
H παρουσίαση της νέας Αqua Vita ήταν μόνο η αφορμή, για να βρεθούμε απέναντι στον Νίκο 
Κουτσιανά, τον συνιδρυτή της Apivita, της ελληνικής εταιρίας που έβαλε τα φυσικά καλλυντικά 
στο νεσεσέρ εκατομμυρίων ανθρώπων σ’ όλο τον κόσμο.       ΤΗΣ Λένας Τσουκαλά ΦΩΤΟ: Αντώνης Αντωνίου

ταν άρχιζαν πριν από 36 χρόνια κάποιοι τους έβλε-
παν ως ρομαντικούς ενώ κάποιοι άλλοι τους χαρα-
κτήριζαν τρελούς. Σήμερα, με βάση την πορεία 
τους, θα μπορούσαμε να παραδεχθούμε ότι είναι 
αληθινοί πραγματιστές. 
«Το 1972, η σύζυγός μου Νίκη κι εγώ, εμπνευσμέ-
νοι από την κοινωνία της μέλισσας, την ελληνική 
φύση, τις διδασκαλίες και τη σοφία του πατέρα της 

ιατρικής Ιπποκράτη, ιδρύσαμε την Apivita και αποφασίσαμε να μοιραστού-
με το πάθος μας για έναν καλύτερο τρόπο ζωής δημιουργώντας φυσικά, 
αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα ομορφιάς, υγείας και ευεξίας». 
Όπως μου ανέφερε ο Νίκος Κουτσιανάς από την αρχή ήταν εστιασμένοι 
στην προώθηση του «ευ και αεί επιχειρείν» (ηθική και βιώσιμη επιχείρηση), 

φιλοσοφία η οποία δίνει σε όλους μας και κυρίως στις επόμενες γενιές την ευκαιρία για ένα κα-
λύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.
«Πιστέψαμε και επενδύσαμε σταθερά στην αειφόρο προμήθεια και την προώθηση των θησαυρών της 
ελληνικής φύσης μέσω της επιστημονικής έρευνας, τεκμηρίωσης και της καινοτομίας», μου εξηγεί. 
Είναι εκπληκτικό ότι πάνω από 6600 αυτοφυή φυτά και πάνω από 1400 ενδημικά είδη και 
υποείδη υπάρχουν αποκλειστικά και μόνον στην ελληνική επικράτεια! Άρα είναι μια ανεξά-
ντλητη πηγή με αναρίθμητες ευκαιρίες δημιουργίας μοναδικών, καινοτόμων και ανταγωνιστι-
κών προϊόντων.
«Σήμερα, καλλιεργούμε τα δικά μας βότανα σε δικές μας εκτάσεις μέσω της Apivita Farm, δια-
τηρούμε τα δικά μας μελίσσια APIGEA και συνεργαζόμαστε με αγρότες και μελισσοκόμους σε 
όλη την Ελλάδα καθώς και με 72 ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια σε 21 χώρες για τη 
βελτιστοποίηση της αειφόρου γεωργίας, των μεθόδων μελισσοκομίας και την εξέλιξη και αρι-
στοποίηση των προϊόντων της Apivita. Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στη διάχυση της 
τεχνογνωσίας, ώστε η βιολογική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η 
παράλληλη ανάπτυξη της μελισσοκομίας να εξασφαλίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
μοναδικών ελληνικών ειδών και προϊόντων της μέλισσας που αποτελούν τη βάση των προϊόντων 
Apivita. Επιπλέον, ο στόχος της εταιρίας είναι κάθε προϊόν και υπηρεσία που προσφέρει να 
γίνεται με πρωτοβουλία για την αειφορία». Γι’ αυτό άλλωστε, οι ιδρυτές της Apivita εργοδοτούν 

ανθρώπους που καταλαβαίνουν και μιλούν την ίδια γλώσ-
σα, σε θέματα αειφορίας. Αυτό είναι το πνευματικό και 
διανοητικό τους κεφάλαιο και οι άνθρωποί τους, είναι 
αφιερωμένοι στον κοινό ανώτερο καλό σκοπό, είναι υπο-
στηρικτές της αειφορίας.
«Αυτή η δέσμευσή μας έχει πρόσφατα σφραγιστεί με βιο-
κλιματικό οικολογικό σχεδιασμό, η νέα έδρα και οι εγκατα-
στάσεις παραγωγής στον Μαρκόπουλο. Πρόκειται για μια 
επένδυση 15 εκατ. ευρώ, που έγινε αφορμή για κάποιους να 
μας χαρακτηρίσουν ξανά τρελούς που δεν επιλέξαμε για 
έδρα μας κάποια γειτονική χώρα όπου το κόστος επένδυσης 
θα ήταν 2 εκατ. ευρώ. Όμως αυτό είναι το σπίτι για την κυ-
ψέλη Apivita, που περιβάλλεται από βοτανικό κήπο, βιο-

λογικά γεωργικά προϊόντα και πράσινες στέγες, σημείο 
αναφοράς της αειφορίας και ένα κομβικό σημείο 
για την κοινωνική και περιβαλλοντική ανταλ-
λαγή γνώσεων. Η εφαρμογή του επιχειρηματι-

