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Με αφοσίωση, λατρεία για τον τόπο, αγά-
πη για το οικείο, το καθημερινό, το ανέ-
μελο, ψηφίζουμε και φέτος τα δικά μας 
παράλια. Οπλιζόμαστε με στωϊκότητα να 

αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, αλλά ταξιδεύουμε με 
το όνειρο και την προσμονή. Βαδίζουμε στα δρομάκια 
του οικισμού που από παιδιά τρέχαμε, αναζητάμε τα 
αγαθά στο τοπικό μπακάλικο, ψωνίζουμε τις μελιτζά-

νες και τα «πιπέρια» από τον μπαχτσέ του γείτονα, ακού-
με τον «γύφτο» να φωνάζει «δεν πουλάω σταφύλια, κα-
ραμέλες πουλάω», αγοράζουμε σεντόνια από τον πλα-
νόδιο… Ναι όλα αυτά στα δικά μας παράλια… στους δι-
κούς μας παραθεριστικούς οικισμούς.

Μα έλα που κολυμπάμε στα κρυστάλινα νερά, έλα 
που μικρές παρέες απολαμβάνουμε την κουβεντούλα 
στην πρωινή ψύχρα της θάλασσας, έλα που κάθε βρά-

δυ ησυχάζουμε στον ήχο των παφλασμών (όταν δεν τον 
κλέβουν τα πειραγμένα μηχανάκια των πιτσιρικάδων). 
Κι αυτές οι παραλίες με τις γαλάζιες σημαίες λίγα μέ-
τρα απ’ το τραπέζι μας είναι.

Ψηφίζουμε και φέτος παράλια δικά μας, προσωπικά 
η ψήφος μου σταθερά στα Μεσάγγαλα, ελπίζω και πάλι 
τα καλύτερα, αδημονώ να τα ξαναδώ…

Nικολέττα Τσιτσανούδη

Ψηφίζουµε 
τα δικά µας 

παράλια!
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Η φωτογράφιση έγινε στο Hotel “Golden Sun”
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Π
ρωτοξεκίνησαν πριν τρία 
χρόνια, γέμισαν τις κα-
λοκαιρινές ημέρες και 
νύχτες στα παράλια του 
Δήμου Τεμπών με μου-
σικές, θεάματα κι όμορ-

φες αναμνήσεις, αγαπήθηκαν κι έγιναν θε-
σμός! Και φέτος οι εκδηλώσεις με τον τίτλο 
«3ο Καλοκαίρι - Μεσάγγαλα 2015», που διορ-
γανώνουν οι Ενεργοί Πολίτες Μεσαγγάλων 
και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κάτω Ολύ-
μπου σε συνεργασία με φορείς του Δήμου 
Τεμπών και Δήμου Λαρισαίων, φιλοδοξούν 
να μας ταξιδέψουν για ένα δίμηνο… σίγου-
ρα αλλιώς, παρά θιν’ αλός!

Οι συνδημιουργοί τους έχουν για τον σκοπό 
αυτό ενώσει δυνάμεις καλλιτεχνικές, αθλητι-
κές, παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές κι έκα-
ναν πράξη ένα ποικίλο πρόγραμμα δράσεων, 
σε πείσμα των αντίξοων συνθηκών της εποχής. 
Με μουσικές εκδηλώσεις, προβολές κινηματο-
γραφικών ταινιών, θεατρική παράσταση, αφη-
γήσεις παραμυθιών και εκδηλώσεις για παιδιά, 
αθλητικές δράσεις, μέχρι διαγωνισμό ψαρέμα-
τος και πάρτι στην αμμουδιά.

Βέβαια, μπορεί να μην φιλοξενούν τα «φα-
ντεζί» ονόματα αντίστοιχων φεστιβάλ των αστι-
κών κέντρων, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν 
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα: δίνουν διαφορε-
τική αύρα στις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις 
στις ακτές του Δήμου Τεμπών.

Τις εκδηλώσεις «3ο Καλοκαίρι - Μεσάγγαλα 
2015» συνδιοργανώνουν οι «Ενεργοί Πολίτες 
Μεσαγγάλων» και ο Σύλλογος Επαγγελματιών 
Κάτω Ολύμπου σε συνεργασία με τον Δήμο 

Τεμπών, τον Σύλλογο Αλιέων Μεσαγγάλων, 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσαγγάλων, τη 
Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Λάρισας, το 
Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας, 
τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Κιλελέρ, 
την Κινηματογραφική Ομάδα «Artfools» και το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας.

Οργανωτικός υπεύθυνος των δράσεων είναι 
ο κ. Αργύρης Γιουρούκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το «3ο Καλοκαίρι - Μεσάγγαλα 2015» ανοί-

γει αυλαία επίσημα την Παρασκευή 17 Ιούλιου 
και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 8 Αυγούστου. 
Οι πιο σημαντικές εκδηλώσεις του προγράμμα-

τος είναι οι εξής:
ΙΟΥΛΙΟΣ
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015
9:15 – 9:45 μ.μ.: Τελετή έναρξης στην πλα-

τεία. Παρουσίαση προγράμματος. Φορείς - εκ-
δηλώσεις. 

10:00 μ.μ. – 6:00 π.μ.: Διαγωνισμός ψαρέμα-
τος στην παραλία – λιμάνι. Μουσική, λαϊκή βρα-
διά. (Σύλλογος Αλιέων Μεσαγγάλων). 

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015 
7:00 – 9:00 μ.μ.: Μαραθώνιος δρόμος, τρέξι-

μο. Μεσάγγαλα – Καστρί Λουτρό – Μεσάγγαλα. 
9:15 – 11:00 μ.μ.: Στην πλατεία απονομή με-

ταλλίων Μαραθωνίου. Απονομή μεταλλίων 

από τον Διαγωνισμό Ψαρέματος. Οι επισκέ-
πτες θα γευτούν ψητά και πίτες των γυναικών 
της περιοχής.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 
9:15 – 11:00 μ.μ.: Σινεμά – προβολές ταινιών 

στην πλατεία. Βραβευμένες ταινίες μικρού μή-
κους, ελληνικές και μαθητικές, από την ταινιο-
θήκη του Artfools Video Festival.  

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015 
9:15 – 11:00 μ.μ.: Εκδηλώσεις: «Με θέα το Αι-

γαίο» στην πλατεία. Θεατρική παράσταση από 
το Θέατρο Τεχνών Λάρισας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015 
11:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.: Δράσεις αφιερωμένες 

στο παιδί από το Παιδικό Δημιουργικό Εργα-
στήρι, που θα διεξαχθούν στην πλατεία. Καλο-
καιρινές δημιουργίες, με υλικά της θάλασσας 
και της ακτής. 

7:30 – 9:00 μ.μ.: Ποδηλασία στα Μεσάγγαλα. 
Πλατεία. Μεσάγγαλα – παραλία – Μεσάγγαλα. 

9:15 – 11:00 μ.μ.: Μουσική και τραγούδια 
(Jazz) στην πλατεία. Ακριβούλης και παρέα.

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015 
9:30 – 10:30 μ.μ.: Αφήγηση παραμυθιών στην 

παραλία. Παιδικές ιστορίες και παραμύθια, 
στην ακτή, υπό το φως κεριών και φεγγαριού.

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015 
9:15 – 11:00 μ.μ.: Μουσική και τραγούδια 

(Reggae) στην πλατεία. Ζαφείρης. 
11:00 μ.μ. – 1:30 π.μ.: Πάρτι στην αμμουδιά. 

Παραλία. Νεανική μουσική – Dj.
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015
9:00 – 11:00 μ.μ.: Τελετή λήξης στην πλατεία. 

Παιδική διαδραστική εκδήλωση «Αφιέρωμα 
στον ελληνικό κινηματογράφο». 

E. T.

 «3ο ΚΑΛΟKAIΡΙ - ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ 2015»

Μουσικές και θεάματα 
παρά θιν’ αλός 
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Ποιοτικές 
οικογενειακές 
διακοπές στα 
παράλια του 
∆ήµου Τεµπών 

Σκιαγραφούµε 
το τουριστικό προφίλ 

των παράλιων 
του ∆ήµου Τεµπών

διακοπες
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Τ
α καταλύματα των 
παράλιων του Δή-
μου Τεμπών φρε-
σκαρίστηκαν, τα 
beach bar άπλω-
σαν τις ξαπλώ-

στρες τους για να υποδεχτούν 
τους επισκέπτες τους. Από το 
Καστρί Λουτρό, τα Μεσάγγαλα 
μέχρι την Κουλούρα, οι φορείς 
και επαγγελματίες τουριστικών 
επιχειρήσεων βάζουν στη ζυ-
γαριά και μετρούν τις δυνάμεις 
τους, παρουσιάζουν τα θέλγη-
τρα της περιοχής, εκφράζουν 
την επιθυμία τους για αναβάθμι-
ση του τοπικού τουρισμού μέσω 
της συλλογικής δράσης, αναζη-
τούν νέες προοπτικές για την 
επιμήκυνση της τουριστικής πε-
ριόδου, προσδοκούν τα αποτελέ-
σματα από τη μελέτη της ιαματι-
κότητας της άμμου των παραλι-
ών και σκιαγραφούν το προφίλ 
των επισκεπτών τους. Όλα δεί-
χνουν ότι παρά τη συνεχιζόμενη 
ελληνική οικονομική κρίση τα 
μπάνια των λαών των Βαλκανί-
ων αλλά και της Ευρώπης καλά 
κρατούν. Ευτυχώς! 

