
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ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ PESKESI

ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ 
ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ

 

Π
ριν από λίγους µήνες το 

εστιατόριο Peskesi πα-

ρουσίασε την πρώτη 

olive oil list «TOP 10 

EVOO in gastronomy». 

Η συγκεκριµένη περιλαµβάνει δέκα 

διαφορετικά ελαιόλαδα του κρητικού 

ελαιώνα που επιλέχθηκαν, κατόπιν 

οργανοληπτικής αξιολόγησης σε δια-

πιστευµένο εργαστήριο, για να καλύ-

ψουν τις ανάγκες του food pairing.

Στο «πάντρεµα» του φαγητού µε το 

ελαιόλαδο υπάρχουν δύο διαφορετι-

κές προσεγγίσεις, τονίζει ο Παναγιώ-

της Μαγγανάς, ο οποίος είναι πιστο-

ποιηµένος Olive Oil Sommelier του 

προγράµµατος του Olive Oil Times 

στη Ν. Υόρκη. Το ελαιόλαδο είτε θα 

ταιριάζει και θα ενισχύει την υπάρ-

χουσα γεύση, είτε θα έρχεται σε αντί-

θεση. «Για παράδειγµα σε µία χω-

ριάτικη σαλάτα, ένα ελαιόλαδο µε 

αρώµατα ντοµάτας ή φύλλου ντοµά-

τας θα ενισχύσει τη γεύση, ενώ ένα 

πικάντικο θα κάνει contrast µε την 

οξύτητα και τη γλύκα της ντοµάτας», 

Η πρώτη λίστα ελαιολάδων 
είναι γεγονός. Ήρθε για 
να αναδείξει ένα από τα 
πολυτιµότερα υλικά του 
τόπου µας σε πρωταγωνιστή 
της γαστρονοµικής 
εµπειρίας και παρουσιάστηκε 
στο Peskesi, το «farm 
to table» εστιατόριο του 
Παναγιώτη Μαγγανά  
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ
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ανέφερε ο ίδιος. Στο Peskesi 

υπάρχει επίσης ειδικός που 

µπορεί να καθοδηγήσει τον 

πελάτη ανάλογα µε τις γευστι-

κές του προτιµήσεις.

Στην κουζίνα του εστιατορίου 

χρησιµοποιούνται τέσσερα έξ-

τρα παρθένα ελαιόλαδα, µε δια-

φορετικές εντάσεις. Ουσιαστικά, 

το µισό pairing γίνεται ήδη εκεί. 

Ωστόσο, υπάρχουν πιάτα, όπως 

οι σαλάτες, οι φάβες και τα ψη-

τά σχάρας, στα οποία µπορεί να 

προστεθεί άρτυµα. Ευχάριστη 

έκπληξη αποτελεί η προσθήκη 

ελαιολάδου στα γλυκά, όπως το 

παγωτό βανίλια µε µαύρη σοκο-

λάτα για το οποίο προτείνεται 

µία πικρή ή µια πικάντικη επι-

λογή. Τέλος, στον επισκέπτη δί-

νεται η δυνατότητα να αγοράσει 

το ελαιόλαδο που δοκίµασε.

Η υποδοχή της πρωτοβουλίας 

του κ. Μαγγανά ήταν θερµή, 

όχι µόνο από τους πελάτες του, 

αλλά και από τους τοπικούς 

ελαιοπαραγωγούς. «Οι παρα-

γωγοί µε τους οποίους συνερ-

γαζόµαστε έχουν ενθουσιαστεί 

και πιστεύω ότι θα υπάρξουν 

µιµητές. ∆ηλαδή, άλλοι παρα-

γωγοί και συσκευαστήρια που 

θα βελτιώσουν την ποιότητα 

του προϊόντος τους, όπως και 

συνάδελφοι εστιάτορες που 

θα θελήσουν να αναδείξουν το 

προϊόν», τόνισε ο ίδιος.

Η ανάδειξη του πλούτου και 

της ιδιαιτερότητας του κρητι-

κού ελαιώνα εντάσσεται στην 

προσπάθεια του Παναγιώτη 

Μαγγανά να προβάλλει και να 

αναβαθµίσει την παραδοσια-

κή γαστρονοµία του τόπου του. 

Μέχρι το 2004 ζούσε στην Αθή-

να, δουλεύοντας σε δικά του δι-

αιτολογικά κέντρα στη Γλυφά-

δα και το Κολωνάκι. Ψάχνοντας 

µία καινοτόµα διατροφή για να 

την εντάξει στα εργαλεία της δου-

λειάς του, ήρθε στα χέρια του ένα 

µοντέλο διατροφής από το Πανε-

πιστήµιο του Illinois, που ονοµά-

ζεται «λειτουργική». «Η συγκε-

κριµένη διατροφή, στην οποία 

στηρίζονται πολλές βιοµηχανίες 

τροφίµων, είναι ίδια µε την κρητι-

κή. Αυτή η διαπίστωση µου δηµι-

ούργησε περίεργα συναισθήµατα 

και τότε αποφάσισα να ασχολη-

θώ µε το κοµµάτι της διατροφής, 

το οποίο είναι µεγάλο µέρος της 

πολιτισµικής κληρονοµιάς µας», 

ανέφερε ο κ. Μαγγανάς.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η επένδυση 

στον τόπο του µε την αγορά ενός 

αγροκτήµατος 60 στρεµµάτων 

στο Χαρασό Ηρακλείου. «Αναζη-

τούσα µία έκταση µακριά από άλ-

λες καλλιέργειες, για να µπορώ 

να συντηρήσω τις ποικιλίες των 

ντόπιων σπόρων, και µεγάλη, 

ώστε να διαθέτει ποικίλα µικρο-

κλίµατα. Τη βρήκα και από εκεί 

ξεκίνησα το ταξίδι στην κρητική 

κουζίνα», επισηµαίνει ο ίδιος. 

Το Peskesi Organic 
Farm τροφοδοτεί µε 
πρώτες ύλες βιολο-
γικής καλλιέργειας 
το εστιατόριο Peskesi 
(Καπετάν Χαραλάµπη 
6-8 στο Ηράκλειο 
Κρήτης). Ένα από τα 
προϊόντα που παρά-
γονται σε αυτό είναι 
και το Peskesi Extra 
Virgin Olive Oil, το 
οποίο διατίθεται σε 
περιορισµένο αριθµό 
πήλινων φιαλών  
των 500 ml.

«ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ο επιχειρηµατίας στη διαδικασία να 

αναβαθµίσει την ποιότητα του ελαιολάδου που πα-

ράγει, θα πρέπει να υπάρχει ζήτηση από τον κατανα-

λωτή. Θεώρησα θεµιτό να τον εκπαιδεύσουµε, γι’ αυ-

τό δηµιουργήσαµε τη λίστα, η οποία περιλαµβάνει τα 

χαρακτηριστικά και την οργανοληπτική αξιολόγηση. 

Σήµερα οι περισσότεροι θεωρούν ότι ένα ελαιόλαδο 

πικρό και πικάντικο µάλλον δεν είναι καλό, και προ-

τιµούν ένα flat, δηλαδή «σκοτωµένο». Θα πρέπει λοι-

πόν να µάθουν ότι το ελαιόλαδο έχει πολλά αρώµα-

τα για να αναγνωρίσουµε, όπως σε ένα καλό κρασί».

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Το «πάντρεμα» του 
ελαιολάδου με το 
φαγητό βασίζεται  
στο ταίριασμα ή  
στην αντίθεση

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ
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«Η φυσιολογία του 
εδάφους µας δεν µας 
επιτρέπει να στρα-
φούµε στην εντατική 
καλλιέργεια. Όταν 
είσαι στα 500 µ. και 
κρέµεσαι µε σχοινί για 
να µαζέψεις τις ελιές, 
θα πρέπει να στραφείς 
στην ιδιαιτερότητα και 
την ποιότητα», τονίζει 
ο κ. Μαγγανάς.

«ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ εδώ στον Μά-

ραθο, συλλέγουν το λαόχι, ένα 

µανιτάρι που µοιάζει µε την 

τρούφα, όµως αν το κόψεις µέ-

σα έχει µικρά µπιλάκια. Βγαίνει 

µέσα στο χώµα και το κάνουν 

σαβόρε για τις τσικουδιές. Αυτό 

δεν είναι ένα gourmet προϊόν; 

Επίσης, η κρητική διατροφή πε-

ριλαµβάνει διακόσια διαφορε-

τικά χόρτα. Βέβαια, αν κάναµε 

µία έρευνα για το πόσοι γνω-

ρίζουν πλέον τον αγόγλωσ-

σο (σ.σ. άγριο χόρτο) θα διαπι-

στώναµε ότι περίπου οι µισοί 

δεν θα το γνώριζαν, ενώ µπο-

ρεί να ξέρουν το black angus», 

αναφέρει στο Αγρόκτηµα ο Πα-

ναγιώτης Μαγγανάς, ο οποίος 

προτάσσει ως ανάγκη τη διά-

σωση και την αναβίωση ξεχα-

σµένων υλικών και συνταγών.

Σε αυτή τη λογική, ο κ. Μαγγα-

νάς ξεκίνησε µια µεγάλη έρευνα 

για την κρητική διατροφή. Η βι-

βλιογραφία αλλά και οι επισκέ-

ψεις από χωριό σε χωριό έφεραν 

στο φως ξεχασµένα υλικά και 

συνταγές.Ένα από τα πιο απτά 

παραδείγµατα αυτής της προ-

σπάθειας είναι η αναβίωση της 

καλλιέργειας του οσπρίου «µα-

ναρόλια», όπως ανέφερε ο ίδιος: 

«Τα βρήκαµε πριν 6 χρόνια από 

έναν µπάρµπα στο Λασίθι. Μα-

γειρέψαµε τα µισά, τα υπόλοι-

πα τα κρατήσαµε για σπόρο. Τα 

έµαθαν οι πελάτες του εστιατορί-

ου µας, αυξήθηκε η ζήτησή τους, 

κάποιοι παραγωγοί έψαξαν το 

σπόρο και σήµερα πουλιούνται 

σε κάποια σούπερ µάρκετ».

Οι επισκέπτες της Κρήτης θα πρέπει να βιώνουν µια εµπειρία κατακλυσµένη από αυτά που παράγει ο τόπος, σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Μαγγανά. 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
«ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΟ∆Α ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ»

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ
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                   THE

Top 50
 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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PRESS TRIP ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

ΕΓΕΝΕΤΟ 
AKRATHOS 
Ένα διήµερο στη Χαλκιδική µε αφορµή τα 
εγκαίνια του νέου οινοποιείου Akrathos 
αποτελεί µόνο την αρχή ενός ακόµη 
µαγικού ταξιδιού στον ελληνικό αµπελώνα
Τ Η Σ  Ν Α Τ Α Σ Α Σ  Σ Τ Α Σ Ι Ν Ο Υ

∆
ηµοσιογράφοι οίνου 

και γεύσης, άνθρωποι 

που µε ποικίλους τρό-

πους δραστηριοποιού-

νται στο χώρο του οίνου, τα-

ξίδεψαν το διήµερο 20-21 Σε-

πτεµβρίου προκειµένου να 

γνωρίσουν τα κρασιά του Κτή-

µατος Akrathos και να παρα-

βρεθούν στα εγκαίνια του οι-

νοποιείου. Το όραµα της δηµι-

ουργίας του «Akrathos» στην 

ορεινή Χαλκιδική ξεκίνησε το 

2007, µε τη συνεργασία δύο 

φίλων και συνεργατών, του 

Μπάµπη Μπεκρή από οικογέ-

νεια αµπελοκαλλιεργητών στη 

Μεσσηνία, και του Νάσου Φε-

λώνη, που συµπορεύτηκαν για 

να δηµιουργήσουν σύγχρο-

νους αµπελώνες σε µία περιο-

χή µε εδαφοκλιµατικές συνθή-

κες που επιτρέπουν την παρα-

γωγή ποιοτικών οίνων. 

Στην πορεία αυτή, το σχήµα έγι-

νε σταδιακά πολυµετοχικό µε 

την παρουσία και συνεταίρων 

από το εξωτερικό, όπως ο Μαρκ 

Ραχωβίδης από το Λονδίνο και 

ο Κώστας Πολυζωγόπουλος 

από την Ελλάδα, όλοι τους κα-

ταξιωµένοι επαγγελµατίες από 

χώρους διαφορετικούς από την 

οινοποιία αλλά µε µεγάλη αγά-

πη για το ποιοτικό κρασί.

