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Ο αριθµός των µικροζυθοποιείων στην Ευρώπη ολοένα και αυξάνεται. Στις Ηνωµένες 

Πολιτείες τα µικροζυθοποιεία έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Γιατί 

υπάρχει τόσο µεγάλη ζήτηση σε µπύρες που παράγονται από µικροζυθοποιεία; Τι είναι 

µικροζυθοποιείο και τι εννοούµε  µε τον όρο craft beer;  Τι σηµαίνει απαστερίωτη και 

αφιλτράριστη µπύρα; Τι κάνει µια µπύρα να ξεχωρίζει; Αυτά µεταξύ άλλων θα 

συζητηθούν σε αυτή την παρουσίαση, περιγράφοντας την διαδροµή από το όραµα 

στην δηµιουργία ενός µικροζυθοποιείου στην Κύπρο, συνδυάζοντας τεχνογνωσία και 

αξιοποίηση ευκαιριών.  

Περιγραφή:

Χρίστος Αλεξίου

Ο Χρίστος Αλεξίου σπούδασε στο  Institute of Chemical Technology Prague στο κλάδο 

Engineering and Management in the field of: Technical physical and analytical chemistry at 

the faculty of Chemical Engineering.  Παράλληλα µε τις σπουδές του, ασχολήθηκε 

ιδιαίτερα µε την επιστήµη  της ζυθοποιίας αποκοµίζοντας πολύτιµες γνώσεις σχετικά µε 

την παραγωγή ζύθου. Πήρε µέρος σε εκπαιδευτικά σεµινάρια οργανοληπτικής ανάλυσης, 

γευσιγνωσίας και ανίχνευσης ουσιών στη µπύρα. Έχει εργαστεί σε µικρά ζυθοποιεία της 

Τσεχίας καθώς και στο πειραµατικό ζυθοποιείο του Τµήµατος Fermentation Chemistry 

στην Πράγα. Ως παραγωγός µπύρας µικρών ποσοτήτων,  έλαβε µέρος σε τοπικούς και 

διεθνείς διαγωνισµούς στην Τσεχία, λαµβάνοντας πρωτεία και διακρίσεις. Τα τελευταία 

τρία χρόνια έχει ασχοληθεί µε το επιχειρηµατικό πλάνο και τη δηµιουργία του «πίβο 

Microbrewery». Εδώ και ένα χρόνο είναι ο head brewer στο τµήµα παραγωγής µπύρας της 

επιχείρησης και ένας εκ των διευθυντών του  «πίβο Microbrewery».

Βιογραφικό Εισηγητών:

∆ρ. Θανάσης Πολυνείκης

Ο ∆ρ. Θανάσης Πολυνείκης σπούδασε Μαθηµατικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, αποκτώντας το πτυχίο του το 2005. Το 2006 έκανε µεταπτυχιακές 

σπουδές (MSc) µε θέµα «Mathematics with Modern Applications», στο University of York. 

Συνεχίζοντας τις σπουδές του στο University of Bristol, απέκτησε το 2009 το διδακτορικό 

του δίπλωµα στο Department of Engineering Mathematics. Η διατριβή του είχε τίτλο 

«Modeling and Analysis of Gene Regulatory Networks». Το 2010 µετακόµισε στη Νάπολη 

στην Ιταλία, όπου εργάστηκε σαν µεταδιδακτορικός ερευνητής στο Telethon Institute of 

Genetics and Medicine και στη συνέχεια στο University of Naples Federico II. Από το 2011 

µέχρι το 2016 εργάστηκε ως καθηγητής Μαθηµατικών στο Grammar School, στη 

Λευκωσία. Παράλληλα έχει ασχοληθεί µε την επιστήµη της ζυθοποιίας και είναι 

εκπαιδευόµενος ζυθοποιός. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει ασχοληθεί µε το επιχειρηµατικό 

πλάνο και τη δηµιουργία του «πίβο Microbrewery» στη Λευκωσία, όπου είναι ένας εκ των 

διευθυντών της επιχείρησης.  


