
Ελληνικά Προιόντα
ΑΦΙEΡΩΜΑ ΣΤΑ

sd Σάββατο 19 - Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

Εισαγωγές – Εξαγωγές: τρόφιμα, ελαιόλαδο, κρασιά

..



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η
διείσδυση των ελληνικών
τροφίμων, κρασιών και πο-
τών στις ΗΠΑ εμφανίζεται
να ξεπερνάει το αγοραστικό
κοινό των ελληνοαμερικα-

νικών κοινοτήτων πανεθνικά και να
φτάνει στο τραπέζι των Αμερικανών
και των αγοραστών άλλων εθνοτήτων
της χώρας. Αυτό τουλάχιστον υπο-
στηρίζουν εκπρόσωποι μεγάλων εται-
ρειών εισαγωγής, παρασκευής και
διανομής προϊόντων του τομέα. Αν
και είναι μακρύς ακόμη ο δρόμος
μπροστά, αυτό που δίνει προοπτική
και βαρύτητα στο εμπόριο ελληνικών

τροφίμων στην Αμερική κι από εδώ
σε άλλους προορισμούς, όπως τη
Λατινική Αμερική κι ακόμη τον
«οριεντάλ» κόσμο, είναι ότι το αγο-
ραστικό κοινό έχει αφυπνιστεί, αρ-
χίζει να μαθαίνει για τα ελληνικά
προϊόντα διατροφής και να ανταπο-
κρίνεται με την προτίμησή του. «Το
φαινόμενο», αν κρίνει κανείς από
το «ελληνικό γιαούρτι» («greek yo-
gurt»), πέρα από το ιδιοφυές της
εταιρείας «Chobani», που είναι το
πλέον «ραγδαία» εξελισσόμενο προ-
ϊόν που γνώρισε ποτέ η αγορά της
Αμερικής, δεν είναι καθόλου «φυσι-

κό». Πίσω από τη στροφή των Αμε-
ρικανών καταναλωτών υπάρχει μια
στοχευμένη εθνική καμπάνια εγρή-
γορσης γύρω από την υγιεινή δια-
τροφή που ξεπερνά τις εφήμερες τά-
σεις και κατευθύνσεις και δεν απο-
κλείεται να φτάσει στο αποτέλεσμα
της αντικαπνιστικής. 

Σ’ αυτό θα απαντούσαν οι εται-
ρείες ασφάλειας υγείας, καθώς και
η εκπροσώπηση της κοινωνικής
ασφάλισης της χώρας που μετρούν
εξωφρενικά μεγέθη κόστους για θε-
ραπείες από βλαπτική διατροφή. Αν
λοιπόν η εναλλακτική πρόταση είναι
η υγιεινή διατροφή σ’ αυτή η ελλη-
νική τα μέγιστα μπορεί να συμβάλει.
Και ελληνική διατροφή σημαίνει
«αγαθά» προς τον ανθρώπινο οργα-
νισμό προϊόντα! 

Το λάδι για παράδειγμα και το
μέλι, το λιγότερο παχύ τυρί που
είναι η φέτα. Οσο για το κρασί: ταί-
ριαξε στο πνεύμα των Ελλήνων και
το πνεύμα είναι που τους κράτησε

ανά τους αιώνες άλλως θα είχαν
αφανιστεί όπως οι Φοίνικες που επί-
σης παρήγαγαν κρασί! 

Ωστόσο, εξαιρετική δουλειά προ-
ώθησης των ελληνικών τροφίμων
και κρασιών στην Αμερική έκαναν
και κάνουν οι ίδιες οι ελληνοαμερι-
κανικές κοινότητες, η οργανωμένη
από τους ίδιους τους εισαγωγείς προ-
βολή στα εξειδικευμένα μέσα επι-
κοινωνίας -εφημερίδες, περιοδικά
και τηλεόραση με το food channel
πρώτο θεσμικό πομπό και τις εκ-
πομπές μαγειρικής και κουζίνας με-
γάλων σεφ-, η ελληνική «ντάινερ»
και τα κορυφαία ελληνικά «κλειδιά»
εστιατόρια. Αν και σε πρώτη ανά-
γνωση δεν φαίνεται ο ρόλος του
Ε.Ο.Τ., σίγουρα είναι τεράστιος στην
προβολή της ελληνικής κουζίνας,
πόσο μάλλον οι ίδιοι οι Αμερικανοί
τουρίστες της Ελλάδας που με την
επιστροφή τους αναζητούν να ξανα-
γευθούν τη χαρά του φαγητού της
και των κρασιών της.

Απ’ άκρη σ’ άκρη στην Αμερική 
τρόφιμα και κρασιά ελληνικά

Σημαντική προβολή των ελληνικών
τροφίμων και κρασιών στην Αμε-
ρική γίνεται από τη συμμετοχή

εισαγωγικών και άλλων εταιρειών στις
διεθνείς εκθέσεις τροφίμων όπως της
Νέας Υόρκης τον Ιούλιο και του Σαν
Φρανσίσκο το Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα, φέτος τον Ιούλιο
κι ενώ για Δήμαρχος της Νέας Υόρκης
«έτρεχε» ο Ελληνοαμερικανός Τζον
Κατσιματίδης, ο «τρανός» ιδιοκτήτης
της αλυσίδας σούπερ μάρκετς «Gri-
stedes», στην 59η θερινή διεθνή έκ-
θεση τροφίμων, στο ανακαινισμένο
Τζάβιτς Σέντερ της Νέας Υόρκης που
σημείωσε νέο ρεκόρ συμμετοχών με
2.400 εταιρείες από 80 διαφορετικές
χώρες του κόσμου, έλαμψαν τα 38
περίπτερα της Ελλάδας και της Κύπρου
με τα εξαιρετικά και καινοτόμα προ-
ϊόντα τους. Ενας από τους λόγους, η
δημοσιότητα που έδωσε «το ελληνικό
γιαούρτι» στην ατζέντα της κυβέρνη-
σης ΗΠΑ για πιλοτικό πρόγραμμα
υγιεινής διατροφής στα σχολεία. Νέα

ελληνικά προϊόντα, φρέσκες υλοποι-
ημένες ιδέες στα παρασκευαστήρια
και στην κουζίνα, όπως το αζαχάρωτο
παγωμένο ελληνικό παγωτό με πρώτη
εισαγόμενη ύλη τη σκόνη, το βιολογικό
λάδι και το κρασί από την Ελλάδα,
καθώς και νέες σάλτσες με βάση πα-
ραδοσιακές μυτιληνιές συνταγές εν-
τυπωσίασαν επισκέπτες και κριτικές
επιτροπές που απέδωσαν βραβεία.

Στο διαγωνισμό λαδιού τα βραβεία
σάρωσαν τα ιταλικά και τα ισπανικά
ελαιόλαδα, ωστόσο το ελληνικό ελαι-
όλαδο απέσπασε δύο χρυσά μετάλλια,
το «ΑiQ 0.5» και το «Olea Juice», και
δέκα αργυρά (Jordan Olivenoel, Moria
Elea Deluxe, Mani Blauel, Gaea Lesvos
PGI Vranas, Pelion Olive Farms, Kti-
mata Kyklopas, Estia 05, Estia 01,
Olivest καθώς και το «Kaldi - Pure
Mediterranean Taste».

Το τελευταίο ανήκει στην Εταιρεία
των αδελφών Καλδήπου βραβεύτηκαν
επίσης για τις ελληνικές σάλτσες μα-
γειρέματος.

Ελλάδα και Κύπρος στην 59η θερινή διεθνή 
έκθεση τροφίμων Ν.Υ.: «ΝτΕΛΛΗΝίσιους»

Food Network:     Wine & Food Festival,
Νέα Υόρκη, 17-20 Oκτωβρίου. 

Φάτε, πιείτε... Σταματήστε την πείνα

Ιδρυτής ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΕΤΑ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Βοηθός Εκδότη

Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
Υπεύθυνος Υλης Ενθέτου 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
Υπεύθυνη Παραγωγής

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1915    FOUNDED 1915

[\
NATIONAL�HERALD

37-10 30th Street
Long Island City, N.Y.

11101-2614
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

Δημοκρίτου 1 & Ακαδημίας 
Τ.Κ. 106  71

Tel.: (718) 784-5255

Fax: (718) 472-0510 

e-mail: info@ekirikas.com 
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«Θέματα» στο μενού του ελληνικού τραπεζιού στην Αμερική
Της Ελένης Καλογερά

Α
ν έτρωγαν μαζί οι εκπρόσω-
ποι των ελληνοαμερικανικών
επιχειρήσεων εισαγωγής και
παρασκευής ελληνικών τρο-
φίμων, κρασιών και άλλων

ελληνικών προϊόντων με τους αρμό-
διους φορείς της επίσημης ελληνικής
και αμερικανικής πολιτείας κι αυτούς
της παρουσίασης και προβολής τους
στο αγοραστικό κοινό, σ’ ένα από τα
εξαιρετικά ελληνικά εστιατόρια της
Νέας Υόρκης, όπου το ψάρι έρχεται
κατευθείαν από την Ελλάδα και το
κρασί από ποικιλίες της που αντα-
γωνίζονται σήμερα τη Νάπα και το
Μπορντό, με κοινή τη θετική διαπί-
στωση ότι «είναι η ώρα» να περάσουν
το ελληνικό τροφικό προϊόν στην

Αμερική στην επόμενη πίστα, θα
συμφωνούσαν στα βασικά προβλή-
ματα του ελληνικού εμπορίου τρο-
φίμων ένθεν κακείθεν, θα πρότειναν
λύσεις. Κι από κει και πέρα ευχής
έργο θα ήταν να συσπειρώσουν δυ-
νάμεις, γνώσεις και κεφάλαιο για να
αξιοποιηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες
με συμφέροντα κοινά.

Η διαπίστωση αναφέρεται στην
ωρίμανση συνθηκών εξάπλωσης των
ελληνικών τροφίμων και κρασιών
πέρα από την ελληνοαμερικανική
κοινότητα σ’ όλη την αμερικανική
και καναδική αγορά κι από εκεί στη
Λατινική και στις Τρίτες Χώρες με
τους ίδιους τους Ελληνες και Ελλη-
νοαμερικανούς επιχειρηματίες στο
τιμόνι. Και συμφωνούν σ’ αυτό εκ-
πρόσωποι μεγάλων εισαγωγικών επι-

χειρήσεων στις ΗΠΑ, καθώς και εξα-
γωγείς από την Ελλάδα και αντι-
στοιχούντες φορείς. Αυτό φαίνεται
από δηλώσεις και επισημάνσεις στην
αρθρογραφία τού ανά χείρας ενθέτου
όπως της προέδρου του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνας
Σακελλαρίδη, του προέδρου της «Κri-
nos Foods» Eρικ Μοσκαχλαϊδη, της
διευθύντριας προϊόντων της «Αττι-
κή-Πίττας» Μαρίνας Χατζή, του αν-
τιπροέδρου της «Fantis» Tζέρυ Μα-
κρή, του διευθυντή Εξαγωγών της
«Ε. Τσαντάλης Α.Ε.» Περικλή Δράκου,
του γενικού διευθυντή της «Νestor
Imports» Πίτερ Ιωάννου, της ιδιο-
κτήτριας του εστιατορίου «Loi» και
παγκόσμιας πρέσβειρας Ελληνικής
Γαστρονομίας της Λέσχης Αρχιμα-
γείρων Ελλάδας -Chef’s Club of

Greece-, ο Σύμβουλος Α' του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων Γενικού Προξενείου Ελλάδας
στη Νέα Υόρκη.

Από τα αντικειμενικά προβλήματα
επισημαίνονται η οικονομική
 κατάσταση της Ελλάδας -αν και για
ορισμένους «γεννά» νέες ευκαιρίες-
που εμποδίζει τη ρευστότητα και
άρα κάνει... στάση εμπορίου σε αρ-
κετές περιπτώσεις. Ωστόσο η κατα-
νόηση του προβλήματος δίνει τη
λύση από πλευράς των εισαγωγέων
που συχνά χρηματοδοτούν τους Ελ-
ληνες συνεργάτες τους παρά τις δυ-
σκολίες του τραπεζικού συστήματος.  

Θέμα είναι επίσης η από πλευράς
Αμερικής τεράστια γραφειοκρατική
διαδικασία για τα εισαγόμενα τρο-
φικά προϊόντα, μετά την 11η Σε-
πτεμβρίου, καθώς ενδέχεται να υπάρ-
ξουν ενέργειες προσβολής της τρο-
φικής αλυσίδας σε βάρος της Αμερι-
κής, και ειδικότερα για τις πρώτες
ύλες που απαιτούνται για την παρα-
σκευή γνήσιων ελληνικών προϊόντων
στις ΗΠΑ, αφού ο έλεγχος επιβαρύνει
χρονικά και οικονομικά. Εδώ οι κα-
νόνες είναι ανυπέρβλητοι όπως συμ-

βαίνει και με θέματα που μπορεί να
προκύψουν μεταξύ ΗΠΑ και Ευρω-
παϊκής Ενωσης, καθώς η Ελλάδα ως
μέλος της αποτελεί και μέλος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Υπάρχουν όμως και προβλήματα που
μπορεί να προκύψουν από αισχρο-
κερδή επιχειρηματική συμπεριφορά
όπως συμβαίνει με την προώθηση
μη ποιοτικών προϊόντων, σε βάρος
του ελληνικού ονόματος.

Που οδηγεί τη συζήτηση στην
ταυτότητα και στο «branding» των
ελληνικών τροφίμων: Η μη προστασία
ταυτότητας επιτρέπει ανταγωνιστές
της Ελλάδας στην αγορά να οικειο-
ποιούνται τα προϊόντα της όπως το
λάδι, τη φέτα και το γιαούρτι.

Η συσπείρωση όλων των συμβε-
βλημένων μερών, δημόσιων, ιδιωτι-
κών κι αυτής ακόμη της Ομογένειας
για την καθιέρωση των ελληνικών
προϊόντων και προπάντων για την
προστασία τους με το γνήσιο της ελ-
ληνικής υπογραφής με στρατηγική
και τακτική επικοινωνίας εκφράζεται
τελικά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
από όλους τους συνομιλητές του
«Ε.Κ.» στο παρόν ένθετο.

«Οταν πρωτόρθα στο Λάνκαστερ,
στην Πενσυλβάνια και πηγαίναμε
με τον άνδρα μου έξω για φαγητό
ζητούσα λάδι για τη σαλάτα μου κι
αυτό που μου έφερναν στην ...ουσία
ήταν λάδι από πολτό ή καλαμποκέ-
λαιο!» είπε η κ. Κατερίνα Ζέππου
στον «Ε.Κ.», που μίλησε μαζί της με
το σκεπτικό της γυναικείας επιχει-
ρηματικότητας στην ελαιοπαραγωγή
και εξαγωγή λαδιού από την Ελλάδα.
«Κι αυτό μου έδωσε την ιδέα να ξε-
κινήσω την εισαγωγή ελαιόλαδου
στην Αμερική και τον Καναδά». Eτσι
προέκυψε η «Katerina’s Finest» που...
λακωνικά λέει αυτό ακριβώς που
πιστεύει ότι έχει: «το εκλεκτότε-
ρο!».

Οι γονείς της έδωσαν από τη γη
τους κοντά στη Σκάλα Λακωνίας με
τους «ελαιώνες» και «πορτοκαλεώ-
νες» τις ελιές κι ο σύζυγός της τη
χρηματοδότησε, απάντησε στην ερώ-
τηση της σχέσης της με τις ελιές και
τους πόρους με τους οποίους ξεκί-
νησε την επιχείρησή της με το ελαι-
όλαδο και προϊόντα του όπως σα-
πούνι. Για τη διαδικασία εξαγωγής
εισαγωγής, η κα Ζέππου είπε: «Από
τη στιγμή που στέλνουμε ένα email
-παραγγελία ως τη στιγμή που την
παραλαμβάνουμε στο Λάνκαστερ,
μεσολαβούν 6 εβδομάδες. Μια εβδο-
μάδα μετά την παραγγελία στη Λα-
κωνία φέρνουν το ελαιόλαδο στο

λιμάνι του Πειραιά. Εκεί ο χρημα-
τομεσίτης μου ετοιμάζει τα χαρτιά
σε συνεργασία με τον προμηθευτή
μου στη Λακωνία. Δυο εβδομάδες
χρειάζονται μετά. Οταν φτάνει στο
λιμάνι της Ανατολικής Ακτής στην
Αμερική κάνει άλλα χαρτιά ο χρη-
ματομεσίτης μου στη Νέα Υόρκη.
Και μετά τις πληρωμές μας το λάδι
μεταφέρεται στο Λάνκαστερ». «Από
εδώ», συνέχισε η κ. Ζέππου «εμ-
φιαλώνω, συσκευάζω, βάζω την ετι-
κέτα του και το διαθέτω στην αγο-
ρά». Τα προϊόντα διοχετεύει στην
αγορά μέσω του ιστότοπου της εται-
ρείας, απ’ ευθείας σε καταστήματα
και μέσω τοπικών εκδηλώσεων. Επί-
σης, με χονδρική σε μεγάλους πε-
λάτες».

Οι παράγοντες για να ‘ναι η επι-
χείρηση βιώσιμη κι επικερδής, τόνισε
η κ. Ζέππου, είναι το μέγεθος πα-
ραγγελίας, το κόστος εμφιάλωσης
κι η σχέση δολαρίου – ευρώ. Ως
προς τον ανταγωνισμό της, είπε ότι
κυρίως είναι οι μεγάλης κλίμακας
εισαγωγείς, όπως οι Ιταλοί. Η δύναμή
της όμως, είπε, είναι η ποιότητα
του ελαιόλαδου. Η κ. Ζέππου γεν-
νήθηκε στην Αθήνα, στα 6 της πήγε
στη Σπάρτη όπου και μεγάλωσε κι
ήρθε στην Αμερική το 2007 με το
σύζυγό της, πρώτης γενιάς Ελληνο-
αμερικανό. Εχουν δυο παιδιά: τη
Μαρία και τον Παναγιώτη.

«Το εκλεκτότερο» απαντά  «Λακωνικά»... 
για το λάδι της η Κατερίνα Ζέππου  
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ALEXIS FOODS
215 Southeast Stark Street, Portland, OR 97214

Tel.: (503) 445-4580 • www.alexisfoods.com

215 West Burnside Street, Portland, OR 97209 • Tel.: (503) 224-8577

One of the Best Restaurants in Portland
www.alexisgreekpdx.com

ALEXIS FOODS
is a well-known importer and distributor 

providing the West Coast 
with high-quality specialty foods. 

ALEXIS FOODS
offers more than 1,000 products 

that can be found in your local supermarket.

We are open 

Monday - Friday: 6:00am - 4pm 

Saturday: 6:00am - 12 pm

Sunday: Closed
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Της Ελένης Καλογερά

Δ
εν χρειάζονται συστάσεις
για να βάλουν οι Ελληνο-
αμερικανοί άλλο ένα «Κρί-
νος» προϊόν στο τραπέζι
τους. Το... κρινοπαράδοτο

φύλλο, με το οποίο και οι  Αμερι-
κανοί, τουλάχιστον στις ελληνικές
ντάινερς, γνώρισαν τη φημισμένη
σπανακόπιτα, τα αμπελόφυλλα για
τα ντολμαδάκια και τους μαγειρευ-
τούς ντολμάδες, η ταραμοσαλάτα
πάνω σε μια φέτα ελληνικό ή πίτα-
ψωμί και κράκερς, μέρες νηστείας
των Ελληνοαμερικανών, και νύχτες
εκδηλώσεων με πλούσιους μπου-
φέδες, οι ελιές και το λάδι, η φέτα,

το γιαούρτι, το μέλι και τόσα άλλα
ελληνικά προϊόντα που όλοι γεύον-
ται έχουν καθιερώσει την «Κρίνος»
εδώ και 30 χρόνια.

Με τέτοιες εικόνες, με την...
από στόμα σε στόμα διάδοση και
τις δοκιμές των γεύσεων, τα προ-
ϊόντα της εισαγωγικής και παρα-
σκευαστικής εταιρείας ελληνικών
τροφίμων «ΚRΙΝΟΣ FOODS» έχουν
φτάσει σε όλες τις αγορές της Αμε-
ρικής και του Καναδά κι εξάγονται
πλέον στο Μεξικό, Μπαχάμες, Βερ-
μούδες, Πόρτο Ρίκο, Κίνα, Ταιουάν
και Σιγκαπούρη.

Για την Εταιρεία «Κρίνος», τα
προϊόντα της, τον τρόπο λειτουργίας
της ως εισαγωγική και παρασκευα-

στική εταιρεία, τη θέση της στην
αγορά όπως και τη θέση των ελλη-
νικών τροφίμων σ’ αυτή και για
την πορεία της, με την ευκαιρία
της έκδοσης του ενθέτου «Εισαγω-
γές-Εξαγωγές», ο «Ε.Κ.» μίλησε με
τον πρόεδρό της, κ.  Ερικ Μοσκα-
χλαϊδη.

Ο κ. Μοσκαχλαϊδης, γιος του
ιδρυτή της (1958), Ιωάννη Μοσκα-
χλαϊδη, από την Αμφισσα, έχει συν-
δέσει επίσης το όνομα και το έργο
του με την πρώτη οργανωμένη κί-
νηση προώθησης ελληνικών προ-
ϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ από
τη δεκαετία του ’80, που οδήγησε
στη δημιουργία του  Ινστιτούτου
Ελληνικών Τροφίμων και Κρασιών,

Institute of Greek Foods and Wine.
Τα προϊόντα της εταιρείας «Κρί-

νος» ήταν από τα πρώτα που μπή-
καν στα αμερικανικά «σούπερ μάρ-
κετς». Είναι πολύ δύσκολο να μπεις
στην αγορά αυτή, είχε πει παλιό-
τερα στον «Ε.Κ.» ο κ. Μοσκαχλαϊ-
δης. «Στοιχίζει πολλά λεφτά. Γιατί
οι αλυσίδες καταστημάτων τροφί-
μων απαιτούν να πληρώσεις. Ζη-
τούν, επίσης, προβολή και διαφή-
μιση αυτών των προϊόντων και γε-
νικά, υποστήριξη. Για να καταφέρει
κανείς να βάλει το οποιοδήποτε
προϊόν στα ράφια μιας αμερικανικής
αλυσίδας καταστημάτων, θα πρέπει
να είναι διατεθειμένος να ξοδέψει
σημαντικά χρηματικά ποσά».

Για τον κ. Μοσκαχλαϊδη η εκτί-
μηση, αναγνώριση και η σημασία
των ελληνικών παραδοσιακών κα-
ταστημάτων τροφίμων, που θυμί-
ζουν τα παλαιά «μπακάλικα» της
Ελλάδος είναι εκ των ουκ άνευ. Η
«Κρίνος» βασίζεται στην ιδέα του
«μπακάλικου» και του Ελληνα μπα-
κάλη. Γιατί ενώ μπορεί να πουλάει
σε εκατοντάδες αμερικανικά σούπερ
μάρκετς ένα ή δύο είδη τροφίμων
στα γειτονικά καταστήματα τροφί-
μων όμως μπορεί να πουλήσει εκα-
τοντάδες διαφορετικά προϊόντα.

Για το διαρκές και πάντα επί-
καιρο θέμα της οικονομικής κρίσης
στην Ελλάδα, πώς  επηρεάζει τις
εισαγωγές της «Κρίνος» και πώς η

«Κrinos Foods», Ερικ Μοσκαχλαϊδης.
Βάλε κι άλλο «Κρίνο» στο ελληνικό τραπέζι

...ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ...

Tο εργοστάσιο της «Krinos Foods», στη Νόρθερν Μπούλεβαρντ,
Λονγκ Αϊλαντ Σίτι, Νέα Υόρκη. Στο Μπρονξ, βρίσκεται υπό κατα-
σκευή, προς αντικατάσταση του υπάρχοντος, το νέο, εργοστάσιό
της, που επίσης θα παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει και θα δια-
νέμει τα ελληνικά τρόφιμα που εμπορεύεται η «Κρίνος». Το έργο
αναμένεται παραδοτέο το 2015.
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εταιρεία το αντιμετωπίζει, ο κ. Μο-
σκαχλαϊδης είπε ότι σίγουρα έχουν
επηρεαστεί αρνητικά. Μερικοί από
τους προμηθευτές τους στην Ελλάδα
έχουν προβλήματα συλλογής πρώ-
των υλών που χρειάζονται για την
παρασκευή των προϊόντων εξαγω-
γής. «Βοηθάμε όμως», τόνισε, «στην
κατάσταση με προπληρωμές των
συνεργατών μας για να εξασφαλί-
σουμε τα προϊόντα μας. Διευκολύ-
νουμε στην πακετοποίηση και στην
ετικέτα τους  αναλαμβάνοντας οι
ίδιοι τη δουλειά αυτή στην Αμερική
και τον Καναδά, όπως επίσης βοη-
θάμε και με άλλους τρόπους».

Από τα συνήθη προβλήματα στις
εξαγωγές προϊόντων από την Ελ-
λάδα ο κ. Μοσκαχλαϊδης ως κυριό-
τερα ανέφερε, ιδιαίτερα τελευταία,
τις τράπεζες που έχουν δυσκολέψει
την κατάσταση για τους Ελληνες
εξαγωγείς με τη μη διάθεση και
όρους των δανείων. Την αυξημένη
τιμή του ευρώ και το αδύνατο δο-
λάριο που κάνει πιο ακριβά τα εμ-
πορεύματα, αναγκάζει να αυξηθούν
οι τιμές που τελικά είναι σε βάρος
του καταναλωτή. Επίσης εμποδι-
στικές στις εξαγωγές ήταν κι είναι
οι απεργίες, είτε στα λιμάνια, είτε
από τις μεταφορικές εταιρείες.

Για τους ανταγωνιστές του ελ-
ληνικού προϊόντος στην Αμερική,
ο κ. Μοσκαχλαϊδης είπε ότι η Ελ-
λάδα σήμερα είμαι μέλος της παγ-
κόσμιας κοινότητας και ανταγωνί-
ζεται με τους πάντες. Κυρίως όμως,
σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα
«Κρίνος» ο ανταγωνισμός γίνεται
με τη Βουλγαρία, το Μορόκο, την
Ιταλία και την Τουρκία καθώς αυτές
οι χώρες εξάγουν παρόμοια προ-
ϊόντα όπως ελιές, πιπεριές κ.λπ.

Η προώθηση και διείσδυση των
προϊόντων «Κρίνος» στην αμερικα-
νική και ελληνοαμερικανική αγορά,
ανέφερε ο κ. Μοσκαχλαϊδης, γίνεται
με επιδείξεις τροφίμων τους, δοκι-
μές προϊόντων, συνεχή προβολή,
διαφήμιση και σύγχρονους τρόπους
μάρκετινγκ. «Βέβαια οι Ελληνοα-
μερικανοί γνωρίζουν τα προϊόντα
μας καλύτερα, έτσι δεν χρειάζεται
να τα επιδεικνύουμε όπως κάνουμε
με τους Αμερικανούς καταναλωτές»,
επεσήμανε ο κ. Μοσκαχλαϊδης,
«όπως κάνουμε με την  ταραμοσα-
λάτα, ένα από τα προϊόντα που
μας έχουν καθιερώσει στους ομο-
γενείς.  Αλλά και για τις δύο αγορές
μας κάνουμε προβολή μάρκετινγκ».