Το καλοκαίρι ήρθε. Η τουριστική περίο-
δος ξεκίνησε. Η οικονομική κρίση συνεχί-
ζεται, οι διαπραγματεύσεις εξομάλυνσης 
των σχέσεών μας με τους εταίρους επί-
σης. Ωστόσο μια άλλη σχέση που καλλιερ-
γείται χρόνια με ζέση και επιμονή φαίνεται 
τώρα να πιάνει τόπο… Οι καλές διαπροσω-
πικές σχέσεις, βασισμένες στην έντιμη φι-
λία και ποιοτική παροχή τουριστικών υπη-
ρεσιών, που έχουν αναπτύξει με τους αλ-
λοεθνείς πελάτες τους οι ιδιοκτήτες τουρι-
στικών επιχειρήσεων των παράλιων του Δή-
μου Τεμπών ξεκίνησαν να αποδίδουν και να 
απογειώνουν τον αριθμό αφίξεων των τουρι-
στών, ήδη, από πέρυσι.  

«Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν 
του λόγου το αληθές, καθώς αποδεικνύουν 
ότι πέρυσι οι αφίξεις των αλλοεθνών επισκε-
πτών στα παράλια του Δήμου Τεμπών αυξή-
θηκαν σε ποσοστό της τάξεως του 90% ένα-
ντι προηγούμενων ετών», μας λέει ο κ. Φά-
νης Βουλιώτης, πρόεδρος Συλλόγου Ιδιο-
κτητών Τουριστικών Επιχειρήσεων των πα-
ράλιων Δήμου Τεμπών. Τα μηνύματα είναι 
συγκρατημένα αισιόδοξα και για τη φετι-
νή τουριστική περίοδο, όπως μας πληροφο-
ρεί ο ίδιος. «Ήδη ο Ιούνιος καταγράφει θε-
τικό πρόσημο στα στοιχεία της τουριστικής 
κίνησης για την περιοχή, καθώς παρατηρεί-
ται αύξηση 15% των κρατήσεων συγκριτικά 
με πέρυσι». 

«Ξένιος Ζεύς»
Ασφαλώς καταλυτικός παράγοντας για 

την αύξηση των αφίξεων αποτελούν οι δια-
προσωπικές σχέσεις και ο σεβασμός στην 
κληρονομιά του όρου της φιλοξενίας. «Δεν 
διαθέτουμε τα απρόσωπα καταλύματα των 
2.000 ατόμων και οι επισκέπτες μας δεν μας 
γνωρίζουν μόνο ως αποτέλεσμα τουριστικού 
μάρκετινγκ. Αντίθετα τους προσεγγίζουμε 
προσωπικά και μαζί μας γεύονται τη φιλοξε-
νία της ελληνικής οικογένειας. Αναπτύσσου-
με φιλίες μεταξύ μας. Αυτό κάνει τη μεγάλη 
διαφορά εδώ!», σημειώνει ο κ. Βουλιώτης. 

Εκτιμήσεις 
για αύξηση 

αφίξεων ξένων 
επισκεπτών

Της Έφης Τουφεξή
Φωτογραφίες: Τάσος Τζεζαϊρλίδης

>>
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Οι φιλίες αυτές και η εξέλιξή τους τους κρα-
τούν επιχειρηματικά ζωντανούς. «Στην πλειο-
ψηφία τους οι πελάτες μας έρχονται και ξα-
νάρχονται. Ο συγκεκριμένος επαναλαμβανό-
μενος κύκλος δημιουργεί έναν πολλαπλασια-
στή. Ο παλαιότερος πελάτης προτείνει στους 
φίλους του κι από στόμα σε στόμα προσέρχο-
νται οι νέοι επισκέπτες. Αυτή είναι και η καλύ-
τερή μας διαφήμιση», σημειώνει εμφατικά, για 
να αναδείξει τη μεγάλη δυναμική αυτής της 
πρακτικής ο κ. Κώστας Ζαφείρης πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας Αιγάνης - Μεσαγγά-
λων και μέλος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων 
Δωματίων και Διαμερισμάτων ν. Λάρισας.

Προσιτές τιμές
Βέβαια δεν είναι η φιλία το αποκλειστικό 

δέλεαρ. Οι ντόπιοι επιχειρηματίες έχουν πά-
ρει το μάθημά τους ελέω κρίσης και ανταγω-
νισμού. Συμμετείχαν σε διεθνείς τουριστικές 
εκθέσεις προβολής και ανάδειξης της περιο-
χής, βελτίωσαν τις υπηρεσίες τους και τις πα-
ροχές τους, ανακαίνισαν τους χώρους τους 
και το σημαντικότερο διατήρησαν τις τιμές 
τους χαμηλές ή ακόμη και προέβησαν σε μι-
κρές μειώσεις. 

Οικογενειακός προορισμός
«Εμείς, δεδομένου των συγκυριών και των 

μικρών υποδομών μας, πρέπει να είμαστε πιο 
οικονομικοί για να γίνουμε πιο ελκυστικοί», επι-
σημαίνει ο κ. Γιώργος Πολύζος τουριστικός 
πράκτορας και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου 
ξενοδοχείου της περιοχής για να προσθέσει: 
«Επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημά μας είναι 
ότι είμαστε ένας τόπος ήσυχος, φιλόξενος, 
που ενδείκνυται για οικογενειακές διακοπές».

Τρεις Γαλάζιες Σημαίες
Καμάρι για τους επιχειρηματίες είναι και οι 

Γαλάζιες Σημαίες, με τις οποίες έχουν φέτος 
βραβευτεί οι ακτές του Δήμου Τεμπών, από-
δειξη ότι δεν είναι μόνο οι πιο καθαρές, αλλά 
πληρούν και μια σειρά από άλλα κριτήρια που 
αφορούν στην οργάνωσή της, την ασφάλεια 
των επισκεπτών, την προστασία της φύσης και 
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Οι τρεις 
Γαλάζιες Σημαίες ανεμίζουν στις θέσεις «Κα-
ράβια», «Μανίκα» και ανάμεσα από τα beach 
bar Liberty και Garage στο Καστρί Λουτρό. 

Τρίπτυχο τουριστικής αναβάθμισης
Ώθηση στην περιοχή τα τελευταία δύο χρό-

νια έχουν προσφέρει και οι ποικίλες εκδηλώ-
σεις. Αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικά 
δρώμενα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις γίνονται 
πόλος έλξης. Επίσης, διάφοροι τοπικοί Σύλ-
λογοι, όπως οι «Ενεργοί Πολίτες» είναι παρό-
ντες στην προβολή και ανάδειξη του τουρι-
σμού της περιοχής.

«Ενισχύοντας το τρίπτυχο: “Πολιτισμός, 
αγροτικό και τουριστικό προϊόν και υπηρεσί-
ες” θα απογειώσουμε τον τοπικό τουρισμό. Ει-
δικότερα ο Δήμος Τεμπών με τα παράγωγά του 
λάδι, μέλι, φρούτα, τυρί, με τα φρέσκα ψάρια 
κι όλα τα παραδοσιακά του προϊόντα μπορεί 
να στοχεύσει στον αγροτουρισμό. Ταυτόχρονα 
για να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊ-
όν, πρέπει να ξεφύγουμε από το “εγώ” και να 
προχωρήσουμε στο “εμείς”…», τονίζει με νό-
ημα ο κ. Βουλιώτης. 

Συνένωση δυνάμεων
Προς την κατεύθυνση της συλλογικότητας 

στρέφεται και ο κ. Πολύζος. Υπέρμαχος της 
ιδέας του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Περιοχής Ολύμπου – Κισσάβου (ΟΛ.ΚΙΣ.),  
τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των φορέων 
αυτοδιοίκησης, τοπικών παραγόντων και των 
επιχειρήσεων τουρισμού του νομού σε ένα 
ενιαίο πλέγμα τουριστικής δράσης. «Θα πρέπει 
να στοχεύσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός 
τουριστικού μοντέλου προς όφελος της τοπι-
κής κοινωνίας και της οικονομίας, με τη συμ-
μετοχική κινητοποίηση όλων και σαφώς με την 
επίδειξη επαγγελματισμού από όλους μας». 

