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ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

Οι ναυτικοί της στεριάς ωσάν 
τους νομάδες της θάλασσας
Κατά τη διάρκεια της Tουρκοκρατίας και µέχρι τα µέσα 
του προηγούµενου αιώνα, το τσελιγκάτο συνιστά κυρίαρ-
χο µοντέλο υποστήριξης της κτηνοτροφικής παραγωγής 
στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Αποτελούνταν από νοµάδες 
κτηνοτρόφους µικρών παραγωγικών ζώων, κυρίως πρό-
βατα και αίγες. Ήταν ένας ιδιόµορφος συνεταιρισµός, που 
συγκέντρωνε πολλές οικογένειες, όχι απαραίτητα συγγε-
νικές µεταξύ τους. Οι «συνεταίροι» ή αλλιώς σµίχτες, έθε-
ταν στο συνεταιρισµό ως κεφάλαιο το κοπάδι τους και την 
προσωπική τους εργασία, καθώς και τη συνεισφορά των 
µελών της οικογένειάς τους. Ο αρχηγός του τσελιγκάτου, 
ο αρχιτσέλιγκας, ήταν αιρετός και είχε ποικίλες αρµοδιό-
τητες: Ήταν ο εκπρόσωπος του τσελιγκάτου στον έξω κό-
σµο, δηλαδή τη διοίκηση, τους εµπόρους, τους τσιφλικάδες 
για την ενοικίαση των χειµαδιών κ.λπ. και συντονιστής της 
συλλογικής εργασίας. Στο τέλος της χρονιάς οι σµίχτες συ-
νέρχονταν σε γενική συνέλευση και προέβαιναν στη µοι-
ρασιά του εισοδήµατος, ανάλογα µε το µέγεθος κάθε κο-
παδιού και την εργασία κάθε οικογένειας.   
Το τσελιγκάτο µετακινούνταν εποχικά, ανάλογα µε τις ανά-
γκες των ζώων: Το καλοκαίρι στα βουνά και το χειµώνα στις 
πεδιάδες. Οι θερινοί βοσκότοποι (βουνά) ήταν δηµόσιοι, 
όµως οι χειµερινοί βρίσκονταν στις πεδιάδες και ήταν ιδιο-
κτησίες των τσιφλικάδων. Τους χειµερινούς βοσκότοπους, 
τα χειµαδιά, τους εξασφάλιζαν µε ενοικίαση από τους τσιφλι-
κάδες και γι’ αυτό οι σχέσεις µεταξύ τσιφλικιού και τσελιγκά-
του ήταν πάρα πολύ στενές.  Η αυτάρκεια του τσελιγκάτου 
ήταν σηµαντική και οι επαφές του µε τον έξω κόσµο ελάχι-
στες: Περιορίζονταν στην προµήθεια απαραίτητων ειδών δι-
ατροφής, όπως το αλεύρι, που προµηθεύονταν από τους χω-
ρικούς των περιχώρων στη βάση της ανταλλαγής. Το κύρια 
εµπορευµατικά τους προϊόντα ήταν το µαλλί και το κρέας.
Παρόντες από αµνηµονεύτων χρόνων στη Βαλκανική χερ-
σόνησο, ήταν προσηλωµένοι, λόγω συνθηκών ζωής και 
εργασίας σε πατρογονικές παραδόσεις και νοοτροπίες 
που τους διαφοροποιούσαν έντονα από τους άλλους χω-
ρικούς και τους έφερναν πλησιέστερα προς τους ναυτι-
κούς, αυτούς τους «νοµάδες της θάλασσας». Άλλωστε, µία 
από τις κυριότερες δραστηριότητες που αυτοί οι «ναυτικοί 
της στεριάς» άσκησαν ανέκαθεν παράλληλα µε την κτη-
νοτροφία, είναι η µεταφορά ανθρώπων και αγαθών µέσα 
από εξαιρετικά κακοτράχαλα εδάφη, απρόσιτα στους κοι-
νούς κατοίκους των πόλεων ή της υπαίθρου.

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

Δεκτή έκανε η Κομισιόν 
την ελληνική πρόταση 
για κατοχύρωση του 
Αρσενικού Νάξου

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ο.Π 

SILVER
ARROW

Φόρος τιµής στο αγωνιστικό παρελ-
θόν της Mercedes-Benz, το εντυπω-
σιακό Mercedes EQ Silver Arrow, 
το ηλεκτρικό «ασηµένιο βέλος» του 
µέλλοντος, που παρουσιάστηκε  
και στην «Αυτοκίνηση 2019»

40%
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ικρές, σφαιρικές µε έντονο πορτοκαλί 

χρώµα και στιλπνή όψη. Η σάρκα τους δεν 

ξεχωρίζει εύκολα από τη φλούδα, όπως 

συµβαίνει µε τα άλλα µανταρίνια. Χρειά-

ζεται λίγη παραπάνω πίεση και επιµονή για να σκιστεί 

και να δώσει το πρώτο έντονο αισθητηριακό ερέθι-

σµα, τη µυρωδιά από το αιθέριο έλαιο που απελευθε-

ρώνεται, βρέχει τα δάχτυλα και τα αφήνει να µοσχο-

µυρίζουν για ώρα. Οι κληµεντίνες είναι αγαπηµένο 

φρούτο, κυρίως των µικρών παιδιών, γιατί χωρίς «πα-

ρεµβολές», δηλαδή δεκάδες µικρά κουκουτσάκια, χα-

ρίζουν απλόχερα τον γλυκό χυµό τους.

Υποστηρίζεται ότι οι κληµεντίνες, µία διασταύρω-

ση εσπεριδοειδών, ανακαλύφθηκαν στα τέλη του 

19ου αιώνα στην Αλγερία από τον µοναχό Clement 

Rodier (1829-1904), από τον οποίο πήραν και το όνο-

µά τους. Το επιστηµονικό τους όνοµα δε είναι Citrus 

Clemntina. Άλλες πηγές αποδίδουν την προέλευση 

του συγκεκριµένου φρούτου στην Κίνα.

Ξεκινούν να γεµίζουν τους πάγκους της λαϊκής αγοράς 

και τα ράφια των καταστηµάτων τον Νοέµβριο για να πα-

ραµείνουν σε αυτά µέχρι τον Φεβρουάριο. Η Ελλάδα εί

ναι µία από τις µεσογειακές χώρες στην οποία «ταίρια-

ξε» η καλλιέργεια της Κληµεντίνης, ανοίγοντας µάλιστα 

καλές ευκαιρίες εξαγωγής. Είναι ένα από τα πιο δηµο-

φιλή εσπεριδοειδή χάρη στο άρωµα και τη γεύση τους. 

Υπέροχες ωµές και σε χυµούς, και τόσο ενδιαφέρουσες 

ως γλυκό του κουταλιού ή υλικό σε κέικ και µπισκότα. 

Παράλληλα, εξαιρετικά θρεπτικές. Παρά το µικρό τους 

µέγεθος, διαθέτουν έναν εντυπωσιακό αριθµό θρεπτι-

κών, όπως φυτικές ίνες, βιταµίνες Α και C, σίδηρο, κά-

λιο, καροτίνη, φώσφορο, ασβέστιο και φολικό οξύ.

Επιπλέον, η θερµιδική τους αξία είναι σχεδόν αµελητέα 

για τον ανθρώπινο οργανισµό, λόγω της µεγάλης περι-

εκτικότητάς τους σε νερό. Είναι ένα εύκολο και ιδανικό 

σνακ τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού, ενώ αποτελούν 

εξαιρετική επιλογή βραδινής λιχουδιάς, καθώς καταπο-

λεµούν µε τον καλύτερο και πιο φυσικό τρόπο την αϋ-

πνία. Πιο συγκεκριµένα,  έχει αποδειχθεί ότι οι κλη-

µεντίνες, όπως και όλα τα µανταρίνια, επιταχύνουν τις 

λειτουργίες της πέψης, γι’ αυτό άλλωστε αποτελούν ένα 

πρώτης τάξεως επιδόρπιο, ενώ η δράση τους είναι και 

ηρεµιστική και καταπραϋντική, βοηθώντας το σώµα να 

απολαύσει έναν ήρεµο και ξεκούραστο ύπνο.

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

Μ

Ανακαλύφθηκαν στα τέλη του  
19ου  αιώνα στην Αλγερία από  
τον µοναχό Clement Rodier.

Ανά 100 γραµµάρια αποδίδουν  
47 θερµίδες, λόγω της µεγάλης  
περιεκτικότητας τους σε νερό.

Δώρο από την Αλγερία

47cal
Ενισχύουν το ανοσοποιητικό  
χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά 
τους σε βιταµίνες Α και C.

AC
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∆ΕΝ ΖΟΥΝ ΜΕ ΨΕΥ∆ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 
Η ΦΥΣΗ, ΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΤΑ ΑΝΘΗ

Η
η νοηµοσύνη των φυτών έχει, τελι-

κά, κοινά µε εµάς τους θνητούς; 

Αναρωτηθείτε για πόσο µεγάλο χρο-

νικό διάστηµα ο άνθρωπος πίστεψε 

ότι είµαστε το µοναδικό προικισµένο είδος, µε µο-

ναδική ευφυΐα και ατελείωτες ικανότητες,. Ελπίζω 

να µην το φαντάζοµαι, αλλά πιστεύω πως τα τελευ-

ταία χρόνια αναγνωρίσαµε τη δύναµη της φύσης 

και κατανοήσαµε ότι είµαστε πλασµένοι από τον 

ίδιο κόσµο. Aποδεχόµενοι πως δεν κατέχουν το 

όργανο του ήχου από το οποίο θα αποσπάσουµε 

τις απαντήσεις τους, είναι αµέτρητες οι ενδείξεις 

των απαντήσεων από τα φυτά, τα άνθη, τα βουνά 

και τα λιβάδια µε τα αγριόχορτα.

Θα τονίσω µια αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ 

ηµών και των φυτών. Η φύση, τα δέντρα, τα άν-

θη δεν ζουν µε ψευδαισθήσεις. Είναι και ο κύριος 

λόγος που τιµώ τη λέξη «ευφυΐα» για λογαριασµό 

τους. Τα φυτά γεννιούνται και γνωρίζουν πώς θα 

ζήσουν, πώς θα αναπτυχθούν, ποια είναι η τροφή 

τους, ποια η πηγή επιβίωσής τους, πώς θα γονιµο-

ποιηθούν, σε ποιο είδος ανήκουν και ποιος είναι 

ο σκοπός τους. ∆εν θα δηµιουργήσουν κόσµους 

παραµυθένιους. Γι’ αυτό δεν κρύβουν και τα χρό-

νια τους. Στα νεαρά δέντρα ο φλοιός είναι λείος, 

φρέσκος σαν δέρµα παιδιού, ενώ ένα γερασµένο 

δέντρο θα έχει ρωγµές και πολλές φορές σηµάδια 

για την επιβίωση του, είτε από κάποια ασθένεια.

Επίσης έχουν δυνατό το αίσθηµα της επιβίωσης. 

Αναφέρει επί τούτου ο αγαπηµένος των 

φυτών Γιάννης Μανέτας: «Τα φυτά ως 

θύµατα αποδείχτηκαν σκληρά καρύ-

δια!». Παρατηρήστε για παράδειγµα 

τις περιπτώσεις που αλλάζουµε τη θέ-

ση ενός φυτού και ίσως και τον τόπο. 

Αυτό σηµαίνει τις ώρες που το βλέπει 

ο ήλιος, ο αέρας, ίσως και τις κλιµατολο-

γικές συνθήκες. Χρειάζονται πάντα λίγες µέ-

ρες για να αναπροσαρµοστούν. Είναι η δική µας 

περίπτωση jet lag, όταν αλλάζουµε χρόνο, τόπο 

και κλίµα αλλάζει λέµε το καρδιακό µας ρολόι και 

χρειαζόµαστε χρόνο να επανέλθουµε στις αρχικές 

µας συνήθειες ύπνου, πείνας και ενέργειας.

Άραγε τα φυτά νιώθουν το άγγιγµα µας;
Όχι µόνο γνωρίζουν πότε τα αγγίζουµε, αλλά µπο-

ρούν να διαφοροποιηθούν µεταξύ ζεστού και κρύ-

ου, γνωρίζουν πότε θα κουνήσουν τα κλαδιά τους 

και έρχονται σε άµεση επαφή µε ένα αντικείµε-

νο όπως ένας φράκτης. Μερικά από αυτά, όπως το 

Sicyos angulatus είναι δέκα φορές πιο ευαίσθητο 

από τον άνθρωπο. Μπορεί να αισθανθεί  µια χορδή 

που ζυγίζει 0,25 γρ. Και βέβαια άλλα φυτά, όπως 

και οι άνθρωποι είναι περισσότερο ή λιγότερο ευ-

αίσθητα. Αυτό το οποίο αµφισβητείται, είναι αν στα 

φυτά υπάρχει διαφορά στο βαθµό ευφυΐας, όπως 

ανάµεσα στους ανθρώπους, όπως υπάρχει ανάµεσα 

στο χταπόδι και στους ουρακοτάγκους. Για τον κό-

σµο των φυτών αµφισβητείται έντονα, τα φυτά πα-

ρατηρούµε ότι έχουν όλα τον ίδιο βαθµό ευφυΐας. 

Θα συνεχίσουµε όµως να µελετάµε αυτό τον κόσµο 

που σίγουρα έχει πολλές ιστορίες να µας διηγηθεί.

Η Σοφία Τριάντου 
είναι πιστοποιηµένη 
Βοτανολόγος από 
το Dominion Herbal 
College - Canada.

 Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ    Α Π Ο  Τ Η  Ζ Ω Η

I N F O
Το άρθρο «Η νοη-

µοσύνη των φυτών και 
το αίσθηµα της επιβίωσης» 
αναρτήθηκε στο ελculture.

gr στις 17 Νοεµβρίου 
2019.

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

∆ΟΥΛΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ     
Αυτό που κάνει τους καλούς να ξεχωρίζουν, είναι η δουλειά. Στις µέρες µας, 
βέβαια, τεράστιο ζητούµενο είναι και η αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης. 
Αν µάλιστα σε όλα αυτά υπάρχει συνεργασία, το αποτέλεσµα γίνεται λαµπρό.    
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ 
ΜΕ 600 ΠΡΟΒΑΤΑ, ΛΙΓΟ 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΤΣΕΛΙΓΚΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΟΣ
ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ   

HALILI BARDHYL  
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ      

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 

Γρηγόρης Τζιότζιος αντιπροσω-

πεύει με τον πιο αυθεντικό τρόπο 

αυτό που είναι σήμερα η ελληνική 

κτηνοτροφία. Με 600 πρόβατα 

και κάμποσα στρέμματα πεδινό 

βοσκότοπο στο Φλαμούλι Τρικά-

λων ίσως να μην τα έβγαζε πέρα 

στην κτηνοτροφική του μονάδα, 

αν δεν επιστράτευε καθημερινά 

ολόκληρη την οικογένεια (σύζυγο 

και τρία παιδιά). Από την άλλη, 

μπορεί να υπερηφανεύεται ότι στη 

ζωή του δεν του λείπει τίποτα.        