Ο κύριος στόχος ήταν και 

είναι η δηµιουργία και η πα-

ραγωγή οίνων από ελληνικές 

ποικιλίες, οι οποίοι να ενσω-

µατώσουν τα χαρακτηριστικά 

ενός εξαιρετικού «terroir». Το 

ιδανικό περιβάλλον βρέθηκε 

µετά από εξαντλητική και στο-

χευµένη έρευνα στη Βόρεια 

Ελλάδα και συγκεκριµένα στο 

∆ήµο Αριστοτέλη της ορεινής 

Γευσιγνωσία 
και pairing
Στην Ποτίδαια στο 
εστιατόριο Marina 
και στην Αρναία στο 
Bakatsianos δοκιµά-
στηκαν τα τέσσερα 
κρασιά του Οινο-
ποιείου «Akrathos» 
σε συνδυασµό µε 
επιλεγµένα πιάτα.

Τ Α Ξ Ι ∆ Ι
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Χαλκιδικής στην περιοχή του 

ιστορικού «Ακάνθιου Οίνου».

Το 2008 αγοράστηκαν τα 

πρώτα 50 στρέµµατα σε υψόµε-

τρο 600 µ. Ο αµπελώνας συνέ-

χισε να επεκτείνεται και πλέον 

σήµερα φτάνει τα 70 στρέµµατα. 

Το 2014 ξεκίνησε η κατασκευή 

του οινοποιείου, το οποίο βρί-

σκεται πάνω στην επαρχιακή 

οδό που συνδέει την Αρναία µε 

την Ιερισσό και την Ουρανούπο-

λη προς το Άγ. Όρος. Τα επίση-

µα εγκαίνια έγιναν στις 21 Σε-

πτεµβρίου σε συνδυασµό µε το 

press trip και µε µία άρτια σχε-

διασµένη διοργάνωση.

Οι τέσσερις ετικέτες
Ένα blend από Ασύρτι-

κο και Sauvignon Blanc, το 

Oros Akrathos, το Ασύρτικο 

Akrathos από 100% Ασύρτικο, 

το Philosopher Akrathos από 

90% Αγιωργίτικο και 10%  Ξι-

νόµαυρο και το µονοποικιλια-

κό Ξινόµαυρο Akrathos απο-

τελούν τις τέσσερις ετικέτες 

του Οινοποιείου.

Στις ξεχωριστές στιγμές 
του press trip ήταν  
η βόλτα με ιστιοφόρο 
ξεκινώντας από τον 
όρμο Παναγιάς ώστε 
να θαυμάσουμε από τη 
θάλασσα τα παράλια  
της Χαλκιδικής 

ΟΙΚΟ∆ΕΣΠΟΤΕΣ του ταξιδιού ήταν ο Μπάµπης 
Μπεκρής, o γιος του Πάνος και η Phoebe Champion. 
Μας µίλησαν για το όραµά τους που συνίσταται στην 
ανάδειξη του µοναδικού αµπελουργικού τοπίου, στη 
συνεχή βελτίωση των κρασιών και την εξωστρέφεια, 
και για την προσπαθεια που κάνουν την τελευταία 
δεκαετία ώστε να µπορούµε τώρα να απολαµβάνου-
µε τα κρασιά τους. Η µοναδική φιλοξενία τους µας 
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Τ Α Ξ Ι ∆ Ι
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Γ 
ια ακόµη µια χρονιά η Ελλάδα θα αποτελέ-

σει µια από τις πιο ηχηρές συµµετοχές της µε-

γαλύτερης διεθνούς έκθεσης τροφίµων και 

ποτών, που λαµβάνει χώρα κάθε δύο χρό-

νια στην Κολωνία της Γερµανίας και φέτος κλεί-

νει τα 100 χρόνια της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

2017 η χώρα µας κατέλαβε την 5η θέση µε 280 εκ-

θέτες που κάλυψαν εκθεσιακή επιφάνεια πάνω από 

6.000 τ.µ., όταν στην έκθεση συµµετείχαν συνολι-

κά 7.405 εκθέτες από 107 χώρες ενώ οι εµπορικοί 

επισκέπτες ξεπέρασαν τους 160.000. Στη φετινή δι-

οργάνωση, η οποία θα διαρκέσει από 5 έως 9 Οκτω-

βρίου, µάλιστα o οργανισµός προώθησης εξαγω-

γών Enterprise Greece θα δηµιουργήσει ειδικά δι-

αµορφωµένο εστιατόριο, το οποίο θα λειτουργήσει 

όλες τις ηµέρες της έκθεσης µε διαφορετικό µενού 

κάθε ηµέρα, ενώ το κεντρικό µήνυµα του Οργανι-

σµού µέσω της έκθεσης θα είναι «Invest in Taste», 

θέτοντας ως βασικές παραµέτρους του συγκεκριµέ-

νου µηνύµατος, ότι η γεύση συµπορεύεται µε την 

ποιότητα. Παράλληλα και όπως σε κάθε διοργάνω-

ση, η Anuga 2019 µια ολόκληρη σειρά εκδηλώσε-

ων και συνεδρίων θα συνοδεύει και πάλι την έκθε-

ση µε θεµατολογία που καθορίζεται από τις υπάρ-

χουσες τάσεις του κλάδου.

NEWS
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Α  Ν Ε Α

ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ANUGA
Κ Ο Λ Ω Ν Ι Α

22-27_etairika_new.indd   22 24/09/2019   20:33



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 23

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ

Πρότυπη φάρµα αιγοπροβάτων
Σε ιδιόκτητη έκταση 47 στρµ., στην 
Καµπή Άρτας, 800 µ. από το εργοστάσιο 
της εταιρείας στον Αµµότοπο, βρίσκεται 
η πρότυπη φάρµα αιγοπροβάτων που 
δηµιούργησε η Ήπειρος µε στόχο την 
ανάπτυξη και µεταφορά τεχνογνωσίας 
στους συνεργάτες κτηνοτρόφους.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

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

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΑΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΚΡΟΚΟΣ
Οριστικοποιήθηκε η διαδικασία για την 

υπογραφή του πρωτοκόλλου εξαγωγής 

κρόκου Κοζάνης στην Κίνα, κατά τη συ-

νάντηση η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 

10 Σεπτεµβρίου στο υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

µεταξύ των αντιπροσωπει-

ών των δύο χωρών, παρου-

σία του υπουργού Μ. Βορί-

δη. Ενώ η υπογραφή ανα-

µένεται στις επόµενες συναντήσεις µέσα 

στον Νοέµβριο. Ας σηµειωθεί ότι στο ίδιο 

πλαίσιο συζητήθηκε η δυνατότητα υπο-

βολής φακέλου για την εξαγωγή εσπερι-

δοειδών στην 

Κίνα αλλά και 

η ανανέωση 

του πρωτοκόλ-

λου εξαγωγής 

ακτινιδίων.

Γ
ια 8η συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί ο 

διεθνής διαγωνισµός Barilla Pasta 

World Championship, ο οποίος 

αυτή τη φορά θα πραγµατοποιη-

θεί, εκτός της έδρας του, της Ιταλίας. 

Εναρµονισµένος µε την ιδέα «The Art 

of Pasta» και την 50στή επέτειο της πα-

ρουσίας της Barilla στη Γαλλία, ο δια-

γωνισµός θα διεξαχθεί στις 10 και 11 

Οκτωβρίου στο Παρίσι, µια πόλη φηµι-

σµένη για τη γαστρονοµική της κουλ-

τούρα και τον πλούτο της τέχνης της.

Οι 14 νέοι chefs που προέρχονται από 

14 διαφορετικές χώρες, αποτελούν το 

µέλλον της παγκόσµιας γαστρονοµί-

ας και ως καλλιτέχνες, θα αναµετρη-

θούν µεταξύ τους σε τρεις διαφορε-

τικές δοκιµασίες: το Masterpiece, το 

White Canvas και το Grand Finale. 

Όπως προαναφέρθηκε, για πρώτη 

χρονιά, ο διαγωνισµός Barilla Pasta 

World Championship θα διεξαχθεί 

στο Παρίσι. Ως «πολίτης του κόσµου», 

η Barilla επιθυµεί να παρουσιάσει και 

να µοιραστεί µε τον κόσµο το χαρού-

µενο και υγιεινό ιταλικό τρόπο ζωής. 

Πράγµατι, το Παρίσι δεν αποτελεί µό-

νο τον ιδανικό πυρήνα για τον εορ-

τασµό των 50 χρόνων παρουσίας της 

Barilla στην Γαλλία, αλλά αναδεικνύει 

και το θέµα της φετινής χρονιάς «The 

Art of Pasta», λόγω του πλούτου της 

γαλλικής γαστρονοµίας και τέχνης.

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
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TΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΝ» ΤΩΝ 
ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Την υψηλότερη δυνατή διάκριση απέσπασε 
το ελαιόλαδο «Συλλεκτικόν» των Ελαιώνων 
Σακελλαρόπουλου στο διεθνή γαστρονο-
µικό διαγωνισµό «Great Taste Awards», 
που βραβεύει τα καλύτερα προϊόντα του 
κόσµου, ενώ αποτελεί σηµείο αναφοράς για 
τα gourmet τρόφιµα και έχει χαρακτηριστεί 
ως «Όσκαρ της γεύσης». Μάλιστα όπως 
σηµειώνει η εταιρεία πρόκειται για το µονα-
δικό ελληνικό ελαιόλαδο που βραβεύτηκε 
µε 3 Χρυσά Αστέρια σε όλο τον διαγωνισµό 
και σε όλες τις κατηγορίες ελαιολάδων που 
συµµετείχαν για το 2019.
Στα φετινά «Great Taste Awards», που 
σηµειωτέον διοργανώνονται από τον οίκο  
«Guild of Fine Food» από το 1995 µέχρι 
σήµερα, περισσότεροι από 500 εξειδι-
κευµένοι γευσιγνώστες επί 90 εργάσιµες 
ηµέρες –από το Μάρτιο µέχρι τα τέλη Ιου-
λίου– δοκίµασαν απόλυτα επαγγελµατικά, 
µε τη µέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας 
τον απίστευτο αριθµό των 12.772 υψηλής 
ποιότητας προϊόντων, από 107 χώρες του 
κόσµου, για να απονείµουν τα βραβεία - 
χρυσά αστέρια, που προσφέρουν στο κάθε 
βραβευµένο προϊόν διεθνή αναγνώριση.

Σηµαντικά βραβεία σε εγνωσµένης αξί-

ας και αξιοπιστίας διοργανώσεις απέ-

σπασε για άλλη µια χρονιά ο Αγροτικός 

Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Ιωαννί-

νων «Η Πίνδος». Ο κύκλος των διακρίσε-

ων άνοιξε µε τo βραβείο «Ανάπτυξη και 

Επενδύσεις» στους «Πρωταγωνιστές της 

Ελληνικής Οικονοµίας» και συνεχίστη-

κε κατά τη φετινή διοργάνωση «Αιωνό-

βια Brands – Τα αγαπηµένα όλων µας», 

όπου βραβεύθηκε για δεύτερη συνεχό-

µενη χρονιά, αυτή τη φορά µε το βραβείο 

Βronze για τα 30 χρόνια ειδικής εκτρο-

φής για το κοτόπουλο ελεύθερης βο-

σκής. Το σερί των βραβεύσεων συµπλή-

ρωσε η διάκριση της Πίνδος ως µία από 

τις «Εταιρείες ∆ιαµάντια» της Ελληνικής 

Οικονοµίας στο πλαίσιο των Diamonds 

of the Greek Economy 2019 αποδεικνύο-

ντας και έµπρακτα ότι εδώ και πάνω από 

60 χρόνια αποτελεί ένα διεθνώς σύγχρο-

νο πρότυπο επιχειρηµατικότητας.

Προϊόντα της Συνεταιρι-

στικής Γαλακτοβιοµηχα-

νίας Τρικάλων «ΤΡΙΚΚΗ» 

θα τοποθετηθούν στα ρά-

φια των καταστηµάτων 

της αλυσίδας super market «Lidl» σε 

όλη την Ελλάδα. Όπως έγινε γνωστό 

από τον Αχιλλέα Λιούτα, πρόεδρο της 

ΕΑΣ Τρικάλων, καθώς η ΕΑΣ συµµετέ-

χει στην εταιρεία ΤΡΙΚΚΗ µε ποσοστό 

81,43%, από το τέλος Σεπτεµβρίου ανα-

µένεται να βρίσκονται στα ράφια της 

Lidl εννέα κωδικοί προϊόντων της γα-

λακτοβιοµηχανίας, γιαούρτι, γάλα και 

επιδόρπια γιαουρτιού, µεταξύ των οποί-

ων και τέσσερα προϊό-

ντα από κατσικίσιο γά-

λα. Επιδίωξη της ΤΡΙΚ-

ΚΗ είναι η είσοδός της 

σε όλα τα καταστήµατα 

του retailer πανελλαδικά µε το σύνολο 

των προϊόντων του χαρτοφυλακίου της 

και σε αυτό το πλαίσιο επέκτασης της 

εταιρείας πριν από δύο µήνες εισήλθε 

σε 30 καταστήµατα του Σκλαβενίτη. Την 

ίδια ώρα, δροµολογείται από την ΤΡΙΚ-

ΚΗ επένδυση προϋπολογισµού άνω των 

15 εκατ. ευρώ, που αφορά στη µετεγκα-

τάσταση της παραγωγικής της µονάδας 

εκτός του αστικού ιστού των Τρικάλων.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

H TΡΙΚΚΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΑ LIDL

ΣΕΡΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝ∆Ο 

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΚΡΑΤΑ ΨΗΛΑ  
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΜΕ ΜΕΣΗ τιµή του πρόβειου γάλα-

κτος τα 1,07 ευρώ για τους συνεται-

ρισµένους κτηνοτρόφους και καλύ-

τερους όρους πληρωµής, ο Αγροτι-

κός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός 

Καλαβρύτων, κερδίζει φέτος επάξια 

τον τίτλο του πρωταθλητή µε την κα-

λύτερη τιµή σε όλη την επικράτεια.