Αρρυθμίες… 
του τουριστικού οχήματος
Την ίδια στιγμή ωστόσο, στο όχημα του 

τοπικού τουρισμού καταγράφονται αρρυθ-

Προσιτές τιμές, ποιοτικές υπηρεσίες, άριστη 
φιλοξενία, Γαλάζιες Σημαίες, οικογενειακές 
διακοπές, χρυσή θεραπευτική άμμο, ποικίλες 

εκδηλώσεις και ντόπια αγροτικά προϊόντα προ-
τάσσουν ως θέλγητρα στους επισκέπτες τους 
οι επιχειρηματίες τουριστικών επιχειρήσεων 

σε Μεσάγγαλα και Καστρί Λουτρό

Προσιτές τιμές, ποιοτικές υπηρεσίες, άριστη 

διακοπες

Κώστας 
Ζαφείρης

Γιώργος 
Πολύζος

Φάνης
Βουλιώτης

Χρήστος
Τσάτσαρης
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μίες, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν. Η 
πρώτη αφορά στην ανάγκη ελέγχου των 
παρανόμως λειτουργούντων καταλυμάτων, 
που συνεχώς απορροφούν μερίδιο της αγο-
ράς και ζήτησης, ενισχύοντας το υπάρχον 
κενό σε φορολογικές εισπράξεις, θέσεις 
εργασίας κ.ά. Η δεύτερη αναφέρεται στην 
έντονη εποχικότητα, καθώς η πληρότητα 
κρατήσεων περιορίζεται σε 50 ημέρες, το 
δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου. Ο κ. Ζαφείρης 
κάνει λόγο και για την ανάγκη επέκτασης 
των τοπικών δρομολογίων του ΚΤΕΛ Λάρισας 
όλο το δωδεκάμηνο, καθώς οι ιδιοκτήτες 
των 4.000 σπιτιών της περιοχής επιθυμούν 
να τα επισκέπτονται με την υπεραστική 
συγκοινωνία.

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οι μεμονωμένοι επισκέπτες κι όχι τα οργα-

νωμένα γκρουπ συνιστούν τη δεξαμενή άντλη-
σης τουριστών για τα παράλια του Δήμου Τε-
μπών. Ελλείψει μεγάλων ξενοδοχειακών μο-
νάδων, οι  ντόπιοι επιχειρηματίες δεν συνερ-
γάζονται με διεθνή τουριστικά γραφεία, αφού 
δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις πολυπλη-
θείς ανάγκες τους. 

Η περιοχή προσφέρει 300 δωμάτια ξενώ-
νων και ενοικιαζόμενων καταλυμάτων και 
επιπλέον περίπου 200 δωμάτια ξενοδοχείων, 
συνολικής δυναμικότητας 1.000 περίπου κλι-
νών. Λειτουργούν, επίσης, 20 beach bar, οι 
ιδιοκτήτες των οποίων δραστηριοποιούνται 
και στη Λάρισα και φέρνουν τους πελάτες 
τους προς τα παράλια. 

Ποιοι είναι οι Έλληνες επισκέπτες
«Στην τοπική ξενοδοχειακή αγορά οι Έλλη-

νες πελάτες μας δεν προέρχονται τόσο από τη 
Λάρισα όσο από Βέροια, Έδεσσα, Νάουσα, Κο-
ζάνη, Καστοριά, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη κ.α. Οι 
Λαρισαίοι προτιμούν τις ημερήσιες επισκέψεις 
στα beach bar της περιοχής για να απολαύ-
σουν το μπάνιο τους, όχι, όμως για διαμονή», 
υπογραμμίζει ο κ. Ζαφείρης. Οι τοπικοί επιχει-
ρηματίες καταλυμάτων δεν κρύβουν την ανη-
συχία τους για τις πολιτικές εξελίξεις και επι-
σημαίνουν ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προ-
σπάθειες για την επανεκκίνηση της αγοράς 
εσωτερικού τουρισμού, η οποία εξακολουθεί 
να ταλανίζεται από την κρίση. 

Το προφίλ των ξένων επισκεπτών
Σκιαγραφώντας το προφίλ των ξένων 

επισκεπτών που προτιμούν τα Μεσάγγαλα, 
το Καστρί και την Κουλούρα για τις διακο-
πές τους, διαπιστώνουμε ότι είναι μικτό. 
«Διαμορφώνεται σε ποσοστό 50% από Βαλ-
κάνιους (Σλοβάκους, Μολδαβούς, Ρουμά-
νους, Τσέχους, Βούλγαρους, Λιθουανούς, 
Σκοπιανούς, Σέρβους, Ρώσους κ.ά.) και 
50% από Ευρωπαίους (Γερμανούς, Ολλαν-
δούς, Άγγλους) μέχρι και μεμονωμένους 
επισκέπτες από την Αραβία» αναφέρει 
ο κ. Ζαφείρης. Οι διανυκτερεύσεις που 
πραγματοποιούν οι ξένοι κυμαίνονται από 
10 έως 18 ημέρες.

Από τα χαμηλά στα υψηλά 
Νέες προοπτικές στον τουρισμό της περιο-

χής δίνει και η πελατειακή διαφοροποίηση, που 
σημειώνεται τα τελευταία χρόνια. «Το ρεύμα 
των τουριστών έχει αλλάξει… 

Οι Βαλκάνιοι επισκέπτες μας δεν ανήκουν 
πλέον στα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα 
όπως στο παρελθόν αλλά στα μεσαία και άνω», 
εξηγεί ο κ. Βουλιώτης και συμπληρώνει: Οι 
τιμές που μπορούν να βρουν στα επίσημα 
καταλύματα, ανάλογα την κατηγορία τους, 
ξεκινούν από 25 μέχρι 60 ευρώ». 

Σύμφωνα με τον ίδιο η μέση ημερήσια 
κατά κεφαλήν δαπάνη των ξένων (πλην των 
εξόδων καταλύματος) κινείται στα 30 ευρώ 
για super market, φαγητό, beach bar και 
διασκέδαση. «Συν τοις άλλοις έχουν αρχίσει 
να ξοδεύουν περισσότερα για την αγορά το-
πικών προϊόντων, καθώς φεύγοντας γεμίζουν 
τις βαλίτσες τους κυρίως με ντόπιο λάδι και 
μέλι», αποφαίνεται.

 

Να κάτι νέο και ελπιδοφόρο! 
Οι αμμουδιές των παραλιών του 
Δήμου Τεμπών φημίζονται για τα 
περίφημα θεραπευτικά αμμό-
λουτρα. Καιρός, λοιπόν, από τις 
φήμες να περάσουμε στην ανα-
γνώριση και πιστοποίηση των 
ιαματικών φυσικών πόρων της 
περιοχής! «Ο Δήμος Λαρισαί-
ων σε συνεργασία με τον Δήμο 
Τεμπών έχουν για πρώτη φορά 
δρομολογήσει την εδαφολογική 
μελέτη και ανάλυση της άμμου 
και τη διερεύνηση των ευεργε-
τικών ιατρικών δυνατοτήτων αυ-
τής», μας πληροφορεί ο αντιδή-
μαρχος Περιβάλλοντος Λαρι-
σαίων κ. Νίκος Καλτσάς. Μια 
έρευνα που θέτει σε προτεραι-
ότητα την ανάπτυξη του ιαματι-
κού τουρισμού και ενδεχομέ-
νως τα πιστοποιημένα αποτελέ-
σματά της να ξυπνήσουν το ενδι-
αφέρον επενδυτών. Οψόμεθα…

Στο σχέδιο στρατηγικής για την ανάπτυξη 
του τοπικού τουρισμού εστιάζει ο κ. Χρήστος 
Τσάτσαρης αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πο-
λεοδομίας και Τουρισμού του Δήμου Τεμπών 
και πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής 
του Δήμου, προτείνοντας τη δημιουργία μιας 
αναγνωρίσιμης τουριστικής ταυτότητας για τον 
Δήμο. «Το σύγχρονο τουριστικό μας προϊόν 

θα έχει ασφαλώς κορωνίδα τα παράλια του 
Δήμου Τεμπών με τις πάμπολλες φυσικές τους 
ομορφιές και επιπλέον θα εμπλουτίζεται με 
άλλες μορφές τουρισμού, όπως εναλλακτικός, 
θρησκευτικός, πολιτιστικός, αγροτοτουρισμός 
– τουρισμός υπαίθρου, οικοτουρισμός κ.ά., 
ώστε να προβάλλουμε συνολικά τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της περιοχής μας». 