Όταν δένεις την επιστήμη με τον 

τόπο σου και την ιστορία του, το 

αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά 

να σε δικαιώσει. Ο 28χρονος 

Δημήτρης Γαρόφαλος από τον 

Πολύγυρο της Χαλκιδικής, τα έχει 

βάλει όλα αυτά μαζί σε ένα μπου-

κάλι ελαιολάδου που το ονόμασε 

Marmaro. Όπως το μάρμαρο της 

αρχαίας Ολύνθου που χαρακτη-

ρίζει την περιοχή του. Σήμερα 

τα delicatessen της Βιέννης, του 

Βερολίνου και του Μιλάνου, έχουν 

να λένε για το ελαιόλαδό του. 

Ο Άρης δεν είναι κάτοχος κάποιας 

αγροτικής εκμετάλλευσης, κρατάει 

ωστόσο στα χέρια του πολλές 

από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

στην ευρύτερη περιοχή του δήμου 

Τεμπών. Είναι από τα παιδιά που 

μεγάλωσαν στα «ξένα κτήματα», 

είναι από τους ανθρώπους που 

ξέρουν να τιμούν την εργασία.  

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

στο πρόσωπό του καθρεφτίζεται η 

σύγχρονη δομή των αγροτικών εκ-

μεταλλεύσεων. Επομένως, τίποτα 

χωρίς τον Άρη, όλα για τον Άρη.    
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΟΣ  
ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ 

Οι κατέχοντες κυβερνητικές θέ-

σεις είναι εκεί όχι για να κάνουν 

παιχνίδι αλλά για να καθορίζουν 

τους όρους του παιχνιδιού. 

Μ’ αυτή την έννοια, το θεσμικό 

πλαίσιο που εισηγείται ο υπουργός 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριά-

κος Πιερρακάκης, και βάσει του 

οποίου ορίζεται ότι η προμήθεια 

κεντρικών μονάδων υπολογιστών, 

όπως και λύσεων λογισμικού θα 

γίνεται κεντρικά, ενώ τα δεδομέ-

να θα φιλοξενούνται σε «κυβερ-

νητικό νέφος» λύνει θέματα. 

Αν και κάνει κάποιους να κλαίνε.  

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΤΗΝ ΠΙΝ∆Ο ΣΤΑ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΖΙΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ  

Σπάει απ’ ό,τι φαίνεται το φράγμα των 300 εκατ. ευρώ ετήσιο τζίρο, ο Αγροτικός Πτηνο-

τροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ κι αν έπρεπε να πιστωθεί σε ένα πρόσωπο, 

αυτός ο τεράστιος άθλος δεν είναι άλλο από τον Λάζαρο Τσακανίκα, γενικό διευθυντή 

του συνεταιρισμού εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αυτός που δεν επέτρεψε στο συνεταιρι-

σμό να κατρακυλίσει στον κομματισμό, είναι αυτός που δεν επέτρεψε να γίνουν σπατά-

λες, είναι αυτός που δεν λύγισε τις δύσκολες ώρες, όταν, ατυχείς συγκυρίες, όπως π.χ. η 

νόσος των πτηνών, δυσκόλεψαν σοβαρά τις ταμειακές ροές της οργάνωσης. Πέρα από το 

γεγονός ότι είχε στο τιμόνι της τον Λάζαρο Τσακανίκα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η 

ΠΙΝΔΟΣ υπήρξε διπλά τυχερή. Έτυχε, στα χρόνια της ευμάρειας να δραστηριοποιείται σε 

έναν κλάδο που δεν αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους ιδιώτες. Αλλιώς θα την είχαν πάρει.
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«Β» Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ INFLUENCER
Mε περισσότερους από 122.000 followers 
η σταρ «B» των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης συγκεντρώνει χρήματα για την προστα-
σία του είδους της. Οι άνθρωποι πίσω από 
την «B» είναι το Fondation de France, ένα 
φιλανθρωπικό δίκτυο που έχει συγκροτήσει 
η γαλλική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια 
να διασωθούν οι μέλισσες: Το Bee Fund 
χρηματοδοτεί δράσεις για την αποτροπή της 
περαιτέρω συρρίκνωσης του πληθυσμού. 
«Στη Γαλλία, άνω του 30% των αποικιών 
εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Προστατεύ-
οντας τις μέλισσες, προστατεύουμε τους 
ανθρώπους» διαβάζουμε στον ιστότοπο του 
Bee Fund. Ας σημειωθεί ότι ο λογαριασμός 
της «B» στο Instagram είναι σχεδόν 
απαράλλαχτος των λογαριασμών των πιο 
διάσημων influencers: Φωτογραφίες σε 
όμορφα περιβάλλοντα, ασκήσεις γιόγκα 
κάθε πρωί στη φύση κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ.

1

 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
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Η φιλοξενία 
∆ΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ
Η απουσία δικτύων συνεργασίας θέτει εµπόδια στην ανάπτυξη του γαστρονοµικού τουρισµού

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

Τ Ο  P R O J E C T

Μ 
ε ποιους τρόπους µπο-

ρεί να συµβάλλει ο 

γαστρονοµικός του-

ρισµός στην αγροτι-

κή ανάπτυξη; Είναι εύκολο να 

υπάρξει µια επιτυχηµένη δια-

σύνδεση µεταξύ τους; Απαντή-

σεις στα ερωτήµατα προσπάθη-

σαν να δώσουν µέσα από την 

έρευνά τους, η καθηγήτρια Βιο-

µηχανικής Γεωγραφίας του Χα-

ροκοπείου Πανεπιστηµίου, Σο-

φία Σκορδίλη, και η υποψήφια 

διδάκτωρ Κωνσταντίνα Τσακο-

πούλου, εξετάζοντας την εφαρ-

µογή της πρωτοβουλίας «Ελλη-

νικό Πρωινό» στη Σαντορίνη. 

Τα αποτελέσµατά της έδειξαν 

ότι το project είχε ένα αντιµε-

τωπίσει δύο προκλήσεις: Tην 

απουσία ενός συνεκτικού δι-

κτύου συνεργασίας και επικοι-

νωνίας µεταξύ των εµπλεκοµέ-

νων και τη µικρή αναγνώριση 

των ωφελειών του γαστρονο-

µικού τουρισµού. 

Η νησιωτική παραγωγή
Παρά τους περιορισµούς που 

έχει να αντιµετωπίσει η πρωτο-

γενής παραγωγή των νησιών, 

πολλά από αυτά ανέπτυξαν µία 

Το άρθρο της Σοφίας 
Σκορδίλη και της 
Κωνσταντίνας Τσα-
κοπούλου, «Culinary 
tourism and rural 
development: 
exploring the 
dynamic of “the 
Greek Breakfast” 
initiative in 
Santorini», δηµοσι-
εύτηκε στο τελευταίο 
τεύχος της Επιθεώ-
ρησης Κοινωνικών 
Επιστηµών του ΕΚΚΕ. 

ευρεία αγροτική βάση ως απο-

τέλεσµα της εντατικής εργα-

σίας και των αγροτικών τεχνι-

κών. Σύµφωνα µε παρατήρη-

ση των ερευνητριών, οι νησιω-

τικές οικονοµίες απολάµβαναν 

ένα καθεστώς µονοπωλιακού 

χαρακτήρα στον τοµέα των τρο-

φίµων, το οποίο µεταβλήθηκε 

σταδιακά τα τελευταία 30 χρό-

νια. Ακόµα και τα πιο αποµο-

νωµένα νησιά ενσωµατώθηκαν 

πλήρως στα καθιερωµένα εθνι-

κά πρότυπα κατανάλωσης τρο-

φίµων, µέσω της επέκτασης των 

µεγάλων αλυσίδων. Μία δεύτε-

ρη πηγή πίεσης για την αγρο-

τική παραγωγή προήλθε από 

την τουριστική ανάπτυξη, που 

απορρόφησε µεγάλο µέρος των 

διαθέσιµων πόρων. 

Αυτά τα δεδοµένα είχαν ως συ-

νέπεια, σύµφωνα µε τις κυρί-

ες Σκορδίλη και Τσακοπούλου, 

την αποδιοργάνωση της νησιω-

τικής αγροτικής παραγωγής, 

τον παραγκωνισµό των τοπικών 

προϊόντων, όπως επίσης και την 

σταδιακή απώλεια της τοπικής 

ταυτότητας και την αύξηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων. 

Η προώθηση του γαστρονοµι-

κού τουρισµού θεωρείται ένας 

τρόπος αντιµετώπισης αυτής 

της αρνητικής συνθήκης, κα-

θώς οι τοπικοί παραγωγοί µπο-

ρούν να βρουν νέες αγορές για 

τα προϊόντα τους, όπως και µια 

καλή πηγή εσόδων. Περαιτέ-

ρω, µπορούν να αναµένουν νέ-

ες εξαγωγικές ευκαιρίες, αφού 

οι τουρίστες που δοκιµάζουν τα 

προϊόντα µπορεί να θελήσουν 

να τα πάρουν µαζί τους. Ωστό-

σο, η εφαρµογή ενός τέτοιου 

µοντέλου συναντά εµπόδια, 

όπως έδειξε η Σαντορίνη. 

Η Σαντορίνη διαθέτει µια πλού-

σια αγροδιατροφική παράδο-

ση (ντοµατίνια, φάβα, κρασί). Η 

πρωτοβουλία «Ελληνικό Πρωι-

νό» ξεκίνησε το 2010 το Ξενο-

δοχειακό Επιµελητήριο. Αν και 

η διαδικασία εισόδου στο πρό-

γραµµα ήταν σχετικά εύκολη, οι 

ρυθµοί υλοποίησής του υπήρ-

ξαν αργοί. ∆εδοµένης της οικο-

νοµικής κρίσης, το αυξηµένο κό-

στος εφαρµογής ήταν ένα θέµα 

που επανερχόταν συνεχώς, µε 

τους ιδιοκτήτες καταλυµάτων 

και τις αρχές να τονίζουν ότι οι 

τοπικοί παραγωγοί δεν θα πρέ-

πει να αντιµετωπίζουν τα κατα-
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Τ Ο  P R O J E C T

λύµατα ως πελάτες λιανικής. 

Από την άλλη, όλοι οι εµπλεκό-

µενοι αναγνώρισαν  το γεγονός 

ότι το «Ελληνικό Πρωινό» ήταν 

ένα brand που δεν υπήρχε και 

έπρεπε να χτιστεί από το µηδέν. 

Παρόλο που η Σαντορίνη ήταν 

ένας από τους πρώτους προορι-

σµούς που διαµόρφωσε το δικό 

του µοντέλο «Ελληνικού Πρω-

ινού», τα δεδοµένα δείχνουν 

εντυπωσιακά χαµηλό ποσο-

στό συµµετοχής. Οι αιτίες της 

απροθυµίας, πέρα από αυτές 

που αναφέρθηκαν, διέφεραν 

ανάλογα µε την κατηγορία του 

ξενοδοχείου. 

Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας υπο-
δεικνύουν ότι όσο 
εύγλωττη κι αν είναι η 
ρητορική για την προ-
στασία του πολιτισµού 
των τοπικών κοινωνι-
ών, οι εµπλεκόµενοι 
θα αποφασίσουν 
να συµµετάσχουν 
σε πρωτοβουλίες 
γαστρονοµικού 
τουρισµού µόνο 
εφόσον πιστέψουν 
ότι αυτό θα βοηθήσει 
την ανάπτυξη της 
επιχείρησής τους. 

Πολυτέλεια ή τοπικότητα;
Όπως συνέβη σε όλα τα µέρη 

της Ελλάδας, η συµµετοχή στο 

πρόγραµµα ήταν µεγαλύτερη 

από τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέ-

ρων. Ωστόσο, και πάλι η συµ-

µετοχή ήταν µικρή καθώς ένα 

µεγάλο µέρος των επιχειρηµα-

τιών θεώρησε ότι η πρόταση δεν 

αφορά την πελατεία τους. 

Αναφέρεται στη µελέτη ότι µό-

νο ένα µέρος των τουριστών 

αναζητούν και εκτιµούν τα το-

πικά προϊόντα και ενδιαφέρο-

νται για την τοπική γαστρονο-

µία. Αυτοί προέρχονται κυρίως 

από τις ΗΠΑ και από Βορειοδυ-

τική Ευρώπη, κυρίως την Σκαν-

διναβία. Εντελώς αντίθετες προ-

τιµήσεις δείχνουν να έχουν οι 

τουρίστες από τις αναδυόµενες 

αγορές της Ασίας, δηλαδή από 

την Κίνα και την Ινδία. 

Ανάµεσα σε αυτά τα δύο άκρα, 

υπάρχει µια µεγάλη πλειοψη-

φία εύπορων επισκεπτών που 

αναζητούν στη Σαντορίνη νέ-

ες εµπειρίες και όχι νέες γεύ-

σεις. Η παράδοση και η αυθε-

ντικότητα βρίσκονται χαµηλά 

στην ατζέντα τους, παρόλο που 

δείχνουν ένα ισχυρό ενδιαφέ-

ρον για τη γαστρονοµία. Από 

την πλευρά τους οι διευθυντές 
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Η αγροτική παραγωγή της Σαντορίνης 
Η Σαντορίνη διαθέτει πλούσια αγροδιατροφική 
παράδοση. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, 
από το 1991 το μερίδιο της αγροτικής απασχό-
λησης μειώθηκε από το 8,49% στο 3,53%. Πα-
ράλληλα, μέρος της αγροτικής γης αποδόθηκε 
σε αστικές χρήσεις, λόγω τουρισμού. 

Η πρωτοβουλία Ελληνικό Πρωινό
Η πρωτοβουλία «Ελληνικό Πρωινό» ξεκίνησε το 
2010 από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλά-
δος και προωθεί τον εμπλουτισμού του πρωινού 
που προσφέρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία με 
τοπικά προϊόντα της κάθε περιοχής.

Μικρή συµµετοχή στο νησί
Τον Ιούνιο του 2017, μόλις 23 από τα 281 
ξενοδοχεία της Σαντορίνης είχαν μπει στο 
πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό». Οι αιτίες 
αυτής της απροθυμίας, πέρα από αυτές που 
αναφέρθηκαν ήδη, διέφεραν ανάλογα με 
την κατηγορία του ξενοδοχείου. 

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τ Ο  P R O J E C T

των πολυτελών ξενοδοχείων επι-

λέγουν να «πλασάρουν» την κου-

ζίνα τους ως µεσογειακή και δηµι-

ουργική, αντί για τοπική και αυθε-

ντική. Από τη άλλη, η λογική all-

inclusive των πολυτελών resorts 

περιορίζει ακόµα περισσότερο τη 

δυναµική της τοπικότητας. 