Πρόκειται για ένα Συνεταιρισµό µε 

κύκλο εργασιών 28 εκατ. ευρώ το 

2018 και κέρδη µετά φόρων 1,944 

εκατ. ευρώ, που διατηρεί και ενι-

σχύει τον κοινωνικό ιστό της περι-

οχής, µε την κτηνοτροφία να απο-

τελεί πηγή ζωής για τα Καλάβρυτα. 

Σε αυτό, καθοριστικός παράγοντας 

είναι και τα επενδυτικά σχέδια που 

ξεκινούν στην περιοχή µε τον εκ-

συγχρονισµό της τυροκοµικής µο-

νάδας στο Σκεπαστό, µία επένδυση 

ύψους 5 εκατ. καθώς και την επέν-

δυση 1,85 εκατ. για σύγχρονο ερ-

γοστάσιο ζωοτροφών στη ∆άφνη.

ΗΧΗΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΓΑΛ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ για αποκλειστική διά-

θεση της Γραβιέρας Αµφιλοχίας και 

των άλλων προϊόντων της ΑΜΦΙΓΑΛ 

από τα ΑΒ Βασιλόπουλος, ανοίγει 

νέους δρόµους για τη νεόδµητη γα-

λακτοβιοµηχανία. Οι πληροφορίες 

θέλουν την πρώτη παραγγελία να 

είναι της τάξεως των 400.000 ευ-

ρώ και να υλοποιείται άµεσα, ταυ-

τόχρονα µε την καµπάνια της αλυσί-

δας στην οποία θα γίνεται αναφορά 

στην καινούργια συνεργασία.      

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΓΚΡΙ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ
ΜΕ ΤΟ SUPERIOR Taste Award 

2019 διακρίθηκε το φαγκρί της Νη-

ρεύς για µια ακόµη χρονιά στη διορ-

γάνωση γευσιγνωσίας του διεθνώς 

αναγνωρισµένου οργανι-

σµού International Taste 

Institute. Πρόκειται για 

έναν οργανισµό ηγέτη στην 

αξιολόγηση και πιστοποίη-

ση γεύσης και το «Βραβείο 

Ανώτερης Γεύσης» είναι µια 

µοναδική σφραγίδα ποιότη-

τας. Οι κριτές της Επιτροπής 

είναι µέλη κορυφαίων ορ-

γανισµών εστίασης στην Ευ-

ρώπη και συγκεκριµένα διάσηµοι 

σεφ,  σεφ βραβευµένοι µε αστέρια 

Michelin και βραβευµένοι σοµελιέ. 

Η διαδικασία προβλέπει τυφλή δο-

κιµή των προϊόντων και 

όσα προϊόντα λάβουν 

υψηλές γευστικές βαθ-

µολογίες λαµβάνουν το 

«Superior Taste Award». 

Σηµειώνεται ότι από το 

2005, το Taste Institute 

έχει αξιολογήσει περισ-

σότερα από 15.000 τρό-

φιµα και ποτά από όλο 

τον κόσµο.

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
Η ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ
Τη θέση της Εµπορικής ∆ιευθύντριας 
στην Οινοποιία Μπουτάρη ανέλαβε η 
Μαρίνα Μπουτάρη, πρωτότοκη κόρη του 
Κωνσταντίνου Μπουτάρη, θέτοντας στο 
επίκεντρο της στρατηγικής την εµπορική 
ανάπτυξη της ιστορικής οινοποιίας στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Μαρίνα 
Μπουτάρη έχει πάνω από 20 χρόνια 
προϋπηρεσία στην επικοινωνία και στο 
marketing του κρασιού και της γαστρονο-
µίας. Τα τελευταία χρόνια προώθησε την 
ποιοτική ελληνική γαστρονοµία και τον 
οινοτουρισµό µέσω της εξειδικευµένης 
εταιρείας της Trip2taste. Σε συνεργασία 
µε την αδελφή της Λένια Μπουτάρη, 
που έχει την ευθύνη της διεύθυνσης 
Μarketing, και υπό την καθοδήγηση του 
oινολόγου και γενικού διευθυντή της 
εταιρείας, ∆ρ. Ιωάννη Βογιατζή, θα χαρά-
ξουν τη νέα επικοινωνιακή και εµπορική 
στρατηγική της οινοποιίας.

Την έναρξη της συ-

νεργασίας τους από 

1ης Ιανουαρίου 2020 

ανακοίνωσαν οι εται-

ρείες Anheuser-Busch 

InBev (AB InBev) και Β.Σ. Καρού-

λιας ΑΒΕΕΠ. Η συνεργασία αφο-

ρά την αντιπροσωπεία και διανο-

µή των διεθνώς εµβληµατικών 

σηµάτων µπύρας Corona, Stella 

Artois, Bud, Beck’s, Franziskaner, 

Leffe και Hoegaarden στην ελλη-

νική αγορά. Σύµφωνα µε τη σχε-

τική ανακοίνωσή τους, το όρα-

µα των δύο εταιρειών είναι τα 

κορυφαία αυτά 

brands να κατα-

λάβουν την πρώ-

τη θέση στη συ-

νείδηση και προ-

τίµηση του καταναλωτή στην Ελ-

λάδα, σύµφωνα µε το αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για premium brands 

µπύρας, όπως συµβαίνει διεθνώς. 

Με την προσθήκη δε των µαρκών 

της AB InBev στο πλούσιο χαρτο-

φυλάκιο µπίρας της Β.Σ. Καρού-

λιας,  δηµιουργείται µία νέα, πο-

λύ ισχυρή οµάδα ποιοτικών προϊ-

όντων ζύθου.

∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΥΜΠΡΑΞΗ AB InBEV ME ΚΑΡΟΥΛΙΑ

ΣΑΡΩΣΕ Η ∆Ω∆ΩΝΗ ΣΤΑ SUPERIOR TASTE AWARDS
 
Με πέντε προϊόντα ανώτερης γεύσης διακρίθηκε 
η ∆ωδώνη από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και 
Ποιότητας (iTQi) στο πλαίσιο των Superior Taste 
Awards 2019. Συγκεκριµένα, απέσπασε 3 Χρυσά 
Αστέρια για το κατσικίσιο τυρί και 2 Χρυσά 
Αστέρια για το γιαούρτι Ηπειρώτικο Στραγγιστό 
2% και 6%, την Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ και το 
∆ωδώνη Κλασικό 8%. 

 

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ

ΤA ΦΥΤΙΚA ΡΟΦΗΜΑΤA 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Η δύναµη της ελληνικής γης φέρνει 
στα ράφια ιστορικά προϊόντα 
µε µια σύγχρονη οπτική

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ 

σως ένα από τα πιο πο-

λυσυζητηµένα θέµατα 

διατροφής και οικονοµί-

ας της υπαίθρου την τε-

λευταία πενταετία να εί-

ναι η ανάπτυξη που γνωρίζουν τα φυ-

τικά ροφήµατα. Πράγµατι, οι κατανα-

λωτές τα υποδέχτηκαν µε µεγάλο εν-

θουσιασµό, ο οποίος αποτυπώνεται 

και στα στατιστικά νούµερα, έχοντας 

πλέον προσαρµόσει τον ουρανίσκο 

τους στη γευστική απλότητα και δρο-

σερή υφή των ροφηµάτων αυτών.

Λίγοι γνωρίζουν όµως ότι πρόκει-

ται για µια συνήθεια που τραβάει 

πίσω αιώνες. Ήµασταν ακόµα στον 

8ο αιώνα όταν οι Μαυριτανοί σύ-

στησαν τους Ευρωπαίους µε το ρό-

φηµα αµυγδάλου. Αµέσως έγινε 

ένα δηµοφιλές ρόφηµα ιδανικό για 

περιόδους νηστείας.

Στην Ελλάδα τα πρώτα ελληνικά φυτι-

κά ροφήµατα αποκλειστικά από ελλη-

νικό καρπό έρχονται το 2017 από την 

ΟΛΥΜΠΟΣ, η οποία γίνεται η πρώτη 

ελληνική εταιρεία που αξιοποιεί την 

εγχώρια παραγωγή, κάνοντας ευρέ-

ως προσβάσιµα στα ράφια των µεγά-

λων αστικών κέντρων της χώρας αλ-

λά και των κοινοτήτων της υπαίθρου 

αυτά τα δηµοφιλή προϊόντα.

Η θεσσαλική γαλακτοβιοµηχανία, 

έδωσε από την πρώτη στιγµή ιδιαίτε-

ρη έµφαση στις συνεργασίες µε Έλ-

ληνες παραγωγούς, προκειµένου να 

προσφέρει στο σύγχρονο καταναλω-

τή το ρόφηµα «ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ».

Πρόκειται για φυτικά ροφήµατα πλού-

σια σε εδώδιµες ίνες, ασβέστιο και βι-

ταµίνες Β, D και Ε. Πιστή στη φιλο-

σοφία της για την αξία των προϊό-

ντων της ελληνικής γης, συνεργά-

ζεται για τα ροφήµατα της «ΚΑΡΠΟΣ 

ΟΛΥΜΠΟΣ» µε Έλληνες παραγωγούς, 

προκειµένου να προµηθευτεί αµύγδα-

λο, φιστίκι και καρύδι, επενδύοντας 

στην παραγωγή τους και επεκτείνο-

ντας µάλιστα όλο και περισσότερο το 

προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο.

Φυτικά επιδόρπια
Έτσι, πρόσφατα η ΟΛΥΜΠΟΣ κυ-

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ί

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

Οι κωδικοί 
είναι 7: ΚΑΡΠΟΣ 
Αµύγδαλο χωρίς 
ζάχαρη, ΚΑΡΠΟΣ 
Αµύγδαλο φυσική 
γεύση, ΚΑΡΠΟΣ 
Αµύγδαλο µε 
κακάο, ΚΑΡΠΟΣ 
Αµύγδαλο Protein, 
ΚΑΡΠΟΣ Φιστίκι, 
ΚΑΡΠΟΣ Καρύδι 
χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης και 
ΚΑΡΠΟΣ Καρύδι 
µε κακάο

θουσιασµό, ο οποίος αποτυπώνεται 

και στα στατιστικά νούµερα, έχοντας 

πλέον προσαρµόσει τον ουρανίσκο 

τους στη γευστική απλότητα και δρο-

σερή υφή των ροφηµάτων αυτών.

Λίγοι γνωρίζουν όµως ότι πρόκει-

ται για µια συνήθεια που τραβάει 

πίσω αιώνες. Ήµασταν ακόµα στον 

8ο αιώνα όταν οι Μαυριτανοί σύ-

στησαν τους Ευρωπαίους µε το ρό-

φηµα αµυγδάλου. Αµέσως έγινε 

ένα δηµοφιλές ρόφηµα ιδανικό για 

Στην Ελλάδα τα πρώτα ελληνικά φυτι-

κά ροφήµατα αποκλειστικά από ελλη-

νικό καρπό έρχονται το 2017 από την 

ΟΛΥΜΠΟΣ, η οποία γίνεται η πρώτη 

ελληνική εταιρεία που αξιοποιεί την 

εγχώρια παραγωγή, κάνοντας ευρέ-

ως προσβάσιµα στα ράφια των µεγά-

λων αστικών κέντρων της χώρας αλ-

λά και των κοινοτήτων της υπαίθρου 

Οι κωδικοί 
είναι 7: ΚΑΡΠΟΣ 
Αµύγδαλο χωρίς 
ζάχαρη, ΚΑΡΠΟΣ 
Αµύγδαλο φυσική 
γεύση, ΚΑΡΠΟΣ 
Αµύγδαλο µε 
κακάο, ΚΑΡΠΟΣ 
Αµύγδαλο Protein, 
ΚΑΡΠΟΣ Φιστίκι, 
ΚΑΡΠΟΣ Καρύδι 
χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης και 
ΚΑΡΠΟΣ Καρύδι 
µε κακάο
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ΤΟ «ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ» 
κυκλοφορεί σε τέσσερις υπέροχες 

γεύσεις: Φυσική,  Χωρίς Ζάχαρη, µε 

Κακάο και το Αµύγδαλο Protein και 

είναι κατάλληλο για χορτοφάγους, 

για όσους δεν καταναλώνουν γαλα-

κτοκοµικά προϊόντα και ιδανικό για 

περιόδους νηστείας.  

