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made in paradise 
Το Πόρτο, η κουκλίστικη πόλη αλλά και σημαντικό εμπορικό 
λιμάνι της Πορτογαλίας, περιστοιχίζεται από τη μεγαλύτερη 

βιομηχανική ζώνη της χώρας. Μόνο που εκεί οι μεγάλες 
μονάδες παραγωγής σέβονται την πανέμορφη φύση που τις 

περιβάλλει όσο θα φρόντιζε κανείς τον κήπο του σπιτιού του. 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΙΑΔΗ 

 Ε
μείς εδώ φιλιόμαστε!» μου λέει με αφοπλιστικό 
χαμόγελο η Liliana Cachim, διευθύντρια μάρ-
κετινγκ της εταιρείας Grestel, όταν είδε την έκ-
πληξη στο πρόσωπό μου. Δεν γνωριζόμασταν, 
αλλά όλοι όσοι με συνάντησαν εκεί με φίλησαν 

σταυρωτά –άντρες γυναίκες– σαν φίλοι απ’ τα παλιά. Ήθε-
λα να δω από κοντά τον χώρο όπου κατασκευάζονται τα κε-
ραμικά Costa Nova, αυτά τα πολύχρωμα σερβίτσια που εξά-
γονται σε πάνω από 50 χώρες. Στη μονάδα της Grestel που 
επισκέφτηκα, πέρα από τα προϊόντα της Costa Nova και 
της Casafina, των brands που ανήκουν στην εταιρεία, κατα-
σκευάζονται και συλλογές εταιρειών όπως η Ralph Lauren 
Home, η Pottery Barn και η Anthropologie. Στη συνέχεια  
ανακάλυψα ότι εκεί, στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο στη 
βόρεια Πορτογαλία, σε έναν τόπο όμορφο, γαλήνιο, εξοχικό,  
κατασκευάζονται πολλά προϊόντα εταιρειών αντίστοιχης  
εμβέλειας παγκοσμίως. 
Η Κόστα Νόβα, περίπου 85 χιλιόμετρα νότια του Πόρτο, 
είναι ένα πολύχρωμο ψαροχώρι, με σπίτια ξύλινα, ζωγραφι-
σμένα ριγέ με έντονα χρώματα, τα οποία παλιά εκτελούσαν 
χρέη αποθηκευτικών χώρων για τους ψαράδες ενώ σήμε-
ρα έχουν μετατραπεί σε παραθεριστικά σπίτια. Ολοζώντανο 

μέρος το καλοκαίρι και έξοχα γαλήνιο τον Απρίλιο που το  
επισκέφτηκα. Πραγματική πηγή έμπνευσης. Όταν στάθηκα 
για λίγο να αφουγκραστώ τον τόπο γύρω μου, αμέσως κα-
τάλαβα αυτό που μου είχε πει λίγο νωρίτερα η Liliana: «Ό,τι 
φτιάχνουμε εδώ αποτυπώνει τη μοναδική ατμόσφαιρα που  
υπάρχει σ’ αυτό το χωριό, το μεσογειακό του στιλ, την αγάπη για 
τη ζωή, την οικογένεια και το καλό φαγητό. Μας αρέσει πολύ  
να τρώμε καλά, όλοι μαζί». Αυτό μου το επιβεβαίωσαν όλοι  
όσοι συνάντησα στο ταξίδι. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικοί και 
ανοιχτόκαρδοι, η οικογένεια είναι έννοια ιερή, η ώρα γύρω 
απ’ το τραπέζι απόλαυση. Οι πιο μεγάλες μονάδες παραγωγής  
στην ευρύτερη περιοχή είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Στο 
μυαλό μου η οικογενειακή επιχείρηση είχε άλλου τύπου συ-
ντεταγμένες. Στο Πόρτο ανακάλυψα ότι μπορούν να είναι πά-
ρα πολύ μεγάλες, πάρα πολύ οργανωμένες, και παράλληλα να 
λειτουργούν με μια αρμονία που αντανακλά τις σχέσεις των 
ανθρώπων που τις διοικούν, όσο και την τεράστια αγάπη για 
τον τόπο τους. Νιώθουν αξιοζήλευτα υπερήφανοι γι’ αυτό που 
είναι και γι’ αυτό που κάνουν. 
Τα κεραμικά είναι ένας τομέας στον οποίο οι Πορτογάλοι 
πρωτοπορούν εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι κομμάτι της 
παράδοσής τους. Οι μονάδες όπου τα κατασκευάζουν, κάθε 

