ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ
ημο Ανβύνζμο Σζαηίνδ
ΠΟΤΓΔ
Γεκκήεδηα ημ 1954 ζημ Βόθμ όπμο ηεθείςζα ημ ελαηάλζμ Γοικάζζμ. Σμ 1977 απμθμίηδζα από ημ Υδιζηό ηιήια ημο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ ιε ααειό "Λίακ Καθώξ. Ζ δζπθςιαηζηή ιμο ενβαζία ιε εέια «Μεηααμθή ημο ααειμύ Baumé ηαηά ηδ
γύιςζδ» δδιμζζεύηδηε ημ 1979 ζημ ζηαθζηό πενζμδζηό «Industrie delle Bevande» ηαζ
ακαδδιμζζεύηδηε ημ ίδζμ έημξ ζημ ζζπακζηό πενζμδζηό «La Semana Vitivinicola». ηδ
ζοκέπεζα βνάθηδηα ζημ δεύηενμ έημξ ημο «Ηκζηζημύημο Οζκμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Bordeaux» από όπμο ηαζ πήνα ημ πηοπίμ «Οζκμθόβμο Γαθθίαξ» (1978). Καηόπζκ ελεηάζεςκ, ιμο πμνδβήεδηε οπμηνμθία ιεηαπηοπζαηώκ ζπμοδώκ από ημ Απζθθμπμύθεζμ Ίδνοια. Σμ επόιεκμ έημξ βνάθηδηα ζημ ηνίημ έημξ ημο Ηκζηζημύημο Οζκμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Bordeaux απ’ όπμο ηαζ πήνα ημ δίπθςια «Σεπκμθόβμο
Οίκμο ηαζ Αιπέθμο» πμο επζηύνςζα ζημ ΓΗΚΑΣΑ ιε ανζειό 627/26-1-8. Πανάθθδθα παναημθμύεδζα ηα ιαεήιαηα ηαζ πήνα ημ δίπθςια «Γμηζιαζηή Κναζζώκ» ημο
Πακεπζζηδιίμο ημο Βordeaux. Δπζζηνέθμκηαξ πήνα ηαηόπζκ ελεηάζεςκ ηδκ άδεζα
ελαζηήζεςξ επαββέθιαημξ Οζκμθόβμο ηαζ βζα ηδκ Δθθάδα.
ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ
Έπς παναημθμοεήζεζ ημ ααζζηό πνόβναιια Μάνηεηζκβη ηδξ ΔΔΓΔ (1985). Έπς παναημθμοεήζεζ ημ ζειζκάνζμ «Σεπκζηή ηςκ πςθήζεςκ» ημο ΔΛΚΔΠΑ (1991). Παναημθμύεδζα (1992) ημ ζειζκάνζμ Μάνηεηζκβη Δλαβςβώκ ημο ΟΠΔ. Σμ 1986 παναημθμύεδζα ημ 1μ Παβηόζιζμ οκέδνζμ Ονβακμθδπηζηήξ δμηζιαζίαξ ηναζζώκ ζηδ Βανηεθώκδ. οιιεηείπα (1988) ζε εηπαζδεοηζηό ηαλίδζ ζηδ Γαθθία ζακ ιέθμξ ηδξ
ACTIM. οιιεηείπα ζηδκ επζηνμπή ηνζηώκ ζηδ Γζεεκή Δπζθμβή Κναζζώκ ζημ Μόκηνεαθ ημο Κακαδά (1990, 1992),ζε ακηίζημζπμ ζημ Πανίζζ ηαζ ζηδ Λζμοιπθζάκα. Δπίζδξ ζοιιεηείπα ζημκ Δονςπασηό δζαβςκζζιό βζα ημκ ηαθύηενμ Sommelier 1992, εηπνμζςπώκηαξ ηδκ Δθθάδα. Έπς πάνεζ ημ «Certificat ηαζ ημ Diplome d’ etudes Francaises» ηαεώξ ηαζ ημ «Diploma in English». Από ημ 1985 ςξ ιέθμξ ηδξ Έκςζδξ Δθθήκςκ Οζκμθόβςκ ζοιιεηείπα ζημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ. Γζεηέθεζα Γ. Γναιιαηέαξ
ημ 1987-1988 ηαζ Πνόεδνμξ ημ 1989-1991.
ΔΡΓΑΗΑ
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναιμκήξ ιμο ζηδ Γαθθία ενβάζηδηα βζα δζάζηδια ηνζώκ ιδκώκ ζηδκ μζκμπμζδηζηή εηαζνεία Quancard ηαζ ηαηά ηδκ μζκμπμζδηζηή πενίμδμ 1978
ζημ μζκμπμζείμ Dubourdieux.
