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Έκδοση Περίπτερον



Ο Δημοσιογράφος Βαγγέλης Πάλλας γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αθήνα. Έμαθε να διαβάζει, να γράφει, 
να σκέφτεται, να μιλά, να αντιδρά και με τούτα τα όπλα 
να πορεύεται στη ζωή του Ο Βαγγέλης Πάλλας είναι 
Δημοσιογράφος μέλος των A.E.J. & I.F.J.. Ασχολείται 
κυρίως με κοινωνικά και πολιτικά θέματα, παρακολου-
θεί τις διεθνείς εξελίξεις, και συγκεντρώνει ειδήσεις για 
ιστορικά θέματα - μνήμης, μειονότητες, Roma, ανθρώ-
πινα δικαιώματα, περιβάλλον, ιατρικά θέματα.
e-mail: pallas.eu@gmail.com

ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ . . .

1. Συμμετοχή στην παιδική χορωδία των ανακτό 
 ρων (4 χρόνια).
2. Στέλεχος την πολυεθνικής δισκογραφικής ε 
 ταιρείας «POLYGRAM» (20 χρόνια).
3. Στέλεχος στην λαϊκή επιμόρφωση στην Κρήτη  
 (3 χρόνια) και στην Αθήνα .υπεύθυνος του   
 γραφείου τύπου (3 χρόνια).
4. Ραδιοφωνικός Παραγωγός σε δημοτικούς   
 σταθμούς Δίαυλος 10, Ράδιο 5, 9.31FMTIK- 
 TAK (4 χρόνια), ΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1982-1985)
5. Δημοσιογράφος FreeLancer, μέλος της διε  
 θνούς ένωσης δημοσιογράφων και μέλος την  
 Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιογράφων από το  
 2000.
6. Μέλος της επιτροπής διαβούλευσης της περι 
 φέρειας Αττικής

ΒΡΑΒΕΙΑ

3 βραβεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2 βραβεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2 βραβεία από την UNESCO
1 βραβείο από την Ένωση Δημοσιογράφων Κύπρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Ραμάλα - Παλαιστίνη - Λίβανος - Κάιρο - 
Αλεξάνδρεια - Κύπρος - Κατεχόμενη Κύπρος -
Μαυροβούνιο - Βόννη - Κόσσοβο - Βρυξέλλες - 
Βερολίνο - Στρασβούργο Φρανκφούρτη - Βαρσοβία 
- Μόναχο - Νυρεμβέργη - Πράγα - Ιορδανία - Γάζα - 
Μάλτα - Τίρανα
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Είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στα μιντιακά 
καρτέλ, στα fake news, στην παραπλη-

ροφόρηση και σε κάθε μορφή χειραγώ-
γησης της σκέψης. Υπάρχουν δύο όψεις 
στις ειδήσεις; Σίγουρα, αυτή που μας 
προσφέρετε και η άλλη η πραγματική. Το 
ταξίδι αρχίζει από τον Βορρά, συνεχίζεται 
στον Νότο  και καταλήγει εδώ και στο 
«περίπτερο».
Είναι αφιλτράριστες ειδήσεις, εικόνες 
και σκίτσα αλιευμένα από ιστοσελίδες 
και έντυπα από όλον τον κόσμο. Όλες 
οι ειδήσεις περιέχουν και την πολιτική 
– ιδεολογική ταύτιση του γραφόντος, 
χωρίς χαρακτηρισμούς, συκοφαντίες και 
διασυρμούς. Οι ιδέες εδώ κυριαρχούν, 
όλες απέναντι στο σύστημα που τις απο-
κρύπτει και τις παραποιεί. Ένα ταξίδι με 
οδηγό την ενημέρωση, αφιλτράριστη και 
ανεξάρτητη, με θέματα που αφορούν την 
πλειοψηφία των πολιτών.

Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα 
στο σεργιάνι μου προχθές, τ’ αλφαβητάρι 
πάνω στο τριφύλλι, σου μάθαινε το αύριο 
και το χθες, μα εγώ περνούσα τη στερνή 
την πύλη, με του καιρού δεμένος τις κλω-
στές.

Καλό μας ταξίδι…

Ιούλιος 2022

Η κρητική διατροφή 
είναι τρόπος ζωής 
που οφείλουμε να 
στηρίξουμε

Γιώργος 
Γεωργαντάς
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων

Βουλευτής 
Κιλκίς ΝΔ

Η ιστορία 
της κρη-
τικής δι-

ατροφής είναι 
ένα ζήτημα 
που επιστημο-
νικά ερευνά-

ται από παλιά. Τη διερεύνηση 
αυτή επιβάλλουν οι ιστορικές 
αναφορές στον τρόπο ζωής 
και διατροφής των Κρητών, 
αλλά και τα ευρήματα των 

αρχαιολογικών ανασκαφών, 
καθώς ο Μινωικός πολιτισμός 
μετέφερε, μέσω της αποθή-
κευσης προϊόντων, τη σημα-
ντική αυτή γνώση, στις σημε-
ρινές γενιές.
Ιστορικές αναφορές και αρ-
χαιολογικά ευρήματα επιβε-
βαιώνουν ότι οι Κρήτες από 
τη Μινωική εποχή, τουλάχι-
στον, μέχρι σήμερα, κατανα-
λώνουν κατά βάση τα ίδια 
προϊόντα: Ελαιόλαδο, κρασί, 
μέλι, τυρί, παξιμάδι, λαχανικά, 
φρούτα, κρέας, αρωματικά 
φυτά. Δηλαδή, όλα εκείνα τα 
προϊόντα που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά, της Μεσογεια-

κής διατροφής. 
Είναι γεγονός ότι η κρητική 
διατροφή αποτελεί ένα γα-
στρονομικό μοντέλο το οποίο, 
βοηθά την υγεία και συνακό-
λουθα ενισχύει τη μακροζωία, 
αποτελώντας το καλύτερο 
παράδειγμα της μεσογειακής 
διατροφής.
Άλλωστε Κρήτη και γαστρο-
νομία, γαστρονομία και Κρή-
τη είναι λέξεις αλληλένδετες 
σχεδόν συνυφασμένες μεταξύ 
τους, στο υποσυνείδητο όλων 
μας. 
Η κρητική γαστρονομία και η 
κρητική διατροφή δεν είναι 
μόνο γεύσεις.  Αντανακλούν 
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μια ευρύτερη φιλοσοφία 
ζωής, συνδέονται με τον  
τρόπο ζωής των Κρητικών, 
περικλείουν τον πολιτισμό και 
την ιστορία του νησιού. Είναι, 
όμως, και η «μαγιά» της ελλη-
νικής διατροφής.   
Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει 
ξεχωριστή την κρητική γα-
στρονομία;
Δεν είναι ένα, είναι πολλά. 
Αλλά είναι πράγματα απλά 
και μοναδικά.
Είναι τα εκλεκτά προϊόντα της 
κρητικής γης. Προϊόντα ΠΟΠ 
και όχι μόνο. Προϊόντα μονα-
δικά με εξαιρετική ποιότητα.  
Από το κρητικό λάδι και τις 
ελιές, την γραβιέρα Κρήτης,  
το κρασί και τη τσικουδιά, έως 
το απάκι και τη στάκα, αλλά 
και το χαρούπι και το σταμνα-
γκάθι. 
Είναι οι ξεχωριστές κρητικές 
συνταγές. Τα ποικίλα καλ-
τσούνια, τα τραγανά ξεροτή-
γανα, ο γευστικός ντάκος, το 
παραδοσιακό γαμοπίλαφο, τα 
ξεχωριστά σκιουφιχτά. 
Χρειάζεται πολύς χρόνος για 
τα αναφέρουμε όλα και χρειά-
ζονται πολλές επισκέψεις στην 
Κρήτη για να τα δοκιμάσουμε 
όλα. Κάθε φορά που ένας επι-
σκέπτης βρίσκεται στην αγα-
πημένη Κρήτη εκπλήσσεται, 
ανακαλύπτοντας καινούργιες 
μοναδικές γεύσεις. Η  κρητική 
γη μας προσφέρει απλόχερα 
όλα τα καλά. 
Υπάρχουν, όμως, και άλλα 

στοιχεία που κάνουν την κρη-
τική γαστρονομία να ξεχωρί-
ζει. 
Πρώτον, στην κρητική διατρο-
φή η γεύση δεν καλύπτεται 
από ενισχυτικές ύλες, όπως τα 
έντονα μπαχαρικά. Οι γεύσεις 
είναι αυθεντικές και ο συνδυ-
ασμός τους δημιουργεί ενδι-
αφέροντα σύνολα. Ακόμα και 
το κρέας δεν τρώγεται ποτέ 
μόνο του, αλλά πάντα σε συν-
δυασμό με λαχανικά. Παρακο-
λουθώντας το λιτό διαιτολό-
γιο, την εμμονή στα χόρτα τα 
οποία δεν λείπουν ούτε μέρα 
από το παραδοσιακό τραπέ-
ζι, τη μεγάλη κατανάλωση 
οσπρίων και μαύρου ψωμιού, 
μπορεί κανείς να κατανοήσει 
γιατί η Κρήτη χαρακτηρίζε-
ται διατροφικός παράδεισος. 
Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι 
σε ορεινό οικισμό της Κρήτης 
μαγείρευαν πριν από 3.700 
χρόνια κρέας αιγοπροβάτων 

με λαχανικά και ελαιόλαδο. 
Η χρήση διαφορετικών υλι-
κών δείχνει έναν προηγμένο 
γαστρονομικό πολιτισμό. Οι 
άνθρωποι δεν επεδίωκαν 
μόνο να γεμίσουν το στομάχι 
τους αλλά και να απολαύσουν 
την τροφή τους.
Δεύτερον, είναι η λαϊκή της 
παράδοση και η ανεξάντλη-
τη ιστορική και πολιτισμική 
κληρονομιά της. Παραδόσεις, 
μουσικές, χορευτικές, που 
βρίσκουν έκφραση γύρω από 
το κρητικό τραπέζι. Κρητικές 
γεύσεις και διατροφικές συνή-
θειες που έλκουν την καταγω-
γή τους από την αρχαιότητα. 
Τρίτον, είναι  οι άνθρωποί 
της. Οι Κρητικοί. Άνθρωποι 
ντόμπροι, προκομμένοι, ευφυ-
είς, λεβέντες, μα και φιλόξε-
νοι. Όπως λέει και η γνωστή 
μαντινάδα «Στην Κρήτη εγεν-
νήθηκε η δόξα, η ανδρεία, η 
λευτεριά, η λεβεντιά και η φι-

λοξενία». Η αυθεντική κρητική 
φιλοξενία, που κάνει όποιον 
επισκέπτεται το νησί να ανυ-
πομονεί  να ξανάρθει. 
Όλα αυτά λοιπόν δίνουν στην 
κρητική διατροφή τη σφραγί-
δα του πρότυπου της διατρο-
φής.
Το παρήγορο είναι ότι οι 
επιδράσεις του σύγχρονου 
πολιτισμού και οι νέες δι-
ατροφικές συνήθειες δεν 
έχουν επηρεάσει την κρητική 
διατροφική παράδοση, στο 
βαθμό που έχει συμβεί στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Οι μεσοα-
στικοί πληθυσμοί συνεχίζουν 
να τρέφονται με βάση τον 
παραδοσιακό τρόπο, κάτι που 
άλλωστε συντηρείται και από 
τον τουρισμό, καθώς ευφυ-
ώς οι Κρητικοί ενέταξαν την 
παραδοσιακή τους διατροφή 
στο «τουριστικό πακέτο» που 
ονομάζεται Κρήτη και συνδέ-

εται άμεσα με την ιστορία, τις 
ομορφιές και τη λαϊκή παρά-
δοση του νησιού.
Η κρητική γαστρονομία εί-
ναι πραγματικά ένα καλό 
παράδειγμα για το πώς οι 
διατροφικές μας συνήθειες 
συμπλέκονται με την πολι-
τιστική κληρονομιά μας, τη 
στάση ζωής μας, τις μεθόδους 
παραγωγής, τις διαδικασίες 
προετοιμασίας, αλλά και τα 
ίδια τα αγροτικά προϊόντα και 
τρόφιμα.
Η ανάδειξη της σχέσης των 
ελληνικών προϊόντων και 
της ελληνικής διατροφής με 
την υγεία, την ευζωία και την 
μακροζωία, το περιβάλλον, 
τον πολιτισμό και την ιστορία 
μας, είναι ένας και από τους 
στόχους του ΥπΑΑΤ.
Οφείλουμε να αναδείξουμε 
περαιτέρω την τοπικότητα, τη 
μοναδικότητα της ελληνικής 

διατροφής, ώστε να αποκτή-
σει τη θέση που της αξίζει 
στον παγκόσμιο αγροδιατρο-
φικό χάρτη.  
Όλα αυτά τα μοναδικά γνωρί-
σματα της Κρήτης, μας κά-
νουν πάντα να μεριμνούμε για 
τους ανθρώπους του αγροδι-
ατροφικού κλάδου στο νησί.  
Ως υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
στηρίζουμε στην πράξη όλους 
τους υγιείς εκπροσώπους του 
αγροδιατροφικού κλάδου.   
Και σε κάθε σωστή, δίκαιη 
και αναπτυξιακή προσπάθεια 
θα είμαστε δίπλα στην Κρήτη, 
γέννημα της οποίας είναι η 
κρητική διατροφή που απο-
τελεί το σήμα κατατεθέν μιας 
κουλτούρας που δεν είναι 
μόνο γαστρονομική. Είναι 
μέρος της ιστορίας και του 
πολιτισμού μας, είναι τρόπος 
ζωής και γι’ αυτό το λόγο 
οφείλουμε να στηρίξουμε για 
να παραμείνει ζωντανός.  

«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙ-
ΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ»

Η Αγροδιατροφική Σύ-
μπραξη της Περιφέρειας 
Κρήτης είναι μια Αστική 

μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με 
σκοπό την ανάδειξη, προβολή 
και προώθηση των ποιοτικών 

Ιούλιος 2022
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προϊόντων, τα οποία παρά-
γονται εντός της Περιφέρειας 
της και αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος του ευρύτερου Επι-
χειρησιακού Σχεδίου «Καλάθι 
Αγροτικών Προϊόντων».
Το πεδίο δραστηριοποίησης 
της Σύμπραξης είναι ο πρωτο-
γενής, ο δευτερογενής τομέας, 
η εστίαση και η σύνδεσή τους 
με τον τουρισμό.
Το κυρίαρχο στοιχείο είναι 
ο θεσμικός ρόλος της, στην 
υπηρεσία του αγρότη, του 
μεταποιητή, του εμπόρου, του 
βιοτέχνη, της τοπικής κοινωνί-
ας και των προϊόντων.
Η συμβολή της είναι σημαντι-
κή στην τεκμηρίωση της αξίας 
των προϊόντων, ενώ σημα-
ντικές είναι και οι συνέργειές 
της με τον τουρισμό και την 
εστίαση.
• Παρέχει υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες με το σήμα 
«κρήτη»,
• Υποβάλει και διαχει-
ρίζεται διεθνή κι ευρωπα-

ϊκά προγράμματα (project 
management)
• Σχεδιάζει και υλοποιεί 
ένα ολοκληρωμένο προωθη-
τικό πρόγραμμα για τα προϊό-
ντα (marketing mix).
Έτσι στηρίζεται το τοπικό και 
εξωστρεφές marketing, η 
ασφάλεια και η εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών, καθώς και 
των επισκεπτών του νησιού.
• Οργανώνει επίσης σεμινάρια 
ενημερωτικού χαρακτήρα σε 
θεματικές, που καλύπτουν τις 

σύγχρονες ανάγκες της αγο-
ράς και των επιχειρήσεων του 
αγροδιατροφικού τομέα.
Η προστασία των ιδιαίτερων 
προϊόντων της Κρήτης , μέσω 
της ανάδειξης της γεωγρα-
φικής τους προέλευσης, έχει 
πολλαπλό όφελος.
Συγκεκριμένα, διαφυλάσσεται 
η μοναδικότητα των προϊό-
ντων αυτών, διασφαλίζονται 
τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά τους, προστατεύ-
εται η τοπική κοινότητα και 

www.peripteron.eu

εξασφαλίζεται μία βιώσιμη 
πηγή ανάπτυξης.
Η ταυτότητα τους τεκμηριώνε-
ται από τις ιδιαιτερότητες του 
νησιού, από όπου αντλούν την 
προέλευση τους, τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους, και τη 
φήμη τους.
Αποτέλεσμα είναι η δυναμική 
των προϊόντων της Κρήτης να 
διεισδύσουν στη τοπική, στην 
εθνική και στη διεθνή αγορά.
Η προσπάθεια αυτή στόχο έχει 
την επίτευξη της βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής των αν-
θρώπων, οι οποίοι απασχο-
λούνται στον αγροδιατροφικό 
τομέα και τη διασύνδεση του 
αγροτικού με τον τουριστικό 
τομέα.
Μέσα από τη συνέργεια αυτή 
θα επιτευχθεί η ανάπτυξη, η 
οποία οδηγεί στη δημιουργία 
πραγματικά βιώσιμης οικονο-
μικά Περιφέρειας.

Η αξία των προϊό-
ντων της κρητικής 
γης

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης 

Η Κρήτη 
διαδρα-
μάτισε 

καθοριστικό 
και κυρίαρχο 
ρόλο στην 
διαμόρφωση 

του Μεσογειακού διατροφι-
κού πολιτισμού, που συνυφαί-
νεται με την αυθεντικότητα, 
την παράδοση, την ιστορία, 
που κυλά ζωντανά δίπλα μας. 
Ακόμη και σήμερα η Κρήτη εί-
ναι θεματοφύλακας αυτού του 
πολιτισμού, τον οποίο προ-
βάλλει καθημερινά με κρυ-
στάλλινη καθαρότητα, μέσα 
από τις γεύσεις, τα έθιμα, τις 
αξίες του λαού της. 

Ιούλιος 2022
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Με αυτό το δεδομένο η Πε-
ριφέρεια Κρήτης, συμμετέχει 
και πρωτοστατεί σε όλες τις 
πρωτοβουλίες για την καθιέ-
ρωση της αξίας της Κρητικής 
διατροφής μέσα από την ανά-
δειξη των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών της. 
Σε αυτήν την πορεία τα ποι-
οτικά προϊόντα της Κρήτης 
αποτελούν έναν από τους 
βασικούς πυλώνες που ανέ-
δειξαν την κρητική διατροφή 
σε μια από τις υγιεινότερες 
του πλανήτη. Πρόκειται για 
προϊόντα με ιδιαίτερο γευ-
στικό χαρακτήρα και υψηλή 
διατροφική αξία, που παρά-
γονται από ανθρώπους με 
μεράκι, με κρητικό φιλότιμο. 
Από γεωργούς, κτηνοτρόφους 
και τυροκόμους που ακολου-
θούν μια παράδοση χιλιάδων 
χρόνων στους κάμπους και 
στις πλαγιές των κρητικών 
βουνών. 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, 
η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει 
την υλοποίηση μιας πρωτο-
ποριακής πολιτικής για την 
ανάδειξη του νησιού, ως προ-
ορισμού για τους ανθρώπους 
που επιδιώκουν μια ολοκλη-
ρωμένη εμπειρία του τόπου 
μας. Για τους επισκέπτες 
αυτούς που θέλουν να γνωρί-
σουν έναν τόπο μέσα από τις 
γεύσεις, τα εκλεκτά προϊόντα, 

τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
τους ανθρώπους του.

Η Κρήτη με τη μοναδικότητα 
του φυσικού περιβάλλοντος, 
με την παραγωγή  ποιοτικών 
προϊόντων, με την κρητική 
κουζίνα, διαθέτει όλες τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις 
για να κατοχυρωθεί στον ευ-
ρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο 
χάρτη της αγροτικής παρα-
γωγής. Η Κρητική διατροφή 
εμπλουτίζει καθοριστικά την 
άυλη πολιτιστική κληρονομιά 
του νησιού μας, μια κληρο-
νομιά που ξεκινά στα μινωικά 
οινοποιεία, περνά μέσα από 
τους ελαιώνες του νησιού, 
καταλήγοντας στις σύγχρονες 
τάσεις και απαιτήσεις για μια 
διατροφή ισορροπημένη, που 
διαφυλάσσει την υγεία του 
ανθρώπινου οργανισμού.
Για την Περιφέρεια Κρήτης, ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση 
μιας πρωτοποριακής πολιτικής 
για την ανάδειξη της αξίας και 
της μοναδικότητας της κρητι-
κής διατροφής αποτελεί πεδίο 
ευρύτατων παρεμβάσεων και 
συνεργασιών με όλους τους 
εμπλεκόμενους παραγωγικούς 
φορείς. Με τη συμμετοχή μας 
σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς για την αγρο-
διατροφή, εστιάζουμε την 
πολιτική μας, στον άξονα της 
ασφάλειας των τροφίμων και 
της προστασίας του περιβάλ-
λοντος. Υλοποιώντας αυτές 
τις επιμέρους πολιτικές και 
σε συνεργασία με τους επι-
στημονικούς φορείς και τους 
παραγωγούς μας, επιχειρούμε 
τη στροφή προς μια περισσό-
τερο ανθεκτική, πράσινη και 
ψηφιακή Γεωργία.  Προς τη 
διασφάλιση της παραγωγής 
ποιοτικών προϊόντων. Αποτυ-

πώνοντας, παράλληλα, τους 
στόχους της Ευρώπης μέχρι 
το 2030, οι οποίοι εστιάζουν 
στην ποιότητα με προδιαγρα-
φές, στα διατροφικά πρότυ-
πα που δημιουργούν υψηλή 
προστιθεμένη αξία για τον 
παραγωγό, ενισχύουμε τις συ-
νεργασίες μας, στη βάση της 

ποιότητας, της πιστοποίησης 
και της ενίσχυσης της ταυ-
τότητας των προϊόντων της 
Κρητικής γης. Μέσα σε αυτές 
τις συνθήκες, ως Περιφέρεια 
Κρήτης ενσωματώνουμε στο 
Στρατηγικό μας Σχεδιασμό 
για τον πρωτογενή τομέα την: 
την επισιτιστική επάρκεια και 

διατροφική ασφάλεια, την  
παραγωγή ποιοτικών προϊ-
όντων, υψηλής διατροφικής 
αξίας, και, βεβαίως, την προ-
σέλκυση νέων ανθρώπων 
στη Γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές, οι οποίες καλούνται 
να καταστούν περισσότερο 
ελκυστικές. 
Στηρίζουμε, με αυτόν τον τρό-
πο, στην πράξη τους αγρότες 
που επιλέγουν την παραγω-
γή προϊόντων Γεωγραφικής 
Ένδειξης, ώστε τα προϊόντα 
αυτά να μπουν σε κάθε σπίτι 
και ο πρωτογενής τομέας μας 
να γίνει πιο ανταγωνιστικός, 
εξωστρεφής, βιώσιμος. Για-
τί γνωρίζουμε καλά πως η  
γεωργία και η αγροδιατροφή 
αποτελούν εθνική υπόθεση, 
επειδή απέδειξαν ότι μπορούν 
να κρατήσουν σταθερό το 
εισόδημα και την απασχόληση 
στην ελληνική περιφέρεια. 
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H διάσημη σεφ 
Atalya Ein Mor 
προωθεί την κρητι-
κή διατροφή 

Το Who is who της διάσημης 
Ισραηλινής σεφ

Η Atalya Ein Mor, γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στην Ιερου-
σαλήμ. Της αρέσει να μαγει-
ρεύει την ισραηλινή κουζίνα 
– και πιο συγκεκριμένα το 
Shakshuka – όπως λέει και 
η ίδια «Το Ισραήλ είναι ένας 
μεγάλος συνδυασμός πολιτι-
σμού από όλο τον κόσμο και 
το φαγητό είναι ένα μείγμα». 
Έχοντας ως γνώμονα αυτό και 

θέλοντας να φέρει κοντά τους 
ανθρώπους διαφορετικών πο-
λιτισμών, παρέχει εξαιρετικές 
γαστρονομικές εκδηλώσεις: 
γεύματα, εργαστήρια, απο-
κλειστικές συγκεντρώσεις και 
γαστρονομικές περιηγήσεις 
που αποκαλύπτουν τα βαθύ-
τερα μυστικά του Ein Kerem, 
της Ιερουσαλήμ.
Προμηθεύεται τις πρώτες ύλες 
της πάντα στην περίφημη αγο-
ρά Machane Yehuda – μία από 
τις μεγαλύτερες αγορές της 
Ιερουσαλήμ όπου αναβλύ-
ζουν μυρωδιές από φρούτα & 
λαχανικά μέχρι και μπαχαρικά 
& σοκολάτες ράγκαλαχ.
Περιτριγυρισμένη από αν-
θρώπους που διψάνε να 
γνωρίσουν τον πολιτισμό και 
την κουζίνα αυτού του τόπου, 
γύρω από το τραπέζι της τρα-
πεζαρίας της, βάζει ασημένια 
τηγάνια – σερβίτσια και το 
ταξίδι της γεύσης ξεκινάει.
Για την Ein Mor, το φαγητό 
συνδυάζεται ως ο καλύτερος 

τρόπος για να ανακαλύψει κά-
ποιος μία εντελώς νέα κουλ-
τούρα ενώ ταυτόχρονα όλοι 
γίνονται μία οικογένεια. 