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & Ε∆Ω∆ΙΜΕΣ 
ΙΝΕΣ ΤΟ ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ

ΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΟΣ,  
προσφέρουν µια απολαυστική 
εµπειρία. Συνδυάζονται όµως 
ιδανικά και µε δηµητριακά, µε το 
τσάι ή τον καφέ, ενώ ανοίγει νέ-
ους δρόµους για πειραµατισµό 
στην κουζίνα. Τα δε smoothies, 
παρασκευασµένα µε ρόφηµα 
αµυγδάλου, φιστικιού ή καρυ-
διού ΟΛΥΜΠΟΣ είναι κάτι που 
αξίζει να δοκιµάσει κανείς.

ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΦΕ ΄Η ΤΣΑΙ 
ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΚΕΤΟ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Ι∆ΑΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

κλοφόρησε στην αγορά και φυτι-

κά επιδόρπια. 

Το ΚΑΡΠΟΣ Αµύγδαλο ΟΛΥΜΠΟΣ 

είναι ένα επιδόρπιο αµυγδάλου 

το οποίο παράγεται και αυτό µό-

νο από ελληνικά αµύγδαλα, στη-

ρίζοντας την ελληνική πρωτογενή 

παραγωγή. Πρόκειται για τη νέα 

πρόταση της ΟΛΥΜΠΟΣ, µε υψηλή 

διατροφική αξία και µε την υπέ-

ροχη γεύση του αµυγδάλου, έναν 

καρπό  µε υψηλή θρεπτική αξία 

σε πέντε υπέροχες γεύσεις:  Αµύ-

γδαλο, µύρτιλο, δαµάσκηνο-βρώ-

µη, φράουλα και βανίλια. 

Οι πέντε νέοι κωδικοί έρχονται να συ-

µπληρώσουν τις προτάσεις της ΟΛΥ-

ΜΠΟΣ για µια υγιεινή και γευστική 

διατροφή, αφού το επιδόρπιο ΚΑΡ-

ΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ είναι από τη φύση 

του χωρίς λακτόζη και παράγεται µε 

ζωντανές καλλιέργειες.

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

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι

37,1%
Το οχτάµηνο 
Ιανουάριος 
2019 - Αύγουστος 
2019, σηµειώθηκε 
ανάπτυξη 
πωλήσεων 37,1% 
σε όγκο σε σχέση µε 
το 2018

5,5 εκατ. 
Υπολογίζεται ότι 
5.427.321 λίτρα 
καταναλώθηκαν  
µόλις το πρώτο 
οχτάµηνο του 
2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ 
σηµείωσε αύξηση 
πωλήσεων 
φυτικών 
ροφηµάτων κατά 
37,7% σε αξία το 
πρώτο οχτάµηνο 
του 2019, 
συγκριτικά µε 
πέρυσι

20
19

8 
Στην αρχή του 
2019 η ΟΛΥΜΠΟΣ 
κυκλοφόρησε το 
πρώτο ελληνικό 
ρόφηµα ΚΑΡΠΟΣ 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ µε 8g 
φυτικής πρωτεΐνης 
ανά µερίδα.

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΡΙ

Α

Η ΟΛΥΜΠΟΣ 
σηµείωσε αύξηση 

ροφηµάτων κατά 
37,7% σε αξία το 
πρώτο οχτάµηνο 

συγκριτικά µε 

ΤΟ «ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ» 

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & Ε∆Ω∆ΙΜΕΣ 
ΙΝΕΣ ΤΟ ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ
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B U S I N E S S  S T O R Y

ΣΥΓΧΡΟΝΗ  
ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η KURELU ΤΗΣ 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Μεγάλωσε µέσα στους αργαλειούς και αγάπησε το ρυθµικό τους 
τραγούδι. Ως ενήλικη γυναίκα αρνιόταν να ασχοληθεί µε την τέχνη, 

αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε να ξεφορτωθεί τους κρητικούς αργαλειούς 
της οικογένειας. Τα µαθήµατα υφαντικής, που οργάνωσε πριν επτά 

χρόνια το ΚΑΠΗ του χωριού της και το πρόγραµµα γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας την έφεραν στα υφάδια. Σήµερα έχει 

δηµιουργήσει το επιτυχηµένο brand Kurelu µε craft και tailor made 
υφαντά, τα οποία έχουν γίνει γνωστά σε όλη την Ελλάδα, και όχι 

µόνο, χάρη στη δύναµη των social media.  
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

H
Αγγελική Γενιτσαρίδου, 

από τον Πύργο Μονοφα-

τσίου του Ηρακλείου της 

Κρήτης, είναι µια σύγχρο-

νη αλλά κυρίως πολυµήχανη Πη-

νελόπη. Η ιστορία της περιλαµ-

βάνει αργαλειούς, υφάδια, τον 

δικό της Οδυσσέα αλλά και ένα 

πετυχηµένο brand µε περίτεχνες 

δηµιουργίες που στολίζουν σπί-

τια σε όλη την Ελλάδα αλλά και 

το εξωτερικό. Ας αφήσουµε όµως 

την ίδια να αφηγηθεί την ιστορία 

της… «Από τότε που θυµάµαι τον 

εαυτό µου, στο σπίτι µας υπήρχε 

αργαλειός, όπως σε όλα τα παρα-

δοσιακά σπίτια. Μάλιστα, τη δε-

καετία του ‘80, η µητέρα µου πή-

ρε έναν µεγάλο και ξεκίνησε να 

ασχολείται επαγγελµατικά. Από 

το δικό µου µυαλό δεν είχε πε-

ράσει ποτέ η σκέψη ότι θα ήταν 

αυτή η δουλειά µου. Ίσως επει-

δή µεγάλωσα δίπλα σ’ έναν αρ-

30-33_kurelu.indd   30 24/09/2019   20:32



31ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

F O O D  S T O R I E SB U S I N E S S  S T O R Y

γαλειό, ήθελα να ξεφύγω απ’ αυτό», 

αναφέρει η ίδια στο Αγρόκτηµα.

«Η µητέρα µου κάποια στιγµή απο-

φάσισε να σταµατήσει. Στα χέρια µου 

πέρασαν επίσης δύο ακόµη αργαλει-

οί από τις θείες µου. Βρέθηκα λοιπόν 

µε τρεις αργαλειούς και αποφάσισα 

να τους αποθηκεύσω στηµένους, για-

τί, αν τους ξεµοντάρεις, σκεβρώνουν 

και είναι πια άχρηστοι. Λυπόµουν να 

τους πετάξω, όχι επειδή είχα σκοπό 

να ασχοληθώ µε την υφαντική, αλλά 

επειδή εκτιµούσα τη δουλειά που εί-

χαν βγάλει. ∆υστυχώς, χάθηκαν πά-

ρα πολλοί αργαλειοί, χιλιάδες θα έλε-

γα, καθώς δεν υπήρχε σπίτι να µην 

έχει. Επειδή έπιαναν πολύ χώρο, τους 

πέταγαν ή τους έκαιγαν».

Μια πανάρχαια τέχνη
Στα χρόνια που πέρασαν η κυρία Γε-

νιτσαρίδου σπούδασε διακόσµη-

ση στη Θεσσαλονίκη, έκανε οικο-

γένεια και εργάστηκε ένα διάστηµα 

στο κυλικείο του δηµοτικού σχολεί-

ου του χωριού της. Τους αργαλειούς 

τους είχε ξεχάσει µέχρι που ένα τυ-

χαίο γεγονός τους έφερε πάλι στο 

προσκήνιο. «Πριν επτά χρόνια περί-

που, η κοινωνική λειτουργός του ΚΑ-

ΠΗ, βλέποντας ότι η τέχνη της υφα-

ντικής χάνεται, µάζεψε τις µεγαλύτε-

ρες γυναίκες του χωριού για να τη δι-

δάξουν στις νεότερες. Ήταν η πρώ-

τη φορά που άρχισα να φαντάζοµαι 

ότι θα µπορούσα να ασχοληθώ µε αυ-

«ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ είναι να φτιάξω έναν επισκέψιµο χώρο  
όπου θα εκθέτω παλιά υφαντά που φυλάσσονται µέσα  

σε κασέλες και κανείς πια δεν τα θέλει, αποτελούν όµως  
έργα λαϊκής τέχνης», αναφέρει η κυρία Γενιτσαρίδου.
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τό. Παρακολούθησα τα µαθήµατα και 

άρχισα να παίζω µε τον αργαλειό για 

χόµπι», διηγείται η ίδια. Το παράξε-

νο είναι ότι παρόλο που δεν είχε κά-

τσει ποτέ πριν σε αργαλειό, τον χειρι-

ζόταν λες και ήξερε. «Τελικά, οι εικό-

νες και τα ακούσµατα ήταν πολύ δυ-

νατά, παρ’ όλη την άρνηση που έβγα-

ζα. Αρχίζοντας να δουλεύω, ένιωθα 

ότι ήξερα, ότι δεν ήταν δύσκολο για 

µένα και ότι τελικά το αγαπώ», εξη-

γεί η κυρία Γενιτσαρίδου.

Η γνώση που ενεργοποιήθηκε
Υπήρχαν λοιπόν οι αργαλειοί, η 

γνώση «ενεργοποιήθηκε» και ήρ-

θε ένα τρίτο κοµµάτι να συµπληρώ-

σει το παζλ της ιστορίας της. «Πα-

ράλληλα, βγήκε ένα πρόγραµµα γυ-

ναικείας επιχειρηµατικότητας µέσω 

ΕΣΠΑ. Χρηµατοδοτούσε µε 20.000 

ευρώ την προµήθεια πρώτων υλών. 

Εγώ τον µηχανολογικό εξοπλισµό 

τον είχα και µε τη χρηµατοδότηση 

γέµισα την επιχείρησή µου υλικά 

για να µπορώ να δουλέψω. Έκα-

να µία πολύ µεγάλη έρευνα αγο-

ράς στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς 

στη χώρα µας η κλωστοϋφαντουρ-

γία έχει πεθάνει, έτσι αναγκάστη-

κα να φέρω νήµατα από το εξωτερι-

κό», σηµειώνει.

Η δύναµη των social media
Το στοίχηµά της ήταν να εξυπηρετή-

σει τις ανάγκες του σήµερα µε τις δυ-

νατότητες µιας πανάρχαιας τέχνης, 

Στοίχηµα που κέρδισε εκµεταλλευό-

µενη τη σύγχρονη τεχνολογία και συ-

γκεκριµένα τα social media. «Το ερ-

γαστήριό µου λειτουργεί από το 2013 

και ελάχιστοι από τους 1.000 κατοί-

κους του χωριού µου το γνωρίζουν, 

γιατί δεν είναι ένα µαγαζί µε βιτρί-

να. Αναζήτησα λοιπόν την πελατεία 

µου µέσω του Facebook. Ήταν το µό-

νο εργαλείο που είχα και δούλεψε. 

Βέβαια, η καλύτερη διαφήµιση είναι 

από στόµα σε στόµα. Επίσης, επισκέ-

πτονται το εργαστήριο πολλοί τουρί-

στες, που µαθαίνουν γι’ αυτό από το 

site της Kurelu ή από κάποιο ξεναγό. 

Κάπως έτσι πορεύοµαι».

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

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ έρχεται από τις  
ανάγκες του πελάτη αν και τους βασικούς  

κανόνες τους θέτουν, σύµφωνα µε την κυρία  
Γενιτσαρίδου, οι συνδυασµοί της φύσης. 

ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που προσφέρει η Kurelu θα βρει κανείς χαλιά και κουρτίνες, τα οποία υφαίνονται κατόπιν παραγγελίας. Επιπλέον, τα δύο τελευταία χρόνια έχει λανσάρει µια σει-
ρά µε σουβενίρ µε περισσότερα από πενήντα σχέδια. Πρόκειται για χρηστικά αντικείµενα, όπως αρωµατικά για ντουλάπες, σουπλά, σουβέρ, µαγνητάκια και διακοσµητικά τοίχου.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ένα αξιοσηµείωτο παρά-

δειγµα οικιακής οικονοµίας η κουρε-

λού, καθώς µετέτρεπε άχρηστα πλέον 

υλικά σε χρήσιµα αντικείµενα. Στη σύγ-

χρονη εποχή, βέβαια, χρειαζόταν µια 

νέα αισθητική προσέγγιση για να µπο-

ρέσει να σταθεί σαν καταναλωτικό αγα-

θό.  «Όταν ήµουν µικρή, κουρελούδες 

έφτιαχναν από τα παλιά ρούχα που δεν 

χρησιµοποιούνταν πια. Το αποτέλεσµα 

ήταν να φτιάχνονται αντικείµενα χρή-

σιµα για το σπίτι από κουρέλια σε διά-

φορες ποιότητες και χρώµατα. Ακόµα 

κι αυτά που υφαίνονταν µε µαλλί δεν 

είναι χρηστικά. Είναι αριστουργήµατα 

λαϊκής τέχνης, όπως το µαλλί τους τσι-

µπάει γιατί τότε δεν υπήρχε κάποια κα-

τεργασία να το κάνει µαλακό. Ήθελα 

λοιπόν να φέρω αυτή την τέχνη λίγο 

περισσότερο στο σήµερα. Με άλλα λό-

για, ήθελα ο πελάτης µου να µπορεί να 

επιλέξει τα νήµατα που θέλει και να τα 

συνδυάσει µε τη διακόσµηση του χώρου 

του. Έρχοµαι σε επαφή µε τις πελάτισ-

σές µου, συζητάµε τι ακριβώς θέλουν 

και τους ζητώ µία φωτογραφία από το 

χώρο τους για να δω τι ακριβώς θα ταί-

ριαζε σε αυτόν. Σε αυτό µε έχουν βο-

ηθήσει οι σπουδές µου τη διακόσµη-

ση. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία 

customized υφαντών, σε πολύ προσι-

τές τιµές και αυτό έχει ζήτηση. Οι πε-

λάτισσές µου είναι ευχαριστηµένες και 

επαναλαµβάνουν κάποια κοµµάτια για-

τί νιώθουν εµπιστοσύνη και ασφάλεια», 

αναφέρει η κυρία Γενιτσαρίδου.

Η ΚΟΥΡΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥ»
 «ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑ δύο µικρούς αργαλειούς και έναν µεγάλο επαγγελµατικό, στον οποίο η µητέρα µου έφτιαχνε 

λεπτά υφαντά, δηλαδή τραπεζοµάντηλα, κουρτίνες κ.ά. Τον συγκεκριµένο τον έχω πατεντάρει µε τη βοήθεια 

του συζύγου µου, που, εκτός από καλός αγρότης είναι και πολυµήχανος. Ο Οδυσσέας µου… Ήθελα να φτιάχνει 

κουρελού µε φάρδος 1,8 µ., όσο δηλαδή και τα λεπτά υφάσµατα. Κάναµε πολλά πειράµατα και καταφέραµε να 

βγάλουµε µια καινοτόµα διάσταση για µονοκόµµατο φάρδος χωρίς µάτιση», εξηγεί η κυρία Γενιτσαρίδου.

Μία από τις επόµενες προτάσεις του brand θα είναι η εν-
σωµάτωση υφαντών διακοσµητικών στοιχείων σε ρούχα.

B U S I N E S S  S T O R Y
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο

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

Η 
ψυχική κατάσταση της Ρωσίδας αριστοκράτισσας του 19ου αιώνα, Λιουµπόβ 

Αντρέιεβνα, που αρνείται να συµβιβαστεί µε τις µεταβολές που επέφεραν την 

παρακµή των αριστοκρατών στον «Βυσσινόκηπο» του Άντον Τσέχοφ, ενέπνευσαν 

τον Βασίλη Μυριανθόπουλο για τη συγγραφή του έργου του «Μετά τον 

Βυσσινόκηπο». Με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Γωγώ Μπρέµπου θα φέρει στη σκηνή 

του Μικρού Γκλόρια τους παράλληλους δρόµους της εµβληµατικής ηρωίδας και µιας 

καθηµερινής γυναίκας, µετά τον βυσσινόκηπο που έχασε. 

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο ΥΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟ

Ιnfo  Έως 31 Οκτωβρίου, κάθε Πέµπτη 9 µ.µ. και Τετάρτη 7 µ.µ.

34-41_drwmena-tainies-biblia_new.indd   34 24/09/2019   20:47



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 35

∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ταξιδεύει 

στις 4, 5, 6 Οκτωβρίου η Λίµνη των 

Κύκνων του Μπαλέτου της Εθνι-

κής Λυρικής Σκηνής σε χορογρα-

φία Κωνσταντίνου Ρήγου για τρεις 

µοναδικές παραστάσεις στο Μέγα-

ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης µε την 

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 

σε διεύθυνση Ηλία Βουδούρη.

∆ΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αγ. Μάρκου 

στο Ηράκλειο έως τις 6 Οκτωβρίου 

η έκθεση «Απηχήσεις της αρχαιό-

τητας στο έργο του ∆οµήνικου Θεο-

τοκόπουλου» µε ψηφιακές αναπα-

ραγωγές έργων που παρεχώρησαν 

κορυφαία µουσεία  του κόσµου.

LEMON ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
Ξεχειλίζει ενέργεια η παράσταση των Experimento

Η 
ιστορία του πιανίστα, του 1900, 

που γεννήθηκε πάνω σ’ ένα 

καράβι και δεν κατέβηκε πο-

τέ από αυτό, συναντά σήµερα, 

στο κέντρο της Αθήνας, την προσωπι-

κή ιστορία του καθένα από εµάς φέρ-

νοντας στην επιφάνεια το υπαρξιακό 

ερώτηµα: «Εσύ φοβάσαι να κατέβεις 

από το πλοίο που γεννήθηκες;» 

Η παράσταση των Experimento, που 

παρουσιάζεται τα Σαββατοκύριακα 

του Οκτωβρίου, στην αίθουσα χορού 

του εµβληµατικού κτιρίου στο κέντρο 

της πρωτεύουσας, ξεχειλίζει ενέργεια 

που κατακλύζει τη σκηνή. Η αίθουσα 

χορού του ιστορικού ξενοδοχείου µε-

τατρέπεται στην αίθουσα χορού της 

πρώτης θέσης του ατµόπλοιου Βιρ-

τζίνιαν λίγο πριν ή λίγο µετά την 

έκρηξη. Παράλληλα συγκινεί και συ-

ναρπάζει µε µια βαθιά ανθρώπινη 

ιστορία µε φόντο τις αρχές του προη-

γούµενου αιώνα από ένα απολαυστι-

κό ντουέτο ηθοποιών. Ο Μελαχρινός 

Βελέντζας ως 1900 και ο Γιώργος ∆ρί-

βας µας κάνουν συνεπιβάτες τους σ’ 

ένα ατµόπλοιο και µας διηγούνται την 

ιστορία τους. Εξίσου σηµαντικό ρόλο 

σ’ αυτή την παράσταση, βέβαια, δια-

δραµατίζει η Γεωργία Τσαγκαράκη, η 

οποία βρίσκεται πίσω απ’ τη διασκευή 

και τη σκηνοθεσία της παράστασης.

Ας σηµειωθεί ότι οι Experimento, µε-

τά το τέλος της παράστασης, υποδέ-

χονται επί σκηνής φίλους-µουσικούς 

που κουβαλούν στις αποσκευές τους 

µελωδίες από διαφορετικά σηµεία της 

γης, εκεί όπου ο 1900 δεν πήγε ποτέ.

Ιnfo Το έργο θα παιχθεί τον Οκτώβριο, Παρασκευή & 
Σάββατο 21:15 µ.µ. και Κυριακή 20:00 µ.µ. 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η

Χ Ο Ρ Ο Σ 
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 Nύχτα Πολιτισµού
Για δεύτερη χρονιά το ∆ίκτυο Πολιτισµού του ∆. 
Αθηναίων Athens Culture Net διοργανώνει τη 
Νύχτα Πολιτισµού στην Αθήνα, η οποία φέτος εί-
ναι αφιερωµένη δυναµικό κοινό των 55+. Περί-
που 35 φορείς και οργανισµοί και πάνω από 20 
γκαλερί ανοίγουν τις πόρτες τους µέχρι αργά το 
βράδυ της Παρασκευής 4 Οκτωβρίου, εντελώς 
δωρεάν ή µε δελτία ελεύθερης εισόδου.

03 «Κοιτάζοντας τα αστέ-
ρια» Sara Gillingham Από τις 
Εκδόσεις Καπόν αυτό το βι-
βλίο αποτελεί έναν πολύτιµο 
«πλοηγό» για τον επίδοξο εξε-
ρευνητή του ουρανού.

03 «Eδώ & Εκεί» είναι ο 
νέος δίσκος του ∆ηµήτρη 
Μυστακίδη, ο οποίος ενώνει 
ό,τι κουβαλάει από τα µουσι-
κά στυλ που έπαιξε ή αγάπη-
σε ως σήµερα.

04 «Η Καρδερίνα» που 
βασίζεται στο οµώνυµο 
βραβευµένο µε Πούλιτζερ 
βιβλίο της Donna Tartt µε-
ταφέρεται στο σινεµά από 
τον Πίτερ Στρον.

05 «Το ∆ώρο» Στέφανος 
Ξενάκης Από τις Εκδόσεις 
Key Books µια σειρά καθη-
µερινών ιστοριών, µια σει-
ρά θαυµάτων που συµβαί-
νουν σε όλους µας.

06 «Ο Βασιλιάς των Λιο-
νταριών» αποτελεί ένα αρ-
κετά πιστό ριµέικ του κλασι-
κού animation του 1994 που 
κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ 
στη φετινή απονοµή.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

5o OKTOBERFEST ΣΤΟ ELATOS RESORT
ΕΠΕΙΤΑ από τέσσερις πολύ επιτυχηµένες διορ-

γανώσεις, το ελληνικό Oktoberfest έρχεται και 

πάλι να δώσει ξεχωριστή γεύση στο φθινόπωρο 

του Elatos Resort & Health Club. Για 5η συνεχόµε-

νη χρονιά, το Σαββατοκύριακο 4-6 Οκτωβρίου, ο 

Παρνασσός υποδέχεται την ελληνική εκδοχή της 

γερµανικής γιορτής µπύρας που πια αποτελεί θε-

σµό για τους φίλους του Resort.

Μετά από επίσηµη αίτηση των 

κρατών Μπενίν (∆υτική Αφρι-

κή), Μπουρκίνα Φάσο (∆υτική 

Αφρική), Μάλι (∆υτική Αφρική) και 

Τσαντ (Κεντρική Αφρική) για καθιέ-

ρωση Παγκόσµιας Ηµέρας Βάµβακος 

από τη Γενική Συνέλευση των Ηνω-

µένων Εθνών, ορίστηκε ο εορτασµός 

της στις 7 Οκτωβρίου 2019, µε κεντρι-

κή εκδήλωση που θα λάβει χώρα στη 

Γενεύη.  Η διοργάνωση της Παγκό-

σµιας Ηµέρας Βάµβακος είναι προ-

ϊόν συνεργασίας των γραµµατειών 

του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωρ-

γίας του ΟΗΕ, του συνεδρίου για το 

Εµπόριο και την Ανάπτυξη, του ∆ιε-

θνούς Εµπορικού Κέντρου και της ∆ι-

εθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής 

Βάµβακος ενώ απευθύνεται πρόσκλη-

ση να γιορταστεί σε διάφορες χώρες 

του κόσµου. Περισσότερες πληροφο-

ρίες για τη διοργάνωση στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση www.wto.org/

worldcottonday

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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ΡΕKOΡ 
Τον Αύγουστο, µόνο σε µία 
ηµέρα, 18.000 τουρίστες 
επισκέφτηκαν το Ιερό 
Βράχο της Ακρόπολης 
και τον Παρθενώνα 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
υπουργείου Πολιτισµού.
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Από τους πολιτισµούς της Μεσογείου

Η έκθεση φιλοδοξεί να καταδείξει 

τη συµβολή των Κυκλάδων 

στον Μυκηναϊκό πολιτισµό στο 

Αιγαίο παρουσιάζοντας, µεταξύ 

άλλων, άγνωστες στο ευρύ κοινό 

αρχαιότητες και συνθέτοντας 

ένα πανόραµα του Μυκηναϊκού 

πολιτισµού στις Κυκλάδες. 

Περισσότερα από 150 επιλεγµένα 

αντικείµενα, αντιπροσωπευτικά 

έργα κεραµεικής, µεταλλοτεχνίας, 

µικροτεχνίας, ειδωλοπλαστικής, 

κοσµηµατοποιίας, αποκαλύπτουν 

όψεις της θαυµαστής πολιτισµικής 

κληρονοµιάς του Μυκηναϊκού 

κόσµου, πηγής έµπνευσης για τα 

κορυφαία έργα της παγκόσµιας 

λογοτεχνίας, την Ιλιάδα και την 

Οδύσσεια.