άλλο παρά μικρά οικογενειακά κεραμεία είναι. Κι όμως, το 
αποτέλεσμα που βλέπεις σε κάνει να πιστεύεις ότι κάθε πιά-
το, κάθε φλιτζάνι, κάθε μπολ, φτιάχτηκε από τα χέρια ενός 
ανθρώπου που το αγαπάει. Πράγμα που δεν είναι μακριά 
απ’ την αλήθεια. Αλλά ο όγκος των προϊόντων που παρά-
γονται εκεί –πολλές χιλιάδες κομμάτια την ημέρα– είναι το 
αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας ανθρώπων και τερά-
στιων πολύπλοκων μηχανημάτων σε μια γραμμή παραγω-
γής που λειτουργεί για να τροφοδοτήσει ολόκληρο τον κό-
σμο με κεραμικά που μοιάζουν εντελώς χειροποίητα. Και 
μάλιστα σε μονάδες φιλικές προς το περιβάλλον. Η φύση  
είναι πολύτιμη και οι Πορτογάλοι τη σέβονται. 
Ταξίδεψα άλλα 150 χλμ. πιο νότια, προς το Σάο Μάμεδε, σε  
ένα τοπίο κάτι μεταξύ Πελοποννήσου και Τοσκάνης, γιατί  
ήθελα να δω και την έδρα της εταιρείας Value Ceramic. 
Εκεί ήρθε η επιβεβαίωση της πρώτης εντύπωσης. Φιλιά, 
χαμόγελα, χρώματα, μεράκι, μια τεράστια μονάδα παρα-
γωγής που εξάγει το 95% των προϊόντων της σε πάνω  
από 30 χώρες, η αίσθηση του χειροποίητου σε όλα τα 
κομμάτια, ο σεβασμός προς το περιβάλλον, τη βιωσιμό-
τητα και την αειφορία, ένας πλανήτης δημιουργίας και 
πρωτοπορίας. Δικά τους brand names με έξοχα κομμάτια, 

Το πολύχρωμο Πόρτο 
όπως απλώνεται κατά 
μήκος του ποταμού 
Δούρου. Στην αριστερή 
σελίδα, το περίπτερο 
του εργοστασίου της 
εταιρείας Burel στην 
έκθεση Maison & 
Objet τον Ιανουάριο, 
και παιχνίδια σε 
σχήμα φάλαινας από 
μάλλινο ύφασμα που 
φτιάχνει η Burel από 
υπολείμματα των υλικών 
παραγωγής στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής 
πολιτικής για μηδενικά 
απόβλητα. 
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αλλά και συλλογές για πελάτες όπως η Habitat – είδα  
μάλιστα και την καινούρια της συλλογή αλλά δεν τη φω-
τογράφισα γιατί δεν έχει λανσαριστεί ακόμα! 
Έχουμε πολλά κοινά οι Έλληνες με τους Πορτογάλους:  
από το ταμπεραμέντο, τη φύση, τη δημιουργικότητα, την  
αγάπη για τον τόπο μας, το φαγητό και την οικογένεια,  
μέχρι και τις οικονομικές δυσκολίες ως χώρα, τις οποίες  
πέρασαν κι εκεί και κατάφεραν να τις μεταμορφώσουν  
σιγά σιγά σε ευκαιρίες. Κάθε κομμάτι της παράδοσής τους  
έχει γίνει ένα εξαιρετικό εξαγώγιμο προϊόν. Ένας άλλος 
παραδοσιακός τομέας που ανέπτυξαν με αξιοζήλευτο τρόπο  
είναι η κλωστοϋφαντουργία. Οι παλιοί αργαλειοί, δεκάδες  
από αυτούς, παραταγμένοι με καμάρι πλάι σε μερικούς πιο 
σύγχρονους, ήταν ένα από τα πιο όμορφα θεάματα που είδα.  
«Στους Πορτογάλους, μας αρέσει η επικοινωνία και η  
εξερεύνηση. Θέλουμε τα προϊόντα μας να ταξιδέψουν πα-
ντού, όπως έκαναν οι θαλασσοπόροι πρόγονοί μας πριν από 
500 χρόνια, και να μεταδώσουν την αγάπη μας για την οι-
κογένεια και την παράδοση», μου είπε η Catarina Carvalho, 
μια υπέροχη κοπέλα που ζει μεταξύ Πορτογαλίας, Γερμα-
νίας και Ολλανδίας απολαμβάνοντας τη ζωή της και προ-
ωθώντας παράλληλα την οικογενειακή επιχείρηση, τη 
Vianatece, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια στο χωριό Βιάνα  
ντο Καστέλο, πάνω στην ακτογραμμή της Πορτογαλίας, 
περίπου 100 χλμ. βόρεια από το Πόρτο. «Να, εδώ η μη-
τέρα μου σχεδιάζει τσάντες και επιβλέπει την παραγωγή. 