Η απουσία δικτύου
Άλλος ένας παράγοντας που υπέ-

σκαψε την επιτυχία της πρωτο-

βουλίας «Ελληνικό Πρωινό» ήταν 

η απουσία ενός δικτύου συνεργα-

σίας και επικοινωνίας όλων των 

εµπλεκοµένων. Αυτό ήταν εµφα-

νές, όπως αναφέρουν οι κυρίες 

Σκορδίλη και Τσακοπούλου, στην 

περίπτωση των ιδιοκτητών κατα-

λυµάτων χαµηλότερης κατηγορί-

ας. Η έρευνα πεδίου αποκάλυψε 

ότι ήταν ανεπαρκώς πληροφορη-

µένοι για τα οφέλη του project ή 

ακόµα και για τις συνταγές που 

δηµιούργησαν σεφ µε τη χρήση 

τοπικών προϊόντων. Επιπλέον, 

ήταν φανερή η έλλειψη σύνδεσης 

µεταξύ των τοπικών παραγωγών 

και των αγοραστών τους. Πολ-

λοί ιδιοκτήτες ξενοδοχείων προ-

σπερνούσαν τους τοπικούς παρα-

γωγούς και τους αντικαθιστούν µε 

πιο «βολικά» και αξιόπιστα δίκτυα 

χονδρικής και λιανικής πώλησης.
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Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ

T 
ο φιλόδοξο εγχείρηµα της 

Legendary Food, εφόσον βρει 

τα πατήµατά του στην αθηναϊ-

κή αγορά, θα επεκταθεί σε µια 

δεύτερη φάση λειτουργίας, η οποία 

προβλέπει τη µεταφορά του εγχειρή-

µατος σε κοσµοπολίτικες πρωτεύου-

σες αλλά και το σχεδιασµό ενός επεν-

δυτικού ταµείου ως εργαλείο αγροτι-

κής ανάπτυξης, που θα στοχεύει στην 

ενίσχυση των παραγωγών που θα ξε-

χωρίσουν στα ράφια της Στοάς Αρ-

σακείου.  Η ιδέα της οµάδας του Άρη 

Κεφαλογιάννη, που αποτελείται από 

δύο πρώην τραπεζικούς, τον Βαγγέ-

λη Κοντζιά και τον Παναγιώτη Τρια-

νταφυλλόπουλο, µαζί µε τον γνωστό 

brand strategist Πίτερ Οικονοµίδη, 

περιλαµβάνει δύο φάσεις τις οποί-

ες παρουσίασε ο επιχειρηµατίας την 

Τρίτη 19 Νοεµβρίου σε συνέντευξη 

Τύπου στην Αθήνα, µαζί µε τον πρό-

εδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρεί-

ας, Γεώργιο Μπαµπινιώτη. 

Η πρώτη αφορά ως γνωστόν στη λει-

τουργία ενός πολυκαταστήµατος 

στην Στοά Αρσακείου, µε τη φιλοδο-

ξία να γίνει σηµείο αναφοράς στο 

κέντρο της Αθήνας και «ο δεύτερος 

πιο δηµοφιλής προορισµός της πό-

λης µετά την  Ακρόπολη» κατά τα λε-

γόµενα του κ. Κεφαλογιάννη. 

Η δεύτερη φάση, εφόσον στεφθεί µε 

επιτυχία η πρώτη, ξεκινά τουλάχιστον 

ένα χρόνο µετά τη λειτουργία του χώ-

ρου και στοχεύει στη µεταφορά του εγ-

FOOD HALL ΑΠΟ ΤΟ 2021
ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Τον Ιούνιο του 2021 αναµένεται να ανοίξουν οι πόρτες της ανανεωµένης πλέον Στοάς Αρσακείου,  
η οποία θα φιλοξενεί το πρώτο Food Hall της χώρας µε προϊόντα µικρών Ελλήνων παραγωγών.

Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ 
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χειρήµατος σε άλλες πόλεις όπως είναι 

το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη ή το Τόκιο. 

Παράλληλα, θα διαµορφωθεί ένα επεν-

δυτικό ταµείο του οποίου οι πόροι θα 

διατεθούν σε παραγωγούς για την επέ-

κταση των παραγωγικών δυνατοτή-

των τους αλλά και την αναβάθµιση του 

terroir στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

«Χρειάζεται να πέσουν χρήµατα κι τε-

χνογνωσία για να µεγαλώσουν την πα-

ραγωγή τους, να γίνει ένα scale up» 

εξήγησε ο κ. Κεφαλογιάννης.

 

Η συνεργασία µε τους παραγωγούς
Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία των πα-

ραγωγών µε τη Legendary Food, ο µέ-

χρι τώρα σχεδιασµός προβλέπει ένα 

µεικτό σχήµα, στο οποίο διακρίνονται 

τουλάχιστον δύο δυνατότητες πρόσβα-

σης. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να 

εξασφαλίσουν µια διά ζώσης παρουσία 

στην Στοά, νοικιάζοντας χώρο, θα µπο-

ρούν µετά την αξιολόγηση του προϊό-

ντος, να το πουλούν στην Legendary 

Foods, η οποία στη συνέχεια θα το δια-

θέτει σε κάποιο ράφι του πολυχώρου.

Το ύψος της επένδυσης για την πρώ-

τη φάση θα αγγίξει τα 12 εκατ. ευ-

ρώ, ενώ για τη δεύτερη φάση θα εί-

ναι πολλαπλάσιο. Το αρχικό µετο-

χικό κεφάλαιο ήταν 3,5 εκατ. ευρώ, 

ενώ η υπόλοιπη χρηµατοδότηση θα 

γίνει  µε την άντληση κεφαλαίων από 

τις αγορές και τις τράπεζες. 

Αυτές τις µέρες αναµένεται να γίνει η 

επιλογή του αρχιτεκτονικού γραφεί-

ου το οποίο θα αναλάβει τον σχεδια-

σµό του χώρου, ενώ παράλληλα γίνο-

νται προσπάθειες και για την εκπόνη-

ση στρατηγικής branding, µε την ονο-

µασία και το λογότυπο του Food Hall 

να είναι κατά πάσα πιθανότητα γνω-

στά τις επόµενες εβδοµάδες.  

Υπενθυµίζεται ότι πριν από λίγους µή-

νες η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλί-

σει για 35 χρόνια τους χώρους για τη 

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκών προδια-

γραφών εµπορικού κέντρου τροφίµων.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΟ BUSINESS PLAN ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ 
ΓΙΑ 10-12.000 ΑΤΟΜΑ ΤΗ ΜΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΑ 11.000 Τ.Μ. της Στοάς 

Αρσακείου, το 1/4 θα αξιοποιή-

σει το επενδυτικό σχήµα της οµά-

δας του κ. Κεφαλογιάννη, ενώ ο 

υπόλοιπος χώρος θα µισθωθεί 

για τη φιλοξενία επιχειρηµατι-

κών δραστηριοτήτων που συµ-

βαδίζουν µε τη φιλοσοφία του 

εγχειρήµατος. Αυτήν τη στιγµή 

υπάρχουν 65 καταστήµατα στη 

Στοά. To business plan υπολο-

γίζει σε µια επισκεψιµότητα 10-

12.000 ατόµων κάθε µέρα, ήτοι 3 

εκατ. επισκέπτες ετησίως, µε µια 

µετριοπαθή κατά κεφαλήν κατα-

νάλωση στα 14 ευρώ. 

Ο πολυχώρος προώθησης 
της Ελληνικής Μεσογειακής 
∆ιατροφής θα εκτείνεται σε 
11.000 τ.µ. που θα µισθώσει 
για 35 χρόνια η Legendary 
Food από την Φιλεκπαιδευτι-
κή Εταιρεία, ενώ υπολογίζεται 
ότι θα δηµιουργηθούν 500 
άµεσες και 5.000 έµµεσες 
θέσεις εργασίας.

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Γ Ε Υ Σ Ι Γ Ν Ω Σ Ι Α

ΚΥΚΛΑ∆ΙΤΙΚΑ ΤΥΡΙΑ  
ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗΣ

Πέρα από τη Φέτα, άγνωστα είναι στους Ιταλούς και κατά πάσα πιθανότητα  
και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα πολλά και νόστιµα τυριά που έχει να προσφέρει 

 ο ελληνικός γαστρονοµικός χάρτης. 

Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΝΟ, ΤΗ ΣΙΦΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΛΟ

Πολιτιστικά στοιχεία νησιών του Αιγαίου που παράγουν μερικά από τα 
πιο ιδιαίτερα ελληνικά τυριά, οι μέθοδοι παραγωγής τους και εν γένει 
η ιστορία των τυριών και των τυροκόμων τους παρουσιάστηκαν για 

πρώτη φορά έξω από τα σύνορα της χώρας, στη Βενετία.
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Τ
έτοιος λοιπόν ήταν ο ενθουσι-

ασµός Ιταλών γευσιγνωστών 

που δοκίµασαν άγνωστα ακό-

µα και στην Ελλάδα τυριά της 

Μήλου και της Σίφνου που προσφέρ-

θηκαν να φτιάξουν το τεχνικό δελτίο 

των τυριών αυτών, κάνοντας µια ση-

µαντική προσθήκη που εξασφαλίζει 

όρους προστιθέµενης αξίας. 

Όλα ξεκίνησαν την περασµένη άνοι-

ξη, όταν η Κωνσταντίνα Μπαλαφούτη 

Menarin, µόνιµος κάτοικος Ιταλίας, µε 

προσωπική της πρωτοβουλία επισκέ-

φτηκε τον Μάιο τα νησιά της Μήλου, 

της Σίφνου και της Τήνου µε σκοπό να 

γνωρίσει και να καταγράψει τις ιδιαιτε-

ρότητες της τοπικής παραγωγής τυριών.

Στις 5 Ιουνίου, επτά κυκλαδίτικα τυ-

ριά ταξίδεψαν στο Νοάλε της Βενετί-

ας και αποτέλεσαν αντικείµενο τεχνι-

κής γευσιγνωσίας από 12 δασκάλους 

γευσιγνώστες (maestri assaggiatori) 

µε σκοπό να αξιολογηθούν και να τα-

ξινοµηθούν σύµφωνα µε τις προδια-

γραφές που έχει θέσει η ONAF Ιταλίας 

(Εθνική Οργάνωση Γευσιγνωστών Τυ-

ριών Ιταλίας), πράγµα που συµβαίνει 

για πρώτη  φορά µε ελληνικά τυριά.

«Επέλεξα τα τυριά από τα νησιά των 

Κυκλάδων για την τεχνική γευσι-

γνωσία στο Νοάλε Βενετίας λόγω 

των ιστορικών δεσµών και της πα-

ρουσίας  αιώνων  της Γαληνότατης 

στις Κυκλάδες. 

Μέσα από την οργάνωση βραδιών  

γευσιγνωσίας και  τη συνεργασία 

µου µε την Οργάνωση προσπαθώ να 

γνωρίσουν οι Ιταλοί την ελληνική 

τυροκοµική παραγωγή» δήλωσε στο 

Αγρόκτηµα η κυρία Μπαλαφούτη, 

αποκαλύπτοντας ακόµα πως η επι-

τροπή προσφέρθηκε να συντάξει και 

τα τεχνικά δελτία των τυριών. 

Η Οργάνωση επιδιώκει τη συνεργα-

σία σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε σκοπό 

την µελέτη τεχνικών γευσιγνωσίας, 

την υπεράσπιση παραγωγής τυριών 

εξαιρετικής ποιότητας και την πραγ-

µατοποίηση εκδηλώσεων στον τοµέα 

της τυροκοµίας.  

Συµµετέχει σε εκθέσεις και εκδηλώ-

σεις του χώρου, οργανώνει διαγω-

νισµούς τυριών, συνεργάζεται µε το 

υπουργείο, την Οµοσπονδία των Ιτα-

λικών Επιµελητηρίων, και τις Κοινο-

πραξίες  των ιταλικών τυριών ΠΟΠ.  

Γ Ε Υ Σ Ι Γ Ν Ω Σ Ι Α

ONAF

Στα 30 χρόνια πορείας 
της ONAF εκπαιδεύτηκαν 

περίπου 12 χιλιάδες 
γευσιγνώστες και σήμερα  
τα ενεργά μέλη είναι 1.700
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Ε Π Ο Χ Η

ΝΑ ΧΑΨΕΙΣ ΜΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ ΨΩΜΙ, 
ΝΑ ‘ΧΕΙΣ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ 
Το κολατσιό στο χωράφι, ειδικά όταν οι εργάτες γίνονται 
µια µεγάλη χαρούµενη παρέα, αξίζει τον κόπο όλης της µέρας  

Τ Ο Υ  ∆ Η Μ Η Τ Ρ Η  Ρ Ο Υ Κ Α * 

Τ ο λιοµάζωµα είναι συνήθως οικο-

γενειακή υπόθεση, δεν λείπουν 

φυσικά και οι φίλοι που προσφέ-

ρονται να βοηθήσουν, αλλά και οι 

εργάτες όταν χρειάζονται. Αποτελεί µια 

δύσκολη δουλειά, όπως και οι περισσό-

τερες αγροτικές εργασίες. Το µάζεµα ξε-

κινά το πρωί στρώνοντας τα δίκτυα πε-

ριµετρικά της ελιάς, ώστε κατά το τίναγ-

µα οι καρποί να συγκεντρώνονται πάνω 

τους, µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο εύ-

κολο µετά το µάζεµα µέσα στις κλούβες 

χωρίς χώµατα. Για να µπορέσεις να αντέ-

ξεις τη δουλειά µέχρι το βράδυ, χρειάζο-

νται και µερικά µικρά διαλείµµατα, να 

καθίσεις για να πάρεις µια ανάσα, συ-

νήθως κατά τις 9 µε 10 το πρωί και ένα 

µεσηµεριανό κολατσιό «να χάψεις µια 

µπουκιά ψωµί».  Το κολατσιό στο χω-

ράφι µπορεί να είναι ένα απλό ελαφρύ 

γεύµα, όσοι όµως δουλέψαµε σε αυτά, 

ξέρουµε πολύ καλά πως το πιο νόστιµο 

φαγητό το γευτήκαµε τελικά εκεί. Τύ-

φλα να έχουν τα γκουρµέ πιάτα µπρο-

στά στις τηγανισµένες µε ελαιόλαδο αυ-

γόφετες πασπαλισµένες µε ζάχαρη ή µέ-

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός ΚωςΚως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο

Γαύδος

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα∆ωδεκάνησα

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

Μελιάδι Πιερίας
Τα στιγµιότυπα προέρ-
χονται από το κτήµα του 
∆ηµήτρη Γκούτζα στο 
Μελιάδι Πιερίας. Ο κ. 
Γκούτζας είναι µέλος της 
Οµάδας Ελαιοπαραγωγών 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχεί-
ρισης του Συνεταιρισµού 
Κάτω Αγιάννη Πιερίας. 
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λι. Με την πρώτη δαγκωµατιά το στόµα 

γεµίζει νοστιµιά και οι γευστικοί κάλυ-

κες δέχονται τη γλυκιά έκρηξη της ζά-

χαρης, του ψωµιού και την ακαταµάχη-

τη γεύση του χωριάτικου αυγού, όπως 

θα µπορούσε να περιγράψει κάποιος ει-

δικός που παρουσιάζει εκποµπή µαγει-

ρικής. Η ώρα του κολατσιού ιερή, δεν 

χάνεται ποτέ, παίρνει δύναµη ο εργά-

της κι η δουλειά «φτουράει πιο εύκο-

λα». Το ξέρει καλά ο νοικοκύρης αυτό 

και το τηρεί µε ευλάβεια. 