Ιnfo Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 14 Οκτωβρίου 
και οι ώρες λειτουργίας είναι καθηµερινά εκτός Τρίτης, 

από τις 10.00 π.µ. έως τις 18.00 µ.µ.

Την περιοδική έκθεση «Από 
τον κόσµο του Οµήρου. Τήνος 
και Κυκλάδες στη Μυκηναϊκή 
εποχή», διοργανώνουν 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων σε συνεργασία 
µε το ΠΙΟΠ. Η έκθεση 
φιλοξενείται στο Μουσείο 
Μαρµαροτεχνίας του ΠΙΟΠ, 
στον Πύργο της Τήνου 

Α Π Ο  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο  Τ Ο Υ  Ο Μ Η Ρ Ο Υ

ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Για πρώτη φορά εκτίθενται στο 
κοινό τα ευρήµατα του µικρών 
διαστάσεων αλλά σπάνιου για 
ολόκληρο το Αιγαίο µυκηναϊ-
κού θολωτού τάφου στην Αγία 
Θέκλα, στη βόρεια Τήνο. Είναι 
ένας από τους µόλις τρεις γνω-
στούς θολωτούς µυκηναϊκούς 
τάφους στις Κυκλάδες και απο-
τελεί τη µοναδική, προς το πα-
ρόν, επιβεβαιωµένη µυκηναϊκή 
θέση στο νησί. 
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Σ Τ Ο  Σ Τ Α ∆ Ι Ο  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ  Κ Α Ι  Φ Ι Λ Ι Α Σ  Α Π Ο  1 9  Ε Ω Σ  2 1  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ

ΓΕΓΟΝΟΣ Η 1η ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Π 
ροβολή των τουριστικών υπηρεσιών 

του θεµατικού τουρισµού αλλά και 

την ευκαιρία στους επαγγελµατίες 

του κλάδου και στους παραγωγούς να 

προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους στο ελληνικό αλλά και το ξένο κοινό ια 

δώσει η 1η ∆ιεθνής Έκθεση Θεµατικού Του-

ρισµού – Γαστρονοµίας και Οίνου, που θα δι-

εξαχθεί το διάστηµα από  27 έως 29 Σεπτεµ-

βρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φίλιας (ΣΕΦ).

Στόχος των διοργανωτών, που είναι η 

εταιρεία Mact Media Group, σύµφωνα µε 

το σχετικό δελτίο Τύπου «είναι να έχου-

µε πάνω από 350 εκθέτες από ελληνικούς 

και ξένους προορισµούς και 20.000 εµπο-

ρικούς επισκέπτες και κοινό». 

Στους εκθέτες περιλαµβάνονται ελληνικοί 

και ξένοι τουριστικοί φορείς, τοπική αυτο-

διοίκηση, επιµελητήρια, µεγάλες εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρι-

σµού, µεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρεί-

ες real estate, εταιρείες τροφίµων και ποτών, 

φορείς που σχετίζονται µε τις ειδικές µορφές 

τουρισµού και τον εναλλακτικό τουρισµό.

Την έκθεση στηρίζει µε την αιγίδα της η ∆ιά-

σκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευ-

ρώπης (Conference of Peripheral Maritime 

Regions CPMR). Χορηγός είναι το Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στα Τρίκαλα 
Το 1ο Plug & Play Συνέδριο 

για µια Βιώσιµη & Έξυπνη 

πόλη «Restart mAI City» 

από 26 έως 28 Σεπτεµβρίου.

Στο Λιτόχωρο
Το 19ο Πανελλήνιο ∆ασολο-

γικό Συνέδριο θα λάβει χώρα 

στο Λιτόχωρο Πιερίας από 29 

Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου.

Στην Καβάλα
Εκδήλωση µε θέµα: «Λύσεις 

θέρµανσης µε βιοµάζα» θα 

λάβει χώρα στις 30 Σεπτεµ-

βρίου στη Νέα Καρβάλη.

.

Στο Αίγιο
To 3ο  Αναπτυξιακό Συνέ-

δριο Αιγιαλείας θα πραγ-

µατοποιηθεί στις 11 και 12 

Οκτωβρίου στο Αίγιο.
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Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  Σ Τ Ο  Λ Ο Ν ∆ Ι Ν Ο 

ΓΙΝΕ HONEY SOMMELIER 

Επιστήµη Οπωροκηπευτικών
Με θέµα «Εφαρµογές Έρευνας και Τε-
χνολογίες Αιχµής στη Φυτική Παραγωγή» 
το 29ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
της Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών 
(www.29eeeo.gr) / θα πραγµατοποιηθεί 
στην Πάτρα από τις 15  έως τις 18 
Οκτωβρίου 2019. Συνδιοργανωτές είναι 
η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας Αγροδι-
ατροφική Σύµπραξη και το Γεωτεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος.

Εντοµολογικό Συνέδριο 
Επίκαιρα ζητήµατα όπως η ολοκληρωµέ-
νη και βιολογική αντιµετώπιση εντοµολογι-
κών εχθρών, οι εξελίξεις στη χηµική αντι-
µετώπιση, νεοεµφανισθέντες εχθροί και 
εχθροί που βρίσκονται προ των πυλών, θέ-
µατα δηµόσιας υγείας και ζωονόσων που 
µεταδίδονται µε έντοµα θα αναπτυχθούν 
µεταξύ άλλων στο 18ο Πανελλήνιο Εντο-
µολογικό Συνέδριο που θα λάβει χώρα στο 
Μέγαρο Μουσικής Κοµοτηνής από 15 έως 
18 Οκτωβρίου. Για την πραγµατοποίηση 
αυτών των σκοπών στο Συνέδριο θα πα-
ρουσιαστούν διαλέξεις Ελλήνων και ξένων 
οµιλητών, διακεκριµένων στον τοµέα τους, 
και θα παρουσιαστούν τα νεότερα ευρήµα-
τα της εντοµολογικής έρευνας. 

Π Α Τ Ρ Α

Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Η

Βραβεία Made in Greece
Η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ 
(ΕΛΑΜ), διοργανώτρια των βραβείων 
«Made in Greece», επιβραβεύει ακόµα 
µία φορά παραγωγικές επιχειρήσεις και 
οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα και επιτυγχάνουν εξαιρετικές επι-

δόσεις στη δηµιουργία 
και διάθεση προϊόντων. 
Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να καταθέτουν 
την υποψηφιότητά 
τους µόνο ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα www.
madeingreeceawards.gr 
ως τις 31 Οκτωβρίου.

Μ 
ε την παροχή στους συµ-

µετέχοντες µιας µεθοδο-

λογίας που τους επιτρέ-

πει να αξιολογήσουν την 

ποιότητα και την ποικιλία των µε-

λιών θα πραγµατοποιηθεί στο Λον-

δίνο από τις 12 έως τις 15 Νοεµβρί-

ου σεµινάριο για επίδοξους honey 

sommelier. Για τους µελισσοκό-

µους και τους συσκευαστές είναι 

χρήσιµη η παρακολούθηση του σε-

µιναρίου για τη σωστή επισήµανση 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την 

καλύτερη παρουσίαση των προϊό-

ντων και για τους λά-

τρεις του µελιού, εν 

γένει, µπορεί να συµ-

βάλλει στην καλύτε-

ρη επιλογή και εκτί-

µηση του προϊόντος.

Το σεµινάριο απευθύ-

νεται κατά προτίµη-

ση σε µελισσοκόµους 

και τεχνικούς, αλλά και σε άλλους 

επαγγελµατίες που έρχονται σε επα-

φή µε το µέλι (όπως βοτανολόγοι, 

διατροφολόγοι, διαιτολόγοι, σεφ ή 

«foodies») και όσους επιθυµούν να 

επεκτείνουν τις γνώσεις τους για το 

µέλι. Θα µάθουν πώς να χρησιµο-

ποιούν την οργανοληπτική ανάλυ-

ση ως εργαλείο για την αξιολόγηση 

της ποιότητας και θα δοκιµάσουν πε-

ρισσότερες από 15 ποικιλίες επιλεγ-

µένου µελιού υψηλής ποιότητας.

Το σεµινάριο θα λάβει χώρα στο 

DoubleTree by Hilton Hotel  στο 

Λονδίνο µε εκπαιδευτές τους 

Raffaele Dall'Olio 

και Gian Luigi 

Marcazzan ενώ 

υποστηρίζεται από 

τα ∆ιεθνή Βρα-

βεία Μελιού Λον-

δίνου - London 

International Honey 

Awards (LIHA).

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

31/10 

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Η παράδοση συναντά τη µόδα
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 
και το Εθνικό Μουσείο Μετάξης της Κίνας 
διοργανώνουν την έκθεση «Η παράδοση 
συναντά τη µόδα», στο Μουσείο Μετάξης 
του Ιδρύµατος, στο Σουφλί. Η έκθεση, που θα 
διαρκέσει µέχρι 20 Οκτωβρίου, περιλαµβάνει 
σύγχρονα µεταξωτά ρούχα και αξεσουάρ.

Για τον ∆ηµήτριο Φιλιππότη 
Το ΠΙΟΠ, σε συνεργασία µε την Εθνική 
Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου 
(ΕΠΜΑΣ), διοργανώνει την έκθεση 
«∆ηµήτριος Φιλιππότης Τήνιος εποίει», στο 
Μουσείο Μαρµαροτεχνίας στον Πύργο της 
Τήνου, µε αφορµή την επέτειο των εκατό 
χρόνων από το θάνατο του σπουδαίου 
Νεοέλληνα γλύπτη. Η έκθεση θα διαρκέσει 
µέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Σκαλίζοντας τη γη µας

∆ιαδραστικό εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό 
πρόγραµµα για µαθητές Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης διοργανώνει το Μουσείο 
Μαστίχας Χίου στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς 
Ηµέρας της Γυναίκας της Υπαίθρου, που 
έχει οριστεί στις 15 Οκτωβρίου.

Σ Ο Υ Φ Λ Ι

Χ Ι Ο Σ

Τ Η Ν Ο Σ

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

«Η λάµψη του ψηφιδωτού. Αυθε-

ντικά και αντίγραφα από τη Θεσ-

σαλονίκη και τη Ραβέννα» είναι ο 

τίτλος της µεγάλης έκθεσης αντι-

γράφων εντοίχιων ψηφιδωτών 

από µνηµεία της Ραβέννα (5ος-

6ος αι.) που «συνοµιλούν» µε 

αντίστοιχα µνηµείων της Θεσσα-

λονίκης από την Παλαιοχριστια-

νική περίοδο (4ος-7ος αιώνας). 

Τα περίφηµα ψηφιδωτά της εµ-

βληµατικής «πόλης του ψηφιδω-

τού», η οποία εχει αναγνωριστεί 

από την UNESCO ως Χώρος Πα-

γκόσµιας Κληρονοµιάς ενώ τα 

οκτώ µνηµεία της της έχουν εντα-

χθεί  στον Κατάλογο Μνηµείων 

Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρο-

νοµιάς της UNESCO, ταξίδεψαν 

στην Ελλάδα «συνοδεύοντας» τον 

διεθνούς φήµης µαέστρο Ρικάρντο 

Μούτι και το σύνολο Ιταλών µουσι-

κών, στο πλαίσιο µεγάλης συναυ-

λίας που διοργάνωσε το ετήσιο 

Φεστιβάλ Ραβέννας στο Ωδείο του  

Ηρώδου Αττικού στις 9 Ιουλίου. Ας 

σηµειωθεί ότι τα αντίγραφα των 

ψηφιδωτών έχουν ήδη περιοδεύ-

σει σε σειρά πόλεων της Ευρώπης 

ενώ η Θεσσαλονίκη επελέγη ως 

«βυζαντινή» πόλη και «κάτοχος» 

σειράς αντίστοιχης ιστορικής και 

πολιτισµικής αξίας ψηφιδωτών, 

στο πλήθος των παλαιοχριστιανι-

κών µνηµείων της. Η έκθεση διορ-

γανώνεται από τη ∆ιεύθυνση Αρ-

χαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων 

και  Εκπαιδευτικών Προγραµµά-

των του υπουργείου Πολιτισµού 

και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πό-

λης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 

µε τον ∆ήµο της Ραβέννα.