είχα φανταστεί είναι τι σημαίνει «βιομηχανική ζώνη». Οι 
εικόνες που είχα στο μυαλό μου δεν είχαν καμία σχέση με 
την πραγματικότητα. Γι’ αυτό ήταν αποκάλυψη το ταξίδι  
στην περιοχή. Και γι’ αυτό μου τράβηξε περισσότερο το  
ενδιαφέρον η φιλοσοφία της βιομηχανικής παραγωγής. Οι 
μονάδες βρίσκονται ανάμεσα στα δέντρα, μέσα σε μια φύση 
ολοζώντανη, την οποία σέβονται στο έπακρο. Η έννοια της 
βιωσιμότητας αποκτάει άλλη μορφή. Είναι αγκαλιασμένη 
από μεγάλες οικογένειες που είναι περήφανες για τις ρίζες 
και τους προγόνους τους, από ανθρώπους που νοιάζονται 
εξίσου για το παρόν και για το μέλλον του τόπου. Η παρά-
δοσή τους είναι πολύ σημαντική, αλλά αναβιώνεται με τον 
πιο σύγχρονο τρόπο που μπορεί κανείς να φανταστεί. 
Μέσα στην πόλη μπήκα σε καταστήματα με ιστορία, όπως 
αυτό της εταιρείας Burel. Μια όαση από χρώμα, υφάσματα 
στο χέρι δουλεμένα, πάλι από παραδοσιακούς αργαλειούς, 
πάλι σε μεγάλες μονάδες παραγωγής, αλλά πάλι με τη σαφή 
ένδειξη που έλαμπε δείχνοντας την παράδοση, τον σεβασμό 
προς αυτήν και προς τα βουνά του τόπου – όπου το 1947 χτί-
στηκε το πρώτο εργοστάσιο της εταιρείας για να αναγεννηθεί 
το 2010 από ανθρώπους που αγάπησαν τον παραδοσιακό  
τρόπο ύφανσης του μαλλιού. 
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα ιστορία ζωντάνεψε μπροστά μου 
στο κατάστημα-μουσείο Claus Porto της εταιρείας Ach. Brito, 
που από το 1887 κατασκευάζει χειροποίητα σαπούνια με αρώ-
ματα από τα φυτά της περιοχής. Εκεί κατάλαβα ότι η ανάδειξη 

Έχω κι εγώ το δικό μου brand», μου λέει καθώς βλέπω 
τριγύρω μου, εκτός από τα είδη σπιτιού, κάτι υπέροχες τσά-
ντες, κοσμήματα και αξεσουάρ. Η Lethes Home, η Darono, 
η Moai, η Catari Not Absolute είναι brand names της  
οικογένειας. «Ξεκινήσαμε να υφαίνουμε παραδοσιακά 
χαλιά σε ξύλινους αργαλειούς, πάντα με γνώμονα την 
κυκλική οικονομία και τη δημιουργική ανακύκλωση. 
Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τα υλικά που περισ-
σεύουν στις μονάδες κλωστοϋφαντουργίας, ανακυκλώ-
νουμε τόνους από αυτά που θα πήγαιναν για πέταμα, και 
δημιουργούμε από χαλιά και μαξιλάρια μέχρι κουρτίνες, 
πετσέτες, σεντόνια, τα πάντα για ένα σπίτι. Όπως και αυτά 
εδώ τα αξεσουάρ», μου είπε, και στη συνέχεια πήγαμε να φάμε  
μαζί για να μιλήσουμε και να γνωριστούμε καλύτερα με τον 
τρόπο που οι Πορτογάλοι απολαμβάνουν περισσότερο. 
Τελικά το ταξίδι στο Πόρτο ήταν αποκάλυψη. Η ίδια η 
πόλη απλώνεται κατά μήκος των εκβολών του ποταμού 
Δούρου με τις υπέροχες γέφυρες (μία εκ των οποίων διά 
χειρός Γουστάβου Άιφελ), και από το 1996 είναι ενταγμένη  
στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς της UNESCO. Στην ευρύτερη περιοχή, πέρα από 
τη φυσική και αρχιτεκτονική ομορφιά που τη χαρακτηρί-
ζει, παράγεται και το ομώνυμο κρασί. Μέχρι εκεί, λίγο ως 
πολύ αυτά είναι γνωστά, όπως και το γεγονός ότι η βαριά  
βιομηχανία της Πορτογαλίας εδρεύει ως επί το πλείστον εκεί  
γύρω, στα βορειοδυτικά της χώρας. Εκείνο όμως που δεν 

