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       Η πρώτη ημέρα του τριήμερου επετειακού κύκλου εκδηλώσεων για τα 100 

χρόνια του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα» 

ξεκίνησε στις 5 Απριλίου 2019 με τη νεολαία της Νέας Αγχιάλου, τα Δημοτικά 

Σχολεία και το Γυμνάσιο – Λύκειο της Νέας Αγχιάλου, που είχαν την ευκαιρία να 

ξεναγηθούν στην έκθεση «Φέραμε στον κόρφο μας τα κλήματα». Οι μαθητές της Β΄ 

και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Νέας Αγχιάλου αρχικά, άκουσαν ιστορίες προσφυγιάς 

και συνεργατικότητας για τον οίνο και το αμπέλι μέσα από τις μνήμες του Αγροτικού 

Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου από τον υπεύθυνο σχεδίασης της 

έκθεσης δρ. Αλέξανδρο Καπανιάρη. Στη συνέχεια στο χώρο εκδηλώσεων της 

οργάνωσης παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ «Ένας αιώνας συνεταιριστικής 

συναντίληψης και αγώνα: Από την Πομόριε της Βουλγαρίας στη Νέα Αγχίαλο, 

Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα»». 

Ακολούθησε ξενάγηση και σύντομη ομιλία για την έκθεση και το ντοκιμαντέρ από 

τον υπεύθυνο σχεδιασμού των δράσεων και εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια 
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λειτουργίας που σχεδίασε, που έγραψε τα κείμενα και πραγματοποίησε την έρευνα 

για την ιστορική οργάνωση, δρ. Αλέξανδρο Καπανιάρη. 

Η έκθεση περιλάμβανε δέκα ενότητες με φωτογραφίες, ντοκουμέντα, καρτ ποστάλ, 

χειρόγραφα και άλλο σπάνιο υλικό συνοδευόμενο με κατατοπιστικά κείμενα, που 

τεκμηρίωναν το οπτικό υλικό. Αναλυτικότερα οι ενότητες: 1)Άμπελος και Οίνος στον 

Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο, 2)Το αμπέλι και ο οίνος στο Βυζάντιο και στην Ορθοδοξία, 

3)Το αμπέλι και ο οίνος στον λαϊκό πολιτισμό και την τέχνη 4) Οι Αγχιαλίτες 

πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας και η νέα πατρίδα τους 5) Η ίδρυση του 

Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγροτική Λαϊκή Τράπεζα Νέας Αγχιάλου «Η 

Δήμητρα» – Τα πρώτα χρόνια έως τον πόλεμο 1940-41 6) 1940-1960: ο Πόλεμος του 

1940-41, οι πρώτες προσπάθειες στην μεταπολεμική περίοδο και τα νέα βήματα της 

Οργάνωσης 7) Η στροφή προς την εμφιάλωση και τη βιομηχανική παραγωγή 8) Νέες 

εγκαταστάσεις, νέα προϊόντα και εκσυγχρονισμός της παραγωγής 9)Η περίοδος 

διασφάλισης της ποιότητας και οι νέες επενδύσεις 10) Παρελθόν, παρόν, μέλλον του 

Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα». 

 