Χρήστος
Τσάτσαρης

Συνολική ανάδειξη
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 «Ανάπτυξη στα 
παράλια - Όραµα 
για την Κοιλάδα 

των Τεµπών»

• Συνέντευξη στον Γιάννη Ανδρεάκη

Τ
όπος προορισμού Λαρισαίων, αλλά και 
για επισκέπτες από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, τα παράλια του Δήμου 
Τεμπών ήδη κινούνται στους ρυθμούς 
της τουριστικής σαιζόν. Ο δήμαρχος 
Τεμπών κ. Κώστας Κολλάτος, με τη 

συνέντευξή του στη larissanet, αναπτύσσει τους άξο-
νες πάνω στους οποίους κινούνται οι παρεμβάσεις 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Παράλληλα, 
εκφράζει την αισιοδοξία του για το τουριστικό ρεύμα 
που θα προτιμήσει και φέτος τα τοπικά παράλια. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανακοινώσεις του κ. 
Κολλάτου σε σχέση με τις παρεμβάσεις και τα έργα 
που θα γίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Σημαντικό 
μέρος της συνέντευξης έχει να κάνει με την πρόταση 
που υποβλήθηκε πρόσφατα και αφορά την ανάδειξη 
της Κοιλάδας των Τεμπών. «Δεν σκοπεύουμε απλώς 
στην υπαγωγή του θέματος σε κάποια διαδικασία 
διερεύνησης με ενδεχόμενο τις ατέρμονες συζητή-
σεις. Στοχεύουμε στην μετουσίωση της πρότασης σε 
οριστική μελέτη και την ένταξη του έργου στο νέο 
ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)  κατά τη νέα προγραμματική περίοδο» 
υπογραμμίζει ο κ. Κολλάτος και αναλύει το όραμα 
για την Κοιλάδα των Τεμπών.

• Ποια είναι η προετοιμασία που έχει κάνει 
ο Δήμος Τεμπών, ώστε να υποδεχτεί τους 
επισκέπτες και τη φετινή τουριστική περίοδο 
στα παράλια της περιοχής;

Κύριε Ανδρεάκη, θεωρούμε ότι η ανάπτυξη των 
Παραλίων αποτελεί διακαή πόθο της Δημοτικής Αρχής.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων οριοθετείτε σε δύο 
άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την επίλυση 
του οικιστικού ζητήματος και ο δεύτερος άξονας με την 
πολύ δύσκολη διαχείριση της καθημερινότητας.

Σε μια περιοχή, όπου υπάρχει πληθυσμιακή ανισό-
τητα μεταξύ των μόνιμων κατοίκων και των ανθρώπων 
που διαμένουν κατά τη θερινή περίοδο, χρειάζεται η 
εξάντληση κάθε δυνατότητας για την καλύτερη εξυ-
πηρέτησή τους.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιοτική και ποσο-
τική επάρκεια της ύδρευσης, την καλύτερη αποκομιδή 
των απορριμμάτων, τον καθαρισμό της παραλίας, την 
έγκαιρη επέμβαση της κουνοποκτονίας, την εύρυθμη 
λειτουργία του Ιατρείου Μεσαγγάλων, όπου στην πε-
ρίοδο αιχμής θα’ ναι επί 24ώρου βάσης, η συντήρηση 
ηλεκτροφωτισμού και οδοποιίας.

Όλα τα παραπάνω σε συνάρτηση με τον παράγοντα 
άνθρωπο, είναι εκείνα τα στοιχεία που θα δημιουργή-
σουν συνθήκες καλύτερης υποδοχής. 

• Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το του-
ριστικό ρεύμα προς τα παράλια του Δήμου 
Τεμπών τόσο από Έλληνες, όσο και από 
ξένους τουρίστες;

Αν κρίνουμε από τις προκρατήσεις σύμφωνα με 
τα λεγόμενα τουριστικών παραγόντων οι εκτιμήσεις 
είναι πολύ θετικές. Πέρυσι η αύξηση του εισαγόμενου 
τουρισμού ανήλθε σε ποσοστό 80% και συμψηφίστηκε 
η μείωση του εσωτερικού τουρισμού. Ανάλογα ποσοστά 
δείχνουν και οι φετινές προβλέψεις.

Η προσέλευση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών πι-
στεύουμε ότι θα κυμανθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα 
μετά και την δυναμική παρουσία αντιπροσωπειών μας 
σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Χρειαζόμα-
στε όμως τη συνεργασία, τον εθελοντισμό, τη συμμετο-
χή των ανθρώπων της παραλίας καθώς και την καλύτερη 
παροχή υπηρεσιών από τους επαγγελματίες μας. 

Αν λειτουργήσουμε συλλογικά Δήμος, επαγγελμα-
τίες, κάτοικοι μόνο τότε μπορούμε να περιμένουμε 
τη βελτίωση της επισκεψιμότητας με την προσέλευση 
Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.

• Με ποια επιχειρήματα θα πείθατε έναν 
τουρίστα να επιλέξει τα παράλια του Δήμου 
για να περάσει εκεί τις διακοπές του;

Τα παράλια του Δήμου Τεμπών διαθέτουν μια υπέ-
ροχη ακτογραμμή μήκους 6 χλμ. με αμμουδιές που 
περιέχουν ιαματικές ιδιότητες, μια παραλία με τρεις 
γαλάζιες σημαίες που καταδεικνύουν την καθαρότητα 
της θάλασσας και των ακτών.

Διαθέτει κλίνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε πολύ 
προσιτές τιμές ενώ μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρό-
νο, βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό η παροχή υπηρεσιών 
από τους επαγγελματίες της περιοχής. Βρίσκεται πολύ 
κοντά στον άξονα του νέου αυτοκινητόδρομου και 

Ο δήμαρχος Τεμπών 
Κώστας Κολλάτος 

στη larissanet

των Τεµπών»

Τα παράλια του ∆ήµου Τεµπών διαθέτουν µια υπέροχη 
ακτογραµµή µήκους 6 χλµ. µε αµµουδιές που περιέχουν 
ιαµατικές ιδιότητες, µια παραλία µε τρεις γαλάζιες σηµαίες που 
καταδεικνύουν την καθαρότητα της θάλασσας και των ακτών
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Σύλλογος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επιχειρήσεων «Μεσάγκαλα – Καστρί-Λουτρό»

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ O Σ  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ O Σ  Ο ∆ Η Γ O Σ

Καστρί Λουτρό – Μεσάγκαλα 
στην αγκαλιά του Αιγαίου

www.mesagalakastri.gr

διακοπές στον τόπο των θεών

της σιδηροδρομικής γραμμής που δημιουργεί 
προϋποθέσεις άμεσης πρόσβασης.

Εξάλλου σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται ο 
Όλυμπος, ο Κίσσαβος, η Κοιλάδα των Τεμπών, 
το ΔΕΛΤΑ του Πηνειού, υπέροχα ορεινά θέ-
ρετρα (Κρανιά, Ραψάνη, Καλλιπεύκη, Σπηλιά, 
Αιγάνη) αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, θρη-
σκευτικοί προορισμοί που δίνουν τη δυνατότητα 
του εναλλακτικού τουρισμού.

Στο επίκεντρο όμως του ενδιαφέροντός μας 
είναι ο Άνθρωπος και η ποιότητα ζωής γι’ αυτό 
σας καλούμε να αποδράσετε στα παράλια του 
Δήμου Τεμπών.

• Ποιος είναι ο προγραμματισμός 
του Δήμου για έργα και παρεμβάσεις 
στην ευρύτερη περιοχή των παραλί-
ων, ώστε να βελτιωθούν ακόμη περισ-
σότερο οι παρεχόμενες υποδομές και 
υπηρεσίες;

Κεφαλαιώδες ζήτημα για το Δήμο Τεμπών 
αποτελεί η επίλυση του οικιστικού ζητήματος.

Όπως γνωρίζετε είμαστε εν αναμονή της 
έκδοσης των τεχνικών προδιαγραφών των το-
πικών χωρικών σχεδίων (ΤΧΣ) που αναμένεται 
να αντιμετωπίσουν την ύπαρξη της ΖΟΕ προς 
το καλύτερο.

Η τροποποίηση αυτή θα ανοίξει το δρόμο για 
την πολεοδόμηση αντιμετωπίζοντας ένα χρόνιο 
πρόβλημα που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή 
εδώ και δεκαετίες.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή κυκλικού 
κόμβου στη διασταύρωση του οδικού δικτύου 
προς Καστρί Λουτρό και Μεσάγγαλα, ο οποίος 
όχι μόνο παρέχει ασφάλεια στις μετακινήσεις 

αλλά και αλλάζει ριζικά την όψη της «εισόδου» 
των παραλιακών περιοχών.

Η υπογραφή από το ΥΠΥΜΕΔΙ της κατα-
σκευής ολοκληρωμένου κόμβου στο ύψος 
του Πυργετού, δημιουργεί συνθήκες άμεσης 
προσβασιμότητας μετά την ολοκλήρωση των 
σηράγγων.

Στόχευσή μας η σύνδεση των Παραλίων με 
τον όμορο Ν. Πιερίας που θα δώσει τη δυνατότη-
τα ασφαλούς αλληλομετακίνησης επισκεπτών 
και κατοίκων.