Ως προς τη θέση των ελληνικών
προϊόντων που αναφέρονται και

ως «μεσογειακά» ή τελευταία στα
κινέζικα σούπερ μάρκετς «δυτικά»,
στην αμερικανική αγορά, ο συνι-
δρυτής του Ινστιτούτου Ελληνικών
Τροφίμων και Κρασιών κ. Μοσκα-
χλαϊδης  τόνισε ότι παρά τη διάδοση
και τη «μόδα» της μεσογειακής κου-
ζίνας, εδώ και τουλάχιστον δέκα
χρόνια πολλοί Αμερικανοί ακόμα
δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι η ελ-
ληνική κουζίνα. Αρα υπάρχουν με-
γάλα περιθώρια για να αυξηθούν
οι πωλήσεις τους. Η διάδοση των
ελληνικών προϊόντων κι από άλλους
παράγοντες συντελεί επίσης στις
πωλήσεις της «Κρίνος». Οσο οι Αμε-
ρικανοί μαθαίνουν τα ελληνικά
προϊόντα εξυπακούεται να τα ανα-
ζητούν. Ποιος δεν γνωρίζει σήμερα
τις ελιές Καλαμάτας και σίγουρα
την ελληνική φέτα. Μόνο που φέτα
αγοράζουν κι από άλλες χώρες.
Υπάρχει  πάντα περιθώριο και γι’
άλλα ελληνικά προϊόντα στην αμε-
ρικανική αγορά, τόνισε ο κ. Μο-
σκαχλαϊδης. Το υπέροχο ελληνικό
μέλι και δη το «Αττική», το ελαι-
όλαδο κ.α.  έχουν όλες τις προ-
ϋποθέσεις να φτάσουν όλο και πε-
ρισσότερα νοικοκυριά. Η ενημέ-
ρωση και η εκπαίδευση του αγο-
ραστικού  κοινού για τα πλεονε-
κτήματα των ελληνικών προϊόντων
στη διατροφή τους συντελεί στην
αύξηση των πωλήσεών τους. Στην
ερώτηση για τα νέα σχέδια της
«Κρίνος», ο κ. Μοσκαχλαϊδης είπε
πως «μετά από 30 χρόνια παρουσίας
και χρήσης στο υπάρχον εργοστάσιο
μετακινούμαστ  ε σε ένα περίπου
χρόνο στις νέες μας εγκαταστάσεις
στο Μπρονξ. Εχουμε ξεπεράσει, τα
τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη
της Εταιρείας, τον υφιστάμενο χώρο
του εργοστασίου παραγωγής και
συσκευασίας, που μαζί με τα κεν-
τρικά γραφεία, βρίσκονται στη Νόρ-
θερν Μπούλεβαρντ του Λονγκ Αϊ-
λαντ Σίτι της Νέας Υόρκης. Εγινε
λιγότερο αποδοτικό για μας το υφι-
στάμενο εργοστάσιο. Θα πάμε λοι-
πόν στη νέα μας εγκατάσταση που
κτίζεται με προδιαγραφές ‘state of
the art’ σε εκατό χιλιάδες τετρ. πό-
δια έκταση, με ύψος 40 πόδια, το
διπλό του υπάρχοντος, με 30 χι-
λιάδες τ.π. χώρο για τα ψυγεία
μας, με μονάδα διαχειριστικού ελέγ-
χου τελευταίων προδιαγραφών, γε-
νικά όλες τις  νέες τεχνολογίες και
βέβαια με αποθηκευτικούς χώρους.
Μεγάλο το έργο, πολύ η δουλειά
αλλά είμαστε χαρούμενοι που συμ-
βαίνει».

Ως προς τον παρασκευαστικό
τρόπο των τροφίμων της «Κρίνος»,
ο πρόεδρός της είπε: «Εχουμε προ-
ϊόντα που παράγονται με αυτοποι-
ημένενες μεθόδους. Θα συνεχίσου-
με να έχουμε και στο νέο εργοστά-
σιο μονάδες παραγωγής με νέες,
επίσης αυτοποιημένες σειρές, για
τα βάζα μας, τα πλαστικά δοχεία
και τις σακούλες με τις οποίες  πα-
κετάρουμε τα προϊόντα μας, όπως
είναι οι ελιές, οι αγκινάρες, οι πι-
περιές, τα  μανιτάρια, τα κρεμμύδια,
η ταραμοσάλατα, καθώς και για
‘σπρεντς’ (αλειψίματα),  και για το
αυτόματο τρίψιμο των τυριών».

«Εχουμε όμως και προϊόντα που
πακετάρονται μόνο με τα χέρια
όπως τα αμπελόφυλλα και το χα-
μομήλι γιατί μόνον με τα χέρια γί-
νεται αυτή η δουλειά», συμπλήρωσε
ο κ.  Μοσκαχλαϊδης.

Το προσωπικό της Κρίνος μαζί
με αυτό της θυγατρικής της «Αthens
Foods»  ανέρχεται στους  500 υπαλ-
λήλους. Για το πώς εκπαιδεύονται
οι υπάλληλοί τους, οι οποίοι τηρούν
όλους τους κανόνες υγιεινής στη
χειροποίητη εργασία, ο  κ. Μοσκα-
χλαϊδης είπε: «Είμαστε ευτυχείς
που έχουμε προσωπικό είκοσι
έως και τριάντα χρόνια υπηρεσίας
που μπορούν να εκπαιδεύσουν
και νεοπροσληφθέντες. Επίσης
έχουμε και τυποποιημένη εκπαί-
δευση στα γραφεία μας για τις
πωλήσεις, τα λογιστικά μας κ.λπ.».

Για το αν υπάρχει προτίμηση
σε Ελληνοαμερικανούς υπαλλήλους
είπε: «Σίγουρα προσλαμβάνουμε
Ελληνες αλλά είμαστε ενωμένα
κράτη σήμερα κι ανταποκρινόμαστε
στις αρχές της παγκόσμιας αγοράς.
Προσλαμβάνουμε από όλον τον κό-
σμο.«Θα έδινε η ‘Κρίνος’ δυνατό-
τητα πρόσκλησης σε Ελληνες άνερ-
γους σήμερα να έρθουν να δουλέ-
ψουν στην εταιρεία;» ρωτήσαμε
τον επιτυχημένο επιχειρηματία:
«Δεν έχουμε  τις προϋποθέσεις»,
απάντησε, να χορηγήσουμε βίζα
εργασίας σε Ελληνες που θα  μπο-
ρούσαν να δουλέψουν για μας στην
Αμερική. Η διαδικασία απαιτεί νο-
μικούς, αρμόδιους για θέματα με-
τανάστευσης και δεν νομιμοποιού-
μαστε να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο».

Για την πορεία της «Κρίνος» είπε:
«Είμαστε ευτυχείς που οι πωλήσεις
μας, χτυπάω ξύλο, πάνε καλά. 

Παρά την κρίση τα τελευταία
5-6 χρόνια έχουμε ρεκόρ αυξήσεων
για κάθε χρονιά. Αναπτυσσόμαστε
επίσης με αποκτήσεις άλλων εται-

ρειών όπως συνέβη πρόσφατα με
μια εταιρεία ελιών από τη Σάντα
Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.
Εχουν αγοραστεί επίσης η ‘Ηellas’,
καθώς και η ‘EK Imports’ με εισα-
γωγές τουρκικών προϊόντων.

Η ‘Κρίνος’ παράγει τη δική της
φέτα, γιαούρτι και ταραμοσαλάτα.
Εχει τις δικές της αποθήκες με ξύ-
λινα βαρέλια όπου συντηρεί τη
γνωστή ‘βαρελίσια’ φέτα. Τελευταία,
αποθήκη απέκτησε και στη Σάντα
Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας, κα-
θώς και στο Βανκούβερ του Καναδά.
Συγκρίνοντας τις αγορές Αμερικής
και Καναδά και την επιχειρηματι-
κότητά της σ’ αυτές, ο κ. Μοσκα-
χλαϊδης δήλωσε ότι η «Κρίνος» είναι
πιο ισχυρή στον Καναδά κι αυτό
οφείλεται στην ευρωπαϊκή νοοτρο-
πία, ιδιαίτερα στο Κεμπέκ που είναι
σε επαφή με τη Γαλλία. Ωστόσο η
μεγαλύτερη αγορά για της ‘Κρίνος’
είναι πάντα η Νέα Υόρκη.

Η ‘Κρίνος’ διαθέτει στην αγορά
2.500 περίπου διαφορετικά είδη.

Στις εγκαταστάσεις της συσκευάζει
σε βάζα, κύπελλα, πλαστικές σα-
κούλες είδη που αγοράζει σε μεγά-
λες ποσότητες  όπως ελιές, μανιτά-
ρια, πιπεριές, κρεμμύδια κ.α. Φύλλο
της Κρίνος παράγεται στις εγκατα-
στάσεις της στο Τορόντο. Στην Αμε-
ρική έχει τη θυγατρική της  ‘Athens
Foods’ που το παράγει για τις σπα-
νακόπιτες, μπακλαβά, κανταΐφι και
άλλα συροπιαστά γλυκά. Η ‘Athens
Foods’ εξάγει στην Κίνα, την Ταϊβάν
και τη Σιγκαπούρη.

Εκτός από τους Ελληνες τα προ-
ϊόντα της ‘Κρίνος’ τα προτιμούν
διάφορες εθνικότητες όπως οι Ρώσοι
που καταναλώνουν πολλά από τα
ελληνικά τρόφιμα, ιδιαίτερα την
ταραμοσαλάτα. Επίσης, οι Αλβανοί,
οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πο-
λωνοί, οι Τούρκοι, οι Λιβανέζοι
αγοράζουν πολλά από τα ελληνικά
είδη τροφίμων. 

Οι εξαγωγές της εταιρείας ‘Κρί-
νος’ αντιπροσωπεύουν ποσοστό
5% περίπου των πωλήσεών της».

«Η 11/9 ΕΧΕΙ ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ

ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΑΡΑ ΟΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ», 

361 Fairview Avenue, Fairview, NJ  07022
Tel.: (201) 945-0871 

u Τα Καλήτερα προϊόντα για το Ελληνικό τραπέζι.

u Ολων των ειδών τυριά, ελαιόλαδα,  
ελιές και γλυκά.

Ο Κώστας Αλεξίου εξυπηρετή 
την Ομογένεια για 38 χρόνια.

Since 1975

PARTHENON FOODS, Inc.

Quality Imported Greek Foods
American Deli-Groceries



 Του Γιάννη Σοφιανού

Υ
πάρχει προοπτική συνεργιών
αμοιβαίας ωφέλειας ομογε-
νών εμπόρων στις ΗΠΑ με
εξαγωγείς της Ελλάδας, δή-
λωσε σε συνέντευξή της η κ.

Χριστίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγεών
(ΠΣΕ), για το ένθετο του «E.K.».

Η κ. Σακελλαρίδη υπογράμμισε
ακόμη τη σημασία που έχουν οι εξα-
γωγές στην προσπάθεια της Ελλάδας
για έξοδο από την κρίση, το θετικό
ισοζύγιό τους προς τις ΗΠΑ, αλλά
και τα περιθώρια ενδυνάμωσης των
εμπορικών δεσμών με τις ΗΠΑ, με
τη συμβολή των ομογενών.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευ-
ξης της προέδρου του ΠΣΑ έχει ως
εξής:

«Εθνικός Κήρυκας»: Με την Ελ-
λάδα να «βυθίζεται» σε ύφεση, οι εξα-
γωγές έδειξαν ότι αποτελούν, μαζί με
τον Τουρισμό, το «δυνατό» χαρτί για
την έξοδο από την κρίση. Είναι γεγο-
νός αυτό; Πόσο βοήθησαν οι ελληνικές
εξαγωγές το διαρκώς συρρικνούμενο
ΑΕΠ;

Χ. Σακελλαρίδη: Η Ελλάδα την
τελευταία 5ετία διέρχεται μία βαθιά
ύφεση, μία κρίση άνευ προηγουμέ-
νου για ειρηνική περίοδο. Σε αυτό
τον ορυμαγδό αρνητικών ειδήσεων
και την ομοβροντία φημών, καιρο-
σκοπικών και κερδοσκοπικών επιθέ-
σεων, υπάρχει μία Ελλάδα που αντι-
στέκεται, μία Ελλάδα που επιμένει.
Είναι η Ελλάδα της Εξωστρέφειας. Η
Ελλάδα της διεθνοποίησης.

Πρόσφατα, από το βήμα της Διε-
θνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, ο
πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς
ανακοίνωσε και επίσημα ότι οι ελ-
ληνικές εξαγωγές αντιστοιχούν πλέ-
ον στο 15,5% του ΑΕΠ, ενώ αν προ-
στεθούν στις επιδόσεις αυτές, η συ-
νεισφορά του ανακάμπτοντα τουρι-
σμού και της πάντα ισχυρής ναυτι-
λίας, το ποσοστό συμμετοχής της
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας
στο σχηματισμό του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος, ξεπερνάει το
28%.

Δημιουργείται δηλαδή ένας ισχυ-
ρός πυλώνας της Οικονομίας, που
αποτελείται από διεθνοποιημένες
επιχειρήσεις, με ανταγωνιστικά πλε-

ονεκτήματα, ενώ παράλληλα, συγ-
κροτείται και ένα ισχυρό ανάχωμα
στην ύφεση.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι
χωρίς τις εξαγωγές, η ύφεση θα ήταν
κατά 2% βαθύτερη σε κάθε ένα από
τα τελευταία έτη της 3ετίας 2010-
2012, οπότε και καταγράφεται αυτό
το μικρό θαύμα των εξαγωγών. Με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα
του κράτους, τη διατήρηση χιλιάδων
θέσεων εργασίας και τη δημιουργία
προοπτικών ανάκαμψης της οικονο-
μίας.

Τελικά, αποδεικνύεται ότι η εξω-

στρέφεια αποτελεί τη βαριά βιομη-
χανία της χώρας.

«Ε.Κ.»: Πού οφείλεται η επιβρά-
δυνση που παρατηρείται στις ελληνι-
κές εξαγωγές κατά τους πρώτους μήνες
του 2013; Είναι ανησυχητική; Πώς
βλέπετε ως ΠΣΕ την πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας εν γένει;

Χ. Σακελλαρίδη: Η ενίσχυση της
εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης
της ελληνικής οικονομίας, σημαίνει
παράλληλα, ότι η Ελλάδα δεν είναι
αποκομμένη από το διεθνές οικονο-
μικό περιβάλλον και ασφαλώς επη-

ρεάζεται από τις συνθήκες στην παγ-
κόσμια αγορά. Σε μία εποχή που με-
γάλες ευρωπαϊκές οικονομίες αντι-
μετωπίζουν υφεσιακά φαινόμενα,
την περίοδο αναταραχής στη Λεκάνη
της Μεσογείου, τη Βόρεια Αφρική
και τη Μέση Ανατολή, καθώς και την
ανάσχεση των ισχυρών ρυθμών ανά-
πτυξης στα Βαλκάνια, αντιλαμβάνε-
ται κανείς ότι το έργο των Ελλήνων
Εξαγωγέων, κάθε άλλο παρά εύκολο
είναι.

Ωστόσο, η διατήρηση θετικών
ρυθμών αύξησης των εξαγωγών και
στο α’ εξάμηνο του 2013 (+5,2%)

αποδεικνύει το πείσμα και την απο-
τελεσματικότητα των ελληνικών εξα-
γωγικών επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο
πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελ-
λάδα είναι το τεράστιο έλλειμμα ρευ-
στότητας και οι δυσκολίες πρόσβα-
σης σε νέες γραμμές χρηματοδότη-
σης. Είναι ενδεικτική άλλωστε η υπό-
θεση της μεταφοράς έδρας του ομί-
λου ΒΙΟΧΑΛΚΟ στις Βρυξέλλες, με
κύριο γνώμονα όχι τη γραφειοκρα-
τία, ούτε το υψηλό κόστος εργασίας,
αλλά το κόστος του χρήματος και τις
δυσκολίες εγγυοδοσίας των ελληνι-
κών επιχειρήσεων από τις ελληνικές
τράπεζες.

Οι σημαντικές συμφωνίες με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
για την παροχή ή ενεργοποίηση και
 επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, είναι χρήσιμα
και κρίσιμα εργαλεία, που θα κρί-
νουν εν πολλοίς το χρόνο και τη δυ-
ναμική εξόδου της χώρας από την
κρίση.

«Ε.Κ.»: Εγιναν τελικά διαρθρωτικές
αλλαγές στην Ελλάδα, περιορίστηκαν
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ή η ελ-
ληνική επιχειρηματική κοινότητα που
στρέφεται στο εξωτερικό «πολεμά»
ακόμη με χίμαιρες;

Χ. Σακελλαρίδη: Αυτή τη στιγμή
βρίσκεται στην εξέλιξη μία μεγάλη
προσπάθεια με τη σύμπραξη του Δη-
μόσιου και Ιδιωτικού τομέα, για τη
διευκόλυνση του διασυνοριακού εμ-
πορίου και την απλοποίηση γραφει-
οκρατικών διαδικασιών γύρω από
την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος άλλωστε της Εθνι-
κής Στρατηγικής για τις εξαγωγές εί-
ναι:

Η μείωση του αριθμού των ημε-
ρών που χρειάζονται για τη διεκπε-
ραίωση μιας εξαγωγής κατά 50% έως
το 2015.

Η μείωση του διοικητικού κό-
στους εξαγωγής κατά 20% έως το
2015.

Η καθιέρωση της Εθνικής Ενιαίας
Θυρίδας για τις εξαγωγές.

Αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος,
υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν οι εξα-
γωγές κατά 10% ακόμη, θα ενισχυ-
θεί το ΑΕΠ με 2 ποσοστιαίες μονάδες
και θα δημιουργηθούν πάνω από
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80.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η πορεία των μεταρρυθμίσεων εί-

ναι ταχεία και αυτό μας επιτρέπει
να δηλώνουμε αισιόδοξοι για το μέλ-
λον. Βέβαια μένουν να γίνουν ακόμη
πολλά, όπως η καθιέρωση ενός πιο
αποτελεσματικού συστήματος για τις
επιστροφές ΦΠΑ, καθώς και η υιο-

θέτηση ενός πιο φιλοαναπτυξιακού
φορολογικού συστήματος, αλλά στα-
διακά κερδίζει έδαφος η λύση του
ενιαίου φορολογικού συντελεστή
15% για όλες τις επιχειρήσεις.

«Ε.Κ.»: Ειδικά προς την αγορά των
ΗΠΑ, καταγράφεται αύξηση ή μείωση
των ελληνικών εξαγωγών φέτος;

Χ. Σακελλαρίδη: Η αγορά των
ΗΠΑ αποτελούσε ανέκαθεν βασικό
προορισμό για τα ελληνικά προϊόν-
τα. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός
και πολύς κόσμος δεν το έχει αντι-
ληφθεί, αλλά η Ελλάδα την τελευ-
ταία τριετία έχει θετικό εμπορικό
ισοζύγιο με τις ΗΠΑ.

Εξάγει δηλαδή περισσότερα προ-
ϊόντα από όσα εισάγει από την αμε-

ρικανική αγορά. Συγκεκριμένα, η
Ελλάδα εξάγει στις ΗΠΑ προϊόντα
αξίας 1 δισ. ευρώ, ενώ εισάγει μόλις
570 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι
το 2009, έτος της παγκόσμιας ύφε-
σης, η Ελλάδα εξήγαγε προϊόντα
αξίας 872 εκατ. ευρώ, ενώ εισήγαγε
αμερικανικά προϊόντα αξίας, 1,3 δισ.

ευρώ.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ από το 2003

και έπειτα δεν εμφανίζονται πλέον
μεταξύ των 5 πρώτων αγορών-στό-
χων για τα ελληνικά προϊόντα, αλλά
έχουν υποχωρήσει στην 7η θέση, με-
τά και την υποχώρηση κατά 1,8%
το 2012. Μάλιστα, οι πιέσεις έχουν
ενταθεί στο α’ εξάμηνο του 2013 και
οι ελληνικές εξαγωγές καταγράφουν
νέα υποχώρηση κατά 7,8%.

Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι οι εμ-
πορικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και
ΗΠΑ έχουν πολλά περιθώρια περαι-
τέρω ενίσχυσης και ενδυνάμωσης.

«Ε.Κ.»: Ποια τα «δυνατά» εξαγω-
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γικά προϊόντα προς τις ΗΠΑ; Πώς εξε-
λίσσονται οι εξαγωγές προς την άλλη
άκρη του Ατλαντικού και πώς βλέπετε
ως ΠΣΕ τις προοπτικές που διαμορ-
φώνονται;

Χ. Σακελλαρίδη: Η Ελλάδα εξά-
γει στις ΗΠΑ, όσο και αν φαίνεται
περίεργο, πετρελαιοειδή, δομικά υλι-
κά, ακόμη και αεροσκάφη, σε μεγα-
λύτερα ποσά από ό,τι τρόφιμα. Γενι-
κά, αποδεικνύεται και από μία έρευ-
να του ΠΣΕ στις ΗΠΑ για τις κατα-
ναλωτικές συνήθειες των Αμερικα-
νών καταναλωτών για τα παραδο-
σιακά ελληνικά προϊόντα, όπως το
λάδι και οι ελιές, το κρασί, η φέτα,
το γιαούρτι, ότι υπάρχει σημαντικό
έλλειμμα ενημέρωσης και μη αντα-
γωνιστική προβολή προς το κατανα-
λωτικό κοινό.

Ενώ λοιπόν οι Αμερικανοί κατα-
ναλωτές αναγνωρίζουν για παράδειγ-
μα τη διατροφική αξία του ελαιολά-
δου, ένα πολύ μικρό ποσοστό συν-
δέει και αναφέρει την Ελλάδα ως χώ-
ρα παραγωγής του προϊόντος αυτού
στην πιο ποιοτική του μορφή. Η απο-
τελεσματικότερη και πιο επιθετική
προβολή των ελληνικών προϊόντων
στις ΗΠΑ θεωρείται βασικός παρά-
γοντας για τη μετέπειτα εξέλιξη των
εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.

«Ε.Κ.»: Υπάρχουν ειδικότερα εμ-
πόδια για τους Ελληνες εξαγωγείς προς
τις ΗΠΑ; Ποιες λύσεις προτείνετε ώστε
να υπάρξει βελτίωση;

Χ. Σακελλαρίδη: Η Ελλάδα, ως
μέλος της ΕΕ, αποτελεί μέλος και του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Υπό την έννοια αυτή δεν προκύ-
πτουν εμπόδια για τις εξαγωγές προς
τις ΗΠΑ, πέραν όσων ενδεχομένως
προκύπτουν από τις κατά καιρούς
«συγκρούσεις» ΕΕ και ΗΠΑ στο εμ-
πορικό πεδίο, κάτι που υπερβαίνει
ασφαλώς τις δυνατότητες παρέμβα-
σης της χώρας μας.

Από την άλλη πλευρά, παρατη-
ρείται τα τελευταία χρόνια το πρό-
βλημα της «οικειοποίησης» ελληνι-
κών προϊόντων, όπως η φέτα και το
γιαούρτι, που δεν προστατεύονται
αντίστοιχα από την αμερικανική νο-
μοθεσία και στερούν ζωτικό χώρο
από τις ελληνικές επιχειρήσεις που
τα παράγουν.

Και σε αυτή την περίπτωση απαι-
τείται συνεργασία και μία ευρεία
καμπάνια ενημέρωσης του κατανα-
λωτικού κοινού ως προς τη χώρα κα-
ταγωγής και ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά των ελληνικών προϊόντων έναντι
των «αντιγράφων» τους.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι ΗΠΑ
δεν παύουν να αποτελούν και ένα

εμπορικό «hub» τόσο για τη Βόρεια,
όσο και για τη Λατινική Αμερική.
Μέσω των ΗΠΑ πολλά ελληνικά
προϊόντα βρίσκουν δίκτυα διανομής
και κερδίζουν μερίδια αγοράς σε Τρί-
τες Χώρες. Πρόκειται επίσης για ένα
πεδίο προς αξιοποίηση και ενίσχυ-
ση.

«Ε.Κ.»: Μπορούν ομογενείς που
ασχολούνται με το εμπόριο να δρα-
στηριοποιηθούν πιο ενεργά; Πού μπο-

ρούν να απευθυνθούν και τι πρέπει
να προσέξουν στις συνεργασίες τους
με Ελληνες εξαγωγείς;

Χ. Σακελλαρίδη: Η Ομογένεια
αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα
στις πολιτικές και οικονομικές σχέ-
σεις των δύο χωρών. Είναι ταυτόχρο-
να ο πομπός και ο δέκτης της εικόνας
της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Το ζητούμενο
είναι να εκπέμψει διαρκώς σήματα
αισιοδοξίας και να προβάλλει εμπρά-
κτως τη δυναμική, την ποιότητα και
την ανταγωνιστικότητα των ελληνι-
κών προϊόντων στην αγορά.

Με δεδομένη την αύξηση του εν-
διαφέροντος διεθνώς για τα ελληνι-
κά προϊόντα, δημιουργείται η προ-
οπτική συνεργιών αμοιβαίας ωφέλει-
ας.

Δυστυχώς, ως σήμερα και στην
πατρίδα και στην άλλη όχθη του Ατ-
λαντικού περισσεύουν τα παράπονα
και εκλείπουν οι κοινές, αποτελε-
σματικές δράσεις. Από τη μία πλευ-
ρά, Ελληνες συγκυριακοί εξαγωγείς
έχουν απογοητεύσει με την ασυνέ-

πειά τους ομογενείς επιχειρηματίες
και από την άλλη πλευρά εξακολου-
θεί να υπάρχει μία δυσπιστία στο να
γίνουν business με ελληνικές επιχει-
ρήσεις. Ειδικά τώρα στον καιρό της
κρίσης. Εγώ θα ήθελα απλά να τονί-
σω ότι η Ελλάδα διαθέτει μία νέα
γενιά εξαγωγέων, που αντιμετωπί-
ζουν το αντικείμενό τους με επαγ-
γελματισμό, καινοτομία και διεθνή
πρότυπα. Ελληνικές επιχειρήσεις
έχουν κατακτήσει τις πιο απαιτητικές
αγορές και κάνουν περήφανη την
Ελλάδα παγκοσμίως. Με μία μικρή

υποστήριξη, με μία ενθάρρυνση και
με ενεργό συμμετοχή στην προβολή
αυτών των παραδειγμάτων, θα υπάρ-
ξει σωρευτικά θετικός αντίκτυπος
στις ελληνικές εξαγωγές.

