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Χρειάζεστε την Τράπεζα Πειραιώς.
Για όσους αγρότες σχεδιάζουν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και στην ενεργειακή 
αναβάθμιση της εκμετάλλευσής τους, η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρος στη στήριξη της Αγροτι-
κής και της Πράσινης Οικονομίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις. Με την εμπειρία και την 
τεχνογνωσία που διαθέτει έχει διαμορφώσει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα για:

• Την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών 
• Τον ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering)
• Την αναβάθμισή του εξοπλισμού υφιστάμενων φωτοβολταϊκών σταθμών

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, ενημερωθείτε για τα νέα Προγράμματα 
Αγροτικών Φωτοβολταϊκών και βρείτε την αποτελεσματικότερη λύση για τις ανάγκες σας.

Για να «κρατήσετε» τον ήλιο 
χρειάζεστε νέα τεχνολογία. 

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ
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«Το παρόν έντυπο και οι πληροφορί-
ες που περιέχονται σ’ αυτό έχουν 
πληροφοριακό και μόνο χαρακτή-
ρα. Όλες οι πληροφορίες που περιέ-
χονται στο παρόν δεν συνιστούν 
οποιασδήποτε μορφής συμβουλή ή 
σύσταση,  και οι αναγνώστες θα 
πρέπει να λαμβάνουν επαγγελματι-
κή συμβουλή για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων θεμάτων και να μην 
βασίζονται στις πληροφορίες αυτού 
του εντύπου. Οι απόψεις που παρα-
τίθενται στα άρθρα/κείμενα απη-
χούν τις απόψεις των υπογραφό-
ντων και δεν εκφράζουν την Τράπε-
ζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς, οι 
διευθυντές της, οι υπάλληλοι και οι 
συνεργάτες της δεν εγγυώνται και 
δεν φέρουν καμία ευθύνη για την 
ακρίβεια, την πληρότητα ή την κα-
ταλληλότητα των πληροφοριών 
που περιέχονται στο παρόν. Η Τρά-
πεζα Πειραιώς αποποιείται ρητά κά-
θε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, 
έμμεση, ή παράπλευρη απώλεια 
ήθελε προκύψει από οποιαδήποτε 
ενέργεια, βασισμένη στο παρόν ή τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που πε-
ριέχονται σ’ αυτό.
 Απαγορεύεται η ολική ή μερική 
ανατύπωση, δημοσίευση ή αναπα-
ραγωγή χωρίς ειδική άδεια της εκ-
δότριας εταιρείας.»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Γάλα, ένα κομβικό προϊόν  
για την εθνική οικονομία

EDITORIAL ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ:

1,9 
εκ. τόνοι η συνολική 
εγχώρια παραγωγή 

γάλακτος

21% 
της συνολικής 
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παραγωγής 

γάλακτος είναι 
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πρόβειου γάλακτος

Τ ο φρέσκο γάλα, το γιαούρτι, 
η φέτα και τα υπόλοιπα ελ-
ληνικά τυριά, διατηρούν 
επάξια τη θέση τους στο 
τραπέζι των καταναλωτών 

ανά την υφήλιο.
Ο γαλακτοκομικός κλάδος κατέχει ση-

μαντικό ρόλο  για την ελληνική αγροτική 
οικονομία, ενώ παράλληλα συμβάλλει και 
στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομί-
ας.  Η κτηνοτροφία δεν είναι εύκολη υπό-
θεση, καθώς το ζωικό κεφάλαιο απαιτεί τη 
συνεχή προσοχή και φροντίδα του κτηνο-
τρόφου. Για τη βελτίωση της εκτροφής 
του χρειάζεται διαρκή υποστήριξη από 
επιστήμονες, όπως κτηνιάτρους, γεωπό-
νους, κ.ά. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντι-
κό ρόλο έχουν και τα προγράμματα γενε-
τικής βελτίωσης, με στόχο την αξιοποίηση 
των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, 
αλλά και την ανάπτυξη σύγχρονων και βι-
ώσιμων συστημάτων διαχείρισης των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Σήμερα, ο εκσυγχρονισμός της παρα-
γωγής του γάλακτος και η ορθολογικότε-
ρη οργάνωση σε επιχειρηματική βάση συ-
νιστούν αναγκαίες συνθήκες για την ανά-
πτυξη της κτηνοτροφίας. Στην Ελλάδα η 
ετήσια παραγωγή γάλακτος φθάνει σε 
1,96 εκατ. τόνους ετησίως. Απόδοση που 
μπορεί να αυξηθεί και ως εκ τούτου η συ-

νεισφορά του στην εθνική οικονομία να 
εξελιχθεί περαιτέρω. 

Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται τις 
ιδιαιτερότητες και τις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες του κλάδου της κτηνοτροφίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, ανέλαβε πρωτοβουλία 
χρηματοδοτικής στήριξης των κτηνο-
τρόφων, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 
ρευστότητας που έχουν, ιδιαίτερα αυτή 
την εποχή, αλλά και να υλοποιήσουν τα 
επενδυτικά τους σχέδια.

Τα προγράμματα Συμβολαιακής Κτη-
νοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, που 
«τρέχουν» την τελευταία 8ετία, με ορισμέ-

νες από τις πιο σημαντικές γαλακτοβιομη-
χανίες της χώρας, αποδεικνύουν ότι η ορ-
γάνωση, ο ορθολογισμός, η εμπιστοσύνη 
και η εξωστρέφεια αποδίδουν θετικά απο-
τελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες.

Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι μέσα από συ-
νέργειες δημιουργούν ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις.

Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι ακολουθούν 
την εποχή τους και εκσυγχρονίζονται. Δη-
μιουργούν σύγχρονες φάρμες με αυτόμα-
τα ρομποτικά συστήματα, στοχεύοντας 
στην αύξηση της παραγωγής, τη βελτίω-
ση της ποιότητας του γάλακτος, τη μείω-
ση του κόστους παραγωγής, τη μικρότε-
ρη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Το σύγχρονο μοτίβο της ελληνικής κτη-
νοτροφίας συμπληρώνεται από εγχειρή-
ματα, όπως:
•  της ψηφιοποίησης της αλυσίδας διακί-

νησης του ελληνικού γάλακτος, με στό-
χο την πάταξη των ελληνοποιήσεων, 
που υλοποιεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,

• το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
FORAGE4CLIMATE, που αφορά στη μεί-
ωση του «αποτυπώματος άνθρακα» 
(Carbon Footprint, CF), στο οποίο συμ-
μετείχε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.
Το τεύχος, που κρατάτε στα χέρια σας ή 

έχετε μπροστά στην οθόνη του PC, του 
laptop, του tablet ή του κινητού σας, δεν 
θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την 
καθοριστική συμμετοχή του ΕΛΓΟ Δήμη-
τρα. Τους ευχαριστούμε θερμά για όλη τη 
συνδρομή τους.

Ανατρέχοντας στις σελίδες του 19ου 
τεύχους του ΕΠΙ ΓΗΣ μπορείτε να μάθετε 
πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τις 
δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς, που αφο-
ρούν στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης, την ευφυή γεωργία, αλλά και 
το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας 
Project Future, που ανοίγει το δρόμο της 
αγοράς εργασίας στους νέους.

Η θερινή έκδοση του ΕΠΙ ΓΗΣ φιλοξενεί 
τον Αλιευτικό Τουρισμό και κλείνει με τις 
Επετειακές Δράσεις της Τράπεζας Πειραι-
ώς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821 και την επαναλειτουργία- στη με-
τά Covid- εποχή, των 9 Μουσείων του 
ΠΙΟΠ.

Καλή ανάγνωση!

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
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Η εξωστρέφεια είναι η απο-
λύτως αναγκαία συνθήκη 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας 
και των επιχειρήσεων, γε-

γονός που πιστοποιήθηκε τόσο στην πε-
ρίοδο της ύφεσης στη δεκαετία του 2010 
όσο και στην οικονομική κρίση που έφε-
ρε μαζί της η πανδημία. Πρόκειται για 
ένα μονόδρομο με δυσκολίες, αφού ο 
ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο είναι 
σκληρός και δύσκολος, αλλά οδηγεί στην 
πρόοδο και -κυρίως- εγγυάται ότι δεν θα 
υπάρξουν οδυνηρά πισωγυρίσματα. Μό-
νο τυχαίο δεν είναι ότι την τελευταία δε-
καετία το μοναδικό μέγεθος της ελληνι-
κής οικονομίας που αντιστάθηκε στην 
ύφεση και κατέγραψε θετικό πρόσημο εί-
ναι οι εξαγωγές, αποδεικνύοντας τη δυ-
ναμική της ελληνικής οικονομίας, η 
οποία αναμφίβολα πρέπει να 
αξιοποιηθεί. 

Η ίδια εικόνα ως προς την πορεία των 
εξαγωγών συνεχίζεται και τα δύο τελευ-
ταία χρόνια, παρά τη γενικευμένη ανα-
στάτωση στην οικονομική δραστηριότη-
τα ολόκληρου του πλανήτη, που υποχώ-
ρησε αισθητά λόγω του Covid. Συνολικά, 
την τελευταία δεκαετία, οι εξαγωγές αγα-

θών (χωρίς καύσιμα και πλοία) από τα 
15,6 δισ. ευρώ το 2010, έφτασαν το 2020 
στα 22,6 δισ. ευρώ, μια αύξηση σχεδόν 
50%. 

Το παράδοξο σε αυτή την υπόθεση εί-
ναι ότι τα τελευταία χρόνια η εξωστρέ-
φεια των ελληνικών επιχειρήσεων εντά-
θηκε, χωρίς η αναγκαία αλλαγή του πα-
ραγωγικού και οργανωτικού μοντέλου 
της χώρας να έχει προχωρήσει ουσιαστι-
κά. Επιπλέον, αυτές οι εξαγωγικές μας 
επιδόσεις δεν μετουσιώθηκαν, στο βαθ-
μό που θα ήταν αναμενόμενο, σε ουσια-
στική αύξηση του μεριδίου αγοράς στο 
διεθνές εμπόριο, ούτε αφορούν μεγάλο 
αριθμό επιχειρήσεων, καθώς σύμφωνα 
με τα διαθέσιμα στοιχεία λιγότερες από 
300 επιχειρήσεις πραγματοποιούν σχε-
δόν το 50% των εξαγωγών. 

Σε μεγάλο βαθμό η άνοδος των εξαγω-
γών συνδέεται με την ανταγωνιστική τι-
μολογιακή πολιτική που ακολούθησαν οι 
ελληνικές επιχειρήσεις σε μια προσπά-
θεια να εισέλθουν ή/και να διευρύνουν 
τη διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές, 
ώστε να ισοσκελίσουν τις απώλειές τους 
από τη μειωμένη εσωτερική ζήτηση. 

Παρά τη σημαντική μείωση του κό-
στους εργασίας κατά την τελευταία δεκα-

Η σημασία της 
εξωστρέφειας 
για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη  
της εθνικής 
οικονομίας 
Βασισμένο στην ομιλία  
του κ. Γ. Χαντζηνικολάου, Προέδρου  
της Τράπεζας Πειραιώς, στο 8ο Export 
Summit, με κεντρικό θέμα «Awareness:  
A Key Factor to Success»  
του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων
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ματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, σε συνδυα-
σμό με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί 
η κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία, 
θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και 
θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και των επιχειρήσεων. Άρα θα 
συμβάλουν στην εξωστρέφεια, ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος οι εξαγωγές να φτά-
σουν το 2024 στο 25% του ΑΕΠ, έναντι 
του 18% που είναι σήμερα.

Η αλήθεια είναι ότι στην πατρίδα μας 
όσο εύκολα μπορούν να λέγονται κάποια 
λογικά πράγματα, άλλο τόσο δύσκολα 
αποδεικνύονται στην εφαρμογή τους. 
Αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ, κι εσείς κι 
εμείς. Για να επιμείνουμε, ώστε μέσα από 
στοχευμένες και ολοκληρωμένες δράσεις 
και κίνητρα, η ελληνική οικονομία να 
μπορέσει να οικοδομήσει ένα σύγχρονο, 
βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Κάτι που 
απαιτεί κυρίως επενδύσεις στην έρευνα, 
στην καινοτομία, αλλά και σύγχρονη 
αντίληψη για τα δίκτυα πωλήσεων, τα 
logistics, το marketing. 

Η χώρα οφείλει να ενισχύσει τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, τη μετα-
ποίηση, τον πρωτογενή τομέα. Να σταθεί 
αρωγός σε όσους δημιουργούν υπεραξία 
για τα πρωτογενώς παραγόμενα προϊό-
ντα και να ανοίξει τους δρόμους της 
εξωστρέφειας. 

Όμως και οι ίδιες οι επιχειρήσεις πρέπει 
να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις. Το 
μοντέλο που θα ακολουθήσουν για να 
ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η ανταγωνι-
στικότητα των επιχειρήσεων δεν θα προ-
κύψει από κάποια συμβουλευτική εται-
ρεία ή ερευνητική ομάδα. Θα προκύψει 
κατά κύριο λόγο από το ένστικτο της επι-
χειρηματικότητας, την επιδίωξη του κέρ-
δους, τις επενδύσεις, μέσα από την ίδια 
τη δυναμική του επιχειρείν.

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται εδώ για 
να στηρίξει τον επιχειρηματικό κόσμο να 
προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Έμπρα-
κτη απόδειξη της στήριξης των ελληνι-
κών επιχειρήσεων είναι οι νέες χρηματο-
δοτήσεις της τράπεζας που θα ξεπερά-
σουν τα 22 δισ. ευρώ μέχρι και το 2024. 
Αλλά και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και η καθοδήγηση που προσφέρει στους 
πελάτες της. 