Α. Καφάτος: «Ασπί-
δα» της υγείας η 
παραδοσιακή κρη-
τική διατροφή του 
1960! 

Το καλύτερο «φάρμα-
κο» στην προαγωγή της 
υγείας και στην πρόληψη 

των ασθενειών είναι η παρα-
δοσιακή κρητική διατροφή 
του 1960!

Αυτό τόνισε ο ομότιμος κα-
θηγητής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Κλινι-
κής Προληπτικής Ιατρικής & 
Διατροφής, Αντώνης Καφά-
τος, μιλώντας σε διάλεξη του 
Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας 
του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδας, με θέμα «Παραδοσι-
ακή διατροφή της Κρήτης σε 
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αντίθεση με τη δυτική διατρο-
φή στους Δείκτες Παιδικής 
Παχυσαρκίας». 
«Πράγματι σύμφωνα με επι-
στημονικές μελέτες η  παρα-
δοσιακή κρητική διατροφή 
αποτελεί διαχρονικά ασπίδα 
για τον ανθρώπινο οργανισμό 
στην πρόληψη των ασθενει-
ών» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Καφάτος. 

Ο καθηγητής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Κλι-
νική Προληπτικής Ιατρικής & 
Διατροφής, Αντώνης Καφάτος

Σύμφωνα με τα στοιχεία των 
επιστημονικών μελετών, που 
παρουσίασε ο κ. Καφάτος, 
το 1960 η Κρήτη ήταν στην 
τελευταία θέση μεταξύ των 

επτά χωρών καθώς οι άν-
δρες ηλικίας 40-60 χρόνων 
είχαν το χαμηλότερο βάρος 
και δείκτη μάζας σώματος σε 
σύγκριση με τους 15 άλλους 
πληθυσμούς από 7 χώρες.

Επίσης είχε τα λιγότερα κρού-
σματα στον τομέα των καρ-
διαγγειακών παθήσεων και 
αιφνιδίων θανάτων.

«Δυστυχώς στις μέρες μας τα 
πράγματα έχουν αλλάξει και 
η χώρα μας μαζί με την Κρή-
τη κατέχουν την πρώτη θέση 
σε παγκόσμιο επίπεδο στην 
παιδική παχυσαρκία» πρόσθε-
σε με έμφαση ο διακεκριμένος 
Έλληνας επιστήμονας.

Όπως εξήγησε ο κ. Καφά-

τος, αυτό συμβαίνει γιατί  οι 
Κρητικοί, παρασυρμένοι από 
τον δυτικό τρόπο διατροφής, 
ξέχασαν την παραδοσιακή 
διατροφή των προγόνων 
τους, ενώ ταυτόχρονα σήμερα 
ασκούνται πολύ λιγότερο σε 
καθημερινή βάση.

Μάλιστα  η Κρήτη «κινδυνεύ-
ει να βουλιάξει» κάτω από 
το βάρος των κατοίκων της 
καθώς μετά από 45 χρόνια, 
δηλαδή το 2005, οι άνδρες 
της Κρήτης της ίδιας ηλικίας 
40-60 χρόνων είχαν 20 κιλά 
περισσότερο σωματικό βάρος 
σε σύγκριση με τους άνδρες 
της ίδιας ηλικίας  το 1960.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
1960

Σύμφωνα με τον κ. Καφάτο, 
η διατροφή των Κρητικών το 
1960 περιελάμβανε δημητρι-
ακά, αυγά, τυρί, μαύρο ψωμί, 
φρούτα, λαχανικά, όσπρια, 
ελαιόλαδο, ψάρι, κοτόπουλο 
και κόκκινο κρέας μια φορά 
τον μήνα.

Η διατροφή αυτή συνοδευό-
ταν από καθημερινή άσκηση 
που περιελάμβανε χειρωνα-
κτικές εργασίες και περπάτη-
μα. Επίσης πρέπει να τονισθεί 
οτι πάνω από το 60% των 
ανδρών της Κρήτης το 1960 
τηρούσαν αυστηρά τις νη-

στείες της Εκκλησίας και δεν 
έτρωγαν δηλαδή κρέας, γαλα-
κτοκομικά και αυγά για περί-
που 180 ημέρες το χρόνο. Το 
ψάρι επιτρέπεται συχνότερα 
ενώ τα θαλασσινά επιτρέπο-
νται σε όλες τις νηστείες.

Η προστασία που προσφέρει 
η παραδοσιακή κρητική δι-
ατροφή στην πρόληψη των 
ασθενειών και ειδικότερα στα 
καρδιακά νοσήματα τεκμηρι-
ώνεται από διάφορες επιστη-
μονικές μελέτες .

Μια απ’ αυτές πραγματοποι-
ήθηκε στη Λυών της Γαλλίας 
το 1994 μεταξύ 600 ατόμων 
που είχαν υποστεί έμφραγμα 
του μυοκαρδίου.

Σύμφωνα με τη μελέτη της 
Λυών οι άνθρωποι με πρώτο 

έμφραγμα μυοκαρδίου  που 
ακολουθούσαν τη δίαιτα 
της Κρήτης είχαν 76% λι-
γότερα δεύτερα επεισόδια 
εμφράγματος σε σύγκριση 
με τους άλλους μισούς που 
ακολουθούσαν τη δίαιτα της 
Αμερικανικής Καρδιολογι-
κής εταιρείας. Αυτό έγινε 
τους πρώτους 28 μήνες γιατί 
η μελέτη διεκόπη για δεο-
ντολογικούς λόγους. Εντυ-
πωσιακά ήταν όμως και τα 
αποτελέσματα μιας δεκάχρο-
νης επιστημονικής μελέτης 
1992 – 2002, που έγινε από 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε 
κρητικόπουλα που ακολούθη-
σαν τον παραδοσιακό τρόπο 
διατροφής.

Όλες οι σωματομετρικές με-
τρήσεις των παιδιών, τα οποία 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

Ιούλιος 2022
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και αφορούσαν Βάρος, Δεί-
κτη Μάζας Σώματος, Δείκτη 
Περιμέτρου Μέσης και Λεκά-
νης, Ολική Χοληστερόλη, LDL 
Χοληστερόλη, Αθηρωματικό 
Δείκτη και Παλίνδρομο, ήταν 
σημαντικά βελτιωμένες (τερά-
στιες διαφορές) μετά τη λήξη 
του προγράμματος.

Η θρεπτική αξία των προϊ-
όντων που καταναλώνουν 
οι άνθρωποι έχει μεγάλη 
σημασία, καθώς σήμερα τα 
περισσότερα προσθέτουν 
μόνο βάρος στον οργανισμό. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσίασε ο κ Καφάτος 100 
γραμμάρια μπισκότα γεμιστά 
έχουν 524 θερμίδες, ενώ η 
αντίστοιχη ποσότητα μήλου 
μόλις 47 θερμίδες.

Επίσης 100 γραμμάρια τη-
γανιτές πατάτες έχουν 530 
θερμίδες, ενώ η αντίστοιχη 
ποσότητα ψητής πατάτας έχει 
μόλις 93 θερμίδες. 

Η κρητική διατροφή 
ως «πρώτη ύλη» 
για την ανάπτυ-
ξη γαστρονομικού 
τουρισμού

Του Χάρη Μαμουλάκη Τομε-
άρχη Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βου-
λευτής Ηρακλείου - Πολιτικός 
Μηχανικός BEng MSc

Η αξία της κρητικής δια-
τροφής στην υγεία και 
την ευεξία είναι πολλα-

πλώς αποδεδειγμένη επιστη-
μονικά. Αυτό που ίσως δεν 
είναι πάντα και από όλες και 
όλους κατανοητό, είναι η ση-
μασία που έχει για το νησί μας 
η ανάδειξη της κρητικής δια-
τροφής σε κεντρικό πυλώνα 
του τουριστικού σχεδιασμού 
για τα επόμενα χρόνια.
Σε αντίθεση, ίσως, με τα 
πρώτα χρόνια ανάπτυξης του 
μεταπολεμικού τουρισμού στη 
χώρα μας, η διατροφή σή-
μερα δεν γίνεται κατανοητή 

απλά ως μια προϋπόθεση για 
την διαμονή κάποιου σε ένα 
τουριστικό προορισμό. Σήμε-
ρα, όλο και περισσότερο, η 
διατροφή γίνεται κατανοητή 
ως κεντρικό τμήμα της ίδιας 
της συνολικής εμπειρίας της 
επίσκεψης και της παραμονής 
σε ένα μέρος. Οι μελετητές 
του τουρισμού επιβεβαιώνουν 
την υπόθεση ότι η διατρο-
φή, σε μεγάλο βαθμό, είναι 
παράγοντας επιλογής ενός 
ταξιδιωτικού προορισμού και 
ώθησης για την επίσκεψη σε 
έναν τόπο, με τον ίδιο τρόπο 
όπως ένα μνημείο ή μια πα-
ραλία. Αναλόγως, ποιοτικές 
και ποσοτικές έρευνες έχουν 
πολλαπλός επιβεβαιώσει την 
ισχυρή σύνδεση που δημιουρ-
γείται ανάμεσα στην αντίληψη 
των επισκεπτών για μια περιο-
χή, την ταυτότητα προορισμού 

δηλαδή και τα μεμονωμένα 
εδέσματα ή στερεοτυπικά 
πιάτα που συσχετίζονται με 
συγκεκριμένες χώρες ή περι-
οχές.
Σήμερα, η διατροφή στην 
ολότητα της, από τις μορφές 
αγροτικής παραγωγής που 
προϋποθέτει και τις τεχνι-
κές συντήρησης της, μέχρι 
την τελική επεξεργασία της, 
αναγνωρίζεται ως τμήμα της 
άυλης πολιτισμικής κληρονο-
μιάς ενός τόπου. Για τον λόγο 
αυτό, οι συλλογικοί φορείς 
εκπροσώπησης του κλάδου 
και οι πολιτικοί φορείς σε 
εθνικό ή αυτοδιοίκητο επί-
πεδο, έχουν πολύ σοβαρούς 
λόγους να θέλουν να δοθούν 
κίνητρα στις τοπικές τουριστι-
κές επιχειρήσεις, στο σύνολο 
τους, για να στραφούν σε 
επιλογές στενά συνδεδεμέ-
νες με την τοπική διατροφή 
ως εργαλείο ανάδειξής μια 
ισχυρής τουριστικής ταυτό-
τητας για την κάθε περιοχή. 
Ο γαστρονομικός τουρισμός 
δεν πρέπει δηλαδή να νοεί-
ται μόνο ως μια στρατηγική 
επιλογή παραγωγής ενός 
εξειδικευμένου τουριστικού 
προϊόντος (niche product) 
αλλά ως ένα όχημα για την 
καθολική στροφή ενός, ακό-

μα και μαζικού, τουριστικού 
προορισμού προς υπηρεσίες 
και προϊόντα υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας για την 
τοπική οικονομία. Μια τέτοια 
στρατηγική όχι μόνο αυξάνει 
την προστιθέμενη αξία του 
τουριστικού προϊόντος σε 
μια περιοχή αλλά δημιουρ-
γεί, μέσω της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης τον «εθισμέ-
νων» σε ποιοτικά προϊόντα 
επαναλαμβανόμενων τουρι-
στών, λιγότερη ευαλωτότητα 
σε μια εποχή που εξωγενείς 
γεγονότα (πανδημία, πληθω-
ρισμός, πόλεμος κλπ.) όλο και 
συχνότερα απειλούν τα έσο-
δα που προέρχονται από τον 
τουρισμό.
Όλα αυτά βέβαια είναι γνω-
στά εδώ και χρόνια. Σήμερα, 
οι διεθνείς τάσεις αναφορικά 
με τον γαστρονομικό τουρι-
σμό είναι αυτές της εξειδίκευ-
σης στη βάση συγκεκριμένων 
διαγεννεακών προτιμήσεων 
στην διατροφή και στην πα-
ραγωγή εξατομικευμένων 
τουριστικών προϊόντων στην 
βάση αυτών των επιλογών, 
συχνά και μέσω της χρήσης 
κοινωνικών πλατφόρμων 
(meal sharing κλπ.). Στην 
χώρα μας ωστόσο, αυτό που 
εκκρεμεί είναι η δημιουργία 

θεσμών, του δημόσιου ή του 
ιδιωτικού τομέα, ανάδειξης 
τοπικών αγροτικών και πολι-
τισμικών πόρων και διασύν-
δεσης τους με τον τουριστικό 
τομέα. Παραδείγματα βεβαίως 
υπάρχουν πολλά, τόσο στο 
επίπεδο του πειραματισμού 
του ιδιωτικού τομέα όσο και 
από πρωτοβουλίες μεμονωμέ-
νων φορέων. Οι πρωτοβουλί-
ες όπως αυτές του ΑΚΟΜ και 
του Συνδέσμου Ελαιοκομικών 
Δήμων Κρήτης δείχνουν τον 
δρόμο της συντονισμένης 
ανάδειξης όψεων του αγροτι-
κού και γαστρονομικού πλού-
του του νησιού, αλλά είναι 
πολλά ακόμα αυτά που μπο-
ρούν να γίνουν.
Στο τέλος της ημέρας, όπως 
αναφέρουν και ερευνητές 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού, κάθε «πιάτο» λέει 
μια ιστορία και κάθε υλικό 
που βρίσκει το δρόμο του 
προς την κουζίνα «μιλάει» για 
τις συνθήκες και το πλαίσιο 
παραγωγής του. Και η κρητική 
διατροφή έχει ακόμα πολλές 
ενδιαφέρουσες ιστορίες να 
διηγηθεί! 
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 Η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καλύπτει όλους τους τομείς παραγωγής που αφορούν τη συγκέντρωση, 

επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων – συγκεκριμένα κρασί, ελαιόλαδο, 

ξύδι και σταφίδα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ποιότητα των προϊόντων της παρακολουθείται και 

ελέγχεται από οργανωμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της και 

στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες του νησιού, το 

πλούσιο σε ιχνοστοιχεία έδαφος, σε συνδυασμό με την πείρα και το μεράκι των παραγωγών της, δίνουν 

προϊόντα άριστης ποιότητας με μοναδική γευστική ταυτότητα. Στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, η Ένωση 

Ηρακλείου ανταποκρίθηκε δημιουργώντας εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας και 

έχουν προδιαγραφές λειτουργίας καθώς περιβάλλονται από συστήματα ποιότητας και από πρότυπα χημικά 

εργαστήρια.

 Αποστολή μας είναι η υγιεινή διατροφή και συγκεκριμένα το μοντέλο της κρητικής διατροφής. 

Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με άξονες τον σεβασμό στην ποιότητα, την παράδοση της κρητικής 

γης, την αυθεντικότητα των ανθρώπων και των διαδικασιών και πάνω απ' όλα τον σεβασμό στο οικοσύστημα 

του νησιού μας.

 Η Κρήτη, το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου 

και το νησί που εμφάνισε τον πρώτο μεγάλο πολιτισμό της 

Ευρώπης, τον Μινωικό, διατηρεί στο πέρασμα των αιώνων 

και των χιλιετιών, σταθερές διατροφικές συνήθειες που 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα αγαθά. Ο διατροφικός 

της πολιτισμός διαμορφώνεται συνεχώς από τις 

γεωμορφολογικές συνθήκες του τόπου που γενναιόδωρα 

προσφέρουν τους πόρους για το ελαιόλαδο, το κρασί, το 

μέλι και άλλα χαρακτηριστικά προϊόντα της κρητικής γης. Ο 

πλυθυσμός του νησιού, οι Κρήτες κάθε γενιάς, αξιοποιούν 

τον πλούτο αυτόν και διατηρούν τις ίδιες αξίες της κρητικής 

διατροφής από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

 Το νησί της Κρήτης είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον 

την επιστημονικής κοινότητας ήδη από το 1948, όταν 

ερευνητές από το Ίδρυμα Rockefeller των Ηνωμένων 

Πολιτειών καλούνται από την ελληνική κυβέρνηση σε μια 

προσπάθεια να μελετήσουν τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης 

στον εντόπιο πληθυσμό μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο. Στα 

πλαίσια αυτά πραγματοποιείται λεπτομερής αξιολόγηση της 

δίαιτας των Κρητών, η οποία προς έκπληξη των ερευνητών είναι διατροφικά επαρκής. Ελάχιστες είναι οι 

εξαιρέσεις, κυρίως σε περιοχές με πολύ χαμηλό εισόδημα και με μικρή παραγωγή τροφίμων από τις ίδιες 

τις οικογένειες. Σε γενικές γραμμές, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι «στο σύνολό τους, ο τρόπος διατροφής 

και οι διατροφικές συνήθειες ήταν υπερβολικά καλά προσαρμοσμένες στις φυσικές και οικονομικές πηγές 

της περιοχής, καθώς και στις ανάγκες των κατοίκων της».

 Λίγο πριν το 1960, η Κρήτη συγκεντρώνει πάλι το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κατά 

τη “Μελέτη των Επτά Χωρών”, μία μελέτη από τον Αμερικανό φυσιολόγο Ancel Keys και την ομάδα του 

για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ διατροφής και εμφάνισης ασθενειών. Μελετώντας περίπου 13.000 

άνδρες από επτά διαφορετικές χώρες εντοπίζουν πως ο πληθυσμός της Κρήτης παρουσιάζει την καλύτερη 

κατάσταση υγείας και τα μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο και καρκίνο, σε σχέση με 

τους άλλους πληθυσμούς που διερευνώνται. Τα πορίσματα αυτά αποδίδονται στις διατροφικές συνήθειες 

των Κρητών και ιδιαίτερα στην υψηλή κατανάλωση ελαιόλαδου.

 Με τα χρόνια θεσπίζεται διεθνώς ο όρος “Κρητική Διατροφή”  ως πρότυπο υγιεινής διατροφής 

εμπνευσμένο από τη δίαιτα της Κρήτης που . Η κύρια δομή του διατροφικού αυτού μοντέλου περιλαμβάνει 

υψηλή κατανάλωση ελαιόλαδου, όσπρια, ανεπεξέργαστα δημητριακά, φρούτα και λαχανικά, μέτρια προς 

υψηλή κατανάλωση ψαριού, μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων (κυρίως τυρί και γιαούρτι), 

μέτρια κατανάλωση κρασιού και χαμηλή κατανάλωση κρέατος
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 Επειδή το ελαιόλαδο είναι η βασική πηγή 

λίπους στη δίαιτα των Κρητών, ο όρος « κρητική 

διατροφή» ουσιαστικά περιγράφει το διατροφικό 

πρότυπο εκείνο που επικρατεί στις περιοχές 

αυτές όπου καλλιεργούνται παραδοσιακά τα 

ελαιόδενδρα. Η διατροφή αυτή είναι απλή και 

περιλαμβάνει κυρίως:

Ελαιόλαδο: συμβάλλει στη σημαντική 

μείωση των καρδιοπαθειών, στην τόνωση μυών 

και οστών του ανθρωπίνου σώματος, κατά της 

οστεοπόρωσης, στην ελάττωση κατά 25% της 

πιθανότητας καρκίνου του μαστού στις γυναίκες, 

στην καλή λειτουργία του πεπτικού μας συστήματος, στην εξαφάνιση του προβλήματος δυσκοιλιότητας.

Κρασί: μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια κατά 20 έως 60%, βελτιώνει τη λειτουργία του στομάχου 

και την πέψη γενικότερα, εμποδίζει τη δημιουργία χολόλιθων, διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος 

στους ιστούς, δρα ως αντιφλεγμονώδες και αντισηπτικό, αυξάνει την αντίσταση στα κοινά κρυολογήματα και 

βοηθά στον ύπνο. Ακόμη, προκαλεί ευεξία, ποιότητα ζωής και μακροζωία, μειώνοντας τους θανάτους από 

οποιαδήποτε αιτία κατά 10-20%.

Μέλι: πλούσιο σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες. Η κυριότερη βιταμίνη του μελιού είναι η Ε, 

που είναι χρήσιμη για τον οργανισμό καθώς τον βοηθάει από την επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως το 

κάπνισμα, η ακτινοβολία και διάφορες καρκινογόνες ουσίες.

