ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ) και το Περιφερειακό Τμήμα
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΚΔΜ) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
(ΕΕΧ), συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Οίνος και Πολιτισμός», την Πέμπτη
23 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:30 μ.μ. με 9:00.
Την Εσπερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τίμησε με την παρουσία
του ο τέως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κος Γιάννης Μπουτάρης και την
παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα.
Τα

θέματα

που

αναπτύχθηκαν

και

αντίστοιχοι

εισηγητές

είναι:

1. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ Η κα Μαγδαληνή Λειβαδιώτη είναι απόφοιτος
του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΠΑ.ΜΑΚ και είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού από το
Α.Π.Θ. Από το 2001 εργάζεται στο Κτήμα Γεροβασιλείου ως υπεύθυνη του
Μουσείου Οίνου Γεροβασιλείου και του τμήματος οινοτουριστικών-πολιτιστικών
εκδηλώσεων, σ’ ένα οινοποιείο πρωτοπόρο, στην υλοποίηση του διπτύχου Οίνος και
Πολιτισμός. Η κ. Λειβαδιώτη είναι κάτοχος διπλώματος γευσιγνωσίας και έχει
παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο. Η ομιλία της κας
Λειβαδιώτη είχε θέμα: «Κτήμα Γεροβασιλείου: Πολιτισμός από το αμπέλι στο
κρασί».
2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ Ο κ Άγγελος Ζαμάνης είναι Xημικός απόφοιτος ΑΠΘ με
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημική Τεχνολογία, κατέχει δίπλωμα
οινολογίας και είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ.
Σήμερα είναι ο Γενικός Διευθυντής της Agrovision. Ο Α. Θ. Ζαμάνης έχει εκπονήσει
μελέτες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ελβετία, είναι συγγραφέας με πολλές
επιστημονικές δημοσιεύσεις και κάτοχος τριών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην «εντατικοποίηση των διεργασιών» της
παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανικών μονάδων και στη διαχείριση αποβλήτων με
έμφαση στη βιομηχανική συμβίωση και κατ’επέκταση στην κυκλική οικονομία,
φιλοσοφία που εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία στην Agrovision, ένα ανερχόμενο
«μπουτίκ» οινοποιείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής που αξίζει να επισκεφτούμε. Ο κ.
Ζαμάνης παρουσίασε: «Ο Ακάνθιος Οίνος και η σύγχρονη εκδοχή του».
3. ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ Ο κ Άγγελος Ιατρίδης είναι Χημικός απόφοιτος του
ΑΠΘ, κάτοχος του διπλώματος DNO από το πανεπιστήμιο του Bordeaux,
επικεφαλής του κτήματος ΑΛΦΑ που συνδημιούργησαν με το Μάκη Μαυρίδη.
Πρόκειται για ένα ταλαντούχο οινολόγο και ένα πετυχημένο οινοποιό, Ταλαντούχος,
καθώς έχει συμβάλει στα πρώτα χρόνια της καριέρας του στη δημιουργία και το
ξεκίνημα αρκετών σημαντικών οινοποιείων, Κτήμα Τέχνη Οίνου, Κυρ-Γιάννη,
Κτήμα Παυλίδη, Emery, Κτήμα Εύχαρις είναι μερικά μόνο από αυτά. Είναι
πετυχημένος οινοποιός διότι επέλεξε το Αμύνταιο να δημιουργήσει και να αφήσει το
στίγμα του στον οινικό κόσμο. Το υπερσύγχρονο οινοποιείο του, ένα στολίδι
κόσμημα, αποτελεί προορισμό τον οποίο αναμφισβήτητα πρέπει να επισκεφτείτε και
τα κρασιά του από την πρώτη μέρα της γέννησής τους ξεχώρισαν και καταξίωσαν μια
πολυδύναμη αμπελουργική περιοχή, το Αμύνταιο, κάνοντας το παγκόσμια γνωστό.

Για αυτή ακριβώς τη ζώνη και τις δυνατότητές της αναφέρθηκε στην ομιλία του με
θέμα «Αμύνταιο, η αναγέννηση μιας πολυδύναμης αμπελοοινικής ζώνης».
4. ΜΑΡΙΑ ΝΕΤΣΙΚΑ Η κα Μαρία Νέτσικα είναι χημικός-οινολόγος,
δημοσιογράφος και συγγραφέας. Σπούδασε Χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
και στη συνέχεια οινολογία στη Γαλλία. Όταν επέστρεψε ασχολήθηκε ενεργά με τη
παραγωγική διαδικασία, σε μια αξιόλογη ζώνη ΠΟΠ τη Γουμένισσα για να την
κερδίσει όμως τελικά η οινική επικοινωνία και η εκπαίδευση επαγγελματιών και
καταναλωτών. Δημοσιογραφεί, γράφει βιβλία για το κρασί και τα τελευταία 20 και
πλέον χρόνια εκπαιδεύει τους οινόφιλους της Βόρειας Ελλάδας στο «Wine Club
THESSALONIKI ’96» μέσω του οποίου επαγγελματίες του κλάδου έχουν έρθει σε
επαφή με το απλό οινόφιλο κοινό δίνοντας μας τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και να
δοκιμάσουμε πάρα πολλά αξιόλογα κρασιά. Από το 2003, διοργανώνει τον Χάρτη
των Γεύσεων, τη σημαντικότερη οινική εκδήλωση/έκθεση κρασιών και
αποσταγμάτων στη Βόρεια Ελλάδα. Εκδίδει, επίσης από το 2003, το δωρεάν
διανεμόμενο περιοδικό Wine Plus magazine και είναι ο άνθρωπος που διαμόρφωσε
και συνεχίζει να εμπλουτίζει την κουλτούρα του οίνου και της γαστρονομίας στη
Θεσσαλονίκη. Με την εμπειρία που διαθέτει ήταν η πλέον αρμόδια να μιλήσει για
«Κρασί
και
εδέσματα
σε
αρμονικές
κλίμακες»
Την εκδήλωση συντόνισε η Αντιπρόεδρος του ΣΧΒΕ κα Άννα Γκουλιώτη και
απηύθυναν χαιρετισμό ο τέως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κος Γιάννης Μπουτάρης, ο
Πρόεδρος της ΕΕΧ Αναπλ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Κατσογιάννης, η Πρόεδρος του
ΣΧΒΕ Καθηγήτρια κα Ελένη Δεληγιάννη και η Πρόεδρος του ΠΤΚΔΜ Καθηγήτρια
κα Βικτωρία Σαμανίδου.
Για την εκδήλωση δόθηκε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Μαρία Σαμολαδά, από την
ομιλήτρια κα Νέτσικα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 107.1 και στο GRTimes:
https://www.grtimes.gr/ellada/i-m-netsika-gia-tin-ekdilosi-oinoskai?fbclid=IwAR1meQbZLZNVxiS0qRTaSSMh74hhHsTKE53M0IFzC4d4wLG5oS
LxWSnOxAQ

Ο ΣΧΒΕ και το ΠΤΚΔΜ ευχαριστούν θερμά όλους τους ομιλητές για την
ανταπόκρισή τους και τις πολύτιμες και πολύ κατατοπιστικές πληροφορίες στις
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες τους, καθώς επίσης και για τις ενέργειες τους προς
τα οινοποιεία τους για τη χορηγία των οίνων της δεξίωσης που ακολούθησε.