Στόχος μας επίσης μετά την επίλυση του 
οικιστικού η δημιουργία παραλιακού δρόμου και 
παρεμβάσεις αναπλάσεων δίνοντας ταυτότητα 
σ’ αυτόν τον υπέροχο οικισμό.

• Έχετε θέσει ψηλά στην ατζέντα το 
σχέδιο ανάδειξης της Κοιλάδας των 
Τεμπών. Σε ποια φάση βρίσκεται ο 
συγκεκριμένος σχεδιασμός;

Ήδη έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρότα-
ση που σκοπό έχει να καταδείξει την ανάγκη 
προβολής και αξιοποίησης της Κοιλάδας των 
Τεμπών, έτσι ώστε με τις απαραίτητες πα-
ρεμβάσεις που προτείνονται, να ανακοπεί η 
απαξίωσή της, να αναδειχθεί και να αποτελέσει 
τόπο επίσκεψης και δραστηριοτήτων, όπως 
άλλωστε επιβάλλεται για ένα τόπο αντάξιο της 
σπουδαιότητάς του.

Έτσι, σύμφωνα με την πρόταση, η Κοιλάδα 
αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο πολυσυλλεκτι-
κό-πολυθεματικό Πάρκο με προσανατολισμό 
τη φυσιολατρεία, τον αθλητισμό, τη μυθολογία, 
την αρχαιολογία και το θρησκευτικό χαρακτήρα 
της λόγω του προσκυνήματος της Αγίας Παρα-
σκευής.

Δεν σκοπεύουμε απλώς στην υπαγωγή του 
θέματος σε κάποια διαδικασία διερεύνησης με 
ενδεχόμενο τις ατέρμονες συζητήσεις. Στοχεύ-
ουμε στην μετουσίωση της πρότασης σε οριστική 
μελέτη και την ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ 
(ΣΕΣ)  κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

• Ποιο είναι το δικό σας όραμα για 
την Κοιλάδα των Τεμπών;

Ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα 
είναι η Κοιλάδα των Τεμπών, η οποία είναι φορ-
τισμένη ιστορικά, αρχαιολογικά, μυθολογικά και 
θρησκευτικά μέσα από την διαδρομή αιώνων και 
λειτουργεί ως κοιτίδα πολιτισμού.

Το όραμά μας αποσκοπεί στο να αναδείξει 
τον πλούτο και την αξία της Κοιλάδας και να 
την καταστήσει από τόπο διέλευσης σε τόπο 
προορισμού.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς πολλά και 
δαπανηρά έργα, καθώς κύριο χαρακτηριστικό 
της πρότασης είναι η επανενεργοποίηση των ήδη 
υπαρχουσών υποδομών και η πρόβλεψη ήπιων 
χρήσεων με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον 
για το σύνολο της έκτασής της.

Μετά τη διάνοιξη των σηράγγων και την παρά-
καμψη των Τεμπών είναι προφανές ότι η φυσιο-
γνωμία της Κοιλάδας παίρνει άλλο χαρακτήρα, 
καθώς το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φορτίο θα 
δέχεται η νέα ΠΑΘΕ.

Οραματιζόμαστε λοιπόν τη δημιουργία και τη 
λειτουργία ενός Πάρκου και θεωρούμε ότι έγινε 
το πρώτο βήμα. Οι καθημερινές μας ανάγκες 
και προσπάθειες στοχεύουν συμπληρωματικά 
στην Κοιλάδα των Τεμπών, στην Κοιλάδα που 
δανείζει το όνομά της σε ΕΜΑΣ αλλά ανήκει σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός µας 
είναι ο Άνθρωπος 
και η ποιότητα 
ζωής γι’ αυτό 
σας καλούµε να 
αποδράσετε στα 
παράλια του ∆ήµου 
Τεµπών



Μεσάγγαλα Λάρισας | 40007 | τηλ. 24950 97255 & 24950 97681 | fax: 24950 97220 
www.goldensunhotel.eu  | info@goldensunhotel.eu 

∆ίπλα στις πεντακάθαρες ακτές του Θερμαϊκού κόλπου εκεί που ο Όλυμπος σμίγει με τον 
Κίσσαβο βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Ο επισκέπτης αφού χαρεί τα καταγάλανα νερά και την 
χρυσαφένια αμμουδιά μπορεί να επισκεφτεί τα ξακουστά Αμπελάκια, τα μαγευτικά Τέμπη, τα 
επιβλητικά Μετέωρα με τα πολλά Βυζαντινά μοναστήρια καθώς και τον αρχαιολογικό χώρο 
του ∆ίον, το κάστρο του Πλαταμώνα και τον πανέμορφο Όλυμπο. Το ξενοδοχείο μας, διαθέτει 
40 ευρύχωρα δωμάτια, 6 μπανγκαλόους, εστιατόριο με εκλεκτή κουζίνα, μπάρ, δίπλα στη 
θάλασσα για την καθημερινή διασκέδαση, mini market, μπάσκετ, beach volley, παιδική χαρά 
και ιδιωτικό πάρκινγκ.

Απολαύστε τις αγαπημένες σας γεύσεις 
σε πίτσες, βάφλες, κρέπες, σάντουιτς κά. 

Tώρα και 
delivery 

THΛ. 24950 97793



Μένω Ελλάδα, σπουδάζω Αγγλία

www.icbs.gr
6ο χιλ. Λάρισας – Νίκαιας, Λάρισα Τ: 2410 671177

Μπορώ να σπουδάσω στο ICBS LARISSA BUSINESS COLLEGE 
και να πάρω πτυχίο από το UNIVERSITY OF WINCHESTER, 
ENGLAND

Μπορώ να σπουδάσω:

Μπορώ να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές σε:

• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ
• Μάρκετινγκ
• Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
• Λογιστική και Χρηματοοικονομική

• MBA
• MBA με εξειδίκευση στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Λειτουργιών
• MBA με εξειδίκευση στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ
• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων
• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Logistics
• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας
• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Νομικών Λειτουργιών
• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα
• MA στο Μάνατζμεντ
• MSc Accounting & Finance

Μπορώ να πάρω:
• Δίπλωμα στο Μάνατζμεντ (DMS)

Μπορώ να σπουδάσω στο ICBS LARISSA BUSINESS COLLEGE 
και να πάρω πτυχίο από το UNIVERSITY OF WINCHESTER, 

• MBA με εξειδίκευση στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας
• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Νομικών Λειτουργιών
• MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



26.12
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ιουνιου 2015magazine παραλιες

photo



27.13
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19 ιουνιου 2015 magazine

stories
Kαλοκαίρι 2015. 

Διακοπές στα παράλια 
του Δήμου Τεμπών. 

Σε 6 χλμ. ακτογραμμή 
απολαύστε το φετινό 

καλοκαίρι με υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου, 
φιλικές τιμές και 
επιλογές για κάθε 

γούστο…

Φωτ. Τάσος Τζεζαϊρλίδης 
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Ναυαγοσώστες
εν δράσει

Ηλιοκαμένοι, με το μαγιό 
και το κόκκινο σωσίβιο στο 
χέρι πρωταγωνιστούν στις 
οργανωμένες παραλίες 
του Δήμου Τεμπών. Οι 

ναυαγοσώστες Θανάσης 
Ευαγγέλου και Ειρήνη 

Τσία είναι οι «Ρομπέν των 
θαλασσών», έτοιμοι να 

δράσουν, να προλάβουν, να 
σώσουν, να φροντίσουν...



παραλιες
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Της Έφης Τουφεξή
Φωτογραφίες: Τάσος Τζεζαϊρλίδης

Ειρήνη Τσία ναυαγοσώστρια 
Η προσοχή της τεταμένη. Το βλέμμα της «καρφωμένο» στη θάλασ-

σα και στους λουόμενους. Η ναυαγοσώστρια Ειρήνη Τσία ελέγχει την 
ακτογραμμή των Μεσαγγάλων και δηλώνει έτοιμη για όλα. «Όσο κι αν 
φαίνεται εύκολο το επάγγελμα του ναυαγοσώστη προϋποθέτει ανάλη-
ψη υψηλής ευθύνης. Ο ναυαγοσώστης οφείλει να προβλέπει καταστά-
σεις, να είναι συγκεντρωμένος και σε διαρκή εγρήγορση, εφόσον έχει 
να κάνει με ανθρώπινες ζωές», θα πει. 