Κρητικά τυριά: γραβιέρα, κεφαλοτύρι, τυροζούλι, ανθότυρος μαλακός/σκληρός, μυζήθρα και 

ξινομυζήθρα.

Ψωμί - παξιμάδι: οι ίνες που περιέχει το κρητικό παραδοσιακό ψωμί βοηθούν στην καλύτερη 

λειτουργία του εντέρου και στη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Κι ακόμη λέγεται πως το πλήρες 

ψωμί είναι πιθανόν να προλαμβάνει τον καρκίνο του γαστρεντερικού σωλήνα και ιδιαιτέρως του παχέος 

εντέρου.

Λαχανικά: άφθονες φυτικές ίνες, αρκετές ποσότητες βιταμινών και άλλες θρεπτικές ουσίες, 

απαραίτητες για τον άνθρωπο.

Φρούτα: έχουν σημαντικές θρεπτικές και αντιοξειδωτικές βιταμίνες για τον οργανισμό. Το κυριότερο 

φρούτο που δεν λείπει από κανένα κρητικό τραπέζι είναι το πορτοκάλι, γνωστό για την πολύτιμη βιταμίνη C 

που προφυλάσσει τον οργανισμό από διάφορες ασθένειες.

Αρωματικά φυτά: ρίγανη, βασιλικός, το φασκόμηλο, ο βάλσαμος, το δενδρολίβανο, η μαντζουράνα, 

το θυμάρι, ο έρωντας, η μέντα, η δάφνη και το χαμομήλι.

Επιμέλεια Άρθρου: Δημήτριος Σαμαριτάκης -Προιστάμενος Υπηρεσίας Διοικητικού της Ένωσης 

Ηρακλείου Λ. 62 Μαρτύρων 146-Ηράκλειο 2810378115

H Κρητική διατρο-
φή τότε και τώρα 

Συγγραφέας Βασιλική Γαλάρα

Πολλές αναφορές γίνο-
νται σήμερα για την 
περίφημη Κρητική δι-

ατροφή και τις ευεργετικές 
ιδιότητες που έχει στην υγεία 
μας. Για να κατανοήσουμε την 
έννοια της θα πρέπει να ανα-
φερθούμε στη“ Μελέτη των 
7 χωρών ” για να έχουμε μια 
ολοκληρωμένη εικόνα.
Πως ξεκίνησε και τί είναι η “ 
Μελέτη των 7 χωρών “.
Τη δεκαετία του 1950, το 
ίδρυμα Rockfeller δημοσι-
οποίησε την άποψη ότι η 
μακροζωία και η υγεία των 
Κρητικών οφείλεται στην 
κρητική διατροφή, μερικά 
χρόνια αργότερα ήρθε για να 
επιβεβαιώσει την άποψη αυτή 

η επιδημιολογική «Μελέτη 
των 7 χωρών», που διεξή-
χθη στο Πανεπιστήμιο της 
Μινεσότα με επικεφαλή τον 
καθηγητή Ansel Keys ή “ Mr 
Cholesterol” όπως τον αποκα-
λούσαν, καθώς ήταν ο πρώ-
τος εκφραστής της συσχέτισης 
“διατροφή-καρδιά” αλλά και 
εκείνης μεταξύ της χοληστε-
ρόλης με τη στεφανιαία νόσο. 

Η έρευνα ξεκίνησε το 1957-
60, συμμετείχαν 7 χώρες και 
πήραν μέρος  13,000 άνδρες 
μεταξύ 40 και 60 ετών από 
την Ελλάδα ( την Κρήτη και 
την Κέρκυρα), τη Γιουγκοσλα-
βία, την Ιταλία, την Ολλανδία, 
τη Φιλανδία, τις ΗΠΑ αλλά και 
την Ιαπωνία. Παρακολουθή-
θηκε η υγεία των εθελοντών, 
κυρίως σε ότι αφορούσε τα 
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καρδιαγγειακά νοσήματα και 
τις κακοήθειες.
Τα ευρήματα της συγκεκριμέ-
νης μελέτης, που διήρκεσε 30 
χρόνια, έδειξαν ότι οι Κρητι-
κοί εμφάνιζαν το μικρότερο 
ποσοστό θνησιμότητας από 
καρδιαγγειακά νοσήματα και 
καρκίνο, καθώς και τον μεγα-
λύτερο μέσο όρο ζωής. Από 
τότε πολλές επιστημονικές 
μελέτες έχουν δείξει ότι το 
αποτέλεσμα αυτό είχε τις ρίζες 
του στην παραδοσιακή Μεσο-
γειακή Διατροφή των Κρητι-
κών εκείνης της εποχής. 

Τί είναι η Μεσογειακή 
Διατροφή

Η μεσογειακή διατροφή είναι 
πλούσια σε φρούτα και λαχα-
νικά περιλαμβάνει ζυμαρικά, 
ψωμί, δημητριακά, ρύζι και 
πατάτες, πουλερικά και ψά-
ρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, 

εποχιακά τρόφιμα , ελάχιστο 
κρέας και ελαιόλαδο. Η ημε-
ρήσια πρόσληψη γαλακτοκο-
μικών γίνεται κυρίως με τη 

μορφή τυριού ή γιαουρτιού. 
Τα γλυκά και η ζάχαρη κα-
ταναλώνονται λίγες φορές 
την εβδομάδα , ενώ πολλές 

φορές τη θέση τους παίρνει 
το μέλι. Η κατανάλωση κόκ-
κινου κρέατος είναι σπάνια 
και συναντάται στη διατροφή 
λίγες φορές το μήνα σε μικρές 
ποσότητες, σε αντίθεση με το 
κοτόπουλο και το ψάρι που 
καταναλώνονται κάθε εβδο-
μάδα.

Η πυραμίδα της 
Μεσογειακής διατροφής

Η βάση της πυραμίδας απο-
τελείται από τροφές όπως 
είναι τα δημητριακά και τα 
προϊόντα τους, που πρέπει 
να καταναλώνονται καθημε-
ρινά, καθώς μας παρέχουν 
ενέργεια μέσω των υδαταν-
θράκων που περιέχουν. Όταν 
μάλιστα τα δημητριακά είναι 
ολικής αλέσεως, μας δίνουν 
και αρκετές φυτικές ίνες, οι 
οποίες βοηθούν στην καλύτε-
ρη λειτουργία του εντέρου και 
στη μείωση της χοληστερόλης. 
Η ομάδα των φρούτων και 
των λαχανικών αποτελεί καλή 
πηγή αντιοξειδωτικών και 
άλλων βιταμινών, ανόργανων 
στοιχείων, και φυτικών ινών. 
Η κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών δρα προστατευτι-
κά όσον αφορά στον κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιαγγειακών 
νοσημάτων και διαφόρων 

μορφών καρκίνου. Βασικό 
συστατικό της Μεσογειακής 
Διατροφής είναι το ελαιόλα-
δο. Το ελαιόλαδο είναι πλού-
σιο σε μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα και σε αντιοξειδωτικές 
ουσίες, παρέχει προστασία 
κατά της στεφανιαίας νόσου 
και μειώνει τα επίπεδα της 
«κακής» χοληστερόλης, ενώ 
παράλληλα αυξάνει τα επίπε-
δα της «καλής» χοληστερόλης 
καθώς επίσης προστατεύει και 
από κάποιες μορφές καρκί-
νου. 

Η Κρητική διατροφή και 
τρόπος ζωής τη δεκαετία 
του ΄50 - ΄60

Ένας Κρητικός ηλικίας 40 
ετών το 1950 ήταν ένας 
άνθρωπος που έτρωγε πολύ 
σπάνια κόκκινο κρέας, λίγες 
φορές άσπρο, έπινε λίγο κόκ-
κινο κρασί και κατανάλωνε 
πολλά όσπρια και λαχανικά 
που συνήθως παρήγαγε ο 
ίδιος. Ενδεικτικά αναφέρου-
με ότι η κατ΄ άτομο ημερήσια 
κατανάλωση κρέατος στην 
Κρήτη ήταν 35 γραμμάρια τη 
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δεκαετία του ΄60, σήμερα οι 
Κρητικοί καταναλώνουν κατά 
μέσον όρο 124 γραμμάρια 
την ημέρα. Αξιοσημείωτο επί-
σης είναι να αναφέρουμε ότι 
το δείγμα των ανδρών που 
είχαν επιλεγεί για τη “Μελέτη 
των 7 χωρών “ ακόμη και σή-
μερα τηρεί τις νηστείες όλο το 
χρόνο γεγονός που παίζει ση-
μαντικό ρόλο στις διατροφι-
κές του επιλογές. Οι ανάγκες, 
τα μέσα αλλά και ο τρόπος 
ζωής τους ήταν τέτοιος που 
τους ανάγκαζε να δουλεύουν 
αρκετές ώρες στα χωράφια, 
να περπατάνε αρκετά χιλιό-
μετρα την ημέρα και να κά-
νουν διάφορες χειρωνακτικές 
εργασίες, γεγονός το οποίο 
τους διατηρούσε σε συνεχή 
δραστηριότητα. Σύμφωνα με 
έρευνες, το κορεσμένο λίπος 
του διαιτολογίου τους ήταν 
λιγότερο από το 6% της συ-
νολικής πρόσληψης λίπους.

Η Κρητική διατροφή και 
ο τρόπος ζωής σήμερα

Ας δούμε λοιπόν τι άλλαξε 
στην διατροφή ενός Κρητικού 
σήμερα.
Σύμφωνα με στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν με αφορμή 
το 15ο Παγκρήτιο Ιατρικό 
Συνέδριο (2010) ο μέσος 
Κρητικός ζύγιζε το 1970 
περίπου 63 κιλά και έκαιγε 
3.000 θερμίδες την ημέρα με 
σκληρή σωματική εργασία. Το 
διαιτολόγιό του περιελάμβανε 
κυρίως όσπρια, φρούτα, λα-
χανικά, ψωμί με αλεύρι ολικής 
άλεσης, ελαιόλαδο, ελιές και 
σαλιγκάρια, ενώ σπανίως 
έτρωγε τρόφιμα όπως το κόκ-
κινο κρέας. Σήμερα, ο μέσος 
Κρητικός ζυγίζει 83 κιλά, η 
ζωή του είναι περισσότερο 
καθιστική και καίει πολύ λίγες 
θερμίδες με έντονη μυϊκή 

δραστηριότητα. Τρέφεται 
επίσης ανθυγιεινά, κατανα-
λώνοντας πολύ συχνά ζωικά 
λίπη, κρέας, τυριά και τρόφιμα 
πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά 
οξέα. Επιπλέον, έχει περιορί-
σει δραστικά την κατανάλω-
ση φρούτων, λαχανικών και 
χορταρικών, τα οποία κάποτε 
υπήρχαν σε μεγάλες ποσότη-
τες στο καθημερινό τραπέζι.
Μοιραία λοιπόν, το σωματι-
κό βάρος των κατοίκων του 
νησιού αυξάνεται διαρκώς. Σε 
πρόσφατη μελέτη που έκα-
νε το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
διαπιστώθηκε ότι το 86,1% 
των αγροτών έχουν σωματι-
κό βάρος υψηλότερο από το 
φυσιολογικό, με το 42,9% να 
είναι υπέρβαροι και το 43,2% 
παχύσαρκοι.
Μελέτη που έχει διεξα-
χθεί το 1995 (Department 
of Social and Preventive 
Medicine, School of Medicine, 
University of Crete, Greece 
Voukiklaris GE, Kafatos A, 
Dontas AS. Angiology. 1996 
Jan;47(1):43-9.) είναι αρκετά 
κατατοπιστική για να μας δεί-
ξει τις ραγδαίες αλλαγές που 
έχουν γίνει στις καθημερινές 
διατροφικές συνήθειες αλλά 
και στον τρόπο ζωής των κα-
τοίκων της Κρήτης σήμερα.
Η συγκεκριμένη μελέτη συ-
γκρίνει τη συχνότητα της 
στεφανιαίας νόσου, τους 
παράγοντες κινδύνου, και 

τις καρδιαγγειακές παθήσεις 
μεταξύ ανδρών της  Κρήτης  
από  μια αγροτική περιοχή 
που εξετάστηκαν το 1960 
και το 1991. Ο πληθυσμός 
της μελέτης αποτελείτο από 
148 άνδρες το 1960  και 
42 άνδρες το 1991 από την 
ίδια ηλικιακή ομάδα ( 55-59 
ετών ) και από την ίδια αγρο-
τική περιοχή. Όλοι οι άνδρες 
είχαν μια πλήρη εξέταση του 
καρδιαγγειακού συστήματος 
και ανάπαυσης ηλεκτροκαρ-
διογραφή-ματος. Η Συστολική 
αρτηριακή πίεση > ή = 140 
mmHg  βρέθηκε στο 42,6% 
των ατόμων το 1960  και  σε  
45,2%  το 1991. Η διαστο-
λική πίεση> ή  =  95mmHg  
βρέθηκε στο  14,9%  των εξε-
ταζομένων  το 1960, σε αντί-
θεση με 33,3%  το 1991 (Ρ 
<0,02).  Ολική χοληστερόλης 
στο αίμα (TSCH)> ή = 260mg 

/ dL περίπου 6,7 mmol / L)  
βρέθηκε στο 12,8% των ατό-
μων  το 1960 και σε 28,6% 
το 1991(P<0,01). Βαρείς 
καπνιστές  (> ή =20 τσιγάρα /
ημέρα) ήταν  27,0% το 1960 
σε σύγκριση με 35,7% το 
1991. Το 5,4% των ασθε-
νών το 1960, είχαν ελαφριά 
σωματική δραστηριότητα σε 
σύγκριση με 14,3% το 1991 
(p <0,01). Το 74,7% των 
ασθενών ήταν αγρότες  το 
1960 σε σύγκριση με 43,6% 
το 1991 (P <0,1). Ο επιπολα-
σμός της στεφανιαίας νόσου 
ήταν 0,7%  το 1960 σε σύ-
γκριση με 9,5% το 1991 (Ρ 
<0,001). Υπερτασική καρδι-
οπάθεια  βρέθηκε στο 3,4% 
των συμμετεχόντων  το 1960  
και 4,8% το 1991 . Η συ-
χνότητα όλων των μεγάλων  
καρδιαγγειακών νόσων ήταν 
πολύ υψηλότερη το 1991 
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(19,1%) σε σύγκριση με το 
1960 (8,8%) (P <0,01). Εν 
κατακλείδι, ο επιπολασμός 
της στεφανιαίας νόσου και 
καρδιαγγειακής νόσου ήταν 
πολύ υψηλότερος το 1991 
απ΄ ότι  το 1960  για τους  
Κρητικούς  άνδρες της  ίδιας 
ηλικιακής ομάδας. Η υψηλό-
τερη συχνότητα φαίνεται να 
σχετίζεται με τις διατροφικές 
αλλαγές αλλά και τον τρόπο 
ζωής που έλαβαν χώρα στην 
Κρήτη κατά τα τελευταία 
τριάντα χρόνια.
Τα συγκριτικά αυτά στοι-
χεία, με πρώτη δημοσίευση 
το 2000, έδειξαν όχι μόνον 
την εγκατάλειψη της κρητι-
κής διατροφής αλλά κυρίως 
τις επιπτώσεις που είχε αυτό 
στην υγεία των κατοίκων του 
νησιού.
Τα πιο συνηθισμένα διατρο-
φικά λάθη του σύγχρονου 
Έλληνα είναι ότι έχει εισαγά-
γει τις διατροφικές συνήθειες 
των δυτικών χωρών όπως το 
fast food τα επεξεργασμένα 
τρόφιμα με πρόσθετα, συντη-
ρητικά και έχει αντικαταστήσει 
το ελαιόλαδο με μαργαρίνες 
και trans λιπαρά. Επίσης, στο 
διαιτολόγιο του δεν περιλαμ-
βάνονται τρόφιμα και από τις 
πέντε κατηγορίες όπως είναι 

τα γαλακτοκομικά ψάρια, κρέ-
ατα, αυγά, όσπρια λαχανικά 
φρούτα και το ελαιόλαδο.
Ο σύγχρονος Έλληνας για να 
φτάσει στα επίπεδα μακροζω-
ίας των Κρητών της δεκαετίας 
του 1960 θα πρέπει να κά-
νει προσεκτικές διατροφικές 
επιλογές με βάση τα πρότυπα 
της Μεσογειακής διατροφής 
και να αθλείται συστηματικά 
τουλάχιστον 5-6 φορές τη 
βδομάδα.
Ενδεικτικό είναι το παράδειγ-
μα της Φιλανδίας, η οποία 
σύμφωνα με την έρευνα των 
7 χωρών είχε τα υψηλότερα 
ποσοστά εμφράγματος, και 
ακολουθώντας τα τελευταία 

30 χρόνια τα πρότυπα της 
Μεσογειακής διατροφής το 
αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει 
μείωση κατά 80% στα εμ-
φράγματα συγκριτικά με τους 
σύγχρονους Έλληνες που η 
αύξησή τους είναι συνεχής.
Το γενικό συμπέρασμα είναι 
ότι υιοθετώντας το πρότυ-
πο της Κρητικής διατροφής 
της δεκαετίας του ΄60 και 
βάζοντας την άσκηση στην 
καθημερινότητά μας, η βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής θα 
αλλάξει προς το καλύτερο και 
ας μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη 
είναι ο καλύτερος γιατρός. 
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Optima bank: Ανοίγει το 
πρώτο κατάστημα στην 
Κρήτη, στην πόλη του 

Ηρακλείου 
Η Optima bank εγκαινίασε την Πέμπτη, 9 Ιουνίου το 
πρώτο της κατάστημα στην Κρήτη και συγκεκριμέ-
να στην πόλη του Ηρακλείου (25ης Αυγούστου 46) 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης στην 
περιφέρεια, διευρύνοντας ουσιαστικά την παρου-
σία της στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος. Το 
κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι το 26ο στο 
δίκτυο της εταιρείας.
Την εκδήλωση εγκαινίων του νέου καταστήματος 
τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Δη-
μοτικής Αρχής και θεσμικών φορέων, τους οποίους 
υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στο κατάστημα ο Πρό-
εδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, κ. Δημήτρης 
Κυπαρίσσης, όπως και ο Διευθυντής του καταστή-
ματος κ. Γιάννης Κριτζάς.

Η επιλογή του Ηρακλείου Κρήτης, του 4ου μεγα-
λύτερου πληθυσμιακά νομού στην Ελλάδα για το 
νέο κατάστημα της Optima bank, εντάσσεται στον 
στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του δικτύου της 
τράπεζας. Η έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, 
η 
κατάλληλη πληθυσμιακή κάλυψη και η αναπτυξιακή 
προοπτική, είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
κριτήρια επιλογής των πόλεων στις οποίες σχεδι-
άζεται η παρουσία της Optima bank με φυσικό 
κατάστημα.
Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, 
δήλωσε σχετικά: ‘’Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για 
την παρουσία μας στην Κρήτη και στην πόλη του 
Ηρακλείου με το 26ο κατάστημα του δικτύου μας. 
Το Ηράκλειο, ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές 
πόλεις, με αποδεδειγμένα επιτυχημένη επιχειρη-
ματική νοοτροπία, δεν θα μπορούσε να λείπει από 
τον σχεδιασμό μας σχετικά με την ανάπτυξη των 
καταστημάτων μας στην Ελλάδα. Στόχος μας, όπως 
και σε κάθε πόλη που έχουμε παρουσία, είναι να 
αναπτύξουμε δεσμούς εμπιστοσύνης με την τοπική 
κοινωνία και τις επιχειρήσεις της πόλης και σύντομα 
να αποτελέσουμε την τράπεζα αναφοράς στο νησί.’’

I-Μ all Micro Market: Έρ-
χεται και στην Κρήτη το 

ρομποτικό κατάστημα μι-
κρολιανικής

To i-mall Micro Market, πρώτο πλήρως ρομποτικό 
physi-digital κατάστημα μικρολιανικής, λειτουργεί 
24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 
ημέρες τον χρόνο και αποτελεί μια 100% ελληνική 
ιδέα, σχεδιασμένη και υλοποιημένη στο μεγαλύτερο 
ποσοστό από ομάδα 30 Ελλήνων.

Στη δημιουργία 80 καταστημάτων εντός της πεντα-
ετίας στοχεύει η ομάδα του i-mall Micro Market, του 
πρώτου πλήρως ρομποτικού physi-digital καταστή-
ματος μικρολιανικής, που άνοιξε στην Αθήνα και 
συγκεκριμένα, στην Νέα Σμύρνη.
Ειδικότερα στόχος της εταιρείας είναι να ανοίξει 
στην Ελλάδα 50 καταστήματα εντός τριετίας, ενώ, 

συνολικά, μέσα στην πενταετία να έχουν ανοίξει 
συνολικά 80 καταστήματα μέσω franchise, ενώ 
0α υπάρξουν και κάποια mini ί
malls, τα οποία θα εμπλουτίσουν παραπάνω το 
δίκτυο.
Στα €3,2 εκατ, η επένδυση
Συνολικά, για την ανάπτυξη του project, από τη σύλ-
ληψη της ιδέας, μέχρι και σήμερα, έχουν επενδυθεί 
περίπου €3,2 εκατ. και μέχρι το 2Θ27, εκτιμάται ότι 
το συνολικό ύψος της επένδυσης θα είναι περίπου 
στα €7 εκατ.
Για την ανάπτυξη της ιδέας, πραγματοποιήθηκε 
έρευνα σε 30.000 άτομα, 12-20 ετών σε 40 χώ-
ρες, ενώ στο μετοχικό της εταιρείας συμμετέχουν 
η i-mall Holdings, ο Γιάννης Δοξαράς, Ιδρυτής και 
CEO της Warply, που είναι και τεχνολογικός partner 
της εταιρείας, ο Αλέκος Αποστολίδης της εταιρείας 
Colora, η Αντωνία Παπαδάκη, επιχειρηματίας στον 
κλάδο μεταφορών και ο Παντελής Ιορδανίδης, αντι-
πρόσωπος της Avcva.
Η σύλληψη της ιδέας ανήκει στον Αημήτρη Καρα-
βασίλη του DK Consultants Group.