Όλο άρωµα και νοστιµιά
Το κολατσιό στις ελιές, είναι συνή-

θως απλό, γίνεται πάνω σε πλαστικές 

κλούβες, που µπορεί να είναι τραπέζι 

και καρέκλα µαζί, ή στο χώµα πάνω σε 

ένα κιλίµι κάτω από τον αειθαλή ίσκιο 

της ελιάς. Πρωταγωνίστριες είναι πά-

ντα οι ελιές, ιδίως οι πράσινες, οι τσα-

κιστές του περασµένου χρόνου. Επίσης 

στο κολατσιό συνήθως υπάρχει κανένα 

αγγουράκι, κάµποσες ντοµάτες κοµµέ-

νες από τον κήπο, όλο άρωµα και νο-

στιµιά. Την τιµητική του φυσικά έχει το 

τυρί. Η νοικοκυρά ξέρει πολύ καλά πως 

µετά το φαγητό θέλουµε και λίγο γλυ-

κό. Γι’ αυτό φροντίζει από το προηγού-

µενο βράδυ να πιαστεί και να κάνει ένα 

γρήγορο κέικ ή µια γλυκιά πίτα. Φυσι-

κά φαγητό χωρίς ποτό δε γίνεται. Έτσι 

πάντα µέσα από το πανέρι βγαίνει κα-

νένα µπουκάλι κρασί ή τσίπουρο, πά-

ντα το καλύτερο. Πολλές φορές παίζει 

και καµία κονσέρβα ή κεφτέδες τηγα-

νητοί ακόµη και λουκάνικα χωριατικά 

σπιτικά. Γενικά αποφεύγονται τα λαδε-

ρά µε σάλτσες, ή οι σούπες στο χωράφι. 

Αυτό είναι το γεύµα στο χωράφι, 

απλό µα και τόσο πλούσιο σε γεύση. 

∆εν θα υπάρξει πότε νοστιµότερο φα-

γητό από αυτό του χωραφιού. Φαγητό 

ευλογηµένο γιατί σε βοηθάει να ξαπο-

στάσεις µετά τον κάµατο. Εκεί στο χω-

ράφι καταλαβαίνεις την κούραση, το 

φαγητό αλλά και την ξεκούραση. Στα 

χρόνια που πέρασαν πολλά µπορεί να 

άλλαξαν, το µαντίλι που παίρναν µα-

ζί τους οι νοικοκυραίοι µε τις ελιές και 

το τυρί τους τώρα αυτό µπορεί να έγινε 

τάπερ ή πλαστικό ψυγειάκι. Πλέον µέ-

χρι και πρόχειρό τραπέζι από πλαστικές 

κλούβες έχουµε για να βάζουµε πάνω 

το φαγητό. Όµως ευτυχώς ένα δεν άλ-

λαξε, η συντροφικότητα και τα χωρατά 

στη λίγη ώρα της ανάπαυλας. 

Ένα τέτοιο µεσηµεριανό κολατσιό µε 

φίλεψε στο κτήµα που µάζευε τις ελιές 

του, ο ∆ηµήτρης Γκούτζας στο Μελιάδι 

Πιερίας, µέλος της Οµάδας Ελαιοπαρα-

γωγών Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης του 

Συνεταιρισµού Κάτω Αγιάννη Πιερίας. 

*M.Sc. Τεχνολόγου Γεωπόνου, 
Επιστηµονικού Συνεργάτη 

Π.Ε. Πιερίας

Σ Τ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α που πέρασαν πολλά µπορεί να άλλαξαν, το µαντίλι που παίρναν µαζί τους οι νοικοκυραίοι µε 
τις ελιές και το τυρί τους τώρα αυτό µπορεί να έγινε τάπερ ή πλαστικό ψυγειάκι. Πλέον µέχρι και πρόχειρo τραπέζι 
έχουµε για το φαγητό. Όµως ευτυχώς ένα δεν άλλαξε, η συντροφικότητα και τα χωρατά στη λίγη ανάπαυλα.

Φαγητό ευλογημένο  
γιατί σε βοηθάει να 
ξαποστάσεις μετά τον 
κάματο. Αυτό είναι το γεύμα 
στο χωράφι, απλό μα και 
τόσο πλούσιο σε γεύση.
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Κρέας χαµηλό σε θερµίδες και λιπαρά µε µεγάλη ποσό-

τητα πρωτεΐνης. Περιέχει σηµαντικές ποσότητες ασβεστί-

ου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου και ψευδάργυρου,. ενώ, 

σε σύγκριση µε το κοτόπουλο, η γαλοπούλα έχει περισ-

σότερο νάτριο, λιγότερες θερµίδες, λιγότερη πρωτεΐνη, 

λιγότερη χοληστερόλη και περισσότερο κάλιο ανά ίση 

ποσότητα προϊόντος. Κι όταν ο λόγος γίνεται για τις γα-

λοπούλες που εκτρέφονται στην Αµερικανική Γεωργι-

κή Σχολή, η διατροφή τους πραγµατοποιείται µε επιλεγ-

µένες ζωοτροφές, πλούσια σε Ωµέγα 3 λιπαρά οξέα, τα 

οποία είναι ευεργετικά για την καλή 

υγεία του καρδιαγγειακού συστήµα-

τος του καταναλωτή. Πριν από σχεδόν 

µισό αιώνα, η Αµερικανική Γεωργική 

Σχολή ήταν η πρώτη που ανέπτυξε µε-

ρικές εκατοντάδες γαλοπούλες για κα-

θαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έως και σήµερα εκπλη-

ρώνει τους ίδιους σκοπούς και τις διαθέτει στην ελληνι-

κή αγορά την περίοδο των Χριστουγέννων. Εκτρέφονται 

σε υποδειγµατικούς πτηνοθαλάµους µε άριστες συνθή-

κες υγιεινής ενώ το τελικό στάδιο διαχείρισης και επε-

ξεργασίας τους γίνεται παρουσία κρεοσκόπου-κτηνιά-

τρου των αρµόδιων ελληνικών αρχών. Η διάθεση των 

γαλόπουλων στην αγορά γίνεται λίγο πριν τα Χριστού-

γεννα από το campus store της ΑΓΣ, επιλεγµένα κρεο-

πωλεία και σούπερ µάρκετ. Υπενθυµίζεται, πως τα έσο-

δα από τις πωλήσεις των γαλόπου-

λων -όπως άλλωστε και των υπο-

λοίπων προϊόντων του εκπαιδευτι-

κού αγροκτήµατος της Σχολής- στη-

ρίζουν το Ετήσιο Πρόγραµµα Υπο-

τροφιών µαθητών και σπουδαστών. 

NEWS
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Α  Ν Ε Α

ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Γ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Α
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NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ

Στις Most Admired Companies
Στη λίστα Most Admired Companies του 
περιοδικού Fortune, που καταρτίζεται στην 
Ελλάδα για 5η χρονιά, περιλαµβάνεται η 
Μέλισσα Κίκιζας. Η λίστα περιλαµβάνει 20 
εταιρείες που ξεχώρισαν µεταξύ 319 µε τζίρο 
άνω των 50 εκατ., µε βάση την εταιρική τους 
φήµη και ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

ΛΙΣΤΑ FORTUNE

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

ΝΕΟ BRAND ΛΑΝΣΑΡΕΙ Η ΦΑΓΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ
Στο λανσάρισµα ενός νέου γιαουρτιού 

προχωράει και στην Ελλάδα κατά το 

προσεχές χρονικό διάστηµα η ΦΑΓΕ, 

ανοίγοντας ουσιαστικά 

µία νέα κατηγορία. Σε αυ-

τό το πλαίσιο θα παρουσι-

άσει και στη χώρα µας το 

brand TruBlend, το οποίο 

ήδη διαθέτει στις Ηνωµέ-

νες Πολιτείες. Πρόκειται 

για γιαούρτι µε γεύσεις, το οποίο δεν 

περιέχει ζάχαρη και γλυκαντικές ου-

σίες. Το συγκεκριµένο προϊόν πρόκει-

ται να λανσα-

ριστεί ταυτό-

χρονα στις 

αγορές της 

Ελλάδα, της 

Ιταλίας και 

της Ισπανίας. 

Τ
 

ιµώντας τα  συναισθήµα-

τα που δηµιουργούνται γύ-

ρω από το τραπέζι, και την ξε-

χωριστή εµπειρία του να απολαµ-

βάνεις το καλό φαγητό µε συντρο-

φιά, το S.Pellegrino, το ελαφρώς 

Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νε-

ρό παγκοσµίως, γιορτάζει φέτος 

την 120η επέτειό του. Από τα πρώ-

τα χρόνια της ύπαρξής του, στις  

 

αρχές της δεκαετίας του 1900, το  

S.Pellegrino «βρήκε τη θέση του» 

στο τραπέζι, αγκαλιάζοντας το αυθε-

ντικό ιταλικό πάθος για «ευ ζην» και 

καθιστώντας τον εαυτό του συνώνυ-

µο του ιταλικού γούστου και τρόπου 

ζωής.  Με αφορµή τον εορτασµό των 

120 χρόνων το S.Pellegrino παρουσι-

άζει την επετειακή του έκδοση, που  

είναι αφιερωµένη στον κόσµο της 

γαστρονοµίας και των εστιατορίων.  

Ακολουθώντας µια σειρά από συλ-

λεκτικές εκδόσεις που αναδεικνύ-

ουν το ταλέντο στον κόσµο της µό-

δας και του design, η επετειακή φι-

άλη, Diamond Bottle, εµπνέεται από 

τα διαµάντια για να αποδώσει φόρο 

τιµής στις πολύτιµες στιγµές που οι 

άνθρωποι απολαµβάνουν όταν γευ-

µατίζουν µαζί.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ
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ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΙ∆Η
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ∆ΙΠΛΑ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΟΥΣ
Επίσηµος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των 
αγώνων του, η Σοκολάτα Υγείας Παυλί-
δη ήταν και φέτος δίπλα σε όλους τους 
δροµείς του 37ου Αυθεντικού Μαραθω-
νίου της Αθήνας και των υπολοίπων δι-
αδροµών, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 
10 Νοεµβρίου.  Για αυτόν το λόγο, η Σο-
κολάτα Υγείας Παυλίδη ζωντάνεψε ξανά 
την µπλε γραµµή του Μαραθωνίου που 
συνοδεύει τους δροµείς της αυθεντικής 
διαδροµής, από την αφετηρία µέχρι τον 
τερµατισµό, αυτή τη φορά όµως µε ένα 
διαφορετικό τρόπο, φτάνοντας νοητά 
σε όλη την Ελλάδα. Για κάθε βήµα των 
δροµέων σε συγκεκριµένα σηµεία πάνω 
στην µπλε γραµµή, η Υγείας Παυλίδη 
θα προσφέρει και µία σοκολάτα σε 
συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη, 
µε στόχο να συγκεντρωθούν 42.195 σο-
κολάτες, ακριβώς όσα και τα µέτρα της 
κλασικής διαδροµής του Μαραθωνίου. 
Οι 42.195 σοκολάτες θα προσφερθούν 
σε Κοινωνικά Παντοπωλεία σε πολλά 
σηµεία της Ελλάδας.

Το άνοιγµα του 500στού καταστήµατός 

της, µε την προσθήκη στο δίκτυό της 

του ολοκαίνουργιου AB Food Market 

Βόλου, γιορτάζει η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Με 42 νέα καταστήµατα σε Αττική, Μα-

κεδονία, Πελοπόννησο και Κεφαλονιά, 

από την αρχή του έτους, έρχεται πιο κο-

ντά στους πελάτες που εµπιστεύονται το 

δίκτυό της για τις αγορές τους, ώστε να 

έχουν πάντα δίπλα τους, το δικό τους 

ΑΒ.  Μέσα από  την υλοποίηση του επεν-

δυτικού της πλάνου που αγγίζει τα 60 

εκ. ευρώ για το 2019, η ΑΒ Βασιλόπου-

λος τονώνει την άµεση και έµµεση απα-

σχόληση και στηρίζει τις τοπικές κοινω-

νίες.  Η ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεχίζει τη 

δυναµική της επέκταση σε όλη τη χώρα 

και αλλάζει τα δεδοµένα στα καθηµερι-

νά ψώνια τόσο στα φυσικά καταστήµα-

τα, όσο και online. Πάντα δίπλα στους 

πελάτες της, πάντα δίπλα σε κάθε γειτο-

νιά, εκεί που χτυπάει η καρδιά της ΑΒ.

Μια σπουδαία διάκριση 

εξασφάλισε το µικρό πα-

ραδοσιακό Τυροκοµείο 

Γκάνα από τον Τύρναβο 

συµµετέχοντας στον κορυ-

φαίο διαγωνισµό τυριού 

World Cheese Awards 

2019,  που πραγµατοποι-

ήθηκε στο Bergamo της Ιταλίας. Το τυ-

ροκοµείο βραβεύτηκε µε χρυσό βραβείο 

στην κατηγορία του για το προϊόν «Πα-

ραδοσιακό τυρί σε τσαντίλα» και αναµφι-

σβήτητα πρόκειται για µία σηµαντική διά-

κριση για ένα τοπικό παραδοσιακό προ-

ϊόν, αν αναλογιστεί κα-

νείς ότι στον παγκό-

σµιο διαγωνισµό πή-

ραν µέρος παραγωγοί 

µε 3.804 τυριά διαφό-

ρων τύπων από 42 δι-

αφορετικές χώρες. Ση-

µειώνεται ότι συνολικά 

η Ελλάδα απέσπασε 5 χρυσά µετάλλια, 10 

Aσηµένια και 14 Χάλκινα µετάλλια, ένα 

σύνολο 29, το οποίο συνιστά µια εξαιρε-

τικά επίδοση, αν σκεφθεί κανείς ότι στην 

προηγούµενη διοργάνωση του 2018 απέ-

σπασαν µόλις 13 µετάλλια.

ME ΤΟ «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΙ ΣΕ ΤΣΑΝΤΗΛΑ»

ΧΡΥΣΟΣ Ο ΓΚΑΝΑΣ ΣΤΟ BERGAMO

Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΣΠΙΝΙΑΛΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ  
ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Μια παραδοσιακή τεχνική διατήρησης 
οστράκων σε σφραγισµένα µπουκάλια µε 
θαλασσινό νερό, ελαιόλαδο και λεµόνι, 
την οποία επινόησαν οι Καλύµνιοι σφουγ-
γαράδες, φέρνει στη Νέα Υόρκη ο Νίκος 
Πουλµέντης, σεφ του εστιατορίου µεσο-
γειακής κουζίνας Oli.Vine στην Αστόρια. 
O Νίκος Πουλµέντης, µε καταγωγή από 
τα Κύθηρα, προσπαθούσε για ένα µεγάλο 
χρονικό διάστηµα να βρει προµηθευτή 
και τελικά εξασφάλισε σε πρώτη φάση 
περίπου 40 παραγγελίες, για να το 
προσφέρει σαν ειδικό πιάτο εκτός µενού 
στο εστιατόριό του έναντι 55 δολαρίων, 
µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. 
«Μία µπουκιά δίνει περίεργες δυνάµεις 
σε οποιονδήποτε. Αυτή είναι η ωµή 
δύναµη της θάλασσας από αρχαιοτάτων 
χρόνων», σχολίασε ο γνωστός σεφ.

Τη νέα σειρά προϊόντων, Ζυµαρικά 

µε Λαχανικά, λάνσαρε πρόσφατα 

η Μπάρµπα Στάθης. Πρόκειται για 

τους κωδικούς: Πένες µε σπανάκι, 

Βίδες µε µανιτάρια και καρότο, Πέ-

νες µε αρακά, Κριθαράκι µε µανιτά-

ρια και Κριθαράκι µε πιπεριές και 

ντοµάτα. Είναι υγιεινοί συνδυασµοί 

λαχανικών µε ζυµαρικά που επιδι-

ώκουν να διαδώσουν τα χαρακτη-

ριστικά της ελληνικής κουζίνας δι-

εθνώς, προωθώντας παράλληλα συ-

νταγές υψηλής διατροφικής αξίας. 