Η μετά Covid εποχή είναι η ευκαιρία 
για την Ελλάδα να διαβεί το κατώφλι της 
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Να πε-
ράσει σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών, 
που προσδιορίζονται κυρίως από την τε-
χνολογία. Για παράδειγμα ο αγροδιατρο-
φικός τομέας, ο οποίος πρωταγωνιστεί 
διαχρονικά στις ελληνικές εξαγωγές και 
του οποίου βασικός χρηματοδοτικός πυ-

λώνας είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Οι κίν-
δυνοι από την κλιματική αλλαγή, όπως η 
άνοδος της θερμοκρασίας και τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, κάνουν τους πολίτες 
πιο ευαίσθητους απέναντι στο περιβάλ-
λον, ενώ ως καταναλωτές επιλέγουν 
προϊόντα που παράγονται και μεταποι-
ούνται αφήνοντας το ελάχιστο έως μη-
δενικό, όπου είναι δυνατόν, περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα. Η ευαισθησία, που κά-
ποτε θεωρούνταν πολυτέλεια ή παραξε-
νιά, σήμερα γίνεται απολύτως 
κατανοητή και πολύ σύντομα θα αποτε-
λεί κεντρική επιλογή, συγκριτικό πλεονέ-
κτημα και απολύτως αναγκαία προϋπό-
θεση για να σταθεί κάποιος στις διεθνείς 
αγορές.

Η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής θέ-
σης, κλίματος, εδαφολογικών και ποικιλι-
ακών συνθηκών παράγει ποιοτικά προϊό-
ντα. Δεν πρέπει, όμως, μόνο να παράγου-
με προϊόντα. Πρέπει να σταθούμε και στο 
κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας, 
της αναζήτησης προϊόντων που καλύ-
πτουν τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες 
του καταναλωτικού κοινού. Επιπλέον 
πρέπει να τυποποιούμε και να πουλάμε 
καλά τα προϊόντα που παράγουμε, με 
έναν τελικό στόχο: Να καρπωθεί η χώρα 
την υπεραξία των εγχωρίως παραγόμε-
νων προϊόντων. Το προϊόν που παράγε-
ται στην Ελλάδα πρέπει να αφήνει το κα-
θετοποιημένο αποτύπωμα ανάπτυξης 
στη χώρα. 

Γι’ αυτό η Τράπεζα Πειραιώς, πέρα από 
τις χρηματοδοτήσεις, επικεντρώνεται 
στην αναγνώριση των τρόπων με τους 
οποίους θα μπορέσει να συμβάλει στην 
επίλυση δομικών προβλημάτων των επι-
χειρήσεων και να προσφέρει τις κατάλλη-
λες λύσεις. Στην περίπτωση της αγροδια-
τροφής ευνοεί τον εξαγωγικό προσανα-
τολισμό των πελατών της, εφαρμόζοντας 
μέχρι και συστήματα Εξαγωγικής Συμβο-
λαιακής Τραπεζικής στον αγροδιατροφι-
κό τομέα. Επιπλέον, προχώρησε σε στρα-
τηγική συνεργασία με την καινοτόμο 
εταιρεία ευφυούς γεωργίας 
NEUROPUBLIC για να υποστηρίξει 
έμπρακτα τις απαραίτητες αλλαγές στον 
τρόπο και τις μεθόδους παραγωγής, 
ώστε να γίνουν πιο αποδοτικές, οικονο-
μικά πιο συμφέρουσες και περιβαλλοντι-
κά πιο φιλικές. 

Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η Τρά-
πεζα Πειραιώς προσαρμόζεται στις εξελί-
ξεις, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί ση-
μείο αναφοράς. Θα συνεχίσει να παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη 
της χώρας και να υποστηρίζει με πάθος 
τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και την 
εξωστρέφεια της οικονομίας.

ετία, η βελτίωση των εξαγωγικών επιδό-
σεων της χώρας μας δεν ήταν αυτή που 
θα έπρεπε, καθώς η παραγωγικότητα 
ανά εργαζόμενο μειώθηκε σημαντικά σε 
απόλυτους αριθμούς, αλλά και σε σχέση 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Και τούτο κυρίως διότι οι ελληνικές 
εξαγωγές παραμένουν σχετικά μειωμέ-
νου τεχνολογικού περιεχομένου και χα-
μηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό οφεί-
λεται σε μεγάλο βαθμό στα χαμηλά επί-
πεδα επενδύσεων σε Έρευνα & Ανάπτυξη 
(R&D), αλλά και στις περιορισμένες άμε-
σες ξένες επενδύσεις που θα συνέβαλλαν 
καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό του 
παραγωγικού εξοπλισμού και στη μετα-
φορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο, τα γρα-
φειοκρατικά εμπόδια, το φορολογικό κα-
θεστώς και οι δυσκολίες σε σχέση με την 
επίλυση των συμβατικών διαφορών απο-
τελούν πρόσθετα εμπόδια που δυσχεραί-
νουν περαιτέρω την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας.

Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που 
αποτελεί ευκαιρία για να επιτύχουμε την 
αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Ο ψηφι-
ακός μετασχηματισμός της οικονομίας 
και οι «πράσινες» επενδύσεις που θα χρη-

Οι εξαγωγικές 
μας επιδόσεις 
δεν μετουσιώθη-
καν σε ουσιαστι-
κή αύξηση του 
μεριδίου αγοράς 
στο διεθνές 
εμπόριο. Λιγότε-
ρες από 300 επι-
χειρήσεις πραγ-
ματοποιούν σχε-
δόν το 50% των 
εξαγωγών 

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γ. Χαντζηνικολάου (δεξιά) με τον Σύμβου-
λο Εμπορικής και  Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς και πρόεδρο της 
Gaia Επιχειρείν, κ. Χρ. Αντωνιάδη (αριστερά)
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Η πρόσφατη πανδημία του 
Covid, όπως είναι λογικό, 
δεν άφησε ανεπηρέαστο 
ούτε τον αγροδιατροφικό 
τομέα. Λειτούργησε ως με-

γεθυντικός φακός αναδεικνύοντας τα 
προβλήματα της αλυσίδας παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής τροφίμων. Η 
ανάγκη για ανθεκτικότητα των διατροφι-
κών αλυσίδων εντάθηκε, ενώ παράλληλα 
η απαίτηση για ασφαλή τρόφιμα για 
όλους καθίσταται πλέον πιο επιτακτική 
από ποτέ. 

Η πανδημία σε συνδυασμό με τα συνε-
χώς εντεινόμενα ακραία καιρικά φαινόμε-
να έχουν φέρει αντιμέτωπα τα συστήματα 
τροφίμων με νέες προκλήσεις, όπως είναι 
η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση 
του εμπορίου, η τεχνολογική μετάβαση, η 
αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αλυσί-

δων αξίας, η αλλαγή προτιμήσεων των κα-
ταναλωτών, η δημογραφική αλλαγή και 
ηλικιακή ανανέωση, η ανάγκη προστασί-
ας των φυσικών πόρων. 

Η Ε.Ε., αντιλαμβανόμενη την αναγκαιό-
τητα ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης πολι-
τικής για την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας 
και τη βιωσιμότητα του συστήματος τρο-
φίμων, έχει θέσει στο επίκεντρο τη στρα-
τηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», για 
ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περι-
βάλλον σύστημα τροφίμων.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, ο ρόλος 
της νέας ΚΑΠ μπορεί να είναι καταλυτικός, 
με την πράσινη αρχιτεκτονική να προσφέ-
ρει μια βάση για την ορθότερη διαχείριση 
των φυσικών πόρων και, κατ’ επέκταση, 
την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 

Είμαστε ό,τι τρώμε

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Σπήλιος Λιβανός

Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων 
και Bουλευτής 
Αιτωλοακαρνανίας

Όμως, η απαίτηση για βιώσιμη γεωργία, 
που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη 
και την προστασία του περιβάλλοντος 
εξασφαλίζοντας επαρκή και ασφαλή τρό-
φιμα για όλους, δεν αποτελεί μόνο ευρω-
παϊκό πρόσταγμα αλλά και συνειδητή 
εθνική επιλογή μας. 

Ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων πρωτοστατούμε στις προσπά-
θειες για βιώσιμη παραγωγή και ασφαλές 
σύστημα τροφίμων. 

Με τις πολιτικές μας εξασφαλίζουμε τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια των τροφίμων 
-παραγόμενων και εισαγόμενων- στη χώ-
ρα, προστατεύοντας την υγεία και τα συμ-
φέροντα των καταναλωτών αλλά και δια-
σφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς.

Στηρίζουμε τους αγρότες και παραγω-
γούς μας, προσφέροντάς τους τις απαι-
τούμενες δυνατότητες ώστε να προσαρ-
μοστούν στις σύγχρονες ανάγκες για εν-
σωμάτωση καινοτομίας και ψηφιοποίηση 
της παραγωγικής διαδικασίας. Ενώ, επι-
πλέον, ενθαρρύνουμε την είσοδο νέων 
στην πρωτογενή παραγωγή και δίνουμε 
κίνητρα για την ενίσχυση των βιολογικών 
καλλιεργειών.

Παράλληλα, στηρίζουμε την ανάπτυξη 
πιο θρεπτικών και «φιλικών προς το περι-
βάλλον» προϊόντων διατροφής, σύμφωνα 
με τις σύγχρονες αντιλήψεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, βασική μας προτεραι-
ότητα αποτελεί η υλοποίηση ενός ολο-
κληρωμένου προγράμματος για την Ελλη-
νική Διατροφή με στόχο την ενίσχυση της 
ποιότητας και την αποτελεσματική προ-
βολή των προϊόντων μας, με έμφαση στα 
ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά τους. 
Γιατί, τελικά, είμαστε ό,τι τρώμε.

Γι’ αυτό και θεωρούμε επιβεβλημένη 
την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 
πολιτών για την αναγκαιότητα και τον ρό-
λο μιας πιο καλής, πιο σωστής, πιο υγιει-
νής διατροφής. Και ξεκινώντας από τους 
νέους και τα παιδιά, επιδιώκουμε την 
ένταξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμί-
δες, από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπι-
στήμιο, της ιδέας της αγροτικής παραγω-
γής, της ορθής υγιεινής διατροφής και της 
διαφύλαξης του περιβάλλοντος. 

Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε 
τους καταναλωτές μας αλλά και να στηρί-
ξουμε τους παραγωγούς και αγρότες μας, 
προκειμένου να πετύχουν αύξηση της πα-
ραγωγικότητας αλλά και της προστιθέμε-
νης αξίας των παραγόμενων προϊόντων 
τους. Και βεβαίως, για να προφυλάξουμε 
τη διατροφική αλυσίδα. Για την παραγωγή 
καλύτερων προϊόντων, για μια καλύτερη 
ζωή. Για εμάς και τα παιδιά μας. 

Η Ε.Ε., αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης πο-
λιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων, έχει θέσει στο επίκεντρο τη στρατη-
γική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα τροφίμων
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Χριστόδουλος 
Αντωνιάδης

Σύμβουλος Εμπορικής 
και Αγροτικής Τραπεζι-
κής της Τράπεζας Πει-
ραιώς και πρόεδρος της 
GAIA Επιχειρείν A.E. 

Ο εκσυγχρονι-
σμός της παρα-
γωγής του γάλα-
κτος και η ορθο-
λογικότερη ορ-
γάνωση σε 
επιχειρηματική 
βάση συνιστούν 
αναγκαίες συν-
θήκες για την 
ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας

Σ τις μέρες μας ένας αγρότης 
μπορεί να ζει -για παράδειγ-
μα- στις Σέρρες, ώστε να είναι 
εύκολα προσβάσιμες όλες οι 
υποδομές για την εκπαίδευση 

των παιδιών, και τα χωράφια που καλλι-
εργεί να βρίσκονται στο μαγευτικό Αηδο-
νοχώρι, σε απόσταση 50 χιλιομέτρων. Συ-
νήθως δεν είναι απαραίτητη η καθημερι-
νή παρουσία του στις καλλιέργειες, αφού 
η γη έχει τους δικούς της ρυθμούς και σε 
κάποιο βαθμό τη δική της αυτονομία. 
Αντίθετα, ο κτηνοτρόφος ζει κοντά στα 
ζώα του. Η φροντίδα τους -το τάισμα, το 
πότισμα, το άρμεγμα- είναι καθημερινή, 
χωρίς εξαιρέσεις. Το Σάββατο, την Κυρια-
κή, τη γιορτή, την αργία οι υποχρεώσεις 
του κτηνοτρόφου είναι ακριβώς ίδιες με 
οποιαδήποτε άλλη ημέρα των χρόνων 
που πέρασαν, αλλά και αυτών που έρχο-
νται. Γι’ αυτό στην κτηνοτροφία και στην 
παραγωγή γάλακτος ο ανθρώπινος πα-
ράγοντας είναι καθοριστικός και εκεί 
οφείλουμε να εστιάσουμε. 

Οι αριθμοί, όταν διαβάζονται σωστά, 
λένε την αλήθεια. Σήμερα στην Ελλάδα 
υπάρχουν 2.250 αγελαδοτρόφοι - γαλα-
κτοπαραγωγοί, οι οποίοι παράγουν ετη-
σίως περίπου 650.000 τόνους γάλα, το 
οποίο επαρκεί για την εγχώρια κατανά-
λωση φρέσκου γάλακτος, όπως και για 
την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού. Το 
50% της παραγωγής γίνεται στην Κεντρι-
κή Μακεδονία, ανάμεσα σε δύο μεγάλα 
ποτάμια, στον Αξιό και τον Στρυμόνα. Η 

Ο κτηνοτρόφος κλειδί για να πάει 
καλά η εγχώρια παραγωγή γάλακτος

Ελλάδα προκειμένου να καλύψει τις ανά-
γκες των γαλακτοβιομηχανιών της εισά-
γει περίπου άλλο 1.000.000 τόνους. Μόλις 
πριν από 25 χρόνια, το 1995, οι Έλληνες 
αγελαδοτρόφοι ήταν 10πλάσιοι σε αριθ-
μό, περί τους 24.300. Στη χώρα μας υπάρ-
χουν, επίσης, δεκάδες χιλιάδες μικρές, οι-
κογενειακές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύ-
σεις αιγοπροβάτων, οι οποίες παράγουν 
πάνω από 1.000.000 τόνους γάλα, το 
οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την 
παραγωγή ελληνικών τυριών, ορισμένα 
εκ των οποίων είναι μοναδικά στον 
κόσμο. 