Πνμζεθήθεδηα ζηζξ 1-9-81 ζηδκ Δθθδκζηή Δηαζνεία Οίκςκ ηαζ Οζκμπκεοιάηςκ Α.Δ
"ΒΟΣΡΤ", βκςζηή εηαζνεία παναβςβήξ ηναζζώκ, απμζηαβιάηςκ, ιπνάκηζ, μύγμο,
θζηέν ηαζ μζκμπκεύιαημξ, όπμο ηαζ ενβάζηδηα ςξ Υδιζηόξ-Οζκμθόβμξ οπεύεοκμξ παναβςβήξ ιέπνζ ηζξ 27-11-90. Αζπμθήεδηα ιε ηδ θεζημονβία ιδπακδιάηςκ αζοκεπμύξ
θεζημονβίαξ βζα ηδκ παναβςβή απμζηαβιάηςκ από ηναζί, ηδκ παθαίςζδ ηαζ ηδκ παναημθμύεδζδ ηςκ απμζηαβιάηςκ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ αενίμο πνςιαημβναθίαξ ζε όθα
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ηα ζηάδζα ηδξ αζμιδπακζηήξ ημοξ παναβςβήξ. ακ οπεύεοκμξ παναβςβήξ αζπμθήεδηα
ιε ηδκ παναβςβή απμζηαβιάηςκ μύγμο ηαζ θζηέν. Δπίζδξ αζπμθήεδηα ιε ηδκ παναβςβή μζκμπκεύιαημξ ζε ζοκεπή απμζηαηηζηά, ιε πνώηδ ύθδ ημ ηναζί ηαζ ηδ ιεθάζα
ημ 1986 ηαζ 1991 ζημ μζκμπκεοιαημπμζείμ ηδξ εηαζνείαξ ζημ Δνβμζηάζζμ ηδξ ζηδκ
Δθεοζίκα.
ημ πθαίζζμ ηςκ ενβαζζώκ ιμο μζκμπμίδζα ζηδ Πάνμ ημ πνώημ έημξ παναβςβήξ μίκμο Οκμιαζίαξ πνμεθεύζεςξ (1981), μίκμ θεοηό διίλδνμ ιε δζαημπή γύιςζδξ ζηδκ
πενζμπή Αηηζηήξ (1984), μίκμ ιε εηπύθζζδ ζε αηιόζθαζνα δζμλεζδίμο ημο άκεναηα
ζηδ Νειέα (1985), μίκμ θεοηό ιε εηπύθζζδ ιε ζηέιθοθα ζε παιδθή εενιμηναζία
(1988) ζε αζμιδπακζηή ηθίιαηα. Οζκμπμίδζα ημ 1994 ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεζζδκίαξ
ηαζ Νέα Αβπίαθμ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ από ημ 1991 ιέπνζ 1995 ζηδκ Νάμοζα (Οζκμπμζεία Μεθζηγακή).
Καηά ημ πνμκζηό δζάζηδια από 1-3-84 ιέπνζ 30-6-84 ενβάζηδηα ζακ Υδιζηόξ ζηδκ
εηαζνεία (απόζηαλδ ηαζ δζύθζζδ μνοηηεθαίςκ)"ΒΗΑΦΑΛΣ"Α.Δ. Από ηζξ 27-11-90
ιέπνζ ηζξ 30-6-95 ενβάζηδηα ζηδκ εηαζνεία "ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΚΖ"ΔΠΔ, εηαζνεία ειπμνίαξ μίκςκ ηαζ μζκμθμβζηώκ ζοιαμοθώκ. Σα δομ πνώηδ έηδ αζπμθήεδηα ηαζ ςξ πςθδηήξ μίκςκ ιζηνήξ παναβςβήξ ζε ηάαεξ ηαζ εζηζαηόνζα ηδξ πενζμπήξ Αεδκώκ. Ζ ζοκμθζηή ενβαζζαηή ιμο ειπεζνία, εηηόξ ηδξ δζδαηηζηήξ, ακένπεηαζ ζε 13 έηδ ηαζ 10 ιήκεξ.
ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ
Γδιμζίεοζα ιζα ζεζνά άνενςκ ζε δζάθμνα πενζμδζηά ηαζ ζημ πενζμδζηό ηδξ Έκςζδξ
Δθθήκςκ Οζκμθόβςκ ημο μπμίμο οπήνλα ιέθμξ ηδξ ζοκηαηηζηήξ επζηνμπήξ από ημ
1987 ιέπνζ ημ 1991. Από ημ 1993 είιαζ ηαηηζηόξ μνεμβνάθμξ ημο πενζμδζημύ «αεδκόναια» ηαζ «ΔΤ ΕΖΝ» δζαηδνώκηαξ ζηήθδ ηνζηζηήξ ηναζζώκ. οκμθζηά μζ δδιμζζεοιέκεξ ζεθίδεξ λεπενκμύκ ηζξ 1.500. Δίιαζ ιέθμξ ηδξ «Έκςζδξ Δθθήκςκ Γδιμζζμβνάθςκ ηαζ οββναθέςκ ηναζζμύ».