κού σχεδίου της Apivita για την  αειφορία, 
χωρίς καμία θυσία φαίνεται μια πραγματική 
πρόκληση, με δεδομένο το σημερινό οικονο-
μικό περιβάλλον στην Ελλάδα», μου εξηγεί ο 

κ. Κουτσιανάς. «Αποφασίσαμε να πάμε ενάντια 
στη γενικότερη δύσκολη οικονομική πορεία, καθώς 

πιστεύουμε ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ηθικής, της υπευθυνότητας και της εξά-
ντλησης  του κοινωνικού, φυσικού και πνευματικού μας κεφαλαίου. Είμαστε βέβαιοι ότι η μόνη 
διέξοδος είναι η καινοτομία που σχετίζεται με την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτή είναι η κύρια προτε-
ραιότητά μας, προκειμένου να υποστηρίξουμε ενεργά την επιχειρηματική πρακτική στην Ελλάδα 
και να επιτευχθεί μια υγιής και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη για την εταιρία μας, τη 
χώρα μας και για τον κόσμο».
Πάνω απ’ όλα όμως, εργάζονται αρμονικά και συνεργάζονται με τη φύση ώστε να προσφέρουν την 
προστιθέμενη αξία και τη σοφία της σε κάθε σταγόνα των προϊόντων Apivita. «Όλα αυτά για εμάς 
αποτελούν πυξίδα και μας ταξίδεψαν 35 χρόνια τώρα από την Ελλάδα και το φαρμακείο μας σε 
14 χώρες και 4 ηπείρους. Από την Ισπανία μέχρι την Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ, από 
την Κύπρο μέχρι τις ΗΠΑ με πάνω από 340 προϊοντικές δημιουργίες, απόσταγμα της 
μοναδικότητας και δύναμης της ελληνικής φύσης. Όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά αν δεν 
είχαμε συνοδοιπόρους ανθρώπους και συνεργάτες που πίστεψαν στο όνειρό μας».

Πέντε όροφοι, στη γωνία 
Σόλωνος και Κανάρη, στην 

καρδιά του Κολωνακίου,  στην 
Αθήνα, με έμπνευση την 

κοινωνία της μέλισσας και την 
ελληνική φύση, είναι 

αφιερωμένοι στην ολιστική 
προσέγγιση της υγείας και της 

ομορφιάς. Η Apivita
λειτούργησε στις αρχές του 

2014 το πρωτοποριακό 
κατάστημα The Apivita 

Experience Store και μας 
προκαλεί να ανακαλύψουμε 
μια μοναδική, προσωπική 

εμπειρία που αγγίζει όλες τις 
αισθήσεις. Εδώ 

πρωταγωνιστές είναι τα 
προϊόντα, και οι 13 

Ιπποκρατικές θεραπείες που 
αποτυπώνουν μοναδικά την 

απόλυτη εμπειρία της Apivita 
για την 

ευεργετική 
επίδραση των 

πολύτιμων 
μελισσοκομικών 
προϊόντων στην 
αναζωογόνηση 

του σώματος και 
του πνεύματος.

Η απόλυτη
εμπειρία

Ο

Το ολισΤικο 
όραμα της ApivitA
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Νίκος κουτςίαΝας

Πριν από 18χρόνια, μια αμιγώς κυπριακή εταιρεία η ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ με ιδρυτή 
τον Άριστο Πετρίδη φαρμακοποιό  πίστεψε στην APIVITA και στα φυσικά προϊόντα 
και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία στην Κύπρο. Σήμερα βλέπουμε το όραμα της APIVITA  
να πραγματώνεται   με επιτυχία στην πατρίδα μας.

Small Talk

bozou-e
Sticky Note
συνιδρυτή, με σύζυγό του τη Νίκη Κουτσιανά,

bozou-e
Sticky Note
«Αυτή η δέσμευσή μας έχει πρόσφατα σφραγιστεί με  το βιοκλιματικό κτίριο στο Μαρκόπουλο, τη νέα έδρα και εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας μας. Πρόκειται για μια επένδυση 15 εκατ. ευρώ, που έγινε αφορμή για κάποιους να μας χαρακτηρίσουν ξανά τρελούς που δεν επιλέξαμε για έδρα μας κάποια γειτονική χώρα όπου το κόστος της επένδυσης θα ήταν κατά πολύ χαμηλότερο. Όμως αυτό είναι το σπίτι μας, η  «κυψέλη» της  APIVITA και ταυτόχρονα μια επένδυση στην Ελλάδα. Είναι βιοκλιματικό, που σημαίνει ότι διαθέτει φυτεμένες στέγες, φωτοβολταϊκά, συστήματα συλλογής και αξιοποιησης των όμβριων υδάτων, εκμεταλλέυεται τη γεωθερμία για την ψήξη και θέρμανση του χώρου, σύστημα ανακύκλωσης των λυμάτων, ενώ περιβάλλεται από βοτανικό κήπο, διαθέτει ένα επισκέψιμο μελισσοκομείο,  και ένα μικρό λαχανόκηπο με βιολογικά γεωργικά προϊόντα. Αποτελεί  σημείο αναφοράς της αειφορίας και ένα χώρο γνώσης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας.»