Η ίδια εκπαιδεύτηκε στη Ναυαγοσωστική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, 
υπήρξε πρωταθλήτρια κλασικής κολύμβησης με το Σύλλογο του Ναυ-
τικού Ομίλου Λάρισας, ενώ για δύο χρόνια αγωνίστηκε ως αθλήτρια 
του πόλο. Εκτός από δραστήριο αθλητικό παρελθόν έχει και εφάμιλλο 
παρόν, όχι μόνο στον υγρό στίβο, αλλά και στο πράσινο γκαζόν της Γυ-
ναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου Α.Ε.Λ.! Κατά τα άλλα είναι πτυχιούχος 
Μηχανικός Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Ξάνθης και τα τελευταία 
τρία καλοκαίρια επιλέγει να ανεβαίνει στον… ξύλινο πύργο της. Εκείνον 
του ναυαγοσώστη! 

Και μπορεί τα νερά των Μεσαγγάλων να είναι ρηχά, δεν παύουν όμως 
να εγκυμονούν κινδύνους. «Εξαιτίας της ρηχότητας οι λουόμενοι παρα-
σύρονται και κολυμπούν βαθιά στη θάλασσα. Ένα απότομο κύμα όμως, 
που μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση, ενδέχεται να τους φέ-
ρει σε δύσκολη θέση», επισημαίνει. Υπάρχουν ωστόσο και απειλές κρυμ-
μένες στο βυθό της θάλασσας. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ένας 
κολυμβητής στα Μεσάγγαλα πάτησε στη θαλάσσια άμμο μία δράκαινα, 
ψάρι με δηλητηριώδες ραχιαίο πτερύγιο, τραυματίστηκε και η Ειρήνη 
έσπευσε με το βαλιτσάκι της να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι τώρα ευτυχώς δεν ήρθε αντιμέτωπη με κάποιο σοβαρό περι-
στατικό. Βέβαια, γίνεται αγόγγυστα στόχος των αστείων πειραγμάτων 
των φίλων της και έχει ακούσει πολλάκις την ατάκα: «Θα έρθεις να με 
σώσεις σε λίγο, που θα πνίγομαι;»...  

Θανάσης Ευαγγέλου ναυαγοσώστης
Κοντά του, οι λουόμενοι στο Καστρί Λουτρό, αν μη τι άλλο νιώθουν ασφαλείς! Ο ναυ-

αγοσώστης Θανάσης Ευαγγέλου είναι σε διαρκή ετοιμότητα για να επέμβει με τη σω-
στική λέμβο, να μεταφέρει όποιον χρειαστεί με τη σανίδα διάσωσης, να διακομίσει με 
το φορητό φορείο, να παράσχει τις πρώτες βοήθειες με τον πλήρη ιατρικό ναυαγοσω-
στικό εξοπλισμό! 

Και δεν είναι μόνο ότι βρίσκεται στην πιο καλά οργανωμένη ναυαγοσωστική θέση της 
ακτογραμμής του Δήμου Τεμπών. Είναι και ότι ο ίδιος έχει προικίσει το βιογραφικό του 
με τα κατάλληλα εφόδια. Ασχολείται με την κολύμβηση από έξι ετών, είναι πρωταθλη-
τής τεχνικής κολύμβησης και μέλος του Συλλόγου «Λαρισαϊκός –Τιτάνες», έχει πτυχίο 
της Ναυαγοσωστικής Σχολής Βορείου Ελλάδος και μια έμφυτη διάθεση για προσφο-
ρά στον συνάνθρωπο. Άλλωστε, όπως κατηγορηματικά λέει, όσοι επιλέγουν να γίνουν 
επαγγελματίες ναυαγοσώστες, επιθυμούν να προσφέρουν. «Είναι έτοιμοι να αψηφή-
σουν τον κίνδυνο και να θυσιαστούν με αυταπάρνηση».

Στα έξι χρόνια της ναυαγοσωστικής του καριέρας στις παραλίες του νομού Λάρισας, 
κλήθηκε μία φορά να αψηφήσει τον κίνδυνο. Το 2008, στο Στόμιο έσωσε από βέβαιο 
πνιγμό έναν ηλικιωμένο κολυμβητή, ο οποίος υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και παρα-
σύρθηκε από το θαλάσσιο ρεύμα. 

Όσο για την παραλία Καστρί – Λουτρού, τη χαρακτηρίζει ήρεμη και οικογενειακή με 
μικρό βαθμό επικινδυνότητας. Ωστόσο συνιστά στους γονείς να επιμένουν στη χρήση 
σωσιβίου, αντηλιακού και καπέλου και να μην εφησυχάζουν. «Το παιδί θέλει να χαρεί 
τη θάλασσα, να διασκεδάσει, ομοίως και οι γονείς του. Σε αυτές τις στιγμές ανεμελιάς 
ενδέχεται στιγμιαία εκείνο να διαφύγει από την προσοχή τους, όμως η θάλασσα είναι 
απρόβλεπτη και δεν αργεί να γίνει το κακό. Επίσης, δεν είναι λίγοι οι λιλιπούτειοι, που 
χάθηκαν στην πολυκοσμία της παραλίας και εντοπίστηκαν ευτυχώς μετά από λίγη ώρα.

Κι όταν δεν πρωταγωνιστεί στις παραλίες ο Θανάσης ασχολείται με την άλλη του αγά-
πη, την τεχνολογία, καθώς είναι πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Επιστήμη του Διαδικτύου στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήματος Μαθηματικών. 
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«Αετοί» 
στους ουρανούς 
της Κουλούρας!

Δ
αμάζουν τα κύματα. Σημαδεύουν τα σύννε-
φα. Τιθασεύουν τον άνεμο και διαγράφουν 
εντυπωσιακά άλματα σε κάθε φύσημά 
του. Οι αθλητές του Kite surf διασχίζουν 
αποστάσεις μέσα στη θάλασσα πάνω σε 
μια σανίδα με δέστρες, χρησιμοποιώντας 

για ώθηση έναν αετό (kite) σε σχήμα παρόμοιο μ’ εκείνο 
ενός αλεξίπτωτου πλαγιάς. 
Ο ουρανός τούς αγκαλιάζει, η θάλασσα τούς δείχνει τα 

όριά τους. Η μοναδική σύνδεση μεταξύ του αετού και της 
σανίδας, μεταξύ αέρος και νερού, είναι το ίδιο το σώμα 
τους! 

Στον θαλάσσιο χώρο της Κουλούρας, οι συνθήκες είναι 
ιδανικές για να αναμετρηθούν με αυτά τα στοιχεία της 
φύσης. Η συνεχόμενη ροή των ανέμων δεν λείπει σχεδόν 
καμία ημέρα από αυτή την παραλία, γεγονός που ενισχύει 
τους Kite surf πειραματισμούς που αψηφούν τη βαρύτητα, 
μεθούν από αδρεναλίνη και σίγουρα προκαλούν τη ζήλια 

και τον θαυμασμό όλων όσοι απλώς λιαζόμαστε στις ξα-
πλώστρες...

Το συγκεκριμένο extreme sport ανήκει στα ιστιοπλοϊκά 
αθλήματα, εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και κερδίζει 
πόντους και υποστηρικτές κυρίως στο νεαρόκοσμο, λόγω 
της θεαματικότητάς του. 

Μια ακτογραμμή έξι χιλιομέτρων του Δήμου Τεμπών μας 
περιμένει για θαλάσσια σπορ που συναρπάζουν! Μαγιό, 
αντηλιακό, καλή διάθεση και φύγαμε!

Της Έφης Τουφεξή
Φωτ. Τάσος Τζεζαϊρλίδης



Villa Yianna 
Αµµούδα beach bar…

Εκεί που ανταµώνει ο θεϊ-
κός Όλυµπος τη σµαραγδέ-
νια ακρογιαλιά, µέσα στην 
αγκαλιά του Αιγαίου, βρί-
σκονται τα Νέα Μεσάγγα-

λα. Ένα τοπίο µε απέραντη φυσική οµορ-
φιά και στοιχεία που αναµφισβήτητα, το 
κάνουν να διαφέρει από άλλους προο-
ρισµούς...

Στην περιοχή αυτή θα βρείτε τη Villa 
Yianna…

Ένα οργανωµένο συγκρότηµα, ακρι-
βώς µπροστά στη θάλασσα, προετοιµα-
σµένο να προσφέρει χαλαρωτικές διακο-
πές, συνοδευµένες µε όλες τις ανέσεις… 

20 ευρύχωρα, ευήλια, επιπλωµένα δι-
αµερίσµατα µε αυτόνοµο µπαλκόνι και 
θέα στη θάλασσα, αποτελούν αναµφισβή-
τητα µεγάλη πρόκληση για όσους επιθυ-
µούν ξέγνοιαστες και ευχάριστες οικογε-
νειακές διακοπές.

Η Villa Yianna αποτελεί το ιδανικό 
συγκρότηµα στην κατάλληλη τοποθεσία, 
προετοιµασµένο να προσφέρει ξεκούρα-
ση και ηρεµία συνοδευµένα µε διασκέδα-
ση και ανέσεις. 

Στη Villa Yianna οι οικοδεσπότες συν-
δυάζουν άψογα την παραδοσιακή ελληνι-
κή φιλοξενία µε τη σύγχρονη αντίληψη 
της πλήρους προσαρµογής στις ανάγκες 
και τις επιθυµίες των πελατών.