Προσωπικά θεωρώ ότι η δημιουρ-
γία Κέντρων Διανομής Ελληνικών
Προϊόντων, ποιοτικών, τυποποιημέ-
νων και πιστοποιημένων, σε περιο-
χές με έντονο ομογενειακό στοιχείο
θα ήταν μία άκρως επιτυχημένη επι-
χειρηματική επιλογή. Σημείο-κλειδί

είναι τα ελληνικά προϊόντα να υπερ-
βούν την «ελληνικότητά» τους και
να καταστούν ελκυστικά έναντι όλων
των υπόλοιπων ανταγωνιστικών
τους.

«Ε.Κ.»: Πείτε μας μερικά λόγια για
τον ΠΣΕ. Πότε ξεκίνησε τη λειτουργία
του; Ποιο έργο επιτελεί και ποιο το
όραμά σας;

Χ. Σακελλαρίδη: Ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Εξαγωγέων είναι ελεύθε-
ρο επαγγελματικό Σωματείο που
ιδρύθηκε το 1945 και αντιπροσω-

πεύει τους φορείς της εξαγωγικής
δραστηριότητας στο σύνολό τους.

Αποτελεί την κεντρική εξαγωγική
οργάνωση της χώρας, μέλη του δε
είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις, συνε-
ταιρισμοί και εξαγωγικές οργανώσεις
όλων των κλάδων της εξαγωγής από
όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα
της χώρας.

Οταν άρχισαν οι συζητήσεις για
την ίδρυση του ΠΣΕ το Μάιο του
1945, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν
είχε καλά-καλά τελειώσει, η χώρα
ήταν ρημαγμένη και η οικονομία εί-
χε εξαρθρωθεί. Και όμως, το Μάιο
του 1945, όταν ο πόλεμος στην Ευ-
ρώπη δεν είχε τελειώσει, μια μικρή
ομάδα πρωτοπόρων επιχειρηματιών
ετοίμαζε την ανάρρωση της εξαγω-
γικής δραστηριότητας και τη δημι-
ουργία ενός Συνδέσμου που θα μπο-
ρούσε να περιλάβει τους εξαγωγείς
από όλη την Ελλάδα. Στηρίζονταν
στις δικές τους δυνάμεις, στο μεράκι
τους και στη διορατικότητά τους. «Οι
δουλειές δεν μπορεί, θα ανοίξουν και
πάλι. 

Τα προϊόντα μας θα ξαναζητη-
θούν». Η τόλμη των πρωτοπόρων,
όμως, δικαιώθηκε και ως προς τις
«δουλειές» και ως προς τον Σύνδεσμο
που δημιούργησαν. Στο τέλος του
1945 οι εξαγωγές ήταν 3.586 τόνοι
και 247.000 δολάρια μόνο. Το 1947
έφτασαν τα 77,3 εκατ. δολάρια και
είχαν πλησιάσει τις 200.000 τόνους.
Κατά την αφήγηση ενός από τους
παλιότερους εξαγωγείς, τότε «προ-
σπαθήσαμε να ανοίξουμε ένα πηγάδι
με μία βελόνα». Και το κατάφεραν.
Σύντομα, οι εξαγωγές ξεπέρασαν αι-
σθητά τα 100 εκατ. δολάρια και
έφτασαν στα υψηλά προπολεμικά
επίπεδα. Μαζί με τους πρωτοπόρους
εργάζονταν τώρα δύο εκατοντάδες
περίπου εξαγωγείς και ο Σύνδεσμος
ήταν σε θέση να πάρει ορισμένες πο-
λύ σημαντικές και μεγάλης κλίμακας
πρωτοβουλίες.

Ο ΠΣΕ, σήμερα, αριθμεί περί τα
1.500 ενεργά μέλη, παρέχοντας -με-
ταξύ άλλων- υπηρεσίες συμβουλευ-
τικής υποστήριξης και δικτύωσης με
ξένους αγοραστές, τηρεί βάση στα-
τιστικών δεδομένων για το εμπόριο
της Ελλάδας με όλο τον κόσμο, διορ-
γανώνει δράσεις επαγγελματικής κα-
τάρτισης και επιμόρφωσης, ενημε-
ρωτικές εκδηλώσεις, κοινές Επιχει-
ρηματικές Αποστολές και συμμετο-
χές σε Διεθνείς Εκθέσεις.

Και είμαστε στη διάθεση όλων
όσων επιθυμούν να ανοίξουν ορίζον-
τες εμπορίου και επενδύσεων στην
Ελλάδα και τον κόσμο. Οπως έλεγαν
και οι ιδρυτές του Συνδέσμου «οι
δουλειές θα ανοίξουν και πάλι». Εί-
μαστε έτοιμοι για αυτό.
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Υπάρχει προοπτική συνεργιών αμοιβαίας ωφέλειας 
με ομογενείς επιχειρηματίες, δηλώνει η Χ. Σακελλαρίδη 

...ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΣΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ-

ΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΙΕΣ, ΤΟ ΚΡΑΣΙ, Η ΦΕΤΑ, ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ,

ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ. ΕΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ,

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΔΕΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΧΩΡΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ...

Συνέχεια από τη σελίδα 3
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Μ
ια επίσκεψη στο ιστορικό
φωτογραφικό αρχείο τoυ
ιστότοπου της εισαγωγι-
κής εταιρείας ελληνικών
τροφίμων «Fantis», με τον

ιδρυτή της εικονιζόμενο στην όρθια
πατροπαράδοτη στάση μετά της συ-
ζύγου του, το καράβι που μεταφέρει
προϊόντα της  και τιμολόγια σε γλώσ-
σα αρχαϊζουσα είναι αρκετή να δείξει
τι σημαίνει ενός αιώνα εμπόριο στην
Αμερική και προδιαθέτει στη συνο-
μιλία με τον εγγονό αντιπρόεδρό
της κ. Τζέρυ Μακρή.

Αλλά και η πρώτη... απαντο-ερω-
τησή του στην πρόσκληση του «Ε.Κ.»
να μας μιλήσει για την εισαγωγή
ελληνικών τροφίμων της «Fantis Fo-
ods» δείχνει τον βαθμό επαγγελμα-
τικής συνείδησης, την ταύτιση με
την ηθική στο εμπόριο και την αγάπη
για την Ελλάδα και τις ρίζες.

«Πώς βλέπετε τα ελληνικά προ-
ϊόντα στην αμερικανική αγορά;» ρώ-
τησε ο «Ε.Κ.» με την ευκαιρία του
αφιερώματος στις ελληνικές Εισα-
γωγές-Εξαγωγές και ο κ. Μακρής
είπε με νόημα: «Εχετε επισκεφθεί
το ‘Restaurant Depot’; Εκεί να πάτε
να δείτε τι γίνεται με τα ελληνικά
προϊόντα! Στο όνομα του ελληνικού
λαδιού, λάδια από οπουδήποτε
αλλού μοστράρουν με φίρμες το-
πωνύμια όπως Καλαμάτα και Λα-
κωνία! Υπάρχει πρόβλημα! Η αγο-
ρά γεμίζει με λάδι που μόνον κατ’
όνομα είναι ελληνικής προέλευ-
σης...», διέγνωσε ο κ. Μακρής κα-
λώντας μάλιστα τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης να ερευνήσουν το θέμα.

Ωστόσο, μακριά από την «Fantis»
τα... είδη κι οι τακτικές αυτές. Δεν
είναι τυχαίες άλλωστε οι βραβεύσεις
εισαγόμενων κρασιών της και φινα-
λίστ σ’ αυτές τυριών της, σε περιοδικά
όπως τα «Wine and Spirits», «Food
and Wine», «Wine Enthusiast» κ.ά.,
όπως και οι παρουσιάσεις τους σε
τηλεοπτικές σειρές μαγειρικής  από

«σελέμπριτι» σεφ σαν τον Anthony
Bourdain.

Η εταιρεία μας, είπε ο κ. Μακρής,
έχει δεύτερο όνομα μόνον τα καλά
ελληνικά προϊόντα από το ξεκίνημά
της το 1900. Το πρώτο τους τιμολόγιο
εκδόθηκε από τον παππού του το
1911. Η οικογένεια, γονείς κι οκτώ
παιδιά, είχαν το δικό τους τυροκομείο
στους Αγίους Σαράντα στις αρχές
του αιώνα. Τα δυο κορίτσια πήγαν
στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά
κι από τα αγόρια εκτός από αυτούς
που παρέμειναν στον τόπο τους ο
ένας πήγε στην Ιταλία όπου ασχο-
λήθηκε με την τομάτα, κι ο άλλος
στον Πειραιά. Ο  Αργύρης, ο ιδρυτής
της «Fantis» ήλθε στη Νέα Υόρκη. Ο
γιος του ο  Γιώργος, πατέρας του
Τζέρυ, συνέχισε την εταιρεία του
παππού του, πρόεδρος της σήμερα.

«Συνεχίζουμε την ιστορία της
εισαγωγής ποιοτικών ελληνικών
προϊόντων», είπε με καμάρι ο κ.
Μακρής. Είναι οι εισαγωγείς των
φημισμένων τυριών «Δωδώνη»,
των κρασιών Τσάνταλη και Χα-
τζημιχάλη, του λαδιού Κολιμπάρι
από την Κρήτη, ελιάς, των κατε-
ψυγμένων προϊόντων του Μπάρμ-
πα Στάθη, παραδοσιακών γλυκών
κουταλιού, αλίπαστων, του σα-
πουνιού Παπουτσάνη του νερού
Ζαγόρι και άλλων αγαπητών στην
Ελλάδα προϊόντων.

Η «Fantis» έχει εξαπλωθεί με
τις θυγατρικές της στην Καλιφόρ-
νια, Φλόριδα, Ιλινόις, στο Μόν-
τρεαλ και το Τορόντο του Καναδά.
«Το δίκτυο διανομής μας, τόνισε ο
κ. Μακρής, «είναι ασυναγώνιστο
γιατί διαθέτουμε τα δικά μας φορ-
τηγά. Εχουμε καθιερωθεί στην αγορά
ως η πιο γρήγορη, οι πιο οικονομική
κι η πιο επαρκής εταιρία διανομής
ελληνικών τροφίμων».Ιδίοις παρα-
σκευής η «Fantis», συνέχισε ο κ.
Μακρής, διαθέτει γύρο που φτιάχνει
σε εργοστάσιό της στη Βόρεια Κα-

ρολίνα και στα άμεσα σχέδιά μας
είναι του χρόνου η παρασκευή «πίτας
μπρεντ» και γιαουρτιού «Fantis»! 

Μιλώντας για το ελληνικό γι-
αούρτι, όπως... λέμε «greek yogurt»,
ο κ. Μακρής επαίνεσε και το «Cho-
bani» αλλά την ελληνική ποιότητα
στο γιαούρτι πίστωσε στην «ΦΑΓΕ»,
η οποία και άλλαξε τον τρόπο δια-
τροφής στην Αμερική. Οσο για τη

θέση των ελληνικών προϊόντων στην
αμερικανική αγορά, τόνισε ότι είναι
ραγδαία η εξάπλωσή τους τα τελευ-
ταία χρόνια. Η «Fantis» είναι πάντα
παρούσα στις Εκθέσεις Τροφίμων
που είναι άλλωστε και μέσο προβο-
λής και διάδοσης των ελληνικών
προϊόντων της. Τα προβάλει επίσης
με παρουσιάσεις και δοκιμές τους
από δημοσιογράφους τροφίμων και

κρασιών μεγάλων  εξειδικευμένων
περιοδικών. Και ήταν και είναι πάντα
παρούσα στην Ομογένεια και ιδιαί-
τερα στην Κοινότητα του Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης στο Μπρού-
κλιν, το Ελληνοαμερικανικό Ημε-
ρήσιο Σχολείο φέρει το όνομα του
Αργυρίου Φάντη, αφού υπήρξε η
πνευματική προσφορά του πρωτο-
πόρου ομογενή.

«Fantis»: Καλύτερα δεν γίνεται

Ο  Ο μ ι λ ο ς  τ ω ν  ε τ α ι ρ ε ι ώ ν  μ α ς

Marino's Italian Ices
Marina Ice Cream Corp.
Selinger Ice Cream Corp.

σας ευχαριστεί 
για την προτίμησή
σας στα προϊόντα
μας.

Εκτιμούμε την υποστήριξή
σας και σας βεβαιώνουμε
ότι θα εξακολουθήσουμε
να σας εξυπηρετούμε
με την ίδια συνέπεια
προσφέροντάς σας εξαιρετικής
ποιότητας κατεψυγμένα
επιδόρπια για τα καταστήματά
σας, ice cream businesses,
supermarkets, delis, diners
and restaurants.

Specializing in exceptional ice cream

718-828-2550
Fax: 718-828-3135

Ζητήστε τον Tommy Metropoulos

Για παραγγελίες τηλεφωνήστε:

Απευθείας διανομή στα καταστήματα

σε κάθε περιοχή του Δήμου της Νέας

Υόρκης ενώ στην Τριπολιτειακή 

περιοχή (Tri-State Area) διαθέσιμα 

κατόπιν παραγγελίας.
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Του Αρη Παπαδόπουλου

Ο
λοι ξέρουμε τα κρασιά της
Σάμου. Γνωστό άλλωστε
από την αρχαιότητα, το
σαμιώτικο κρασί αποδει-
κνύει την ποιότητά του αλ-

λά και την αναγνώρισή του από το
γεγονός και μόνο ότι το 60% της
εξαγωγής του πάει στη Γαλλία!

Το σαμιώτικο κρασί σε μία ποι-
κιλία γεύσεων και ποιότητας εδώ
και δεκαετίες βρήκε την ιδανική πα-
ραγωγή και τυποποίησή του από
την Ενωση Οινοποιητικών Συνεται-
ρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ), η οποία δη-
μιουργήθηκε το 1934, με τη συμ-
μετοχή 25 τοπικών συνεταιρισμών,
που αντιπροσωπεύουν όλους τους
καλλιεργητές αμπέλου του νησιού.

Με χαρακτήρα συνδικαλιστικής
οργάνωσης, στάθηκε από την αρχή
ουσιαστικός αρωγός προς τους
αγρότες, για την προστασία των δι-
καιωμάτων τους απέναντι στους εμ-
πόρους.

Από την ίδρυσή της, έως και σή-
μερα, η ΕΟΣΣ συλλέγει το σταφύλι
και παράγει το κρασί, στα δύο οι-
νοποιεία της στο Μαλαγάρι και στο
Καρλόβασι. Στη συνέχεια, το διαθέ-
τει, χύμα ή εμφιαλωμένο, στην Ελ-
λάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι εξαγωγές είναι πολύ σημαν-
τικές και καλύπτουν το 80% της
ετήσιας παραγωγής, που είναι πε-
ρίπου 7.000 τόνοι κρασί. H Γαλλία
από μόνη της εισάγει το 60% της
παραγωγής του νησιού, ενώ άλλες
χώρες που εισάγουν σημαντικές πο-
σότητες σαμιακών οίνων είναι η Αγ-
γλία, η Αυστραλία, η Αυστρία, το
Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Δανία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ιτα-
λία, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Σιγ-
καπούρη, η Σουηδία, η Φινλαν-
δία, οι Σκανδιναβικές χώρες και,
προσφάτως, χώρες της Απω Aνα-
τολής.

Ολα αυτά τα χρόνια, στόχος της
ΕΟΣ Σάμου είναι η ταύτιση του ονό-
ματός της με προϊόντα και υπηρε-
σίες υψηλής και σταθερής ποιότη-
τας. Βασική της επιδίωξη είναι η
ισχυροποίηση της θέσης της, μέσω
της αναγνωρισιμότητας των προϊόν-
των της, της αύξησης του μεριδίου
της στην παγκόσμια αγορά οίνου

και της συνεχούς επέκτασης σε πε-
ρισσότερες αγορές. Ετσι, θα επι-
τευχθεί η συνέχιση της ανοδικής
πορείας και η αύξηση των πωλήσε-
ων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη
καλύτερης και συνεχώς αυξανόμε-
νης τιμής για το σταφύλι των αμπε-
λοκαλλιεργητών-μελών.

Ο «Ε.Κ.» απευθύνθηκε στον συ-
νεταιρισμό και συνομίλησε με τον
γενικό διευθυντή και χημικό οινο-
λόγο Εμμανουήλ Τσακαλάκη, ο
οποίος στην ερώτηση αν συμπερι-
λαμβάνονταν και αμπελοκαλλιερ-
γητές και εκτός Σάμου, η απάντηση
ήταν κατηγορηματική: «Εγγεγραμ-
μένοι στους οινοποιητικούς συνε-
ταιρισμούς της Σάμου και κατ’ επέ-
κταση στην Ενωση Οινοποιητικών

Συνεταιρισμών Σάμου είναι αμπε-
λοκαλλιεργητές με ιδιόκτητα αμπέ-
λια στο νησί της Σάμου και όχι με
αμπέλια σε άλλες περιοχές».

Ερωτηθείς ο κ. Τσακαλάκης αν η
κρίση έχει δυσκολέψει την εξαγω-
γική προσπάθεια του ΕΟΣΣάμου, η
απάντηση ήταν λίγο -πολύ αναμε-
νόμενη, καθώς όπως μας είπε «η
παγκόσμια οικονομική κρίση έχει
δημιουργήσει σε όλες τις χώρες λίγο
ή πολύ δυσκολίες στη ρευστότητα
που έχουν οι εταιρείες. Τα μειωμένα
πλέον εισοδήματα των καταναλω-
τών σε συνδυασμό με την αύξηση
του κόστους ζωής επιφέρουν αλλα-
γές στις καταναλωτικές τους συνή-
θειες και αυτό, εκτός από τη μείωση
της ρευστότητας οδηγεί και τις τιμές

όλο και πιο χαμηλά ή τουλάχιστον
δεν μπορούν να αυξηθούν οι τιμές
των προϊόντων ώστε να ανταπεξέλ-
θουν στις αυξήσεις των προμηθει-
ών». Ωστόσο, συμπλήρωσε ο κ. Τσα-
καλάκης, «η ΕΟΣΣ επηρεάζεται μεν
αλλά ξεπερνάει αυτές τις δυσκολίες
σε συνεργασία με τους πελάτες της
σε όλο τον κόσμο και θα λέγαμε ότι
οι εξαγωγές έχουν στηρίξει την

ΕΟΣΣ σε αυτή την δύσκολη περίοδο
αφού πάνε όλο και καλύτερα με την
επίτευξη νέων συνεργασιών και με
την αύξηση των εξαγόμενων εμφια-
λωμένων οίνων μας σε 22 χώρες».

Επίσης, ρωτήσαμε ποια ποικιλία
κρασιών από αυτά που παράγει ο
ΕΟΣΣ έχει τη μεγαλύτερη ανταπό-
κριση και αν ο γλυκός οίνος της Σά-
μου, που όλοι έχουμε γευτεί και εί-

Τα περίφημα κρασιά της Σάμου στο τραπέζι σας

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η

ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΤΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝ-

ΤΩΝ ΤΗΣ, ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΕ-

ΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. 
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ναι τόσο αγαπητός, κατέχει την
πρώτη θέση. Σύμφωνα με τον γενι-
κό διευθυντή, που είναι και χημικός
οινολόγος, «η κυρίαρχη ποικιλία
από την οποία φτιάχνονται τα ξηρά
και τα γλυκά μας κρασιά είναι το
Μοσχάτο και πιο συγκεκριμένα το
Λευκό Μικρόρωγο Μοσχάτο (Muscat
petit-grain). Τα γλυκά κρασιά της
Σάμου σαφώς και κατέχουν την
πρώτη θέση στις πωλήσεις των κρα-
σιών μας με πολύ μεγάλες ποσότη-
τες να πωλούνται στη Γαλλία και
ακολουθούν χώρες όπως Βέλγιο,
Καναδάς, Κίνα, ΗΠΑ, Αγγλία και άλ-
λες χώρες. Στη Γαλλία καταναλώνε-
ται κυρίως το Samos Grand Cru και
στον υπόλοιπο κόσμο, όπως φυσικά
και στην Ελλάδα, είναι πολύ αγα-
πητό το Samos Vin Doux». Τέλος,
στην ερώτηση «αν η παραγωγή της
εταιρείας θα μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση στη
μεγάλη αγορά των ΗΠΑ ή θα απο-
ταθεί σε εξειδικευμένους πελάτες;»,
ο κ. Τσακαλάκης απάντησε ότι «η
ζήτηση στις ΗΠΑ είναι τόση για τα
γλυκά μας κρασιά όση είναι και για
τα ξηρά μας και ειδικότερα για το

ξηρό ‘Ψηλές Κορφές’». Πρόσθεσε μά-
λιστα ότι «η ζήτηση των κρασιών
μας στην αγορά των ΗΠΑ αυξάνεται
κάθε χρόνο τα τελευταία τέσσερα
χρόνια αλλά σε ρυθμούς στους οποί-
ους μπορούμε να ανταποκριθούμε.
Η σταδιακή αυτή αύξηση της ζήτη-
σης μάς δίνει τα περιθώρια να πα-
ρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις
και σίγουρα αν χρειαστεί να προ-
γραμματίσουμε, θα το κάνουμε.
Προς το παρόν, οι φίλοι των κρα-
σιών της Σάμου στις ΗΠΑ μας δεί-
χνουν με ενθουσιασμό την αγάπη
τους και την εμπιστοσύνη τους.
Εξάλλου, το Σαμιώτικο κρασί εξά-
γεται στις ΗΠΑ πάνω από 100 χρό-
νια και πλέον υπάρχει σχέση εμπι-
στοσύνης μεταξύ του Αμερικανού
καταναλωτή και των κρασιών της
Σάμου. Η εταιρεία εισαγωγής Athe-
nee Importers, με την οποία συνερ-
γαζόμαστε από τη δεκαετία του ’70,
τα στοιχεία των οποίων μπορείτε να
βρείτε στο www.samoswine.gr -Di-
stribution-, μπορούν να ανταποκρι-
θούν με ευελιξία σε οποιαδήποτε
ζήτηση ή απορία υπάρχει για την
τοποθέτηση των κρασιών μας».
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Του Αρη Παπαδόπουλου

Η
ταν το 1890 στη Βορειοα-
νατολική Ελλάδα όπου η
οικογένεια Τσάνταλη ξεκί-
νησε να καλλιεργεί αμπέ-
λια, να οινοποιεί σταφύλια

και να κάνει αποστάξεις ούζου και
τσίπουρου. Η διορατικότητα και το
ένστικτο του Ευάγγελου Τσάνταλη
οδήγησε στο στήσιμο από την αρχή
όλων των υποδομών με έναν εξω-
στρεφή προσανατολισμό, μια κίνη-
ση πρωτοφανής για την εποχή (δε-
καετία του ‘40). Παράλληλα, το πά-
θος του για το ντόπιο αμπελοτόπι
τον κατεύθυνε στον εντοπισμό και
την αναβίωση μερικών από τους
πλέον ξεχωριστούς ελληνικούς αμ-
πελώνες, που σήμερα είναι διάση-
μοι σε όλο τον Κόσμο.

Σιγά σιγά επιτεύχονταν οι στό-
χοι. Το 1938 δημιουργείται το πρώ-
το οινοποιείο στις Σέρρες. Το 1945
το πρώτο αποσταγματοποιείο στη
Θεσσαλονίκη και το 1948 το Οινο-
ποιείο στη Νάουσα. Το 1962 αρχί-
ζουν οι εξαγωγές και το 1969 ανα-
βιώνει ο αμπελώνας του Αγίου
Ορους. Από εκεί και πέρα όλα παίρ-
νουν το δρόμο τους μέσα από μία
σκληρή δουλειά με προσήλωση

στην οικογενειακή παράδοση για
κρασί υψηλής ποιότητας και το
1971 συστήνεται η Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ
ΑΕ με έδρα τον Αγιο Παύλο Χαλκι-
δική. Το 1996 πιστοποιείται η βιο-
λογική καλλιέργεια, ενώ το 2005
γίνεται επίσημος προμηθευτής
του Κρεμλίνου στη Ρωσία και
ανοίγει γραφεία TSANTALI σε Μό-
σχα και Αγία Πετρούπολη. Το 2010
ανοίγει μία νέα εξαγωγική σελίδα
και συστήνεται η TSANTALI Asia
με γραφεία στο Χονγκ Κονγκ.

Ο «Ε.Κ.» απευθύνθηκε στην εται-
ρεία έχοντας ορισμένες ερωτήσεις
στις οποίες μας απάντησε ο διευ-
θυντής εξαγωγών Περικλής Δράκος:

Ετσι στην ερώτηση «εξάγετε ήδη
από χρόνια στις ΗΠΑ. Πόσο ανα-
γνωρίσιμη είναι η ετικέτα σας
εκεί;», ο κ. Δράκος μας είπε:

«Πράγματι ο εξαγωγικός προσα-
νατολισμός ήταν στρατηγική επιλο-
γή της οικογένειας Τσάνταλη ήδη
από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60.
Σαφώς σήμερα μιλάμε για μια δια-
φορετική αγορά, παγκοσμιοποιημέ-
νη αλλά ταυτόχρονα επιλεκτική και
με έντονο ενδιαφέρον στο «διακριτό
χαρακτήρα» ενός προϊόντος. Ταυ-
τόχρονα, όμως, με την εξέλιξη της

αγοράς, υπάρχει και η εξέλιξη της
οινοποιίας μας με την 4η γενιά να
φέρνει νέες ιδέες και νέες πρακτι-
κές.

«Οσον αφορά στην αγορά των
ΗΠΑ, οι σημαντικές προοπτικές που
εμπεριέχει για το ελληνικό κρασί

δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.
Παράλληλα, όμως, δεν μπορούν να
αξιοποιηθούν με αποδοτικό τρόπο
χωρίς στρατηγική και στοχευμένο
marketing. Σε αυτό επενδύουμε
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα του ελληνικού αμπελώ-
να. Το ελληνικό κρασί είναι niche
προϊόν που συνθέτει τον γηγενή
ποικιλιακό πλούτο με ξεχωριστά
terroirs: ασύρτικο, ξινόμαυρο, αγιωρ-

γίτικο, λημνιό, μαυρούδι, μαλαγου-
ζιά, αλλά και Σαντορίνη, Νάουσα,
Ραψάνη, Αγιο Ορος. Και σε αυτό το
‘πακέτο’ έχουμε την ασύγκριτη πο-
λυτέλεια να προσθέτουμε ένα σα-
γηνευτικό story telling, να αφηγη-
θούμε μύθους και παραδόσεις με ρί-

ζες χιλιάδων χρόνων, να προβάλ-
λουμε την ελληνική πολιτιστική
κληρονομιά που είναι ένα brand per
se.