Eurobank: Η κρητική επι-
χειρηματικότητα, επιτα-

χυντής ανάπτυξης για την 
ελληνική

Περιοδεία ευρείας κλίμακας πραγματοποιεί η Διοί-
κηση της Eurobank σε όλους τους νομούς της Κρή-
της, της περιφέρειας που αποτελεί επιχειρηματική 
ατμομηχανή ανάπτυξης, με ουσιαστική συμβολή σε 
καίριους τομείς για την εγχώρια οικονομία και την 
απασχόληση
Από τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου, ο Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Γεώργιος 
Ζανιάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φωκίων Κ 
αραβίας, συνοδευόμενοι από τους Αναπληρωτές 
Διευθύνοντες Συμβούλους, κ.κ. Ανδρέα Αθανασό-
πουλο. Κωνσταντίνο Βασιλείου, Σταύρο Ιωάννου και 
κλιμάκιο ανώτερων στελεχών έχουν πολυάριθμες 
συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων, στελέ-
χη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας στην Κρήτη, ενώ θα επισκεφτούν και 
όλα TU καταστήματα και υπηρεσίες της Τράπεζας 
στο νησί.
Η Κρήτη αποτελεί κορυφαία επιχειρησιακή προ-
τεραιότητα για τη Eurobank που αναγνωρίζει την 
ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και το ρόλο της 

συγκεκριμένης περιφέρειας ως μια ολοκληρωμέ-
νη οικονομία, πρότυπο ανάπτυξης, καινοτομίας 
και εξωστρέφειας για την εγχώρια επιχειρηματική 
κοινότητα. Κλάδοι αιχμής όπως ο τουρισμός, η 
αγροδιατροφή, η «πράσινη» ενέργεια, η ακαδημαϊ-
κή έρευνα KUI η ψηφιακή καινοτομία, με ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό το υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο 
δυναμικό, συγκροτούν ισχυρά συγκριτικά πλεονε-
κτήματα και μια ισορροπημένη παραγωγική βάση 
για την Κρήτη, με κομβική αξία και στο νέο αναπτυ-
ξιακό κύκλο.
Η Eurobank αφουγκράζεται τις πραγματικές ανά-
γκες, όλων των πελατών της, τους οποίους στηρίζει 
έμπρακτα, σε κάθε επίπεδο, σε μια ιδιαίτερη συγκυ-
ρία για την ελληνική οικονομία αλλά και με πληθώ-
ρα διαθέσιμων πόρων μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης & Ανθεκτικότητας. του νέου ΕΣΠΑ. του νέου 
Αναπτυξιακού Νόμου και
άλλων προγραμμάτων, όπως αυτών που παρέχονται 
σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα (π.χ. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΙΙ1Χ II) 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (π.χ. «EIF 
Pan European Guarantee Fund’’ [(EGF])).
Επιδιώκει διαχρονικά να προσφέρει στην υγιή 
επιχειρηματικότητα, χρηματοδοτική στήριξη, τεχνο-
γνωσία, σύγχρονα εργαλεία και υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, ώστε να διευκολύνει τη βέλτιστη αξιοποί-
ηση όλων των ευκαιριών που υπηρετούν την κοινή 
εθνική προσπάθεια για μια βιώσιμη ανάπτυξη στη 
χώρα.

Επιχειρηματικά Νέα
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Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας 

Το “Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας” είναι μια 
αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία της Περιφέρειας Κρή-
της, η οποία δημιουργήθηκε 
με σκοπό την διάσωση, προ-
βολή και διάδοση του προτύ-
που της Κρητικής Διατροφής 
αλλά και την πιστοποίηση 
χώρων εστίασης που προ-
σφέρουν Κρητική Κουζίνα. Η 
δημιουργία της εταιρείας έρ-
χεται να καλύψει την ανάγκη 
για συντονισμένη προβολή 
και προώθηση της Κρητικής 
Διατροφής και την προαγω-
γή των τοπικών προϊόντων, 
τόσο σε επίπεδο νησιού, όσο 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα και 
διεθνώς. Ο στρατηγικός στό-
χος του Κρητικού Συμφώνου 
Ποιότητας είναι η ισόρροπη 
και αειφόρος ανάπτυξη της 
Κρήτης μέσω της συνεργασίας 

με τους τοπικούς φορείς, τις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία 
των πολιτών. 

Κρητική διατροφή 
και το πεντοζάλη 
της υγείας μας;

Από την Κίκα Παρδάκη, Γεω-
πόνο ΑΠΘ, Αγρότισσα, Συ-
ντονίστρια της Ομάδας κατά 
της Φτώχειας και Αστεγίας, 
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Γράφονται και θα συνεχίσουν 
να γράφονται πολλά για την 

Κρητική διατροφή και τον 
ρόλο της στην υγεία του αν-
θρώπου.
Η κρητική διατροφή έχει υπό-
σταση πριν την ανακαλύψουν 
έγκυροι ή διάσημοι διατροφο-
λόγοι.
Η κρητική διατροφή δημι-
ουργήθηκε και στηρίχτηκε σε 
ένα μοντέλο αγροτική ζωής, 
παραγωγής και κατανάλωσης, 
που αξιοποιούσε στο έπα-
κρο όλη την ποικιλία και τον 
πλούτο των τοπικών προϊ-
όντων (ελαιόλαδο, καρποί, 
άγρια χόρτα, φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά, τοπικά αλιεύμα-
τα και κτηνοτροφικά προϊό-
ντα). 

Έρευνες και μελέτες που δη-
μοσιεύονται τα τελευταία χρό-
νια, συνηγορούν στο γεγονός 
ότι άνθρωποι που υιοθετούν 
διατροφικές συνήθειες αυτού 
του μοντέλου ζωής έχουν 
καλύτερη ποιότητα ζωής 
και μεγαλύτερο προσδόκιμο 
επιβίωσης, σε σχέση με αν-
θρώπους που καταναλώνουν 
«πρόχειρο», «έτοιμο» «γρήγο-
ρο» φαγητό και πολλές επε-
ξεργασμένες και βιομηχανικές 
τροφές μαζικής παραγωγής.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προ-
σεγγίζουμε τα ζητήματα της 
σύγχρονης διατροφής με κρι-
τική σκέψη, με βάση τις αρχές 
και τις αξίες της πολιτικής και 
κοινωνικής οικολογίας. Με τις 

προτάσεις και τις δράσεις μας 
προσβλέπουμε στην συνεχή 
βελτίωση της ζωής, της εργα-
σίας και του περιβάλλοντος. 

Στον πυρήνα της σκέψης, της 
θεωρίας και της καρδιάς μας 
είναι το μοντέλο των τοπικών 
κοινοτήτων που έχουν δια-
τροφική αυτάρκεια, χρησιμο-
ποιούν τρόφιμα και λαχανικά 
που δεν σπαταλούν ενέργεια 
για να παραχθούν, να επεξερ-
γαστούν ή να μεταφερθούν. 

Παράγονται και καταναλώνο-
νται εντός εποχής και περιο-
χής όσο αυτό είναι δυνατόν. 
Αυτό σημαίνει χαμηλότερα 
κόστη και για τον παραγωγό 
και τον καταναλωτή και ουσι-
αστικό έλεγχο των τιμών.
Ένα τέτοιο μοντέλο συμβάλ-
λει ώστε η παραγωγή των 
διατροφικών προϊόντων να 
βοηθάει  στην τόνωση του 

συνόλου της οικονομικής 
δραστηριότητας της κοινότη-
τας, η οποία αυτοδιαχειρίζεται 
τα κέρδη και τα οφέλη αυτά 
ώστε να επανατροφοδοτεί την 
πραγματική ζωή της κοινωνί-
ας που σέβεται τους ανθρώ-
πους και το περιβάλλον.

Για να παραχθεί μια διαρκής 
ισορροπία μεταξύ της κοι-
νωνίας και της φύσης είναι 
απαραίτητη κάποιου είδους 
αποκέντρωση, είναι απαραί-
τητη η σύζευξη πόλης και 
υπαίθρου ώστε να θεμελιωθεί 
οποιαδήποτε ελπίδα επίτευξης 
ελέγχου τόσο στην είσοδο πα-
θογόνων μέσα στην κοινότητα 
(π.χ. COVID ή άλλων λοιμώξε-
ων που μπορούν να πάρουν 
χαρακτήρα επιδημίας) όσο 
και στην είσοδο παρασίτων ή 
παθογόνων στη γεωργία. 

Η βελτίωση της υγείας των 
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ανθρώπων και του φυσικού 
περιβάλλοντος είναι η ασπίδα 
μας για να αντιμετωπίσουμε 
τέτοια φαινόμενα.

Ο συνωστισμός των πόλε-
ων, η ανεξέλεγκτη μεταφορά 
προϊόντων μακριά από το 
σημείο παραγωγής, οι μαζικές 
μετακινήσεις για διάλειμμα 
(3ήμερα – 4ήμερα) ή διακο-
πές, είναι στην ανάστροφη 
λογική του μοντέλου που θα 
μπορούσε να μας προστατέψει 
υγειονομικά από ανθρωπονό-
σους, αλλά και να περιορίσει 
την χρήση φυτοπροστατευτι-
κών μέσων και συντηρητικών 
(κατά την μεταφορά και απο-
θήκευση) που είναι απαραίτη-
τα για τα γεωργικά προϊόντα 
προς μαζική κατανάλωση από 
τις εντατικές μονοκαλλιέργει-

ες – που γνωρίζουμε ότι δεν 
προάγουν την υγεία ανθρώ-
πων και περιβάλλοντος. 

Μόνο μια κοινότητα σωστά 
συνδεδεμένη με τους φυσι-
κούς πόρους της γύρω περι-
οχής μπορεί να προωθήσει 
αγροτική και βιολογική ποι-
κιλότητα και να παρέχει την 

μεγαλύτερη υπόσχεση για 
την διατήρηση των φυσικών 
πόρων, ειδικότερα αφού θα 
προωθεί την χρήση των τοπι-
κών πηγών ενέργειας και θα 
χρησιμοποιεί ορθολογικά την 
αιολική, την ηλιακή και την 
υδροηλεκτρική ενέργεια.

Οι άνθρωποι – μέλη αυτών 

των κοινοτήτων, δεν θα 
καταστρέφουν και δεν θα 
δηλητηριάζουν το περιβάλλον 
και τους ίδιους τους εαυτούς 
τους.

Η πρόοδος για εμάς τους Οι-
κολόγους Πράσινους μετριέ-
ται με τον βαθμό διαφοροποί-
ησης μέσα σε μια κοινωνία.
Ένα οικοσύστημα ποικιλο-
ποιημένο, ισορροπημένο και 
αρμονικό,  που προάγει την 
σταθερότητα και την ενότητα 
του φυσικού κόσμου σαφώς 
έχει πολλά να πάρει και να 
μάθει από το μοντέλο της 
κρητικής διατροφής.
Η ελληνική γη δίνει τη δυ-
νατότητα με το γεωγραφικό 
και φυσικό της ανάγλυφο 
να δημιουργηθεί μια τέτοια 
κοινότητα ευκολότερα από ότι 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
άλλους τόπους.

Χρειάζεται πολιτική βούληση 
σε κεντρικό επίπεδο, συμμετο-
χή της κοινωνίας των πολιτών 
και πολύ μελετημένο σχεδια-
σμό τοπικά και περιφερειακά. 

Η συμβολή των Οικολόγων 
Πράσινων (του Ελληνικού 
τμήματος του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου κόμματος) θέλουμε 
να είναι σταθερά σε αυτήν την 
κατεύθυνση. 

Ιστορία Ελιάς

Η Ελια υποστηρίζεται οτι 
πρωτοεμφανίστηκε την 
3η χιλιετία π.χ. στην 

περιοχή της Μλέσης Ανατο-
λής απο όπου στην συνεχεθα 
διαδόθηκε στα νησιά του 
Αιγαίου, την Ελλάδα και τις 
άλλες χώρες της Μεσογείου. 
Ωστόσο, πρόσφατα ευρήμα-
τα απολιθωμένων φύλλων 
ελιάς ηλικίας 50 έως 60 χιλ. 
χρόνων (Olea europea) που 
βρέθηκαν από τον καθηγητή 
Ε. Βελιτζέλο στα τοιχώματα 
της Καλντέρας στην Σαντο-
ρίνη και λίγο αργότερα στην 
Νίσυρο αποδεικνύουν τη 
φυτοβιογεωγραφική ύπαρξή 
της στην ευρύτερη περιοχή 

του Αιγαίου, δεκάδες χιλιάδες 
χρόνια πριν από σήμερα.
Οι πρώτοι κάτοικοι της Κρή-
της, πιστεύεται ότι συνέλε-
γαν και έτρωγαν ευκαιριακά 
μαζί με άλλους καρπούς και 
καρπούς της αγριελιάς (Olea 
oleaster) ήδη από τη νεολι-
θική περίοδο (6000 - 3000 
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π.Χ.).
Αργότερα την 3 η χιλιετία π.Χ. 
οι κάτοικοι της Κρήτης αρχί-
ζουν να καλλιεργούν την Ελιά 
και κατά τη δεύτερη χιλιετία 
π.Χ. αρχίζουν να την εκμεταλ-
λεύονται συστηματικά.
Τα μνημειακά δένδρα ηλικίας 
3000-5000 ετών που υπάρ-
χουν ακόμη και σήμερα σε 
διάφορα σημεία του νησιού 
επιβεβαιώνουν πλήρως το 
γεγονός αυτό. Στη Μινωική 
Κρήτη μετά το 2000 π.Χ. η 
Ελιά καταλαμβάνει σημαντική 
θέση στην ανακτορική οικο-
νομία της Κνωσού από όπου 
στη συνέχεια μεταφέρεται 
στην οικονομία και την ζωή 
της Μυκηναϊκής Ελλάδας.
Οι χρήσεις του ελαιολάδου 
στην Μινωική Κρήτη ήταν 
πάρα πολλές. Χρησιμοποιού-
σαν το ελαιόλαδο αρωματι-
σμένο ή όχι για καλλωπισμό, 
για επαλείψεις του σώματος, 
στις θρησκευτικές τελετές, ως 
μέσο θεραπείας, ως λιπαντικό, 
ως φωτιστική ύλη.

Ιδεογράμματα που απεικο-
νίζουν την ελιά, τον ελαιό-
καρπο και το ελαιόλαδο στις 
πινακίδες της Γραμμικής Α και 
Β γραφής αποδεικνύουν τη 
σχέση των Μινωιτών με την 
ελιά και τα προϊόντα της από 
το 1800 π.Χ.
Πολλά αρχαιολογικά ευρή-
ματα μαρτυρούν την κυρίαρ-

χη παρουσία της ελιάς στην 
Μινωική Κρήτη. Τοιχογραφίες, 
εργαλεία, εγκαταστάσεις και 
επιγραφές αποδεικνύουν τη 
σημαντική ενασχόληση των 
Μινωιτών με την παραγωγή, 
αποθήκευση και εμπορία του 
ελαιολάδου από το 1700 π.Χ.
Ένα κύπελλο με ολόκληρους 
καρπούς ελιάς (1450 π.Χ.) 

που βρέθηκε σε ένα πηγάδι 
στο ανάκτορο της Ζάκρου 
στην Ανατ. Κρήτη δείχνει 
ότι στην Μινωική περίοδο οι 
Κρητικοί χρησιμοποιούσαν 
τους καρπούς της ελιάς στη 
διατροφή τους. 
Αργότερα από το 700 - 400 
π.Χ., η ελιά και το λάδι απο-
κτούν ιδιαίτερη σημασία σί„ 

ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Ανα-
ξαγόρας και ο Εμπεδοκλής 
διερευνούν την ιστορία της 
Ελιάς, ο Αριστοτέλης περιγρά-
φει την καλλιέργεια της, ο Σό-
λων θεσμοθετεί την προστα-
σία της και ο Πλάτων διδάσκει 
κάτω από τον ίσκιο της.
Η θεά Αθηνά που σύμφωνα 
με την Κρητική Μυθολογία 

γεννήθηκε στις όχθες του 
ποταμού Τρίτωνα στην Κρή-
τη κερδίζει σύμφωνα με τον 
γνωστό ελληνικό μύθο τον 
αγώνα με τον Ποσειδώνα 
για το όνομα της πόλης των 
Αθηνών, προσφέροντας στην 
ανθρωπότητα σαν δώρο ένα 
ελαιόδεντρο σύμβολο ειρή-
νης, σοφίας και ευημερίας. 



ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗ- ΕΝΑΣ ΣΥΜΜΑ-
ΧΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΜΑΣ

Μακρή Κορνηλία  
Γενικός Οικογε-
νειακός Ιατρός 
Διευθύντρια 
ΕΣΥ-Π.Ι.
Επισκοπής

Η Κρητική διατροφή της 
δεκαετίας του 60 είναι 
επιστημονικά τεκμη-

ριωμένα πρότυπο σωστής 
διατροφής και ένα όπλο στην 
καταπολέμηση των καρδιοπα-
θειών και του καρκίνου. Ένα 
μικρό μυστικό για μακροζωία 
και καλοζωία, αυτό βέβαια 
σε συνδυασμό και με κάποια 
άλλα χαρακτηριστικά του νη-
σιού όπως το περιβάλλον, οι 
συνήθειες των κατοίκων του( 
χειρωνακτική εργασία και 
καθημερινή άσκηση) αλλά και 
οι πολυήμερες νηστείες.

Δυστυχώς σήμερα , οι Κρη-
τικοί παρασυρμένοι από το 
δυτικό τρόπο ζωής , φαίνεται 
να απομακρύνονται από τον 
τρόπο διατροφής των προ-
γόνων τους και να αθλούνται 
λιγότερο.
Το μεγάλο στοίχημα είναι: 
Μπορεί να μεταφερθεί και να 
διατηρηθεί αυτή η κουλτούρα 
στις μέρες μας;
Το μεγάλο μυστικό της κρη-
τικής διατροφής είναι ότι 
οι κρητικοί τρέφονται με τα 
προιόντα που παράγει η γη 
τους.
Το ελαιόλαδο και οι ελιές οι 
πρωτεργάτες της κρητικής 
διατροφής περιέχουν τα λε-
γόμενα μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα και αντιοξειδωτικά τα 
οποία ενισχύουν την άμυνα 
του οργανισμού μας , ενώ 
αντίθετα στη βόρεια Ευρώπη 
γίνεται μεγάλη κατανάλωση 
ζωϊκού λίπους.
Η μεγάλη κατανάλωση εποχι-
κών τροφίμων όπως φρούτων 

και λαχανικών, ενδημικών 
άγριων χόρτων, αρωματικών 
φυτών, μη επεξεργασμένων 
δημητριακών και ξηρών καρ-
πών που ευδοκιμούν στο νησί 
και αποτελούσαν τη βάση  της 
διατροφικής πυραμίδας.
Η καθημερινή κατανάλωση 
γαλακτοκομικών προΪόντων 
γίνονταν σε μέτριες ποσότητες 
και σε αυτό βοηθούσαν οι συ-
χνές και πολυήμερες νηστείες. 
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
νησιού αποτελεί η κατανά-
λωση χερσαίων μαλακίων οι 
γνωστοί χοχλιοί, με υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεϊνες , 
βιταμίνες , ιχνοστοιχείων και 
σιδήρου. 
Άλλα προϊόντα που κατανα-
λώνονται όπως το μέλι που 
έχει πολλές θρεπτικές ουσίες 
σε αντίθεση με τη ζάχαρη που 
είναι σκέτος υδατάνθρακας.
Αρωματικά φυτά όπως το 
θυμάρι , ο βασιλικός , ο δί-
κταμος, η μαλοτήρα , η ρίγανη 
κάποια από αυτά ευδοκιμούν 
μόνο στην Κρήτη και παρέ-
χουν πλήθος θρεπτικών ουσι-
ών.
Τέλος γίνεται κατανάλωση 
άγριων μανιταριών (αμανίτες 
ή αγκισαρίτες) ενώ συνήθως 
όλα αυτά συνοδεύονται με 
κρασί από τοπικά αμπέλια και 
παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί.
Σήμερα δυστυχώς στην Κρήτη 
όπως υπογραμμίζει ο καθη-
γητής Αντώνης Καφάτος οι 
άντρες ηλικίας 40-60 ετών 
έχουν παχύνει 20 κιλά σε 
σχέση με τη δεκαετία του 60 
και η χώρα μας μαζί με την 
Κρήτη κατέχει από τις πρώτες 
θέσεις στην παιδική παχυσαρ-
κία.
Η απάντηση λοιπόν στο παρα-
πάνω ερώτημα-στοίχημα αν 
μπορούμε να επιστρέψουμε 

στο παραδοσιακό κρητικό 
διατροφικό πρότυπο και η 
αποφυγή υιοθέτησης δυτικού 
τύπου επιλογών είναι από-
λυτα ναι, όταν αυτός είναι 
ένας τρόπος  να αποκτήσουμε  
ασπίδα για τον ανθρώπινο 
οργανισμό στην πρόληψη 
χρονίων  και ειδικά καρδια-
κών νοσημάτων.
Μπορούμε να προμηθευόμα-
στε τα ντόπια κρητικά προιό-
ντα στα μαγαζιά , στις υπαί-
θριες αγορές αλλά και να τα 
παράγουμε μόνοι μας.

Ακόμη μπορούμε να βρούμε 
σε αφθονία άγρια χόρτα, σπά-
νια βότανα , φρούτα και λα-
χανικά εποχικά και όλα αυτά 
μπορούν να συνδυαστούν με 
πρωτότυπες και πεντανόστι-
μες συνταγές κρητικών εδε-
σμάτων. 

Πηγές: Ιωάννης Τσαγκατάκης, 
“Το αδυνάτισμα και Εγώ!”, 
εκδ, ΙΤΑΝΟΣ, 2015 Α. Κα-
φάτος :Η μελέτη των εφτά 
χωρών 

Η ιστορία της Κρητικής Διατροφής 

Νεάντερταλ 

Παλαιολιθική 
 

Τροφοσυλλέκτης χωρίς μαγείρεμα 
 

Φωτιά  
Κρέας, ψάρια, όσπρια, ξηροί καρποί 

Νεολιθική Γεωργία, κτηνοτροφία, εξημέρωση  
ζώων, γάλα, τυρί 
 

Ψωμί ζέας και κριθαριού, λαχανικά,  
όσπρια, φρούτα, ψάρια, κυνήγι,  
γαλακτοκομικά 

Αρχαία Ελληνική 

Ιστορία της Κρητικής Διατροφής 
 R. Pashley, Απογραφές περιηγητών και ελληνικού κράτους (1) - C. R. Scott,  Άγγλος περιηγητής (2) 

• Η Κρητική διατροφή στη Τουρκοκρατία (Πληθυσμός: 280.000) 
       Ο Pashley (1805-1859) «Κάθε οικογένεια κατανάλωνε 4 οκάδες λάδι την εβδομάδα. (6 

άτομα 120 gr/ημέρα) 
       C.R.Scott (1834) «ελαιώνες, αμπέλια, σιτοβολώνες, λαχανικά, αγριόχορτα, ψωμί από 

κριθάρι, ρόδια, σύκα, αμύγδαλα, μούρα, φραγκόσυκα, μήλα, χαρούπια, ελιές, γάλα, αυγά, 
ψάρια, κρασί, ξύδι και εξαίρετο νερό πηγαδιών» (2) 

       Υ.Γ. Η τομάτα ήρθε στην Ελλάδα το 1818.  Η πρώτη καλλιέργεια πατάτας στη Κρήτη έγινε 
στο Οροπέδιο Λασιθίου το1860 

 

 

Οδός 1866 Ηράκλειο 1900 Λιμάνι Ηρακλείου 1900 
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Heraklion flavors, το Ηράκλειο ως γαστρονομικός προορισμός

Το Ηράκλειο, ένας ευλογημένος τόπος, πρωτεύουσα 
της Κρήτης διεκδικεί με αξιώσεις να γίνει γαστρονο-
μικός προορισμός. Ως κύρια πυλη εισοδου στο νησί, 
μια πολη ζωντανή με μόνιμο πληθυσμό που ξεπερνά 
τις 200.000 στρατηγικά τα τελευταία χρόνια προ-
σπαθεί να αναδείξει τις αξίες της Κρητικης διαιτας 
σαν ενα πανανθρωπινο πολιτιστικο αγαθό.

