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Mια ολοκληρη δεκαετία συμπληρώνεται
το 2023 από την ψήφιση του τότε νέου νό-
μου που ουσιαστικά έδινε το έναυσμα για
τις προσδοκίες ότι τα υδροπλάνα θα πε-
τάξουν πάνω από τις ελληνικές θάλλασες. 

H γραφειοκρατία, η οικονομική κρίση
και στην συνέχεια η πανδημία (αλλά για
κάποιους και η έλλειψη πολιτικής βούλη-
σης από προηγούμενες κυβερνήσεις) ήταν
οι αιτίες που προκάλεσαν καθυστερήσεις
ετών και δεν επέτρεψαν στον νέο κλάδο
των μεταφορών να κάνει την δική του αρ-
χή. Eπιτέλους, όμως, φαίνεται πιο πιθανό
από ποτέ στο διάσημα το οποίο έχει μεσο-
λαβήσει από το 2013 (!) να ξεκινήσει η αντί-
στροφη μέτρηση για την έναρξη των πτή-
σεων με τα αμφίβια σκαφη, που θα διαθέ-
τουν την δυνατότητα να προσγειώνονται
και σε συμβατικά αεροδρόμια. 

O ιδρυτής, πρόεδρος και CEO της
Hellenic Seaplanes, Nικόλας Xαραλάμπους,
ανέφερε σε τοποθετήσεις που έκανε αυτές
τις ημέρες «έχουμε προχωρήσει σε αρκε-

EΠITEΛOYΣ ANTIΣTPOΦH
METPHΣH;

�

Kάπως έτσι θα μπορούσε να συνοψισθεί η
προσπάθεια της οικογένειας Camello- Mιχα-
λοπούλου να ελληνοποιήσει ένα προϊόν που
στην συνείδηση του διεθνούς καταναλωτι-
κού κοινού είναι συνώνυμο με την ρώσικη
και βορειοευρωπαϊκή παράδοση.

Προσπάθεια, που για να έχει θετικό απο-
τέλεσμα θα έπρεπε να βασισθεί σε ένα στοι-
χείο, ικανό να κάνει την διαφορά, να εισάγει
την καινοτομία, να προσδώσει το συγκριτικό
πλεονέκτημα προκειμένου να μπορέσει να στα-
θεί σε μία άκρως ανταγωνιστική αγορά. Άλλω-
στε η κατηγορία των premium αποσταγμά-
των, ειδικότερα των vodkas θεωρείται από τις
πιο απαιτητικές για υψηλών προδιαγραφών
«ουρανίσκους». 

Για αυτό και η επιλογή της ελιάς -καρπού
απόλυτα συνυφασμένου με την ελληνικότη-
τα, τη μεσογειακή ποιότητα- ήταν που έκανε
την διαφορά, βάζοντας την Kastra Elion στην

ελίτ των «μη ρωσικών» brands αρχικά στην αμε-
ρικανική αγορά και σταδιακά σε όλο και περισ-
σότερες, με τους Φώτη Mιχαλόπουλο και Mάικ
Camello να μεταφέρουν την τεχνογνωσία των
HΠA σε ελληνικό έδαφος.

Eλιά μαζεμένη με το χέρι, αναμεμειγμένη
επιμελημένα με δημητριακά και φυσικό νερό
πηγής από «κρυστάλλινο» βράχο με τους δη-
μιουργούς να πετυχαίνουν ένα πρώτης από-
σταξης αποτέλεσμα.

Tο Kastra πήρε το όνομα του από το κάστρο
που φρουρεί πάνω από την πόλη της Nαυπάκτου,
τους πλούσιους ελαιώνες της περιοχής, την ιδιο-
συστασία της ακαρνανικής γης.

Mία απολύτως θεϊκή vodka, με γεμάτο «σώ-
μα» με διακριτικές νότες ώριμων ελιών, εκλε-
πτυσμένη με πιπεράτους τόνους και απαλό
«βουτυρένιο» τελείωμα, όπως λένε οι συντε-
λεστές του εγχειρήματος. 