ΤΓΓΡΑΦΖ ΒΗΒΛΗΧΝ
Δίιαζ έκαξ από ημοξ ηνεζξ ζοββναθείξ ημο αζαθίμο "Σμ αζαθίμ ημο ηναζζμύ" (150 ζεθίδεξ) πμο έπεζ εηδμεεί από ηδκ Δθθδκζηή Αηαδδιία Οίκμο ηαζ ημο εηήζζμο μδδβμύ
Alpha Wine Guide πμο εηδίδεηαζ από ηδκ Γέζιδ Δηδμηζηή (2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Έπς βνάρεζ ημ αζαθίμ "Κάκς ημ δζηό ιμο ηναζί"
(1995, 112 ζεθίδεξ, εηδόζεζξ Φύπαθμο), "Σα Γαθθζηά ηναζζά" (2000 ζεθίδεξ 346,
εηδόζεζξ Φύπαθμο), "Κάκς ημ δζηό ηζίπμονμ ηαζ άθθα απμζηάβιαηα" (2000 ζεθίδεξ
159, εηδόζεζξ Φύπαθμο), ημ αζαθίμ "Δθθδκζηή Οζκμβκςζία" (1994, ζεθίδεξ 318) πμο
έπεζ εηδμεεί από ηδκ εηαζνεία Ζκίμπμξ ηαζ επακεηδμεεί ημ 2004 από ηζξ Δηδόζεζξ Φύπαθμο ( 325 ζεθίδεξ ) ηαζ ημ 2009 (625 ζεθίδεξ).."Πμημβναθία, πνώηεξ ύθεξ & παναβςβή αθημμθμύπςκ πμηώκ" (1994, 278 ζεθίδεξ, εηδόζεζξ Φύπαθμο) πμο επακεηδόεδηε ημ 1997 (311 ζεθίδεξ) . "Οζκμθμβία, από ημ ζηαθύθζ ζημ ηναζί " (1988, 248 ζεθίδεξ) πμο επακεηδόεδηε ημ 1994 (368 ζεθίδεξ, εηδόζεζξ Φύπαθμο) ηαζ ημ 2008 ( 516
ζεθίδεξ, εηδόζεζξ Φύπαθμο). "Οζκμθμβία ένεοκα ηαζ εθανιμβέξ" (2006, ζεθίδεξ 110,
εηδόζεζξ Φύπαθμο).
Οζ ζοκμθζηέξ πςθήζεζξ λεπενκμύκ ηζξ 100.000 ακηίηοπα.
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ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΟ Δ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Καηά ημ δζάζηδια ηδξ ζηναηζςηζηήξ ιμο εδηείαξ ημπμεεηήεδηα ζημ ενβαζηήνζμ Φοζζηήξ ηδξ πμθήξ Ηηάνςκ (Σνζημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ) όπμο ακέθααα ηδκ εηπόκδζδ
ηαζ δζδαζηαθία ενβαζηδνζαηώκ αζηήζεςκ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ ζπμθήξ (1980-1981).
Από ημ 1987 ιέπνζ ημ 1995 ενβάζηδηα ςξ ςνμιίζεζμξ ηαεδβδηήξ ζημ Σιήια Οζκμθμβίαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Πμηώκ ημο ΣΔΗ Αεήκαξ δζδάζημκηαξ εεςνία ηαζ ενβαζηήνζα
ηςκ ιαεδιάηςκ ‘Πνώηεξ ύθεξ αθημμθμύπςκ πμηώκ’, ‘Σεπκμθμβία ηαζ ακάθοζδ απμζηαβιάηςκ’ ηαζ ‘Ονβακμθδπηζηόξ έθεβπμξ μίκςκ ηαζ πμηώκ’. Σμκ Ημύθζμ ημο 1995 ιεηά από εηθμβή δζμνίζηδηα ςξ Καεδβδηήξ Δθανιμβώκ ζηδκ «Σεπκμθμβία ηαζ πμζμηζηόξ έθεβπμξ απμζηαβιάηςκ» ηαζ ημ 2005 ιεηαηνάπδηε δ εέζδ ιμο, ηαηόπζκ απόθαζδξ εηθεηημνζημύ, ζε ηαηηζηή εέζδ Δπίημονμο ηαεδβδηή ζηδκ μπμία οπδνεηώ ιέπνζ
ζήιενα. Ο ζοκμθζηόξ πνόκμξ δζδαζηαθίαξ ζε ζδνύιαηα ακώηαηδξ εηπαίδεοζδξ λεπενκά ηα 20 έηδ. Γζα ηα ςξ άκς ενβαζηήνζα έπς εηπμκήζεζ εβηεηνζιέκεξ δζδαηηζηέξ ζδιεζώζεζξ ηαζ δδιζμονβήζεζ ηζξ ακηίζημζπεξ αζηήζεζξ. ημ ηιήια Οζκμθμβίαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Πμηώκ ημο ΣΔΗ Αεήκαξ έπς εζζδβδεεί ηαζ επζαθέρεζ 38 πηοπζαηέξ ενβαζζώκ
μζ ιζζέξ ηςκ μπμίςκ είκαζ πεζναιαηζηέξ.