Απο την μελετη του Harvard University και των 
Εθνικου Ινστιτουτο Υγειας της Γαλλιας του 1960 μεχρι 
σημερα ολες οι μελετες αναγνωριζουν τον υγιεινο 
χαρακτηρα της παραδοσιακης διαιτας των Κρητικων 
και αναδεικνυουν την Κρητικη διαιτα σαν την πιθανο-
τατα υγιεινοτερη διατροφη στον κοσμο. Τα Ηνωμενα 
Εθνη το 2019 σε μια δραματικη προειδοποιηση προς 
την ανθρωποτητα ανακοινωνουν οτι η μεγαλυτερη 

απειλη για τον πλανητη, που τον καθιστα μη βιοσιμο μετα το 2050, ειναι το Δυτικο προτυπο διατροφης. Η 
«υποδειγματικη διατροφη», “reference diet”, η οποια ανακοινωνεται απο τα Ηνωμενα Εθνη ωστε να κατα-
στη ο πλανητης βιώσιμος μετα το 2050 ειναι πολυ κοντα, σχεδον ταυτοσημη, με την διαιτα των Κρητικων 
του 1960.

«Tο όραμά μας είναι να αναδείξουμε την αυθεντικη Κρητική δίαιτα (οπου η λεξη δίαιτα χρησιμοποιείται με
την αρχαία ελληνική ετοιμολογία της που σημαίνει τροπος ζωης) και την γαστρονομια και τα προϊόντα της
Κρητης σαν ενα πανανθρωπινο πολιτιστικο αγαθο αλλα και σαν πρόταση τρόπου ζωής, που απαντά στην
αγωνιώδη αναζήτηση της ανθρωπότητας για ευζωία – “wellness” και του πλανήτη για περιβαλλοντική
αειφορία – “sustainability” επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Σισαμάκης.

Οι Κρήτες, ο κρητικός τρόπος ζωής (the quintessence of the Cretan lifestyle) διακρίνονται για το πάθος 
και την αγαπη για τη ζωή, την Κρητική τέχνη της απόλαυσης της ζωής, την κουζουλαδα, τη μαντιναδα, το
χιουμορ, τον αυθορμιτισμος, τον αυτοσαρκασμό, τη λεβεντια και την περηφανεια. Η φιλία, η παρέα, η
γενναιοδωρια, το ηθος και η παραδοση της Κρητικης φιλοξενιας, το Κρητικο terroir, οι αυτοχθωνες ποικι-
λιες κρασιου, η τσικουδια, οι μοναδικες γευσεις και τα αρωματα των τοπικων προιοντων, η βιοποικιλοτητα, 
τα 1,742 ενδημικα φυτα της Κρητης, το αγριοκατσικο συνθέτουν την Κρήτη. Κρήτη όμως είναι οι μαγειρισ-
σες της που διασωζουν την παραδοση, αλλα και η δημιουργική εξέλιξη της Κρητικής παραδοσιακής κουζί-
νας από τους συγχρόνους Κρητες & Έλληνες Σεφ. «Αυτό είναι το όραμα του Ηρακλείου και αν θέλετε και η 
συμβολή μας στην περιβαλλοντική αειφορία του πλανητη μεσω του Κρητικου διατροφικου προτυπου που 
ειναι απολυτα φιλικο προς το περιβαλλον, που πρεσβεύει τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων (food 
waste), με τις πολλες ευρηματικες συνταγες που χρησιμοποιουν το φαγητο της προηγουμενης μερας, αλλα 
και τις εξισου πολλες εποχικες συνταγες» επισημαίνει ο κ. Σισαμάκης. Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος έχει 
θεσμοθετήσει μία σείρα δράσεων για να αναδείξει τη γαστρονομία, τον κρητικό τρόπο ζωής, όπως είναι οι
«Μέρες γαστρονομίας» (Gastronomy days) που οργανώνονται κάθε χρόνο στο τέλος του Σεπτεμβρίου και
φέρος θα γίνουν 23 – 27 Σεπτεμβίου, τα βραβεία ανάδειξης της κρητικής γαστρονομικής επιχειρηματικότη-
τας, “Cretan taste awards”, αλλά και ενέργειες ενίσχυσης της γαστρονομικής επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας.



Κρητική Διατροφή 
και Υγεία

Από την Κρητική στη 
Μεσογειακή διατροφή 
και στις πρόσφατες 

ανακαλύψεις σε σχέση με 
διάφορα χρόνια νοσήματα και 
δείκτες υγείας
Με βάση τη διατροφή της 
Κρήτης το 1960 ορίστηκε από 
τους επιστήμονες της υγείας 
και της διατροφής το πρότυπο 
της Μεσογειακής διατροφής 
το οποίο έχει αποτελέσει αντι-
κείμενο έντονης επιστημονι-
κής αναζήτησης τα τελευταία 
έτη. Τα αποτελέσματα των 
μελετών υποδεικνύουν ότι τα 
άτομα που υιοθετούν αυτό το 
διατροφικό πρότυπο παρου-
σιάζουν μειωμένο κίνδυνο 
εμφάνισης διαφόρων χρόνιων 
νοσημάτων, ενώ διάφοροι 
δείκτες υγείας παρουσιάζο-

νται βελτιωμένοι στα άτομα 
αυτά. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό καθώς, σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, το 60% των συνολι-
κών θανάτων παγκοσμίως 
οφείλονται σε χρόνια νοσή-
ματα και η υιοθέτηση συ-
μπεριφορών που σχετίζονται 

με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, 
όπως η διατροφή, μπορεί να 
μειώσει την εμφάνιση των 
νοσημάτων αυτών σε πολύ 
μεγάλο βαθμό (www.who.
int). Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής 
σχετίζεται με 83% μείωση 
της συχνότητας εμφάνισης 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
με 91% μείωση της συχνότη-
τας εμφάνισης διαβήτη στις 
γυναίκες και με 71% μείωση 
της συχνότητας εμφάνισης 
καρκίνου του παχέος εντέρου 
στους άνδρες. Κατά συνέπεια, 
με βάση τα δεδομένα αυτά η 
επιστροφή στον παραδοσιακό 
τρόπο διατροφής, θα πρέπει 
να ιδωθεί ως επείγουσα ανά-
γκη από όλους μας.
Στις παρακάτω ενότητες ανα-
φέρονται συνοπτικά κάποια 
μόνο από τα πολλά αποτε-
λέσματα των ερευνών των 
τελευταίων ετών πάνω στο 
ρόλο της Μεσογειακής πλέον 
διατροφής στην υγεία. Πα-
ρουσιάζονται μόνο αποτελέ-
σματα από μελέτες στις οποίες 
αξιολογήθηκε η Μεσογειακή 
διατροφή ως σύνολο, και όχι 
μεμονωμένα συστατικά αυτής.
Οτιδήποτε αναφέρεται ισχύει 
και για την Κρητική διατροφή 
του 1960, αφού η Μεσογει-
ακή διατροφή ορίστηκε με 
βάση αυτήν. Αντίθετα, δεν θα 
μπορούσε να ισχυριστεί το 
ίδιο εύκολα κανείς ότι η δια-
τροφή άλλων χωρών της Με-
σογείου κατά την ίδια περίοδο 
συνδέεται με τα ίδια οφέλη 
στην υγεία.

Μακροβιότητα

Το γήρας είναι αποτέλεσμα 

των βιολογικών αλλαγών που 
προκύπτουν από τη συσ-
σώρευση μη αναστρέψιμων 
βλαβών στα κύτταρα του 
οργανισμού και η διατροφή 
αποτελεί έναν από τους σημα-
ντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την πορεία της 
διαδικασίας αυτής (Canella 
et al. 2009). Πρώτα η μελέ-
τη των Επτά Χωρών και στη 
συνέχεια και άλλες μελέτες 
έδειξαν ότι η Κρητική, και αρ-
γότερα η Μεσογειακή διατρο-
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φή, συμβάλλουν στην επι-
βράδυνση της γήρανσης και 
στη μακροβιότητα. Τα άτομα 
που υιοθετούν τη Μεσογεια-
κή διατροφή παρουσιάζουν 
μεγαλύτερο χρόνο ζωής, μει-
ωμένη θνησιμότητα από όλα 
τα αίτια, αλλά και ειδικότερα 
μειωμένη θνησιμότητα τόσο 
από στεφανιαία νόσο, όσο και 
από καρκίνο (Trichopoulou 
et al. 2003;Knoops et 
al. 2004;Trichopoulou 
et al. 2005;Bamia et al. 
2007;Mitrou et al. 2007;Sofi 
et al. 2008).

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα 
αποτελούν αυτή τη στιγμή 
την πρώτη αιτία θανάτου 
παγκοσμίως, και ανάμεσα σε 
αυτά η στεφανιαία νόσος, με 
βασική κλινική εκδήλωση το 
οξύ έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου, κατέχει την πρώτη θέση 
(www.who.int). Η μελέτη των 
Επτά Χωρών ήταν η πρώτη 
που έδειξε τη σχέση μετα-
ξύ Κρητικής διατροφής και 
στεφανιαίας νόσου, αλλά τα 
ευρήματα αυτά επιβεβαιώθη-
καν και σε αρκετές επόμενες 
μελέτες (Martinez-Gonzalez 
et al. 2002;Panagiotakos et 
al. 2008;Fung et al. 2009). 
Πέρα από τη στεφανιαία νόσο 
και το οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου, η Μεσογειακή 
διατροφή έχει φανεί να ασκεί 
προστατευτική δράση και 
στην εμφάνιση εγκεφαλικών 
επεισοδίων (Fung et al. 2009). 
Επίσης, η υιοθέτηση Μεσογει-
ακής διατροφής έχει σχετιστεί 
με χαμηλότερα επίπεδα αρτη-
ριακής πίεσης (Psaltopoulou 
et al. 2004) και σε κάποιες 
μελέτες με μειωμένη συχνό-

τητα εμφάνισης υπέρτασης 
(Panagiotakos et al. 2003).
Η υιοθέτηση της διατροφής 
αυτής έχει φανεί να σχετίζεται 
και με χαμηλότερα επίπεδα 
διαφόρων δεικτών που αυξά-
νουν τον κίνδυνο για καρδι-
αγγειακά νοσήματα, όπως τα 
επίπεδα ομοκυστείνης και τα 
επίπεδα διαφόρων 

Παχυσαρκία
 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας το 1/3 των 
ενήλικων ατόμων παγκοσμίως 
μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως υπέρβαρα και το 1/10 ως 
παχύσαρκα (www.who.int). Τα 
ποσοστά αυτά καθιστούν την 
παχυσαρκία ένα από τα σημα-
ντικότερα προβλήματα για τη 
δημόσια υγεία, αφού πρόκει-
ται για τον 6ο πιο σημαντικό 
παράγοντα για την εμφάνιση 
ασθενειών παγκοσμίως. Αν 
και η σχέση της Μεσογειακής 
διατροφής με την παχυσαρκία 
είναι ακόμη υπό διερεύνηση 
και τα συμπεράσματα προς 
το παρόν ασαφή, σε κάποιες 
μελέτες έχει φανεί ότι τα 
άτομα που ακολουθούν δι-
ατροφή Μεσογειακού τύπου 
έχουν χαμηλότερο βάρος 
(Schroder et al. 2004;Shubair 
et al. 2005;Panagiotakos et 
al. 2006), αλλά και μικρότερη 
εναπόθεση λίπους στην περι-
οχή της κοιλιάς (Panagiotakos 
et al. 2006). Το τελευταίο 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
καθώς η συσσώρευση σπλα-
χνικού λίπους αποτελεί σημα-
ντικό παράγοντα κινδύνου για 
την εμφάνιση μεταβολικών 
διαταραχών που προδιαθέ-
τουν για διαβήτη και καρδι-
αγγειακά νοσήματα. Επίσης, 
η υιοθέτηση της διατροφής 
αυτής έχει φανεί να σχετίζεται 
με μείωση του ρυθμού αύξη-

σης του βάρους και της εμ-
φάνισης παχυσαρκίας με την 
πάροδο των ετών (Sanchez-
Villegas et al. 2006;Mendez 
et al. 2006).

Διαβήτης τύπου ΙΙ και 
μεταβολικό σύνδρομο

Τα αυξημένα ποσοστά πα-
χυσαρκίας που παρατηρού-
νται τα τελευταία έτη έχουν 
οδηγήσει και σε αντίστοιχα 
αυξημένα ποσοστά εμφάνισης 
μεταβολικού συνδρόμου και 
διαβήτη (Gregg et al. 2005). 
Το μεταβολικό σύνδρομο 
αποτελεί μια πολύ συχνή πλέ-
ον διαταραχή η οποία αυξάνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης τόσο 
διαβήτη, όσο και καρδιαγγεια-
κών νοσημάτων, και χαρακτη-
ρίζεται από την παχυσαρκία 
κεντρικού τύπου, τα αυξημένα 
επίπεδα γλυκόζης, τα αυξημέ-

να επίπεδα τριγλυκεριδίων, τα 
αυξημένα επίπεδα αρτηριακής 
πίεσης και τα χαμηλά επίπεδα 
της καλής HDL χοληστερόλης 
(Alberti et al. 2006). Η υιοθέ-
τηση Μεσογειακής διατροφής 
έχει σχετιστεί με μειωμένη συ-
χνότητα εμφάνισης μεταβολι-
κού συνδρόμου (Panagiotakos 
et al. 2004;Rumavas et al. 
2009;Babio et al. 2009), 
αλλά και διαβήτη (Martinez-
Gonzalez et al. 2008). Επιπλέ-
ον, σε διαβητικούς ασθενείς, 
η υιοθέτηση Μεσογειακής 
διατροφής έχει σχετιστεί με 
καλύτερο έλεγχο της νόσου 
(Esposito et al. 2009-1), ενώ 
η χορήγηση Μεσογειακής δια-
τροφής σε ασθενείς που μόλις 
είχαν διαγνωσθεί με διαβήτη 
φάνηκε να καθυστερεί την 
έναρξη της φαρμακευτικής 
θεραπείας (Esposito et al. 
2009-2).
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Καρκίνος

Η υιοθέτηση Μεσογειακού 
τύπου διατροφής έχει φανεί 
να σχετίζεται με μείωση του 
κινδύνου εμφάνισης καρκίνου 
γενικά (Benetou et al. 2008), 
αλλά και με μείωση της συ-
χνότητας εμφάνισης καρκίνου 
σε διάφορες θέσεις. Έτσι, έχει 
φανεί να σχετίζεται με μείωση 
της συχνότητας εμφάνισης 
καρκίνου στην ανώτερη ανα-
πνευστική οδό και συγκεκρι-
μένα στη στοματική κοιλότη-
τα, στο φάρυγγα (Fransceschi 
et al. 1999), στον οισοφάγο 
(Bosetti et al. 2000) και 
στον λάρυγγα (Bosetti et al. 
2002). Επιπλέον, έχει φανεί 
να σχετίζεται με μείωση του 
κινδύνου εμφάνισης καρκίνου 
του μαστού (Murtaugh et al. 
2008;Cottet et al. 2009) και 
ορθοκολικού καρκίνου (Reedy 
et al. 2008).
Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 
25% των περιπτώσεων ορθο-
κολικού καρκίνου, πάνω από 

15% των περιπτώσεων καρ-
κίνου του μαστού και πάνω 
από 10% των περιπτώσεων 
καρκίνου του προστάτη, του 
παγκρέατος και του ενδομη-
τρίου θα μπορούσε να προ-
ληφθεί με την υιοθέτηση της 
παραδοσιακής Μεσογειακής 
διατροφής (Trichopoulou et 
al. 2000).

Νόσος Alzheimer και 
Parkinson

Πολύ πρόσφατες μελέτες 
υποστηρίζουν ότι η Μεσο-

γειακή διατροφή σχετίζεται 
και με τις νόσους Alzheimer 
και Parkinson, των οποίων 
η συχνότητα αυξάνεται τα 
τελευταία έτη. Η υιοθέτηση 
της Μεσογειακής διατρο-
φής έχει φανεί να μειώνει 
τη συχνότητα εμφάνισης και 
των δύο διαταραχών, καθώς 
και τη θνησιμότητα από τη 
νόσο Alzheimer (Scarmeas 
et al. 2006-1; Scarmeas et 
al. 2006-2; Scarmeas et al. 
2007; Sofi et al. 2008). 

GRECOTEL AGRECOFARMS

Ένα μοναδικό παραδοσιακό αγρόκτημα, βγαλμένο θαρρείς από τα παραμύθια της 
γιαγιάς.
Στη βιολογική φάρμα αναβιώνουν με μοναδικό τρόπο παραδοσιακές μέθοδοι παρα-
γωγής τυπικών Κρητικών προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών στις καλλιέργειες. Τα 
κτίσματα, χαρακτηριστικά της Κρητικής και βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής του 17ου 
αιώνα, περιλαμβάνουν μοναδικά τοιχογραφημένο εκκλησάκι, νερόμυλο, παλιό αλλά 
και καινούριο ελαιοτριβείο, τυροκομείο, εργαστήρια και παραδοσιακούς ξενώνες. 
Στο κτήμα θα βρείτε ρακοκάζανο, πατητήρι, πρέσα για το λάδι, μελίσσια. Έκπληξη 
αποτελεί ο μίνι ζωολογικός κήπος με περιστέρια, ελάφια, κρι-κρι, αγριογούρουνα, 
αγελάδες, κατσίκια, πρόβατα. 

Άνθρωποι με μεράκι και σεβασμό στην Κρητική φιλοξενία και τις παραδόσεις έχουν 
φροντίσει για μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία: γευτείτε μια ατέλειωτη ποικιλία 
πιάτων εποχής από ολόφρεσκα προϊόντα της παραγωγής του κτήματος και πα-
ραδοσιακές συνταγές από την περίφημη Κρητική κουζίνα! Η Ταβέρνα της φάρμας 
βραβεύτηκε ως “Καλύτερο Βιολογικό Εστιατόριο” στον κόσμο από το αγγλικό περιο-
δικό “VANITY FAIR” το έτος 2009.

Η Φάρμα Agreco εκτείνεται σε 40 στρέμματα κρητικής γης, λίγα χιλιόμετρα έξω 
από τον νομό Ρεθύμνου. Γύρω της στέκονται στητά και ορθά τα δύο στοιχεία-κα-
τατεθέν του νησιού, οι αμπελώνες και οι ελαιώνες, ενώ στο φόντο της απλώνεται το 
καταγάλανο Κρητικό Πέλαγος. Όμως, η ουσία της φάρμας Agreco, δεν συμπυκνώ-
νεται (μόνο) στο φυσικό κάλλος που την περιβάλλει. Οι άνθρωποί της είναι όλος της 
ο πλούτος, καθώς είναι εκείνοι που με σεβασμό στον πολιτισμό του τόπου, διατη-
ρούν ζωντανές τις παραδόσεις του και τις «συστήνουν» με αγάπη σε κάθε επισκέ-
πτη. Στην Agreco παράγονται βιολογικά προιόντα που τιμούν τις διατροφικές αξίες 
της κρητικής κουζίνας και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Δημιουργούνται καλλυ-
ντικά προσωπικής περιποίησης, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτίθενται 
αντικείμενα που αφηγούνται» την ιστορία και την κουλτούρα του νησιού.
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Σε μια ονειρική τοποθεσία κοντά στο Ρέθυμνο με αμπελώνες και ελαιώνες που "βλέ-
πουν" στο Κρητικό πέλαγος, θα γευτείτε ατέλειωτη ποικιλία πιάτων εποχής με ολό-
φρεσκα προϊόντα της παραγωγής του κτήματος και παραδοσιακές συνταγές από 
την περίφημη Κρητική κουζίνα. Άνθρωποι με μεράκι και σεβασμό στις παραδόσεις 
και την ιστορία, έχουν φροντίσει για μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Στο κτή-
μα θα βρείτε ρακοκάζανο, πατητήρι, πρέσα για το λάδι, μελίσσια. Έκπληξη αποτελεί 
ο μίνι ζωολογικός κήπος με περιστέρια, ελάφια, κρι-κρι, αγριογούρουνα, αγελάδες, 
κατσίκια, πρόβατα.