Αυτοί οι αριθμοί σκιαγραφούν πολλά 
για έναν κλάδο που έδωσε και εξακολου-
θεί να δίνει πολλά στην εθνική οικονομία, 
ενώ υπό προϋποθέσεις η συνεισφορά 
του μπορεί να εξελιχθεί περισσότερο. 

Στο μεν αγελαδινό γάλα, η παραγωγική 
βάση της χώρας συρρικνώθηκε αφενός 
λόγω των ποσοστώσεων που επέβαλε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου λόγω 
της μείωσης του αριθμού των μικρών πα-
ραγωγών με 15 - 20 ζώα. Οι ανάγκες όμως 
αυξήθηκαν ιδιαίτερα από τη δεκαετία 
του 1990, όταν η επιτυχία που γνώρισε το 
ελληνικό γιαούρτι στο εξωτερικό ήταν 
τόσο μεγάλη που άλλαξε η οικονομική 
λειτουργία του κλάδου. Μέσω των εξα-
γωγών αναβαθμίστηκε η αξία της δου-
λειάς των παραγωγών και των μεταποιη-
τικών επιχειρήσεων. Στο δε αιγοπρόβειο 
γάλα, η σημασία που απέκτησαν τα ελλη-
νικά τυριά στη διατροφή, αλλά και η απο-

δοχή τους ως παραδοσιακό προϊόν με 
ονομασία προέλευσης στις διεθνείς αγο-
ρές, τα τελευταία 20 χρόνια έδωσαν ανα-
πτυξιακή ώθηση σε μια δραστηριότητα 
που ασκείται στην Ελλάδα χιλιάδες 
χρόνια. 

Στις μέρες μας η προμήθεια κάποιου 
γαλακτοκομικού προϊόντος είναι για τον 
καταναλωτή πολύ απλή υπόθεση. Από το 
ράφι του ψυγείου του σούπερ μάρκετ, 
στο καλάθι και από εκεί στο ταμείο. Τρεις 
απλές κινήσεις, οι οποίες, όμως, έχουν 
από πίσω τους πολύ κόπο, μεγάλες αγω-
νίες, απόλυτη συνέπεια και ένα σχετικά 
περιορισμένο οικονομικό όφελος. Επο-
μένως, ο εκσυγχρονισμός της παραγω-
γής του γάλακτος και η ορθολογικότερη 
οργάνωση σε επιχειρηματική βάση, ώστε 
να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες 
κλίμακος και ουσιαστική αύξηση εισοδή-
ματος για τους ηρωικούς μας κτηνοτρό-
φους, συνιστούν αναγκαίες συνθήκες για 
την ανάπτυξη του κλάδου. Για την προ-
σέλκυση νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα 
προσδώσουν δυναμισμό και προοπτική 
σε μία παραδοσιακή δραστηριότητα. 
Ήδη τα προγράμματα Συμβολαιακής 
Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, 
που «τρέχουν» τα τελευταία οκτώ χρόνια 
με ορισμένες από τις πιο σημαντικές γα-
λακτοβιομηχανίες της χώρας, αποδεικνύ-
ουν ότι η τάξη, η οργάνωση, ο ορθολογι-
σμός, η λογική της αγοράς και η εξω-
στρέφεια αποδίδουν θετικά αποτελέσμα-
τα για όλους τους συμμετέχοντες.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Σέρκος Α. 
Χαρουτουνιάν

Πρόεδρος 
του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Χ αρακτηριστικό της γεωργί-
ας στην Ελλάδα είναι ο μι-
κρός, πολυτεμαχισμένος 
κλήρος ο οποίος είναι διά-
σπαρτος σε περιοχές με πο-

λυποίκιλες εδαφοκλιματικές συνθήκες 
που περιλαμβάνουν υποαπλικά ορεινά 
περιβάλλοντα, εκτενείς υγροτόπους και 
γόνιμες πεδιάδες. Οι ιδιαιτερότητες αυτές 
στα παλαιότερα συστήματα ανάπτυξης εί-
χαν θεωρηθεί ως σημαντικά μειονεκτήμα-
τα. Όμως, σήμερα, συνδυαζόμενες με τη 
μακραίωνη ιστορία και παράδοση και 
την πλούσια βιοποικιλότητα είναι δυνα-
τόν να εκληφθούν ως ιδιαιτερότητες που 
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της 
αγροτικής παραγωγής και αβελτηρία για 
την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, δί-
νοντας ένα στέρεο υπόβαθρο για την 
αγροτική ανάπτυξη της χώρας μέσω 
στρατηγικής στροφής προς… ΤΗΝ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Στόχος η 
παραγωγή, κατοχύρωση και εμπορία προ-
ϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Παραδοσιακά, η ποιότητα των αγροτι-
κών προϊόντων & τροφίμων είναι συνυφα-
σμένη με τα οργανοληπτικά τους χαρα-
κτηριστικά (γεύση, άρωμα, υφή), το δια-
τροφικό περιεχόμενο (πρωτεΐνες, σάκχα-
ρα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.λπ.) και τις 
παραμέτρους εμπορευσιμότητας (συντη-
ρησιμότητα, διαθεσιμότητα, εμφάνιση, 

Τα Ευρωπαϊκά 
Συστήματα 
Ποιότητας και 
Πιστοποίησης 
Αγροτικών 
Προϊόντων 
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.

συσκευασία, τιμή). Σήμερα, στον κύκλο 
της ποιότητας έχουν υπεισέλθει και νέοι 
παράγοντες με κυριότερους την ασφά-
λεια (απουσία αλλοιώσεων και υπολειμ-
μάτων των φυτοφαρμάκων) και τις ευερ-
γετικές για την υγεία ιδιότητες. Για τα 
σύγχρονα ποιοτικά προϊόντα είναι πλέον 
προαπαιτούμενα στοιχεία η ασφάλεια, η 
πάταξη της νοθείας, η ιχνηλασιμότητα, η 
αποφυγή χρήσης GMO’s (γενετικά τροπο-
ποιημένων οργανισμών), η μη αντιποίηση 

ονομασίας και η αποφυγή παραπλάνησης 
των καταναλωτών. Για τη διασφάλιση των 
παραπάνω είναι πλέον απαραίτητα η κα-
τάλληλη πιστοποίηση, η συμμόρφωση και 
οι αυστηροί έλεγχοι ποιότητας.

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πολιτικής 
για τη διασφάλιση της καταγωγής, των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών και της αυθε-
ντικότητας των παραδοσιακών αγροδια-
τροφικών ευρωπαϊκών προϊόντων, η Ε.Ε. 
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Για τα σύγχρονα 
ποιοτικά προϊό-
ντα είναι πλέον 
προαπαιτούμενα 
στοιχεία η ασφά-
λεια, η πάταξη 
της νοθείας, η 
ιχνηλασιμότητα, 
η αποφυγή χρή-
σης γενετικά 
τροποποιημέ-
νων οργανισμών, 
η μη αντιποίηση 
ονομασίας και η 
αποφυγή παρα-
πλάνησης των 
καταναλωτών

Η διαδικασία πι-
στοποίησης ενός 
προϊόντος με ένα 
ευρωπαϊκό σήμα 
είναι χρονοβόρα 
και διαρκεί 2 με 3 
έτη, ανάλογα με 
την ποιότητα του 
φακέλου, τα 
στοιχεία που πε-
ριέχει και την 
αμεσότητα αντα-
πόκρισης στις 
παρατηρήσεις 
της αρμόδιας 
υπηρεσίας

ρος του καταναλωτικού κοινού οδήγησαν 
στην απόφαση του 2012 να συμπεριλά-
βουν και αντίστοιχα προϊόντα χωρών 
εκτός Ευρώπης. Σήμερα, με τα σήματα αυ-
τά έχουν κατοχυρωθεί συνολικά 3.833 
προϊόντα, από τα οποία 1.607 είναι τρόφι-
μα και τα υπόλοιπα οίνοι, ποτά και αρωμα-
τισμένοι οίνοι. 

Δικαιούχοι να αιτηθούν την καταχώριση 
μιας νέας ονομασίας είναι ομάδες παρα-
γωγών ή/και μεταποιητών (ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή ή σύνθεση) 
που παράγουν ή αποκτούν το αιτούμενο 
προϊόν. Η διαδικασία πιστοποίησης ενός 
προϊόντος με ένα ευρωπαϊκό σήμα είναι 
χρονοβόρα και διαρκεί 2 με 3 έτη, ανάλο-
γα με την ποιότητα του φακέλου, τα στοι-
χεία που περιέχει και την αμεσότητα αντα-
πόκρισης στις παρατηρήσεις της αρμόδι-
ας υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, για να κατοχυρωθεί ένα 
προϊόν ως Π.Ο.Π. θα πρέπει να έχει
 α) καταγωγή που ανάγεται σε μια συγκε-

κριμένη οριοθετημένη περιοχή, 
β) η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του να 

οφείλονται κυρίως στο ιδιαίτερο γεω-
γραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμ-
βάνει τους εγγενείς φυσικούς και αν-
θρώπινους παράγοντες, και

 γ) όλα τα στάδια της παραγωγής του να 
εκτελούνται εντός της γεωγραφικής αυ-
τής περιοχής.
Ως Π.Γ.Ε. θα πρέπει να

 α) κατάγεται μια από συγκεκριμένη γεω-
γραφική περιοχή ή χώρα,

 β) ένα συγκεκριμένο ποιοτικό του χαρα-
κτηριστικό ή η φήμη του αποδίδονται 
στη γεωγραφική του προέλευση, και 

γ) ένα τουλάχιστον από τα στάδια της πα-
ραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετη-
μένης γεωγραφικής περιοχής.
Ως Ε.Π.Ι.Π. θα πρέπει να 

α) παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, 
μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοι-
χεί σε παραδοσιακή πρακτική, και 

β) παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατι-
κά που είναι παραδοσιακά.

Το σήμα για τα προϊόντα ορεινής πα-
ραγωγής είναι σήμερα υπό κατάρτιση 
στην Ελλάδα και απευθύνεται σε προϊόντα 
από πρώτες ύλες ή ζωοτροφές (για ζώα 
εκτροφής) που προέρχονται από ορεινές 
περιοχές ή όσων η μεταποίηση έχει γίνει 
σε ορεινές περιοχές.

Κρίσιμα θέματα που θα πρέπει να διε-
ρευνηθούν για τη σύνταξη ενός φακέλου 
είναι:
• Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος που το «δένουν» με τον 
συγκεκριμένο τόπο;

• Αποδίδονται αυτά στις ιδιαίτερες εδαφο-
κλιματικές συνθήκες της περιοχής, σε 
παραδοσιακές ανθρώπινες πρακτικές 
καλλιέργειας ή παραγωγής προϊόντος, 
σε τοπικές ποικιλίες;

• Έχει αποκτήσει κάποια φήμη το προϊόν;
• Πώς ονομάζεται το προϊόν στο εμπόριο 

και στις καθημερινές συναλλαγές;
• Υπάρχουν στοιχεία (π.χ. αναλύσεις) που 

να πιστοποιούν τη διάκρισή του από άλ-
λα ομοειδή προϊόντα;

• Πωλείται συσκευασμένο;
• Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής του 

σε μεγαλύτερες ποσότητες;

Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει 81 προϊόντα 
Π.Ο.Π. και 31 Π.Γ.Ε. (σύνολο 112). Αυτά δια-
κρίνονται σε 
• 32 ελαιόλαδα (20 Π.Ο.Π. και 12 Π.Γ.Ε.)
• 23 τυριά (22 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.)
• 35 φρούτα-λαχανικά-ξηρούς καρπούς 

(17 Π.Ο.Π. και 18 Π.Γ.Ε.) 
• 11 επιτραπέζιες ελιές (10 Π.Ο.Π. και 1 

Π.Γ.Ε.)
• 2 κρέατα (ΠΟΠ)
• 9 λοιπά (7 Π.Ο.Π. και 2 Π.Γ.Ε.) 

Στο μητρώο των πιστοποιημένων επι-
χειρήσεων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, του Ορ-
γανισμού που πιστοποιεί και ελέγχει τους 
δικαιούχους της χρήσης των ενδείξεων 
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε., είναι ενταγμένες οι παρακά-
τω κατηγορίες προϊόντων (σε παρένθεση 
ο αριθμός των εμπορικών προϊόντων): Τυ-
ριά (660), Ελαιουργεία (323), Τυποποιητή-
ρια Ελαιολάδου (367), Εμπορία Ελαιολά-
δου (171), Χύμα διακίνηση Ελαιολάδου (8), 
Βρώσιμες Ελιές (80) και Λοιπά Φυτικά Είδη 
(165).

Είναι βέβαιο ότι τα χαρακτηριστικά 
των αγροδιατροφικών προϊόντων της 
χώρας επιτρέπουν την περαιτέρω ανά-
δειξη και κατοχύρωση ενός σημαντικού 
αριθμού προϊόντων. Όμως, η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να δομηθεί με βάση 
έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό και επιλο-
γή προϊόντων, κυρίως με βάση κριτήρια 
που σχετίζονται με την έκταση της προ-
στατευόμενης περιοχής και το μέγεθος 
της παραγωγής. Στόχος είναι η πιστο-
ποίηση και εμπορία όσων προϊόντων δι-
αθέτουν μια σημαντική ιστορικότητα, 
παράδοση, παραγωγική βάση, αλλά και 
ένα ώριμο επιχειρηματικό σχέδιο. Μελ-
λοντικά θα πρέπει να πιστοποιούνται 
μόνον τα προϊόντα με τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά που επιτρέπουν τη δημι-
ουργία ισχυρών αλυσίδων αξίας και συ-
νεργατικών σχημάτων εμπορίας (π.χ. δι-
επαγγελματικές ενώσεις παραγωγών), 
τα οποία θα αναλάβουν το δύσκολο έρ-
γο της εμπορίας τους στις παγκόσμιες 
αγορές. 