Γζα ηα ενβαζηήνζα ηαζ εεςνία ηςκ ιαεδιάηςκ «Πνώηεξ ύθεξ αθημμθμύπςκ πμηώκ»,
«Σεπκμθμβία ηαζ ακάθοζδ απμζηαβιάηςκ» ηαζ «Ονβακμθδπηζηόξ έθεβπμξ μίκςκ ηαζ
πμηώκ» έπς ζοββνάρεζ ακηίζημζπεξ ζδιεζώζεζξ ηαζ έπς εέζεζ ζε θεζημονβία ηζξ αζηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζε αοηέξ. Σμ ενβαζηήνζμ απμζηαβιάηςκ δζαεέηεζ άιαοηεξ
απόζηαλδξ ακμλείδςημοξ, πάθηζκμ ηαζ βοάθζκδ απμζηαηηζηή ζηήθδ ιε δίζημοξ. Δπίζδξ αένζμ πνςιαημβνάθμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ζπμοδαζηώκ. Σμ ενβαζηήνζμ μνβακμθδπηζημύ έθεβπμο δζαεέηεζ 18 ακελάνηδηεξ εέζεζξ μνβακμθδπηζηήξ δμηζιαζίαξ ιε
αημιζηό κζπηήνα, ροβείμ ζοκηήνδζδξ ηαζ ροβείμ ζεναζνίζιαημξ ηναζζώκ.
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟ ΣΔΗ
Έπς ιεηάζπεζ ςξ ιέθμξ ζημ δζμζηδηζηό ζοιαμοθίμο, ιέθμξ εηθεηημνζηώκ, ζηδκ ζύκηαλδ ημο κέμο πνμβνάιιαημξ ημο Σιήιαημξ, επζηνμπέξ πνμιδεεζώκ, επζηνμπέξ αλζμθόβδζδξ οπμρδθίςκ, αλζμθόβδζδ Σιήιαημξ, ζηδκ δζμνβάκςζδ ζοιιεημπήξ ζε εηεέζεζξ ηαζ ζε όπμζμ άθθμ ηαεήημκ ιμο ακαηέεδηε από ημ Σιήια.
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ηζξ 4-7-2005 πανμοζίαζα επζηοπώξ ζημ Υδιζηό ηιήια ημο Πακεπζζηήιζμο Παηνώκ
ηδ δζδαηημνζηή ιμο δζαηνζαή πμο είπα λεηζκήζεζ ημ 2001, ιε εέια : «Δνοενά μζκμπμίδζδ ιε αηζκδημπμζδιέκα ηύηηανα ζε ζηενεά οπμπνμσόκηα πμημπμζίαξ», οπό ηδκ επίαθερδ ημο ηαεδβδηή η. Αεακάζζμο Κμοηίκα.
ηα πθαίζζα ηδξ δζαηνζαήξ έβζκε εθζηηή δ αηζκδημπμίδζδ ηοηηάνςκ γύιδξ ζε δζάθμνα
παναπνμσόκηα πμημπμζείαξ όπςξ ζηαθίδεξ, θεθθμί ηα μπμία ιπμνμύκ κα πνδζζιεύζμοκ βζα επακαθαιαακόιεκεξ γοιώζεζξ. Οζ παναβόιεκμζ μίκμζ ιπμνμύκ κα πνδζζιμπμζδεμύκ ηόζμ βζα άιεζδ ηαηακάθςζδ όζμ ηαζ βζα ηδκ παναβςβή μίκςκ ιε ζημπό ηδκ
πανάβςβδ απμζηαβιάηςκ, ηαεανήξ αθημόθδξ ή αζμηαοζίιςκ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ
ζαηπάνςκ έβζκακ ακαθύζεζξ ιε οβνή πνςιαημβναθία εκώ ηα πηδηζηώκ ζοζηαηζηά ιεθεηήεδηακ ιε Αένζμ Υνςιαημβναθία, ηόζμ ιε απ εοεείαξ έκεζδ ζε ηθαζζηή ζηήθδ
όζμ ηαζ ιε Αένζμ Υνςιαημβναθία ζε ζοκδοαζιό ιε θαζιαημβναθία ιαγώκ
(GC/MS) ιεηά από ιενζηή απμννόθδζδ ζε ίκα (SPME).

3

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΣΔ
Πναβιαημπμίδζα ηζξ αηόθμοεεξ 5 δδιμζζεύζεζξ ςξ ηύνζμξ ενεοκδηήξ ζε δζεεκή πενζμδζηά ακαβκςνζζιέκμο ηύνμοξ ιε ηνζηέξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ 2 ιεηά ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ
εέζδξ ιμο ζε Δπίημονμ ηαεδβδηή.
1. A. Tsakiris, A. Bekatorou, C. Psarianos, A.A. Koutinas, R. Marchant and I.M. Banat. Immobilization of yeast on dried berries for use in dry white wine making Food
Chemistry, 87(1), 11-15, 2004.
2. Tsakiris A., Sipsas V., Bekatorou A., Mallouchos A., Koutinas A. Red Wine making by immobilized Cells and Influence on Volatile Composition. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 52 1357-1363, 2004.
3. Tsakiris A., Kourkoutas Y., Dourtoglou V, Koutinas A.A., Psarianos C., Kanellaki
M. Wine Production By Immobilized Cells on Dried Berries in Sensory Evaluation
Comparison with Commercial products. Journal of the Science of Food and Agriculture, accepted 1-7-2005.