Πάνω, το σαπούνι με 
σχήμα σαρδέλας και 

άρωμα από θαλασσινό 
αλάτι και λεμόνι, της 

εταιρείας Castelbel, με 
την υπέροχη συσκευασία 

του. Στο κέντρο, τα 
χαρακτηριστικά ριγέ 

χρωματιστά σπίτια 
στο θέρετρο Κόστα 

Νόβα και δεξιά το 
μπλε κεραμικό πιάτο 
της εταιρείας Costa 

Nova που εδρεύει στην 
περιοχή. Δεξιά πάνω, 
οι πολυβραβευμένες 

συσκευασίες για 
την ανδρική σειρά 

περιποίησης «Musgo 
Real» της εταιρείας Claus 

Porto. Μαξιλάρι από τη 
συλλογή «Tartufo» και 

πουφ «Patchwork» της 
εταιρείας Lethes Home.
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των προϊόντων τους είναι εξίσου σημαντική με την ανάδειξη  
της ιστορίας τους και της γης των προγόνων τους. Κοιτάζω γύρω  
μου κι έχω την αίσθηση ότι διακτινίστηκα στην Μπελ Επόκ, 
αλλά χωρίς τίποτα το παλιομοδίτικο. Σαν η εποχή εκείνη να 
μεταμορφώθηκε το 2019 σε μια εικόνα που φέρει το άρωμά 
της σε κάτι τόσο φωτεινά σημερινό που σχεδόν σε μπερδεύει.  
Πώς γίνεται αυτό; Γίνεται, όταν βρίσκεις τον τρόπο να συντη-
ρείς μια παράδοση για την οποία έχεις να υπερηφανευτείς. 
Στον έναν όροφο βλέπω στον τοίχο τα πορτρέτα των ανθρώ-
πων που έστησαν αυτή την επιχείρηση, που την ανέπτυξαν, 
που την ξαναζωντάνεψαν μετά την κρίση που πέρασε κατά  
τη δεκαετία του 1990, και τελικά την έφεραν στη σημερινή 
φάση της άνθησης, με εξαγωγές σε 50 χώρες, παρουσία σε 
μερικά από τα πιο γνωστά καταστήματα στη Νέα Υόρκη, στο 
Παρίσι, στο Λονδίνο και στο Τόκιο, αλλά και δικά της κατα-
στήματα στο Πόρτο, στη Λισαβόνα και στη Νέα Υόρκη. Η 
χειροποίητα ζωγραφισμένη συσκευασία των σαπουνιών, η  
εξαιρετική τους ποιότητα και τα τόσο ιδιαίτερα αρώματα εντυ-
πωσίασαν την Oprah Winfrey τη δεκαετία του 2000 και τα 
παρουσίασε στην εκπομπή της – γεγονός που εκτόξευσε τις 

Πάνω, κουτάλι και 
πιρούνι «Cocktail» της 

εταιρείας Herdmar. Κάτω, 
κομμάτια από τη συλλογή 

«Stack» της εταιρείας 
Value Ceramic.