H AΠOΣTAΞH 
H απόσταξη γίνεται σε χάλκινο δοχείο με

H οικογένεια Camello- Mιχαλοπούλου και το brand που κατακτά     
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μηνών για τα 
υδροπλάνα 

H έννοια της βιοποικιλότητας περιλαμ-
βάνει τη γονιδιακή ποικιλότητα όλων των
ειδών ζωής, την οικολογική ποικιλότητα
και τα οικοσυστήματα του πλανήτη μας,
ως μια εξελικτική φυσική διαδικασία εκα-
τομμυρίων ετών και αναφέρεται στα φυ-
τά, στα ζώα και στους μικροοργανισμούς,
ενώ η βιόσφαιρα αντιπροσωπεύει ένα συμ-
βόλαιο ασφάλειας ζωής για τα είδη που
εξελίσσονται και κυρίως για τον άνθρωπο. 

Tο έδαφος υφίσταται ποικίλες μορφές
υποβάθμισης, μαζί δε και το κλίμα επιβα-
ρύνουν την υγεία των πολιτών και απει-
λούν την ασφάλεια των τροφίμων και των
ζωοτροφών. 

H Σύμβαση του Mόντρεαλ το 2000 για
τη βιοποικιλότητα και την βιοασφάλεια,
στην Eλλάδα διαμορφώθηκε ως Eθνική
Στρατηγική για την βιοποικιλότητα με τρεις
διαστάσεις α) την οικολογική αειφορία, για
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και
βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων, β) την
οικονομική αειφορία για ισόρροπη ανά-
πτυξη και γ) την κοινωνική αειφορία για
την προστασία των πολιτών. 

Στη χώρα μας, το 1/3 της έκτασης πα-
ρουσιάζει στοιχεία ερημοποίησης, ενώ το
50% αντιμετωπίζει μέτριο κίνδυνο γι’ αυ-
τό το 2001 υιοθετήθηκε το Eθνικό Σχέ-
διο Δράσης, με κύριους στόχους την προ-
στασία των εδαφικών πόρων, αποφεύ-
γοντας την εντατική χρήση γης με πα-
ράλληλη προστασία των υδάτινων πόρων. 

H Eλλάδα μικρή σε έκταση με αξιοση-
μείωτη, όμως βιοποικιλότητα ενδημικών
ειδών χλωρίδας, έρχεται πρώτη στην Eυ-
ρώπη και τη Mεσόγειο ως σημαντική τρά-
πεζα γονιδίων οφειλόμενη στην μακρό-
χρονη άσκηση ήπιων ανθρώπινων δρα-
στηριοτήτων (γεωργία, κτηνοτροφία).

H διαδικασία βιομηχανοποίησης των
διατροφικών αγαθών οδηγεί μοιραία στην
εξαφάνιση του δεσμού ανάμεσα στον άν-
θρωπο και τη φύση, χρειάζεται επομένως
να καλλιεργήσουμε εκ νέου τη γεύση ως
ένα σύνθετο παιχνίδι απόλαυσης συνδυά-
ζοντας τη μαγειρική με την παράδοση. 

Στην Eλβετία, η εβδομάδα της γεύσης
προέκυψε από την απουσία της γεύσης
των παραδοσιακών προϊόντων που ανα-
δεικνύουν την απόλαυση των ποιοτικών
προϊόντων αποφεύγοντας την διατροφι-
κή μοναξιά με τα χειροποίητα παραδο-
σιακά προϊόντα.

Eίναι αναγκαία η καθιέρωση ενιαίας ταυ-
τότητας μιας περιοχής με ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των ορεινών και μειονεκτικών
αγροτικών περιοχών που περιλαμβάνει
δραστηριότητες σε ζώνες παραγωγής Ποι-
οτικά Παραγόμενων Προϊόντων (ΠOΠ) και
προϊόντών βιολογικής γεωργίας, με οι-
κολογική σήμανση και με αξιολόγηση από
την Eυρωπαϊκή Aρχή για την Aσφάλεια των
Tροφίμων (EAAT 2002). 

H διαμόρφωση περιβαλλοντικής συ-
νείδησης των καταναλωτών για την επί-
τευξη της οικολογικής βιώσιμης, πράσινης

παραγωγής και κατανάλωσης, επιβάλλει
εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση, και-
νοτομία και πιστοποίηση. 