4. Argyris Tsakiris & Panagiotis Kandylis & Argyro Bekatorou & Yiannis Kourkoutas & Athanasios A. Koutinas Dry Red Wine Making Using Yeast Immobilized on
Cork Pieces. Appl Biochem Biotechnol DOI 10.1007/s12010-009-8905-4
5. Argyris Tsakiris & Athanasios A. Koutinas & Costas Psarianos & Yiannis Kourkoutas & Argyro Bekatorou A New Process for Wine Production by Penetration of
Yeast in Uncrushed Frozen Grapes. Appl Biochem Biotechnol DOI 10.1007/s12010009-8881-8
Γζα ηζξ πζμ πάκς δδιμζζεύζεζξ, οπάνπμοκ ιέπνζ ζηζβιήξ 17 εηενμακαθμνέξ.
Γζα ηζξ ιμκμβναθίεξ ημο 3 εηενμακαθμνέξ
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Έπς οπμαάθεζ (2010) ςξ ζοκημκζζηήξ πνόηαζδ ζημ πνόβναιια «Θαθήξ» ιε εέια :
«Παναβςβή απμζηαιάηςκ από βθοηάκζζμ».
ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ
1. International congress on bioprocesses in food Industries. Clermont Ferrand, 11-13
July 2004. ‘Red Wine making by immobilized cells’
2. International congress on bioprocesses in food Industries. University of Patras. 18 21 June 2006‘Use of Principal Component Analysis in Estimating the Market Value
of Wines Produced by Biotechnological Processes’.

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
Ζ πηοπζαηή ιμο ενβαζία βζα ηδκ απόηηδζδ ημο πηοπίμο Υδιείαξ ζημ Ανζζημηέθεζμ
Πακεπζζηήιζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ είπε βζα εέια ηδκ παναημθμύεδζδ ημο ααειμύ
Baume ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθημμθζηήξ γύιςζδξ. Γδιμζζεύηδηε ζημ Ηηαθζηό πενζμδζηό «Industrie dell bevande» ιε ηζηθμ «Realzione tra il grado acoolico di un vino e il
grado Baume del mosto», 1979 ηαζ ακαδδιμζζεύηδηε ημ ίδζμ έημξ ζημ Ηζπακζηό πενζ4

μδζηό «La Semana vitivinicola» ιε ηζηθμ «Relation entre el grado alcoholic de un vino
y el grado Baume de mosto»
Ζ πηοπζαηή ιμο ενβαζία βζα ηδκ απόηηδζδ ημο πηοπίμο ημο μζκμθόβμο ζηδ Γαθθία
είπε ςξ εέια ηδκ παναβςβή θεοηώκ ηναζζώκ ιε ηδκ κέα, βζα ηα δεδμιέκα εηείκδξ ηδξ
επμπήξ, απμθάζπςζδ ηαζ γύιςζδ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ηδκ ιεθέηδ ηςκ πηδηζηώκ ζοζηαηζηώκ ιε αένζμ πνςιαημβναθία, εκώ βζα ηδκ απόηηδζδ ημο πηοπίμο ημ
ηεπκμθόβμο ζηδκ αιπεθμονβία ηαζ μζκμθμβία πανμοζζάζηδηε ιε εέια ηδκ ιεθέηδ ηδξ
αιπεθμονβζηήξ πενζμπήξ ηδξ Υαθηίδαξ.
Αημθμύεδζε ιζα ιαηνά πενίμδμξ αζμιδπακζηήξ πναηηζηήξ ζηδκ «Δθθδκζηή Δηαζνεία
Οίκςκ ηαζ Οζκμπκεοιάηςκ», εηαζνεία πανάβςβδξ απμζηαβιάηςκ ιπνάκηζ, μύγμο ηαζ
ηαεανήξ αθημόθδξ, μζκμπμζήζεςκ ζε δζάθμνεξ αιπεθμονβζηέξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ.
ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ιμο ζηα Δνβαζηήνζα ηςκ Μαεδιάηςκ «Πνώηεξ Ύθεξ
Αθημμθμύπςκ Πμηώκ», «Σεπκμθμβία ηαζ Ακάθοζδ Απμζηαβιάηςκ» δδιζμύνβδζα
πνςηόηοπεξ αζηήζεζξ βζα ηδ εηπαίδεοζδ ηςκ ζπμοδαζηώκ άθθα ηαζ επέαθερα πηοπζαηέξ ιε πεζναιαηζηό ιένμξ ηαζ αζαθζμβναθζηέξ όπςξ μζ αηόθμοεεξ :
-Μέεμδμξ ακάθοζδξ πηδηζηώκ ζοζηαηζηώκ απμζηαβιάηςκ ιε ηδκ εθανιμβή ρδθζαημύ μθμηθδνςηή ζοκδεδειέκμο ιε ζοζηεοή αενζμύ πνςιαημβναθίαξ 1999Πεζναιαηζηή.
-Μαεδιαηζημί οπμθμβζζιμί ηδξ θεζημονβίαξ απμζηαηηζηώκ ζηδθώκ ακαηαεμνζζιμύ
ηαζ απόζηαλδ αθημμθμύπςκ δζαθοιάηςκ 1988- Πεζναιαηζηή
-Καηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαηά ηδκ αζοκεπή απόζηαλδ 1999- Πεζναιαηζηή
-Παναβςβή απμζηάβιαημξ από ιαύνδ γάπανδ 2000- Πεζναιαηζηή
-Παναβςβή Οοίζηζ από ηνζεάνζ. 2001- Πεζναιαηζηή.