το 1993 δημιούργησε τα παρακάτω 
σήματα:
• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟ-

ΕΛΕΥΣΗΣ - Π.Ο.Π.
• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ-

ΔΕΙΞΗ - Π.Γ.Ε.
• ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΙΔΙΟΤΥ-

ΠΟ ΠΡΟΪΟΝ - Ε.Π.Ι.Π.
• ΠΡΟΪΟΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ευρεία αποδοχή και αναγνώριση της 
οποίας έτυχαν από ένα πολύ μεγάλο μέ-
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Μ ε τον όρο κλιματική 
αλλαγή εννοούνται οι 
μεταβολές του κλίματος 
της γης που οφείλονται 
στην υψηλή συγκέ-

ντρωση των αερίων του θερμοκηπίου 
(Green House Gases - GHG) στην ατμό-
σφαιρα τα οποία εκλύονται, κυρίως, από 
τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότη-
τες. Τα αέρια αυτά εκπροσωπούνται βασι-
κά από το διοξείδιο του άνθρακα, το υπο-
ξείδιο του αζώτου και το μεθάνιο.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί θέμα υψί-
στης σημασίας και προτεραιότητας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό χρηματοδο-
τεί τα τελευταία χρόνια ερευνητικά έργα με 
κύριο στόχο τη μείωση της περιβαλλοντι-
κής επιβάρυνσης από τον πρωτογενή και 
τον δευτερογενή τομέα για να μετριαστούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις στην κλιματική αλ-
λαγή. Ένα τέτοιο έργο είναι το 
FORAGE4CLIMATE (LIFE/15CCM/IT/
OOOO39) στο οποίο συμμετείχε το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με επιστημονι-
κό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Ζέρ-
βα. Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η ανά-

δειξη τρόπων με τους οποίους τα παραγω-
γικά συστήματα που σχετίζονται με την 
παραγωγή αγελαδινού και αιγοπρόβειου 
γάλακτος μπορούν να συμβάλουν στο με-
τριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

Το έργο υλοποιήθηκε στην Ιταλία για το 
αγελαδινό γάλα και στην Ελλάδα και τη 
Σαρδηνία για το αιγοπρόβειο γάλα, με βα-
σικές τιμές του αποτυπώματος του άν-
θρακα 1,26 καi 3,20 Kg-ισοδ. CO2/Kg γάλα-
κτος, αγελαδινού και αιγοπρόβειου αντί-
στοιχα, και στόχο τη μείωση των τιμών αυ-
τών κατά 5% τουλάχιστον.

Για τον προσδιορισμό της περιβαλλο-
ντικής επιβάρυνσης των επιμέρους κλά-
δων της ζωικής παραγωγής εφαρμόζεται 
η «ανάλυση του κύκλου ζωής» (Life 
Cycle Analysis or Assessment-LCA) των 
προϊόντων της. Η LCA χρησιμοποιείται για 
τον προσδιορισμό του «αποτυπώματος 
του άνθρακα» (Carbon Footprint - CF) 
που αποτελεί ένα σύνθετο δείκτη περι-
βαλλοντικής επιβάρυνσης και εκφράζει το 
άθροισμα των εκπεμπόμενων αερίων (CO2 
- διοξείδιο του άνθρακα, CH4 - μεθάνιο, 
Ν2O - υποξείδιο του αζώτου) σε ισοδύνα-

Κλιματική αλλαγή και παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος

Πρακτικές μείωσης του ανθρακικού του 
αποτυπώματος

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Γεώργιος Ζέρβας

Καθηγητής Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

μο CO2 με βάση την εξίσωση 
CF = CO2 + 28CH4 + 265N2O σε Kg CO2-

ισοδ./Kg κτηνοτροφικού προϊόντος
Τα παραγωγικά συστήματα εκτροφής 

γαλακτοπαραγωγών αιγοπροβάτων της 
xώρας μας μπορούν να χαρακτηριστούν 
αδρά, με βάση έναν αριθμό κριτηρίων, ως 
εντατικά (με ελάχιστη έως μηδενική βό-
σκηση), ημι-εντατικά (συνήθως μικτές 
γεωργο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) 
και εκτατικά (ημιορεινών και ορεινών πε-
ριοχών). Τα συστήματα αυτά παρουσιά-
ζουν υψηλή παραλλακτικότητα, με το 
ύψος της ετήσιας γαλακτοπαραγωγής, τον 
τύπο του σιτηρεσίου (ποσοστιαία αναλο-
γία χονδροειδών-συμπυκνωμένων ζωο-
τροφών) και την τιμή του αποτυπώματος 
του άνθρακα.

Στο έργο FORAGE4CLIMATE συμμετεί-
χαν 12 προβατοτροφικές και 8 αιγοτροφι-
κές μονάδες, αντιπροσωπευτικές, κατά το 
δυνατόν, των τριών παραπάνω παραγωγι-
κών συστημάτων. Με βάση τη μεθοδολο-
γία της ICPP (Intergovermental Panel on 
Climate Change) προσδιορίστηκε το απο-
τύπωμα του άνθρακα (CF) για το γάλα κά-
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Ο κύριος στόχος 
του έργου 
FORAGE4 
CLIMATE ήταν η 
ανάδειξη τρό-
πων με τους 
οποίους τα πα-
ραγωγικά συ-
στήματα που 
σχετίζονται με 
την παραγωγή 
αγελαδινού και 
αιγοπρόβειου 
γάλακτος μπο-
ρούν να συμβά-
λουν στο μετρια-
σμό της κλιματι-
κής αλλαγής

Τα αποτελέσμα-
τα προσδιορι-
σμού του αποτυ-
πώματος του άν-
θρακα κατέδει-
ξαν ότι τα 
εντατικά συστή-
ματα ζωικής πα-
ραγωγής έχουν 
μικρότερη περι-
βαλλοντική επι-
βάρυνση ανά μο-
νάδα παραγόμε-
νου κτηνοτροφι-
κού προϊόντος 
από τα εκτατικά

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 δείχνουν 
ότι το CF του γάλακτος, προβάτων και 
αιγών, των εντατικών παραγωγικών 
συστημάτων ήταν μικρότερο των 
αντίστοιχων ημι-εντατικών, και από αυτό 
των αντίστοιχων εκτατικών. Σημαντική 
ήταν και η μείωση του CF (κ.μ.ό. 16%) σε 
όλες τις κατηγορίες των μονάδων μετά 
την εφαρμογή κάποιων μέτρων μείωσης 
των εκπεμπόμενων αερίων του 
θερμοκηπίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
επισημανθεί ότι η εφαρμογή των ορθών 
πρακτικών διαχείρισης που συστήθηκαν 
και εφαρμόστηκαν από τις κτηνοτροφικές 
μονάδες για τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου δεν είχε καμία δυσμενή 
επίδραση στην υγεία, ευζωία και 
παραγωγικότητα των ζώων. 

Αν και από τα παραπάνω αποτελέσματα 
προσδιορισμού του αποτυπώματος του 
άνθρακα (CF) προκύπτει ότι τα εντατικά 
συστήματα ζωικής παραγωγής έχουν 
μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση 
ανά μονάδα παραγόμενου 
κτηνοτροφικού προϊόντος από τα 
εκτατικά (ή και τα ημιεντατικά), στοιχείο 
που έχει επιβεβαιωθεί και στις αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής, εν τούτοις πρέπει να 
τονιστεί ιδιαίτερα η σημασία των 
εκτατικών συστημάτων της αιγο-
προβατοτροφίας μας, όχι μόνο από 
κοινωνικο-οικονομικής πλευράς αλλά και 
από περιβαλλοντικής, δεδομένου ότι 
συμβάλλουν τα μέγιστα στη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας των ημιορεινών και 
ορεινών βοσκοτόπων, προστατεύοντας 
τις περιοχές αυτές από εγκατάλειψη, 
διάβρωση κ.λπ.

Τεχνικές μείωσης του αποτυπώματος 
του άνθρακα στο αιγοπρόβειο γάλα
Από τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των 
μονάδων που εφαρμόστηκαν επιλεκτικά 
σε κάθε μονάδα, ανάλογα με το 
εφαρμοζόμενο παραγωγικό σύστημα, με 
στόχο τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου, οι πλέον αποτελεσματικές 
ήταν οι εξής :
• Επανακατάρτιση του χορηγούμενου 

σιτηρεσίου (εφαρμογή διατροφής 
ακριβείας) ώστε να είναι κατά το 
δυνατόν πιο ισόρροπο. 

• Χρησιμοποίηση των οριακών 
απαραίτητων αμινοξέων μεθειονίνη ή/
και λυσίνη, σε προστατευμένη μορφή, 
στις εντατικές μονάδες υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής.

• Συγκαλλιέργεια ψυχανθών (βίκου) - 
αγροστωδών (βρώμης) για παραγωγή 
χλωράς νομής ή σανού. Η 
συγκαλλιέργεια αυτή έδωσε 
μεγαλύτερη ποσότητα χλωρομάζας/

στρέμμα, με υψηλότερη περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνες κατά 5-7 ποσοστιαίες 
μονάδες, γεγονός που επέτρεψε τη 
μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
ακριβών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών 
(π.χ. σογιαλεύρου με υψηλό CF) στο 
σιτηρέσιο των ζώων. Στη 
συγκαλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε η 
κοπριά της μονάδας, αντί των συνήθως 
χρησιμοποιούμενων χημικών 
λιπασμάτων, με εμφανή διαφορά στην 
ανάπτυξη των φυτών (βλέπε 
φωτογραφία, λίπασμα vs κοπριά). 
Πέραν της καλύτερης ανάπτυξης των 
φυτών και της υψηλότερης 
περιεκτικότητας της χλωρομάζας σε 
πρωτεΐνες, στην περίπτωση της 
λίπανσης μόνο με κοπριά βελτιώθηκαν 
τα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους 
και η συγκέντρωση του οργανικού 
άνθρακα σ’ αυτό. 

• Συγκομιδή των φυτών για σανό σε 
νεαρότερο βλαστικό στάδιο, με 
αποτέλεσμα την υψηλότερη 
περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και 
υψηλότερη πεπτικότητα των θρεπτικών 
του συστατικών.

• Χρησιμοποίηση ελαιούχων σπερμάτων 
(π.χ. βαμβακοσπόρου) για αύξηση της 
ενεργειακής πυκνότητας του 
σιτηρεσίου. 

• Χρησιμοποίηση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων για παραγωγή ενέργειας 
για τις ανάγκες της μονάδας (λειτουργία 
αμελκτηρίου, παγολεκάνης, 
παρασκευαστηρίου ζωοτροφών κ.ά.).
 
Τα ζωικά προϊόντα, γενικότερα, έχουν 

συγκριτικά υψηλότερο CF από άλλα 
τρόφιμα, και γι’ αυτό καταβάλλονται 
προσπάθειες μείωσης της τιμής του με 
παρεμβάσεις στον τρόπο εκτροφής και 
διατροφής του ζωικού κεφαλαίου, στην 
παραγωγή ζωοτροφών, στη διαχείριση 
των αποβλήτων κ.α. Σημειωτέoν ότι όλο 
και περισσότερα τρόφιμα αναγράφουν, 
μεταξύ άλλων, στην ετικέτα τους το CF, 
διότι οι καταναλωτές, που έχουν 
αυξημένη ευαισθησία στα θέματα 
περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, 
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τιμή του 
CF των προϊόντων που αγοράζουν. Γι’ 
αυτό αξίζει πραγματικά η προσπάθεια 
μείωσης της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης των κτηνοτροφικών μας 
μονάδων, η οποία μπορεί να έχει 
σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο, όταν μάλιστα ληφθεί υπόψη 
ότι το 80% του αιγοπρόβειου γάλακτος 
χρησιμοποιείται για παραγωγή ΦΕΤΑΣ 
(προϊόν ΠΟΠ), μεγάλο ποσοστό της 
οποίας εξάγεται σε Ευρώπη, Αμερική κ.λπ.

θε μονάδας (Πίνακας 1). Με τη διαδικασία 
αυτή επισημάνθηκαν τα σημεία που επι-
δέχονταν παρέμβαση για μείωση του CF 
και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν από τους 
παραγωγούς-εκτροφείς οι τεχνικές μείω-
σης (mitigation techniques) που υπεδεί-
χθησαν ως οι πλέον κατάλληλες και ακο-
λούθησε επαναπροσδιορισμός του βελτι-
ωμένου πλέον CF (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Μέσες τιμές του αποτυπώμα-
τος του άνθρακα (CF) του Ελληνικού αιγο-
πρόβειου γάλακτος ανά παραγωγικό σύ-
στημα, πριν και μετά την εφαρμογή των 
τεχνικών μείωσης αυτού

Παρα-
γωγικό 
Σύστη-
μα

Πρόβατα Αίγες

Πριν Μετά Μετα-
βολή 
(%)

Πριν Μετά Μετα-
βολή 
(%)

Εντατι-
κό

2,83 2,45 -13,4 1,98 1,72 -13,1

Ημιε-
ντατικό

3,28 2,74 -16,5 5,20 4,39 -15,6

Εκτατι-
κό

5,94 4,82 -18,8 7,12 5,96 -16,3
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Τ έσσερα χιλιόμετρα από τις 
όχθες του ποταμού Στρυμό-
να στις Σέρρες έχει χτιστεί 
μία από τις πολυτελέστερες 
κατοικίες. Μία φάρμα-βίλα 

για τις 600 αγελάδες του ζεύγους Γεωργί-
ου Λιάρα και Ελισάβετ Δούκα, τρίτη γενιά 
κτηνοτρόφων.

Σε μία έκταση 10 στρεμμάτων εκτείνεται 
η πολυτελής κατοικία των αγελάδων με 
την καλύτερη ευζωία. 

Διασχίζοντας την πόρτα, η πρώτη εικό-
να είναι εντυπωσιακή. Ο χώρος δεν θυμί-
ζει σε τίποτα τους κλασικούς στάβλους, 
αφού τα πάντα λάμπουν. Από άκρη σε 
άκρη της φάρμας δεν μπορείς να βρεις 
ούτε ένα σκουπίδι. 