« Η  Λ Α Μ Ψ Η  Τ Ο Υ  Ψ Η Φ Ι ∆ Ω Τ Ο Υ »  Σ Τ Η  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΑΠ' ΤΗ ΡΑΒΕΝΝΑ ΣΤΗ ΡΟΤΟΝΤΑ
Τ Η Σ  Α Λ Ι Κ Η Σ  Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Α

Η έκθεση θα 
είναι ανοιχτή 
καθηµερινά από 
τις 8 π.µ.-8 µ.µ. 
και το Σαββατο-
κύριακο 9 π.µ.-5 
µ.µ. έως τις 30 
Οκτωβρίου 

info
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∆ΡΩΜΕΝΑΒΙΒΛΙΑ

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

Εκδόσεις WRITE.GR
Τιµή: 14,00 €

Εκδόσεις Αιώρα
Τιµή: 17,70 €

Εκδόσεις Πατάκη
Τιµή: 17,70 €

Εκδόσεις: Ψύχαλος
Τιµή: 34,00 €

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

Η φαντασία 
στην εξουσία
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
∆ηµήτρης Λ. Τζιώτης

Η ΙΣΤΟΡΙΑ γράφεται από 
την αρχή. Ένας νέος τρό-
πος σκέψης γεννιέται. Μία 
νέα κοσµοθεωρία. Η ιδεο-
λογία του 21ου αιώνα. Η 
ζωή στη Γη, όπως τη γνω-
ρίζουµε, µπορεί σύντοµα 
να µην υπάρχει. Και όµως, 
ακόµα και σήµερα, δεν το 
έχουµε αντιληφθεί. Η Γη 
δεν µας έχει ανάγκη, θα 
συνεχίσει, µε τον έναν ή 
τον άλλον τρόπο, να υπάρ-
χει. Η φύση, που προσφέ-
ρει στον άνθρωπο τη δυ-
νατότητα να ζει, κινδυ-
νεύει να καταστραφεί. 
Εµείς χρειαζόµαστε τη Γη. 
Η ανάγκη της αλλαγής 
δεν είναι καινούργια. Εί-
ναι µία µεγάλη ιστορία....

Οινεμπόριο
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Αργύρης Τσακίρης

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ αυτό απευ-
θύνεται κατ' αρχήν στους 
καταναλωτές, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να 
προσεγγίσουν το κρα-
σί από µια διαφορετική 
πλευρά της φύσης του, 
αυτής του εµπορικού 
προϊόντος, χωρίς βέβαια 
να αποκλείει και τους 
επαγγελµατίες που ίσως 
θέλουν να βρουν κάποιες 
νέες ιδέες και να βάλουν 
τις γνώσεις τους σε ένα 
πιο συγκροτηµένο πλαί-
σιο. Απευθύνεται επίσης 
σε σπουδαστές σχετικών 
αντικειµένων µε σκοπό 
να διευρύνει το επίπεδο 
των γνώσεων τους πά-
νω στο αντικείµενο των 
σπουδών τους.

8 - 3 = 11
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Xρόνης Μίσσιος

ENAΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 
κόσµος, ένας πλανήτης 
φωνάζει «βοήθεια». Άν-
θρωποι διαφορετικής 
καταγωγής, θρησκείας, 
κουλτούρας, τάξης και 
πολιτικής ένταξης αντι-
µετωπίζουν τον ίδιο κίν-
δυνο: να δουν τον τόπο 
τους να γίνεται εχθρι-
κός, η γη τους άγονη κι 
ο βίος τους αβίωτος.
Το έκτο και τελευταίο 
µυθιστόρηµα του Χρόνη 
Μίσσιου, που το έγραφε 
πριν από το θάνατό του, 
έχει ως τίτλο µια παρά-
δοξη αριθµητική πράξη, 
συµβατή µόνο µε τη λο-
γική της προσφοράς.

Η σιωπή των 
κοριτσιών
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Pat Barker

Η  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ αφηγεί-
ται το έπος της Ιλιάδας µε 
τη φωνή της Βρισηίδας. 
Με την άµεση, ρεαλιστική 
και ωµή γραφή της αγκι-
στρώνει τον αναγνώστη, 
ενώ ταυτόχρονα πυροδο-
τεί τη φαντασία και χτίζει 
µε µαεστρία τους χαρα-
κτήρες. Οι ιστορίες που 
αφηγείται µπορεί να µας 
είναι γνωστές από τη µυ-
θολογία, αλλά ιδωµένες 
από την οπτική της Barker 
πληµµυρίζουν από ανα-
πάντεχες αποκαλύψεις. 
∆εν έχει τίποτα το ωραίο 
και το µεγαλειώδες ο πό-
λεµος, φέρνει µόνο όλε-
θρο και ανυπολόγιστο αν-
θρώπινο κόστος. 
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την Όλυµπο η µέρα ξεκινά µε τη δροσιά του πε-

λαγίσιου αέρα, που «γαργαλά» τους παλιούς 

ανεµόµυλους, και τη µυρωδιά του φρεσκο-

ψηµένου ψωµιού, που κάθε νοικοκυρά ψήνει 

στον ξυλόφουρνο του σπιτιού της. Όλες οι γυναίκες της Ολύ-

µπου ξέρουν να φτιάχνουν ψωµί και µακαρούνες, µε την πα-

ραδοσιακή συνταγή της οικογένειάς τους.

Ο επιβλητικός µεσαιωνικός οικισµός, που διατηρεί µέχρι σή-

µερα αναλλοίωτη την εικόνα του, είναι χτισµένος σε υψόµετρο 

310 µέτρων, σχεδόν κάθετα στην πλαγιά του βουνού Προφή-

της Ηλίας στα βόρεια του νησιού. Οι πρώτοι της κάτοικοι έφτα-

σαν εκεί τον 9ο αιώνα περίπου, αφού εγκατέλειψαν τους πα-

ραθαλάσσιους οικισµούς, αναζητώντας ένα καταφύγιο από τις 

επιδροµές των πειρατών. Ωστόσο, η ζωή δεν ήταν ποτέ εύκολη 

για τους Ολυµπίτες. Η ελάχιστη καλλιεργήσιµη γη τούς οδήγη-

σε να επιβάλλουν το σκληρό έθιµο της Κανακαριάς. Σύµφωνα 

Ο Λ Υ Μ Π Ο Σ  Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ

H ΓΗ ΤΗΣ  
ΟΡΙΣΕ ΤΗ 
ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ 

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

«Καρφιτσωµένη» ανάµεσα σε δύο βουνοκορφές. 
Σχεδόν ακουµπά στα σύννεφα. Στους δρόµους 
της θα συναντήσει κανείς γυναίκες να φορούν το 
καβάι, την παραδοσιακή χρωµατιστή φορεσιά της 
Καρπάθου και θα ακούσει την ντοπιολαλιά τους. Θα 
ανακαλύψει µια αλλιώτικη κοινωνία που επιβίωσε 
ακολουθώντας απαράβατους κανόνες ηθικής

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

Σ
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µε αυτό τα πρωτότοκα παιδιά κληρονο-

µούσαν το σύνολο της οικογενειακής 

περιουσίας. Ο Κανακάρης έπαιρνε όλη 

την περιουσία του πατέρα και η Κανα-

καρία αντίστοιχα της µητέρας.

Το έθιµο της Κανακαριάς
«Λες ο άλλος να τα µοιράσει. Τι να µοι-

ράσει; Τα χωράφια; Ένα κοµµάτι γης 

θα το χωρίσουµε στα τέσσερα. Μετά 

αυτό θα µοιραστεί πάλι και στο τέλος 

δεν θα µείνει τίποτα. Μια γωνία. Μπο-

ρείς να ζήσεις µε µια γωνία;». Με αυ-

τά τα λίγα λόγια ο Ολυµπίτης Γιάννης 

Χατζηβασίλης περιέγραψε την αιτία 

αυτού του φαινοµενικά άδικου κλη-

ρονοµικού δικαίου, µιλώντας στην 

τηλεοπτική εκποµπή «360 µοίρες». 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ίδιος ανα-

γκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί του, 

µιας και δεν πέρασε στα χέρια του µε-

ρίδιο της οικογενειακής περιουσίας.

Ωστόσο, το σκληρό αυτό έθιµο δεν 

στάθηκε αρκετό για να κρατήσει ακό-

µα και τους πρωτότοκους γιους των 

οικογενειών, µιας και οι δυνατότητες 

της γης ήταν περιορισµένες. Οι άνδρες 

µετανάστευαν, αφήνοντας στις γυναί-

κες τις ευθύνες της οικογένειας αλλά 

και της κοινωνίας τους. Έτσι, µέχρι και 

σήµερα θα δει κανείς γυναίκες να κά-

νουν βαριές αγροτικές δουλειές ή να 

βόσκουν στους λόφους.

Αποκοµµένη µέχρι τη δεκαετία του ‘80 

από το υπόλοιπο νησί, µιας και ο µό-

νος δρόµος επικοινωνίας ήταν δύσβα-

τος, η Όλυµπος κατάφερε να επιβιώ-

σει. Την ίδια περίπου περίοδο έφτασε 

στο χωριό και ο ηλεκτρισµός. Αυτή 

ακριβώς η αποµόνωσή της είχε ως 

αποτέλεσµα να αναπτυχθεί µία εντε-

λώς ξεχωριστή και ιδιόµορφη πολιτι-

σµική παράδοση. Μάλιστα, λόγω αυ-

τής της διακριτής ταυτότητας, ορίστηκε 

ιστορική έδρα του νέου ∆ήµου Καρπά-

θου, ενώ µε οµόφωνη απόφαση του 

Νοµαρχιακού Συµβολίου ∆ωδεκανή-

σου έχει ονοµαστεί «Πόλις του ζώντος 

λαϊκού πολιτισµού της ∆ωδεκανήσου»

Μια κοινωνία σκληρή 
που κρύβει σοφία

Σήµερα είναι µια αυτάρκης κοινωνία 

γεωργών, κτηνοτρόφων και τεχνιτών, 

που δειλά-δειλά γνωρίζει τουριστική 

άνθιση. Άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµο 

φτάνουν στην Όλυµπο για να αγνα-

ντέψουν τη θέα στο απέραντο γαλά-

ζιο του Αιγαίου και τη µοναδική λάµψη 

των αστεριών του ουρανού. Να παρα-

τηρήσουν τους χαρακτηριστικούς πετα-

λόσχηµους ανεµόµυλους, που δεσπό-

ζουν στο ψηλότερο σηµείο του χωριού. 

Να επισκεφθούν την κεντρική εκκλη-

σία του χωριού, την Κοίµηση της Θεοτό-

κου, µε τις τοιχογραφίες από την εποχή 

της Τουρκοκρατίας και το εξαιρετικό ξυ-

λόγλυπτο τέµπλο. Να δοκιµάσουν κα-

τσικάκι µε µακαρούνες. Να ακούσουν 

τους Ολυµπίτες να µιλούν τη διάλεκτο, 

η οποία διατηρεί δωρικά στοιχεία, και 

να συνθέτουν και να τραγουδούν µα-

ντινάδες υπό τους ήχους της δωδεκα-

νησιακής λύρας. Αλλά κυρίως και να 

ανακαλύψουν τα ίχνη µιας ιστορίας 

σκληρής, που ξεχειλίζει σοφία.

Στυλοβάτες της τοπικής 
κοινωνίας ήταν και είναι 
οι γυναίκες της Ολύμπου. 
Ξεχωρίζουν για τη λεβεντιά 
και την περηφάνεια τους. 
Οι μεγαλύτερες σε ηλικία 
συνεχίζουν να φορούν 
καθημερινά την τοπική 
παραδοσιακή ενδυμασία  
της Καρπάθου

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Ο Λ Υ Μ Π Ο Σ  Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ
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1
Η αποµόνωση της Ολύµπου από το 
υπόλοιπο νησί είχε ως αποτέλεσµα να 
αναπτυχθεί µία εντελώς ξεχωριστή και 
ιδιόµορφη πολιτισµική παράδοση. 

2 & 6
Στυλοβάτες της τοπικής κοινωνίας ήταν 
και είναι οι γυναίκες της Ολύµπου. 

4
Όλες οι γυναίκες της Ολύµπου ξέρουν 
να φτιάχνουν ψωµί και µακαρούνες

3 & 5
Οι οµορφιές της Καρπάθου δεν περιορί-
ζονται στις παραλίες της, πολλές από τις 
οποίες είναι όµως εξωτικής οµορφιάς. 

1

4

3

5 6

2

Η Όλυµπος 
είναι οικισµός της Καρ-
πάθου, σε υψόµετρο 310 
µ., στο όρος Προφήτης 
Ηλίας. Η δυτική πλευρά 
της καταλήγει στη θά-
λασσα ενώ η ανατολική 
προσφέρει πρόσβαση στο 
επίνειό της, το ∆ιαφάνι.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Ο Λ Υ Μ Π Ο Σ  Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ
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Τ 
ι θα λέγατε για µία «φθινοπωρι-

νή» εξόρµηση πριν µπει για τα 

καλά στη ζωή µας ο χειµώνας; Η 

µαγευτική Κάρπαθος µπορεί να 

γίνει µια εξαιρετική πρόταση και το 

Arkasa Palace Boutique Villas είναι ο 

ιδανικός τόπος διαµονής σας.

Πολυτελές και αποµονωµένο ταυτό-

χρονα, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό 

για λίγες ακόµα στιγµές ξεκούρασης. 