Η απέραντη δαντελένια παραλία µε την 
ψιλή χρυσόξανθη άµµο και η παρουσία 
ναυαγοσώστη είναι ενδεικτική την ασφά-
λειάς σας! Το γήπεδο beach-volley θα 
προκαλέσει όλους όσους ενδιαφέρονται 
για τον αθλητισµό και τη δράση.

Στο εστιατόριο µπορείτε να γευτείτε πα-
ραδοσιακές ελληνικές νοστιµιές, αλλά και 
να διοργανώσετε αξέχαστες στιγµές µε 
barbeque στον περιποιηµένο, καταπράσι-
νο κήπο που περιβάλλει τα διαµερίσµατα. 

Στην αµµούδα, το beach bar του συ-
γκροτήµατος θα απολαύσετε όλες τις 
ώρες από καφεδάκι, τσιπουράκι, παγω-
µένη µπίρα µέχρι και το ποτό σας.

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν επίσης 
parking και παρέχεται δωρεάν ασύρµα-
το Wi-Fi internet.

Villa-Yianna, Αµµούδα beach bar, taverna
Μεσάγγαλα Λάρισας, Γιάννα και Κώστας Ζαφείρης• ΤΚ: 40007, Τηλ: (+30)24950-97404, 
Κινητό: (+30) 6972 496687,Fax: (+30) 24950-98017,E-mail: info@villa-yianna.gr , www. villa-yianna.grin
fo
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ΤΙ ΖΗΤAΕΙ Ο ∆ΡΑΣΤHΡΙΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ

•••
“Είµαστε ερα-

σιτέχνες αλιείς. 
Αγαπάµε αυτό 

που κάνουµε και 
τα ψάρια που 

βγάζουµε δεν τα 
πουλάµε, τα απο-

λαµβάνουµε µε 
τους φίλους µας”

Ψαρεύουν για
την παρέα τους!

ΟΙ «ΕΡΑΣΤEΣ» ΤΟΥ ΨΑΡEΜΑΤΟΣ…
ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

C
. B

ar
ba

ro
sa



33.19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 magazine

• Του Γιάννη Ανδρεάκη

Τ
ο Δέλτα του Πηνειού είναι ευρύτερα γνωστό για το απαράμιλλης φυ-
σικής ομορφιάς τοπίο στην περιοχή, εκεί όπου το ποτάμι συναντάει 
το Αιγαίο Πέλαγος.

Το συγκεκριμένο χώρο έχουν επιλέξει και εκατοντάδες συμπολί-
τες για να ασκούν το χόμπι τους που δεν είναι άλλο από το ψάρεμα.

Δυναμική είναι η παρέμβαση στα πράγματα του Συλλόγου Ερασι-
τεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια οργανώνει τους ψαρά-
δες της περιοχής και ήδη πραγματοποίησε σειρά επαφών με φορείς, ώστε να θέσει 
συγκεκριμένα αιτήματα.

Ο πρόεδρος Γιώργος Νάτσης, μιλάει στη larissanet, και αναφέρεται τόσο σ’ αυτά 
που ζητάει ο Σύλλογος, όσο και στις εκδηλώσεις τις οποίες ετοιμάζει και γι’ αυτό το 
καλοκαίρι.

Αρχικά αξίζει να σημειωθεί πως στο Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου 
έχουν εγγραφεί 80 μέλη, τα οποία σύμφωνα με τον κ. Νάτση «είναι ενεργά και αγαπούν 
αυτό το οποίο πάει να δημιουργηθεί, ενώ στηρίζουν τις προσπάθειες του Συλλόγου».

Χαρακτηριστικό της οργάνωσης του Συλλόγου είναι ότι τα μέλη διαθέτουν ειδική 
«ταυτότητα», ενώ στα σκάφη τους κολλούν αυτοκόλλητα σήματα ώστε να είναι ανα-
γνωρίσιμοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή… ανοίγονται περί τις 250 βάρκες, ενώ στόχος 
της διοίκησης του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρός 
του, είναι μέχρι τέλους του έτους να έχουν εγγραφεί 150 μέλη.

«Είμαστε ερασιτέχνες αλιείς. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και τα ψάρια που βγά-
ζουμε δεν τα πουλάμε, τα απολαμβάνουμε με τους φίλους μας» δηλώνει ο κ. Νάτσης.

Συνάμα, χαρακτηρίζει την περιοχή του Δέλτα του Πηνειού «την ιδανικότερη για 
αλιεία, καθώς σ’ αυτό το σημείο εκβάλλει το ποτάμι και υπάρχουν μεγάλες ποσότητες 
τροφής για τα ψάρια».

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ψαριές των αλιέων είναι πλούσιες και μάλιστα σε πολλά είδη 
όπως σαρδέλες, σαφρίδια, κολιοί, γοφάρια, κοκκάλια, λυθρίνια, σπάροι, τσιπούρες, 
μουρμούρες κ.α. Πάντως, πέρα από τις ψαριές, η διοίκηση του Συλλόγου Ερασιτεχνών 
Αλιέων Κάτω Ολύμπου το προηγούμενο χρονικό διάστημα προσπάθησε και προώθησε 
σειρά ζητημάτων, έχοντας συναντήσεις με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.

Πρώτα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον δήμαρχο Τεμπών κ.Κώστα Κολλάτο 
απ’ τον οποίον, σύμφωνα με τον κ. Νάτση, ζητήθηκε «να βοηθήσει ώστε να διευθετηθεί 
ένας χώρος στις εκβολές του Πηνειού, όπου θα μπορούν να σταθμεύουν οι βάρκες, 
αποτελώντας παράλληλα και έναν χώρο του Συλλόγου.

Παράλληλα, ζητήσαμε να κατασκευαστούν “γλύστρες”, δηλαδή ράμπες ώστε να 
μπαίνουν οι βάρκες στο νερό.

Στον κ. Κολλάτο εκφράσαμε το αίτημα για υποστήριξη στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις 
που θα διοργανώνει ο Σύλλογος».

Μετά τη συνάντηση με τον δήμαρχο Τεμπών, πραγματοποιήθηκε «ραντεβού» με τον 
περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, απ’ τον οποίον, όπως επισημαίνει ο κ. 
Νάτσης, «ζητήσαμε την κατασκευή λιμενοβραχίονα στην περιοχή Μπούκα – Καράβια 
– Μπάκα. Ο συγκεκριμένος χώρος ενδείκνυται για φυσικό λιμάνι, ώστε να πάψουμε 
να κινδυνεύουμε κατά την έξοδό μας σε μπουρίνια.

Ταυτόχρονα ο λιμενοβραχίονας θα δημιουργήσει μόνιμο άνοιγμα προς τη θάλασ-
σα, ώστε να λειτουργήσει το ποτάμι ως στραγγιστικό έργο της περιο-
χής Μεσαγγάλων. Παράλληλα, καθώς θα εισέλθει αλμυρό νερό 
μέχρι το γεφυράκι που βρίσκεται στην περιοχή θα εξαλειφθούν 
και τα κουνούπια». Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο κατασκευής 
λιμενοβραχίονα έχει βρει ευήκοα ώτα και αναμένεται να εντα-
χθεί σε σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Χαρακτηριστικό της καλής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί 
μεταξύ του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου και 
των κ.κ. Αγοραστού και Κολλάτου είναι το γεγονός ότι 
οι δύο αυτοδιοικητικοί είναι πλέον «επίτιμα μέλη» 
του Συλλόγου.

Διήμερο εκδηλώσεων με… διαγωνισμό ψαρέματος
Ιδιαίτερη μνεία ο κ. Νάτσης κάνει στο διήμερο εκδηλώσεων που ετοιμάζει ο Σύλ-

λογος το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Σάββατο 18/7
Ώρα 8 μ.μ. Έναρξη του διαγωνισμού ψαρέματος και ολοκλήρωσή του στις 3 τα 

ξημερώματα όταν και θα ζυγιστούν οι ψαριές.
Κυριακή 19/7
Ώρα 7 μ.μ. σε συνεργασία με τους Βετεράνους Μαραθωνοδρόμους πραγματοποί-

ηση Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Μεσάγγαλα – Καστρί Λουτρό – Μεσάγγαλα.
Ώρα 8 μ.μ. «Γιορτή ψαροκασέλας», όπου θα γίνει η βράβευση των αλιέων και των 

δρομέων που θα έχουν μετάσχει στους αγώνες, ενώ θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών 
Αλιέων Κάτω Ολύμπου κ. Γιώργος Νάτσης
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µαγειρικη

Υλικά
• 1 φύλλο έτοιμης σφολιάτας
• 2 ντομάτες μέτριες ψιλο-

κομμένες
• 1 φλ. του καφέ ελαιόλαδο
• 150 γρ. τυρί φέτα θρυμμα-

τισμένη
• 15 ελιές χωρίς κουκούτσι 

κομμένες στα τρία
• 1 κουτ. σούπας κάππαρη
• 1 κουτ. γλυκού ρίγανη
• αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Απλώνετε το φύλλο της σφο-

λιάτας πάνω σε λεία επιφάνεια. 