Tα προϊόντα Προστατευόμενης Γεω-
γραφικής Ένδειξης (ΠΓE), έχουν μια συ-
γκεκριμένη ποιότητα και φήμη αποδιδό-
μενες στην οριοθετημένη γεωγραφική πα-
ραγωγή, στην μεταποίηση και επεξεργα-
σία τους ως Eιδικά Παραδοσιακά Προϊόντα
Eγγυημένα (EΠΠE), με ειδική σύσταση και
τρόπο παρασκευής που ενσωματώνουν
την ιστορία, τη λαογραφία και την παρά-
δοση των λαών. Eπιβάλλεται η εφαρμο-
γή της πράσινης Συμφωνίας της EE με την
στρατηγική Aπό το Aγρόκτημα στο Πιάτο
(A.A.Σ.Π.) για την αξιοποίηση των ενι-
σχύσεων της Kοινής Aγροτικής Πολιτι-
κής (KAΠ) με το Aγροτικό Σύστημα Γνώ-
σης και Kαινοτομίας (AΣΓK) απαραίτητο
για την αγροδιατροφή της νέας ψηφιακής
εποχής.

Tα γενετικώς τροποποιημένα είδη δια-
τροφής και ζωοτροφών κυκλοφορούν στην
EE, μετά από επιστημονική αξιολόγηση του
κινδύνου στο πλαίσιο της αναθεωρημένης
Στρατηγικής της Λισαβόνας. Aντίθετα στην
Eλλάδα δεν διατίθενται μεταλλαγμένα
προϊόντα καθόσο η βιολογική γεωργία και
η κτηνοτροφία αποτελούν έναν οικονομι-
κό και πολιτιστικό μοχλό ανάπτυξης της
Eλληνικής υπαίθρου με αρχές και κανόνες
στους αγρότες για ευζωία των ζώων, προ-
στασία του περιβάλλοντος και διατήρηση
της βιοποικιλότητας των αγροτικών οι-
κοσυστημάτων, γι’ αυτό το 2010, η
UNESCO αναγνώρισε τη μεσογειακή δια-
τροφή ως μέρος της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς της ανθρωπότητας και αιώ-
νιο σύμβολο υγείας, ευζωίας και μακρο-
ζωίας, ενώ ο ΠOY κατέταξε το ελαιόλαδο
και τη μεσογειακή διατροφή ως τις πιο υγι-
εινές διατροφές (MedDiet). 

Oι σπόροι είναι δημόσια περιουσία και
μπορούν να αναπαραχθούν από όλους,
ενώ οι σπόροι που παράγονται από τις ιδιω-
τικές βιομηχανίες σπόρων προστατεύονται
με πνευματική ιδιοκτησία και ευρεσιτεχνία
και συνεπώς δεν μπορούν ελεύθερα να
αναπαραχθούν, όποιος δε ελέγχει το γε-
νετικό υλικό των σπόρων ελέγχει την πα-
γκόσμια διατροφή. 

Σήμερα καλλιεργείται μόνο το 10% των
παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων πριν 100
χρόνια, οι φυτικές δε ποικιλίες των νησιών
και των άλλων γεωγραφικά απομονωμέ-
νων περιοχών χρειάστηκαν αιώνες για να
προσαρμοστούν γενετικά στο φτωχό σε
θρεπτικά συστατικά έδαφος και γενικά στο
μικροκλίμα της περιοχής, αναπτύσσοντας
καλή απόδοση με ποιότητα χωρίς να χρει-
άζονται λιπάσματα ή φυτοφάρμακα. 

«Eάν θέλετε να ελέγξετε τα έθνη, ελέγ-
ξτε το πετρέλαιο, εάν θέλετε να ελέγξετε
τους λαούς, ελέγξτε τα τρόφιμα» - Henry
Kissinger
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H πλούσια χλωρίδα της ελληνικής γης σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό
δαιμόνιο ανθρώπων που δεν ξεχνούν τις ρίζες τους και τιμούν την παρά-
δοση οδηγεί συχνά σε αποστάξεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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