Βe a Farmer for a Day

Το Περιοδικό Περίπτερο και οι συνεργάτες του σας προσκαλούν, για να ζωντανέ-
ψουν οι µνήµες σας απ’ το χωριό των παιδικών σας χρόνων. Θα αγροτέψετε, θα 
ψήσετε ψωµί , θα µαζέψετε ολόφρεσκα λαχανικά και θα φτιάξετε πιτάκια. Όλα αυτά 
θα τα απολαύσετε στο γεύµα που θα ακολουθήσει κάτω απ’ τη σκιά της πέργκο-
λας µε θέα τους ελαιώνες που τρέχουν ως το πέλαγος! Οι µικροί σας µπόµπιρες θα 
ενθουσιαστούν µε το µίνι ζωολογικό κήπο, θα εκπαιδευτούν και θα διασκεδάσουν 
µέσα στην υπέροχη Κρητική φύση! www.agreco.gr

Στην παραδοσιακή Ταβέρνα της Φάρμας, θα γευτείτε τις αυθεντικές συνταγές της 
Κρήτης, μέσα από ένα μενού έξι πιάτων. Κάθε ένα από αυτά είναι φρεσκομαγειρε-
μένο με αγνές πρώτες ύλες, που παράγονται στη Φάρμα. Μη φύγετε χωρίς να δο-
κιμάσετε το παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο, το εκλεκτό κρασί μας, τις παραδοσιακές 
ελιές , το θυμαρίσιο μέλι, τα αρωματικά βότανα από τα κρητικά όρη και τα καλ-
λυντικά προσωπικής περιποίησης Eau De Grece. Μπορείτε να τα επιλέξετε και ως 
δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Agreco.gr
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Το Κρητικό 
Ελαιόλαδο

Όταν, στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950, 
ήρθαν στην Κρήτη 

Αμερικανοί διαιτολόγοι για να 
εξετάσουν το φαινόμενο της 
μακροζωίας των Κρητικών, 
δεν πίστευαν στα μάτια τους! 
“Πόσο λάδι τρώνε, θεέ μου”, 
αναφώνησε ο διεθνούς φή-
μης γιατρός και πρωτοπόρος 
σε θέματα διατροφής Ancel 
Keys, καθώς έβλεπε την πρά-
σινη σαλάτα να με πάρα πολύ 
ελαιόλαδο. Στην ουσία ο Keys 
επανέλαβε εκείνο που είχαν 
προσέξει κατά τους προηγού-
μενους αιώνες όλοι σχεδόν οι 
περιηγητές που έδειξαν ενδι-
αφέρον για την καθημερινή 
ζωή των Κρητικών. Σήμερα 
πιστεύεται πως το ελαιόλαδο 

είναι το πιο μεγάλο μυστικό 
της Κρητικής Διατροφής και 
της Κρητικής Μακροζωίας. Ια-
τρικές έρευνες που έγιναν και 
συνεχίζουν να γίνονται στην 
Ευρώπη και στην Αμερική 
αποκαλύπτουν πως το ελαιό-
λαδο όχι μόνον προστατεύει 
την καρδιά αλλά και βοηθά 
στην καλή λειτουργία πολλών 

οργάνων και δρα ευεργετικά 
σε μια μακρά σειρά ασθενει-
ών.
Η ποιότητα του Κρητικού 
Ελαιολάδου είναι γνωστή σ’ 
όλο τον κόσμο.
Γιατί δεν είναι βιομηχανικό 
αλλά φυσικό προϊόν που 
βγαίνει από μια απλή σύν-
θλιψη της ελιάς, χωρίς εκχυ-

λίσματα και βελτιωτικά πρό-
σθετα. Είναι ένα προϊόν που 
καλλιεργείται με φροντίδα και 
μεράκι και συσκευάζεται αγνό 
και φυσικό από επιχειρήσεις 
που δείχνουν το σεβασμό 
τους τόσο στο προϊόν όσο και 
στον ίδιο τον καταναλωτή.
Δοκιμάστε αντί για βούτυ-
ρο στο πρωινό σας... ψωμί ή 
παξιμάδι ολικής αλέσεως βου-
τηγμένο σε κρητικό παρθένο 
ελαιόλαδο. Αν θέλετε μπορεί-
τε να το αρωματίσετε βάζο-
ντας μέσα στο μπουκάλι το 
βότανο ή τους συνδυασμούς 
βοτάνων που σας αρέσουν. 
Είναι το καλύτερο, το πιο υγι-
εινό, το πιο γευστικό πρωινό.
 
Μια βραδιά στα 
Ρακοκάζανα

«Κι ο βασιλιάς Μίνωαςρακή 
έπινε..» υποστηρίζει ο 80χρο-
νος κύριος Μανώλης που 
κάθεται δίπλα στη «ρούμπα», 
δηλαδή στο σωληνάκι, απ ’ 
όπου βγαίνει η πρώτη ρακή.

Του Απόστολου Στάικου

Κι αν είναι δύσκολο να 
αποδειχθεί η αγάπη 
του Μίνωα στη ρακή, η 

αδυναμία των Κρητικών είναι 
εμφανής, αφού κάθε Νοέμ-
βρη όλοι συναντιούνται γύρω 
από ένα καζάνι. Η ρακή είναι 

μόνο η αφορμή. Δεν μαζεύο-
νται μόνο για να αποστάξουν 
στράφυλλα, αλλά κυρίως για 
να βγάλουν το απόσταγμα της 
ψυχής τους.
Άντρες, γυναίκες και παιδιά 
κουβεντιάζουν, κουτσο-
μπολεύουν και ακούνε τους 
παλιότερους να αφηγούνται 
ιστορίες ρακοκάζανων από 

περασμένες δεκαετίες. Κάπως 
έτσι επιστρέφουν στις συνή-
θειες των προγόνων τους, πί-
νοντας ρακή, ψήνοντας οφτές 
πατάτες και «αντιγυρίζοντας» 
μαντινάδες:

Χαρώ την, την παρέα μας 
να ‘τανε κι άλλη τόση, 
κρασί, ρακή και τσικου-
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διά μέχρι να ξημερώσει...
Κρασί, ρετσίνα και ρακή 
χούμελι, πετιμέζι μόνο 
στην Κρήτη θα το βρεις 
σε Κρητικό τραπέζι...

Η παρουσία ενός «ξένου» 
στα ρακοκάζανα δεν είναι και 
τόσο απλό ζήτημα. Οι Κρητι-
κοί δεν αντιλαμβάνονται το 
καζάνι τους ως δρόμο για 
περαστικούς και περιέργους ή 
ως τουριστικό αξιοθέατο για 
επισκέπτες που έχουν ακούσει 
για τις περίφημες καζανο-
βραδιές της Κρήτης. Άλλωστε 
καθώς η ρακή ψήνεται, λέ-
γονται αλήθειες και σκληρές 
κουβέντες. Πιπεράτα αστεία 
και πειράγματα, ενώ συχνά η 
φωνή ανεβαίνει όταν ξεκινούν 
οι πολιτικές κόντρες.

Στο καζάνι του κυρίου 
Θύμιου στο χωριό 
Αρχάνες

Μετά από πρόσκληση φίλου, 
βρεθήκαμε στο καζάνι του 
κυρίου Θύμιου στο χωριό Αρ-
χάνες που βρίσκεται 20 χιλιό-
μετρα από το Ηράκλειο. Μια 
παλιά, μα καθαρή και τακτο-
ποιημένη αποθήκη φιλοξενεί 
το ρακοκάζανο. Η «γιορτή της 
τσικουδιάς» ξεκίνησε το μεση-
μέρι με 10 φίλους, όμως μέχρι 
το βράδυ είχε περάσει όλο 
το χωριό. Το μεγάλο καζάνι 

βρίσκεται στο κέντρο και λίγο 
πιο ’κει, δυο τραπέζια, λίγες 
καρέκλες και πολλές γυάλινες 
νταμιτζάνες που περιμένουν 
την πρώτη ρακή.
Το καζάνι αποτελείται από 
τρία βασικά μέρη. Τη βάση ή 
τσουκάλι, το καπάκι και ένα 
σωλήνα όπου μεταφέρεται ο 
ατμός.
Πολλοί καζανάδες επιλέγουν 
το γκάζι, διότι είναι πιο ασφα-
λές και εξασφαλίζει σταθερή 
θερμοκρασία. Ο κύριος Θύ-
μιος όμως επιμένει παρα-
δοσιακά και χρησιμοποιεί 
ξύλα. «Η φωτιά δεν πρέπει να 
είναι πολύ δυνατή, γιατί τα 
στράφυλλα θα τσουδιστούν 
(καούν) και η τσικουδιά θα 
καπνιστεί, δηλαδή θα πάρει 
άσχημη μυρωδιά» μας εξηγεί 
και επιστρέφει στο καζάνι που 
έχει αρχίσει να βράζει.

Η ιεροτελεστία...

Το οινόπνευμα που έχουν τα 
στράφυλλα εξατμίζεται λόγω 
των υψηλών σακχάρων. Ο 
ατμός «κυκλοφορεί» στο 
σωλήνα, ενώ εξωτερικά κρύο 
νερό ψύχει και τελικά υγρο-
ποιεί τον ατμό που καταλήγει 
σε ένα πήλινο κιούπι. Αυτή 
είναι η πρωτορακή. Το
«αφεντικό» μετράει τους βαθ-
μούς του αποστάγματος και 
αναλόγως προσθέτει νερό. 
Συνήθως το καζάνι κλείνει 
στους 18 βαθμούς. Όμως κά-
ποιοι μερακλήδες κρατούν και 
κάποια μπουκάλια τσικουδιάς 
ανώτερης ποιότητας, αφού 
τα στράφυλλα έχουν βράσει 
λιγότερο και έχουν υποστεί 
μικρότερη επεξεργασία.
Και ενώ η ρακή ευωδιάζει, τα 

καλούδια της κυρίας Ουρανί-
ας τραβούν την προσοχή της 
παρέας που ήδη κάθεται στο 
τραπέζι.
«Τσικουδιά ζεστή και μάλιστα 
ανακατεμένη με μέλι ζεσταίνει 
το σώμα. Αν βάλεις και λίγο 
πιπεράκι ή κανέλα γίνεται 
δυναμίτης. Όμως η παγωμένη 
τσικουδιά δροσίζει και ανα-
ζωογονεί. Πρέπει όμως να 
είναι ανόθευτη, να πίνεται με 
μέτρο και καλό μεζέ» υποστη-
ρίζει η κυρία Ουρανία, που 
κάθε Νοέμβριο υποδέχεται 
τους φίλους του άντρα της 
και δεν προλαβαίνει να γεμίζει 
ποτήρια και πιάτα. «Όλα τα 
φαγιά μου είναι ωραία, αλλά 
φέτος η βραστή γίδα με μακα-
ρόνια είναι το κάτι άλλο» λέει 
η κύρια του σπιτιού και έχει 
δίκιο. Ακόμα και στην Αθήνα, 
τώρα που γράφονται αυτές οι 
λέξεις η ανάμνηση αυτής της 
γεύσης είναι ιδιαίτερα έντο-
νη...

Το καζάνι είναι γιορτή

«Για το σπιτικό μας το καζά-
νι είναι γιορτή. Όλη τη μέρα, 
όποια ώρα αγαπάς περνάς, 
τα λέμε, τρως και πίνεις. Η 
ρακή είναι κομμάτι της πα-
ράδοσής μας και αυτό που 
κάνουμε τώρα, είναι σαν μια 
τελετή. Εγώ μεγάλωσα πια, 
σύντομα θα αναλάβει ο γιος 

μου τα «Καζανέματα». Όμως 
δεν ανησυχώ για την ποιότη-
τα της ρακής των επόμενων 
ετών, αφού ο μικρός ανδρώ-
θηκε μέσα στις ξεθυμανιές 
της τσικουδιάς» δηλώνει στη 

Natura nrg ο κύριος Θύμιος 
που κοιτάζει συνεχώς προς 
την πόρτα, αφού περιμένει 
δυο φίλους που παίζουν βιολί 
και λαούτο. Λίγο αργότερα, οι 
δύο οργανοπαίχτες φτάνουν 
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και το γλέντι ανάβει.
Τραγούδια και μαντινάδες 
«σηκώνουν» από το τραπέζι 
πολλά από τα μέλη της πα-
ρέας που πλέον παραπατούν, 
αφού πίνουν ρακή από το 
μεσημέρι.. Λίγο μετά τα με-
σάνυχτα, το ρακοκάζανο του 
κυρίου Θύμιου στις Αρχά-
νες φτάνει στο τέλος του. Τα 
μάγουλα όλων είναι κόκκινα 
από τη ρακή και τον χορό.
Η φράση «θα τα ξαναπούμε» 
είναι περιττή, αφού πρόκειται 
για ένα ετήσιο, σταθερό ρα-
ντεβού για όλους τους Κρητι-
κούς. Το τελευταίο ποτηράκι 
πίνεται στη μνήμη των φίλων 
που έφυγαν από τη ζωή και 
δεν μπορούν πια να λάβουν 
μέρος στα «καζανέματα». 
Όσο για έμας, αφού ευχαρι-
στήσαμε τους οικοδεσπότες, 
επιστρέψαμε στο Ηράκλειο με 

ένα μπουκάλι ρακή πρώτης 
ποιότητας στο χέρι..

Απο που κραταει η σκού-
φια της...

Η ρακή ή αλλιώς τσικουδιά 
περιέχει περίπου 37% αλκοόλ 
γεγονός που το κατατάσσει 
στην κατηγορία των πλέον 
δυνατών αλκοολούχων πο-

τών. Η λέξη προέρχεται από 
τα τσίκουδα, δηλαδή τα υπο-
λείμματα της μουστοποίησης 
των σταφυλιών -τσάμπουρα, 
φλούδες και κουκούτσια. Στην 
Κρήτη χρησιμοποιείται και η 
τούρκικη λέξη ρακή. Ξεχωρίζει 
από όλα τα άλλα τσίπουρα, 
διότι αποτελεί απόσταγμα 
μόνον από τα τσίκουδα, χωρίς 
την προσθήκη κανενός άλλου 

αρωματικού φυτού.
Δίχως υπερβολή, στην Κρήτη 
δεν υπάρχει σπίτι χωρίς ένα 
μπουκάλι ρακή. Μ’ αυτήν ξεκι-
νούν τα γλέντια και οι χαρές, 
με ένα ποτηράκι ρακή υπο-
δέχονται μεγάλα ξενοδοχεία 
τους ξένους, με ένα ποτηράκι 
ρακή κλείνουν οι εμπορι-
κές συμφωνίες. Συνήθως 
συνοδεύεται από κρητικούς 
παραδοσιακούς μεζέδες, μα 
για τους μυημένους ταιριάζει 
καλύτερα με οφτές πατάτες, 
ελιές, λάχανο ωμό, αγγουρά-
κι, χοχλιούς, Κρητικά τυριά 
και εφτάζυμα παξιμάδια.

Από Αύγουστο. Νοέμ-
βριο

Στην ερώτηση πότε να κατέ-
βω στην Κρήτη, το καλοκαίρι 
μοιάζει να είναι η ιδανική 
απάντηση. Ήλιος, θάλασσα, 
καλό φαγητό και πλούσια 
ιστορία προσφέρουν όσα 
αναζητά ο κουρασμένος 
κάτοικος της πόλης. Το πρό-
σφατο ταξίδι μας στην Κρήτη 
όμως, προσέθεσε και το Νοέμ-
βριο στις ιδανικές περιόδους 
για να επισκεφτεί κανείς το 
νησί.
Ο καιρός παραμένει καλός, ο 
κόσμος ακόμη κάθεται έξω, 
ενώ το Φθινόπωρο φέρνει 
μαζί του καλή ρακή και δυ-
νατές αναμνήσεις σε όσους 
έχουν την τύχη να βρεθούν σε 
κάποιο ρακοκάζανο. Πριν την 

καληνύχτα όμως, μην ξεχά-
σετε να πάρετε μαζί σας ένα 
μπουκάλι με τσικουδιά. Μόνο 
έτσι θα είστε σίγουροι πως 
αυτό που ζήσατε χθες βράδυ 
δεν ήταν όνειρο..

Ο 10λογος της 
τσικουδιάς

Η πρώτη τσικουδιά φέρνει 
όρεξη, η δεύτερη υγεία.
Η τρίτη φέρνει τη χαρά, η 
τέταρτη ευτυχία.
Η πέμπτη φέρνει έξαψη, η έκτη 
φλυαρία.
Η έβδομη φέρνει συμπλοκή ή 
εμετό, η όγδοη αστυνομία.
Η ένατη φέρνει το δικαστή κι 
η δέκατη κηδεία. 

Ιούλιος 2022



«Κρητική  Διατρο-
φή»  
Η αναξιοποίητη 
άυλη αξία των κρη-
τικών αγροδιατρο-
φικών προϊόντων 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑ-
ΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
&ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παρ’ ότι   πολύ συχνά διαπι-
στώνουμε την υψηλή ποιό-
τητα των προϊόντων αγροδι-
ατροφής που παράγουμε ως 
Κρήτη , εξακολουθεί να υφί-
σταται το ερώτημα  γιατί δεν 
έχουμε καταφέρει ως κρητική 
οικονομία ,στον αντίστοιχο 
βαθμό ,να μετουσιώσουμε 
αυτό το πλεονέκτημα σε προ-
στιθέμενη αξία, τέτοια ώστε  
να ενισχύεται η βιωσιμότητα 
των γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων και ένα  
αξιοπρεπές και σταθερό εισό-
δημα για τους παραγωγούς 
η οποία βέβαια εξαρτάται και 
από άλλους παράγοντες που 
δεν είναι του παρόντος.

Πρέπει όμως να διαπιστώσου-
με παράλληλα ότι  τα τελευ-
ταία χρόνια  η κατάσταση 
έχει βελτιωθεί. Οι παραγωγοί 
έχουν προχωρήσει σε κινήσεις 
τυποποίησης της πλειοψη-

φίας των αγροδιατροφικών 
προϊόντων, ενώ παρατηρείται 
ιδιαίτερη καινοτομία στην 
εμφιάλωση και την ετικέτα. 
Λαμβάνονται επίσης και οι 
απαραίτητες πιστοποιήσεις ως 
ελάχιστες προϋποθέσεις για 
την διείσδυση στις ξένες αγο-
ρές, ενώ «χτίζεται» σιγά-σιγά 
και η επωνυμία «Κρήτη» με το 
σήμα της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης αλλά και άλλων 
πιστοποιήσεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ 
κτλ) . Δειλά - δειλά επίσης 
ξεπηδούν καινοτομίες προϊ-
όντος, βασισμένες για παρά-
δειγμα στο φραγκόσυκο, το 
χαρούπι ή τα αρωματικά, κα-
θώς και ερευνητικά έργα στο 
πλαίσιο λειτουργίας του Με-
σογειακού Κέντρου  Ικανοτή-
των Αγροδιατροφής(ΜΑCC). 

Όλα αυτά είναι προς τη σω-
στή κατεύθυνση, προς επίτευ-
ξη διεθνούς ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος για τα αγρο-

διατροφικά μας προϊόντα, 
όμως λησμονούμε ν’ αξιο-
ποιήσουμε συμπληρωματικά 
την άυλη αξία της κρητικής 
διατροφής. Η υιοθέτησή της 
σχετίζεται έντονα με τη μα-
κροβιότητα και την μειωμένη 
εμφάνιση καρδιαγγειακών νο-
σημάτων, διαβήτη και λοιπών 
χρόνιων νοσημάτων, παρόλο 
που τα τελευταία χρόνια η 
μεταφραστική έρευνα σχετίζει 
παρόμοια ευρήματα και με 
διάφορα γονίδια. 

Σε πρώτο χρόνο πρέπει να 
σταματήσουμε να αυτοχειρια-
ζόμαστε , χρησιμοποιώντας σε 
επίσημες εγγραφές (δημόσια 
έγγραφα, ιστοσελίδες, βίντεο 
κλπ) τον λανθασμένο όρο 
μεσογειακή διατροφή. Καθ’ 
αυτόν τον τρόπο ακυρώνουμε 
στην ουσία το πλεονέκτημά 
μας στα μάτια της παγκόσμιας 
κοινής γνώμης και των κατα-

ναλωτών. 
Προκειμένου  να επιδράσει 
θετικά για την τοπική οικο-
νομία και την εξαγωγική της 
δραστηριότητα η «κρητική 
διατροφή», χρειάζεται συστη-
ματική και με βάθος χρόνου 
προώθηση αυτής στην ελλη-
νική και κυρίως στις αλλο-
δαπές αγορές. Το εγχείρημα 
δεν είναι εύκολο, καθόσον οι 
διατροφικές συνήθειες λαών 
δεν αλλάζουν εύκολα. Όμως 
μπορούν ν’ αλλάξουν. Ιδιαί-
τερα αν ενσωματώσουμε τη 
Κρητική διατροφή και τα το-
πικά προϊόντα  στην εμπειρία 
διαμονής και φιλοξενίας των 
εκατομμυρίων επισκεπτών 
της Κρήτης. Με στρατηγικό 
σχέδιο, συνέπεια κι επιμονή 
μπορούμε να κερδίσουμε σε 
βάθος χρόνου τμήματα αλλο-
δαπών αγορών. Όμως στην 
προσπάθεια αυτή χρειάζεται 
και κάτι άλλο. Πιο χειροπια-
στό.
Πρέπει, πλέον των ποιοτι-
κών νωπών προϊόντων μας, 
ν’ αναπτύξουμε διατροφικά 
προϊόντα υψηλής διατροφι-
κής αξίας, καθώς και σχετι-
κή παραγωγική δυνατότητα 
αυτών. Δεν αναφέρομαι σε 
μεταποίηση τέτοια που να μει-
ώνει την διατροφική αξία του 
τρόφιμου, αλλά σε έξυπνες 
τροποποιήσεις που αυξάνουν 
την εμπορευσιμότητά του, 
ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τα 
ζητούμενα ποσοτικά και ποιο-
τικά στοιχεία της κρητικής δι-
ατροφής. Τέτοιες προσπάθειες 

αναπτύσσονται τα τελευταία 
χρόνια σε προϊόντα όπως το 
κρασί ,το χαρούπι, το αβο-
κάντο, τα αρωματικά κ.α  με 
σημαντικά αποτελέσματα. Τα 
σύγχρονα εργαλεία έρευνας 
και παραγωγής μας δίδουν 
αυτή  δυνατότητα να επε-
κταθούν τέτοιες καινοτόμες 
δράσεις και σε άλλα προϊόντα 
όπως το ελαιόλαδο και τα 
γαλακτοκομικά , γεγονός που 
σημαίνει πως πρέπει να διο-
χετεύσουμε πόρους έρευνας 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Κοντολογίς, η μακροπρόθε-
σμη επένδυση σε έρευνα κι 
ανάπτυξη και η παράλληλη 
επένδυση στη στρατηγική 
marketing της «κρητικής δια-
τροφής» είναι οι δύο βασικές 
«διεργασίες» που θα διαφο-
ροποιήσουν ισχυρά τα κρητι-
κά αγροδιατροφικά προϊόντα 

στις διεθνείς αγορές.
 Η πρόσφατη, λόγω του πο-
λέμου στην Ουκρανία, επι-
σιτιστική κρίση και η οποία 
είναι πολύ πιθανόν να οξυνθεί 
μετατρέπει αυτήν κατεύθυνση 
σε μονόδρομο. 

Ιούλιος 2022
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Βάλτε
τις Κρητικές γεύσεις

στη ζωή σας!

Cretan flavors in your life!
Cretan flavors in your life!
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Η Γαλακτοκομική Συνεργατική Κόφινας δραστηριοποιείται στην 
τυποποίηση ελαιολάδου, την εμπορεία γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, σουλτανίνας, σταφίδας, 
βιολογικών ζωοτροφών και λιπασμάτων. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι για όλα τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται μέσα από 
τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας διενεργείται 
αυστηρός έλεγχος από το τμήμα χημικής ανάλυσης και 
ελέγχου.