«Η οικογένεια Τσάνταλη ήταν
πάντα πρωτοπόρος προς αυτή την
κατεύθυνση. Εδώ και 40 χρόνια, ο
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ, το premium κρασί
από τον ομώνυμο αμπελώνα, τυγ-
χάνει θερμής υποδοχής στην αμε-
ρικανική αγορά. Αντίστοιχη πορεία

ακολούθησε και ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ.
Σήμερα τη σκυτάλη παίρνουν ετι-
κέτες μας όπως ο KANENAS, η οι-
νική έκδοση του μύθου του Οδυσ-
σέα, και η ΡΑΨΑΝΗ, το νέκταρ των
Θεών του Ολύμπου. Η στρατηγική
μας εξελίσσεται, η αναγνωρισιμό-
τητα του brand name TSANTALI συ-
νεχώς ενισχύεται, ενώ τα περιθώρια
περαιτέρω διείσδυσης είναι σημαν-
τικά.

Στην ερώτηση «αν η κρίση αλλά
και η υψηλή φορολογία σας επηρέ-
ασε; ‘Η σας ενδυνάμωσε στην προ-
σπάθειά σας για μεγαλύτερες εξα-
γωγές;», με την επισήμανση ότι ο
εξωστρεφής προσανατολισμός της
εταιρείας ήταν το σήμα κατατεθέν
της TSANTALI από την αρχή, ακόμη
και σε καιρούς κατά τους οποίους η
Ελλάδα μαστίζονταν από πολέμους
και πολιτική αστάθεια» ο διευθυν-
τής εξαγωγών της εταιρείας ήταν
σαφής: «Οπως σας προανέφερα, οι
εξαγωγές ήταν για την οινοποιία
μας στρατηγική επιλογή στην οποία
επενδύουμε συστηματικά τα τελευ-
ταία 50 χρόνια. Το γεγονός ότι εί-
χαμε δημιουργήσει μια σταθερή βά-
ση στο εξωτερικό πριν από την κρί-
ση, αποδείχτηκε καταλυτικής σημα-
σίας παράγοντας. Υπάρχει σημαντι-

Μια οικογενειακή παράδοση 

που έκανε παγκόσμια γνωστή 

την ετικέτα κρασιών Tsantalis 

...ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΟΙ ΣΗΜΑΝ-

ΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗ-

ΘΟΥΝ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑ-

ΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ MARKETING.



κή διαφορά ανάμεσα στο καταφεύ-
γω στις εξαγωγές επειδή η εσωτερι-
κή αγορά αντιμετωπίζει πρόβλημα
και στο είμαι ήδη εκεί, έχω κτίσει
ένα brand name συνυφασμένο με
τη συνέπεια, την ποιότητα και την
αξιοπιστία. Κανείς φυσικά δεν μπο-
ρεί να ισχυριστεί ότι η κρίση δεν
τον έχει επηρεάσει. Ο βαθμός όμως
αυτής της επίδρασης διαφοροποιεί-
ται ανάλογα με την ‘υποδομή’ μιας
εταιρείας. Η επιχειρηματική στρα-
τηγική -όπως γνωρίζετε- για να είναι

επιτυχημένη ουσιαστικά πρέπει να
προσβλέπει όχι μόνο στο τώρα, αλ-
λά και στο αύριο».

Ρωτήσαμε τον κ. Δράκο όμως για
το τι σημαίνει η αναγνώριση του
Οίνου Νάουσας, το 1971, ως Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης.

Και όπως μας είπε: «Η οικογέ-
νεια Τσάνταλη έχει συνδέσει την
ιστορία της με την αναβίωση ξεχω-
ριστών ελληνικών αμπελώνων, όπως
του Αγίου Ορους, της Ραψάνης στον

Ολυμπο, πιο πρόσφατα της Μαρώ-
νειας στη Θράκη. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εντάχθηκε
η αναγνώριση του ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ
ως ο Πρώτος Ελληνικός Τοπικός Οί-
νος το 1981, που ουσιαστικά σημα-
τοδότησε την επόμενη ημέρα για
το ελληνικό κρασί και ‘μίλησε’ πρώ-
τη φορά για terroir. Και το κατανα-
λωτικό κοινό -αν και χωρίς τη ση-
μερινή οινική εξοικείωση- ανταπο-
κρίθηκε, καθώς αντιλήφθηκε και
επέλεξε την προστιθέμενη αξία.
Χρησιμοποιώ το παράδειγμα αυτό
για να υπογραμμίσω το γεγονός ότι
η ανάδειξη της μοναδικής ελληνι-
κής αμπελοοινικής κληρονομιάς και
η προάσπιση της ξεχωριστής ‘ταυ-
τότητας’ είναι αναπόσπαστο μέρος
της φιλοσοφίας μας. 

Επομένως κάθε αναγνώριση που
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυν-
ση -όπως οι ΠΟΠ οίνοι της Νάου-
σας, της Ραψάνης, της Σαντορίνης
κ.λπ.- μας βρίσκει υπέρμαχους από
τη στιγμή που προσδίδει κύρος όχι
μόνο στα συγκεκριμένα κρασιά, αλ-
λά στο σύνολο του ελληνικού αμ-
πελώνα. Οφείλουμε τις επιμέρους
επιτυχίες να τις εντάσσουμε και σε
μια συνολικότερη ‘ομπρέλα’ που θα
προβάλλει το brand ‘ελληνικό κρα-
σί’ και θα συμβάλλει στην καθιέρω-
ση του στον παγκόσμιο οινικό χάρ-
τη. Οσο το ελληνικό κρασί ανεβά-
ζει τις μετοχές του, κερδίζουμε
όλοι».

Στην ερώτηση «ποια είναι πλέον
τα πιο διακριθέντα κρασιά σας τόσο
σε ποιότητα, όσο και σε ζήτηση», ο
κ. Δράκος απάντησε ότι «στη σύγ-
χρονη αγορά, ο καταναλωτής απαι-
τεί ένα ‘πακέτο’ προδιαγραφών από
ένα προϊόν. Διακριτό οινικό προφίλ,
σαγηνευτική ιστορία, packaging.
Αφήνω για το τέλος την ποιότητα,
καθώς σε αυτή την παράμετρο πλέ-
ον εισάγεται και η σχέση της με την
τιμή.

«Είμαστε στην πολύ ευχάριστη

θέση να βλέπουμε μια ακόμη στρα-
τηγική επιλογή της οινοποιίας μας
και αναπόσπαστο μέρος της φιλο-
σοφίας μας να επιβραβεύεται. 

Οι ετικέτες μας, που συνδυάζουν
το ‘πακέτο’ με την εξαιρετική σχέση
ποιότητας και τιμής, όχι μόνο κερ-
δίζουν την καταναλωτική εμπιστο-
σύνη, αλλά παράλληλα διακρίνον-
ται σε διεθνείς οινικούς διαγωνι-
σμούς και προβάλλονται μέσα από

διθυραμβικά write ups από κορυ-
φαίους οινοδημοσιογράφους και πε-
ριοδικά ανά τον κόσμο.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για
το γεγονός ότι οι οίνοι της Ραψάνης
από τον μοναδικό αμπελώνα στον
Ολυμπο, του Αγίου Ορους, της Χαλ-
κιδικής και της Μαρώνειας βρίσκον-
ται στο ποτήρι καταναλωτών σε 55
χώρες και 5 ηπείρους, αλλά και εξει-
δικευμένων οινόφιλων».

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 - ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ 15



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ16 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ 19 - ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ 17



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ18 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Λ
ίγο πριν λήξει η 59η Διεθνής
Εκθεση Τροφίμων στο Τζά-
βιτς Σέντερ Νέας Υόρκης
τον περασμένο Ιούλιο που
παρουσίασε και πρόβαλε

180.000 διαφορετικά προϊόντα 2.400
παραγωγικών και εισαγωγικών εται-
ρειών από 80 διαφορετικές χώρες
του Κόσμου και όπου η Ελλάδα, με
δυναμική παρουσία ήταν μία από
αυτές, (έγραψε σχετικά ο «Ε.Κ.» σε
άρθρο του στις 10 Ιουλίου 2013)
κάμερες και τηλεοπτικά συνεργεία
εστίασαν στο υπ’ αριθμόν 5139 Πε-
ρίπτερο της «Kaldes Bros Trading
Co», την εταιρεία που ίδρυσε ο Γιάν-
νης Καλδής στο Λόρτον της Βιρτζίνια
και που συνεχίζει σήμερα με τη

φαντασία και δημιουργικότητα των
γιων του Παναγιώτη-Σωκράτη και
Γρηγόρη Καλδή. Ο λόγος; η επιλογή
της σειράς από τις ελληνικές σάλτσες
των «Αφοί Καλδή», «Plaki», «Porto-
kali», «Saganaki» και «Stifado», στην
ομάδα πέντε κατηγοριών νέων γεύ-
σεων με την απήχηση φαινομένου
μόδας, από την κριτική επιτροπή
του οργανισμού «Specialty Food
Association», όπως αποκαλύφθηκε
στους εμπνευστές και παρασκευαστές
αδελφούς Καλδή. Σε κάθε κατηγορία
αντιστοιχούσαν τέσσερις εταιρείες
και μεταξύ των κριτών ήταν οι Rachel
Hofstetter, Sara Moulton, Kara Niel-
sen, Charles Passy, κ.ά..

Μια ματιά στο χώρο κοινωνικής

δικτύωσης, συνέχισε, είναι αρκετή
να δείξει την επιθυμία του αμερικα-
νικού κοινού να μοιραστεί μαζί μας
πώς οι ίδιοι γίνονται μάγειρες ή αλ-
λάζουν τις συνήθειες της μαγειρικής
τους. Κι από βαρετούς, ονειρεμένους
να κάνουν τους «κεφτέδες» με γεύ-
σεις που θυμίζουν κόκκινο μυτιληνιό
κρασί και μαύρη ελιά, σαγκουίνι,
κάππαρη και τζίντζερ, πράσινες και
κόκκινες φρέσκες πιπεριές, σέλινο
και βαλσάμικο. Εν τω μεταξύ, από
στιγμή σε στιγμή είναι στα σκαριά
υπογραφή συμφωνίας με μεγάλη
αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Τέξας,
είπε ο κ. Καλδής, γελώντας στη σκέ-
ψη πως το ένθετο του «Ε.Κ.» για τα
ελληνικά προϊόντα θα φέρει γούρι.

Μήνες πριν την Εκθεση, τα αδέλφια
άρχισαν την παραγωγή τεσσάρων
ειδών σάλτσας μαγειρικής με δια-
φορετικές γεύσεις, όλες με βάση
αγνά ελληνικά προϊόντα και παρα-
δοσιακές συνταγές για να συνο-
δεύουν στην παρασκευή τους διά-
φορα φαγητά με κρέας, θαλασσινά
ή απλά ζυμαρικά. Τη διαφορά από
άλλες σάλτσες κάνουν οι χαρακτη-
ριστικές μυρωδιές που στη μύτη των
Ελλήνων τουλάχιστον φέρνουν το
στιφάδο, το σαγανάκι κι άλλες γεύ-
σεις της Μυτιλήνης. Η σάλτσα γίνεται
στο παρασκευαστήριο της εταιρείας
με βάση την τομάτα από την Καλι-
φόρνια. Τα μυρωδικά και τα βότανα,
όπως βέβαια και τις ελιές και το
λάδι τα εισάγουν από την Ελλάδα.

Η εταιρεία «Kaldes Bros Trading
Co» συμμετείχε επίσης στο διεθνή
διαγωνισμό ελαιόλαδου, στις 18
Απριλίου στη Νέα Υόρκη με το «Kaldi
- Pure Mediterranean Taste», το
αγνό παρθένο ελαιόλαδο από τη
Μυτιλήνη και απέσπασε το αργυρό
βραβείο. Είναι και το λάδι από τη
Μυτιλήνη με την εισαγωγή του οποί-
ου ξεκίνησε η «Καλδής». Η «Kaldes
Bros Trading Co» συμπεριλαμβάνεται
επίσης στις τέσσερις καλύτερες εται-
ρείες της κατηγορίας «Global Meal
Starters». Πίσω από τις γεύσεις επι-
τυχίας της «Kaldi - Pure Mediterra-
nean Taste» έρχεται η ιστορία της
οικογένειας: Ο Γιάννης Καλδής γεν-
νήθηκε το 1949 στην Πλαγιά Μυτι-
λήνης όπου μεγάλωσε. Το καλοκαίρι
του 1968 γνώρισε την Ελληνοαμε-
ρικανίδα Ζωή Κωνσταντινίδη, η
οποία είχε πάει διακοπές στο νησί
και την ερωτεύτηκε. Μετά το καθή-
κον του Στρατού ήρθαν στην Αμερική

όπου παντρεύτηκαν (1975) κι έφε-
ραν στον κόσμο τους δύο γιους τους.
Τους μεγάλωσαν με την ελληνική
γλώσσα, τους σπούδασαν, τους έμα-
θαν να αγαπούν τη Μυτιλήνη και
να είναι περήφανοι για την Ελλάδα
και τον ελληνικό πολιτισμό. Οσο
για το πώς βελτιώθηκαν τα από γεν-
νησιμιού τους ελληνικά: «το λάδι»
βέβαια ...έλυσε τη γλώσσα: εδώ και
πέντε χρόνια που ασχολήθηκαν με
τα ελαιόλαδα της Μυτιλήνης και
την εισαγωγή τους στην Αμερική,
είπε ο Παναγιώτης Καλδής σε συ-
νομιλία του με τον «Ε.Κ.» στη διάρ-
κεια της Εκθεσης «μάθαμε καλύτερα
τη γλώσσα και εμπλουτίσαμε το λε-
ξιλόγιό μας».

Το επιχειρηματικό δαιμόνιο των
αδελφών Καλδή είναι... απλά πα-
ράλληλη δραστηριότητα του εντυ-
πωσιακού βιογραφικού τους: Ο Πα-
ναγιώτης-Σωκράτης Καλδής το Νο-
έμβριο του 2010 προσελήφθη από
την κυβέρνηση Ομπάμα ως Διευ-
θυντής Νομικών Υποθέσεων στη Δι-
οίκηση του Παγκοσμίου Εμπορίου
(International Trade Administration).
Ο Γρηγόρης Καλδής κατέχει υψηλό
αξίωμα στην Comcast. 

Η οικογένεια προσφέρει και στη
συγγραφή της ελληνικής γαστρονο-
μίας: Ο Γιάννης Καλδής είναι συγ-
γραφέας του βιβλίου «Made In Greece:
A Guided Tour Of Greek Cooking»,
που κυκλοφόρησε το 2004 κι απέ-
σπασε πολύ καλές κριτικές.

Τα προϊόντα της εταιρείας διατί-
θενται σε περισσότερα από πενήντα
καταστήματα και σουπερμάρκετ σε
αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ. Μπορεί
να αγοραστούν από τον ιστότοπό
της http://www.kalditastes.com

Βραβεύσεις για γεύσεις με χρώμα κι άρωμα  Μυτιλήνης

Οι αδελφοί Παναγιώτης - Σωκράτης (αριστερά) και Γρηγόρης Καλδής
στο τυχερό περίπτερό τους, «φορτωμένο» με τη γευστική παράδοση
της Μυτιλήνης και την καινοτομία της γενιάς τους κατά τη διάρκεια
της θερινής Διεθνούς Εκθεσης Τροφίμων στο Τζάβιτς Σέντερ της
Νέας Υόρκης.



Της Ελένης Καλογερά

«Η ‘Nestor Imports’ θα συνεχίσει
να προβάλει τα διαλεχτά ελληνικά
κρασιά και να τα κάνει φίλους μ’
εκείνους που δεν τα έχουν γνω-
ρίσει ακόμη απ’ άκρη σ’ άκρη
στην Αμερική. Θα συνεχίσει ακό-
μη να εισάγει... ψαγμένα κρασιά
και οινοπνευματώδη ποτά για να
κρατά ζωντανή τη γεύση της Ελ-
λάδας στις ΗΠΑ», είπε ο γενικός
διευθυντής της εταιρείας Πίτερ
Ιωάννου στον «Εθνικό Κήρυκα»
που μίλησε μαζί του με την ευκαιρία
του ένθετου της εφημερίδας για
τις εισαγωγές-εξαγωγές ελληνικών

προϊόντων.
Η «Nestor Imports» ιδρύθηκε

το 1984 ως εισαγωγική και διανομής
εταιρεία με εξειδίκευση στα ελλη-
νικά κρασιά και ποτά. Από τότε η
εταιρεία εμπορεύεται και εισάγει
επίσης κρασιά από τις ΗΠΑ, Ιταλία,
Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία, Χιλή
και Αργεντινή. «Ωστόσο το επίκεν-
τρο της εταιρείας είναι τα ελληνικά
προϊόντα», τόνισε ο κ. Ιωάννου.
Οι «μάρκες» των εισαγωμένων κρα-
σιών της είναι του Κουρτάκη, του
Λαζαρίδη, το ούζο «Πλωμάρι» και
«Βαρβαγιάννη». Εχουν ξεκινήσει
επίσης εισαγωγές «μπουτίκ» κρα-

σιών, δηλαδή εκλεκτής ποιότητας
και περιορισμένης διανομής. Τέτοια
είναι τα κρασιά του Βαγιατζή και
του Χρυσοχόου. Το πορτφόλιο κρα-
σιών της «Nestor Imports» εξελίσ-
σεται διαρκώς για να καλύπτει τις
ανάγκες της αγοράς. «Οι ελληνοα-
μερικανικές κοινότητες σ’ όλη την
Αμερική είναι οι μεγάλοι υποστη-
ριχτές μας ως προς τα ελληνικά
μας ονόματα», τονίζει ο γενικός δι-
ευθυντής της εταιρείας. Τα Κουρ-
τάκης, Αμέθυστος και Πλωμάρι
είναι πλέον «οικογενειακό όνομα»
για τους Ελληνοαμερικανούς.

Αργά, όμως, γίνονται αποδεκτά
τα κρασιά της Ελλάδας εκτός της

ελληνικής αγοράς κι υπάρχει ακόμη
πολύς δρόμος μάρκετινγκ και προ-
βολής για να καθιερωθούν και να
γίνουν «κατεστημένο», διαπιστώνει
ο κ. Ιωάννου. Και πάντως η ποι-
ότητα και η αντίστοιχη τιμή που
προσφέρεται τις δύο τελευταίες δε-
καετίες έχουν ξεπεράσει κάθε προ-
ηγούμενο. Οι μοναδικές ποικιλίες
των ελληνικών αμπελώνων και τα
κρασιά της Ελλάδας κλασικοποι-
ούνται σήμερα παγκοσμίως και με
την πάροδο του χρόνου θα φανεί
η διείσδυση αυτή. Με την προ-
ώθηση που γίνεται από τους σομελιέ
σε εστιατόρια-«κλειδιά» και τη λια-

νική τους αφυπνίζεται σήμερα το
αγοραστικό κοινό γιατί προσεγγί-
ζουμε κάθε υποψήφιο πελάτη μας
για το ελληνικό κρασί έναν προς
έναν σχεδόν.

Παρουσιάζοντας μερικά από τα
«δυνατά» κρασιά της «Nestor Im-
ports», ο κ. Ιωάννου αναφέρει ότι
από τις πιο αξιόλογες ποικιλίες ελ-
ληνικών αμπελώνων που κάνουν
τη  μετάβαση από το πριν στο τώρα
στην ιστορία του ελληνικού κρασιού
στις ΗΠΑ είναι  το Μοσχοφίλερο
(Μαντινεία), το Ασύρτικο (Σαντο-
ρίνη) ως προς το λευκό κρασί και
το Αγιωργήτικο (Νεμέα) και Ξηρό-

μαυρο (Νάουσσα) ως προς το κόκ-
κινο. Το ήπιο και μοσχομυριστό
Μοσχοφίλερο είναι φίλος κάθε ου-
ρανίσκου, λέει ο κ. Ιωάννου. Το
Ασύρτικο ιδιαίτερα της Σαντορίνης
από όπου και προέρχεται είναι πιο
πολύπλοκης γεύσης, κριτσανιστή
και φρουτώδης. Το Αγιωργήτικο
ποικίλει από παραγωγό σε παρα-
γωγό. Τα ελαφριάς γεύσης κρασιά
«μπουτίκ» ανήκουν στους παραγω-
γούς που προτάσσουν πιο σοβαρό
στυλ αλλά σε καλές τιμές. Σ’ αυτά
ανήκουν τα «GWC» και «Kouros»
του Κουρτάκη. Πολύ... εκφραστικό
είναι το Ξηρόμαυρο. Της Νάουσας

είναι φρουτώδες με ανθεκτικές τα-
νίνες σε πρώιμη ηλικία που όταν
ωριμάσει παίρνει τα χαρακτηριστικά
της βαρύτητας του βραβευμένου
ιταλικού Nebbiolo. Η «Nestor» ει-
σάγει από τον Χρυσοχόου, Νάουσα
και από τον Βογιατζή, Κοζάνη.

Εκτός από τους γηγενείς αμπε-
λώνες υπάρχουν σήμερα στην Ελ-
λάδα οινοποιεία που παράγουν
εξαιρετικής ποιότητας κρασιά - ποι-
κιλίες όπως το Καμπερνέ, Μερλό,
Σαρντονέ, Σοβινιόν λευκό, όπως
και το Σατό Τζούλια που ξεπερνούν
τη φήμη των αμπελώνων της Νάπα
και του Μπορντό.
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«Nestor Ιmports»: Με τη σοφία του ελληνικού κρασιού 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δυναμικά από το 1984

Δείγμα σύγχρονης γραμμής εμφιάλωσης κρασιού στο οινοποιείο του
Κτήματος Κώστα Λαζαρίδη. Το επώνυμο κρασί, ιδιαίτερα το Μερλό,
που εισάγει στην Αμερική η εισαγωγική «Nestor Imports» είναι γνώ-
ριμο και στους Αμερικανούς οινοπότες. Το Κτήμα στην Αδριανή της
Δράμας από το 1992 και στο Καπανδρίτι Αττικής είναι έργο ζωής
του Κώστα Λαζαρίδη που γράφει ξεχωριστό κεφάλαιο στην οινοποι-
ητική παράδοση της Ελλάδας φτάνοντας σήμερα σ’ όλο τον Κόσμο.
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Του Αρη Παπαδόπουλου

Η
 Μαρλαφέκας έχει δια-
δρομή 63 ετών στην
αγορά των αναψυκτι-
κών και κυρίαρχο χα-
ρακτηριστικό της σε

αυτή την πορεία είναι ο απόλυ-
τος σεβασμός στον καταναλω-
τή, κυρίως μέσω της επιλογής
με αυστηρό και επιλεκτικό τρό-
πο των καλύτερων και ποιοτι-
κότερων υλικών, προκειμένου
να δημιουργούνται μοναδικές
γεύσεις, πάντοτε βέβαια προ-
σαρμοσμένα  στις ανάγκες της
κάθε εποχής. Τα τελευταία χρό-
νια έχει γίνει κάτι σαν μανία
στον Ελληνα καταναλωτή, κυ-
ρίως στη νεολαία. Τη ζητάνε
παντού. Από τις καφετέριες, τα
περίπτερα, τα μπαρ στους κινημα-
τογράφους, ενώ γεμίζουν πολλά οι-
κιακά ψυγεία.

Ολα ξεκίνησαν το 1950, όταν ο
Παναγιώτης Μαρλαφέκας, ιδρυτής
της επιχείρησης, δημιούργησε μία
μικρή βιοτεχνία σε ένα σχετικά πε-
ριορισμένο χώρο στην οδό Παντο-
κράτορος στην Παλαιά Πόλη της
Πάτρας.

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα τότε,
λειτουργούσαν άλλες 11 αναλόγου
μεγέθους επιχειρήσεις. Ο μοναδικός
τρόπος για να ξεχωρίσει κάποιος
ήταν να επιλέξει τα καλύτερα υλικά
και με το δικό του μεράκι να δημι-
ουργήσει μοναδικές συνταγές, με
την ελπίδα να τα προτιμήσει ο Πα-
τρινός καταναλωτής. Ο συνδυασμός
των δύο παραπάνω λειτούργησε
στην πράξη και έτσι οι πορτοκαλά-
δες, οι λεμονάδες και οι γκαζόζες
Λουξ, έγιναν τα αγαπημένα αναψυ-
κτικά των Πατρινών.

Τα χρόνια κύλησαν και η πορεία
της Λουξ ήταν σταθερά ανοδική.
Ωστόσο, η μικρή μονάδα της οδού
Παντοκράτορος δεν μπορούσε πλέ-
ον να καλύψει τις ανάγκες που εί-
χαν δημιουργηθεί στην αγορά. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την
άφιξη των πολυεθνικών στην Ελλά-
δα από το 1967, κατέστησαν επι-
τακτική την ανάγκη για μετεγκατά-
σταση της επιχείρησης σε άλλο χώ-
ρο. Στόχος ήταν η νέα μονάδα να
έχει μεγαλύτερη παραγωγική ικα-
νότητα αλλά και προηγμένες τεχνο-
λογίες ως απάντηση στον εντεινό-
μενο πλέον ανταγωνισμό. Ο Πανα-
γιώτης Μαρλαφέκας, έχοντας την
αμέριστη στήριξη της συζύγου του
Ιωάννας, πήρε την πιο κρίσιμη από-
φαση για την ιστορία της εταιρείας

μέχρι
σ ή μ ε ρ α .
Επιλέγει το φημισμένο Κεφα-
λόβρυσο, που τότε δεν είχε την πα-
ραμικρή υποδομή - ούτε ηλεκτρικό
υπήρχε αλλά ούτε καν τηλέφωνο -
για οποιαδήποτε βιομηχανική δρα-
στηριότητα. Είχε όμως στο υπέδα-
φός του έναν πραγματικό θησαυρό,
το περίφημο νερό του. Το κριτήριο
ήταν για άλλη μια φορά η ποιότητα
με οποιοδήποτε κόστος και η μετέ-
πειτα πορεία της επιχείρησης, απέ-
δειξε πως η επιλογή ήταν ορθή.

Και αυτό το έδειξε η μετέπειτα
ιστορία της εταιρείας.Και πράγματι.
Σε ερώτηση που αποδίδουν αυτή
τη συνεχή ανοδική πορεία και παρά
τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών,
ο διευθυντής μάρκετινγκ Πλάτων
Μαρλαφέκας, μας είπε ότι «στην πο-
ρεία αυτή των 63 χρόνων κυρίαρχο
χαρακτηριστικό ήταν ο απόλυτος
σεβασμός στον καταναλωτή, κυρίως
μέσω της επιλογής με αυστηρό και
επιλεκτικό τρόπο των καλύτερων
και ποιοτικότερων υλικών,  η  αγνό-
τητα και η αυθεντική παράδοση,  το
μεράκι, η έμφαση στην καινοτομία
και η ανιδιοτελή προσφορά στην
κοινωνία. To 1989 η είσοδος στην
εταιρεία των τριών γιών του ιδρυτή
Ιωάννη, Κωνσταντίνο και Πλάτωνα
Μαρλαφέκα, οι επενδύσες που ακο-
λούθησαν, η στοχευμένη επικοινω-
νιακή και εμπορική πολιτική και κυ-
ρίως η σταθερή ποιότητα και γεύση
συνέβαλαν στο να γίνουν τα προ-
ϊόντα μας τα αγαπημένα αναψυκτι-
κά των Ελλήνων».