Και η νέα αυτή σειρά στοχεύει στην 

ενίσχυση των εξαγωγών της Μπάρ-

µπα Στάθης, η οποία εµφανίζει ιδι-

αίτερη δυναµική ιδίως σε περιοχές 

που υφίσταται ελληνική παρουσία 

εκτός συνόρων, όπως ο Καναδάς, η  

Αυστραλία, οι ΗΠΑ και η Γερµανία, 

ενώ στέλνει τα προϊόντα της σε 24 

χώρες. Βασικά εξαγώγιµα προϊόντα 

είναι οι συνταγές της σειράς «Ας Μα-

γειρέψουµε», µε κωδικούς όπως το 

σπανακόρυζο, το µπριάµ ,τα φασό-

λια χάντρες, τα ρεβίθια. Ας σηµειω-

θεί ότι σε επίπεδο πωλήσεων ο Όµι-

λος Μπάρµπα Στάθης κινείται περαι-

τέρω ανοδικά, σε ποσοστό +7% σε 

σχέση µε το 2018, καθώς στη διάρ-

κεια του πρώτου εννεαµήνου εµφα-

νίζει ιστορικά υψηλές πωλήσεις.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WWW.DODONI.EU
 
Στην ανανέωση του www.dodoni.eu προχώρησε 
η γαλακτοβιοµηχανία ∆Ω∆ΩΝΗ, µε στόχο να 
προσφέρει στους επισκέπτες µία ακόµη πιο 
ευχάριστη και γρήγορη πλοήγηση, απ’ όλες τις 
συσκευές και όλα τα προγράµµατα περιήγησης. 
Στο site οι χρήστες θα βρουν εύκολα όλες τις 
πληροφορίες που ψάχνουν για τα προϊόντα της 
και θα «ταξιδέψουν» στις οµορφιές της Ηπείρου.

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΟΙΝΟΤΙΚΑ 2019 
ME ΣΠΑΝΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  
ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΕΣΟ∆ΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ συνεχόµενη χρο-

νιά οι οινοποιοί της Κρήτης βρέθη-

καν στην Αθήνα µε την έκθεση Οι-

Νοτικά, που πραγµατοποιήθηκε τη 

∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου στον Πολυ-

χώρο Πολιτισµού Αθηναΐς µε την 

υποστήριξη της Περιφέρειας Κρή-

της. Εικόσι έξι οινοποιοί απ’ όλη 

την Κρήτη συνάντησαν το οινόφι-

λο κοινό και τους επαγγελµατίες 

του κλάδου στο καθιερωµένο πλέ-

ον ραντεβού τους. Εκεί οι εκατοντά-

δες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 

να δοκιµάσουν περισσότερες από 

250 ετικέτες κρασιών, να συνοµι-

λήσουν µε τους οινοποιούς και να 

γνωρίσουν από κοντά τις σπάνιες 

γηγενείς ποικιλίες της Κρήτης, τα 

κρασιά της νέας σοδειάς, αλλά και 

σπάνιες και πειραµατικές οινοποι-

ήσεις. Το επόµενο οινικό ραντε-

βού της Κρήτης στην Αθήνα, είναι 

το Μάρτιο του 2020 στο Οινόραµα.

ΜE TA SPECIALISTAS ΣΤΗΝ HOTELIA 2019 H ΜΕΒΓΑΛ
ΓΙΑ 3η ΧΡΟΝΙΑ η σειρά Specialistas 

της ΜΕΒΓΑΛ στήριξε ως Μέγας Χο-

ρηγός την ενότητα All About Café 

της έκθεσης Hotelia, που έλαβε χώ-

ρα στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ-

Helexpo στη Θεσσαλονίκη. Η σειρά 

έχει ήδη κερδίσει την εµπιστοσύνη 

των επαγγελµατιών, ενώ στα πλαίσια 

της έκθεσης παρουσιάστηκε το νέο 

Specialistas Lactose Free, για όσους 

επιθυµούν να απολαµβάνουν τον κα-

φέ τους µε γάλα χωρίς λακτόζη. 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 97 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ και η 

υλοποίηση παραγωγικών επενδύσε-

ων ύψους 97 εκατ. σε ένα περιβάλ-

λον έντονου ανταγωνισµού καθώς 

και η δηµιουργία της εθνικής ταυτό-

τητας για το ελληνικό προϊόν «Fish 

From Greece», αποτελούν τις ση-

µαντικότερες εξελίξεις του κλάδου 

όπως καταγράφονται στην 5η ετή-

σια απολογιστική έκθεση του Συν-

δέσµου Ελληνικών Θαλασσοκαλλι-

εργειών. Αναλυτικότερα, οι πωλή-

σεις τσιπούρας και λαβρακιού ανήλ-

θαν το 2018 σε 106.500 τόνους αξίας 

502 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξη-

ση ως προς τον όγκο πωλήσεων σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος, χω-

ρίς ωστόσο αυτή η τάση να ακολου-

θήσει και την αξία η οποία παρέµει-

νε σχεδόν αµετάβλητη. Σε επίπεδο 

επενδύσεων, εκτός από την σύµπρα-

ξη δύο διεθνών επενδυτών (Ammera 

Capital και Mubadala Investment 

Company) και την είσοδό τους στην  

εγχώρια ιχθυοκαλλιέργεια, οι επι-

χειρήσεις του κλάδου ξεκίνησαν 

την υλοποίηση συγχρηµατοδοτού-

µενων επενδυτικών σχεδίων ύψους 

96,8 εκατ. µε στόχο την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους.

NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ
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NEAΕΤΑΙΡΙΚΑ

Σ 
την προώθηση των τυροκο-

µικών προϊόντων της ΑΜΦΙ-

ΓΑΛ στο παγκόσµιο δίκτυο 

της αλυσίδας λιανικής Ahold 

Delhaize Group φαίνεται να οδη-

γεί η συνεργασία της συνεταιρι-

στικής εταιρείας µε την ΑΒ Βασι-

λόπουλος. Η Delhaize είναι µια 

πολυεθνική εταιρεία µε έδρα το 

Ζάανταµ της Ολλανδίας, που δρα-

στηριοποιείται µε 6.500 καταστή-

µατα σε έντεκα χώρες σε Αµερική, 

Ευρώπη και Ασία και στην Ελλάδα 

εκπροσωπείται από την ΑΒ Βασι-

λόπουλος. Φέτα ΠΟΠ λοιπόν και 

τα φηµισµένα σκληρά τυριά της 

Αιτωλοακαρνανίας βλέπουν τις 

αγορές του κόσµου µέσω της ΑΜ-

ΦΙΓΑΛ, η οποία προέκυψε από τα 

σπλάχνα του αιωνόβιου Αγροτι-

κού Συνεταιρισµού «Ένωση Αγρι-

νίου». Πρόκειται για µια υπερσύγ-

χρονη µονάδα επεξεργασίας γάλα-

κτος και γαλακτοκοµικών προϊό-

ντων, 4.500 τ.µ., στην Κεχρινιά Αµ-

φιλοχίας, που ιδρύθηκε το 2008, 

ουσιαστικά όµως σε λειτουργία 

βρίσκεται από το 2014. Σήµερα η 

ΑΜΦΙΓΑΛ συνεργάζεται µε 450 πα-

ραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας 

για την προµήθεια γάλακτος. Η δυ-

ναµικότητα παραγωγής µπορεί να 

ξεπεράσει τους 150 τόνους αιγο-

πρόβειου ηµερησίως, ενώ µπορεί 

να φτάσει τους 6.500 τόνους Φέτα 

ΠΟΠ και τους 1.500 τόνους Γρα-

βιέρας Αµφιλοχίας ΠΟΠ ετησίως.

ΤΗΝ ΠΑΕΙ 
ΜΑΚΡΙΑ
Στη διεθνή αγορά φέρνει την 
ΑΜΦΙΓΑΛ η συνεργασία της 
µε  την ΑΒ Βασιλόπουλος

Το 2018 έξι µεγάλες διακρίσεις 
προστέθηκαν στο ενεργητικό 
της ΑΜΦΙΓΑΛ που ξεχώρισε 
στην 2η Αξιολόγηση Ελληνικών 
Τυριών, που διεξήχθη στα πλαί-
σια της 5ης Diary Expo 2018.

info

ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
Με σεβασµό στην ελληνική 
παράδοση και κληρονοµιά, η 
ΑΜΦΙΓΑΛ δηµιούργησε προϊόντα 
τα οποία επιχειρούν να φέρουν 
τον καταναλωτή πιο κοντά στην 
καθηµερινή φροντίδα, αφοσίωση, 
επιµονή και υποµονή του Έλληνα 
κτηνοτρόφου. Στόχος της είναι τα 
προϊόντα της να δηµιουργήσουν 
µία νέα κουλτούρα τυροκοµικών 
προϊόντων στην Ελλάδα, να 
αναδείξουν µε την αξία τους τα 
βασικά στοιχεία της παράδοσης 
της Αιτωλοακαρνανίας, να απο-
κτήσουν µοναδικότητα, να εδραι-
ώσουν τη δική τους ταυτότητα 
και να µιλήσουν στην καρδιά του 
καταναλωτή µέσω αυθεντικών 
και µοναδικών ιστοριών.

Νέα δεδοµένα στην αγορά γάλακτος και η Αιτωλοακαρνανία, το νοµό µε το 
µεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο, δηµιούργησε η σύγχρονη µονάδα της ΑΜΦΙΓΑΛ.
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Επενδύσεις  
σε νέα προϊόντα
Έµπρακτα η  ΟΛΥΜΠΟΣ 
στηρίζει την ελληνική 
πρωτογενή παραγωγή 
και δέσµευσή της είναι να 
συνεχίσει και στο µέλλον 
να τη στηρίζει µέσα από 
καινοτόµες πρωτοβουλίες 
και δράσεις και µέσα από 
ανάπτυξη νέων προϊόντων 
προστιθέµενης αξίας 
αξιοποιώντας τα αγαθά 
που απλόχερα προσφέρει 
η ελληνική φύση. 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ∆ΥΝΑΜΗ
Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
Πιστή στις αξίες της, η ΟΛΥΜΠΟΣ, προσφέρει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας

Η 
ΟΛΥΜΠΟΣ είχε πά-

ντα µια ιδιαίτερη 

σχέση µε την ελ-

ληνική φύση. Σε-

βασµός και φροντίδα στη 

µάνα γη και στα γεννήµα-

τά της. Κοντά στη γη και οι 

άνθρωποι. Έλληνες κτηνο-

τρόφοι και καλλιεργητές, 

αγωνιστές της υπαίθρου 

που αγαπάνε τα ζώα και τη 

φύση, νοιάζονται για τον 

τόπο τους και µοιράζονται 

τις ίδιες αξίες. Αυτή είναι η 

περιουσία της ΟΛΥΜΠΟΣ.

Βασισµένη στη φιλοσο-

φία για χρήση ελληνικών 

πρώτων υλών, συνεργάζε-

ται µε 2.900 Έλληνες παρα-

γωγούς εισκοµίζοντας συ-

νολικά τη µεγαλύτερη πο-

σότητα ελληνικού γάλα-

κτος στη χώρα µας και εξά-

γοντας τα προϊόντα της σε 

47 χώρες συνολικά. Πρώ-

τη αντιλήφθηκε και πίστε-

ψε στην αξία των βιολογι-

κών προϊόντων ενισχύο-

ντας τον Έλληνα κτηνοτρό-

φο και αναπτύσσοντας  την 

ελληνική βιολογική κτηνο-

τροφία. Θεµελίωσε µακρο-

χρόνιες συνεργασίες, οικο-

δοµώντας αµοιβαία εµπι-

στοσύνη, υλοποιώντας προ-

γράµµατα συµβολαιακής 

κτηνοτροφίας και εισάγο-

ντας νέες κατηγορίες ξεχω-

ριστών προϊόντων υψηλής 

διατροφικής αξίας, όπως 

εκείνα του κατσικίσιου γά-

λακτος τα οποία προσέφε-

ραν νέα ώθηση στην ανά-

πτυξη της ελληνικής πρω-

τογενούς παραγωγής. 

Παρέχει, παράλληλα, συµ-

βουλευτικές υπηρεσίες στους 

κτηνοτρόφους µε απώτερο 

στόχο τη βελτίωση της ποιό-

τητας, της παραγωγικότητας 

και της απόδοσης της κτηνο-

τροφικής µονάδας.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ στην ανάγκη των και-

ρών η ΟΛΥΜΠΟΣ ανέλαβε έγκαιρα τις απαραίτη-

τες πρωτοβουλίες, για αξιόπιστες λύσεις στην πα-

ραγωγή ελληνικών καθαρών ζωοτροφών. Χρηµα-

τοδότησε προγράµµατα, σε συνεργασία µε το Πα-

νεπιστήµιο Θεσσαλίας, µε στόχο τη µελέτη της 

καλλιέργειας µη τροποποιηµένων γενετικά πρω-

τεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών για την αντι-

κατάσταση της σόγιας στο σιτηρέσιο των ζώων. 

Παράλληλα, ενισχύθηκε σε σηµαντικό βαθµό η 

ανάπτυξη της αιγοτροφίας στην Ελλάδα εξασφα-

λίζοντας εργασία σε πολυάριθµες αγροτικές οι-

κογένειες των ορεινών περιοχών του τόπου µας.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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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 . . .

Τ
ο πολυδιαβασµένο αστυνοµικό µυθιστόρηµα της Άγκαθα Κρίστι ανεβαίνει τη θεατρική 

περίοδο 2019-2020 στον Νέο Ακάδηµο, σε µια µεγάλη παραγωγή και σε σκηνοθεσία της 

Ρέινας Σ. Εσκενάζυ. Πρωταγωνιστούν οι: Αργύρης Αγγέλου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, 

Βασίλης Ευταξόπουλος, Άρης Λεµπεσόπουλος, Νικόλας Μπράβος, Γωγώ Μπρέµπου, 

Πολυξένη Μυλωνά, ∆ηµήτρης Ραφαήλος, Φίλιππος Σοφιανός, Τζούλι Τσόλκα             

                               Ιnfo  Στο Θέατρο Νέος Ακάδηµος. κάθε Σάββατο & Κυρ. 6 µ.µ., ∆ευτέρα & Τρίτη 8 µ.µ. και Τετάρτη 9 µ.µ.

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∆ΕΚΑ ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ο ΙΡΛΑΝ∆ΟΣ
Η ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ γκαν-

γκστερική ταινία του Μάρτιν Σκορ-

σέζε, για χάρη της οποίας συνα-

ντιούνται οι Ρόµπερτ ντε Νίρο, Αλ 

Πατσίνο και Τζο Πέσι, βασίζεται στο 

βιβλίο του Τσαρλς Μπραντ «I heard 

you paint houses», µε τον οσκαρι-

κό Στίβεν Ζαΐλιαν («Η Λίστα του Σί-

ντλερ») να υπογράφει το σενάριο.

ΣΤΟ ∆ΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΙΑ ΓΛΥΚΟΠΙΚΡΗ κωµωδία για 

τον έρωτα γραµµένη από τον Τενε-

σί Ουίλιαµς είναι το «Τριαντάφυλ-

λο στο στήθος», που θα παίζεται 

µέχρι τις 22 ∆εκεµβρίου στο ∆ΗΠΕ-

ΘΕ Κοζάνης, κάθε Σάββατο 21:00 

µ.µ. & Κυριακή 19:00 µ.µ.

TEΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΣ
Με συµπαραγωγό και χορηγό τη Lidl Ελλάς

Μ 
ε αφορµή κι όχηµα την κυ-

κλικότητα του χρόνου, η πα-

ράσταση Τέσσερις Εποχές, 

βασισµένη στο έργο του Βι-

βάλντι, πραγµατεύεται µε ευφάντα-

στο τρόπο τους στόχους βιώσιµης 

ανάπτυξης της Lidl Ελλάς. Η ιδέα της 

ανακύκλωσης βρίσκεται στον πυρήνα 

της δραµατουργίας της παράστασης, 

ενώ είδη µιας χρήσης, από πλαστικές 

σακούλες και µπουκάλια µέχρι πλα-

στικά καλαµάκια και γάντια, µεταµορ-

φώνονται σε εντυπωσιακά κοστού-

µια. Ας σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη 

φορά που µια επιχείρηση λιανικού 

εµπορίου, συνεργάζεται µε έναν εµ-

βληµατικό εθνικό φορέα, διαχρονι-

κό φάρο της µουσικής τέχνης και πα-

ράγουν µαζί πολιτισµό, καλλιεργούν 

την οικολογική συνείδηση και προ-

άγουν την καλλιτεχνική παιδεία. Η 

πρεµιέρα της παράστασης, η οποία θα 

διαρκέσει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου, γιορ-

τάστηκε µε µια λαµπρή εκδήλωση την 

Κυριακή 3 Νοεµβρίου στην Εναλλα-

κτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυ-

µα Σταύρος Νιάρχος. «Με τη σηµερι-

νή πρεµιέρα γίνεται πράξη µια υπό-

σχεση, που παραµένει ταυτόχρονα 

όραµα και δέσµευση για τα επόµενα 

χρόνια. Να µιλήσουµε µε διαφορετι-

κό τρόπο για το µέλλον του πλανή-

τη µας, µιλώντας µε την παγκόσµια 

γλώσσα της τέχνης σε κάθε ηλικία, σε 

κάθε Ελληνική οικογένεια», δήλωσε 

η Βασιλική Αδαµίδου - ∆ιευθύντρια 

Επικοινωνίας, Εταιρικής Υπευθυνό-

τητας και Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύ-

ωσης της Lidl Ελλάς. 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Σ Ι Ν Ε Μ Α

Σ Ι Ν Ε Μ Α 
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 «Ευτυχία»
Η µεγάλη ελληνική κινηµατογραφική παρα-
γωγή µε θέµα τη συναρπαστική ζωή της µεγά-
λης Ελληνίδας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαν-
νοπούλου, που άφησε ανεξίτηλο το σηµάδι της 
στο λαϊκό τραγούδι, βγαίνει στις αίθουσες στις 
19 ∆εκεµβρίου. Σκηνοθετεί ο Άγγελος Φρα-
ντζής και πρωταγωνιστούν η Κάτια Γκουλιώνη 
και η Καρυοφυλλιά Καραµπέτη.

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

03 «Τα Μεγάλα Ταξίδια» H 
Ελευθερία Αρβανιτάκη πα-
ρουσιάζει το νέο της album 
ανανεώνοντας τη σχέση που 
διατηρεί µε το κοινό τις τελευ-
ταίες τρεις δεκαετίες. 

04 «Τα Μάρµαρά µας» 
Ντοκιµαντέρ του Νίκου ππα-
πακώστα. Η ιστορία των 
µαρµάρων του Παρθενώνα. 
Μιλούν καλλιτέχνες, ιστορι-
κοί και διανοούµενοι.

05 «Στο Παρίσι µε τον Χε-
µινγουέι» Ψυχογιός Ένας 
από τους θυελλώδεις έρω-
τες της λογοτεχνίας γίνεται 
από την Πόλα ΜακΛέιν ένα 
συναρπαστικό µυθιστόρηµα.

06 «Πορτολάνος» Ο Πορ-
τολάνος, πολύτιµος βοηθός 
των ναυτικών για αιώνες, 
αποτυπώνει εδώ την ατέρ-
µονη µουσική διαδροµή του 
Βασίλη Τριάντη. 

Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ
Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο Γ Κ Ο Υ

ΘΕΛΟΝΤΑΣ να συµβάλλει ενεργά στη βελτίωση 

και την ανάπτυξη της σχέσης παιδιών και εφήβων 

µε τον πολιτισµό της καθηµερινής ζωής και τα πο-

λιτιστικά αγαθά, το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου 

υλοποιεί το πρόγραµµα «Όλου του κόσµου το ψω-

µί», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού 

και Αθλητισµού. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 

µαθητές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης.

Ανοίγει τις πύλες του στις 29 Νοεµ-

βρίου ο Μύλος των Ξωτικών στα 

Τρίκαλα, ένα από τα πιο δηµοφιλή 

χριστουγεννιάτικα θεµατικά πάρκα της 

χώρας. Επίσηµος καλεσµένος της φετι-

νής χρονιάς ο Καρυοθραύστης, το διά-

σηµο χριστουγεννιάτικο παραµύθι του 

Ε.Τ.Α. Hoffmann, που ενέπνευσε τον 

Τσαϊκόφσκι, µε τη θρυλική του µουσι-

κή, αποτελώντας σταθµό στην ιστορία 

του κλασικού χορού. Οι µικροί επισκέ-

πτες του πάρκου θα έχουν τη δυνατό-

τητα λοιπόν µέχρι τις 6 Ιανουαρίου να 

παρακολουθήσουν  την ιστορία του ξύ-

λινου Καρυοθραύστη και της µικρής 

Κλάρας στα τέσσερα παραµυθένια βα-

σίλεια, να συναντήσουν τη Νεραΐδα των 

Ζαχαρωτών, τη Βασίλισσα των Λουλου-

διών, την Μπαλαρίνα των Παιχνιδιών 

και τον Αη Βασίλη. Υπενθυµίζεται ότι 

ο Μύλος των Ξωτικών ξεκίνησε τη λει-

τουργία του στις 9 ∆εκεµβρίου του 2011 

µε την επιτυχηµένη µεταµόρφωση του 

Μύλου Ματσόπουλου.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ε
Ρ

Χ
Ε

Τ
Α

Ι

30/01-02/02
Ένα από τα µεγαλύτερα εκθεσιακά brands στον 
τοµέα της γεωργίας τόσο στη Bαλκανική όσο και στην 
Eυρωπαϊκή αγορά, για 28η χρονιά παίρνει και πάλι 
θέση εκκίνησης για την επόµενη διοργάνωσή της στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

«OΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΨΩΜΙ» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Μια βιωµατική εµπειρία που διδάσκει

Το ταξίδι και οι περιπέτειες του 

πολυµήχανου βασιλιά γίνονται 

µια βιωµατική εµπειρία, που 

συνδυάζει την ψυχαγωγία και την 

εκπαίδευση µε έναν µοναδικό 

τρόπο, όπως τον σχεδίασαν οι 

εταιρείες Dream Workers και 

Eksagon Exhibitions, µαζί µε τον 

Γιάννη Σερβετά. Οι δηµιουργοί 

των θεµατικών πάρκων «Ηρακλής 

- Οι 12 Άθλοι», «Εργοστάσιο και 

Μουσείο Σοκολάτας», «Μυστικοί 

Κόσµοι του Ευγένιου Τριβιζά» και 

«∆εινόσαυροι» παρουσιάζουν το 

νέο θεµατικό πάρκο σε ένα νέο 

χώρο στη Θεσσαλονίκη, το Κέντρο 

∆ιάδοσης Επιστηµών & Μουσείο 

Τεχνολογίας NOESIS, στο 6o χλµ. 

Θεσσαλονίκης – Θέρµης.

Ιnfo Ωρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 09:00 

π.µ. – 13:00 µ.µ., Σάββατο 11:00 π.µ. – 19:00 µ.µ. & 

Κυριακή 11:00 π.µ. – 19:00 µ.µ.

Ένα από τα σηµαντικότερα 
έργα της παγκόσµιας 
λογοτεχνίας ζωντανεύει 
µέχρι τις 24 Ιανουαρίου 
στη Θεσσαλονίκη, σε ένα 
τεράστιο θεµατικό πάρκο που 
δηµιουργήθηκε στο NOESIS, 
έναν χώρο αφιερωµένο στην 
επιστήµη και τη γνώση

Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Ι Σ  2 4  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 0 

Η Ο∆ΥΣΣΕΙΑ ΕΓΙΝΕ  
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Την καθοδήγηση και την επιστηµονική 
εποπτεία της δηµιουργικής οµάδας που 
επιµελείται τα κείµενα, την εκπαιδευ-
τική εγκυρότητα και την επίβλεψη του 
πάρκου έχει αναλάβει ο Ιωάννης Καζά-
ζης οµότιµος καθηγητής Αρχαίας Κλα 
σικής Φιλολογίας και Πρόεδρος του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Τ Η  ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  2  ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  Τ Ο  2 Ο  Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο  Σ Τ Η  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Το «2ο Συνέδριο Εκµηχάνισης της Ελληνικής Γε-

ωργίας: Βασική προϋπόθεση βιωσιµότητας και 

ανάπτυξης» διοργανώνει ο Σύνδεσµος Εισαγω-

γέων Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων (Σ.Ε.ΑΜ.) στο 

ξενοδοχείο Grand Hotel Palace  στη Θεσσαλονί-

κη τη ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου. Στην πρώτη ενό-

τητα του Συνεδρίου, χορηγός επικοινωνίας του 

οποίου είναι η εφηµερίδα Agrenda, θα πραγµα-

τοποιηθεί επίσηµη παρουσίαση µελέτης του ΙΟ-

ΒΕ µε τίτλο: «Αγροτικά Μηχανήµατα και Ανταγω-

νιστικότητα του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα». 

Βασικοί οµιλητές θα είναι οι Μάκης Βορίδης, 

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντί-

νος Σκρέκας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης, Άγγελος Τσακανίκας, επιστηµονικός συνερ-

γάτης ΙΟΒΕ και Σάββας Μπαλουκτσής, Πρόεδρος 

ΣΕΑΜ. Στη δεύτερη ενότητα θα γίνει συζήτηση 

µε θέµα: «Σχέδια Βελ-

τίωσης: Τα προβλήµα-

τα του χθες και του σή-

µερα – λύσεις για την 

επόµενη µέρα µε τη 

συµµετοχή του δρ. Κων-

σταντίνου Μπαγινέτα, 

γ.γ. ΥΠΑΑΤ και εκπροσώπων της αγοράς γεωρ-

γικών µηχανηµάτων, των γεωπόνων-µελετητών, 

των αγροτών και του τραπεζικού συστήµατος. Τη 

συζήτηση θα συντονίσει ο εκδότης και διευθυ-

ντής της Agrenda Γιάννης Πανάγος.

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 

Νάουσα, Πόλη του Οίνου
Στις 22, 23 και 24 Νοεµβρί-

ου, τρεις µέρες γεµάτες εκ-

δηλώσεις µε επίκεντρο το 

Ξινόµαυρο στη Νάουσα.

Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά
Την Κυριακή 24 Νοεµβρίου 

για άλλη µια χρονιά στο ξε-

νοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 

από το FNL και τη Vinetum.

ΒορΟινά Χριστουγέννων
Τη ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου η 

εκδήλωση «Τα ΒορΟινά των 

Χριστουγέννων» στο Electra 

Palace Thessaloniki.

Αφρός και Φυσαλλίδες
Την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 

στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρε-

ταννία για άλλη µια χρονιά η 

εκδήλωση της Vinetum.
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Α Π Ο  3 0  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  Ε Ω Σ  1 η  ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ

3ο Συνέδριο GIS
Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστηµάτων (GIS) υπό την 
αιγίδα του Γεωπονικού Αθηνών και η Ελλη-
νική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών (Hellas GIS), µετά την επιτυχή 
διεξαγωγή του 1ου και 2ου Συνεδρίου, δι-
οργανώνουν το 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστηµάτων και Χωρικής 
Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον 
στις 11-12-13 ∆εκεµβρίου στο Συνεδριακό 
Αµφιθέατρο του Γεωπονικού Αθηνών.

Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού 
Η µεγαλύτερη διοργάνωση του µελισσοκο-
µικού τοµέα στη ΝΑ Ευρώπη έρχεται από 
6 έως 8 ∆εκεµβρίου στο Στάδιο Ειρήνης & 
Φιλίας στο Φάληρο. Το Φεστιβάλ Ελληνι-
κού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, που 
φέτος γίνεται για 11η χρονιά, σκοπό έχει 
την ανάδειξη των µικρών παραγωγών και 
των ιδιαίτερων και σπάνιων ποικιλιών µε-
λιού που παράγονται σε κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. Το Φεστιβάλ πλαισιώνεται από 
πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, ενώ αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της έκθε-
σης θα υπάρξει ξεχωριστός τοµέας για τον 
µελισσοκοµικό εξοπλισµό και τους επαγ-
γελµατίες του κλάδου.  

Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο

Φ Α Λ Η Ρ Ο

Η 29η Sitevi στο Μονπελιέ
Με έµφαση στην καινοτοµία η διεθνής έκθε-
ση αγροτικού εξοπλισµού και τεχνογνωσίας 
για την παραγωγή αµπέλου-οίνου, ελιάς και 
οπωροκηπευτικών, Sitevi, θα λάβει χώρα από 
26 ως 28 Νοεµβρίου, στο Εκθεσιακό Πάρκο 
του Μονπελιέ της Γαλλίας. Για την 29η 

Sitevi, η οποία αναµένεται 
να υποδεχθεί πάνω από 
50.000 επισκέπτες από 
50 χώρες, οι διοργανω-
τές έχουν φροντίσει ώστε 
στον εκθεσιακό χώρο να 
υπάρχουν κάθε είδους 
εφόδια, εξοπλισµός, προϊ-
όντα και υπηρεσίες.

T   
ο φετινό ραντεβού των οινό-

φιλων καταναλωτών και επαγ-

γελµατιών του κρασιού µε 

οινοποιούς και αποσταγµατο-

ποιούς της Ελλάδας και του εξωτε-

ρικού είναι προγραµµατισµένο για 

το Σαββατοκύριακο 30 Νοεµβρίου 

& 1η ∆εκεµβρίου και πάλι στο Συ-

νεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης 

στη Θεσσαλονίκη. «Από το 2003, 

την πρώτη διοργάνωση του Χάρτη 

των Γεύσεων, συνεχώς αναβαθµί-

ζουµε και εµπλουτίζουµε την οινι-

κή εµπειρία που προσφέρει σε εκ-

θέτες και επισκέπτες, µε στόχο την 

όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινω-

νία του κρασιού. 