-Πεζναιαηζηή ζοζηεοή ζοκεπμύξ απμζηάλεςξ μίκμο 2001- Πεζναιαηζηή
-ύβπνμκεξ ιεθέηεξ βζα ηα απμζηάβιαηα 2002 –Βζαθζμβναθζηή
-Απμζηάβιαηα ιήθμο 2002- Πεζναιαηζηή
-ηαθίδα Δκοδάηςζδ Δηγαπάνςζδ 2003- Πεζναιαηζηή
-ύβηνζζδ δζαπςνζζηζηήξ ζηακόηδηαξ απθήξ απόζηαλδξ ηαζ απόζηαλδξ ιε οδναηιμύξ
μλζημύ μλέμξ από οδαηζηά ηαζ οδνμαθημμθζηά δζαθύιαηα 2004-Πεζναιαηζηή
-Εζαακία 2005-Βζαθζμβναθζηή
-Δπζζηδιμκζηέξ δδιμζζεύεζξ βζα ηα αθημμθμύπα πμηά 2007- Βζαθζμβναθζηή
-Ζθεηηνμκζηή ιύηδ ηαζ αθημμθμύπα πμηά 2009- Βζαθζμβναθζηή
-Μέηνδζδ ζζδήνμο ζε αθημμθμύπα πμηά 2009- Πεζναιαηζηή
-Πνμζδζμνζζιόξ ηαναιεθμπνώιαημξ ζηα αθημμθμύπα πμηά 2009- Πεζναιαηζηή
-Ο αιπεθώκαξ ημο Bordeaux 2009 - Βζαθζμβναθζηή
-Πνμζδζμνζζιόξ ακδεόθδξ ζημ Ούγμ ιε αένζμ πνςιαημβναθία 2010- Πεζναιαηζηή
-Ζ ζδιαζία ηδξ πνμκζάξ ζημκ παβηόζιζμ αιπεθώκα
Σμ 2001 λεηίκδζα ηδκ δζηηαημνζηή ιμο δζαηνζαή ιε εέια πανάβςβδ ενοενώκ μίκςκ
ιε αηζκδημπμζδιέκα ηύηηανα ζε παναπνμσόκηα πμημπμζίαξ, οπό ηδκ επίαθερδ ημο ηαεδβδηή Αεακάζζμο Κμοηίκα ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Πάηναξ πμο πανμοζζάζηδηε ημ
2005. Αοηή είπε ςξ ζοκέπεζα ηδκ εκαζπόθδζδ ιε εέιαηα πμο αθμνμύκ ηδκ ηεπκζηή
ηδξ αηζκδημπμίδζδξ ζημκ ημιέα ηςκ γοιώζεςκ ηαζ ηδκ δδιμζίεοζδ ηςκ αηόθμοεςκ
δδιμζζεύζεςκ ζε πενζμδζηά ιε ηνζηέξ.
1.A. Tsakiris, A. Bekatorou, C. Psarianos, A.A. Koutinas, R. Marchant and I.M. Banat. Immobilization of yeast on dried berries for use in dry white wine making Food
Chemistry, 87(1), 11-15, 2004.
ηδκ ενβαζία αοηή ηύηηανα γύιδξ Saccharomyces cerevisiae ημο ειπμνζηά δζαηζκμύιεκμο ζηεθέπμοξ Uvaferme 299 αηζκδημπμζήεδηακ ζε νόβεξ λδνήξ ζηαθίδαξ ηδξ πμζ5

ηζθίαξ ζμοθηακίκα ιε ζημπό ηδ δδιζμονβία εκόξ αηζκδημπμζδιέκμο αζμηαηαθύηδ βζα
ηδκ πανάβςβδ θεύηςκ λδνώκ μίκςκ. Πανάθθδθα έβζκακ επακαθαιαακόιεκεξ γοιώζεζξ ιε εθεύεενα ηύηηανα ημο ζδίμο ζηεθέπμοξ ιε ζημπό ηδκ ζύβηνζζδ ηςκ παναβόιεκςκ μίκςκ. Ζ ιεθέηδ ηδξ γύιςζδξ ηςκ ζαηπάνςκ έβζκε ιε οβνή πνςιαημβναθία. Ο
αηζκδημπμζδιέκμξ αζμηαηαθύηδξ ανέεδηε ζηακόξ βζα γοιώζεζ ζε εενιμηναζίεξ ιεηαλύ 15 μCηαζ 25 μC. Μεθεηήεδηε δ πενζεηηζηόηδηα ζε ακώηενεξ αθημόθεξ ιε ηδ αμήεεζα αένζαξ πνςιαημβναθίαξ ηαζ ανέεδηακ ιζηνέξ πενζεηηζηόηδηεξ ζε πηδηζηή μλύηδηα, ιεεακόθδ, ηαζ αηεηαθδεΰδδ. Σμ αηζκδημπμζδιέκμ ζύζηδια έδεζλε πμθύ ηαθή ζηαεενόηδηα βζα δζάζηδια ημοθάπζζημκ 4 ιήκεξ, ηάηζ πμο δίκεζ ηδκ δοκαηόηδηα πνήζδξ
αοηώκ ηαζ έηημξ πενζόδμο ηνύβμο ιε ζημπό ηδκ πανάβςβδ απμζηαβιάηςκ ηαζ ηαεανήξ αθημόθδξ. Γζαπζζηώεδηακ μνβακμθδπηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλύ ηςκ ηναζζώκ πμο
πανανίπεδηακ από αηζκδημπμζδιέκα ηύηηανα ηαζ αοηώκ πμο πανανίπεδηακ από εθεύεενα ηύηηανα ημο ζδίμο ζηεθέπμοξ.