Τομείς 
∆ραστηριοποίησης 

• Ελαιουργείο
• Τυποποίηση και Εμπορεία Ελαιολάδου
• Παραγωγή, Τυποποίηση και Εμπορεία 
  Τυροκομικών και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
• Εμπορεία Γάλακτος
• Χημείο Ανάλυσης : Λαδιού, Γάλακτος, Κρασιού
• Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
• Εμπορεία Σταφίδας Σουλτανίνας

• Εμπορεία Οινοσταφυλλών
• Τυποποίηση Ελαιολάδου
• Εμπορεία ζωοτροφών
• Εμπορεία Λιπασμάτων
• Πρατήριο Φυτικής Προστασίας 
  - Αγροτικών Εργαλείων 
• Super Market
• Κτηνιατρείο – Κτηνιατρικά Φάρμακα
• Πρακτορείο Ασφαλειών

∆ραστηριότητες με γεύση ΚρήτηΣ
Βάλτε

τις Κρητικές γεύσεις
στη ζωή σας!

Cretan flavors in your life!
Cretan flavors in your life!
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Η Γαλακτοκομική Συνεργατική Κόφινας δραστηριοποιείται στην 
τυποποίηση ελαιολάδου, την εμπορεία γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, σουλτανίνας, σταφίδας, 
βιολογικών ζωοτροφών και λιπασμάτων. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι για όλα τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται μέσα από 
τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας διενεργείται 
αυστηρός έλεγχος από το τμήμα χημικής ανάλυσης και 
ελέγχου.

Τομείς 
∆ραστηριοποίησης 

• Ελαιουργείο
• Τυποποίηση και Εμπορεία Ελαιολάδου
• Παραγωγή, Τυποποίηση και Εμπορεία 
  Τυροκομικών και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
• Εμπορεία Γάλακτος
• Χημείο Ανάλυσης : Λαδιού, Γάλακτος, Κρασιού
• Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
• Εμπορεία Σταφίδας Σουλτανίνας

• Εμπορεία Οινοσταφυλλών
• Τυποποίηση Ελαιολάδου
• Εμπορεία ζωοτροφών
• Εμπορεία Λιπασμάτων
• Πρατήριο Φυτικής Προστασίας 
  - Αγροτικών Εργαλείων 
• Super Market
• Κτηνιατρείο – Κτηνιατρικά Φάρμακα
• Πρακτορείο Ασφαλειών

∆ραστηριότητες με γεύση ΚρήτηΣ
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Κανείς δεν τα έχει απολαύσει όλα…
Αν δεν έχει δοκιμάσει κρητικά τυριά

Κόφινας

Κίτρινα τυριά με πλούσια γεύση
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Κεφαλοτύρι Κρήτης

Το κεφαλοτύρι  <<Κόφινας>>  είναι ένα παραδοσιακό 
σκληρό λευκοκίτρινο τυρί με ελαφρώς αλμυρή και 
ταυτόχρονα πικάντικη γεύση. Το σώμα του είναι σκληρό 
και ελαστικό με διάσπαρτες μικρές οπές. 
Παρασκευάζεται από παστεριωμένο πρόβειο και γίδινο 
γάλα και ωριμάζει για τουλάχιστον τρείς μήνες ώστε 
να αποκτήσει όλα εκείνα τα γευστικά χαρακτηριστικά 
που τα κατατάσσουν στα πιο αγαπημένα τυριά της 
Κρήτης.
Κυκλοφορεί στην αγορά σε κεφάλια 1 και 3 Kg ή 
τριμμένο σε vacuum pack.

Γραβιέρα Κρήτης

Το γραβιεράκι Κρήτης   <<Κόφινας>>  είναι ένα 
παραδοσιακό σκληρό τυρί από παστεριωμένο αιγοπρόβειο 
γάλα. Χάρη στο μικρό του μέγεθος ωριμάζει και 
εξυγιαίνεται πιο γρήγορα σε σύγκριση με άλλα τυριά. 
Το χρώμα του είναι λευκοκίτρινο  και το άρωμά του 
υπέροχο. Η γεύση του ελαφρώς πιο πικάντικη από αυτή 
της Γραβιέρας, μπορεί να συνοδεύσει κάθε σας γεύμα.
Στην αγορά κυκλοφορεί σε μικρά κεφάλια του 1 Kg.

Λαδοτυράκι Κρήτης 

Το παραδοσιακό λαδοτυράκι  <<Κόφινας>>  είναι από τα 
νεότερα προϊόντα της οικογένειας. Παρασκευάζεται από 
αιγοπρόβειο γάλα, στη συνέχεια μεταφέρεται σε 
ειδικούς θαλάμους ενώ ωριμάζει σε κρητικό έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
παραγωγής του. Είναι τυρί μικρό, λευκοκίτρινο, με 
πολλές μικρές οπές στο εσωτερικό του. Το άρωμα του 
είναι μοναδικό και η γεύση του εμπλουτισμένη με 
λάδι.
Κυκλοφορεί στην αγορά σε vacuum pack του 1 Kg 
περίπου.
 

Cretan flavors in your life!
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Τουρισμός και 
Κρητική Διατροφή

Έλενα Κουντουρά
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- 
Προοδευτική Συμμαχία
Συντονίστρια της LEFT στην 
Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού TRAN

Η εθνική στρατηγική για 
τουρισμό 365 ημέρες 
τον χρόνο στην Ελλάδα, 

που ως υπουργός Τουρισμού 
σχεδίασα και εφαρμόσαμε 

την περίοδο 2015 – 2019 
απέδωσε τις  υψηλότερες 
επιδόσεις στην ιστορία του 
τουρισμού μας. Μέσα  σε  
πολλαπλές κρίσεις, φέραμε 
τουριστική ανάπτυξη 40% 
στις διεθνείς αφίξεις και 
πάνω από 35% στα τουρι-
στικά έσοδα στην πενταετία. 
Καταστήσαμε την Ελλάδα 
έναν από τους πέντε πιο 
ελκυστικούς προορισμούς 
υλοποιώντας την πολιτική 
μας για την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, τον 
εμπλουτισμό του τουριστικού 
μας προϊόντος με νέες θεμα-
τικές εμπειρίες όλο το χρό-
νο, το άνοιγμά μας σε νέες 
αγορές επισκεπτών υψηλών 
εισοδημάτων και την ανάδει-
ξη νέων ελληνικών προορι-
σμών που βάλαμε δυναμικά 
στον τουριστικό χάρτη. Το 
πιο σημαντικό όμως είναι 

ότι θέσαμε τις βάσεις για τη 
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.  
Καταρτίσαμε το νομοσχέδιο 

για την οργανωμένη ανάπτυξη 
των θεματικών μορφών του-
ρισμού και το  ψηφίσαμε ως 
νόμο του κράτους το 2018 
(ν. 4582/2018), διαμορφώ-
νοντας ουσιαστικά το πρώτο 
στην Ελλάδα ολοκληρωμένο 
θεσμικό πλαίσιο για το βιώ-
σιμο θεματικό τουρισμό, που 
εξακολουθεί και αποτελεί τη 
βάση της ακολουθούμενης 
μέχρι σήμερα εθνικής τουρι-
στικής πολιτικής.

Η Κρήτη είναι ένας παγκόσμι-
ος τουριστικός προορισμός 
που στηρίξαμε σημαντικά 
τα προηγούμενα χρόνια,  με 
στρατηγικό σχεδιασμό για 
την  επέκταση της τουριστι-
κής περιόδου, την ενίσχυση 
της αεροπορικής συνδεσι-
μότητας και την προσέλκυση 
επισκεπτών από νέες δυνα-
μικές αγορές του εξωτερι-
κού, καθώς και την ανάδειξη 
των ισχυρών συγκριτικών 
της πλεονεκτημάτων για τον 
εμπλουτισμό του τουριστικού 
της προϊόντος με νέες θεματι-
κές μορφές τουρισμού. Απο-
τέλεσμα της πολιτικής αυτής 
ήταν η  αύξηση μεγαλύτερη 
του 25% στις διεθνείς αφίξεις 
και τα τουριστικά έσοδα στην 
Κρήτη την πενταετία 2015-
2019.   
Με αυτές τις ισχυρές επιδό-
σεις πριν την πανδημία αλλά 

και επενδύοντας στη βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη, η Κρήτη 
έχει όλες τις προϋποθέσεις για 
να αναδειχθεί σε πρότυπο βι-
ώσιμο τουριστικό προορισμό 
τα επόμενα χρόνια.   Εκτός 
από καθιερωμένος και αγαπη-
τός προορισμός για τον ήλιο 
και τη θάλασσα, είναι ιδανική 
επιλογή όλο το χρόνο για δια-
κοπές και θεματικές εμπειρίες 
διακοπών, χάρη στον μοναδι-
κό της πολιτισμό, την ιστορική 
της κληρονομιά και τις κρη-
τικές παραδόσεις, τα απα-
ράμιλλης ομορφιάς φυσικά 
τοπία συνδυάζοντας δραστη-
ριότητες στο βουνό και στη 
θάλασσα όλο το χρόνο, τη 
φημισμένη διατροφή της, την 
κρητική κουζίνα και  τα τοπικά 
προϊόντα της, και φυσικά την 
αυθεντική και ζεστή φιλοξενία 
των ανθρώπων της. 

Από τη  θέση  μου  ως Ευρω-
βουλευτής και στην Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού 
TRAN, όπου είμαι συντονί-
στρια της πολιτικής μου ομά-
δας, πιέζουμε για μακροπρό-
θεσμες πολιτικές με επίκεντρο 
τη βιωσιμότητα στον τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επί-
πεδο. 
 Με δική μου πρωτοβουλία 
και πρόταση που εγκρίθηκε, 
καταρτίστηκε από την Επιτρο-
πή TRAN η έκθεση- ορόσημο 
για την πρώτη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το βιώσιμο 
τουρισμό,  και υιοθετήθηκε ως 
ψήφισμα στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
Με την έκθεση αυτή, καλέ-
σαμε τις ευρωπαϊκές χώρες 
να καταρτίσουν εθνικά και 
περιφερειακά σχέδια για το 
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βιώσιμο τουρισμό, και να χρη-
ματοδοτηθούν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας. Με  βάση τις συστάσεις 
και προτάσεις που περιλαμβά-
νει η έκθεσή μας,  η Κομισιόν 
προχωρά στην κατάρτιση του 
πρώτου οδικού χάρτη  για το 
βιώσιμο τουρισμό στην ΕΕ 
έως το 2030. Έχουμε συ-
μπεριλάβει στην έκθεσή μας 
συγκεκριμένες προτάσεις για 
την ανάγκη σύνδεσης του 
τουρισμού με τον πρωτογενή 
τομέα και την αγροδιατροφή, 
που μπορούν να ωφελήσουν 
σημαντικά την Κρήτη και όλες 
τις τουριστικές περιοχές της 
χώρας μας τα επόμενα χρόνια.  
Ζητήσαμε να διασφαλιστεί 
η συνεργασία μεταξύ των 
κοινοτήτων γνώσης και και-
νοτομίας στους τομείς των 
τροφίμων και του πολιτισμού. 
Η προώθηση της ενημέρω-
σης σχετικά με την αγορά, η 
βελτίωση των προσόντων, η 
αποτελεσματικότερη διαχεί-
ριση, οι ενεργές συνεργασίες 
και οι στοχευμένες ευκαιρίες 
δικτύωσης, και η εφαρμογή 
στρατηγικών επαγγελματι-
κής επικοινωνίας  αποτελούν 
βασικούς παράγοντες επιτυ-
χίας για τον αγροτουρισμό 
και την τοπική γαστρονομία. 
Ζητήσαμε  από την Κομισιόν 
σχεδιασμό,   ώστε οι παρα-
γωγοί στον πρωτογενή τομέα 
– γεωργία, κτηνοτροφία και 
αλιεία- καθώς και οι εργαζό-

μενοι αγροτικές και παράκτιες 
περιοχές να ενθαρρυνθούν να  
ενταχθούν  σε πρωτοβουλίες 
διαφοροποίησης του εισοδή-
ματος μέσω της δημιουργί-
ας τουριστικών προϊόντων, 
υπηρεσιών ή εμπειριών. Και 
ταυτόχρονα, να ενθαρρυνθεί 
η διάθεση των προϊόντων στις 
αγορές, και η διάδοση των 
πολιτιστικών και γαστρονομι-
κών παραδόσεων κάθε περι-
οχής.   
Ο τουρισμός είναι πολλαπλα-
σιαστής ανάπτυξης για όλους 
τους παραγωγικούς τομείς 
και επαγγέλματα που συνδέ-
ονται με την τουριστική δρα-
στηριότητα. Η πιο δυναμική 
σύνδεση του τουρισμού με το  
πρωτογενή και δευτερογενή 
τομέα έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει στην Κρήτη νέες 
πηγές εσόδων και βιώσιμες 
θέσεις εργασίας στις τοπικές 
κοινωνίες. Τα κρητικά προϊ-
όντα και γεύσεις αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της 
τουριστικής ταυτότητας του 
νησιού, που μέσα από στοχευ-
μένες πολιτικές και οργανω-
μένες δράσεις διασύνδεσης 
με τον τουρισμό, μπορούν να 
αποφέρουν νέα αναπτυξιακά 
οφέλη και σημαντικά έσοδα 
στον παραγωγικό ιστό του 
νησιού, και ιδιαίτερα για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις 
νέες και τους νέους που ζουν 
και δραστηριοποιούνται στην 
Κρήτη.  

ΙΣΤΟΡΙΚΟΊ ΑΜΠΕ-
ΛΏΝΕΣ ΤΗΣ 
ΚΡΉΤΗΣ 

Πολλοί θεωρούν τους  
ιστορικούς αμπελώνες 
της Κρήτης  ως τους πιο 

παραδοσιακούς στον κόσμο, 
καθώς καλλιεργούνται και 
ευδοκιμούν σταθερά από την 
προϊστορική εποχή. 
Η χρυσή εποχή του κρητικού 
κρασιού έφτασε στο αποκο-
ρύφωμά της κατά τη ρωμαϊκή 
εποχή, όταν οι εξαγωγές στην 
υπόλοιπη Ευρώπη ήταν πραγ-
ματικά τεράστιες. Ωστόσο, 
δεν υπάρχει ούτε μια ιστορική 
περίοδος που   να μην άκμα-
σαν οι ιστορικοί αμπελώνες 
της Κρήτης . Το φημισμένο  
κρασί Malvasias oenos  ήταν 
το πιο σημαντικό κρασί, που 
παρήχθη κυρίως στην Κρή-
τη κατά τη Βυζαντινή εποχή 

και την Ενετοκρατία. Τα τε-
λευταία χρόνια, οι  ιστορικοί 
αμπελώνες της Κρήτης έχουν 
αναδειχθεί σε νέα ύψη και 
θεωρούνται ως ένας από τους 
πιο δραστήριους και πολλά 
υποσχόμενους αμπελώνες της 
σύγχρονης Ελλάδας. 
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Η ποιότητα πυξίδα μας, για την ανάδειξη του εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου Π.Γ.Ε. ΚΡΗΤΗ σε ένα παγκόσμιο ισχυρό brand.

Κανένα άλλο δέντρο δεν ταυτίστηκε, σε καμία περιοχή, όπως η ελιά με 
τη Μεσόγειο, κατ' επέκταση με την Ελλάδα και πολύ περισσότερο με 
την Κρήτη. Πιστεύουμε ότι το δέντρο αυτό και ο καρπός του, κρατούν 
ένα από τα κλειδιά για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η οικο-
νομία μας, η διατροφή μας, η θρησκεία μας, ο πολιτισμός μας, η τέχνη 
μας, όλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ελιά, το ελαιόλαδο και τα 
προϊόντα του.
Αναμφισβήτητα η ελαιοκομία είναι από τους πλέον δυναμικούς κλά-
δους παραγωγής και ένας από τους ελάχιστους που ακόμα και στην 
περίοδο της κρίσης διατηρεί τα μεγέθη του, με σημαντικές εξαγωγικές 
δυνατότητες. Η συμβολή του κλάδου στην ελληνική οικονομία είναι 
σημαντική, πρωτίστως για την απασχόληση, αφού περισσότερες από 
450.000 αγροτικές οικογένειες, έχουν ως κύρια ή συμπληρωματική 
ενασχόληση την ελαιοκαλλιέργεια.
Ειδικότερα για την Κρήτη, η ελαιοκαλλιέργεια έχει αναμφισβήτητα τε-
ράστια κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία, πέρα από την οικονο-
μική, αφού συμβάλλει καθοριστικά, στη βιωσιμότητα των μειονεκτικών 
περιοχών, στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, στην προστασία 
των εδαφών και στη διατήρηση του φυσικού κάλλους του Κρητικού 
τοπίου. Αν λάβουμε υπόψη ότι στην Κρήτη το 65% της συνολικής 
καλλιεργούμενης έκτασης καταλαμβάνεται από τα ελαιόδεντρα των 
οποίων η παραγωγή σε μια κανονική ελαιοκομική χρονιά ανέρχεται 
από 80.000-120.000 τόνους, αντιλαμβανόμαστε την σπουδαιότητα 
της.
Το 84% της παραγόμενης ποσότητας ελαιολάδου, είναι εξαιρετικά 
παρθένο με οξύτητα που κυμαίνεται από 0,2 ως 0.4 γραμμές. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το Κρητικό ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται από πλούσια 
φυσικά αρώματα ήπιας έντασης και ιδιαίτερης γεύσης. Τα χαρακτη-
ριστικά αυτά το κατατάσσουν στην κορυφή της ποιοτικής πυραμίδας 
παγκοσμίως. Περιέχει μεγάλο αριθμό αντιοξειδωτικών ουσιών που 

είναι πολύτιμες για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς τον προστατεύουν από μια σειρά ασθενειών.
Επίσης στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή, παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό βιολογικού ελαιολάδου ( περίπου 
το 14% του συνολικού προϊόντος) και αυτό αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για συ-
νεχή βελτίωση των καλλιεργητικών συνθηκών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Όμως παρόλα αυτά, 
το Κρητικό ελαιόλαδο αν και άριστης ποιότητας «εξαιρετικά παρθένο» και παρά την φήμη που έχει στο 
εξωτερικό, κατέχει ένα πολύ μικρό μερίδιο αγοράς ως επώνυμο προϊόν.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την αναγκαιότητα που υπήρχε διαχρονικά για την ίδρυση ενός Παγκρήτιου Φο-
ρέα, όπως η Α.Ε.Σ. ΚΡΗΤΩΝ.
Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Κρητών ( Φορέας προώθησης Κρητικού Ελαιολάδου) ιδρύθηκε το Νοέμβρη 
του 2021, με τη συμμετοχή των 9 μεγαλύτερων Ενώσεων και Συνεταιρισμών του νησιού μας. Μια πρωτο-
βουλία αναγκαία για την ανάδειξη του χρυσού της Κρήτης ( ελαιόλαδο) σε ένα ισχυρό brand , ταυτόσημο 
της ποιότητας. Συγκεκριμένα συμμετέχουν οι:

Βρέντζου -Σκορδαλάκη Θεανώ - 
Vrentzou-Skordalaki Theano 
Διευθύνουσα Σύμβουλος Α.Ε.Σ 
" ΚΡΗΤΩΝ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε."- C.E.O  
A.E.S. "CRETAN UNION S.A."



1. Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
2. ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
3. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  
 ΜΕΣΣΑΡΑΣ
4. Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
5. Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
6. Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
7. Α.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
8. Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ Α.Ε.
9. Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Στην Α.Ε.Σ. ΚΡΗΤΩΝ ΕΝΩΣΙΣ έχουμε βάλει στόχο ,στα πλαίσια παραγωγής του εξαιρετικά παρθένου ελαιο-
λάδου Π.Γ.Ε. ΚΡΗΤΗ , να μετατρέψουμε όλη την Κρήτη απ'άκρου εις άκρον σε ένα «πράσινο νησί». Ούτως 
ή άλλως , αποτελεί ένα απέραντο ελαιώνα που προστατεύει το περιβάλλον, βοηθάει στην αναστροφή της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος παγκόσμια. Θέλουμε να βρούμε τα κοινά χα-
ρακτηριστικά όλης της Κρήτης, υιοθετώντας ένα κοινό σύστημα καλλιέργειας, με απόλυτη προτεραιότητα 
την ποιότητα.
Η ποιότητα, θα βγάλει το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Γ.Ε. ΚΡΗΤΗ μπροστά και αυτό θα εκτιμηθεί από 
τις αγορές, για να πάρει επιτέλους ο παραγωγός την προστιθέμενη αξία και ο καταναλωτής να απολαμβά-
νει ένα ασφαλές προϊόν, ωφέλιμο για την υγεία του.
Πιστεύουμε ότι η παραγωγή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου Π.Γ.Ε. ΚΡΗΤΗ και μετέπειτα η διάθεση 
του στις αγορές θα ωφελήσει ποικιλοτρόπως τον τόπο μας. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι οποιοδή-
ποτε προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της περιοχής και έχει τη δυνατότητα 
να επιστρέψει στην περιοχή την προστιθέμενη αξία που εκφράζει. Στην πραγματικότητα όλες οι καταχω-
ρημένες Γεωγραφικές Ενδείξεις συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, επιβρα-
βεύοντας τους παραγωγούς. Η προστιθέμενη αξία που παράγεται, επενδύεται στις περιοχές παραγωγής 
κρατώντας τα τοπικά συστήματα παραγωγής ζωντανά και συνεισφέροντας στην αξιοποίηση και προστασία 
της αγροτικής ταυτότητας. Υπάρχουν έρευνες που έχουν υιοθετήσει και χρηματοδοτήσει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, που επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης πωλούνται 2,5 φορές υψηλοτέρα από 
τα συμβατικά. Επίσης συμβάλλουν καθοριστικά στην συνολική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας ενώ 
παράλληλα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της διαρροής του πληθυσμού της 
υπαίθρου και να συνεισφέρουν στην εδαφική και κοινωνική συνοχή, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη, 
εξασφαλίζοντας την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών, ως τόπων διαβίωσης και εργασίας.
Επίσης οι Γεωγραφικές Ενδείξεις αγκαλιάζουν και διατηρούν την πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική 
ποικιλομορφία , συμπεριλαμβανομένης και της βιοποικιλότητας, εκτιμώντας την ανάγκη να βρεθούν λύσεις 
από την βάση προς την κορυφή ( bottom -up ) οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαίτερες 
συνθήκες του τόπου. Συμπερασματικά οι Γεωγραφικές Ενδείξεις δεν είναι απλά ένα αγροτικό προϊόν, δεν 
είναι μόνο ένα πολιτιστικό δημόσιο αγαθό, αλλά συμβάλλουν στην παροχή σημαντικών κοινωνικό-οικονο-
μικών και περιβαλλοντικών δημοσίων αγαθών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις είναι σε θέση να συμβάλλουν και να συμπληρώσουν την πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι είναι καθο-
ριστικής σημασίας και απόλυτη προτεραιότητα για την οικονομία του τόπου μας η ανάδειξη των πλεονε-
κτημάτων του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου Π.Γ.Ε. ΚΡΗΤΗ και η προώθηση του στις διεθνείς αγορές, 
αποκλειστικά εμφιαλωμένο.
Αυτό δε γίνεται βέβαια να υλοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Απαιτείται συνεχή εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των παραγωγών ,των ελαιουργών και γενικότερα όλης της αλυσίδας παραγωγής του ελαιο-