Εδώ και δύο 

χρόνια, ο Χάρ-

της των Γεύσε-

ων υλοποιείται 

στο Συνεδριακό 

Κέντρο Ιωάννης 

Βελλίδης στη 

Helexpo, εµφα-

νίζοντας µεγάλη 

ανοδική πορεία. Σε τεράστιο συνε-

δριακό χώρο στο κέντρο της Θεσσα-

λονίκης, ανταποκρίνεται στις ανά-

γκες τόσο των 150 εκθετών, όσο και 

των 5.000 επισκεπτών του, Ελλή-

νων και ξένων, επαγγελµατιών και 

φίλων του κρασιού. Φέτος, στη 17η 

διοργάνωσή του, αναµένεται να συ-

γκεντρώσει όλο τον κόσµο του κρα-

σιού της Ελλάδας, σε ένα οινικό 

γεγονός γεµάτο ενθουσιασµό, θετι-

κή ενέργεια και καινοτοµίες» ανέ-

φερε µεταξύ άλλων η χηµικός-οι-

νολόγος και δηµιουργός της Wine 

Plus, Μαρία Νέτσικα, διοργανώτρι-

ας της εκδήλωσης, η οποία τελεί 

υπό την αιγίδα του ∆ή-

µου Θεσσαλονίκης και 

του Φεστιβάλ Γαστρο-

νοµίας Θεσσαλονίκης, 

της ∆ΕΘ-Helexpo, της 

Εθνικής ∆ιεπαγγελ-

µατικής Οργάνωσης 

Αµπέλου και Οίνου 

και του Συνδέσµου Ελ-

ληνικού Οίνου.

ΓΑΛΛΙΑ

26/11 

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Για το δικό µας σαπούνι
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για σχολικές οµάδες 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κάθε Παρα-
σκευή µέχρι τις 20/12 στο Μουσείο Ελιάς και 
Ελαιολάδου. Οι µαθητές µαθαίνουν βιωµατικά 
την εργαστηριακή παρασκευή σαπουνιού από 
µη κατάλληλο προς βρώση ελαιόλαδο. Σε 
συνεργασία µε το Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας.

Ζώα και φυτά αλλιώς 
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, 
τα βιβλία των εκδόσεων του ΠΙΟΠ γίνονται 
όχηµα για να ανακαλύψουµε την πλούσια 
πανίδα (τα πουλιά, τα θηλαστικά, τα ερπετά, 
τα αµφίβια) που ζουν στην περιοχή της Στυµ-
φαλίας. Τα παιδιά στις 4/12 δηµιουργούν ένα 
«πανό» µε τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον 
και ζωγραφίζουν χωρίς πινέλα, χρησιµοποιώ-
ντας µόνο χρώµα και τα δάχτυλά τους!

Το ελληνικό ντοκιµαντέρ

Το ΠΙΟΠ συνεχίζει τις προβολές του 
θεµατικού κύκλου µε τίτλο «Το ελληνικό 
ντοκιµαντέρ στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ». 
Μέχρι και τον Μάιο του 2020, προβάλλονται 
στο Ιστορικό Αρχείο στον Ταύρο, αξιόλογα 
ντοκιµαντέρ της εγχώριας παραγωγής.

Σ Π Α Ρ Τ Η

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Α Ρ Χ Ε Ι Ο

Β Ο Λ Ο Σ

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

Ένα χρόνο περίπου πριν φύγει 

από τη ζωή, ο Άγγελος ∆εληβορ-

ριάς οργάνωνε µε τον Τάσο Μα-

ντζαβίνο την «επιστροφή» του 

ζωγράφου στο Μουσείο Μπενά-

κη, τη φορά αυτή ως «∆ράκου». 

Μέσα στην Πινακοθήκη Γκίκα, 

δίπλα στα αντικείµενα του Καρυ-

ωτάκη, στα έργα του Κόντογλου 

και του Σπαθάρη, ο Μαντζαβί-

νος µας ξαναγνωρίζει το µυθικό 

πλάσµα, όπως το έζησε στον Κα-

ραγκιόζη, σε µια µεταψυχαναλυ-

τική και µετακαφκική ερµηνεία. 

Κατασκευές µε τσίγκο, ξύλο και 

άλλα υλικά που έχει µαζέψει από 

το Μοναστηράκι, µεταµορφώνο-

νται σε δράκους που ξεπηδούν 

από τα βάθη του ψυχικού κόσµου 

και προσπαθούν να εκφραστούν.

Ο δηµιουργός µε αφοσίωση φι-

λοτεχνεί τα «κεντήµατα» όπως 

του αρέσει να αποκαλεί αυτά τα 

έργα και µε το πινέλο, το κοπίδι, 

το στρώσιµο µε το χέρι, τα ξυσί-

µατα και τις γραµµές πάνω από 

το χρώµα, όλα τα επιστρατεύει 

για να πλάσει εικαστικά  τη µορ-

φή της κρυµµένης ύπαρξης. 

Μετά την αναδροµική έκθεση 

στο έργο του Μαντζαβίνου (Μπε-

νάκη Πειραιώς, 2012),  ο ζωγρά-

φος συνοµιλεί µε όλη τη γενιά 

του ’30, απολύτως συντονισµέ-

να στο πνεύµα του Άγγελου ∆ε-

ληβορριά, στον οποίο και αφιε-

ρώνεται το γεγονός. Αρωγός της 

έκθεσης και του οµότιτλου βιβλί-

ου που τη συνοδεύει, είναι η Πι-

νακοθήκη Γιώργου Ν. Βογιατζό-

γλου µε επιµελητή τον ιστορικό 

τέχνης Γιώργο Μυλωνά.

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

ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ∆ΡΑΚΟΣ
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 4 Ιανουαρίου 
2020 και οι 
ώρες λειτουργί-
ας είναι:  
Τετάρτη έως 
Σάββατο 10:00 
π.µ. - 18:00 µ.µ.

info
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∆ΡΩΜΕΝΑΒΙΒΛΙΑ

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

Εκδόσεις Πόλις
Τιµή: 17,70 €

Εκδόσεις Πατάκη
Τιµή: 15,50 €

Εκδόσεις Κλειδάριθµος
Τιµή: 16,60 €

Εκδόσεις: Πατάκη
Τιµή: 19,69 €

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

Λεονάρντο 
& Μακιαβέλι
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Patrick Boucheron

ΟΥΡΜΠΙΝΟ τέλη Ιουνίου 
του 1502. Τρεις χαρακτή-
ρες που συναντιούνται. Ο 
Καίσαρας Βοργίας είναι ο 
νέος ηγεµόνας στην Κε-
ντρική Ιταλία. Ο δεύτερος 
βρίσκεται εδώ ως παρατη-
ρητής, απεσταλµένος της 
Σινιορίας της Φλωρεντίας. 
Το όνοµά του είναι Νικολό 
Μακιαβέλι. Τρίτος πρωτα-
γωνιστής, ο Λεονάρντο ντα 
Βίντσι που έχει ήδη απο-
κτήσει τεράστια φήµη. Μο-
λονότι όµως η διπλωµατι-
κή αλληλογραφία του Μα-
κιαβέλι δονείται από τον 
αντίλαλο των ακροάσεων 
του ηγεµόνα, τίποτα δεν 
υποδηλώνει ότι συναντή-
θηκε µε τον ντα Βίντσι...

Οι ρετσίνες 
του βασιλιά
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Ισίδωρος Ζούργος

ΚΑΠΟΙΟ απόγευµα του 
φθινοπώρου, ένας ηλικι-
ωµένος άντρας κάνει την 
εµφάνισή του στο χωριό. 
Βρισκόµαστε στην Ελλάδα 
στην εποχή της κρίσης. Ο 
άντρας εγκαθίσταται στο 
εµβληµατικό αρχοντικό, 
πατρικό της γυναίκας του 
που έχει πεθάνει. Η πα-
ρουσία του στο µικρό χω-
ριό γεννάει φήµες, οι οποί-
ες εντείνονται απ’ τη στιγ-
µή που γίνεται γνωστό 
πως αυτός ο άρχοντας µε 
την αυταρχική συµπεριφο-
ρά και το γεµάτο πορτοφό-
λι έχει έρθει για να εγκατα-
σταθεί κι όχι να φύγει µε 
τις πρώτες βροχές...

Αυτό είναι 
το Μάρκετινγκ
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Godin Seth

ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ της προ-
σέγγισης του Godin Seth 
βρίσκεται µια µεγάλη 
ιδέα: Οι µεγάλοι επαγ-
γελµατίες του Mάρκετινγκ 
δεν χρησιµοποιούν τους 
καταναλωτές για να λύ-
σουν τα προβλήµατα της 
εταιρείας τους –χρησιµο-
ποιούν το µάρκετινγκ για 
να λύσουν τα προβλήµα-
τα άλλων ανθρώπων. 
«∆εν κάνουν φασαρία, 
απλώς -κάνουν τον κόσµο 
καλύτερο. Το πραγµατικά 
ισχυρό µάρκετινγκ βασί-
ζεται στην ενσυναίσθη-
ση, τον συναισθηµατικό 
µόχθο και τη γενναιοδω-
ρία» σηµειώνει ο ίδιος.

Ιμαλάια: Θεοί, 
θνητοί και σύννεφα
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Γεώργιος Λολίτας

ΤΡΙΑ διαφορετικά οδοι-
πορικά σε περιοχές που 
παλιά ήταν βασίλεια, έχο-
ντας κοινούς θεούς και 
προγόνους, όµως τώρα 
πια πορεύονται ανεξάρτη-
τα προσπαθώντας να συν-
δυάσουν τον σηµερινόκό-
σµο των ανάλγητων συµ-
φερόντων µε πανάρχαιες 
παραδόσεις. Στα ανεµο-
δαρµένα Ιµα λάια, θεοί, 
θνητοί και σύννεφα πα-
ρουσιάζονται µε τη διεισ-
δυτική µατιά του ταξιδευ-
τή, την τεκµηρίωση του 
ιστορικού και την ποι-
ητική τρυφερότητα του 
περιπλανώµενου.
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ρχοντικά, πανέµορφες εκκλησίες µε σπάνι-

ες αγιογραφίες, λιθόστρωτοι δρόµοι, χωριά-

τικες κρήνες και φουντωτές καστανιές στή-

νουν το σκηνικό στα γραφικά Αµπελάκια. 

Μια από τις υποθέσεις σχετικά µε την προέλευση του ονό-

µατος του χωριού υποστηρίζει πως προήλθε από τα πολ-

λά µικρά αµπέλια της περιοχής. Σύµφωνα, µάλιστα, µε 

το µητρώο αµπελιών του 1899, 700 Αµπελακιώτες καλλι-

εργούσαν 1.100 στρέµµατα. Μέχρι τις µέρες µας το κρα-

σί του χωριού παραµένει ονοµαστό µε πολλούς παραγω-

γούς να επιµένουν στην παραδοσιακή οινοποίηση της 

ποικιλίας Σταυρωτό ή αλλιώς Αµπελακιώτικο. Βέβαια, το 

προϊόν που σηµάδεψε την ιστορία του τόπου και ταξίδε-

ψε τη φήµη των Αµπελακιωτών σε όλη την Ευρώπη δεν 

ήταν το κρασί αλλά το κόκκινο νήµα.

Α Μ Π Ε Λ Α Κ Ι Α  Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ

ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
ΥΦΑΣΜΕΝΗ ΜΕ 
ΝΗΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ  

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 ενός τόπου κρύβεται, πρώτα και 
κύρια, στην ιστορία των ανθρώπων που 
έζησαν σε αυτόν. Κρύβεται στα υλικά και 
άυλα αποτυπώµατά της στο σήµερα. Με αυτή 
την οπτική, τα Αµπελάκια της Λάρισας, στους 
πρόποδες του Κισσάβου µε θέα την Κοιλάδα των 
Τεµπών, είναι από τους πιο γοητευτικούς τόπους

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

Α
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Τον 18ο αιώνα, σε αυτό το µικρό 

χωριό στην είσοδο της Κοιλάδας 

των Τεµπών, κατοικούσαν 6.000 

άνθρωποι, που δούλευαν στην πα-

ραγωγή των ξακουστών κόκκινων 

νηµάτων. Για τη βαφή τους χρησι-

µοποιούσαν το φυτό ριζάρι ή ερυ-

θρόδανο, που έφεραν από τη Μικρά 

Ασία και ευδοκίµησε στην περιοχή. 

Αποτυπώµατα αυτής της λαµπρής 

περιόδου στο σήµερα είναι τα περί-

φηµα αρχοντικά των Αµπελακίων. 

Το περίφηµο Αρχοντικό Σβαρτς
Το πιο εντυπωσιακό όλων, το αρ-

χοντικό του Γεώργιου Μαύρου ή 

Σβαρτς, όπως τον αποκαλούσαν οι 

Γερµανοί και Αυστριακοί συνεργά-

τες του. Πρόκειται για ένα εξαιρετι-

κό δείγµα τοπικής αρχιτεκτονικής, 

χτισµένο µε τη µορφή φρουρίου 

και στολισµένο µε πανέµορφες τοι-

χογραφίες. Οι επισκέπτες του παίρ-

νουν µία γεύση από την αίγλη εκεί-

νης της εποχής, ενώ παράλληλα 

ακολουθούν τα βήµατα του πρώτου 

συνεταιρισµού στον κόσµο, δηλαδή 

της «Συντροφιάς των Αµπελακίων». 

Αξίζει να σταθούµε στην «Κοινή Συ-

ντροφιά και Αδελφότητα των Αµπε-

λακίων», ίσως το µεγαλύτερο ιστο-

ρικό επίτευγµα των ανθρώπων του 

συγκεκριµένου χωριού. Ιδρύθηκε το 

1778 µε αντικείµενο την παραγωγή 

και εµπορία κόκκινων, άλικων νηµά-

των. Συγκέντρωσε 6.000 µέλη, εκ των 

οποίων τα 2.000 εργάζονταν στον κά-

µπο καλλιεργώντας ριζάρι και βαµβά-

κι, ενώ τα νήµατά της πωλούνταν στα 

17 υποκαταστήµατα που διατηρού-

σε σε όλη την Ευρώπη, από τη Βιέν-

νη µέχρι την Κωνσταντινούπολη και 

από τη Μασσαλία µέχρι την Οδησσό.

Επιστρέφοντας στα αξιοθέατα, που 

θα πρέπει να επισκεφθεί κανείς, 

ξεχωρίζουν τα αρχοντικά του Ευ-

θυµίου Ευθυµιάδη, του Σωκρά-

τη Σολωµού και της Βάσας Σολω-

µού – Στρατάκη, όπως επίσης και 

το ανακατασκευασµένο αρχοντι-

κό Μολά, στο οποίο πλέον στεγά-

ζεται το Λαογραφικό Μουσείο του 

χωριού. Ο χώρος λειτουργεί σαν 

µια χρονοµηχανή που µας ταξιδεύ-

ει στα χρόνια της ακµής, µέσα από 

την έκθεση επίπλων, εργαλείων και 

αντικειµένων λαϊκής χρήσης. Εξί-

σου ενδιαφέρουσα θα ήταν και µία 

επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς, όπου στους ειδικά 

διαµορφωµένους χώρους του πα-

λιού εργοστασίου υφαντουργίας. 

Να σηµειωθεί ότι στα Αµπελάκια λει-

τουργούν σήµερα τρεις βιβλιοθήκες, 

µε σηµαντικότερη εξ αυτών τη βιβλιο-

θήκη «Μανιαρείου Κληροδοτήµατος», 

η οποία διαθέτει 549 βιβλία του 16ου, 

17ου και 18ου αιώνα. ∆εν θα πρέπει 

να ξεχνάµε ότι το χωριό έχει αντίστοι-

χη παράδοση. Πιο συγκεκριµένα, στο 

Ελληνοµουσείον, δίδαξαν προσωπι-

κότητες του 18ου αιώνα, όπως ο Άνθι-

µος Γαζής και ο Αδαµάντιος Μάναρης, 

ο οποίος κληροδότησε στην κοινότητα 

µέρος της περιουσίας του για τη δηµι-

ουργία της οµώνυµης Σχολής. 