Σκορπίζετε επάνω τα υλικά και 
πασπαλίζετε με την ρίγανη, 
αλάτι και πιπέρι. Τυλίγετε το 
φύλλο της σφολιάτας σε ρολό.
Βάζετε το ρολό με ένα ταψάκι 
στην κατάψυξη για μια ώρα 
περίπου. Το βγάζετε, το κόβετε 
σε στρογγυλές φέτες και τις 
τοποθετείτε σε ένα λαδωμένο 
ταψί. Ψήνετε στους 180 βαθ-
μούς για 30 περίπου λεπτά και 
μέχρι να γίνει ροδοκόκκινη η 
σφολιάτα. Σερβίρετε τις φέτες 
ζεστές σαν ορεκτικό μαζί με 
ούζο ή τσίπουρο.

διατροφη

Η ιστορία του τυ-
ριού αρχίζει το 
8.000 π.Χ. όταν 
στα οροπέδια 

του Ιράν, για πρώτη φορά 
πάνω στον πλανήτη εξη-
μερώθηκαν τα πρώτα μη-
ρυκαστικά, η κατσίκα και 
η προβατίνα.

Πρώτη μαρτυρία διατρο-
φής με γάλα μηρυκαστικού 
είναι αυτή της ελληνικής 
μυθολογίας όταν ο Δίας κυ-
νηγημένος από τον πατέρα 
του τρέφεται με γάλα από 
την κατσίκα Αμάλθεια.

Ο Μύθος λέει ότι όταν ο 
Δίας θέλοντας να χαρίσει 
την τέλεια αθανασία στον γιο του Ηρακλή, 
ζήτησε από την Ήρα να τον θηλάσει. 

Η ζηλιάρα σύζυγος αρνήθηκε μια και ο 
Ηρακλής δεν ήταν δικό της παιδί. Τότε με 
διαταγή του Δία οι ουρανοί άρχισαν να τρέ-
χουν γάλα για να θηλάσει το παιδί. Από τότε 
έμειναν στον ουρανό οι «Γαλαξίες».

Ο Όμηρος στην «Οδύσσεια» περιγρά-
φει λεπτομερώς τον βοσκό και τυροκόμο 
«Πολύφημο» που λάτρευε τα ζώα του και 
προτιμούσε να φάει τους συντρόφους του 
Οδυσσέα παρά τα πρόβατά του. Εκεί ο 
επικός Όμηρος περιγράφει τα τυράκια που 
ωρίμαζαν μέσα στη σπηλιά.

Ο Αριστοτέλης και ο Διοσκουρίδης έδω-
σαν τις πρώτες συνταγές για την παραγωγή 
τυριού. Στην ιστορική εποχή οι μαρτυρίες για 
την κατασκευή τυριού είναι πλέον πάμπολ-
λες. Σε τραγωδίες και κωμωδίες έχουμε μέ-
χρι και συνταγή κατασκευής τυριού με χρήση 
γάλακτος συκιάς σαν πυτιά. Στην αγορά των 
Αθηνών υπήρχε χώρος ειδικά αφιερωμένος 
στα τυριά. Τα φρέσκα πουλιόντουσαν με το 
βάρος και τα ώριμα με το κομμάτι. Το ημε-
ρήσιο σιτηρέσιο των στρατιωτών περιελάμ-
βανε συχνά τυρί. Κι’ αν κάποιος στρατιώτης 
συλλαμβάνετο να το πουλάει, τιμωρείτο 
πολύ αυστηρά. Στην αρχαία Σπάρτη υπήρ-
χε ολόκληρη τελετουργική γιορτή κατά την 
οποία, όταν ενηλικιώνονταν οι νέοι, έκρυβαν 
σε δύσκολα και απρόσιτα μέρη τυράκια και 
άλλα φαγώσιμα, τα οποία έπρεπε να τα 
βρουν χωρίς να τους αντιληφθούν.

Οι Ρωμαίοι υπήρξαν σπουδαίοι τυροκόμοι 
αλλά και φίλοι του τυριού.

Αναφέρεται ότι έφτιαχναν ένα τυρί βά-
ρους 1 τόνου και διαμέτρου 2 μέτρων που το 
έλεγαν LUNA. Κατακτώντας την Ευρώπη και 

τον τότε γνωστό κόσμο εγκα-
θιστούσαν φρουρές παντού. 
Μερικές φορές τις ξεχνούσαν. 
Τότε οι φρουρές για να επιβιώ-
σουν έβρισκαν την τροφή τους 
τοπικά. Δημιουργούσαν μικρά 
κοπάδια μηρυκαστικών από τα 
οποία έπαιρναν το γάλα και το 
κρέας τους. 

Έμαθαν λοιπόν στους ντό-
πιους κατοίκους την τυροκο-
μία.

Κατά την διάρκεια της Βυ-
ζαντινής αυτοκρατορίας στον 
Ελληνικό χώρο η τυροκομία 
ήταν πολύ εκτεταμένη. Οι 
λίγες μαρτυρίες που έχουμε 
ομιλούν για το βλάχικο τυρί, τις 

μυζήθρες (απ’ όπου πήρε το όνομά του και ο 
Μυζηθράς – Μιστράς). Τρωγόταν πολύ από 
τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις μαζί με 
μαγειρεμένα λαχανικά. 

Πάμπολλες μαρτυρίες τόσο από Ευρωπαί-
ους περιηγητές αλλά και Αραβικά κείμενα, 
αναφέρουν την Κρήτη ως σπουδαία παραγω-
γό τυριού και ιδιαίτερα τα Χανιά που έφεραν 
και το προσωνύμιο «ΤΥΡΟΠΟΛΙΣ».

Επίσης στον Τουρκικό εμπορικό κώδικα 
αναφέρονται ρητά ακόμα αρκετά ελληνικά 
τυριά εξ ων το καλαθάκι Λήμνου να κυριαρ-
χεί ανάμεσά τους.

Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας στα 
βουνά της Ηπειρωτικής Ελλάδας και των 
νησιών, η παράδοση συνεχίστηκε αμείωτα. 
Οι κτηνοτροφικοί πληθυσμοί μετακινούνταν 
με ευχέρεια πάνω στα ψηλά οροπέδια και 
αντάλλασσαν μεταξύ τους τεχνικές κατα-
σκευής, μυστικά της τέχνης της ωρίμανσης.

Στο τέλος του 19ου αιώνα, το νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος με τους υπουργούς του και 
ιδιαίτερα του Εμμανουήλ Μπενάκη, αντελή-
φθη την οικονομική σημασία της κτηνοτροφί-
ας και κάλεσε από το εξωτερικό το διαπρεπή 
τυροκόμο Ραϋμόνδο Δημητριάδη, τον οποίο 
επιφόρτισε με το καθήκον να εκπαιδεύσει 
τους νέους τυροκόμους της χώρας. Λίγο 
αργότερα οι επίσης μεγάλοι τυροκόμοι 
Ζυγούρης και Πολυχρονιάδης συνέχισαν το 
έργο του, διασχίζοντας τη χώρα και εκπαι-
δεύοντας νέους στην τέχνη.

Στην εξέλιξη της χώρας οργανώθηκε η 
Γεωπονική Σχολή όπου εκατοντάδες νέοι 
γεωπόνοι μαθαίνουν την τέχνη. Αργότερα 
συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος 
η οποία και προωθεί με κάθε τρόπο τα συμ-
φέροντα των τυροκόμων.

Ο Αριστοτέλης και 
ο ∆ιοσκουρίδης 

έδωσαν τις πρώτες 
συνταγές για την 

παραγωγή τυριού. 
Στην ιστορική 

εποχή οι µαρτυρίες 
για την κατασκευή 
τυριού είναι πλέον 

πάµπολλες

Γράφει η Γεωργία Κατσογριδάκη 
M.Sc Διαιτολόγος – διατροφολόγος Βιοτεχνολόγος τροφίμων

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχ. Παν. Θεσσαλίας

Γράφει ο Βασίλης 
Παναγούλης 

σεφ του «Περί Ορέξεως»

Ο ∆ήµος Τεµπών 
διαθέτει εξαιρετικά 
τοπικά προϊόντα για 
τις συνταγές µας και 
τα ορεκτικά. Επιλέξτε 
τα και απολαύστε τα… 

Tip

Γράφει ο Βασίλης 
Παναγούλης 

σεφ του «Περί Ορέξεως»

Η ιστορία του τυριούΡολά µε σφολιάτα 
φύλλο και ελιές