Στην ερώτηση αν η εταιρεία έχει
πληγεί από την κρίση ή αντίθετα
την ευνόησε επειδή παράγει ελλη-
νικά προϊόντα, ο κ. Μαρλαφέκας

μας είπε ότι «από
το ξέσπασμα της κρί-
σης το 2008, άρχισε να διαφαίνεται
σιγά-σιγά μια σαφή μεταστροφή της
επιλογής των καταναλωτών προς τα
αμιγώς ελληνικά προϊόντα. Αυτή η
επιλογή είναι μια από τις αιτίες που
αύξησαν τη ζήτηση των προϊόντων
μας, αφού η γενικότερη τάση να
στηρίζουμε την Ελλάδα ήταν ένα
μέσο για να ξεφύγουμε από την κρί-
ση. Αυτό βέβαια θα έπρεπε να συμ-
βαίνει γενικότερα αφού τα ελληνι-
κά προϊόντα είναι ποιοτικά και δί-
νουν το στίγμα της παράδοσης και
της αγνότητας».

Οπως πρόσθεσε ο διευθυντής
μάρκετινγκ, «η Λουξ -παρά τη γενι-
κή πτώση που παρατηρείται στον
κλάδο των αναψυκτικών- καταγρά-
φει συνεχή αύξηση των πωλήσεων,
που μεταφράζεται σε αύξηση του
μεριδίου αγοράς, καθώς και ολοένα
και μεγαλύτερη διείσδυση στην εγ-
χώρια και ξένη αγορά».

Ερωτηθείς αν θα μπορέσει η
εταιρεία να ανταποκριθεί σε μία ζή-
τηση του μεγέθους της αμερικανι-
κής αγοράς, ο κ. Μαρλαφέκας μας
απάντησε ότι «με δεδομένο ότι τα
προϊόντα της εταιρείας μας απευ-
θύνονται στο εξωτερικό σε συγκε-
κριμένες αγορές κυρίως ‘delicates-
sen’ είναι απόλυτα βέβαιο ότι η ζή-
τηση στα σημεία αυτά μπορεί να
καλυφθεί χωρίς κάποιο ιδιαίτερο
πρόβλημα ακόμη και σε μια αγορά
όπως η αμερικανική. Επιπλέον, η
εταιρεία βρίσκεται στην τελική ευ-
θεία ενός μεγάλου πλάνου επένδυ-
σης που θα της δώσει τη δυνατότη-

τα δημιουρ-
γίας νέων γραμμών παραγωγής

τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για
νέα καινοτόμα προϊόντα που ετοι-
μάζει, προκειμένου να αυξήσει την
εξωστρέφεια και την διείσδυσής της
στις ήδη υπάρχουσες, αλλά και σε
νέες αγορές».

Προϊόντα της Λουξ
Τα αναψυκτικά Λουξ κυκλοφο-

ρούν σε 8 διαφορετικές γεύσεις -
πορτοκάλι, λεμόνι, βύσσινο, mix,
cola, γκαζόζα, σόδα και τόνικ.

Από τις προϊοντικές προτάσεις
της εταιρείας, δεν θα μπορούσαν να
λείπουν οι φυσικοί χυμοί, οι οποίοι
εντάχθηκαν στην οικογένεια, το κα-
λοκαίρι του 2008. Τα νέα ολόφρε-
σκα προϊόντα, κυκλοφορούν σε 4
γεύσεις: πορτοκάλι, ροδάκινο, μήλο-
πορτοκάλι-καρότο, χυμός πλούσιος
σε βιταμίνες B, C και E και το μονα-
δικό κοκτέιλ 9 φρούτων και 7 βιτα-
μινών extra-9, και σε ξεχωριστές συ-
σκευασίες του 1 lt και των 250 ml
και αποτελούν το τέλειο τονωτικό
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για
μικρούς και μεγάλους.

Από 100% φυσικό χυμό φρού-
των και χωρίς ίχνος ζάχαρης και
συντηρητικών, οι νέοι χυμοί Λουξ
χαρίζουν ενέργεια κι ευεξία. Εμπε-
ρικλείοντας όλες τις βιταμίνες και
τα θρεπτικά συστατικά που είναι
απαραίτητα για τη φυσική ενίσχυση
του οργανισμού, οι φυσικοί χυμοί
Λουξ προσφέρουν μοναδικούς συν-
δυασμούς γεύσεων από εκλεκτά
φρούτα. Σήμερα διαθέτει τρεις
ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονά-
δες, που εκτείνονται σε συνολική

έκταση 33.000 τ.μ., από τα οποία
τα 7.800 τ.μ. είναι
στεγασμένοι χώροι. Η
πρώτη είναι στην πε-
ριοχή Κεφαλόβρυσο
όπου γίνεται η παρα-
γωγή των προϊόντων
της, η δεύτερη είναι
το κέντρο διανομής
της που βρίσκεται
στην περιοχή Σαρα-
βάλι και η 3η μονά-
δα βρίσκεται στο
Αίγιο και αφορά
την καθετοποιημέ-
νη παραγωγή της
συσκευασίας P.E.T.
Επιπλέον, το Νοέμ-
βριο του 2008 προ-
στέθηκε, ένα νέο
υπερσύγχρονο κέν-

τρο logistics στην Αττι-
κή, με στόχο να καλύψει τις συνε-
χώς αυξανόμενες ανάγκες για μεί-
ωση του κόστους μεταφοράς, και
του χρόνου παράδοσης των προϊόν-
των. Η παραγωγή της Λουξ είναι πι-
στοποιημένη με ISO 9001:2008
και ISO 22000:2005. Η ανάπτυξη
του δικτύου της, υποστηρίζεται από
450 και πλέον αντιπροσώπους, πα-
ρέχοντάς τους όλα τα βοηθητικά μέ-
σα πώλησης, όπως ψυγεία, ράφια,
καθώς και πλήρες διαφημιστικό υλι-
κό και οι οποίοι καλύπτουν γεω-
γραφικά το σύνολο της χώρας.

Εξαγωγές πραγματοποιούνται σε
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία,
Κύπρο, Ελβετία, Αυστραλία, Η.Π.Α.,
Καναδά, Παναμά και Κίνα. Επίσης,
η εταιρεία έχει στραφεί στην αγορά
των Αραβικών Εμιράτων, Ισραήλ και
Ουκρανίας όπου η ζήτηση στα ει-
σαγόμενα προϊόντα είναι μεγάλη.

Επειδή όμως η Λουξ είναι πλέον
μία μεγάλη εταιρεία. Και σαν τέ-
τοια, αναγνωρίζοντας τη σημαντι-
κότητα της συμμετοχής όλων στην
ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης απέ-
ναντι σε περιβαλλοντικά και κοινω-
νικά ζητήματα, αλλά και λαμβάνον-
τας υπόψη της την πρωταρχική ση-
μασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης για τη δημιουργία και ανά-
πτυξη σύγχρονων υγιών επιχειρή-
σεων, έχει εντάξει στις δραστηριό-
τητές της μια σειρά ενεργειών και
προγραμμάτων με ιδιαίτερη ευαι-
σθησία απέναντι σε θέματα όπως η
προστασία του περιβάλλοντος, η
υποστήριξη και ενίσχυση της τοπι-
κής κοινωνίας μέσα στην οποία δρα-
στηριοποιείται, η αλληλεγγύη απέ-
ναντι στις ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες.

Μία καθαρά ελληνική απόλαυση αναψυκτικών 
με 8 γεύσεις, που κέρδισε τις νέες γενιές 
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Π
οιος δεν ξέρει τον καφέ
Λουμίδη; Το πρωινό ξύ-
πνημα εξακολουθεί να
είναι συνώνυμο του καφέ
Λουμίδη για εκατομμύρια

Ελληνες στη γενέτειρα και στο εξω-
τερικό. Από το 1919 όταν άνοιξε
στον Πειραιά το πρώτο κατάστημα
πώλησης «έτοιμου καφέ Λουμίδης»
και από το 1926 όταν έγινε Λουμί-
δης Παπαγάλος, ως σύμβολο του
βραζιλιάνικου καφέ, ο Λουμίδης άλ-
λαξε για πάντα τα δεδομένα στην
κατηγορία του ελληνικού καφέ.
Διόλου τυχαία αφού ως αποτέλεσμα
εκτεταμένης έρευνας και επίπονων
προσπαθειών ανοίγει κάποιος ένα
φακελάκι ελληνικού καφέ και
πλημμυρίζει με άρωμα ο χώρος.

Από το 1974 λειτουργεί στα Οι-
νόφυτα ένα υπερσύγχρονο εργο-
στάσιο, εξειδικευμένο στην
παραγωγή καφέ, το οποίο καλύπτει
τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς
σε ελληνικό καφέ. Ετησίως εκεί πα-
ράγονται 6.000.000 κιλά ελληνικού
καφέ, ενώ μόνο μέσα στην τελευ-
ταία δεκαετία έχει διπλασιαστεί ο
όγκος παραγωγής.

Ο Λουμίδης παράγει καφέ για
κάθε γούστο και ήταν και αυτός
που καθιέρωσε και τον ελληνικό
καφέ χωρίς καφεϊνη και μάλιστα
χωρίς να χαθεί ούτε ίχνος της μυρω-
διάς και της απόλαυσής του.

Παράλληλα, τα τελευταία χρό-
νια ο Λουμίδης Παπαγάλος βάζει
την τέχνη σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Μέσω της συνεργασίας του με τους
γνωστότερους Ελληνες ζωγράφους
(Σάμιος, Σταθόπουλος, Κτιστοπού-
λου και Μυταράς) έχει δημιουργή-
σει μια σειρά αντικειμένων
(πιατάκια, φλιτζάνια, κανάτες, πο-
τήρια κ.α.) ταιριάζοντας έτσι, την
απόλαυση της τέχνης με την από-
λαυση του καφέ.

Επίσης, και είναι σημαντικό να
ειπωθεί, την τελευταία 15ετία η
εταιρεία έχει επεκταθεί σε πολλούς
άλλους τομείς, μεταξύ άλλων και το
εξαγωγικό εμπόριο. Από το 1992, η
εταιρεία έχει επεκταθεί και στις
ΗΠΑ, εισάγοντας μια μεγάλη γκάμα
ελληνικών τροφίμων, που περιλαμ-
βάνουν εκτός του καφέ, λάδια,
ελιές, κονσέρβες, κομπόστες, μπι-
σκότα, μακαρόνια κ.ά.

Ο κ. Σωτήρης Λουμίδης 
για την εταιρεία του

Ο «Ε.Κ.» απευθύνθηκε στον μέ-
τοχο και στέλεχος της εταιρείας
(και συγγραφέα για τους μη γνωρί-
ζοντες) Σωτήρη Λουμίδη για την
εταιρεία Loumidis Foods που δρα-

στηριοποιείται στις ΗΠΑ.
«Εθνικός Κήρυξ»: Είναι σε όλους

γνωστή η ταύτιση του ονόματος Λου-
μίδη με τον καφέ γιατί ποιος δεν γνω-
ρίζει το «Εκαστος στο είδος του και ο
Λουμίδης στους καφέδες». Εδώ όμως
βλέπουμε ότι η εταιρεία σας Loumi-
dis Foods διαθέτει στην αμερικανική
αγορά μία μεγάλη ποικιλία προϊόν-
των.

Σ. Λουμίδης: Σωστά τα λέτε. Με
τον καφέ μάς έμαθε ο κόσμος και
με τον καφέ κερδίσαμε την εκτί-
μηση και την εμπιστοσύνη των κα-
ταναλωτών. Το μεράκι όμως για τη
δουλειά και η επιθυμία να προσφέ-
ρουμε στην Ομογένεια της Αμερι-
κής και του Καναδά τα ποιοτικά
ελληνικά προϊόντα που θυμίζουν
την πατρίδα, μας έκανε να επεκτα-
θούμε γενικότερα στον κλάδο των
τροφίμων.

«Ε.Κ.»: Πότε ξεκινήσατε την Lou-
midis Foods και σε ποιες πολιτείες
δραστηριοποιείστε;

Σ. Λουμίδης: Η εταιρεία ιδρύ-
θηκε το 1992 (έχουμε δηλαδή
πάνω από 20 χρόνια δραστηριότητα
στην Αμερική) και το δίκτυο διανο-
μής μας καλύπτει όλες τις ΗΠΑ και
τον Καναδά. Με δικά μας μέσα και
σε συνεργασία με δικούς μας αντι-
προσώπους διαθέτουμε στην αγορά

πάνω από 500 κωδικούς προϊόντων.

«Ε.Κ.»: Ποια είναι η γνώμη σας
για την Ομογένεια της Αμερικής;

Σ. Λουμίδης: Προσωπικά τρέφω
μια μεγάλη εκτίμηση για τους αν-
θρώπους αυτούς (ιδιαίτερα τους πα-
λιούς) οι οποίοι ξενιτεύθηκαν και
μέσα σε αντίξοες συνθήκες κατάφε-
ραν να προκόψουν και να διατηρή-
σουν την αγάπη τους για την
Ελλάδα. Πιστεύω επίσης ότι δεν
έχουν εκτιμηθεί από καμία ελλη-
νική κυβέρνηση οι δυνατότητες της
Ομογένειας και η δύναμη που έχει
να επηρεάζει καταστάσεις. Είναι
δυστυχώς κρίμα, γιατί πιστεύω ότι
πολλά θα μπορούσαν να προσφέ-
ρουν (πέραν των όσων ήδη προ-
σφέρουν) αν είχαν κάποια
διαφορετική μεταχείριση.

«Ε.Κ.»: Ποιες είναι οι αντιδράσεις
των Αμερικανών για τα ελληνικά προ-
ϊόντα;

Σ. Λουμίδης: Δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι η ποιότητα των ελλη-
νικών προϊόντων είναι
α σ ύ γ -

κριτη. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα
εκμεταλλευτεί σωστά. Οποιος δοκι-
μάσει για πρώτη φορά γίνεται φα-
νατικός υποστηρικτής. Πρέπει
λοιπόν να διαδώσουμε ο καθένας
με τον τρόπο του τις γευστικές αξίες
των ελληνικών προϊόντων και να
προωθήσουμε στο ευρύτερο κατα-
ναλωτικό κοινό την εικόνα «Greek
products», όπως έγινε τα τελευταία
χρόνια με το γιαούρτι. Τα τυροκο-
μικά μας προϊόντα , οι ελιές, το
λάδι, οι πιπεριές, το μέλι, τα παρα-
δοσιακά μας φαγητά και οι σπιτικές
συνταγές μας είναι μερικά μόνο
δείγματα.

«Ε.Κ.»: Πείτε μας κάτι για τα μελ-
λοντικά σας  σχέδια;

Σ. Λουμίδης: Η Αμερική είναι
μια τεράστια αγορά και οι δυνατό-
τητες επέκτασης απεριόριστες. Πρέ-
πει όμως να υπάρχουν στόχοι,
συστηματική δουλειά και επίμονη
προσπάθεια. Εμείς θα συ-
νεχίσουμε

την προσπάθειά μας να φέρουμε
και άλλα ποιοτικά προϊόντα και να
διαδώσουμε το ελληνικό όνομα με
τη βοήθεια των συνεργατών μας και
με προβολές και γευστικές δοκιμές
των ελληνικών προϊόντων μέσα στις
μεγάλες αμερικανικές αλυσίδες τρο-
φίμων. Παράλληλα, θα ενισχύ-
σουμε με κάθε τρόπο τα εστιατόρια
να συμπεριλάβουν στο μενού τους
ελληνικά φαγητά και βεβαίως να
χρησιμοποιούν ελληνικά τρόφιμα.

«Ε.Κ.»: Θα θέλατε κάτι άλλο να
προσθέσετε;

Σ. Λουμίδης: Θα ήθελα με την
ευκαιρία που μου δίνετε, να ευχα-
ριστήσω τους καταναλωτές για την
αγάπη και την εμπιστοσύνη που
μας δείχνουνε γιατί χωρίς αυτούς
δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φθά-
σει εδώ που είμαστε.

Εκτός από τον καφέ η εταιρεία «Λουμίδης» 
μας φέρνει κι άλλα ελληνικά προϊόντα

Ορισμένα από τα προϊόντα που φέρνει η «Loumidis Foods» στα αμερικανικά ράφια. Το περίπτερο της «Loumidis Foods» στο Fancy Food
Show της Νέας Υόρκης 2013.

Τα γραφεία, οι εγκαταστέσεις και οι αποθήκες της «Loumidis Foods» στην Αστόρια.
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Δ
εν υπάρχει οικογένεια στην
Ελλάδα που να μην έχει
γευτεί το μέλι Αττική. Κι εί-
ναι φυσικό, αφού η πρώτη
μαρτυρία που έχουμε για

την ενασχόληση της οικογένειας
Πίττα με το μέλι είναι κατά τη διάρ-
κεια των Ολυμπιακών Αγώνων του
1896. Τότε ο πατέρας των ιδρυτών,
Γεώργιος Πίττας, διαφημίζει στην
εφημερίδα «Εστία» την επιχείρηση
που διατηρούσε «Εδωδίμων Αποι-
κιακών», στην οδό Σταδίου. Μεταξύ
των προϊόντων που διαφημίζει είναι
και το διάσημο, τότε, μέλι Υμηττού.

Το 1928, ο Αλέξανδρος Πίττας
(ο τρίτος από οκτώ αδέρφια) ανοί-
γει ένα κατάστημα στην οδό Σω-
κράτους που συσκευάζει και εμπο-
ρεύεται μέλι. Στη δουλειά ακολού-
θησε και ο μικρότερος αδερφός του,
Παναγιώτης, που ακόμη δεν είχε
κλείσει τα 20 χρόνια του. Τα δύο
αδέρφια δεν θα αργήσουν να αντι-
ληφθούν από πολύ νωρίς τη χρησι-
μότητα και την εμπορική αξία του
μελιού. Τα δυο αδέρφια αντιλαμβά-
νονται τις προοπτικές που ανοίγει
η συσκευασία του μελιού στη διά-
δοση και κατανάλωσή του και προ-
χωρούν σε μια ενέργεια πρωτοπο-
ριακή που άλλαξε ριζικά τον μέχρι
τότε τρόπο εμπορίας και διακίνησης
του μελιού προσφέροντας το ελλη-
νικό μέλι σε μικ-ρές συσκευασίες,
με την επωνυμία «Μέλι Υμηττού
Aττική».

Το πρώτο προϊόν ονομάστηκε
μέλι Υμηττού Αττική διότι προμη-
θευόταν θυμαρίσιο μέλι από τον
Υμηττό. Αργότερα οι δύο επιχειρη-
ματίες αγόραζαν θυμαρίσιο μέλι και
από άλλες περιοχές της Αττικής,
όπως Μεσόγεια, Μάνδρα κ.λπ. Και
το μέλι από μέλι Υμηττού Αττική
εξελίχθηκε σε μέλι Αττική τύπου
Υμηττού και στη συνέχεια έγινε το
γνωστό σε όλους μέλι Αττική.

Οι δύο νεόκοποι επιχειρηματίες
είχαν ως αρχή να αγοράζουν θυμα-
ρίσιο μέλι από μελισσοκόμους της
Ελλάδας, προσπαθώντας πάντα να
διατηρούν τη γεύση του μελιού που
συσκεύαζαν σταθερή.

Εκτοτε πέρασαν δεκαετίες. Τώρα
η «Αττική-Πίττας» αποτελεί πλέον
τη μεγαλύτερη επιχείρηση στον
κλάδο της και είναι η πρώτη που
καθιέρωσε το συσκευασμένο επώ-
νυμο μέλι στην Ελλάδα, με τη μάρ-
κα Αττική που κατόρθωσε να γίνει
συνώνυμο του ελληνικού μελιού.
Και μπορεί από τότε μέχρι σήμερα,
πολλά να έχουν αλλάξει, αλλά ένα
πράγμα παραμένει από τότε το ίδιο:
Η μοναδική γεύση και ποιότητα του
μελιού μας, του μελιού Αττική!

Ο «Ε.Κ.» απευθύνθηκε στην εται-
ρεία και στις ερωτήσεις μας, απάν-
τησε πρόθυμα η διευθύντρια προ-

ϊόντων Μαρίνα Χατζή, η οποία μάς
διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία παρα-
μένει μέχρι και σήμερα μία αμιγώς
οικογενειακή επιχείρηση.

Οπως είπε, συγκεκριμένα «η
εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1928
από τους Αλέξανδρο και Παναγιώτη
Πίττα. Τη δεκαετία του ‘70, ύστερα
από το θάνατο των δύο ιδρυτών
αναλαμβάνουν τη διοίκηση της
εταιρείας τα δύο παιδιά του Πανα-
γιώτη Πίττα, η Αλεξάνδρα και ο
Γιώργος, η δεύτερη γενιά, μαζί με
τη θεία τους, Ελένη, χήρα του Αλέ-
ξανδρου Πίττα. Η εταιρεία μέχρι σή-
μερα εξακολουθεί και είναι αμιγώς
οικογενειακή και απασχολείται και
η τρίτη γενιά στην εταιρεία, η Κα-
τερίνα Χαζάπη, κόρη της Αλεξάν-
δρας Πίττα-Χαζάπη και η Μαρία
Πίττα, κόρη του Γιώργου Πίττα».

Στην ερώτηση ποιες είναι οι αυ-
στηρές διαδικασίες ασφάλειας πα-
ραγωγής HACCP που τηρεί η εται-
ρεία, η κ. Χατζή απάντησε ότι «η
εταιρεία Αττική είναι από τις πρώτες
στην Ελλάδα που τηρεί αυστηρά τις
διαδικασίες ασφάλειας παραγωγής
HACCP και από τις πρώτες (από το
1998) που εφάρμοσαν σύστημα
διασφάλισης ποιότητας ISO9001.
Εχει συμμετάσχει και διακριθεί δύο
φορές στο πρώτο επίπεδο ‘Δέσμευ-
ση για την Ποιότητα’ του ευρωπαϊ-
κού μοντέλου EFQM (European Fe-
deration Of Quality Management).
Επίσης, ήταν από τις πρώτες εται-
ρείες που εφάρμοσαν το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας ISO 22000,
το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις
αρχές του HACCP. Γι’ αυτό άλλω-
στε, δεν είναι τυχαίο που το μέλι
της Αττική φημίζεται για την υψηλή
του ποιότητα και έχει τιμηθεί διε-
θνώς με δεκάδες βραβεία για τη
γεύση και την ποιότητα του».

Ερωτηθείσα αν η κρίση έχει δυ-
σκολέψει την εξαγωγική προσπά-
θεια της εταιρείας που έχει ανοιχθεί
σε πολλές χώρες, η κ. Χατζή ανά-
φερε ότι «βασικό στοιχείο της στρα-
τηγικής & φιλοσοφίας της εταιρείας
Αττική από την ίδρυσή της είναι η

επέκταση στις αγορές του εξωτερι-
κού, φέρνοντας το εκλεκτό ελληνι-
κό μέλι Αττική σε κάθε μέρος του
Κόσμου. Εμείς στην εταιρεία Αττική
αντιμετωπίζουμε την κρίση σαν ευ-
καιρία. Σήμερα αποδεικνύεται πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι
η προσφορά επωνύμων προϊόντων
στους καταναλωτές προσφέρει την
υπεραξία της εγγύησης, της ασφά-
λειας και της μοναδικότητας. Το ελ-
ληνικό μέλι Αττική αποτελεί προϊόν
πρεσβευτή της χώρας μας στο εξω-
τερικό. Εξάγεται από το 1928 σε
πάνω από 30 χώρες, είναι τοπο-
θετημένο στις μεγαλύτερες αλυ-
σίδες παγκοσμίως και συνδυάζει
επιτυχώς το τρίπτυχο εγγύησης,
ασφάλειας και μοναδικότητας. Οι
παράγοντες αυτοί συμβάλλουν και
οδηγούν στη σταθερή πορεία και
παρουσία των προϊόντων Αττική
στο εξωτερικό».

Με δεδομένο ότι η εταιρεία στη-
ρίζει όχι μόνο την παραγωγή αλλά
και την επιμόρφωση μελισσοκόμων,
ρωτήσαμε το επίπεδο στο οποίο βρί-
σκεται σήμερα η μελισσοκομία στην
Ελλάδα και βεβαίως, αν μπορούν
νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν σο-
βαρά με αυτή. Σύμφωνα με την
απάντηση, «τα τελευταία 15 χρόνια,
περίπου το 40% των Ελλήνων με-
λισσοκόμων έφυγε σταδιακά από το
επάγγελμα, κυρίως λόγω ηλικίας.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια μπαί-
νουν νέα παιδιά στο επάγγελμα και
αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και
επειδή η κατανάλωση του μελιού
αυξάνεται στη χώρα μας, όπως επί-
σης και οι εξαγωγές, υπάρχει χώρος
για τους νέους που θέλουν να ασχο-
ληθούν. Η δυσκολία στη μελισσο-
κομία έγκειται στην απόκτηση της
γνώσης. Εμείς σαν εταιρεία από το
2002 ακολουθούμε ένα ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα στήριξης της ορ-
γανωμένης μελισσοκομικής δραστη-
ριότητας, έχουμε εντάξει στο οργα-
νόγραμμά μας ανεξάρτητο τμήμα
ανάπτυξης της μελισσοκομίας,
επανδρωμένο με γεωπόνους μεγά-
λης εμπειρίας στη μελισσοκομία».