Ο πρώτος συνεταιρισμός 
στον κοσμο, η «Συντροφιά 
των Αμπελακίων», που 
ιδρύθηκε το 1778 με 
αντικείμενο την εμπορία 
κόκκινων νημάτων, αποτελεί 
ένα τεράστιο ιστορικό 
επίτευγμα των ανθρώπων 
του συγκεκριμένου χωριού 
της Λάρισας

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Α Μ Π Ε Λ Α Κ Ι Α
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1 & 5 
Το αρχοντικό του πρώτου προέδρου 
του Συνεταιρισµού, Γεώργιου Μαύρου ή 
Σβαρτς, αποτέλεσε και την έδρα του.

2 & 4
Τον 18ο αιώνα στα Αµπελάκια κατοι-
κούσαν 6.000 άνθρωποι, που δούλευαν 
στην παραγωγή των κόκκινων νηµάτων.

3
Τσίπουρο, κρασί και γλυκά του κουτα-
λιού από τα κάστανα του Κισσάβου θα 
απολαύσει κανείς στα Αµπελάκια.

6
Με έξοδα της Αµπελακιώτικης κοινότη-
τας ο Άνθιµος Γαζής έγραψε και εξέδω-
σε το «Λεξικό της ελληνικής γλώσσας».

1

43

5 6

2

Τα Αµπελάκια είναι πα-
ραδοσιακός οικισµός του 
νοµού Λάρισας, χτισµέ-
νος στις βορειοδυτικές 
πλαγιές του Κισσάβου 
στην είσοδο της κοιλάδας 
των Τεµπών.

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

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός ΚωςΚως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

∆ωδεκάνησα

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΚαρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

ΚέρκυραΚέρκυραΚέρκυρα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα
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Χ 
τισµένο στις παρυφές του Κισ-

σάβου, ανάµεσα σε πλατάνια 

και ρυάκια, το Αρχοντικό Σου-

λιώτη αποτελεί την κατάλληλη 

επιλογή για ένα διάλειµµα χαλάρω-

σης. Το Αρχοντικό Σουλιώτη στεγάζε-

ται σε ένα διατηρητέο κτίσµα του 19ου 

αιώνα, που βρίσκεται στο γραφικό Με-

ταξοχώρι Αγιάς. Το βασικό κτίριο του 

καταλύµατος διαθέτει έξι διαφορετι-

κά δωµάτια, σχεδιασµένα για να κα-

λύψουν διαφορετικές ανάγκες και επι-

θυµίες. Για παράδειγµα, στο «∆ώτιον», 

που έχει πάρει το όνοµά του από τη 

νύµφη ∆ωτό που πνίγηκε στην Λίµνη 

Κάρλα, τον πρώτο λόγο έχει η άπλετη 

θέα στο ∆ώτιο Πεδίο. Το σκηνικό συ-

µπληρώνουν τα κοµψά έπιπλα, οι ρε-

τρό πινελιές, το άπλετο φως και το κε-

λάιδισµα των πουλιών.  Σε ξεχωριστό 

χώρο, στο παλιό Ντάµι, στεγάζεται η 

junior σουίτα του Αρχοντικού. Για την 

ιστορία να αναφερθεί ότι Ντάµι ήταν 

ο στάβλος του σπιτιού. Στον ιδιαίτερο 

αυτό χώρο των 30 τ.µ. κυριαρχούν η 

πέτρα και ο λαξεµένος βράχος. 

Στο καθιστικό του ισογείου κάθε πρωί 

σερβίρεται παραδοσιακό πρωινό, 

φτιαγµένο µε τοπικά προϊόντα. Τις 

χειµωνιάτικες βραδιές στον ίδιο χώρο 

µπορεί να απολαύσει κανείς ένα ποτή-

ρι κρασί δίπλα στο τζάκι. 

Η χαλαρή µουσική αλλά και τα έργα 

τέχνης που εκτίθενται στον χώρο υπο-

δοχής θα συντροφεύσουν τις στιγµές 

του. Από το 2011 ο συγκεκριµένος χώ-

ρος έχει µεταµορφωθεί σε µία µόνι-

µη γκαλερί και σηµείο αναφοράς για 

όσους αγαπούν την τέχνη.

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
Η αίγλη του παρελθόντος συναντά την αισθητική και τις ανέσεις του σήµερα στο Μεταξοχώρι

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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1

2

1

3

4

∆ΡΩΜΕΝΑ∆ΙΑΜΟΝΗ

Παραδοσιακός οικισµός 
πολύ κοντά στην Αγιά 
είναι το Μεταξοχώρι. 
Είναι γνωστός για την πα-
ραγωγή µεταξιού, όπως 
προδίδει και το όνοµά 
του. Είναι χτισµένος σε 
υψόµετρο 300 µέτρων 
και απέχει 36 χιλιόµετρα 
από τη Λάρισα.

Σε συνεργασία 
με τον οίκο 
Τσακίρη, το 
Αρχοντικό 
προσφέρει 
στους 
επισκέπτες 
του ολομέταξα 
φουλάρια ως 
ενθύμιο της 
διαμονής τους

1  
Το βασικό κτίριο του καταλύµατος διαθέτει 
έξι δωµάτια, σχεδιασµένα για να καλύψουν 
διαφορετικές ανάγκες και επιθυµίες.

2& 3 
Στους χώρους του αρχοντικού συναντά 
κανείς το αρχιτεκτονικό παρελθόν δεµένο µε 
την αισθητική και τις ανέσεις του σήµερα. 

4 & 5
Στο καθιστικό του ισογείου σερβίρεται παραδοσι-
ακό πρωινό µε τοπικά προϊόντα. Τις χειµωνιάτι-
κες βραδιές στον ίδιο χώρο µπορεί να απολαύσει 
κανείς ένα ποτήρι κρασί δίπλα στο τζάκι. 

5

7

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός ΚωςΚως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο

Γαύδος

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα∆ωδεκάνησα

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΚαρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώριναΦλώρινα

Κέρκυρα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

ΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

Ιωάννινα
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΣΠΟΡ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
Μοναδικές διαδροµές στον τόπο όπου το βουνό σµίγει µε τη θάλασσα, 
η ιστορία µε τον θρύλο και ο πολιτισµός µε την παράδοση

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΛΟΣ

Η Λίµνη 
Αµπελακίων

Ένας από τους 
κρυµµένους 
θησαυρούς της 
περιοχής είναι 
η Λίµνη των 
Αµπελακίων. 
Πρόκειται για 
µία τεχνητή 
λίµνη στη θέση 
«Χάλκωµα», 
στην ευρύτερη 
ορεινή περιοχή 
των Αµπελακίων 
και σε υψόµετρο 
1.000 µέτρων. 
Οξυές, πεύκα και 
καστανιές δη-
µιουργούν ένα 
τοπίο µοναδικού 
φυσικού κάλ-
λους, ενώ γύρω 
από τη λίµνη 
έχει δηµιουργη-
θεί ένας µικρός 
υδροβιότοπος. 
Οι επισκέπτες 
µπορούν να 
ψαρέψουν να 
κάνουν ορεινή 
ποδηλασία ή 
canoe-kayak κι 
αν είναι τυχεροί 
θα συναντή-
σουν τα άγρια 
άλογα που 
διαβιούν εκεί.

Τ
ον παράδεισο θα βρουν οι λάτρεις της φύσης στην ευρύτερη 

περιοχή που αγκαλιάζει τα Αµπελάκια. Η Trekking Hellas, 

που δραστηριοποιείται στην περιοχή, προσφέρει πλήθος 

επιλογών. Μία από αυτές είναι το rafting στην Κοιλάδα των 

Τεµπών. Οι βάρκες θα περάσουν κάτω από την γέφυρα των Τε-

µπών και δίπλα από αρχαίους τόπους λατρείας ενώ τη διαδροµή 

τους θα «στολίζουν» αιωνόβιοι πλάτανοι. Μια ακόµα επιλογή εί-

ναι το River Trekking στο ορεινό χωριό Μελιβοία. Οι συνοδοί της 

Trekking Hellas ακολουθούν το κατάλληλα σχεδιασµένο µονο-

πάτι στο ρέµα της «Τσουβάλας» κάτω από το χωριό. Η διαδροµή 

κατά µήκος του ρυακιού είναι παραµυθένια, µε ξύλινα γεφύρια, 

καταρράκτες και κατάλληλα διαµορφωµένα σηµεία ανάπαυσης 

στη σκιά τεράστιων πλατάνων. Στο τέλος τις διαδροµής, οι συµ-

µετέχοντες περνούν εναέρια πάνω από το ρέµα µε Flying 

Fox. Εξαιρετική τέλος πρόταση της Trekking Hellas είναι 

η περιήγηση στον Κίσσαβο. Η διάσχιση του ορεινού 

όγκου γίνεται µε mini bus. Αφετηρία της διαδρο-

µής είναι το χωριό Βελίκα. Στη θέση Κάναλος 

πραγµατοποιείται επίσκεψη στο ορειβατικό 

καταφύγιο του Κισσάβου, από όπου προ-

αιρετικά ξεκινά πεζοπορία µέχρι την κο-

ρυφή του βουνού, στα 1.978 µ.

Η διαδροµή στο ρέµα 
της «Τσουβάλας» είναι 
παραµυθένια, µε ξύλινα 

γεφύρια και καταρράκτες.

Το ορειβατικό καταφύγιο
του Κισσάβου.
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Μπορεί να απαιτεί αρκετό χρόνο η 

προετοιµασία του, όµως κάθε κουτα-

λιά αποδεικνύει πώς άξιζε τον κόπο.

Υλικά

1 κιλό κάστανα

1 κιλό ζάχαρη

1 ξυλάκι κανέλας

 λίγη βανίλια

1 λεµόνι

Εκτέλεση

Γεµίζουµε µία κατσαρόλα µε αρκε-

τό νερό. Αφήνουµε το νερό να πά-

ρει µια βράση και ρίχνουµε µέσα 

τα κάστανα. Τα βράζουµε για 10-

12 λεπτά. Αφαιρούµε µε προσοχή 

τη φλούδα και το εσωτερικό ινώδες 

φλούδι. Βάζουµε τα καθαρισµένα 

κάστανα πάλι σε καθαρό νερό και 

τα βράζουµε ανάλογα µε το πόσο 

σκληρά θέλουµε να είναι στο γλυ-

κό. Ελέγχουµε διαρκώς µέχρι να 

µαλακώσουν στο επιθυµητό σηµείο 

και σουρώνουµε. Σε µία κατσαρόλα 

προσθέτουµε δύο φλυτζάνια νερό 

µαζί µε τη ζάχαρη και τα αφήνουµε 

να βράσουν για 10 λεπτά. Κατόπιν 

ρίχνουµε τα κάστανα µέσα στην κα-

τσαρόλα µαζί µε το µισό ξύλο της 

κανέλας. Στύβουµε το λεµόνι, προ-

σθέτουµε τη βανίλια και βράζουµε 

πάλι για 15 λεπτά ακόµα. Αποσύ-

ρουµε την κατσαρόλα από τη φω-

τιά και την αφήνουµε σκεπασµέ-

νη για µία ηµέρα. Κατόπιν βάζου-

µε την κατσαρόλα σε µέτρια φω-

τιά, µέχρι να πάρει µία µε δύο βρά-

σεις. Επαναλαµβάνουµε τη διαδι-

κασία αυτή για δύο ακόµα µέρες. 

Την τελευταία µέρα µοιράζουµε το 

γλυκό σε αποστειρωµένα βάζα.

ΡΑΨΑΝΗ OLD VINES
PREMIUM ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΙΝΟΣ 
ΑΠΟ ΚΤΗΜΑΤΑ 60 ΕΤΩΝ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΓΛΥΚΟ ΚΑΣΤΑΝΟ

Η ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΑΖΟ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ

∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να φύγετε 

από τα Αµπελάκια αν δεν δο-

κιµάσετε τα κρασιά της περιο-

χής. Εξαιρετικό δείγµα αυτών 

το Ραψάνη Old Vines της Οι-

νοποιίας Ντούγκου, από Ξινό-

µαυρο, Κρασάτο και Σταυρωτό. 

Ο ερυθρός αυτός οίνος ωριµά-

ζει σε γαλλικά δρύινα βαρέλια 

για 18 µήνες και παλαιώνει για 

έξι µήνες στη φιάλη. Πρόκειται 

για µια premium Ραψάνη από 

παλαιά κλήµατα 60 και ετών, 

που παράγεται από πολύ µικρές 

στρεµµατικές αποδόσεις και µε-

τά από εξαιρετικά αυστηρή επι-

λογή φρούτου. Αρωµατική πο-

λυπλοκότητα στη µύτη µε βότα-

να, λιβάνι και ζωηρό κόκκινο 

φρούτο. Κρασί πυκνής δοµής 

και τοπ φινέτσας που θα απο-

ζηµιώσει περαιτέρω παλαίωση.
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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
29/11
1ο Dairy Expo
Όλες οι διεθνείς τάσεις στον τοµέα του γάλα-
κτος θα βρεθούν στο επίκεντρο του πρώτου 
Συνεδρίου υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΣΕΒΓΑΠ.

30/11
∆ράση 10.1.03
Προθεσµία για ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων 
στη ∆ράση 10.1.03 «∆ιατήρηση Αµπελοκοµικής 
Πρακτικής στον Αµπελώνα Νήσου Θήρας» 

03/12
Οrganic Middle East
Επαγγελµατική Έκθεση βιολογικών και φυσι-
κών προϊόντων για τη Μέση Ανατολή και τα 
Αραβικά Κράτη του Κόλπου. 

09/12
Sial Middle East
Η Sial Middle East που λαµβάνει χώρα στο 
Αµπού Ντάµπι συγκεντρώνει όλο τον κλάδο 
των τροφίµων στην αγορά της Μ. Ανατολής.

13/12
Nordic Organic Food Fair 2019
Έκθεση αφιερωµένη στα πιστοποιηµένα βιολο-
γικά τρόφιµα και ποτά, λαµβάνει χώρα 13-14 
Νοεµβρίου στο MalmoMassan της Σουηδίας.

15/12
Αναπτυξιακός Νόµος
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου θα παραµείνει 
ανοιχτό για αιτήσεις το νέο καθεστώς του 
Αναπτυξιακού Νόµου µε τίτλο «Πολύ 
Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις». 

Ο  ι αµπελουργοί µπαίνουν σιγά-σιγά στα αµπελοτόπια για το χειµωνιάτικο κλάδεµα, το οποίο επηρεάζει 
όχι µόνο την παραγωγή της χρονιάς αλλά και των επόµενων. Μέσα στο ∆εκέµβριο παράλληλα ολοκλη-
ρώνονται οι όψιµες σπορές του σιταριού, ενώ συνεχίζεται η ελαιοσυγκοµιδή στα κύρια παραγωγικά κέ-
ντρα. Φυσικά, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και της εξισωτικής αποζηµίωσης αναµένονται µε ανυ-
ποµονησία απ’ όλους τους αγρότες, ενώ την πρώτη δόση των 9.800 ευρώ περιµένουν να λάβουν µέσα 

στο ∆εκέµβριο όλοι όσοι είδαν το όνοµά τους στις λίστες του Μέτρου 6.3 για τις µικρές εκµεταλλεύσεις.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για τον µήνα ∆εκέµβριο

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ
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