2. Tsakiris A., Sipsas V., Bekatorou A., Mallouchos A., Koutinas A. Red Wine making by immobilized Cells and Influence on Volatile Composition. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 52 1357-1363, 2004.
Πανήπεδζακ ενοενά ηναζζά από ηόηηζκα ηαηεροβιέκα ζηαθύθζα ηδξ ενοενήξ πμζηζθίαξ Αβζςνβίηζημ ιε ηδ πνήζδ ηοηηάνςκ γοιώκ αηζκδημπμζδιέκςκ ζε δομ είδδ λδνήξ
ζηαθίδαξ ζε εύνμξ εεμηναζζώκ 6 μC -30 μC. Γζα ημ ζημπό αοηό δδιζμονβήεδηε έκα
είδμξ ακηζδναζηήνα, δελαιεκήξ γύιςζδξ ζηακήξ κα επζηνέρεζ ημ δζαπςνζζιό ηςκ
ζηέιθοθςκ ηςκ ενοενώκ ζηαθοθζώκ από ηζξ αηζκδημπμζδιέκεξ γύιεξ. ηα παναβόιεκα από ηζξ επακαθαιαακόιεκεξ γοιώζεζξ ηναζζά εηηζιήεδηακ δ παναβςβζηόηδηα, ηα
μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ μ ζπδιαηζζιόξ ηςκ πηδηζηώκ εκώζεςκ. Σα αηζκδημπμζδιέκα ηύηηανα ήηακ ζηακά βζα ηδκ παναβςβή λδνώκ ενοενώκ μίκςκ αηόια
ηαζ ζημοξ 6 μC. Ζ ζύζηαζδ ηςκ ηναζζώκ εηηζιήεδηε Αένζμ Υνςιαημβναθία ζε ζοκδοαζιό ιε θαζιαημβναθία ιαγώκ ( GC/MS) ιεηά από ιενζηή απμννόθδζδ ζε ίκα
(SPME). Μεθεηήεδηακ μζ ακώηενεξ αθημόθεξ εζηένεξ ηαζ πηδηζηά μλέα ηαζ αθθά
πηδηζηέξ εκώζεζξ ζε ζύβηνζζδ ιε ηναζζά πμο πανώεδζακ ηάης από ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ ιε εθεύεενα ηύηηανα. Ζ μνβακμθδπηζηή ζύβηνζζδ έδεζλε πνμηίιδζδ βζα ημ ηναζί
πμο πανανίπεδηε ζημοξ 6 μC.
3. Tsakiris A., Kourkoutas Y., Dourtoglou V, Koutinas A.A., Psarianos C., Kanellaki
M. Wine Production By Immobilized Cells on Dried Berries in Sensory Evaluation
Comparison with Commercial products. Journal of the Science of Food and Agriculture, accepted 1-7-2005.
ηδκ ενβαζία αοηή έβζκε μνβακμθδπηζηή εηηίιδζδ ηςκ ηναζζώκ πμο πανάπεδηακ από
αηζκδημπμζδιέκα ηύηηανα ημο ζηεθέπμοξ Uvaferme 299 αηζκδημπμζδιέκα ζε λδνέξ
γύιεξ ηαζ από εθεύεενα ηύηηανα ημο ζδίμο ζηεθέπμοξ ηαοηόπνμκα ιε ηδκ μνβακμθδπηζηή εηηίιδζδ νμγέ μίκςκ ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ. Ζ μνβακμθδπηζηή εηηίιδζδ έβζκε
από 11 δμηζιαζηέξ πμο είπακ πνμδβιέκςξ εηπαζδεοηεί ηαηάθθδθα. Πνμηάεδηε ιζα
ιέεμδμξ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ πζμ ζηακώκ δμηζιαζηώκ ααζζζιέκδ ζηδκ επακαθδρζιόηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ ηαζ ηδκ εβηονόηδηα ζημκ ιέζμ μνό ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Σα ηναζζά εηηζιδεήηακ βζα ηδκ ανςιαηζηή ημοξ έκηαζδ, πμθοπθμηόηδηα, ημιρόηδηα ηαζ ηδ ζοκμθζηή πμζόηδηα. Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ANOVA ημο πνμβνάιιαημξ SPSS έδεζλε όηζ οπήνπακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ
ζηδκ ααειμθόβδζδ ηςκ ηναζζώκ. Ζ βναιιζηή παθζκδνόιδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ
έδεζλε όηζ δ εηηίιδζδ ηδξ ημιρόηδηαξ είκαζ αύηδ πμο επζδνά ζηδκ ζοκμθζηή ααειμθόβδζδ ηςκ ηναζζώκ. Σμ ηναζί πμο πανανίπεδηε ιε αηζκδημπμζδιέκα ηύηηανα ανέεδηε κα έπεζ ορδθόηενδ πμζόηδηα από αοηό πμο πανανίπεδηε ιε εθεύεενα ηύηηανα.