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι κάθε 
αγελάδα έχει τη δική της κρεβατοκάμαρα, 
δικό της φουσκωτό στρώμα με νερό και 
μαξιλάρι επίσης φουσκωτό με νερό. Τα 
στρώματα ανάπαυσης χαρίζουν ευζωία 
στα ζώα - αποτέλεσμα του οποίου είναι 
και η καλύτερη παραγωγή γάλακτος. Για 
να ζουν καλύτερα οι αγελάδες έχει εγκα-
τασταθεί και ένα αυτόματο σύστημα με 
ανεμιστήρες, οι οποίοι το χειμώνα φροντί-
ζουν για τον αερισμό των στάβλων και το 
καλοκαίρι για το δροσισμό των αγελάδων. 

Οι ενέργειες του ζεύγους Λιάρα δεν στα-
ματούν εδώ. Η φάρμα θα λειτουργεί με το 
αυτόματο ρομποτικό σύστημα της εται-
ρείας Lely για το άρμεγμα των αγελάδων, 
από τον προσεχή Αύγουστο. Ειδικοί αι-
σθητήρες και μια μικροκάμερα εντοπί-
ζουν το μαστό του ζώου και δίνουν εντο-
λή στα θήλαστρα να προσαρμοστούν στις 
θηλές για να ξεκινήσει το άρμεγμα.

Το γεγονός ότι θα απουσιάζει ο ανθρώ-
πινος παράγοντας κατά το άρμεγμα εξα-
σφαλίζει καλύτερους όρους υγιεινής και 
ηρεμία στα ζώα, τα οποία επιλέγουν τα 
ίδια πότε θα πάνε για άρμεγμα, με βάση 
τον γενετικό τους προγραμματισμό. Μια 
διαδικασία, η οποία θα ανεβάσει και τις 
αποδόσεις των ζώων σε γάλα.

Η Φάρμα Λιάρα ανεβάζει ψηλά τον πή-
χυ στην ελληνική κτηνοτροφία. Ένα ηλε-
κτρονικό περιλαίμιο σε κάθε ζώο δίνει τη 
δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ελέγχουν 
από απόσταση την κάθε αγελάδα ξεχωρι-
στά, από την οθόνη του laptop, του tablet 
ή του κινητού τους. «Θα μπορείς να βλέ-
πεις τα ζώα ακόμα και από την Αυστρα-

Πώς μία φάρμα μετατράπηκε σε πολυτελή οικία για τις αγελάδες

λία», μας λέει χαρακτηριστικά ο κ. Γεώργι-
ος Λιάρας. Ένα σύστημα το οποίο λειτουρ-
γεί και προληπτικά, ώστε να υπάρχει πα-
ρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα 
όταν χρειαστεί.

Το κόστος για μία τέτοια επένδυση είναι 
υψηλό. Από το 2018, οπότε και άρχισε η λει-
τουργία της φάρμας στη νέα της τοποθεσία, 
στο Παραλίμνιο Σερρών, μέχρι και σήμερα 
το ύψος της επένδυσης ξεπερνάει το ένα 
εκατομμύριο ευρώ. «Αρωγός στην προσπά-
θειά μας αυτή είναι η Τράπεζα Πειραιώς», 
σημειώνει ο κ. Λιάρας και διευκρινίζει: «Η τε-
χνολογία είναι ακριβή. Εμείς δεν σταματάμε 
όμως να επενδύουμε. Στόχος μας είναι να 

ανέβει ψηλά η κτηνοτροφία. Να μάθει ο κό-
σμος από πού πίνει το γάλα του».

Η Φάρμα Λιάρα είναι η πιο απτή απόδει-
ξη της ολοκληρωτικής αλλαγής της φιλο-
σοφίας της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Οι 
600 αγελάδες φυλή ΜΙΓΑΣ, που ζουν στη 
φάρμα, επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους, 
την ώρα αρμεγής όταν νιώθουν ότι το 
έχουν ανάγκη. Στο αρμεκτήριο πάνε μό-
νες τους, δυο με τρεις φορές την ημέρα. 

«Κάθε μέρα οι 200 αρμεγόμενες αγελά-
δες δίνουν περίπου 6 τόνους γάλα, το 
οποίο φεύγει κατευθείαν για την εταιρεία 
ΚΡΙ-ΚΡΙ», μας αναφέρει ο κ. Λιάρας.

Ο οργανωμένος στάβλος περιλαμβάνει, 

Η Φάρμα Λιάρα 
ανεβάζει ψηλά 
τον πήχυ στην 
ελληνική κτηνο-
τροφία. Ένα ηλε-
κτρονικό περι-
λαίμιο σε κάθε 
ζώο δίνει τη δυ-
νατότητα στους 
ιδιοκτήτες να 
ελέγχουν την κά-
θε αγελάδα ξε-
χωριστά, από 
την οθόνη του 
laptop, του 
tablet ή του κινη-
τού τους
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Πώς μία φάρμα μετατράπηκε σε πολυτελή οικία για τις αγελάδες

Οι κτηνοτροφικές μονάδες που χρησι-
μοποιούν τη ρομποτική τεχνολογία παρά-
γουν καλύτερο και φθηνότερο γάλα, λόγω 
της δημιουργίας συνθηκών πιο φιλικών 
για τα ζώα, και παράλληλα επιβαρύνουν 
λιγότερο το περιβάλλον. 

Η ρομποτική παρέχει άμεσα τα δεδομέ-
να παραγωγής και ποιότητας του γάλα-
κτος, τη γαλακτομέτρηση, την ποιότητα 
και την κατανάλωση ζωοτροφής, τις κινή-
σεις των αγελάδων και την κατάσταση της 
υγείας τους. Σε περίπτωση προβλήματος 
ειδοποιείται ο κτηνοτρόφος, ακόμα και 
μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Μπο-
ρεί να γνωρίζει 24 ή 48 ώρες νωρίτερα αν 

κάποιο ζώο είναι στα πρόθυρα ασθένειας, 
οπότε περιορίζεται και το κόστος αντιμε-
τώπισής της. Το ρομποτικό σύστημα ευ-
νοεί την πρόληψη χωρίς να επιβαρύνεται 
το ζώο με φάρμακα. Το δια ταύτα είναι ότι 
ο κτηνοτρόφος έχει τον έλεγχο του ζωι-
κού κεφαλαίου του.

Η επόμενη κίνηση της Φάρμας στο Πα-
ραλίμνιο είναι η καθετοποίηση της παρα-
γωγής, με τη δημιουργία μιας μονάδας βι-
οαερίου, που θα επιτρέψει την καλύτερη 
διαχείριση των λυμάτων της εκτροφής, 
εξασφαλίζοντας λίπασμα για τα χωράφια 
κι ένα πρόσθετο έσοδο από την 
ηλεκτροπαραγωγή. 

ακόμα, την επιλογή από την ίδια την αγελά-
δα της ώρας που θα φάει, θα αναπαυτεί ή 
θα μηρυκαστεί. Η εγκατάσταση του ρο-
μποτικού συστήματος αρμεγής αναμένεται 
να ενισχύσει την παραγωγικότητα των αγε-
λάδων σε ποσοστό πάνω από 10%, το 
οποίο (γάλα) θα είναι πιο άριστης ποιότη-
τας. Τα οφέλη μιας τέτοιας επένδυσης επε-
κτείνονται και στη μείωση του κόστους πα-
ραγωγής, που αποφέρει η καλύτερη διαχεί-
ριση της εργασίας. Για τον κ. Λιάρα «Η 
επένδυση αυτή θα μειώσει το χρόνο εργα-
σίας μας στη Φάρμα. Έτσι, θα μπορούμε να 
κοιμηθούμε λίγο παραπάνω, έστω μία ημέ-
ρα την εβδομάδα, την Κυριακή».



14
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
ΓΑΛΑ Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2021

Η έως τώρα μη 
αξιοποίηση των 
ψηφιακών διαδι-
κασιών στον 
έλεγχο της διακί-
νησης του γάλα-
κτος συνεπάγε-
ται αυξημένο κό-
στος για τους 
ελέγχους και δυ-
σκολεύει την 
ιχνηλάτηση της 
αλυσίδας παρα-
γωγής-διακίνη-
σης του 
γάλακτος

Μ ε στόχο την πάταξη του 
φαινομένου των ελλη-
νοποιήσεων, ο ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ ξεκίνησε και 
χρηματοδότησε το φι-

λόδοξο εγχείρημα της ψηφιοποίησης του 
Ελληνικού γάλακτος. Ένα εγχείρημα στο 
οποίο συνέβαλε η Agritrack, εταιρεία εξει-
δικευμένη στην υλοποίηση τεχνολογιών 
αιχμής στη γεωργία.

Το πρόγραμμα τρέχει ήδη πιλοτικά στην 
περιοχή της Θεσσαλίας, αυτοματοποιώ-
ντας τον έλεγχο και την ψηφιακή κατα-
γραφή όλων των σημείων ενδιαφέροντος 
στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης 
του γάλακτος (ισοζύγια και ιχνηλασιμότη-
τα της πορείας). Η online πλατφόρμα αξι-
οποιεί σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 
IoT (RFID, αισθητήρες καταγραφής και 
ταυτοποίησης κ.λπ.), Machine Learning 
για την ανάλυση πληροφοριών σε συνδυ-
ασμό με ασφαλή συστήματα δεδομένων 
τύπου Blockchain, με στόχο την επίλυση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται 
σήμερα, όπως: 
• τη χρησιμοποίηση εισαγόμενου γάλα-

κτος που ονοματίζεται ως Ελληνικό,
• την πλημμελή καταγραφή των στοιχείων 

της αλυσίδας παραγωγής-διακίνησης 
του Ελληνικού και εισαγόμενου 
γάλακτος,

• το κόστος, χρόνο και ελλείψεις-λάθη που 
συνεπάγεται η χρησιμοποίηση των μη 
αυτοποιημένων και πολλές φορές χει-
ρόγραφων διαδικασιών.
Η έως τώρα μη αξιοποίηση των ψηφια-

κών διαδικασιών στον έλεγχο της διακίνη-
σης του γάλακτος συνεπάγεται αυξημένο 
κόστος για τους ελέγχους και δυσκολεύει 
την ιχνηλάτηση της αλυσίδας παραγωγής-
διακίνησης του γάλακτος. Έτσι, διευκολύ-
νεται η διάπραξη απάτης και ελληνοποιή-
σεων, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η 
διαπραγματευτική δύναμη των 
παραγωγών.

Tην επιμέλεια της πιλοτικής εφαρμογής 
του νέου συστήματος στη Θεσσαλία ανέ-
λαβε το μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ κ. Γ. Σδάνης. Στη δράση συμμετείχαν 
εθελοντικά δύο συνεταιριστικές Βιομηχα-
νίες, o Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων Γα-

Ψηφιοποίηση της αλυσίδας διακίνησης 
του γάλακτος ως όπλο για την πάταξη 
των ελληνοποιήσεων

λακτοπαραγωγής «ΘΕΣγάλα» (παραγωγή 
αγελαδινού γάλακτος) και o Συνεταιρι-
σμός Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας 
«ΓάλαΕΛΑΣΣ» (παραγωγή πρόβειου και γί-
δινου γάλακτος), καθώς και όλοι οι ανε-
ξάρτητοι ιδιώτες παραγωγοί - κτηνοτρό-
φοι που συνεργάζονται με τις δύο αυτές 
Βιομηχανίες. Για τις ανάγκες του έργου το-
ποθετήθηκαν αισθητήρες σε βυτία και 
στις δεξαμενές των δύο Βιομηχανιών και 
στις παγολεκάνες των γαλακτοπαραγω-
γών - κτηνοτρόφων. Επίσης, οι οδηγοί των 
βυτίων εκπαιδεύτηκαν στη χρήση των ει-
δικών συστημάτων IoT (Σχήμα) που έχουν 
πρόσβαση στην Cloud Πλατφόρμα και 
επιτρέπουν την online αυτόματη διαβίβα-
ση και διαχείριση όλων των δεδομένων. 
Επιπρόσθετα, οι χρήστες της έχουν τη δυ-
νατότητα ελέγχου όλων των συναλλαγών 
του συστήματος διακίνησης του γάλακτος 
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Σχήμα).

Την υλοποίηση του Πιλοτικού έργου συ-
ντόνισαν για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο Πρόε-
δρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.κ. Σ. 
Χαρουτουνιάν και Π. Χατζηνικολάου, ενώ 
ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου 
διετέλεσε ο Ερευνητής Δρ Ν. Χωριανό-
πουλος. Έλαβαν μέρος, επιπροσθέτως 
από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην υλοποίηση 
του πιλοτικού έργου, οι Ερευνητές του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊό-
ντων Δρ Χ. Τάσσου, Δρ Α. Αργύρη, Δρ Α. 
Δουλγεράκη και Δρ Δ. Αράπογλου, ο τέως 

Γεν. Διευθυντής κ. Α. Φωτόπουλος και ο 
Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχείρισης Ελέγ-
χων Γάλακτος και Κρέατος Δρ Ε. Νικολάου. 
Επίσης συμμετείχαν ο Καθηγητής Γ.- Ι. Νυ-
χάς (Τμήμα Επιστ. Τροφίμων & Διατροφής 
του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών) και ο αν. Καθηγητής Π. 
Εφραιμίδης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών του Πολυτεχνείου Ξάνθης) και η 
εταιρεία/πάροχος τεχνολογίας Agritrack, 
εταιρεία που διαθέτει σημαντική εξειδί-
κευση και έργο στις συγκεκριμένες τεχνο-
λογίες αιχμής.