πωλήσεις φυσικά. «Αλήθεια σου λέω, δεν ήταν δικό μας μάρ-
κετινγκ, εκείνη το αποφάσισε. Εμείς προσπαθήσαμε ξανά και 
ξανά τα επόμενα χρόνια αλλά δεν καταφέραμε να την πείσουμε  
να το ξανακάνει!» μου λέει η Marta Marcelo που με ξεναγεί  
με ενθουσιασμό στο τριώροφο κατάστημα. Η Marta οργα-
νώνει και σεμινάρια για παιδιά και μεγάλους δείχνοντάς τους 
στην πράξη πώς κατασκευάζονται τα προϊόντα της Claus. Με 
σπουδές στην Αμερική και προϋπηρεσία σε μεγάλες πολυε-
θνικές, αποφάσισε να γυρίσει πίσω στο Πόρτο, όπου γεννή-
θηκε, για να γίνει ένα κομμάτι της ομάδας που ζωντανεύει την 
πατρογονική παράδοση του τόπου της και την προωθεί σε  
όλο τον κόσμο. 
Λίγο πιο κάτω, στο κέντρο της πόλης, το κατάστημα της εται-
ρείας Castelbel ήταν άλλη μια όμορφη έκπληξη. Σαπούνια και 
αρώματα από φυτά γύρω από την πατρογονική γη Καστέλο 
ντα Μάγια, χειροποίητα, υπέροχα συσκευασμένα, και custom 
παραλλαγές για δώρα, με ονόματα και φράσεις χαραγμένες 
στην επιφάνεια. Εκεί μπροστά μου, σε έναν μεγάλο πάγκο, 
ολοκληρωνόταν ένα τμήμα της παραγωγής του σαπουνιού 
που ερωτεύτηκα: είναι λευκό, έχει το σχήμα σαρδέλας, κρέ-
μεται από ένα καφέ σκοινί για να το βάλεις στη βρύση (αν 
κι εγώ το έβαλα στην ντουλάπα μου) και είναι ειδικό για να 
πλένεις τα χέρια σου αφού καθαρίσεις ψάρια. Τα ψάρια και 
τα θαλασσινά αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της τοπι-
κής γαστρονομίας, ο Ατλαντικός απλώνεται στα πόδια τους 
και τον αγαπούν πολύ. Η ιδέα αυτή, το να διαμορφώνεις ένα 
κατάστημα σε ζωντανό μουσείο, είναι εκπληκτική. 
Την επομένη ξαναπήγα στην εξοχή, καμιά εκατοστή χιλιόμε-
τρα βορειοανατολικά του Πόρτο, όπου ήθελα να εξερευνήσω 
τη Herdmar, τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής μαχαιροπί-
ρουνων στην Πορτογαλία, και μάλιστα μία από τις μεγαλύτε-
ρες στον κόσμο. Βέβαια εκείνο που μου τράβηξε την προσοχή  
είναι ότι πρόκειται για μία ακόμη οικογενειακή επιχείρηση!  
Προϊόντα της βλέπουμε όλοι, παντού, είτε το ξέρουμε είτε όχι. 
Διότι δεν περιορίζεται στην παραγωγή των δικών της brand 
names. Εκεί, στην αξιολάτρευτη εξοχή του Γκιμαράες, κατα-
σκευάζονται προϊόντα για πελάτες όπως η Zara Home, για 
παράδειγμα. Η παραγωγή έχει τη δυνατότητα να αγγίξει τα 
100.000 κομμάτια ημερησίως και οι εξαγωγές τους γίνονται 
σε 70 χώρες. Βέβαια, το πρώτο που μου έδειξαν, ήταν ένα πορ-
τρέτο του παππού Manuel Marques, ο οποίος ξεκίνησε το 1911 
με 50 δολάρια να χτίσει αυτή την αυτοκρατορία που σήμερα 
διοικείται από την τρίτη γενιά της οικογένειας. Η Maria José 
Marques ανέλαβε να με ξεναγήσει. Η ίδια είναι επικεφαλής 
των εξαγωγών αλλά πρώτα μου σύστησε τους δύο γιους της 
με περηφάνεια. Τη θαύμασα αυτή τη γυναίκα. Ο τρόπος που 
μιλούσε μου γέννησε πολλά συναισθήματα. Αγαπάει τους 
ανθρώπους γύρω της όσο και τα παλιά και καινούρια –υπερ-
σύγχρονα και υπερπερίπλοκα– μηχανήματα που συνεισφέ-
ρουν στη γραμμή παραγωγής. Την ενδιαφέρει η έννοια της 
βιωσιμότητας όσο και η αψεγάδιαστη παραγωγή. Το περι-
βάλλον, έμψυχο και άψυχο, αποκτάει άλλη διάσταση όταν το 
κοιτάς μέσα από τα μάτια της. Ενσωματώνει με τον καλύτερο  
τρόπο τη νοοτροπία των Πορτογάλων που είχα γνωρίσει τις 
προηγούμενες μέρες. Με έβαλε και σε σκέψεις σχετικά με 
το πώς αντιμετωπίζουμε την παραγωγή στην Ελλάδα, αλλά 
αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία… m&d