Το φιλικό και φιλόξενο προσωπικό 

του θα σας υποδεχθεί µε ένα ποτή-

ρι κρασί ή µια ρακί. Χαλαρώστε και 

αφήστε τη θέα να σας ταξιδέψει εκεί 

όπου το µπλε της θάλασσας και του 

ουρανού γίνονται ένα.

Το σκηνικό ηρεµίας και χαλάρωσης 

συνεχίζεται και στα προσεγµένα δω-

µάτια του καταλύµατος, τα οποία εί-

ναι διακοσµηµένα σε λευκές, µπλε 

και κίτρινες αποχρώσεις. Στο µπαλκό-

νι µπορείτε να απολαύσετε ροµαντικά 

απογεύµατα και να θαυµάσετε το εντυ-

πωσιακό ηλιοβασίλεµα.

Όλα τα δωµάτια είναι πλήρως εξο-

πλισµένα µε ψυγείο, δορυφορική 

τηλεόραση και δωρεάν wi-fi, ενώ δι-

αθέτουν άνετα στρώµατα Cocomat. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα 

προετοιµασίας γευµάτων.

Το Arkasa Palace Boutique Villas βρί-

σκεται σε µια προνοµιακή τοποθεσία 

µέσα στη φύση, ενώ περιβάλλεται 

από όµορφες παραλίες και σηµαντι-

κά ιστορικά µνηµεία. Το πλούσιο 

και νοστιµότατο πρωινό του, θα σας 

δώσει την απαραίτητη ενέργεια για 

µια µαγευτική εξόρµηση στο νησί 

της Καρπάθου.

ARKASA PALACE BOUTIQUE VILLAS 
ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ
Εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του το χωριό Αρκάσα της Καρπάθου

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ    ∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
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∆ΡΩΜΕΝΑ∆ΙΑΜΟΝΗ

Η Αρκάσα βρίσκεται στο 
νοτιοδυτικό τµήµα της 
Καρπάθου. Είναι ένας 
παραθαλάσσιος οικισµός 
κτισµένος σε υψόµετρο 
50 µέτρων.

Το Arkasa 
Palace 
Boutique 
Villas 
βρίσκεται 
σε μια 
προνομιακή 
τοποθεσία 
μέσα στη 
φύση

1 & 2 
Όλα τα δωµάτια είναι πλήρως εξοπλισµένα 
µε ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση και δωρε-
άν wi-fi, ενώ διαθέτουν στρώµατα Cocomat. 

3
Τα πλούσια και νόστιµα γεύµατα δίνουν την 
απαραίτητη ενέργεια για µαγευτικές εξορµή-
σεις στο νησί της Καρπάθου.

4 
Πολυτελές και αποµονωµένο, το Arkasa 
Palace Boutique Villas αποτελεί το ιδανικό 
σκηνικό για λίγες στιγµές ξεκούρασης.

5
Σε απόσταση 16 χλµ. από την πόλη βρίσκεται 
το παραθαλάσσιο χωριό Αρκάσα. Είναι 
κτισµένο σε µια εύφορη περιοχή και εντυπω-
σιάζει τους επισκέπτες του.

1

2

3

4

5

7
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ48

∆ΡΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι

ΧΙΛΙΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΤΗ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ
Λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις έναν τόπο είναι να τον 
περπατήσεις. Η Κάρπαθος καλεί τον επισκέπτη να την ανακαλύψει...

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

Α Θ Λ Η Σ Η

Παράδεισος
των 
σέρφερ

Η Κάρπαθος 
προσφέρεται 
τόσο για αρχάρι-
ους όσο και για 
έµπειρους λά-
τρεις του σερφ. 
Η Αφιάρτη ικα-
νοποιεί όλους 
τους σέρφερ. Ο 
Μακρύς Γιαλός, 
γνωστός και ως 
«Chicken bay», 
αποτελεί το 
τέλειο µέρος για 
αρχάριους. Το 
Βαλιά αναπτύσ-
σει ένα άγριο 
κύµα που φτάνει 
και το ένα 
µέτρο. Τέλος, η  
Βαθά, γνωστή 
ως «Devils 
Bay», είναι ο 
όρµος είναι τους 
ισχυρότερους 
ανέµους, ενώ τα 
νερά της είναι 
επίπεδα. Για το 
λόγο αυτό έχει 
γίνει το σηµείο 
του four speed-
surfing World 
Championships. 

Μ
ε περισσότερα από 30 µονοπάτια η Κάρπαθος είναι ο ιδα-

νικός τόπος για να ανακαλύψει κανείς τους θησαυρούς 

της µοναδικής της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής και της βι-

οποικιλότητάς της. ∆ιαθέτει φυσικά µονοπάτια µε σήµαν-

ση που οδηγούν σε παρθένες και αποµονωµένες παραλίες, σε γρα-

φικά ξωκλήσια ή ακόµα και στις ψηλότερες κορυφές του νησιού, 

δηλαδή την Καλή Λίµνη (1.215 µέτρα) και τον Προφήτη Ηλία (719 

µέτρα). Μοναδικό χαρακτηριστικό των µονοπατιών της Καρπάθου 

είναι η εναλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος, γιατί κατά τη διάρ-

κεια της πεζοπορίας µπορεί κανείς να συναντήσει µέχρι και τρεις 

διαφορετικούς τύπους οικοσυστηµάτων.

Για τους πιο αθλητικούς τύπους υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης 

ποδηλάτων. Ακολουθώντας τις ασφαλείς διαδροµές του νησιού θα 

ανακαλύψετε µοναδικά τοπία περιτριγυρισµένα από ελιές, πεύκα 

και θάλασσα.

Τέλος, ο συναρπαστικός βυθός και τα πεντακάθαρα νερά της κα-

θιστούν την Κάρπαθο ιδανικό προορισµό για τους λάτρεις των 

καταδύσεων. Οι επιλογές πολλές. Στα Καστέλλια θα βρει κανείς 

υποθαλάσσιους θησαυρούς, στη Φωκιά τεράστιους ογκόλιθους 

και στην Αχάτα τη σπηλιά των πειρατών. Ξεχωριστός, τέλος, εί-

ναι και ο ∆ιακόφτης µε το ιταλικό ναυάγιο.

Ποδηλασία για τους  
πιο αθλητικούς τύπους

Σερφ για όλους

Μοναδικές ευκαιρίες  
για καταδύσεις
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Υλικά

1 κ. αλεύρι σκληρό

600 ml νερό

1 κ.γ. κοφτό αλάτι

 

Για το σερβίρισµα

3 µεγάλα κρεµµύδια

3 κ.σ. φρέσκο βούτυρο

Αλάτι και πιπέρι

 

Εκτέλεση

Αναµειγνύουµε το αλεύρι µε το 

αλάτι και τα 4/5 του νερού και ζυ-

µώνουµε για να πάρουµε µια εύ-

πλαστη ζύµη. Αφήνουµε 30’ να ξε-

κουραστεί. Την ακουµπάµε σε µια 

αλευρωµένη επιφάνεια και παίρ-

νοντας µικρά κοµµάτια πλάθουµε 

κορδόνια µε διάµετρο περίπου µι-

σό εκατοστό. Κατόπιν τα κόβουµε 

µε µαχαίρι ανά 4 εκατοστά περί-

που. Πιέζουµε µε τις άκρες των δα-

χτύλων µας κάθε κοµµατάκι σαν να 

το σπρώχνουµε, έτσι ώστε να σχη-

µατίσει κοιλότητα. Πασπαλίζουµε 

τις µακαρούνες µε λίγο αλεύρι και 

τις αφήνουµε να στεγνώσουν πε-

ρίπου µία ώρα.

Κόβουµε τα κρεµµύδια σε ροδέλες 

και τα σωτάρουµε στο βούτυρο. Ρί-

χνουµε αλάτι και πιπέρι και τα κρα-

τάµε. Βάζουµε αρκετό νερό µε αλά-

τι να βράσει. Τινάζουµε να φύγει το 

πολύ αλεύρι και ρίχνουµε τις µακα-

ρούνες σε δύο-τρεις δόσεις στο νε-

ρό. Τις αφήνουµε να βράσουν µέ-

χρι να ανέβουν στην επιφάνεια και 

τις βγάζουµε µε τρυπητή κουτάλα. 

∆ιαλύουµε τη σιτάκα µε λίγο από 

το νερό της κατσαρόλας. Ρίχνουµε 

τις βρασµένες µακαρούνες µέσα στη 

σιτάκα και ανακατεύουµε. Οταν τε-

λειώσουν όλες, ζεσταίνουµε το σω-

ταρισµένο κρεµµύδι, το ρίχνουµε 

από πάνω µαζί µε το βούτυρο του 

τηγανιού και σερβίρουµε.

ΝΤΟΠΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΕΛΙ ∆ΕΝ ΛΕΙΠΕΙ 
ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΠΙΑΤΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΜΑΚΑΡΟΥΝΕΣ ΜΕ  
ΣΙΤΑΚΑ ΚΑΙ «ΤΣΙΚΝΩΣΗ» 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ποιότητα στο αγα-

θό, που ήταν γνωστό από την 

αρχαιότητα, χαρίζει η µεγάλη 

ποικιλία χλωρίδας µε αρωµατι-

κά φυτά και βότανα και φυσικά 

το ήπιο κλίµα του νησιού. Ση-

µαντικές ποσότητες εξαιρετικού 

µελιού παράγονται από τους µε-

λισσοκόµους του νησιού µε νό-

τες από θυµάρι, ρείκι, φασκό-

µηλο, ρίγανη και θρούµπι. Ακό-

µα και σήµερα τα πέτρινα µελίσ-

σια, οι παλιές «κυψέλες», υπάρ-

χουν διάσπαρτες γύρω στα χω-

ράφια και στην Όλυµπο. Εξαι-

ρετικό δείγµα της ντόπιας παρα-

γωγής είναι το βιολογικό θυµα-

ρίσιο «Μέλι Καρπάθου – Γεργα-

τσούλης». ∆εν υφίσταται καµία 

επεξεργασία και αναδύει αρώ-

µατα από τα ανθισµένα θυµά-

ρια, που πότισε η αλµύρα του 

καταγάλανου Αιγαίου.
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 L A S T    Α G E N D A  / /  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Ε Σ

MHΝ ΞΕΧΑΣΩ...
02/10
Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία
Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία πραγµατοποι-
εί το 34ο Ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριό της 
στον Βόλο στις 2 έως 4 Οκτωβρίου.

04/10
Street Food Festival
Το πρώτο Street Food Festival της Πάτρας 
διοργανώνει ο Σύλλογος Καταστηµαταρχών 
Εστίασης και Αναψυχής Νοµού Αχαΐας, στις 4, 
5 και 6 Οκτωβρίου, στον κήπο της Apotheosis. 

05/10
Ιστορικό Ράλλυ Ολύµπου
Στις 5-6 Οκτωβρίου η ΛΕΚΑΜ και το ∆ίκτυο 
«ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» διοργανώνουν το 8ο Ιστο-
ρικό Ράλλυ Ολύµπου (The Historic Rally of 
Olympian Gods). 

12/10
Patras Wine Club
Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο 
Astir Hotel Patras, στην Πάτρα, ξεκινά η πρώτη 
οινογνωσία της σεζόν για το Patras Wine Club.

17/10
Chocolate Fest 2019
Το 2o Chocolate Fest έρχεται στην Τεχνόπολη 
∆ήµου Αθηναίων από 17 έως 20 Οκτωβρίου.

26/10
26ο Συνέδριο ΠΕΝΑ
Το 26ο Συνέδριό της διοργανώνει η  
Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών στις  
18-20 Οκτωβρίου στη Νάξο µε  
συνδιοργανωτή την τοπική ΕΑΣ.

Ν  α κλείσουν τους φακέλους διορθώνοντας τα λάθη που εντοπίζονται στους ελέγχους τρέχουν οι αγρότες, πε-
ριµένοντας την προκαταβολή του τσεκ µέσα στον Οκτώβριο, ώστε να µην περάσει η πληρωµή τους στην εκ-
καθάριση. Εν τω µεταξύ, τα πρώτα πανιά έχουν τοποθετηθεί, καθώς έχει ξεκινήσει η συγκοµιδή ελαιοκάρ-
που για τα πρωτόλαδα µε τους παραγωγούς να λένε ότι η φετινή χρονιά ευνόησε την ποιότητα του καρπού. 
Για όσους έχουν φάκελο στα Σχέδια Βελτίωσης, θα πρέπει να περιµένουν τώρα για νέες παρατηρήσεις από 

τους αξιολογητές καθώς η διαδικασία επανεκκίνησε. Και οι καλλιεργητές σκληρού σίτου ετοιµάζονται για την σπορά...

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για τον µήνα Οκτώβριο 

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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