Η σωστή εκμετάλλευση της σύγχρονης 
τεχνολογίας για την ψηφιοποίηση της αλυ-
σίδας διακίνησης των αγροτικών προϊό-
ντων είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως κα-
ταλύτης στην αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος 
και τη βελτίωση της κερδοφορίας των πα-
ραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, η ασφαλής δι-
αδικτυακή πλατφόρμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ και το δίκτυο των αισθητήρων αποτε-
λεί ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση 
επίλυσης των προβλημάτων που δημιουρ-
γούνται στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνη-
σης του γάλακτος. Πλεονεκτήματα της τε-
χνολογίας που αναπτύχθηκε είναι η εύκολη 
επεκτασιμότητα για την κάλυψη όλης της 
Ελληνικής επικράτειας, το χαμηλό κόστος 
και η δυνατότητα επέκτασης της εφαρμο-
γής της και στα υπόλοιπα προϊόντα της 
πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. για το ζωικό 
κεφάλαιο, το μέλι κ.λπ.).
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Ο ι βασικοί στόχοι της ζωικής 
παραγωγής σήμερα, λαμ-
βάνοντας υπόψη:
α. την αυξημένη ζήτηση 
τροφίμων ζωικής προέλευ-

σης τα επόμενα χρόνια, λόγω αύξησης 
του πληθυσμού της γης και της ανόδου 
του βιοτικού επιπέδου ορισμένων πολυ-
πληθών κρατών,
β. την περιορισμένη διαθεσιμότητα των 
νομευτικών πόρων για τη διατροφή των 
παραγωγικών ζώων, και
γ. τους παράγοντες που επιτείνουν το φαι-
νόμενο της κλιματικής αλλαγής

είναι η βελτίωση της:
α. υγείας και ευζωίας (welfare) του εκτρε-
φόμενου ζωικού κεφαλαίου,
β. παραγωγικότητας, και 
γ. αποτελεσματικότητας της διατροφής 
με εφαρμογή διατροφής ακριβείας 
(precision feeding), που σημαίνει παρα-
γωγή της μέγιστης δυνατής ποσότητας 
κτηνοτροφικών προϊόντων με την ελάχι-
στη δυνατή ποσότητα τροφής.

Για την επίτευξη του τελευταίου, κυρίως, 
στόχου απαιτείται η χρησιμοποίηση ζωο-
τροφών με υψηλή θρεπτική αξία (ενεργει-
ακό περιεχόμενο) και υψηλή βιολογική 
αξία πρωτεϊνών (προφίλ αμινοξέων). Τέ-
τοιες ζωοτροφές είναι ο αραβόσιτος και 
το σογιάλευρο που χρησιμοποιούνται σε 
όλον τον κόσμο, σχεδόν σε όλα τα είδη και 
τις κατηγορίες των παραγωγικών ζώων.

Σε ζώα υψηλής παραγωγικότητας, όπως 
για παράδειγμα οι αγελάδες γαλακτοπα-
ραγωγής, το σογιάλευρο αποτελεί απα-
ραίτητο συστατικό των σιτηρεσίων τους 

ως πρωτεϊνούχος ζωοτροφή, γιατί συνδυ-
άζεται άριστα με δημητριακούς καρπούς 
για τη βελτίωση της βιολογικής αξίας των 
πρωτεϊνών του σιτηρεσίου. Δεδομένης 
όμως της αρνητικής στάσης των κατανα-
λωτών για χρήση γενετικά τροποποιημέ-
νων πρώτων υλών ή προϊόντων – τροφί-
μων και των φιλο-περιβαλλοντικών τους 
τάσεων, κρίνεται σκόπιμη η καλλιέργεια 
μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας για 
ζωοτροφή.

Πέραν αυτού, η αντιμετώπιση του φαι-
νομένου της κλιματικής αλλαγής και των 
συνεπειών αυτής αποτελεί θέμα υψηλής 
προτεραιότητας της πολιτικής της Ε.Ε. Ση-
μειωτέον ότι η σόγια παράγεται, κυρίως, 
στις χώρες της Β. και Ν. Αμερικής, οπότε η 
μεταφορά της στην Ευρώπη, εκτός των 
άλλων, προκαλεί σημαντική περιβαλλο-
ντική επιβάρυνση με αποτέλεσμα το αν-
θρακικό της αποτύπωμα (Carbon 
Footprint) να είναι 1,07 Kg CO2-ισοδ./Kg, 
όταν το αντίστοιχο για τo σιτάρι είναι 
0,589 και για το ενσίρωμα αραβοσίτου 
0,382. Κατά συνέπεια, ένα μη γενετικά τρο-
ποποιημένο σογιάλευρο που θα παραχθεί 
στη χώρα μας θα έχει σαφώς μικρότερο 
ανθρακικό αποτύπωμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι ελλειμ-
ματική σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές με 
ποσοστό αυτάρκειας σ’ αυτές περί το 30%. 
Γι’ αυτό καταβάλλονται προσπάθειες και 
προωθούνται, προς εφαρμογή, πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση των καλλιερ-
γούμενων εκτάσεων για παραγωγή πρω-
τεϊνούχων ζωοτροφών ώστε να μειωθούν 
αντίστοιχα οι εισαγωγές. Στο πλαίσιο αυ-

Η καλλιέργεια της σόγιας στην Ελλάδα

Μία εναλλακτική πρόταση 
από τη συνεργασία της 
ΔΕΛΤΑ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
και του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Γεώργιος Ζέρβας

Καθηγητής Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ Βασιλική 
Κοτσάμπαση

Κύρια Ερευνήτρια,
Ινστιτούτο Επιστήμης  
Ζωικής Παραγωγής
Γενική Δ/νση Αγροτικής 
Έρευνας
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

τό, μακροπρόθεσμος στόχος της COPA-
COGECA (General Confederation of 
Agricultural Cooperation) είναι η μείωση 
των εισαγωγών σόγιας κατά 50% ως το 
2040, μέσω της δημιουργίας νέων ποικιλι-
ών ψυχανθών και σόγιας και της προσαρ-
μογής των τεχνικών καλλιέργειας στις 
εκάστοτε περιφερειακές-τοπικές συνθή-
κες. Έτσι, στην ισχύουσα ΚΑΠ (CAP) προ-
βλέπεται συνδεδεμένη ενίσχυση για καλ-
λιέργεια σόγιας, όταν προορίζεται για ζω-
οτροφή, ενώ στη σχεδιαζόμενη για την 
επόμενη περίοδο (2020-2027) προβλέπε-
ται μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (GHG) κατά 50% για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
οπότε προωθείται η χρησιμοποίηση ζωο-
τροφών με χαμηλότερο ανθρακικό 

ΓΡΑΦΟΥΝ 

01

02
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Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι ελ-
λειμματική σε 
πρωτεϊνούχες 
ζωοτροφές. Γι’ 
αυτό καταβάλλο-
νται προσπάθει-
ες και προωθού-
νται πολιτικές 
που στοχεύουν 
στην αύξηση των 
καλλιεργούμε-
νων εκτάσεων 
για παραγωγή 
πρωτεϊνούχων 
ζωοτροφών 
ώστε να μειω-
θούν αντίστοιχα 
οι εισαγωγές 

αποτύπωμα.
Τα οικονομικά, κυρίως, δεδομένα του 

παρελθόντος δεν ευνοούσαν την καλλιέρ-
γεια της σόγιας τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στη χώρα μας. Επειδή όμως τα δεδο-
μένα αλλάζουν, όπως για παράδειγμα οι 
τιμές, οι επιδοτήσεις, οι προτεραιότητες 
στις πολιτικές κ.ά., η καλλιέργεια της σό-
γιας απαιτεί επανεξέταση και επαναξιολό-
γηση για να διαπιστωθεί, αρχικά τουλάχι-
στον, κατά πόσον αποτελεί οικονομικά βι-
ώσιμη καλλιέργεια. 

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει από 
όλα τα παραπάνω είναι αν ο παραγωγός 
(κτηνοτρόφος) έχει τη δυνατότητα να 
αντιδράσει και να προφυλάξει την εκμε-
τάλλευσή του από μια τέτοια κρίση αύξη-
σης των τιμών των ζωοτροφών με εφαρ-

μογή κάποιων εναλλακτικών λύσεων, που 
ταυτόχρονα είναι φιλικότερες προς το πε-
ριβάλλον και αποδεκτές από τους κατανα-
λωτές. Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν πά-
ντα, έστω και με περιορισμένο σχετικά 
αποτέλεσμα, με δυνατότητα μάλιστα επι-
λογής μεταξύ αυτών ανάλογα με τα χαρα-
κτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε εκμε-
τάλλευσης. Μια από τις εναλλακτικές αυ-
τές λύσεις παραγωγής ζωοτροφών, που 
έχουν αρχικά μελετηθεί και έχουν αποδει-
χθεί επωφελείς για τον παραγωγό, είναι η 
καλλιέργεια της μη γενετικά τροποποιη-
μένης σόγιας για χρησιμοποίησή της στη 
διατροφή των ζώων.

Η στρεμματική απόδοση της σόγιας σε 
καρπό στη χώρα μας ανέρχεται στα 450 
κιλά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει 

φτάσει και τα 600 κιλά. Ως επίσπορη καλ-
λιέργεια δίνει περί τα 300 κιλά το στρέμμα 
εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό συ-
μπληρωματικό εισόδημα στον παραγωγό. 
Στοιχεία του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών 
Φυτών & Βοσκοτόπων στη Λάρισα αναφέ-
ρουν κόστος παραγωγής 98 ευρώ/στρέμ-
μα (έναντι 128 για το βαμβάκι) και εισόδη-
μα 120 ευρώ/στρέμμα (Βλαχοστέργιος 
κ.ά., 2015, Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επι-
στήμης, τεύχος 14).

Λόγω της σημασίας του σογιαλεύρου 
στην κατάρτιση σιτηρεσίων αγελάδων και 
αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής, το 2018 πραγματοποιήθηκε πειραμα-
τική καλλιέργεια Μη Γενετικά Τροποποιη-
μένης (ΜΓΤ) σόγιας με χρηματοδότηση 
της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και τη συνεργασία 
του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως 
και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης αυτής κρίθηκαν ικανοποιητικά 
από πλευράς στρεμματικής απόδοσης της 
καλλιέργειας και ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών του σπόρου για τα ελληνικά δεδομέ-
να. Δεδομένου ότι η καλλιέργεια της ΜΓΤ 
σόγιας, αν και δεν είναι διαδεδομένη στην 
Ελλάδα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια 
εναλλακτική λύση για τις κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις της χώρας μας, ιδιαίτερα 
γι’ αυτές που έχουν τη δυνατότητα να ιδιο-
παράγουν κάποιες από τις ζωοτροφές που 
χρησιμοποιούν για τη διατροφή του ζωι-
κού τους κεφαλαίου.

Με βάση την εμπειρία και τα ενδιαφέρο-
ντα συμπεράσματα που αποκτήθηκαν, ο 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, 
με την επιστημονική συνεργασία του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προχώ-
ρησαν τον Μάιο 2021 εκ νέου σε καλλιέρ-
γεια ΜΓΤ σόγιας στο αγρόκτημα του Ινστι-
τούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σκοπός της μελέτης εί-
ναι να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατό-
τητα καλλιέργειας της ΜΓΤ σόγιας, και συ-
γκεκριμένα να μελετηθούν οι απαραίτη-
τες καλλιεργητικές συνθήκες, η παραγω-
γικότητα και το κόστος παραγωγής της 
σόγιας, ώστε να διαπιστωθούν οι δυνατό-
τητες καλλιέργειάς της στη χώρα μας. 

Τα αναμενόμενα οφέλη της προτεινόμε-
νης μελέτης είναι η προώθηση της καλλι-
έργειας της γενετικά μη τροποποιημένης 
σόγιας, με στόχο τη μείωση της εξάρτη-
σης των αγελαδοτροφικών μονάδων από 
την εισαγόμενη γενετικά τροποποιημένη 
σόγια και τη δημιουργία των πρώτων προ-
ϋποθέσεων για τη βελτίωση του βαθμού 
αυτάρκειας σε ιδιοπαραγόμενες πρωτεϊ-
νούχες ζωοτροφές, βελτιώνοντας με τον 
τρόπο αυτό και το κόστος διατροφής των 
ζώων.

01 Η ομάδα συνεργασί-
ας του Ινστιτούτου 
Ε.Ζ.Π. Γιαννιτσών του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της 
ΔΕΛΤΑ
02 Ένα μήνα μετά, η 
καλλιέργεια αναπτύσ-
σεται. Το ξεβοτάνισμα
03 Σπορά NGO σόγιας 
στο αγρόκτημα του Ιν-
στιτούτου Ε.Ζ.Π. Γιαννι-
τσών του ΕΛΓΟ 
-ΔΗΜΗΤΡΑ
04 Η ομάδα του Ινστι-
τούτου Ε.Ζ.Π. Γιαννι-
τσών του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ και της ΔΕΛΤΑ κατά 
τη σπορά

03 04
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Νέοι & 
Νεοεισερχόμενοι

Αγρότες

Δίνουμε ζωή στα σχέδια των νέων αγροτών.
Σχεδιάστε το μέλλον σας και εμείς θα σας στηρίξουμε
με τον ιδανικότερο τρόπο. 

Δανειακό πρόγραμμα «Νέοι & Νεοεισερχόμενοι»
με κυμαινόμενο επιτόκιο, δυνατότητα επιλογής στη συχνότητα 
πληρωμής των δόσεων και διάρκεια αποπληρωμής έως και 15 έτη, 
ανάλογα με το σκοπό του δανείου.

Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τ. 210 32 88 000, www.piraeusbank.gr ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ
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Πρόκειται να δη-
μιουργηθεί ερευ-
νητική υποδομή 
που θα στοχεύει 
στην αναβάθμι-
ση της ποιότητας 
του αιγοπρόβει-
ου γάλακτος και 
των τυροκομι-
κών προϊόντων 
μέσω της μείω-
σης των περι-
πτώσεων υπο-
κλινικής 
μαστίτιδας

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Δρ Μάριος 
Ματαράγκας

Μοριακός Μικροβιολό-
γος Γάλακτος, Ινστιτού-
το Τεχνολογίας Αγροτι-
κών Προϊόντων-Τμήμα 
Γάλακτος Ιωαννίνων, 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Έ να πρωτοπόρο ερευνητικό 
πρόγραμμα με τον διακριτι-
κό τίτλο «MilkQuality στην 
Αγροδιατροφή» έρχεται να 
δώσει λύσεις στους κτηνο-

τρόφους και στη βιομηχανία τροφίμων, 
όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας 
του νωπού γάλακτος και των τυροκομι-
κών προϊόντων με εφαρμογή προχωρη-
μένων μοριακών και στατιστικών 
μεθόδων.

Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μία 
πιστοποιημένη Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) 
πανελλαδικής εμβέλειας με σύγχρονο 
εξοπλισμό, η οποία θα στοχεύει στην ανα-
βάθμιση της ποιότητας και της προστιθέ-
μενης αξίας του αιγοπρόβειου γάλακτος 
και των τυροκομικών προϊόντων μέσω 
της μείωσης των περιπτώσεων υποκλινι-
κής μαστίτιδας λόγω βελτίωσης της υγιει-
νής του μαστικού αδένα αιγοπροβάτων 
γαλακτοπαραγωγής. Η μαστίτιδα αποτε-
λεί ένα συχνά εμφανιζόμενο πρόβλημα, 
με κύριους αιτιολογικούς παράγοντες τα 
βακτήρια, με μεγάλες οικονομικές απώ-
λειες και επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των 
εκμεταλλεύσεων. Η τρέχουσα αντιμετώπι-
ση της νόσου βασίζεται στη χορήγηση 
αντιβιοτικών (πρόληψη και θεραπεία). Αυ-
τή η πρακτική έχει υψηλό κόστος, συχνά 
δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα εξαι-
τίας της ανθεκτικότητας των μικροοργανι-
σμών στα αντιβιοτικά που οφείλεται στην 
αλόγιστη χρήση τους και υπάρχει ο κίνδυ-
νος παρουσίας υπολειμμάτων αντιβιοτι-
κών στο γάλα. 

Η ΕΥ θα διαθέτει εξοπλισμό μικροβιολο-
γικών, φυσικοχημικών και μοριακών ανα-
λύσεων του γάλακτος και των τυροκομι-
κών προϊόντων και άλλων προϊόντων ζωι-
κής προέλευσης (κρέας και κρεατοσκευά-
σματα). Εκτός του τομέα των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, η ΕΥ θα είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσει προβλήματα 
και σε άλλους τομείς της Αγροδιατροφής, 
όπως είναι το κρέας ή το αγελαδινό γάλα 
και τα προϊόντα αυτών.

Επομένως, τα πλεονεκτήματα για τους 
κτηνοτρόφους, τη βιομηχανία τροφίμων 
και τους καταναλωτές συνοψίζονται 
παρακάτω: 
• Αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιό-

τητας των προϊόντων ζωικής προέλευ-

MilkQuality

Ερευνητικό πρόγραμμα βελτίωσης  
της ποιότητας του νωπού γάλακτος

σης (γάλα, κρέας και προϊόντα αυτών) - 
ανάπτυξη εναλλακτικής λύσης στη θε-
ραπεία της μαστίτιδας με αντιβιοτικά.

• Ετικέτα προϊόντων ζωικής προέλευσης 
(σύσταση και φυσικοχημικές 
παράμετροι).

• Ποιοτικός έλεγχος και υγιεινή των προϊό-
ντων ζωικής προέλευσης.

• Προσδιορισμός του εμπορικού χρόνου 
ζωής (shelf-life) και της ασφάλειας των 
προϊόντων ζωικής προέλευσης.

• Υποστήριξη στην ανάπτυξη νέων προϊό-
ντων μέσω του προσδιορισμού των κρί-
σιμων παραμέτρων (μικροβιολογικές-
φυσικοχημικές παράμετροι και εμπορι-
κός χρόνος ζωής).

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
παραγόμενων προϊόντων μέσω της μεί-
ωσης των απωλειών σε γάλα, των κτηνι-
ατρικών δαπανών και του κόστους 
εκτροφής. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται 
αύξηση των εσόδων της εκμετάλλευσης 
που αποδίδεται α) στην ανώτερη ποιό-
τητα του αιγοπρόβειου γάλακτος και 
των παραγώγων του (τυροκομικά προϊ-
όντα) που πωλούνται σε υψηλότερες τι-

μές και β) στη μείωση της συχνότητας 
εμφάνισης των περιπτώσεων 
μαστίτιδας.

• Διασφάλιση της αυθεντικότητας προϊό-
ντων ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γε-
ωγραφική Ένδειξη) και ΕΠΙΠ (Εγγυημέ-
νο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν).

• Διάθεση στην αγορά προϊόντων ανώτε-
ρης ποιότητας. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρά-
ξης «Ερευνητική Υποδομή “MilkQuality” 
στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτι-
δας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαρα-
γωγής και βελτίωση της ποιότητας του νω-
πού γάλακτος και των τυροκομικών προϊό-
ντων με εφαρμογή προχωρημένων μορια-
κών και στατιστικών μεθόδων» (MIS 
5045647), που εντάσσεται στη Δράση «Ενί-
σχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτο-
μίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρη-
ματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης).
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Σκοπός του προ-
γράμματος 
MiCliFeed είναι η 
ανάπτυξη πρα-
κτικών στην 
εκτροφή μικρών 
μηρυκαστικών 
με στόχο την 
αναβάθμιση της 
ποιότητας των 
παραγόμενων 
προϊόντων και τη 
μείωση του περι-
βαλλοντικού 
αποτυπώματος 
της εκτροφής 
τους 

Τ ο MiCliFeed είναι το νέο 
ερευνητικό πρόγραμμα που 
ως κύριο αντικείμενό του 
έχει την ανάπτυξη καινοτό-
μων βιοδραστικών ζωοτρο-

φών αιγοπροβάτων με στόχο τον μετρια-
σμό των επιπτώσεων της εκτροφής τους 
στην κλιματική αλλαγή και τη βελτίωση 
της υγείας τους.

Ο τομέας της ζωικής παραγωγής αποτε-
λεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες 
του πρωτογενή τομέα της χώρας, αφού 
ως αξία αντιπροσωπεύει το 41% της συνο-
λικής αγροτικής παραγωγής. Η εκτροφή 
των μικρών μηρυκαστικών (αιγών και 
προβάτων), ένας κλάδος με μέγεθος που 
αντιστοιχεί στο 58% της αξίας της ζωικής 
παραγωγής και με ιδιαίτερη σημαντικότη-
τα για τον πρωτογενή τομέα αφού: α) είναι 
καίρια η κοινωνικο-οικονομική της συμ-
βολή στην ευημερία των αγροτικών περι-
οχών, β) οδηγεί στην παραγωγή διατροφι-
κών προϊόντων υψηλής ποιότητας, γ) συ-
νεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στη διατήρη-
ση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και δ) 
αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. 
Η Ελλάδα, ως μια χώρα της λεκάνης της 
Μεσογείου, διαθέτει τα χαρακτηριστικά 
της ιδιότυπης μορφολογίας του εδάφους 
(ορεινοί βοσκότοποι σε φυσική συνέχεια 
με καλλιεργήσιμες εκτάσεις) και των ιδιαί-
τερων κλιματολογικών συνθηκών που 
συνδυάζουν το μεσογειακό με το ηπειρω-
τικό κλίμα. Ως αποτέλεσμα, ο κλάδος της 
αιγοπροβατοτροφίας βρίσκει διαχρονικά 
ένα πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη, σε 
βαθμό που τελικά συνδέθηκε απόλυτα με 
την παράδοση του πρωτογενή τομέα της 

χώρας και έχει αναδειχθεί σε μια σημαντι-
κή οικονομική δραστηριότητα. 

Έτσι, η στήριξη του παραγωγικού αυτού 
κλάδου αποτελεί μια από τις προτεραιό-
τητες της Ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτι-
κής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναληφθεί 
ποικίλες ερευνητικές και αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων με τις οποίες έρχεται αντιμέ-
τωπος στις ημέρες μας ο κλάδος της 
εκτροφής των μηρυκαστικών. Ανάμεσα σε 
αυτές σημαντική θέση κατέχει η προσπά-
θεια περιορισμού των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, με βάση τους στόχους 
που έχει θέσει η Ε.Ε. για τις εκπομπές αερί-
ων της Ευρώπης το 2030 (https://ec.
europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-
climate-action/docs/impact_en.pdf). Τη 
δυσκολία του εγχειρήματος επιτείνει το 
γεγονός ότι κατά την εκτροφή των μηρυ-
καστικών παράγονται μεγάλες ποσότητες 
μεθανίου, ενός αερίου που είναι γνωστό 
ότι συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στο 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αφού 
είναι γνωστό ότι ένα μέρος μεθανίου αντι-
στοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ισοδύναμα δι-
οξειδίου του άνθρακα. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, εντάσ-
σεται και η ανάθεση στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
του έργου MiCliFeed το οποίο συγχρημα-
τοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του προγράμ-
ματος LIFE Climate Change Mitigation. Κύ-
ριο αντικείμενο του MiCliFeed είναι η με-
λέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων 
πρακτικών που θα ενσωματωθούν σε συ-
στήματα εκτροφής μικρών μηρυκαστικών. 
Στόχος είναι η βελτίωση της υγείας και της 
παραγωγικότητας των ζώων, καθώς και η 
αναβάθμιση της ποιότητας και ασφάλειας 

MiCliFeed

Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη καινοτόμων 
βιοδραστικών 
ζωοτροφών για  
τα αιγοπρόβατα

ΓΡΑΦΕΙ Η 

Δρ Σμαράγδα 
Σωτηράκη

Δ/ντρια Ερευνών, 
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών 
Ερευνών 
- ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

των παραγόμενων προϊόντων, συγχρόνως 
με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος της εκτροφής τους. Για το σκοπό 
αυτό θα εφαρμοστούν αρχές της κυκλικής 
οικονομίας με στόχο τη συστηματική διε-
ρεύνηση και αξιοποίηση στη διατροφή 
των αιγοπροβάτων των υποπροϊόντων των 
αγροτοβιομηχανικών διεργασιών, τα οποία 
είναι πλούσια σε βιοδραστικά συστατικά. 

Το έργο αυτό καλύπτει το κενό που έχει 
παρατηρηθεί στη συστηματική διερεύνη-
ση των δυνατοτήτων που προσφέρουν η 
χλωρίδα της Μεσογείου και τα προϊόντα 
και υποπροϊόντα της φυτικής παραγωγής 
που είναι πλούσια σε βιοδραστικά συστα-
τικά, για την αξιοποίησή τους στη διατρο-
φή των αιγοπροβάτων. Παράλληλα, θα γί-
νει μια ενδελεχής αξιολόγηση της δυνατό-
τητας αξιοποίησής τους για την αντιμετώ-
πιση μιας μεγάλης γκάμας νοσημάτων, με 
στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού 
τους αποτυπώματος και τη βελτίωση της 
ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμε-
νων προϊόντων. Η δράση αυτή είναι σε 
πλήρη συνάφεια με τη στρατηγική της Ε.Ε. 
που εστιάζει στην ανάπτυξη μεθόδων αει-
φόρας ανάπτυξης της γεωργίας για την 
αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσε-
ων του πρωτογενή τομέα και περιλαμβά-
νει -μεταξύ άλλων- την αξιοποίηση των 
τοπικών πόρων, τη στήριξη των παραδο-
σιακών φυλών των ζώων και των πρακτι-
κών της εκτροφής τους. 

Αναλυτικότερα, οι βασικοί στόχοι του 
έργου MiCliFeed, οι οποίοι αναμένεται να 
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Η υλοποίηση του 
MiCliFeed ανα-
μένεται να παίξει 
σημαντικό ρόλο 
στη δημιουργία 
τοπικών αλυσί-
δων εφοδιασμού 
ζωοτροφών μέ-
σω της αποδοτι-
κότερης χρήσης 
των τοπικών πό-
ρων, γεγονός 
που θα συμβάλει 
στη βιωσιμότητα 
των τοπικών συ-
στημάτων 
παραγωγής 

επιτευχθούν από τη συνέργεια των εμπλε-
κομένων ερευνητικών φορέων και επιχει-
ρήσεων, είναι:
• Η αξιοποίηση εισροών, από τοπικούς 

φυτικούς πόρους, για τη δημιουργία 
νέων καινοτόμων προϊόντων που θα 
έχουν περιβαλλοντικό αλλά και κοι-
νωνικο-οικονομικό αντίκτυπο. Κύριο 
αντικείμενο η δημιουργία καινοτόμων 
«λειτουργικών ζωοτροφών» εμπλουτι-
σμένων με βιοδραστικά συστατικά από 
φυτά της Μεσογειακής χλωρίδας. Στό-
χος η αξιοποίησή τους, σε συνδυασμό 
με τα παραδοσιακά συστήματα βόσκη-
σης στη: α) διασφάλιση της υγείας των 
ζώων, με την καταπολέμηση των εντερι-
κών παθογόνων, β) διασφάλιση της 
επάρκειας ζωοτροφών και μάλιστα με 
χρήση εγχώριων πηγών, γ) μείωση της 
περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης και 
δ) παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

• Η δημιουργία νέας γνώσης με την αξι-
ολόγηση των βιοδραστικών συστατι-
κών που εμπεριέχονται στα φυτά της 
Μεσογείου. Παρά τις ισχυρές ενδείξεις 
ότι αρκετά φυτοχημικά μόρια, όπως οι 
συμπυκνωμένες τανίνες, εμφανίζουν 
ανθελμινθικές ιδιότητες, εντούτοις λίγα 
είναι γνωστά για τους μηχανισμούς και 
τον τρόπο δράσης τους. Στόχος του 
MiCliFeed είναι η διερεύνηση και συ-
στηματικότερη μελέτη της ανθελμινθι-
κής τους δράσης.

• Η ανάπτυξη δυναμικής συνεργασίας 
μεταξύ ερευνητικών φορέων και επι-

χειρήσεων. Μέσω της υλοποίησης του 
MiCliFeed θα αξιοποιηθούν το δυναμι-
κό και οι εμπειρίες των φορέων για να 
δημιουργηθούν οι απαραίτητες επιστη-
μονικές συνέργειες και να αναληφθούν 
συντονισμένες ερευνητικές δράσεις 
που συνδυάζουν την έρευνα και την πα-
ραγωγή με στόχο την παραγωγή νέων 
διαφοροποιημένων, ποιοτικών προϊό-
ντων που θα είναι άμεσα εμπορεύσιμα.
Η επίτευξη των επιμέρους στόχων του 

έργου αναφέρεται στην υλοποίηση πρα-
κτικών που εντάσσονται στην άσκηση της 
αειφορικής γεωργίας. Συγκεκριμένα:
α. Υλοποίηση της φιλοσοφίας της κυκλι-

κής οικονομίας, με την ενσωμάτωση 
των αναξιοποίητων υποπροϊόντων των 
τοπικών αγροτοβιομηχανικών διεργασι-
ών, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου και την 
αντιμετώπιση των γαστρεντερικών πα-
ρασίτων που αποτελούν σοβαρό πρό-
βλημα μείωσης της παραγωγής των 
μηρυκαστικών.