Σύμφωνα πάντα με την κ. Χατζή
«το τμήμα αυτό, σε συνεργασία με
το τμήμα αγορών της Αττική, έχει
αναπτύξει ένα πλαίσιο δράσεων που
στοχεύει στη βελτίωση και στην πε-
ραιτέρω τόνωση του μελισσο-
κομικού κλάδου και
περιλαμβάνει ενέρ-
γειες, όπως: παρο-
χή ενημέρωσης
προς τους μελισσο-
κόμους σχετικά με
την

ισχύουσα νομοθεσία, τις παρεχόμε-
νες επιδοτήσεις και τις δυνατότητες
χρηματοδότησης των δραστηριοτή-
των τους, παραγωγή και διανομή
εγχειριδίου πρακτικών μαθημάτων
και συμβουλών για τον κλάδο, τον
τρόπο οργάνωσης των εργασιών στις
διάφορες εποχές του χρόνου και εκ-
παίδευση στις μελισσοκομικές πρα-
κτικές, υλοποίηση επιμορφωτικών
σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων με
εσωτερικούς εκπαιδευτές και καθη-
γητές πανεπιστημίου στην έδρα της
μελισσοκομίας, που στόχο έχουν τη
μετατροπή της μελισσοκομίας από
ερασιτεχνική σε επαγγελματική

δραστη-
ριότη-
τα, την
αποδο-
τικότε-
ρη ορ-
γ ά ν ω -
ση των
σ τ α -
δ ί ω ν
παρα -
γωγής
και την
κ α λύ -
τ ε ρ η

αντιμετώ-
πιση των πιθανών κινδύ-

νων που μπορεί να προκύψουν
στη διάρκεια του χρόνου, διεξα-

γωγή ενημερωτικών συναντήσεων
με ομάδες παραγωγών μελισσοκό-
μων για ανταλλαγή εμπειριών και
επίλυση τυχόν προβλημάτων παρα-
γωγής σε συλλογικό επίπεδο. Μέσω
των δράσεων αυτών, η γνώση και η
ενημέρωση των μελισσοκόμων έχει
αυξηθεί με αποτέλεσμα τη βελτίωση
τόσο της ποιότητας όσο και της πο-
σότητας του παραγόμενου προϊόν-
τος».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εται-
ρεία παράγει επίσης ταχίνι, βανίλια,
μαρμελάδες και άλλα γλυκά εποχής.
Ετσι στην ερώτηση πόσο ζητούνται
αυτά στο εξωτερικό μιας και απο-
τελούν παραδοσιακά ελληνικά γλυ-
κίσματα, πιθανώς άγνωστα εκτός
Ελλάδας, η κ. Χατζή μας είπε ότι «η
ζήτηση για τα λοιπά ελληνικά πα-
ραδοσιακά προϊόντα Αττική είναι
εξίσου μεγάλη. Ελληνες του εξωτε-
ρικού αλλά και ξένοι τα επιλέγουν
για τη διατροφή τους. Ενδεικτικά
αναφέρω τη συνεχή εξαγωγή χαλβά
Αττική σε μεγάλη αλυσίδα της Πο-
λωνίας, τη σταθερή εξαγωγή ταχίνι
με ελληνικό μέλι και πάστα φουν-
τουκιού Αττική στην Αμερική. Τα
προϊόντα της Αττική τοποθετούνται
και εξάγονται παγκοσμίως εξαιτίας
της ανώτερης ποιότητας και γεύσης
τους και όχι βάσει της εξοικείωσης
και ενσωμάτωσής τους στο καθημε-
ρινό διαιτολόγιο των καταναλωτών
παγκοσμίως».

Η εταιρεία που τάισε με μέλι όλη την Ελλάδα
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Της Ελένης Καλογερά

Τ
ο «Parthenon Foods, Inc.» στο
Φέρβιου της Νέας Ιερσέης με
την ταμπέλα που γράφει
πάνω πάνω «εισαγόμενα ελ-
ληνικά προϊόντα ποιότητας»

και στη συνέχεια «αμερικανικά ντε-
λικατέσεν τυριά και σαλαμικά για
σάντουιτς», το ελληνικό το μαγαζί
με τον καφέ, τους χυμούς και τ’ ανα-
ψυκτικά, τις καθημερινές και κυρια-
κάτικες εφημερίδες, πάνω ράφι ο
«Εθνικός Κήρυκας», κι ακόμα τα
οπτικοακουστικά, τα βίντεο και τις
κασέτες δηλαδή για μια διαδρομή
Νιου Τζέρσεϊ - Αστόρια και πίσω ή
ακόμα και το σπίτι μιας προ διαδι-
κτυακής και facebook εποχής που
περνά και πίσω δε γυρνά ανήκει
αποκλειστικά κι αγαπημένα και για
38 πάει στα 39 χρόνια στον Ελληνα
Καρδιτσιώτη Κώστα Αλεξίου ή στον
Γκας όπως τον φωνάζουν φιλικά οι
Αμερικανοί πελάτες του.

Ακούγοντας τον κ. Αλεξίου να
μιλά για το κατάστημά του, για τους
πιστούς Ελληνες πελάτες του που
ψωνίζουν από το «Parthenon» «με
ό,τι πρέπει να έχει το ελληνικό
σπίτι», απ’ το λάδι και τη φέτα ως τη
σπανακόπιτα και τον μπακλαβά και
για τους φίλους των ελληνικών προ-
ϊόντων Αμερικανούς -κι έχει αρκε-
τούς από αυτούς- αντιλαμβάνεσαι
αυτό που έχει πει ο πρόεδρος της
«Krinos Foods», Ερικ Μοσκαχλαϊδης,
πως σ’ ένα σούπερ μάρκετ άντε να
βάλεις δύο τρία ελληνικά προϊόντα,
σ’ ένα «παντοπωλείο» όμως μπορείς
να βάλεις ...τα πάντα! 

Τα πάντα ως και «φιλικά, πέντ έξι
κάσες λάδι που μπορεί να φέρει ένας
Ελληνας μικροεισαγωγέας» είπε ο κ.
Αλεξίου. Ωστόσο, τα τρόφιμα που
διαθέτει στο μαγαζί του για την πι-
στή ελληνική πελατεία του προμη-
θεύεται από τις μεγάλες εταιρείες ει-
σαγωγής και παρασκευής ελληνικών
προϊόντων «Κρίνος» και «Φάντης».

«Χρωστάω πολλά στους Ελληνες,
όλη την Ομογένεια και την κοινό-
τητά μου «της Αναλήψεως», που μ’
έχουν υποστηρίξει και με υποστηρί-
ζουν συνέχεια από το 1975, όταν
πήρα το μαγαζί», είπε με συγκίνηση
ο κ. Αλεξίου στον «Ε.Κ.» με την ευ-
καιρία του ενθέτου για τα εισαγό-

μενα ελληνικά τρόφιμα, όπως αυτά
με τα οποία γεμίζει κι αδειάζει για
να ξαναγεμίσει το «Παρθενών».
«Τους ευχαριστώ όλους μ’ όλη μου
την καρδιά», συνέχισε, «όπως ευχα-
ριστώ και τα παιδιά μου που από μι-
κρά τα είχα μαζί μου εδώ και με βοη-
θούσαν!» 

Ενα από τα παιδιά του κ. Αλεξίου,
ο Ευγένιος, ο δεύτερος γιος, ο τριαν-
ταπεντάχρονος ηλεκτρολόγος σή-
μερα, τον έκανε παππού με το δί-
χρονο σχεδόν Κωνσταντίνο που
φέρνει και το όνομά του. 

Ο πρώτος του γιος, ο Γιώργος, στα
σαράντα του τώρα υπηρετεί στην
Αστυνομία του Φέρβιου. Από το Λε-
οντάρι, κοντά στο Δομοκό, στη θά-
λασσα, κι από το καράβι «Ολυμπία»
κι ένα σάλτο το 71 στέριωσε στο
Φέρβιου. Δούλεψε οικοδομή ως το
‘75 οπότε κι... ανέβηκε ψηλά στο
«Παρθενών». «Στα εγκαίνια του μα-

γαζιού» θυμάται ο κ. Αλεξίου «ο
άγνωστός μου τότε Εντι πρόσφερε
ένα 20δόλαρο που έγραψε πάνω του
‘καλή τύχη’».

Νοιώθει ότι την έχει με το μέρος
του ο ίδιος και το μεταφέρει στον
συνομιλητή του άσχετα αν από τα
λαχεία, που κι από αυτά πουλάει στο
μαγαζί, «έκανε» έναν πατριώτη κά-
τοχο 3,5 εκατομμυρίων κι έναν μη
Ελληνα εκατομμυριούχο.

«Εξαφανίστηκε από τη γειτονιά
μια μέρα ο Εντι, χάθηκε...» συνέχισε
ο κ. Αλεξίου. «Είκοσι πέντε χρόνια
μετά, κάποια άλλη μέρα σήκωσα το
κεφάλι μου και τον είδα μπροστά
μου. Αμέσως τον αναγνώρισα: ‘Γεια
σου Εντι’, του είπα ‘Γεια σου Γκας’,
μου απάντησε. ‘Ηρθα να γνωρίσω
στον εγγονό μου τη γειτονιά που με-
γάλωσα... τον έφερα να δει την εκ-
κλησία που πήγαινα...’».

Θα συμπλήρωνε ο «Ε.Κ.» στο
μπλοκ με τα πάντα του παντοπω-
λείου τ’ αγαθά, και τις αληθινές ιστο-
ρίες των αληθινών Ελλήνων. Ενας
από αυτούς, επισκέπτης στον «Παρ-
θενώνα του Φέρβιου», «κι ο αλησμό-
νητος Ηρακλής Διαματάρης, ο πατέ-
ρας του εκδότη σας», είπε λίγο πριν
μας καληνυχτίσει ο κ. Κώστας Αλε-
ξίου.

Παντοπωλείον «το Ελληνικόν»

Η πρόσοψη του Ντελικατέσεν «Παρθενών» του ομογενή Κώστα Αλεξίου στο Φέρβιου της Νέας Ιερσέης,
κοντά στην εκκλησία της Αναλήψεως, με τη βιτρίνα του «εντός πωλούνται πάσης φύσεως ελληνικά»
τυριά, λάδι και γλυκά, καφές, εφημερίδες και περιοδικά. Και για το δρόμο και την τύχη έτοιμα και δια-
θέσιμα κι όλα τα αμερικανικά. 

ΧΡΩΣΤΑΩ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΗ ΤΗΝ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ «ΤΗΣ ΑΝΑ-

ΛΗΨΕΩΣ», ΠΟΥ Μ’ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟ-

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ 1975, ΟΤΑΝ ΠΗΡΑ ΤΟ

ΜΑΓΑΖΙ

YIASOU ESTIATORIO
FINE GREEK CUISINE
2003 Emmons Avenue, Brooklyn, NY 11235

Tel.: (718) 332-6064

Fresh seafood, lamb chops, steaks. All
types of grilled fish: porgies, lavrakia,
synagrides, barbounia, shrimps, fish

fillets, 
black sea bass.

Choose from the large selec-
tion on our menus 

• Choose from our large se-
lection of Greek wines

• Full bar
• Flawless service
• Open daily for 
lunch & dinner

At Sheepshead Bay, enjoy your lunch or dinner 
with views of the water and fishing boats

Swordfish fillet 
Shrimp over rice 

Linguini with shrimp 
Cold and hot appetizers 

All types of salads 
and Greek pastries

Our specials

Yo u  w i l l  b e  i m p r e s s e d .  B r i n g  y o u r  f r i e n d s

Eating Fish is Good for Your Health

OUR hEALThy PROPOSAL:

EAT FISH. IT’S HEALTHY

Low-Fat, High Carb And Protein

Rich In Omega-3 fatty acids for longevity

The space is available for your special and social events
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Το Ινστιτούτο Ελληνικών Τροφίμων και Κρασιών είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός ενσωματωμένος στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, υπό τον φορολογικό
κώδικα 501 © (17) των ΗΠΑ. Μέλη του είναι Ελληνες παραγωγοί τροφίμων και
ποτών, οι Βορειοαμερικανοί εισαγωγείς και οι εκπρόσωποί τους.
Ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι να προκληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο
ενδιαφέρον για την ποιότητα, την ποικιλία, τις χρήσεις και το καλό που κάνουν
στην υγεία τα ελληνικά τρόφιμα, το κρασί και τα ποτά.
Εστιάζει στους Βορειομερικανούς δημοσιογράφους, τους εξειδικευμένους στα τρόφιμα
και στα ποτά, σε εκπαιδευτές στη μαγειρική και στην κουζίνα καθώς και στις
προωθητικές δράσεις μεταξύ των οποίων εκδηλώσεις δοκιμής γεύσεων, την  υποστήριξη
συνεδρίων με θέμα τα τρόφιμα, το κρασί και τα ποτά και την έκδοση περιοδικού με
θέμα την Γαστρονομία.
Στα μέλη περιλαμβάνονται επίσης παραγωγοί πρώτης γραμμής τροφίμων, κρασιών,
ποτών και διανομείς στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο τυγχάνει επίσης της
στήριξης ενός Συμβουλίου από διακεκριμένα μέλη όπως αναγνωρισμένοι
δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες που δρουν ως πανελίστες, ομιλητές
κι ως μια ανεκτίμητη πηγή γνώσης για τον Οργανισμό. Από την ίδρυσή του το 1992,
το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει 30 τουλάχιστον  εκδηλώσεις, από διεθνή σεμινάρια
έως περιφερειακές συναντήσεις κι από δοκιμή κρασιού έως επίδειξη μαγειρικής. Εχει
εισάγει ελληνικά τρόφιμα, κρασιά και ποτά σε χιλιάδες κόσμο προσκαλώντας τη
συμμετοχή του σε διάφορες εκδηλώσεις όπως «the Aspen Food and Wine Classic» και
«the Boston Wine Expo». Εχει υπερθεματίσει  στην ποιότητα, την ποικιλία και το
κάνει καλό στην υγεία της Ελληνικής Κουζίνας σε δημοσιογράφους και εμπορικούς
επαγγελματίες και επίσης σε διακεκριμένες εκδηλώσεις όπως: «the James Beard
Awards», «the Society of Wine Educators Annual Conference» και «the International As-
sociation of Culinary Professionals’ Annual Conference».
Εχει πραγματοποιήσει σεμινάρια για Ελληνικά Τρόφιμα και Κρασί στο Johnson and
Wales University, τον μεγαλύτερο στον Κόσμο εκπαιδευτή μαγειρικής. Ακόμη έχει επί
τούτου παρουσιάσει ελληνικά προϊόντα σε ανερχόμενους σεφ και κονεσέρ κρασιού
σε συνέδρια εργασίας του Τμήματος του American Institute of Wine and Food και του
Culinary Institute of America.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο ήταν ο ένας και μόνος χορηγός για τα ελληνικά τρόφιμα και
το κρασί στην 6η  annual «World’s of Flavor» στην «International Conference and Fes-
tival: Mediterranean Flavors, American Menus - Tastings the Future». Επίσης,
εκπαίδευσε επαγγελματίες στα ελληνικά τρόφιμα και το κρασί με πρώτη προτεραιότητα
ταξίδια για κορυφαίους δημοσιογράφους.
Τέλος, το Ινστιτούτο έχει συνεισφέρει ως κεντρικός πόρος και βιβλιοθήκη για όλους
τους Βορειομερικανούς που ζητούν πληροφορίες για τα ελληνικά τρόφιμα, το κρασί
και τα ποτά.
Το τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών είναι η ανυπολόγιστη προβολή της
ελληνικής κουζίνας. Εκατοντάδες άρθρα για τα ελληνικά τρόφιμα και κρασιά
εμφανίστηκαν στις μεγαλύτερες αμερικανικές εφημερίδες και περιοδικά.
Τα ελληνικά προϊόντα και πιάτα παρουσιάστηκαν στην μεγάλης και πρώτης
θεαματικότητας τηλεόραση. Το ραδιόφωνο μίλησε για τις αρετές της παραδοσιακής
ελληνικής διατροφής. Κυρίως όμως  υψηλής ποιότητας ελληνικά εστιατόρια
εμφανίστηκαν σ’ όλη την Αμερική σε αριθμούς ρεκόρ. Το γεγονός είναι ότι η ελληνική
κουζίνα καθιερώθηκε και είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα. Το Ινστιτούτο
ήταν καθοριστικό για την βελτίωση της εικόνας της ελληνικής μαγειρικής και
της αφύπνισης και ενημέρωσης του κοινού  σ’ αυτή. Συνεχίζοντας  τις
αποτελεσματικές και στοχευμένες προσπάθειες, το Ινστιτούτο φέρνει την
ελληνική κουζίνα στην επόμενη... πίστα στη Βόρεια Αμερική.

Ινστιτούτο Ελληνικών Τροφίμων 
και Κρασιών

Το περιοδικό «Γαστρονομία» του Ινστιτούτου Ελληνικών Τροφίμων και Κρασιών
κυκλοφορεί τον Νοέμβριο με φιλοξενούμενη συγγραφέα την διατροφολόγο,
Martha Rose Shulman, που γράφει τακτικά στο περιοδικό «Eating Well». 

Ο Ερικ Μοσκαχλαϊδης για το Greek Food and Wine Institute
Της Ελένης Καλογερά

Ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Ελληνικών Τροφίμων και Κρασιών Greek Food and Wine
Institute, μαζί με τον Γιάννη Μπουτάρη, άλλους Ελληνες στον τομέα, όπως η Κάθυ Σπηλιωτοπούλου,
συνιδρύτρια της «Nestor Imports», εκπροσώπους εταιρειών «Μεταξά», «Μέλισσα», «Μινέρβα»,
«Αττική», «Κουρτάκης» κ.ά., ο Ερικ Μοσκαχλαϊδης, πρόεδρος της «Krinos Foods» έχει συνδέσει
το όνομά του με το έργο της πρώτης οργανωμένης κίνησης προώθησης ελληνικών προϊόντων
στην αγορά των ΗΠΑ από τη δεκαετία του ’80.

«Ολοι μαζί», είπε στον «Ε.Κ.» «ενώσαμε δυνάμεις για να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό
για να προβάλουμε γενικά τα ελληνικά τρόφιμα και κρασιά στην Αμερική. Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί
κι οι Ισπανοι έκαναν πολύ σημαντική προβολή είτε με κρατική, είτε με ημικρατική επιχορήγηση.

Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα. Αν κι ο ίδιος προσέγγισα τον ΟΠΕ πολλές φορές στο
παρελθόν, δεν έκαναν τίποτα. Ετσι αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας». «Αφιερώσαμε»,
συνέχισε, «πολύ χρόνο και ενέργεια για να οργανώσουμε αρκετές εκδηλώσεις πανεθνικά σε
διάφορες Πολιτείες της Αμερικής. Πηγαίναμε μαζί με οινοπραγωγούς, σεφ και σομελιέ, για να
προβάλουμε και να γνωρίσουμε το ελληνικό φαγητό και το κρασί κατ’ αρχήν στους δημοσιογράφους
που στη συνέχεια θα έγραφαν γι’ αυτά και θα γίνονταν γνωστά μέσα από τον Τύπο και τα
εξειδικευμένα περιοδικά στο κοινό. Επίσης κάναμε εμπορικές εκθέσεις. Εκδώσαμε το περιοδικό
‘Γαστρονομία’ το οποίο κυκλοφορεί ακόμη. Δώσαμε πολλά για το Ινστιτούτο. Η αλήθεια είναι
ότι τα τελευταία χρόνια, απασχολημένοι όλοι με τόσα άλλα, για παράδειγμα ο κ. Μπουτάρης
έγινε δήμαρχος Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε το χρόνο που είχαμε γι’ αυτό. Αλλά το Ινστιτούτο
εξακολουθεί να συνεργάζεται με τις πιο σημαντικές Σχολές Μαγειρικής στις ΗΠΑ».



«Loi», τα «Σιμιγδαλένια»

Το βιολογικό λάδι που πήρε 
20 διεθνή βραβεία σε 5 χρόνια

Της Ελένης Καλογερά

Κριθαράκι, χυλοπίτες και τραχανάς-κουσκουσάκι, με βάση το σιμιγδάλι
από σπόρο ελληνικό, συνταγή παρασκευής από τη Μαρία Λόη και έλεγχο
ποιότητας μέχρι και τον τελευταίο κόκκο από το εργοστάσιο της αιωνόβιας
«Ηλιος», θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από τα τέλη Οκτωβρίου
οι Ελληνοαμερικανοί κατ’ αρχήν και στη συνέχεια όλοι οι φίλοι των
ζυμαρικών. Ζυμαρικά που δεν υπάρχουν στον ιταλικό κατάλογο πρώτα
και στη συνέχεια όλα τα άλλα που αναμένεται να ανταγωνιστούν την
«Αρχή» της φίλης μεσογειακής χώρας στην Αμερική.

Ο δρόμος των ελληνικών ζυμαρικών με το όνομα «Loi» στις ΗΠΑ,
σύμφωνα με τους αδελφούς Παντελή Τάφα, επικεφαλής, και Τριαντάφυλλο
Τάφα, σύμβουλο της εισαγωγικής εταιρείας «Hellenic Grocer LLC» που
εδρεύει στο Κονέκτικατ, ΗΠΑ, και στα Μελίσσια Αττικής, Ελλάδα, με τους
οποίους μίλησε ο «Ε.Κ.» με την ευκαιρία του ενθέτου «Ελληνικά Προϊόντα:
Εισαγωγές-Εξαγωγές», ξεκινά από δύο σημεία: Τη φιλία, κατ’ αρχήν και
τη συναδελφικότητα του Τριαντάφυλλου Τάφα με την διάσημη σεφ,
παγκόσμια πρέσβειρα της Λέσχης Μαγείρων Ελλάδας και ιδιοκτήτριας
του εστιατορίου «Loi» στο Μανχάταν, Μαρία Λόη, από την εποχή
συνεργασίας τους υπέρ της προστασίας της Λίμνης Τριχωνίδας, ο ίδιος ως
βιολόγος-οικολόγος και η κ. Λόη ως ακτιβίστρια.

Και τη σχέση των αδελφών Τάφα με τον Παναγιώτη Δάκο των
Ζυμαρικών «Ηλιος», με τον 125χρονο αλευρόμυλο στην Ελλάδα.

Οι δεσμοί αυτοί οδήγησαν στη συνεργασία των τριών μερών, οι δύο εξ
αυτών εκτιμώντας το πρόσωπο και το όνομα της Μαρίας Λόη καθώς η
ταύτισή της με τις αρχές της ελληνικής διατροφής, η επαγγελματική
πορεία, η επιχειρηματικότητα, η «περσόνα» της στα μέσα και προπάντων
η μαχητικότητά της να δώσει στα ελληνικά προϊόντα την εκ των προτέρων
προστιθέμενη αξία τους, πρεσβεύουν την ποιότητα  του προϊόντος που
κάνουν.

Αρχισε να κυκλοφορεί μόλις το 2008 από τα κτήματα της οικογένειας Καλαμποκά στη Λέσβο και ήδη
έχει κερδίσει 30 διεθνή βραβεία! Αφιλτράριστο, με έντονη φρουτώδη γεύση και άρωμα της γης,
φρεσκοκομμένο χορτάρι, ρίγανη, δενδρολίβανο και πικραμύγδαλο έχει φανατική πελατεία μέχρι και

την Ιαπωνία.
Η πολύτεκτνη οικογένεια Καλαμποκά από το Πλωμάρι της Μυτιλήνης (με το επίσης φημισμένο ούζο)

έχει περίπου 10.000 ορεινές ρίζες, δεν παίρνει καμία κρατική επιδότηση και όμως έχει εξασφαλίζσει
διεθνή βραβεία για το λάδι της, όπως το ιταλικό Biol και το ισπανικό MariosSolinas.

Ηταν το 1996 όταν η οικογένεια Καλαμποκά αγόρασε τα κτήματα κάνοντας πολλούς να τους λένε ότι
είναι τρελοί που ξοδεύουν τα χρήματά τους. Σήμερα, το προϊόν που βγαίνει από αυτά τα ίδια εδάφη
πληροί όλα τα κριτήρια για την κατηγορία «BeyondExtraVirgin», διάκριση που απέσπασε η οικογένεια σε
διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου στην Καλιφόρνια. Εχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα στην εγχώρια αγορά,
διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας σε εξαγωγές σε Ευρωπαϊκές και Ασιατικές χώρες,
όπως τη Δανία, τη Νορβηγία και την Ιαπωνία.

Ο Νίκος Καλαμποκάς κατά τη βράβευση του είπε: «Με σεβασμό, υπομονή και αγάπη συνθέσαμε τη
βιοποικιλότητα του τόπου μας με την ποιότητα της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς, με στόχο να
παράξουμε λάδι ίδιο με αυτό που έφτιαχνε κάποτε η γιαγιά Ειρήνη. Μέσα στο μπουκάλι εμπεριέχεται όχι
μόνο το λάδι, αλλά και το μεράκι μας».

Τα χαρακτηριστικά του Eιρήνη Πλωμαρίου
Χρυσοπράσινο, με έντονη φρουτώδη γεύση και άρωμα της γης, φρεσκοκομμένο χορτάρι, ρίγανη,

δενδρολίβανο και πικραμύγδαλο. Σε αντίθεση με άλλες βιολογικές καλλιέργειες η οικογένεια Καλαμποκά
...καλοδέχεται στα κτήματά μας τα χόρτα και τα βότανα αφού πιστεύει ότι αν δεν ήταν χρήσιμα δεν θα
υπήρχαν στο συγκεκριμένο κτήμα.

Ετσι ανάμεσα στις ελιές φύεται ρίγανη, φασκόμηλο, θυμάρι, θρούμπι, βαλσαμόχορτο, άγριες αγκινάρες
και βέβαια κυδωνιές, συκιές, πικραμυγδαλιές που ελκύουν ωφέλιμα έντομα για να μεταφέρουν τα αρώματα
στο καρπό της ελιάς και να καταπολεμήσουν τους μύκητες. Μια συμβίωση απαραίτητη και ευλογημένη
αφού το ελαιόλαδο που συλλέγεται περιέχει το μπουκέτο με όλα τα μοναδικά αρώματα των βοτάνων μέσα
στο μπουκάλι. Για να μην χαθεί αυτή η αυθεντικότητα του ελαιολάδου εμφιαλώνεται αφιλτράριστο να το
γευτείτε και να απολαύσετε τα μοναδικά αρώματα της άγριας αγκινάρας του φρέσκου χόρτου και του
πικραμύγδαλου που περιέχει.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 - ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ 25

H διάσημη σεφ Μαρία Λόη παρουσιάζει τα «Loi Pasta», τα νέα  ελλη-
νικά ζυμαρικά της, στη διάρκεια της  Εκθεσης «SYSCO Metro NY Food
Show», στις 25 Σεπτεμβρίου 2013. Πρώτα απ’ όλα ο τραχανάς «κου-
σκουσάκι», οι χυλοπίτες και το κριθαράκι. «Πάστα» δηλαδή με γεύση,
σχήμα και όνομα ελληνικό έτοιμη να μετρηθεί με την ιταλική.



Του Γιάννη Σοφιανού

Α
πό την πρώτη στιγμή της εκλογής
της, τον Ιούνιο του 2012 η κυβέρνηση,
αλλά και προσωπικά ο πρωθυπουργός,
Αντώνης Σαμαράς, προσπαθούν για
την προσέλκυση επενδύσεων στη

χώρα και για την προώθηση ενίσχυσης των
ελληνικών εξαγωγών.

Βέβαια, πρωταρχικός στόχος, ήταν -και
είναι σε πολλές περιπτώσεις- η ανατροπή του
κλίματος δυσπιστίας προς την Ελλάδα, η κάμ-
ψη των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, όπως
άλλωστε και η σταθεροποίηση του οικονομικού
και πολιτικού κλίματος που συγκλονίστηκαν
από την κρίση.