λάδου. Επιθυμούμε να διαμορφώσουμε μια καινούρια κουλτούρα στην ελαιοκομία ακόμα και με ανταγω-
νιστικά φαινόμενα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα εμείς στην Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Κρητών 
σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την Περιφέρεια Κρήτης , ξεκινάμε ένα πρόγραμμα εκπαιδεύ-
σεων και μετρήσεων σε όλη την Κρήτη, ώστε να συσπειρώσουμε τους παραγώγους και τους ελαιουργούς 
κάτω από την ομπρέλα του ΠΓΕ. Η επόμενη μέρα, πρέπει να μας βρει ενωμένους, για να καταφέρουμε να 
ισχυροποιήσουμε το Κρητικό Ελαιόλαδο και να το πουλάμε εμείς, όχι τρίτοι. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 
καταστήσουμε την ελαιοκαλλιέργεια στο νησί μας βιώσιμη. Δυστυχώς έχουμε εγκλιματίσει ως Ελλάδα και 
ως Κρήτη εδώ και δεκαετίες, πουλώντας χύμα την πλειοψηφία του παραγόμενου ελαιολάδου, δίνοντας 
έτσι την δυνατότητα σε τρίτους να το τυποποιούν, να το προωθούν και να το πλασάρουν για δικό τους και 
ως εκ τούτου να καρπώνονται όλα αυτά τα οφέλη που προκύπτουν από την πολυετή παρουσία τους στις 
αγορές.
Στην Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Κρητών ( Α.Ε.Σ. ΚΡΗΤΩΝ ΕΝΩΣΙΣ ), γνωρίζουμε ότι η ισχυρή παρουσία 
ενός προϊόντος στα ράφια των σουπερμάρκετ και η συνολικά συνεχής εμπορική παρουσία του, είναι οδη-
γός για την επιτυχία του. Πρέπει να πούμε στον καταναλωτή την αλήθεια για το προϊόν μας με ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
πάνω σε αρχές ηθικής , ώστε να κτίσουμε βήμα-βήμα μια ΙΣΧΥΡΗ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ .
Τέλος, στοχεύουμε στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου Π.Γ.Ε. ΚΡΗΤΗ, 
με την παράλληλη αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων ( π.χ. μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος) και προ-
σβλέπουμε στην παραγωγή ενός ελαιολάδου με ψηλή περιεκτικότητα σε συγκεκριμένες φαινολικές ενώσεις 
αναγνωρισμένες από την Ευρωπαική Ένωση, που θα μας ανοίξει το δρόμο για να πάρουμε τον « ισχυρισμό 
υγείας» . Αυτό θα αποτελέσει ισχυρό στοιχείο για αξιοποίηση και διαβατήριο για την καταξίωση του Π.Γ.Ε. 
ΚΡΗΤΗ στις αγορές και στην συνείδηση του καταναλωτή.
Προς εκπλήρωση του παραπάνω, συστήσαμε μια Επιστημονική Ομάδα Συνεργατών του Φορέα μας, με 
διακεκριμένους, εξαιρετικούς επιστήμονες, εκπροσώπους των:

1. Στελέχη της Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
4. Περιφέρεια Κρήτης
5. ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης
6. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Κρήτης
7. ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ
8. Πανεπιστήμιο Αθηνών
9. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου
10. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Η συνεργασία μαζί τους , θα διασφαλίσει και θα επισφραγίσει τη συνέπεια στην άριστη ποιότητα και ασφά-
λεια του ΠΓΕ ΚΡΗΤΗ και την απόκτηση του «ισχυρισμού υγείας».
Μυστικές συνταγές δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο μια λέξη, ΣΥΝΕΠΕΙΑ. Ένα εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν 
χρειάζεται συνέπεια στην αγορά, στρατηγική υποστήριξης, ομαδοποίησης της παραγωγής, σαφή παρουσί-
αση της διαδρομής του προϊόντος από το χωράφι στο πιάτο του καταναλωτή , αναγνώριση των ιδιαίτερων 
αναγκών των καταναλωτών της κάθε περιοχής ή της κάθε χώρας, συμμετοχή σε δράσεις προώθησης, στο-
χευμένες συναντήσεις με ειδικούς της αγοράς κτλ. Αν έχουμε αυτόν τον προσανατολισμό, εάν συνδέσουμε 
το προϊόν ξεκάθαρα με το χώρο παραγωγής, εάν υπάρχει πλήρης διαφάνεια της διαδρομής του προϊόντος 
από το χωράφι στο πιάτο, και καταφέρουμε όλα αυτά να τα επικοινωνήσουμε στον καταναλωτή τότε όλη 
αυτή η προστιθέμενη αξία θα επιστρέψει στο χώρο παραγωγής συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέ-
ρω ανάπτυξη του νησιού μας.



Κρήτη – Ένα Γα-
στρονομικό Θησαυ-
ροφυλάκιο, μια Θε-
ωρία για την Υγεία 
και την Ποιότητα 
Ζωής 

«Μην ψάχνετε για το χάπι 
που υποκαθιστά την Κρητι-
κή διατροφή. Δεν υπάρχει 
κάτι τέτοιο». (Serge Renaud, 
1998)

Ίσως δεν υπάρχει πιο 
δύσκολη επιλογή, από τον 
τρόπο με τον οποίο πρέ-

πει να γράψει κανείς για την 
Κρητική Διατροφή. Είναι άρα-
γε η τουριστική διάσταση της 
που εμπλουτίζει την ταξιδιω-
τική εμπειρία, την επιλογή και 
το οικονομικό «πακέτο» και εν 
τέλει μας αφορά ως προορι-
σμό ή είναι η επιστημονική και 
ερευνητική πλευρά της, όπως 
εκφράζεται στον τίτλο από 
τον Serge Renaud; Ή τέλος 
είναι μια θεωρία ζωής και ευ-
εξίας, που αφορά στη ζωή μας 
την ίδια και χάνεται ή ήδη έχει 
χαθεί και πρέπει να διαφυλα-
χθεί και να αναδειχθεί ξανά, 
όσο είναι ακόμα «εν ζωή», 
μερικά από τα κομμάτια του 
παζλ που τη συνθέτουν. Ως 
Κρητικός, νομίζω οφείλω να 
ξεκινήσω από το τρίτο…

 

Μια θεωρία για την Ποιότητα 
Ζωής…
Ο θείος μου, ο «Σπανουδο-Νι-
κολής», ο γιος του δασκά-
λου, είχε ένα όμορφο σπίτι 
αλλά περνούσε ελάχιστες 
ώρες μέσα του. Η ζωή του 
ήταν κυρίως στους πορτο-
καλεώνες του, αλλά το πιο 
αγαπημένο του κομμάτι ήταν 
ένα μικρό περιβόλι, που ξε-
κίναγε έξω ακριβώς από την 
αυλή του σπιτιού του, από την 
πίσω πλευρά, όχι εκείνη του 
δρόμου, απ’ όπου ξεκινούσε 
τον περίπατό του και ζού-
σε τα όνειρά του. Ένα μικρό 
μπαλκονάκι, πέτρινο, λες και 

ήθελε να θαυμάζει από κει 
το περιβολάκι του, από κάτω 
το κελάρι του και μια σκάλα, 
πέτρινη κι αυτή που συχνά 
καθόταν και αποσπέριζε με 
μια ρακή και μια αγκινάρα 
που είχε κόψει κάποιο Μαγιά-
τικο απόγευμα και την καθά-
ριζε φύλο - φύλο μέχρι να 
φτάσει στην «καρδιά» της, για 
να τη μοιραστεί με τον κάθε 
επισκέπτη και ν’ αρχίσει, την 
ιστορία του.

 
Πορτοκαλιές, λεμονιές, κυ-
δωνιές, αχλαδιές, κερασιές, 
νεραντζιές, δεσπολιές, μουρ(ν)
ιές παχύδροσες, ένα κομμάτι 
με αγκιναροκούκια, ένα ξέφω-

το με κηπικά, περιφραγμένο 
αυτό γιατί είχε και τις κότες 
του μέσα στο περιβόλι. Η 
μπανανιά δεν του έπιανε, τον 
στεναχωρούσε που δεν είχε 
φρέσκα όσπρια, τον θυμάμαι 
να λέει ότι είχε πεθυμήσει τα 
φρέσκα ρεβίθια που έβγαζε 
κάποτε, γκρίνιαζε ότι μεγά-
λωσε πια. «Εδώ», μου έλεγε, 
«δεν κόβουμε για να πουλή-
σουμε, εδώ κόβουμε για να 
απολαύσουμε εμείς τον Κρη-
τικό καρπό. Ούτε τα βάζουμε 
σε φρουτιέρες, μακριά από το 
δέντρο, παρά μόνο αν πάνε 
να χαθούν... Εδώ, παίρνουμε 
πρωινό, δεκατιανό, απογευ-
ματινό, πάνω κατευθείαν από 
την πηγή της ζωής. Να το θυ-
μάσαι αυτό…». Κοίταζε πλατιά 
στον απέναντι λόφο τις ελιές 
και λίγο παραπάνω το αμπέλι 
του, έκανε μια βόλτα μέσα στο 
κελάρι του που έκανε κρύο, 
χάιδευε ένα βαρέλι και ξεκι-
νούσε…

Έκοβε ένα πορτοκάλι, έβγαζε 
το σφαλιχτάρι του, το καθά-
ριζε με τη μία, βγάζοντας μια 
λεπτή πλεξίδα και προστα-
τεύοντας τις άσπρες ίνες, το 
μοιραζόταν μαζί μου κι έβαζε 
την πορτοκαλόφλουδα στη 
λαϊνοθέστρα… Με χαιρετού-
σε μάλλον αντρικά, εγώ τον 
αγκάλιαζα πολύ κι έφευγε για 

το χωράφι. Το μεσημέρι θα 
γύριζε πάντα με λίγη ρίγανη 
ή κάτι άλλα βότανα που δεν 
ήξερα τι ήταν, όλα μύριζαν 
υπέροχα μέσα κι έξω από τα 
βαζάκια τους… Η θεία μου, η 
Χαζηρο-Κλεάνθη, χωρίς να 
ρωτήσει, έβλεπε αφημένη 
πάνω στην στάμνα την πορ-
τοκαλόφλουδα και έστηνε το 
τσικάλι για φακές, ήθελε να 
απορροφήσουμε όσο γίνεται 
περισσότερη βιταμίνη C, ανα-
ρωτιέμαι χωρίς απάντηση αν 
άραγε ήξερε… Το απόγευμα 
θα μου ‘δινε μισή τσάντα ξερά 
αμύγδαλα να τα σπάσω στην 
σκάλα κι ένα μαστραπά, να 
τα βάλω, με την παραγγελιά 
να είναι με τέχνη σπασμένα, 
ολόκληρα, αλλά και μετά να 

μην πετάξω τα φλούδια να 
τα κάνω κι αυτά όσο γίνεται 
σκόνη για να τα βάλει στις 
γλάστρες, κάνοντας έναν κύ-
κλο, όπου τίποτα, σχεδόν, δεν 
πετιόταν, έναν κύκλο άγνω-
στο στο σημερινό νοικοκυριό, 
μια θεωρία ευζωίας, πολύ 
πάνω από τη γαστρονομία. 
 
Μια θεωρία για την Υγεία, τη 
Δίαιτα και την «Μεσογειακή» 
διάσταση…
Οι μελέτες που έχουν γίνει, 
άγνωστες δυστυχώς εν πολ-
λοίς ακόμα και στο ευρύ ση-
μερινό Κρητικό κοινό, ακόμα 
περισσότερο στο παγκόσμιο, 
αφορούν το σημαντικότερο 
των αγαθών. Την Υγεία! Αν η 
«Μελέτη των Επτά Χωρών» 
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του Ancel Keys έθεσε τις 
βάσεις για αυτή τη θεωρία 
υγείας, παράλληλα «δημιούρ-
γησε» τον στυλοβάτη της, τον 
Αντώνη Καφάτο, έναν άνθρω-
πο που θα έπρεπε, να πάρει τη 
θέση του δίπλα στους Μεγά-
λους Κρητικούς. Ο φίλος του, 
ο Serge Renaud με την μελέτη 
Lyon Heart ήρθε να επιβεβαι-
ώσει και να τεκμηριώσει ότι 
η υγεία και η μακροβιότητα 
των Κρητικών οφείλεται στην 
Κρητική Διατροφή. Τι κι αν τα 
αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν 
στο Lancet, στο American 
Journal of Clinical Nutrition 
και στο Circulation, τι κι πα-
ρουσιάστηκαν από τον ίδιο 
τον Serge Renaud εδώ, στο 
διεθνές συνέδριο που έγινε 
στην Αγία Πελαγία το 2003 ή 
και τον Α. Καφάτο σε πλήθος 
διαλέξεων με τίτλο «Κρητι-
κή Διατροφή: παρελθόν και 
παρόν», το παρόν δείχνει να 
επισκιάζει μοιραία, δυστυχώς, 
το παρελθόν.
 
Παρότι ο επιστημονικός λό-
γος δεν μπορεί να εξαντληθεί 
σε μερικές αράδες, αρκεί να 
τονίσουμε δυο ακόμα πράγ-
ματα για αυτό το «θησαυρό» 
που κληρονομήσαμε από τους 
προηγούμενους κι οφείλουμε 
να κληροδοτήσουμε στους 
επόμενους. Το πρώτο αφορά 
στη διαφορά μεταξύ «γα-
στρονομίας» και «δίαιτας». 

Ενώ η πρώτη καλύπτει τις 
ανάγκες που πηγάζουν από 
τον ίδιο τον όρο, αφορώντας 
τις τροφές και τα ποτά που 
προσλαμβάνουμε, το δεύτερο 
αφορά το σύνολο της διαβί-
ωσης του ανθρώπου και τον 
ρόλο τις διατροφής αλλά και 
της κατανάλωσης των περιτ-
τών, σε μια Ιπποκρατική λο-
γική «πρόσληψης και αποβο-
λής», τροφών και ασκήσεων, 
για την διατήρηση της υγείας. 
Ο ίδιος ο Καφάτος, αναρωτιό-
ταν αν οι έφηβοι και οι κόρες 
της Κνωσού είχαν πράγματι 
τόσο λεπτές μέσες ή ήταν 
υπερβολή του καλλιτέχνη, 
σίγουρα όμως ήταν ο στόχος, 
μακριά απ’ τη σημερινή παχυ-
σαρκία. Κρητική Δίαιτα!!
 
Το δεύτερο αφορά την ίδια 
την έννοια την Κρητική ή 
Μεσογειακή Διατροφή. Θα 
παραθέσω απλά, την άποψη 

του Γιώργου Αγοραστάκη, 
από το αντίστοιχο βιβλίο του, 
που επίσης είναι κάτι που 
δεν πρέπει να λείπει από τη 
βιβλιοθήκη μας. Ο όρος «Με-
σογειακή Διατροφή» είναι 
μια απλή σκοπιμότητα, με 
προφανή στόχο. Η παραδοσι-
ακή διατροφή των Ελλήνων 
διαφέρει από αυτή των Αρά-
βων, των Τούρκων από των 
Ισπανών, των Γάλλων από 
των Σέρβων, των Ιταλών από 
των Αλγερινών κ.ο.κ. Ακό-
μα και στην περίπτωση του 
ελαιολάδου, που θεωρητικά 
αποτελεί το κοινό σημείο των 
μεσογειακών περιοχών και 
από το οποίο προσδιορίζεται 
η μεσογειακή διατροφή, δεν 
έχει την ίδια συμμετοχή στη 
διατροφή. Η Κρητική διατρο-
φή διακρίνεται από την κα-
θολική χρήση ελαιολάδου και 
μάλιστα παρθένου σε μεγάλη 
ποσότητα, που ξεπερνά τα 30 

κιλά κατ’ άτομο το χρόνο, ενώ 
στις άλλες μεσογειακές χώρες 
κυμαίνεται από 0,5 - 11 κιλά 
και όχι παρθένου. Στην υπό-
λοιπη δε Ελλάδα η μέση κατα-
νάλωση ελαιολάδου είναι στο 
μισό από αυτό της Κρήτης. 
Ακόμα κι αν υιοθετήθηκε και 
από εμάς τους ίδιους, ας μην 
υιοθετηθεί από τους Κρήτες.
 
Κρητική Γαστρονομία, μια 
ευκαιρία για το σήμερα και το 
αύριο. Ή μια υποχρέωση;
Ξεκινήσαμε το άρθρο αυτό 
μη Τουριστικά, με σκοπό να 
δείξουμε τις δυο άλλες δια-
στάσεις του θέματος. Υγεία 
και Κληρονομιά, ευζωία και 
παράδοση τα ονομάσαμε, 
θα μπορούσαν να υπάρχουν 
χιλιάδες άλλες ονομασίες. 
Λίγη σημασία θα είχε… Στην 
πραγματικότητα, εμείς, στην 
Περιφέρεια Κρήτης, λογίζουμε 

την Κρητική Γαστρονομία σαν 
έναν από τους (4) βασικούς 
πυλώνες που στηρίζεται το 
ερώτημα «Γιατί η Κρήτη είναι 
ένας προορισμός που πρέπει 
να δεις στη ζωή σου». Και 
την τοποθετούμε δίπλα στην 
αξεπέραστη φύση μας, τον 
αδιαμφισβήτητο πολιτισμό και 
την ιστορία μας, τη μοναδική 
φιλοξενία μας. Είναι όμως 
πρώτη στην θεματική μας αρ-
χιτεκτονική, είναι εκείνη που 
θα συνδέσει τον πρωτογενή 
μας τομέα με τον τουρισμό, 
είναι ένας συνδετήριος κρίκος 
αειφορίας με κρίκους, το πα-
ράγω σωστά, τρέφομαι σω-
στά, αποκτώ ευζωία, κουλτού-
ρα διατροφής, ολιστική δίαιτα 
και ξανά από την αρχή… Γι 
αυτό το λόγο η Περιφέρεια δί-
νει τόσο βάρος στην Αγροδι-
ατροφική σύμπραξη, για αυτό 
και συμμετέχουμε σε όλα τα 

γαστρονομικά φεστιβάλ, από 
το Λονδίνο ως τη Βιέννη, για 
αυτό και θα συνεχίσουμε, 
να παράγουμε Κρητική Δια-
τροφή, για αυτό και η πρώτη 
μας δουλειά στην νέα μας 
καμπάνια ήταν «Crete, Sense 
the Authentic Taste» μια 
δουλειά γύρω από την ουσία 
της ζωής και όχι την φτιαχτή 
τελειότητα… Το 2021, είχαμε 
προγραμματίσει, σε μια εκδή-
λωση Κρητικής Διατροφής, 
στην Βιέννη, να παρέχουμε σε 
4.000 υπαλλήλους του Ο.Η.Ε. 
Κρητική Γαστρονομία. Η Παν-
δημία ακύρωσε τα σχέδιά μας, 
όμως δεν σταματάμε ποτέ ως 
Περιφέρεια και ξεκινάμε στις 
15.7.2022 για το National 
Geographic Food Festival στο 
Λονδίνο που και πάλι, θα γίνει 
πράξη και θα ακουστεί το, 
«Κρήτη παντού!!!».

Ιούλιος 2022
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Εμείς ποτέ δεν είχαμε σκεφθεί την ήττα 
ως επιλογή γι αυτό με το ίδιο πείσμα 
μπαίνουμε μέσα σ όλα από την αρχή για 
να περάσουμε στο φώς με ελπίδα… Να 
κατακτήσουμε όλα αυτά που ονειρευτή-
καμε…..

Υπάρχουν όνειρα που βλέπεις και όνειρα 
που κάνεις… Για να κάνεις όνειρα θέλει 
φώς και ορθάνοικτα μάτια… να βλέπεις 
πέρα από τους τοίχους και τα κάγκελα 
πιο πέρα απ την ανάγκη και τη συμμόρ-
φωση….

Ο Βαγγέλης Πάλλας ..δεν ανήκει στους 
ανθρώπους που μελετούσαν για να 
καταλάβουν τον κόσμο αλλά σε εκείνους 
που προσπάθησαν να τον αλλάξουν και 
που στα κείμενα του τον ..άλλαξαν… ..Και 
έμαθε να ζει για τις ιδέες του ….και όχι 
από τις ιδέες του….
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Ο Βαγγέλης Πάλλας γεννήθηκε στην 
Αθήνα (Ψυρή)…
Οι ρίζες του είναι από την Κρανιά 
Ασπροποτάμου (Βλάχος). Στην Αθήνα 
μεγάλωσε, εκεί έμαθε να διαβάζει και 
να γράφει. Δεν έγινε αυτό που ονει-
ρευόταν αλλά έγινε αυτό που προ-
σπάθησε. Τον κέρδισε η δισκογραφία 
και η δημοσιογραφία.

Έζησε 15 χρόνια από την ζωή του στην 
Κρήτη. Τώρα ζει και εργάζεται στην 
Αθήνα. Μένει σταθερά αφοσιωμένος 
στην ιδεολογική του πλατφόρμα.

«Ζει για τις ιδέες του και όχι από τις 
ιδέες του»…

Καταθέτει όπου βρεθεί τις ιδεολογικές 
του θέσεις, στο φως και στο ταξίδι, 
αυτά που δικαιώνουν την αιωνιότη-
τα… Πιστεύει στην αλληλεγγύη και στα 
ανοιχτά σύνορα. Συνηθίζει να κλείνει 
τα μάτια και να ταξιδεύει… Τον γοη-
τεύουν κιτρινισμένες σελίδες θύμnσnς, 
όσο και τα ξεφτισμένα αποκόμματα 
εφημερίδων της παλιάς καλής εποχής.
Του αρέσουν τα ταξίδια και η μουσική. 
Προτιμά το χειμώνα και τη βροχή. Τον 
πολεμούν οι λέξεις. Γίνονται όχημα και 
για αυτό αναρωτιέται «γιατί γράφω;»

Όπως αναπνέει, μιλάει, ονειρεύεται, 
συμφιλιώνεται με την ζωή και τον θά-
νατο έτσι από ανάγκη γράφει…
Ακουμπά με τις λέξεις του το παρελ-
θόν, όμως οι λέξεις του καθορίζουν το 
αύριο…
Λαθρεπιβάτης στη ζωή κάθε αυγή 
βγαίνω σ’ αφύλακτα πελάγη κι αρμε-
νίζω,
χαράζω λέξεις να σου κλείσω την πλη-
γή μα στην δική μου απ’ την αρχή ξα-
ναγυρίζω…

ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ 
ΠΑΙΔΙΑ
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