
3 ΕΩΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Γαστρονομικό, παραγωγικό και επιστημονικό 2ήμερο
Η κοπανιστή

Σάββατο 04/10
4    9:30-13:30 Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο 

Ημερίδα αφιερωμένη στην Κοπανιστή – Εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό 

 •  Έναρξη 9:30 π.μ. 
 •  Αννα Γρυπαρη – Φιλόλογος, ιστορικός, «Η κτηνοτροφία στη Μύκονο»
 •  Γιωργος Συριανος – Δημοτικός υπάλληλος, αγρότης, «Η τυροκομία στη Μύκονο»
 •   Γιωργος Ροζος – Κτηνίατρος (με διδακτορική διατριβή και αντικείμενο μελέτης την 

κοπανιστή), «Προϋποθέσεις για: άδεια σταβλικών εγκαταστάσεων μικρής δυναμικότητας/ 
ίδρυση μικρού τυροκομείου/ νόμιμη εμπορία-παραγωγή κοπανιστής. Ευεργετικά οφέλη από 
την κατανάλωση παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων – ειδική αναφορά στην Κοπανιστή»

 •  Ερωτήσεις

 •  Προβολή βίντεο με μαρτυρίες «Περί Κοπανιστής» του Δημήτρη Καλφάκη
 •  11:00-11:15 Διάλειμμα, καφές, δεκατιανό, από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο 

Γυναικών Μυκόνου & το Γρυπάρειο

 •  Ηλιας Μαμαλακης – Συγγραφέας και γευσιγνώστης, «Η ιστορία του τυριού στην Ελλάδα, 
από τους Γαλαξίες της θρέψης του Ηρακλή, ως την γαλακτοκομία και την κοπανιστή των 
Κυκλάδων»

 •  Ανδρεας Ανδρουλιδακης – Δημοσιογράφος, ειδικός σε θέματα οίνου, «Κοπανιστή και κρασί»
 •   Σερκος Χαρουτουνιαν – Καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 

«Πιστοποίηση παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ - προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ»

 •  Γιωργος Πιττας – Συγγραφέας, μέλος Δ.Σ. Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος &  
επικεφαλής του προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό», «Ελληνικό πρωινό, η πρώτη μύηση  
του επισκέπτη στους θησαυρούς της ελληνικής γαστρονομίας - ο ρόλος των τυροκομικών» 

 •  Δημητρης Ρουςουνελος – Συγγραφέας, ερευνητής γεύσης, «Γαστρονομικός τουρισμός,  
η περίπτωση της Μυκόνου» 

 •  Ερωτήσεις

  Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο δήμαρχος Μυκόνου  
κ. Κωνςταντινος Κουκας 
 
5   14:30 Γευσιγνωσία-γνωριμία των δημοσιογράφων ειδικού Τύπου,  

με κοπανιστές των Κυκλάδων
      •  Ακολουθεί κέρασμα από τον Σύλλογο Γυναικών «Ανωμερίτισσες» 

και εστιατόρια της Πλατείας Άνω Μεράς

Κυριακή 05/10 
6   11:00 Σινέ Μαντώ - Κήπος Μελετόπουλου  

Μαγειρεύουμε με κοπανιστή – Εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό 

Παρασκευή 03/10
Άφιξη προσκεκλημένων ομιλητών και δημοσιογράφων ειδικού Τύπου
1   Αρμονία οίνου-κοπανιστής, από ειδική ομάδα
2   Επίσκεψη προσκεκλημένων σε τυροκομείο
3   Δείπνο για τους προσκεκλημένους

ΔΗΜΟΣ MYKONOY
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