Η αλλαγή της εικόνας της χώρας, με σκοπό
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυ-
τών και την ανάδειξη του ανταγωνισμού των
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, αποτέ-
λεσε άλλωστε και ζητούμενο των επισκέψεων
του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, Νότης Μηταράκης, δήλωσε σχε-
τικά στον «Ε.Κ.» πως η κυβέρνηση προσπαθεί
συντονισμένα να εργαστεί προς αυτή την κα-
τεύθυνση και «με την ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα των ΗΠΑ». «Ευελπιστούμε ότι αυτό
θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα
αποτελέσματα», τόνισε.

Επιζητώντας αποτελέσματα λοιπόν, η Ελ-
λάδα προχωρά ένα βήμα «παραπέρα» με τη
σύσταση ενιαίου φορέα Εξωστρέφειας από
τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εξωτερικών, την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμ-
πορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece S.A.), όπως
ανακοίνωσαν την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, ο
υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Κούρ-
κουλας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης και ο
υφυπουργός, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας, Νότης Μηταράκης.

Αρχικά, ο κ. Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στις
έως τώρα πρωτοβουλίες του ΥΠΑΝ, για την
αύξηση των εξαγωγών. Οπως είπε είναι η
απλούστευση των διαδικασιών -προωθούνται
25 επιμέρους μέτρα που αφορούν στους τε-
λωνειακούς και τους προτελωνειακούς ελέγ-
χους- και η ενίσχυση της ρευστότητας των
εξαγωγικών επιχειρήσεων με συγκεκριμένες
δράσεις, όπως επιδοτήσεις από σειρά προ-
γραμμάτων.

«Οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια σημει-
ώνουν μια λιγότερο ή περισσότερο αυξητική
τάση. Στόχος των μέτρων που πήραμε και
των μέτρων που θα πάρουμε, είναι να γίνει
βιώσιμη και σταθερή αυτή η τάση ενίσχυσης
των εξαγωγών», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.

Υπογράμμισε δε ότι τους επόμενους μήνες
η κυβέρνηση θα κινηθεί σε έξι πεδία για την
ενίσχυση της Εξωστρέφειας:

Συνέχιση της απλοποίησης των διαδι-

κασιών στις εξαγωγές. Απλούστευση της
αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Μέτρα
για τα logistics. Αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ.
Ενίσχυση της ρευστότητας. Ενιαίος Φορέας
Εξωστρέφειας.

Ειδικά για το τελευταίο ο κ. Χατζηδάκης,
ανέφερε: Αυτή είναι η τάση διεθνώς. Ο συν-
δυασμός της προσπάθειας για την προσέλκυση
επενδύσεων με την προώθηση των εξαγωγών.
Δεν κάνουμε κάτι πρωτότυπο για τα ευρωπαϊκά
και τα διεθνή δεδομένα, ακολουθούμε τη
διεθνή τάση.

Η εξωστρέφεια είναι ο κοινός παρονομα-
στής και των δύο αυτών τομέων. Στόχος μας
είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο
θέμα, μια πιο συστηματική δικτύωση στο
εξωτερικό. Και της Ελλάδας και των Ελλήνων
επιχειρηματιών. Μια αποφασιστική στήριξη
για διείσδυση στις αγορές - στόχους, διότι δε
θα αντιμετωπίσουμε όλες τις αγορές με το
ίδιο πνεύμα. Θα δώσουμε συγκεκριμένες προ-
τεραιότητες εκεί που έχει νόημα να δώσουμε
προτεραιότητες.

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξω-
τερικού Εμπορίου, δεν είναι και δε θα είναι
απλώς το αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης, του
Invest in Greece με τον Οργανισμό Προώθησης
Εξαγωγών. Είναι προϊόν συστηματικής δουλειάς
που έγινε μαζί με το υπουργείο Εξωτερικών.

Ζητήσαμε και λάβαμε τους προηγούμενους
μήνες σημαντική τεχνική βοήθεια από τους
Ολλανδούς ειδικούς και την Task Force. Γι’
αυτό θα αξιολογηθεί το υπάρχον προσωπικό,
τόσο του Invest in Greece όσο και του ΟΠΕ,
με βάση τις διαδικασίες που έχουν αποφασι-
σθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρ-

ρύθμισης και θα εισαχθούν αυστηρά κριτήρια
για τα νέα στελέχη που θα φέρουμε από την
αγορά.

Γι’ αυτό θα τοποθετηθεί εξειδικευμένος
σύμβουλος με εντολή από τη μια να αξιολο-
γήσει το προσωπικό και από την άλλη να
εξειδικεύσει το σχέδιο που σήμερα θα σας
παρουσιάσουμε, ώστε να ξεκινήσει να λει-
τουργεί ο καινούργιος Οργανισμός με άλλες
ταχύτητες και προφανώς με αποτελεσματι-
κότητα. Θέλουμε να φτιάξουμε έναν Οργανι-
σμό πραγματικά καινούργιο, έναν Οργανισμό
που να δίνει την αίσθηση σε όλους, στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό, ότι η Ελλάδα ασχο-
λείται με το θέμα «εξωστρέφεια» πολύ σοβα-
ρότερα.

Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια άσκηση
δημοσίων σχέσεων γι’ αυτό δεν μας ενδιαφέ-
ρουν και τα όποια μικρά ή μεγαλύτερα παρά-
πονα υπάρξουν. Διότι στο τέλος δεν μένουν
τα παράπονα, στο τέλος μένει το αποτέλεσμα
της δουλειάς σου.

«Λοιπόν, είμαστε προσανατολισμένοι στη
δουλειά, είμαστε προσανατολισμένοι στο απο-
τέλεσμα, θα προχωρήσουμε και πιστεύω ότι
σύντομα αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε -
φυσικά με τις παρατηρήσεις που θα γίνουν
στο δημόσιο διάλογο και με τις παρατηρήσεις
που θα γίνουν από τη Βουλή- θα γίνει νόμος
του κράτους έτσι ώστε στο θέμα ‘εξωστρέφεια’
να περάσουμε σε μια επόμενη φάση», κατέληξε
ο κ. Χατζηδάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κούρκουλας,
υπογράμμισε: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο
ότι η εξωστρέφεια είναι η μόνη διέξοδος από
την κρίση. Δε χρειάζεται κανείς να είναι ει-

δήμων, να καταλάβει ότι με υποτονική εσω-
τερική ζήτηση, μόνο μέσω της εξωστρέφειας
μπορεί κανείς να ελπίζει σε βιώσιμη ανάπτυξη,
εγκαταλείποντας το μοντέλο το οποίο μας
έφερε στη σημερινή κατάσταση, το οποίο
ήταν βασισμένο στην εσωτερική ζήτηση κυρίως
μέσω δανεισμού.

Μέσω του δικτύου των Αρχών Εξωτερικού,
των Πρεσβειών, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
το υπουργείο Εξωτερικών στην αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
και στην Ελλάδα.

Επιπλέον, μέσω του δικτύου των Αρχών
του εξωτερικού και μέσω το ειδικού δικτύου
των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων το οποίο σήμερα υπάρχει σε 50
χώρες με 59 γραφεία, σε μερικές χώρες έχουμε
πάνω από ένα γραφεία. Καλύπτουμε περίπου
το 95% των χωρών στις οποίες η Ελλάδα
εξάγει. Αυτό το δίκτυο είναι μια υπηρεσία
του υπουργείου Εξωτερικών του δημόσιου
τομέα, είναι διαπιστευμένο με το σύστημα
πιστοποίησης ISO, είναι νομίζω η μόνη Υπη-
ρεσία του στενού δημόσιου τομέα που είναι
διαπιστευμένη σε αυτό το σύστημα ποιοτικού
ελέγχου κι έτσι έχουμε τη δυνατότητα να
καταγράφουμε εδώ και χρόνια και την απο-
δοτικότητα του συστήματος.

Το 2011 και το 2012 καταγράφηκε ικανο-
ποίηση 95% των Ελλήνων επιχειρηματιών
που χρησιμοποίησαν αυτό το δίκτυο. Το 2011
τα αιτήματα που περιήλθαν στα γραφεία των
οικονομικών και εμπορικών υπαλλήλων ήταν
11.700 και το 2012 αυξήθηκαν κατά 30%
και έφτασαν τις 15.300.

Βεβαίως αυτό συνδέεται και με την άνοδο
των εξαγωγών και με το αυξημένο ενδιαφέρον
των ελληνικών επιχειρήσεων να βρουν αγορές
από το εξωτερικό.

Σήμερα η χώρα μας δεν απειλείται από
πολεμική σύρραξη, περισσότερο απειλείται
από την οικονομική κρίση, οι πολίτες και η
χώρα και το κράτος και το έθνος. Αρα είναι
σαφές ότι η οικονομική διπλωματία και δη η
εξωστρέφεια αποτελούν εθνικό καθήκον και
εθνική προτεραιότητα, τόνισε ο Υφυπουργός
Εξωτερικών. Τέλος, ο κ. Μηταράκης, επεσή-
μανε ότι τα χαρακτηριστικά του Ενιαίου
Φορέα Εξωστρέφειας είναι: ο διυπουργικός
του ρόλος, η συμμετοχή και η επικοινωνία
με τους φορείς της αγοράς, η επένδυση σε
νέα συστήματα, στελεχιακό δυναμικό και
υποδομές, η δυνατότητα να έχει μετρήσιμους
ποσοτικούς στόχους.

«Θεωρούμε ότι η Enterprise Greece θα
έχει άμεσα και πρακτικά οφέλη, τόσο για
τους Ελληνες εξαγωγείς όσο και για τους
επενδυτές που ενδιαφέρονται για την ελληνική
οικονομία. Θα είναι απόλυτα στοχευμένη
στην επίτευξη των εθνικών στρατηγικών στό-
χων εξωστρέφειας και θα μεγιστοποιεί τις
συνέργειες και την αποτελεσματικότητα των
πόρων με συγκεκριμένους ποσοτικούς στό-
χους», δήλωσε.

Ενιαίο Φορέα Εξωστρέφειας προωθεί η Ελλάδα

Από αριστερά ο υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Κούρκουλας, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Αν-
ταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΘΑ ΛΕΓΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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Η
εξαγωγή του λαδιού αυξή-
θηκε κατά 40% το πρώτο
εξάμηνο του ‘13, το κρασί
έπαψε να είναι στην κατη-
γορία «other» και θύελλα

έχει... ξεσπάσει για την απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην
επιμείνει στην απαίτηση να μην επι-
τρέπεται η παραγωγή προϊόντων με
ονομασίες προέλευσης όπως η ελ-
ληνική φέτα ή η ιταλική γκοργκον-
ζόλα από... μη Ελληνες και μη Ιτα-
λούς, απάντησε μεταξύ άλλων στον
«Ε.Κ.» ο Σύμβουλος Α’ του Γραφείου
Οικονομικών-Εμπορικών Υποθέσεων
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας
στη Νέα Υόρκη, Απόστολος Ντιγκμ-
πασάνης, στον οποίο απευθυνθήκαμε
με σχετικές με το ανά χείρας ένθετο
ερωτήσεις για τα «Ελληνικά Προϊόντα
στις ΗΠΑ/Εισαγωγές-Εξαγωγές.

Στην ερώτηση για τις ελληνικές
εξαγωγές στις ΗΠΑ (Α’ εξάμηνο του
2013) ως προς τα τρόφιμα και τα
κρασιά και ποια προϊόντα έχουν δι-
εισδύσει στην αγορά και γιατί, ο κ.
Ντιγκμπασάνης απάντησε:

«Σύμφωνα με επεξεργασμένα από
το Γραφείο μας αμερικανικά στατι-
στικά στοιχεία πρώτου εξαμήνου
τρέχοντος έτους, οι ελληνικές εξα-
γωγές αγαθών στις ΗΠΑ, καταγρά-
φουν πτώση, κατά 19,3%, ανερχό-
μενες σε 447,8 εκ. USD, έναντι 547,5
εκ. USD το αντίστοιχο διάστημα του
2012. Σημειώνεται, πως την ίδια
χρονική περίοδο οι συνολικές αμε-
ρικανικές εισαγωγές καταγράφουν
ελαφρά υποχώρηση 2,1% (από 1,132
τρισ. USD σε 1,108 τρισ. USD περί-
που). 896+=85. Παρήγορο είναι
ότι η χώρα μας, σε συνέχεια της πε-
ρυσινής της πολύ καλής σχετικής
επίδοσης, εξακολουθεί να εμφανίζει
εμπορικό πλεόνασμα έναντι των
ΗΠΑ, αν και αυτό βαίνει μειούμενο
(67,8 εκ. φέτος έναντι 91,8 εκ. USD
πέρσι, πτώση 26,1%). 

Το σχετικό πλεόνασμα αποδίδεται
σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική
υποχώρηση των αμερικανικών εξα-
γωγών στην Ελλάδα (379,9 έναντι
455,6 εκ. USD το πρώτο εξάμηνο
του 2012, πτώση 16,6%)». «Ως προς
τα κύρια εξαγώγιμα στις ΗΠΑ προ-
ϊόντα μας...», ανέφερε ο κ. Ντιγκμ-
πασάνης, «στην πρώτη δεκάδα βρί-
σκονται τα παρασκευασμένα/δια-
τηρημένα λαχανικά -στα οποία δε-
σπόζουσα θέση κατέχουν οι επι-
τραπέζιες ελιές- με αξία 50,84 εκ.
έναντι 51,55 εκ. (πτώση 1,37), το
ελαιόλαδο και τα παράγωγά του
με αξία 17,6 εκ. έναντι 9,6 εκ.
(άνοδος 40%), και οι παρασκευα-
σμένοι/διατηρημένοι καρποί και
φρούτα -όπου κυριαρχούν οι κον-
σέρβες ροδακίνων- με αξία 7,33

εκ. έναντι 13,88 εκ. δολ. (πτώση
47,1%)».

Για το κρασί, ειδικότερα, ο Σύμ-
βουλος επεσήμανε: «Τα τελευταία
10 χρόνια γίνεται μια συστηματική
προσπάθεια προώθησης του ελληνι-
κού κρασιού στις ΗΠΑ η οποία στό-
χευε αρχικά στο να κερδίσει τις προ-
τιμήσεις και τη συμπάθεια των επαγ-
γελματιών του κλάδου (restaurants,
sommeliers, importers, food and
wine journalist κ.λπ.) και στη συνέ-
χεια να απομακρύνει το ελληνικό
κρασί μακριά από την κατηγορία
«other» και να το τοποθετήσει εκεί
που πραγματικά του αρμόζει. Τα τε-
λευταία 3 χρόνια το περιοδικό
«Wine & Spirits» τοποθετεί την Ελ-
λάδα και τον ελληνικό οίνο μαζί
με τις άλλες μεγάλες οινοπαραγω-
γές χώρες και περιοχές του κόσμου
και αυτό είναι ενδεικτικό της τάσης
αναγνώρισης της ποιότητας των
ελληνικών κρασιών από τα αμερι-
κανικά media και opinion makers
του χώρου. Σύμφωνα με τον γνω-
στό οδηγό Zagat, στην καλοκαιρινή
έκδοση του 2013, υπάρχουν πλέον
ελληνικές επιλογές στα wine list
των καλύτερων εστιατορίων της
Ν. Υόρκης και σε ποσοστό 40%.
Το 2012, οι εξαγωγές ελληνικών κρα-
σιών στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 10
εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο
της τάξης του 35%.

Στην ερώτηση «πώς θα ενισχύατε
μια εκστρατεία διεκδίκησης του ονό-
ματος ελληνικής προέλευσης σε διά-
φορα ελληνικά τρόφιμα όπως συμ-
βαίνει με τη φέτα ή τελευταία το γι-
αούρτι ο κ. Ντιγκμπασάνης αναφέρ-
θηκε στην προστασία των επωνυμιών
και στις κατηγορίες με τα ‘Προϊόντα
Προστατευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης (ΠΟΠ)’ και αυτά της ‘Γεω-
γραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ)’». Συγκε-
κριμένα, είπε: «Το πρόβλημα της
αδυναμίας προστασίας στις ΗΠΑ
προϊόντων όπως η ‘Φέτα’ ή ‘Ελαι-
όλαδο Καλαμάτας’ απασχολεί έν-
τονα τόσο την ελληνική Πολιτεία
και τους φορείς όσο και τις παρα-
γωγικές τάξεις. Δυστυχώς, ο τρόπος
προστασίας των προϊόντων αυτών
διαφέρει πάρα πολύ σε σχέση με
τον αντίστοιχο στην Ε.Ε. Ειδικότερα,
στις ΗΠΑ τα ονόματα γεωγραφικών
ενδείξεων προστατεύονται ανέκαθεν
μέσω του συστήματος εμπορικών ση-
μάτων, προτού ακόμα εισαχθεί το
1995 ο όρος «γεωγραφικές ενδείξεις»
με τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας
για εμπορικά θέματα όσον αφορά
στα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιο-
κτησίας (TRIP’S) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Τούτο
σημαίνει ότι η καταχώρηση ενός
ονόματος ως εμπορικό σήμα δεν

υποδεικνύει επ’ ουδενί ‘γεωγραφική
ένδειξη’ και δεν εξετάζεται σε καμιά
περίπτωση ως τέτοιο, περιλαμβανο-
μένων και εκείνων των σημάτων που
σύμφωνα με την TRIP’S του ΠΟΕ
συνιστούν ‘γεωγραφική ένδειξη’.

«Σύμφωνα πάντα με τον αμερι-
κανικό νόμο -συνέχισε ο Σύμβου-
λος- οι γεωγραφικοί όροι, περιγρα-
φικοί ή μη της καταγωγής αγαθών
και υπηρεσιών, δεν εγγράφονται ως
εμπορικά σήματα, διότι θεωρείται
δικαίωμα των παραγωγών μιας πε-
ριοχής να χρησιμοποιούν έναν γεω-
γραφικό όρο για να περιγράψουν
την προέλευση των προϊόντων τους.
Εντούτοις, μια γεωγραφική ένδειξη,
όπως καθορίζεται στην TRIP’S, προσ-
διορίζει ένα αγαθό, όχι μόνο μια γε-
ωγραφική περιοχή. 

Εάν ένας γεωγραφικός όρος χρη-
σιμοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε
με την πάροδο του χρόνου να προσ-
διορίζει την προέλευση των αγαθών
ή των υπηρεσιών, οι καταναλωτές
αρχίζουν να τον αναγνωρίζουν ως
προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης
εταιρείας ή ενός παραγωγού ή ομάδας
παραγωγών, οπότε ο γεωγραφικός
όρος δεν περιγράφει πλέον μόνο την
προέλευση των αγαθών αλλά και
την ‘πηγή’ των αγαθών. Σε αυτή την
περίπτωση, ο όρος θεωρείται ότι έχει
τη ‘δευτεροβάθμια έννοια’ (secondary
meaning) ή την ‘επίκτητη διακριτι-
κότητα’ (acquired distinctiveness).
Η αρχική έννοια στους καταναλωτές
είναι ο γεωγραφικός τόπος, ενώ η
δευτεροβάθμια έννοια είναι ο πα-
ραγωγός ή κατασκευαστής. Εάν ένας
περιγραφικός όρος έχει τη ‘δευτερο-
βάθμια έννοια’ στους καταναλωτές,
ο όρος θεωρείται αυτομάτως προ-
στατευμένος ως εμπορικό σήμα. Λόγω
αυτού του χαρακτηριστικού γνωρί-
σματος του αμερικανικού νόμου περί
εμπορικών σημάτων, οι γεωγραφικές
ενδείξεις μπορούν επίσης να προ-
στατευθούν ως εμπορικά ή συλλογικά
σήματα».

«Τέλος, σε πρόσφατη συνεδρίαση
του Κολεγίου των Επιτρόπων της
Ε.Ε (6.9.2013)» συμπλήρωσε ο κ.
Ντιγκμπασάνης, «αποφασίστηκε όπως
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επι-
μείνει στην απαίτηση να μην επι-
τρέπεται η παραγωγή προϊόντων με
ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
όπως η ελληνική φέτα ή η ιταλική
γκοργκονζόλα από Καναδούς παρα-
γωγούς οι οποίοι θα μπορούν έτσι
να χρησιμοποιούν τέτοιες ονομασίες
για την παραγωγή, εξαγωγή και εμ-
πορία τέτοιων προϊόντων εντός Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης, γεγονός που έχει
ξεσηκώσει θυελλώδεις αντιδράσεις
από παραγωγούς και φορείς τους σε
όλη την ΕΕ. Καθώς το θέμα δεν αφο-

ρά μόνον ελληνικά προϊόντα, ευελ-
πιστούμε ότι θα εξεταστεί και δοθεί
μια πολυμερής λύση κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΠΑ στα
πλαίσια του Transatlantic Trade and
Investment Partnership Agreement».

Για τα Γραφεία ΟΕΥ στις ΗΠΑ, ο
κ. Ντιγκμπασάνης είπε τα εξής:

«Στις ΗΠΑ, λειτουργούν 4 Γραφεία
ΟΕΥ, στην Ουάσιγκτον, στο Σικάγο,
στον Αγ. Φραγκίσκο και στη Νέα
Υόρκη στα οποία υπηρετούν συνο-
λικά 6 υπάλληλοι ΟΕΥ. Το κάθε Γρα-
φείο έχει τη ‘δική’ του περιφέρεια
αρμοδιότητας και ειδικά για το Γρα-
φείο Νέας Υόρκης, το οποίο υπάγεται
στο Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης,
οι Πολιτείες αρμοδιότητας είναι: New
York, New Jersey, Connecticut, Main,
Vermont, New Hampshire, Massach-
usetts, Rode Island, Florida, Alabama,
Mississippi. Ο μεγαλύτερος όγκος
των διμερών συναλλαγών και ειδικά
των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ
πραγματοποιείται στην Αν. Ακτή και
ειδικά στις Πολιτείες της Ν. Υόρκης,
Ν. Ιερσέης και Connecticut.

Το Γραφείο ΟΕΥ Ν. Υόρκης, πέρα
από τις θεσμικές του αρμοδιότητες,

είναι σε καθημερινή επαφή με πλήθος
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων,
οι οποίες αναζητούν πληροφορίες
για την αμερικανική νομοθεσία, τις
τάσεις της αγοράς αλλά και κυρίως
τρόπους εισόδου των προϊόντων τους.
Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες,
οι οποίες παρέχονται δωρεάν, κύ-
ριο σκοπό έχουν την άμεση πλη-
ροφόρηση και εξυπηρέτηση όλων
των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων
αλλά και την ενημέρωση των το-
πικών παικτών της αγοράς (im-
porters, brokers, distributors,
agents κλπ) για τα ελληνικά προ-
ϊόντα.

Τα τελευταία έτη, ιδίως μετά το
2010, τα εξαγωγικά αιτήματα από
ελληνικές επιχειρήσεις προς το Γρα-
φείο Ν. Υόρκης σημειώνουν ετήσια
αύξηση 50%. 

-Είναι ενδεικτικό ότι από τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο έχουμε δεχτεί
πάνω από 500 εξαγωγικά αιτήματα
και ευελπιστούμε ότι οι εξαγωγικές
μας επιδόσεις στις ΗΠΑ για το 2013
θα είναι εξίσου βελτιωμένες σε σχέση
με το 2012 όπου και είχε σημειωθεί
άνοδος της τάξης του 15%. 

Ο σύμβουλος γραφείου Ο.Ε.Υ.: 
Επισήμως, για τις Ελληνικές Εξαγωγές στις ΗΠΑ

Εισάγουμε λάδι 
ΑΛΦΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

απευθείας από το ελαιοτριβείο. 

Τα ελαιόλαδα ΑΜΒΡΟΣΙΑ, ΕΛΜΕΣ
και ΕΠΟΣ θα τα βρείτε σε όλα

τα καταστήματα τροφίμων της Αστόρια, 
του Bayside, σε όλα τα boroughs 

της Νέας Υόρκης, Upstate Ny και LI.

www.ambrosiaoliveoil.com

Από τον παραγωγό 
στο πιάτο σας!

AMBROSIA 
IMPORTS

Λάδια
ΑΜΒΡΟΣΙΑ, EΛΜΕΣ

από την 

Μεσσηνιακή�Μ
άνη

(Κυνηγού, Πηλίας)

και ΕΠΟΣ από 

την Κυπαρισία

Τηλεφωνήστε
στον Περικλή τώρα

(917) 561-7891
Fax: (718) 224-0876
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Τ
ο Αυγοτάραχο ή Bottarga (Ιτα-
λικά), Poutargue (Γαλλικά),
Botarga (Ισπανικά), Batarekh
(Αραβικά), Karasumi (Ιαπω-
νικά) είναι μία λιχουδιά από

φυσικά αποξηραμένο και μορφοποι-
ημένο αυγό κεφάλου ή τόνου. Στην
Ελλάδα, το αυγοτάραχο παράγεται
από αυγά κεφάλου, τα οποία ψα-
ρεύονται στις ελληνικές λίμνες. Ολό-
κληρες οι ωοθήκες βγαίνουν από το
ψάρι, ξεπλένονται με νερό, αλατί-
ζονται με φυσικό αλάτι, στεγνώνουν
κάτω από τον ήλιο και συσκευάζονται
σε λιωμένο κερί.

Η κληρονομιά της συντήρησης
ιχθυρών, τα οποία αλιεύονται από
τις πλούσιες σε φυσικό αλάτι θά-
λασσες, διατηρείται ακόμα και σή-
μερα, ιδιαίτερα σε κάποιες Μεσο-
γειακές χώρες. Παρόλο που η τακτική
της συντήρησης του αυγοτάραχου
από τόνο ή από κέφαλο, κάποιες
φορές θεωρείται επίτευγμα των Βυ-
ζαντινών, στη πραγματικότητα πη-
γαίνει πίσω στους Αρχαίους Eλληνες,
τους Αιγυπτίους, ακόμη και σε κάποια
παράλια της Ασίας.

Στην Ελλάδα, τα τρία αδέλφια
Ζαφείρης, Νίκος και Γιώργος Τρικα-
λινός ξεκίνησαν την παραγωγή και
εμπορία αυγοτάραχου στο Αιτωλικό
το 1856.

Το 1942, ο Παναγιώτης Τρικαλι-
νός, πατέρας του σημερινού ιδιο-
κτήτη, ως ειδικός στην απόσπαση
του αυγοτάραχου, και γνωστός κα-
ραβοκύρης στην λιμνοθάλασσα του
Αιτωλικού, ίδρυσε την επιχείρηση
«Τρικαλινός».

Το 1995 ο Ζαφείρης Τρικαλινός
ανέλαβε την οικογενειακή επιχεί-
ρηση και το 1997 δημιουργήθηκε η
νέα παραγωγική μονάδα στην Αθήνα.
Ολες οι παραδοσιακές τεχνικές εφαρ-
μόζονται πιστά, σε ένα πρότυπο ερ-
γαστήριο, που εξασφαλίζει την ποι-
ότητα, την υγιεινή, και την ασφάλεια
των παραγομένων προϊόντων.