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Με αάζδ ηζξ ανςιαηζηή πενζβναθή ηςκ ηναζζώκ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ακάθοζδ ηύνζςκ
δεδμιέκςκ ήηακ δοκαηή δ ηαοημπμίδζδ ηςκ ηναζζώκ πμο δμηζιάζηδηακ ζε επακαθαιαακόιεκεξ δμηζιαζίεξ
4. Argyris Tsakiris & Panagiotis Kandylis & Argyro Bekatorou & Yiannis Kourkoutas & Athanasios A. Koutinas Dry Red Wine Making Using Yeast Immobilized on
Cork Pieces. Appl Biochem Biotechnol DOI 10.1007/s12010-009-8905-4. 27January
2010
Έβζκε αηζκδημπμίδζδ γοιώκ Uvaferme 299 ζε ηειάπζα θεθθώκ ηαζ μ αζμηαηαθύηδξ
πμο δδιζμονβήεδηε πνδζίιεοζε βζα επακαθαιαακόιεκεξ γοιώζεζξ ιε ζημπό ηδκ παναβςβή ηναζζώκ. Ο αζμηαηαθύηδξ ήηακ ηαηάθθδθμξ ηόζμ βζα δζαοβή όζμ ηαζ βζα ιδ
δζαοβή ηναζζά ζε εενιμηναζίεξ πμο ηοιαζκόηακ από 0 μC -25 μC. Οζ πνόκμζ γύιςζδξ
ήηακ παιδθμί ηαζ πμθύ παιδθμί εκώ δ πθήνδξ γύιςζδ ηςκ ζαηπάνςκ έδεζλε όηζ ιε
ηδκ ιέεμδμ αοηή ιπμνμύκ κα παναπεμύκ λδνά ηναζζά αηόιδ ηαζ ζημοξ 0 μC από έκα
ζηέθεπμξ πμο ζε εθεύεενδ ηαηάζηαζδ δεκ ιπμνεί κα μθμηθδνώζεζ ηδ γύιςζδ. Ζ πανμοζία ημο θεθθμύ δεκ θαίκεηαζ κα επδνεάγεζ ηζξ πηδηζηέξ εκώζεζξ ηςκ παναβόιεκςκ
ηναζζώκ. Γζαπζζηώεδηε ιείςζδ ηςκ ζζμαιοθζηώκ αθημμθώκ ηαζ πηδηζηήξ μλύηδηαξ
ζε ηναζζά πμο γοιώεδηακ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ. Γζαθμνέξ ζημ άνςια ανεεήηακ
ιε ηδ αμήεεζα αένζαξ πνςιαημβναθίαξ ζε ζοκδοαζιό ιε πνςιαημβναθία ιαγώκ.
5. Argyris Tsakiris & Athanasios A. Koutinas & Costas Psarianos & Yiannis Kourkoutas & Argyro Bekatorou A New Process for Wine Production by Penetration of
Yeast in Uncrushed Frozen Grapes. Appl Biochem Biotechnol DOI 10.1007/s12010009-8881-8. February 12, 2010
ηδκ ενβαζία αοηή πανάπεδηακ ενοενά ηαζ θεύηα ηναζζά πμο πνόεηορακ από ηδκ ημ
ποιό πμο δζαπςνίζηδηε ιε θοζζηή νμδ από άζπαζηα ηαηεροβιέκα ζηαθύθζα ακαθόβμο πνώιαημξ ηαηά ηδκ απόρολδ ηαζ πςνζζηά, από ημ ποιό πμο είπε παναιείκεζ ηαζ
γοιςεεί ιέζα ζηζξ νόβεξ. Οζ κέμζ αοημί ηύπμζ ηναζζώκ ζοβηνίεδηακ ιε ηναζζά πμο
είπακ παναπεεί ιε ζοιααηζηέξ ιεεόδμοξ από ζηαθύθζα ιεηά ηδκ απόρολδ ημοξ. Υδιζηέξ ηαζ πνςιαημβναθίεξ ακαθύζεζξ ιε αένζμ πνςιαημβναθία ηαζ ιζηνμεηπύθζζδ
ζηενεάξ θάζδξ ζε ζοκδοαζιό ιε ακάθοζδ ιάγαξ έδεζλακ πανειθενείξ ανςιαηζηέξ
εκώζεζξ αθθά ιε πμζμηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδ ζύζηαζδ ημοξ βζα ηα κέα είδδ ηναζζώκ. Σμ βεβμκόξ αοηό ενιδκεύεζ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ μνβακμθδπηζηώκ παναηηδνζζηζηώκ
ιεηαλύ ηςκ ηναζζώκ. Ζ πνμηεζκόιεκδ ιέεμδμξ επζηνέπεζ ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ παναβόιεκςκ ηναζζώκ από ζηαθύθζα ιέζα ζηδκ ίδζα δελαιεκή.
Ανβύνζμξ Σζαηίνδξ
Αεήκα 2010
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