Για το «Αυγοτάραχο Τρικαλινός»
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αυγά
Κέφαλου, τα οποία θεωρούνται η
καλύτερη πρώτη ύλη για την παρα-
σκευή αυγοτάραχου. Η διαδικασία
της παρασκευής διασφαλίζει χαμηλή

περιεκτικότητα σε αλάτι και υψηλό
επίπεδο υγρασίας, ώστε να διατη-
ρούνται οι θαλασσινοί χυμοί του και
τα επίπεδα νατρίου  χαμηλά. Το Αυ-
γοτάραχο περιβάλλεται με φυσικό
κερί μέλισσας, ώστε να διατηρείται
ανέπαφη η γεύση και η θρεπτική
του αξία σε όλη τη διάρκεια ζωής
του.

Το Αυγοτάραχο αποτελεί πλούσια
πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα
οποία ενισχύουν την υγεία του ορ-
γανισμού, δρώντας θετικά στο καρ-
διαγγειακό σύστημα και ενισχύοντας
το ανοσοποιητικό σύστημα.

Το 1998 άρχισε η εξαγωγή των
προϊόντων της «Τρικαλινός ΕΕ» στην
εταιρεία Petrossian και σταδιακά
επεκτείνεται σε Ευρώπη, Αμερική
και Ασία.

Το 2005 η εταιρία «Τρικαλινός
ΕΕ» παρουσιάζει για πρώτη φορά
το προϊόν «Αυγοτάραχο Τρίμμα» το
οποίο τον επόμενο χρόνο βραβεύεται
στην Διεθνή Εκθεση Sial του Παρι-
σιού και ακολουθούν αλλεπάλληλες
βραβεύσεις με Gourmet Awards στην
Αθήνα. Το Trikalinos Αυγοτάραχο
Τρίμμα είναι ένα φυσικό προϊόν

χωρίς συντηρητικά, με διατροφική
αξία κι ευχάριστη μακρότατη επί-
γευση. Παράγεται αποκλειστικά από
αυγά κεφάλου, τα οποία αναγνωρί-
ζονται ως η καλύτερη πρώτη ύλη
για την παραγωγή αυγοτάραχου.

Το 2008 η «Τρικαλινός ΕΕ» πα-
ρουσιάζει για πρώτη φορά το «Αφρί-
να, Φυσικό αλάτι» (Fleur de Sel).
Το Trikalinos Fleur de sel είναι το
πιο καθαρό από όλα τα επιτραπέζια
αλάτια και θεωρείται ως θαλασσινό
αλάτι εξαιρετικής ποιότητας. Κατά
99,5 % φυσικό αλάτι χωρίς καμία
μεταποίηση: Φρέσκο, λαμπερό, λευ-
κό αλάτι το οποίο διατηρεί πάντα
τη φυσική του υγρασία. Το Trikalinos
Fleur de sel συλλέγετε με παραδο-
σιακές μεθόδους από την Λιμνοθά-
λασσα Μεσολογγίου.

Η «Τρικαλινός ΕΕ» είναι πιστο-
ποιημένη με ISO9001 (σύμφωνα με
τις διαδικασίες της TUV CERΤ) και
ISO 22000 (σύμφωνα με τις διαδι-
κασίες της TUV CERΤ) ενώ διαθέτει
Ιαπωνικό πιστοποιητικό από τον Ορ-
γανισμό Υγιεινής και Τροφίμων κα-
θώς και Πιστοποιητικά εισαγωγής
από τις Ιαπωνικές Αρχές.

Αβγοτάραχο Trikalinos: το αγα-
πημένο του Ferran Adria

Το βιβλίο της φωτογράφου Han-
nah Collins με τίτλο: «Fragile Feast,
Routes to Ferran Adria», αποτελεί
μια καλλιτεχνική καταγραφή της
διαδρομής των υλικών που λάτρεψε
ο διάσημος σεφ. Ανάμεσά τους το
αβγοτάραχο Trikalinos.

Tο αβγοτάραχο του Τρικαλινού
μου αρέσει πολύ. Τόσο πολύ που
για να το γνωρίσω καλύτερα έφτασα
να πάω στον τόπο παραγωγής του
στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού.
Εκεί, στα ιβάρια, στις νησίδες-ιχ-
θυοληπτικούς σταθμούς δηλαδή,
ψαρεύονται οι κέφαλοι και βγαίνει
το αβγοτάραχο.

Πρόκειται για μια λιχουδιά από
φυσικά αποξηραμένα αβγά κεφάλου
που αφού βγουν από το ψάρι, ξε-
πλένονται με νερό, αλατίζονται με
φυσικό αλάτι, στεγνώνουν κάτω από
τον ήλιο και συσκευάζονται σε λιω-
μένο κερί.

Εκεί λοιπόν, πάνω στα ιβάρια
πήγα με τον Ζαφείρη Τρικαλινό και
εκεί έμαθα την ιστορία του και το
προϊόν του.

Η ιστορία ξεκινάει το 1856 όταν
τρία αδέλφια, ο Νίκος, ο Γιώργος
και ο Ζαφείρης Τρικαλινός άρχισαν
την παραγωγή και την εμπορία του
αβγοτάραχου στο Αιτωλικό. Το 1942
ο Παναγιώτης, πατέρας του σημερι-
νού ιδιοκτήτη, ίδρυσε την εταιρεία
Τρικαλινός.

Και ερχόμαστε στο 1995 όταν ο
Ζαφείρης παίρνει τα πράγματα στα
χέρια του και εφαρμόζει όλες τις
παραδοσιακές τεχνικές σε ένα πρό-
τυπο εργαστήριο στην Αθήνα.

Από εκεί και μετά η άνοδος είναι
ιλιγγιώδης: τα προϊόντα εξάγονται
στο περίφημο οίκο Petrossian, το
αβγοτάραχο Τρικαλινός παίρνει εξαι-
ρετικά σχόλια στους «New York Ti-
mes», ο food writer Jose Andres
έκανε μόδα το αβγοτάραχο στα me-
dia και το καθιέρωσε ως το πιο «καυ-
τό» υλικό για tapas σε αρκετά εστια-
τόρια των ΗΠΑ, όπου ήταν άγνωστο
ως υλικό, στη γαλλική αγορά το συγ-
κεκριμένο προϊόν θεωρείται ανώτερο
από το αντίστοιχο της Κορσικής, χα-
ρακτηρίζεται «royale» και πωλείται
σε διπλάσια τιμή, και ο κατάλογος
δεν έχει τέλος. Πρόσφατα όμως δέχ-
θηκε μιαν ακόμη μεγάλη τιμή.

Το νέο βιβλίο της φωτογράφου
Hannah Collins με τίτλο «The Fragile
Feast, Routes to Ferran Adria» (εκ-
δόσεις Hatje Cantz, www.
amazon.co.uk ) περιλαμβάνει τις
προσωπικές επιλογές του διάσημου
σεφ με τα 30 κορυφαία και πιο υγι-
εινά προϊόντα του πλανήτη και κα-
ταγράφει όλη τη διαδρομή τους από
τον παραγωγό και τον τόπο παρα-
γωγής, μέχρι το πιάτο των πελατών
του διάσημου El Bulli και τον τρόπο
που τα χειρίστηκε ο διαβόητος δη-
μιουργός.

Το βιβλίο αποτελεί ένα ιστορικό
ντοκουμέντο, καθώς παρουσιάζει
ένα γαστρονομικό κίνη (Μοριακή
Κουζίνα), «ντυμένο» με τα μοναδι-
κότερα προϊόντα του πλανήτη στις
πιο ιδιαίτερες -υψηλής γαστρονο-
μίας- στιγμές, που αγγίζουν την ει-
καστική έκφραση. Ανάμεσα λοιπόν
στις 30 μοναδικές επιλογές του φη-
μισμένου σεφ Ferran Adria, βρίσκεται
και το αβγοτάραχο Trikalinos. Για

Στα καλύτερα προϊόντα του Κόσμου το Αυγοτάραχο Τρικαλινός
από τη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού - Μεσολογγίου

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΙΚΟ PETROSSIAN, ΤΟ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ «NEW

YORK TIMES», Ο FOOD WRITER JOSE ANDRES ΕΚΑΝΕ ΜΟΔΑ ΤΟ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟ ΣΤΑ MEDIA ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ ΩΣ ΤΟ ΠΙΟ «ΚΑΥΤΟ»

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ TAPAS ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ «ROYALE».....
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την κραταιά του γεύση, τη βελούδινη
υφή, τη μακρότατη επίγευση και τα
μοναδικά -υψηλής διατροφικής
αξίας- χαρακτηριστικά του.

Αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμη
αβγοτάραχο και στέκεστε αμήχανοι
σχετικά με το πώς θα το μεταχειρι-
στείτε, μην ανησυχείτε καθόλου.
Βγάλτε το από το ψυγείο, μια ώρα
πριν το καταναλώσετε, κόψτε το σε
πολύ λεπτές φετούλες, βγάλτε το
κερί, πάρτε φρυγανισμένο ψωμί και
συνοδεύστε το με όποιο ποτό θέλετε.
Ούζο, τσίπουρο, ρακί και αποστάγ-
ματα λειτουργούν σαν καταλύτες
που απελευθερώνουν τη γεύση και
τα αρώματά του. Συνδυάζεται αρ-
μονικά με Chardonnay, Chablis, Sa-
uvignon blanc, Riesling, Ασύρτικο,
Σαμπάνια και αφρώδεις οίνους και
κάνει καλή παρέα με single malt
και καπνιστά ουίσκι, βότκα και τε-
κίλα. Γλεντήστε το...

Ο κ. Ζαφείρης Τρικαλινός μπορεί
να μιλά για ώρες για τις δύο μεγάλες
του αγάπες: το αυγοτάραχο, που
τον συντροφεύει από τα παιδικά
του χρόνια και την... Ελλάδα.

Αυτή την μικρή, υπό δοκιμασία
στις μέρες μας χώρα, για την οποία,
όπως μου είπε, ο Ζακ Ντελόρ είχε
δηλώσει κάποτε χαρακτηριστικά:
«Η Ελλάδα συνδυάζει μοναδικά δυο
πράγματα: τον ήλιο και την παρα-
γωγή σπουδαίων προϊόντων».

Στην περίπτωση της εταιρείας
Τρικαλινός, το παραδοσιακό της προ-
ϊόν το αυγοτάραχο, διατρέχει μο-
ναδικά το παρελθόν, αφήνει τα ίχνη
του στο παρόν και δημιουργεί μια
μοναδική γέφυρα με το μέλλον. Μια
γέφυρα, που ενώνει ένα αμιγώς ελ-
ληνικό προϊόν με τις μεγαλύτερες
αγορές του εξωτερικού.

Η εταιρεία Τρικαλινός έχει τις
ρίζες της πίσω στο 1856 όταν τρία
αδέρφια ο Ζαφείρης, ο Νίκος και ο
Γιώργος ξεκίνησαν την παραγωγή
και εμπορία του αυγοτάραχου στο
Αιτωλικό.

Ο Ζαφείρης Τρικαλινός, τωρινός
ιδιοκτήτης της ιστορικής επιχείρησης
ανέλαβε τα ηνία το 1995, δίνοντας
νέα πνοή στην εταιρεία αλλά και
στο ίδιο το προϊόν.

«Εχοντας ζήσει όλη μου την ζωή
μέσα στα διβάρια (φυσικά ιχθυο-
τροφεία) συνειδητοποίησα όταν ανέ-
λαβα την επιχείρηση ότι οι εποχές
αλλάζουν κι ότι έπρεπε να δώσω
ένα διαφορετικό στίγμα στο αυγο-
τάραχο. Ξεκίνησα λοιπόν δημιουρ-
γώντας τις πρώτες πιστοποιημένες
εγκαταστάσεις παραγωγής αυγοτά-
ραχου στην Ελλάδα και μάλιστα
στην Αθήνα κατόπιν της προτροπής
του πολύ καλού φίλου Γεράσιμου
Βασιλόπουλου. Από τα παλιά διβάρια
στο τωρινό εργαστήριο μας στην
Δάφνη, όλα τα προϊόντα Τρικαλινός,
περνούν όλα τα τεστ υγιεινής που
χρειάζονται».

Μια ελληνική «καρδιά» χτυπά
στις αγορές του εξωτερικού
Πώς όμως ένα παραδοσιακό προ-

ϊόν, όπως το αυγοτάραχο, καταλήγει
να συγκαταλέγεται στα 30 καλύτερα
και πιο υγιεινά τρόφιμα του Κόσμου
από τον κορυφαίο Chef του πλανήτη
Ferran Adria στο Το βιβλίο της φω-
τογράφου Hannah Collins με τίτλο:
«Fragile Feast, Routes to».

Η απάντηση βρίσκεται στην αγά-
πη, το μεράκι, το πάθος, την έρευνα
και την σκληρή δουλειά ενός αν-
θρώπου και των συνεργατών του
που δούλεψαν πάνω στο προϊόν
τους πριν του δώσουν το Brand
name Τρικαλινός που αναγνωρίζουμε
εμείς σήμερα.

«Θα σας πω μια ιστορία, για να
καταλάβετε πώς ξεκίνησαν όλα. Δεν
είχε περάσει πολύς καιρός αφότου
είχα αναλάβει την εταιρεία και ήμου-
να στο νοσοκομείο περιμένοντας
έναν φίλο που έκανε τσεκ απ. Στο
σαλόνι έπεσα πάνω σ’ ένα βιβλίο
που μιλούσε για μια υγιεινή δίαιτα
τονίζοντας ότι το αυγοτάραχο είναι
απαγορευμένη τροφή, διότι αυξάνει
την χοληστερίνη και την πίεση. Προ-
βληματίστηκα πολύ έντονα, τις επό-
μενες μέρες δεν μπορούσα να κοι-
μηθώ αναζητώντας τον τρόπο που
θα προσφέρω στον κόσμο ένα προϊόν
πραγματικά υγιεινό. Με τη βοήθεια
των συνεργατών μου, αφαιρέσαμε
το αλάτι και μειώσαμε τον βαθμό
ξήρανσης που υπήρχαν στο κανονικό
αυγοτάραχο. Για έγκυρα και επι-
στημονικά αποτελέσματα, στραφή-
καμε στο επιστημονικό προσωπικό
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
για να ερευνήσουν το προϊόν μας.
Με μεγάλη μας χαρά, τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ότι το αυγοτάραχό
μας ήταν αναζωογονητικό για τις
αρτηρίες. Μάλιστα τα αποτελέσματα
της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο έγ-
κριτο αμερικανικό επιστημονικό πε-
ριοδικό Χημείας και Τροφίμων «Jo-
urnal of Agricultural και Food Che-
mistry». 

Επίσης, κατόπιν σχετικής έρευνας
και συνεργασίας με το Ινστιτούτο
Παστέρ, αποδείξαμε ότι η κατανά-
λωση του αυγοτάραχου έχει σημαν-
τική αντιαθηρωματική δράση».  Και
μετά την περίοδο «σιωπής» δηλαδή
δουλειάς, ήρθε η σειρά του branding.
Κάθε προϊόν πρέπει να φέρει ένα
στίγμα, για να γίνει τελικά το ίδιο
ένα αυθύπαρκτο «brand name».

«Το 2009 ντύσαμε το προϊόν μας
με μια καλαίσθητη συσκευασία σε
συνεργασία με τον γραφίστα κ. Μίνο
Ζαφειρόπουλο. Εν τω μεταξύ το
2007, είδα την ανάγκη των σεφ να
μπορούν να χρησιμοποιούν πιο εύ-
κολα το προϊόν μας, οπότε λανσά-
ραμε το αυγοτάραχο τρίμμα. Για να
«τιμήσω» δε το εξαιρετικό αλάτι από
την Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού - Με-
σολογγίου, το έκλεισα σε μια μπι-
ζουτιέρα και το έβγαλα στην αγορά.
Επίσης λανσάραμε και άλλα προ-
ϊόντα όπως ο γαύρος και η σαρδέλα
φιλέτο και το Μελίχλωρο Αυγοτά-
ραχο Golden Age, διαλεχτό επιλεγ-
μένο αυγοτάραχο υψηλής ποιότη-
τας». Κι αφού το αυγοτάραχο Τρι-

καλινός είχε πάρει και τα (επιστη-
μονικά) διαπιστευτήρια σχετικά με
την ποιότητά του και την ευεργετική
του δράση στον ανθρώπινο οργανι-
σμό, άρχισε να «ταξιδεύει» εκτός
συνόρων. Βάλαμε στόχους. Είπαμε
το προϊόν μας είναι αυτό, έχει ποι-
ότητα, ταυτότητα οπότε θα ανοιχ-
θούμε στο εξωτερικό. Αποφασίσαμε
να πάμε πρώτα στην Αμερική αλλά
μας πρόλαβε ένας σεφ, πήρε το
προϊόν μας και κάναμε μια παρου-
σίαση παρουσία δημοσιογράφων σ’
ένα μεγάλο εστιατόριο στην Αμερική.
Για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να πηγαίνουν καλά τα προϊόντα
μου στο εξωτερικό, γιατί μ’ αυτό
τον τρόπο διαφημίζεται και η χώρα
μου.

Δείχνουμε ποιοι είμαστε και τι
μπορούμε να κάνουμε»

Το ποιοι είμαστε και τι μπορούμε
να κάνουμε στην περίπτωση της

εταιρείας Τρικαλινός αποδεικνύεται
εμπράκτως με την εταιρεία να έχει
λάβει πλήθος βραβείων και να δια-
θέτει τα προϊόντα της σε ΗΠΑ, Ελ-
βετία, Γαλλία, Γερμανία, Ταϊβάν, Σιγ-
καπούρη, Ιαπωνία ενώ από τον Ιού-
λιο πραγματοποιεί εξαγωγές και στη
Ρωσία.

Κι όλοι ξέρουμε ότι η ελληνική
γη γεννά προϊόντα μοναδικά.

Το ζήτημα είναι γιατί δεν βρί-
σκουν τον δρόμο τους ακόμη και
στην εγχώρια αγορά, πόσω μάλλον
στις διεθνείς αγορές. «Προσωπικά,
είμαι από τους πρώτους ανθρώπους
που πιστεύω βαθιά ότι τα ελληνικά
προϊόντα μπορούν να γίνουν πραγ-
ματικά ασυναγώνιστα διεθνώς. 

Πόσες φορές δεν έχει πραγματικά
ευφρανθεί ο ουρανίσκος σας δοκι-
μάζοντας μήλα από το Ζαγόρι ή τα
τυριά Νάξου, Κρήτης ή Αμφιλοχίας;
Πρέπει επιτέλους να χτίσουμε την

μάρκα μας, να δημιουργήσουμε και
να κοιτάξουμε με εντιμότητα τις διε-
θνείς αγορές. Και φυσικά να αλλάξει,
ελπίζω, το θεσμικό πλαίσιο στην
Ελλάδα για την ενίσχυση (νέων)
επιχειρηματιών. 

Από το γραφειοκρατικό, νομικό
έως και φορολογικό κομμάτι. Θα
σας δώσω ένα παράδειγμα: Γιατί να
μην μπορεί κάποιος που έχει στην
κατοχή του πρόβατα, αγελάδες να
μην μπορεί λόγω σχετικού νόμου
στην Ελλάδα να παράξει και να δια-
θέσει το δικό του τυρί; Επιπλέον,
στα ελληνικά εστιατόρια του εξωτε-
ρικού πρέπει να μην προσφέρουμε
μόνο μουσακά, σουβλάκι αλλά τα
ιδιαίτερα προϊόντα μας. Μπορούμε
να το κάνουμε  και η επιτυχία τότε
είναι δεδομένη. Η Ελλάδα το χρει-
άζεται αυτό τώρα περισσότερο από
ποτέ...».

Πηγή: «ΞΗΡΟΜΕΡΟNEWS»
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Η επιλογή των chef
για άριστη ποιότητα

και ικανοποιημένους πελάτες

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ



Του Αρη Παπαδόπουλου

Η
Olea Groves είναι μια ελ-
ληνική εταιρεία που ιδρύ-
θηκε πρόσφατα στην Ελλά-
δα, με έδρα στο Μαρούσι.

Κινητήρια δύναμή της είναι μια
ομάδα εργατικών ατόμων που εργά-
ζονται με αφοσίωση και κοινό στόχο
την προώθηση μιας ολοκληρωμένης
σειράς κορυφαίων τοπικών αγροτικών
και βιολογικών προϊόντων στις ξένες
αγορές.

Το Olea Juiceô είναι η εμπορική
επωνυμία του κορυφαίου έξτρα παρ-
θένου ελαιόλαδου που πληροί τις
υψηλές απαιτήσεις που έθεσε η εται-
ρεία και που βρίσκουν ανταπόκριση
στο εξωτερικό αφού έχει το συγκε-
κριμένο ελαιόλαδο τιμηθεί με μία
σειρά βραβείων, όπως:

Grand Prestige Gold Awards: Ter-
raOlivo Extra Virgin Olive Oil Inter-
national Competition Prestige Gold
Awards: TerraOlivo Extra Virgin Olive
Oil International Competition Gold
Award: NY International Olive Oil
Competition Silver Awards: The L.A.
International Extra Virgin Olive Oil

Competition (Olive Oil / Packaging)
Silver Award: Olive Japan Interna-
tional Extra Virgin Olive Oil Compe-
tition.

Το επόμενο ελληνικό προϊόν που
θα παρουσιάσει σύντομα η εταιρεία,
είναι το «Honey Juice».

Να σημειωθεί ότι οι ελαιώνες
Ελαία βρίσκονται στην Πελοπόννησο,
μια περιοχή στη νότια Ελλάδα που
είναι γνωστή για τα ασβεστώδη εδά-
φη, τις ασβεστολιθικές πλαγιές και
τους απόκρημνους γκρεμούς της, κα-
θώς και για το ιδανικό της παράκτιο
κλίμα...

Aπό τα 6.000 ελαιόδεντρα που
διαθέτει η εταιρεία και τα οποία
προέρχονται από τις καλλιεργητικές
ποικιλίες Μανάκι και Κορωνέικη, τα
200 έχουν ηλικία μεγαλύτερη των
2.000 χρόνων. Κάθε χρόνο και ανά-
λογα με τις καιρικές συνθήκες, οι
καρποί ενός συγκεκριμένου αριθμού
δέντρων της ποικιλίας Μανάκι πα-
ρουσιάζουν μαύρες κηλίδες στη
φλούδα τους, φαινόμενο μοναδικό
στον Κόσμο. Μόνο το 2012, εντοπί-
στηκαν κηλίδες στους καρπούς 70
από αυτά τα πολυετή δέντρα που
παρήγαγαν ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο

με κεχριμπαρένιο χρώμα, χαρακτη-
ριστικό που επίσης, είναι μοναδικό.
Το Olea Juiceô προέρχεται αποκλει-
στικά από τα εν λόγω 70 δέντρα
και, σε συνδυασμό με την Κορωνέικη
ποικιλία, έχουμε στα χέρια μας αυτό
το ιδιαίτερο χαρμάνι, η εμφιάλωση
του οποίου περιορίζεται στις 4.000
φιάλες, που είναι αριθμημένες με το
χέρι.

Απευθυνθήκαμε στην εταιρεία
για κάποιες συγκεκριμένες πληρο-
φορίες, ειδικά με το μεγάλο ενδια-
φέρον που παρουσιάζει αυτό το υψη-
λής ποιότητας ελαιόλαδο:

«Εθνικός Κήρυξ»: Αναφέρετε ότι
το Olea Juice πληροί τις υψηλές απαι-
τήσεις σας. Ποιες είναι αυτές και σε τι
το ξεχωρίζουν από άλλα έλαια υψηλής
ποιότητας;

«Olea Groves»: H συγκομιδή της
ελιάς γίνεται απευθείας από το δέντρο
και διαχωρίζεται με το χέρι, ως απο-
τέλεσμα, οι καρποί δεν μελανιάζουν,
γεγονός που οδηγεί σε κορυφαίο
τελικό προϊόν. Στο τέλος της ίδιας
ημέρας, η ποσότητα των καρπών της
ελιάς που συλλέγονται, πηγαίνει στο
ελαιοτριβείο για επεξεργασία. Ο χυ-

μός της ελιάς παράγεται με τη μέθοδο
της ψυχρής έκθλιψης με φυγοκέν-
τρηση και πραγματοποιείται στους
20 - 23ΑC.

«Ε.Κ.»: Το επόμενο ελληνικό προϊόν
που θα παρουσιάσει σύντομα η εταιρεία
είναι το «Honey Juice». Τι ακριβώς εί-
ναι;

«Olea Groves»: Τα επόμενα 2
προϊόντα που θα παρουσιαστούν
σύντομα από την εταιρεία μας είναι:
Oleajuice Soap: Σαπούνι με βιολογικό
παρθένο ελαιόλαδο σε 4 διαφορετικές
ποικιλίες, Μαστίχα Χίου - Κρόκος
Κοζάνης, Θυμαρίσιο Μέλι και Εξτρα
Παρθένο Ελαιόλαδο Oleajuice, ση-
μειωτέων ότι και οι τέσσερις ποικιλίες
έχουν ως βάση το OleaJuice.

HoneyJuice: Βιολογικό ανωτέρας
ποιότητας Μέλι, συνδυασμός Θυμα-
ριού με σπάνια Βότανα.

«Ε.Κ.»: Κάποια από τα ελαιόδενδρά
σας κουβαλάνε μία ιστορία 2000 χρό-
νων. Διδάσκουν κάτι για το πολύτιμο
προϊόν τους;

«Olea Groves»: Διδάσκουν ότι η
ποιότητα του πολύτιμου προϊόντος
τους σε συνδυασμό με τη δική μας

φροντίδα παραμένει αναλλοίωτο στο
χρόνο.

«Ε.Κ.»: Ποια η ανταπόκριση του
Olea Juice; Yπάρχει στα σουπερμάρκετ
ή σε επιλεγμένα delicatessen; Και ποια
η ζήτηση στο εξωτερικό καθώς είναι
ένα λάδι υψηλής ποιότητας;

«Olea Groves»: Το OleaJuice δια-
τίθεται στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
σε πολυτελή εστιατόρια 3• Michelin
καθώς και σε πολυτελή ξενοδοχεία.
Παράλληλα, έχουμε επικεντρωθεί
στην αναζήτηση distributors, οι οποί-
οι να έχουν τη δυνατότητα πώλησής
του σε shops & delicatessen υψηλών
προδιαγραφών, για την αγορά της
Αμερικής.

«Ε.Κ.»: Η παραγωγή της εταιρείας
θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε εν-
δεχόμενη ζήτηση στη μεγάλη αγορά
των ΗΠΑ; ‘Η θα αποταθείτε σε εξειδι-
κευμένους πελάτες;

«Olea Groves»: Για τη φετινή
χρονιά οι συσκευασίες που θα δια-
τεθούν είναι 7, ως εκ τούτου είναι
προγραμματισμένη η παραγωγή
100.000 φιαλών των 500 και 700
ml.

Olea Juice: Ελληνικό λάδι που μετράει πολύ 
στους απαιτητικούς του εξωτερικού
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