β. Αξιοποίηση των παραδοσιακών ημιε-
ντατικών συστημάτων εκτροφής των 
μηρυκαστικών και σχετική απεξάρτησή 
τους από εισαγόμενες ζωοτροφές.

γ. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
κτηνοτροφικών μονάδων μέσω της πα-
ραγωγής υγιεινών πιστοποιημένων 
προϊόντων, ελκυστικών για τον κατανα-
λωτή και το εξαγωγικό εμπόριο.

δ. Βελτίωση της γνώσης των κτηνοτρό-
φων για τις καινοτόμες κτηνοτροφικές 

πρακτικές και τη διάδοσή τους στους 
κτηνοτρόφους της Μεσογειακής 
λεκάνης.
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

υλοποίηση του MiCliFeed αναμένεται να 
παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 
τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού ζωοτρο-
φών μέσω της αποδοτικότερης χρήσης 
των τοπικών πόρων, γεγονός που θα συμ-
βάλει στη βιωσιμότητα των τοπικών συ-
στημάτων παραγωγής. Παράλληλα, τα 
αποτελέσματα του έργου αναμένεται να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη ολιστικών συ-
στημάτων διαχείρισης των εκτροφών, στη 
μείωση της χρήσης των φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
των νοσημάτων των ζώων και κατ’ επέ-
κταση στη μείωση της παρουσίας των 
υπολειμμάτων τους στα τρόφιμα. 

Το έργο θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 
του 2021 και θα έχει συνολική διάρκεια 4,5 
χρόνων. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε 
περιοχές της Ελλάδος, της Ιταλίας και της 
Γαλλίας. 

Στα μηρυκαστικά η ζύμωση της τροφής γίνεται στη 
«μεγάλη κοιλία» τους (πρώτο στομάχι) με τη δράση 
βακτηρίων και ακολουθεί η πέψη στα επόμενα στομά-
χια. Αυτή η «εντερική ζύμωση» παράγει μεθάνιο που 
απελευθερώνεται από το ζώο. Η ορθολογική διατρο-
φή και η καλή υγεία των ζώων είναι μέτρα που μπο-
ρούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές μεθανίου.

Συντονιστής του MiCliFeed θα είναι το Ινστιτούτο 
Κτηνιατρικών Ερευνών ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, με 
επιστημονική υπεύθυνη την ερευνήτρια Δρα Σ. 
Σωτηράκη. 
Ως εταίροι θα συμμετάσχουν τα Ιδρύματα:
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης 

Ζωικής Παραγωγής 
• Πανεπιστήμιο της Νάπολης, Κτηνιατρική Σχολή 

(Department of Veterinary Medicine and Animal 
Production University of Napoli Federico II) 

• INRAE (Institut national de la Recherche 
Agronomique) Γαλλίας, Joint Research Unit on 
Herbivores 

και οι εταιρείες
• TERRA NOVA ΕΠΕ, Περιβαλλοντική Τεχνική 

Συμβουλευτική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα
• ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΒΕΚΤΕ, Εταιρεία 

Παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών, με έδρα την 
Κρήτη 

• MG2MIX, Εταιρεία Παραγωγής και εμπορίας 
ζωοτροφών, με έδρα το Chateaubourg της Γαλλίας

• Kreavet BV, Εταιρεία Κτηνιατρικής υποστήριξης με 
έδρα το Kruibeke του Βελγίου
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Το γάλα στην ελληνική γαστρονομία

Milk bread 
Υλικά 

 600 γρ. αλεύρι πολυτελείας   340 γρ. γά-
λα στους 55 βαθμούς   10 γρ. ξηρή μαγιά  

 35 γρ. ελαιόλαδο   ½ κ.γ. θαλασσινό 
αλάτι   85 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη   40 
γρ. φρέσκο βούτυρο λιωμένο 

Εκτέλεση 
 Ανακατεύουμε στον κάδο του μίξερ τα ξη-

ρά υλικά. Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα 
του γάλακτος και ανακατεύουμε για περί-
που 2 λεπτά. Προσθέτουμε και το υπόλοιπο 
γάλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Βγά-
ζουμε από το μίξερ την κολλώδη ζύμη και 
την πλάθουμε στον πάγκο μας. Φτιάχνουμε 
την μπάλα μας από ζύμη και την ξεκουρά-
ζουμε σκεπασμένη για μία ώρα. Χωρίζουμε 
τη ζύμη σε έξι ίσα μέρη και τα πλάθουμε σε 
μπαλάκια. Ανοίγουμε τη ζύμη με τον πλά-
στη σε οβάλ σχήμα. Διπλώνουμε την πάνω 
και την κάτω άκρη προς το κέντρο. Τα ανα-
ποδογυρίζουμε και τα τοποθετούμε σε ένα 
ταψάκι 10x20. Ξεκουράζουμε τη ζύμη μέσα 
στο ταψί μέχρι να διπλασιαστεί περίπου. 
Αλείφουμε με το βούτυρο. Φουρνίζουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθ-
μούς για 35 λεπτά. Αφήνουμε το ψωμί να 
μαλακώσει επάνω σε μια σχάρα. 

Smoothie 
Υλικά 

 6 βερίκοκα   1 ροδάκινο   2 νεκταρίνια  
 1 κεσεδάκι γιαούρτι   1 ποτήρι γάλα   4 

παγάκια 

Εκτέλεση 
 Καθαρίζουμε τα φρούτα και τα κόβουμε 

σε κομματάκια. Ρίχνουμε το γιαούρτι, το 
γάλα και τα παγάκια στο μπλέντερ και τα 
χτυπάμε μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέ-
τουμε τα φρούτα και χτυπάμε μέχρι να 
ομοιογενοποιηθεί. 

Κρέμα εκμέκ 
Υλικά 

 500 γρ. βουβαλίσιο γάλα (κατά προτίμη-
ση)   500 γρ. κρέμα γάλακτος   80 γρ. ζά-
χαρη   80 γρ. νεσεστέ   1 βανίλια 

Εκτέλεση 
 Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, την 

κρέμα γάλακτος και τη μισή ζάχαρη. Τα 
τοποθετούμε στη φωτιά. 

 Σε ένα μπολ διαλύουμε το νεσεστέ με 
την υπόλοιπη ζάχαρη παίρνοντας λίγο 
από το μείγμα του γάλακτος πριν ζεσταθεί 
και μόλις βράσει το γάλα το ρίχνουμε σε 
αυτό. Μόλις η κρέμα βράσει και δέσει την 
αδειάζουμε σε ένα ταψί και την καλύπτου-
με με μεμβράνη. Την αφήνουμε στο ψυ-
γείο να κρυώσει. Μπορούμε να συνοδεύ-
σουμε πορτοκαλόπιτα, κανταΐφι και ό,τι 
άλλο μας αρέσει!

Γαλατόπιτα 
Υλικά 

 1120 γρ. γάλα   200 γρ. ζάχαρη κρυσταλ-
λική   90 γρ. σιμιγδάλι   30 γρ. κορν φλά-
ουρ   3 αυγά   1 βανίλια   Ξύσμα από 1 
λεμόνι   1 πρέζα αλάτι   90 γρ. βούτυρο 

Επικάλυψη 
 2 κ.σ. νερό   1 αυγό   2 κ.σ. ζάχαρη 

κρυσταλλική 

Εκτέλεση 
 Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα, τη 

ζάχαρη και βράζουμε σε μέτρια φωτιά. Σε 

ένα μπολ βάζουμε τα υπόλοιπα υλικά 
εκτός από το βούτυρο και τα ανακατεύου-
με. Ρίχνουμε λίγο γάλα στο μπολ και ανα-
κατεύουμε. Ρίχνουμε το μείγμα πίσω στην 
κατσαρόλα και βράζουμε ανακατεύοντας 

μέχρι να πήξει. Βγάζουμε από τη φωτιά 
και ρίχνουμε το βούτυρο ανακατεύοντας. 
Βουτυρώνουμε ένα πυρίμαχο σκεύος 27 
εκατ. και το πασπαλίζουμε με σιμιγδάλι. 
Ρίχνουμε μέσα το μείγμα και το 
απλώνουμε. 

Για την επικάλυψη 
 Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα υλικά και ανα-

κατεύουμε καλά. Απλώνουμε με πινέλο 
την επιφάνεια και ψήνουμε σε προθερμα-
σμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 
λεπτά.

Ανδρέας 
Κλαυδιανός

Ο Ανδρέας Κλαυδιανός 
γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. 
Την πρώτη του επαφή 
με επαγγελματική κουζί-
να απέκτησε το 1997, 
όπου και εργάστηκε για 
ένα χρόνο στην οικογε-
νειακή ταβέρνα του θεί-
ου του στην Κάτω Τού-
μπα. Σπούδασε στη 
Σ.Τ.Ε. Κέρκυρας από το 
1998 έως το 2000. Έκανε 
πρακτική το πρώτο έτος 
στο Lindos Royal village 
στη Ρόδο και το δεύτερο 
έτος στο Mediterranean 
Palace στη Θεσσαλονί-
κη. Για 7 μήνες μέχρι να 
παρουσιαστεί στον 
στρατό εργάστηκε στο 
ζαχαροπλαστείο Τερ-
κενλής στη Θεσσαλονί-
κη. Εκεί γνώρισε την τέ-
χνη της ζαχαροπλαστι-
κής. Στο στρατό ήταν σε 
ΚΕΔΑ Αεροπορίας, όπου 
καθημερινά τους θερι-
νούς μήνες φρόντιζε για 
το φαγητό 3.000 ατό-
μων. Την περίοδο 2002-
2003 εργάστηκε στο Ιτα-
λικό εστιατόριο Vivere 
στη Θεσσαλονίκη και 
στο Electra Palace της 
Ρόδου. Τον Σεπτέμβριο 
του 2004 έγινε υπεύθυ-
νος κουζίνας στο Πανελ-
λήνιο και για δέκα χρό-
νια εργάστηκε στην ίδια 
κουζίνα. Τον Ιούνιο του 
2014 ανέλαβε την κουζί-
να του Local Θεσσαλονί-
κης για περίπου 4 χρό-
νια. Τον Δεκέμβριο του 
2017 ξεκίνησε με τη σύ-
ζυγό του Σίσσυ Καρακο-
λίδου το δικό του project 
που ακούει στο όνομα 
UMAchefshome. 
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Tο γάλα περιέχει 
πρωτεΐνες υψη-
λής βιολογικής 
αξίας, πολλές βι-
ταμίνες συμπερι-
λαμβανομένων 
όλων των λιπο-
διαλυτών βιταμι-
νών καθώς και 
μεταλλικά στοι-
χεία σε σημαντι-
κές ποσότητες

Η συνεισφορά του γάλακτος 
στο διαιτολόγιο του αν-
θρώπου είναι γνωστή από 
αρχαιοτάτων χρόνων. Η 
ανάπτυξη των βρεφών κα-

θώς και των νεογνών των θηλαστικών από 
αποκλειστική κατανάλωση του γάλακτος 
αποτέλεσε εφαλτήριο για την αναγνώριση 
της σπουδαιότητάς του στη διατροφή του 
ανθρώπου. Είναι γνωστό ότι το γάλα περι-
έχει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, 
πολλές βιταμίνες συμπεριλαμβανομένων 
όλων των λιποδιαλυτών βιταμινών καθώς 
και μεταλλικά στοιχεία σε σημαντικές πο-
σότητες (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα, οι 
πρωτεΐνες του γάλακτος περιέχουν σε ση-
μαντικές ποσότητες απαραίτητα αμινοξέα 
όπως η λυσίνη, η οποία ευνοεί την αξιο-
ποίηση από τον οργανισμό άλλων απα-
ραίτητων αμινοξέων. 

Επιπρόσθετα, η διάσπαση της καζεΐνης 
(πρωτεΐνης του γάλακτος) έχει ως αποτέ-
λεσμα την παραγωγή ουσιών που έχουν 
αντι-υπερτασικές ιδιότητες καθώς και 
προλαμβάνουν την οστεοπόρωση μέσω 
της δημιουργίας συμπλόκων με το ασβέ-
στιο. Επιπλέον, το γάλα αποτελεί την κύ-
ρια πηγή ασβεστίου, ριβοφλαβίνης (B2) 
και απαραίτητων λιπαρών οξέων (π.χ. λι-
νελαϊκό οξύ). Η συμβολή του ασβεστίου 
στην απώλεια βάρους μέσω της μείωσης 
της απορρόφησης του λίπους από τον ορ-
γανισμό και η μείωση της χοληστερόλης 
λόγω πρόσληψης λινελαϊκού οξέος έχουν 
συσχετιστεί με την κατανάλωση τροφών 
όπως το γάλα. Τέλος, η γλυκιά γεύση του 
γάλακτος οφείλεται στη λακτόζη, η οποία 
εκτός από σημαντική πηγή ενέργειας έχει 
βρεθεί ότι ενισχύει την απορρόφηση με-
ταλλικών στοιχείων (Ca, Mg, Fe, Co, Zn) και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου 
των βρεφών. 

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές που 
επήλθαν στις διατροφικές προτιμήσεις 
των ανθρώπων όπως η αποφυγή ζωικών 
προϊόντων και τροφικές δυσανεξίες/αλ-
λεργίες έχουν οδηγήσει στην παραγωγή 
όλο και περισσότερων τροφίμων που 
προέρχονται από φυτικά προϊόντα. Για 
την υποκατάσταση του γάλακτος υπάρ-
χουν διαθέσιμα στην αγορά φυτικά ροφή-
ματα που προέρχονται από δημητριακά 
(σόγια, βρώμη, ρύζι, αρακάς, κριθάρι κ.ά.), 
ξηρούς καρπούς (αμύγδαλο, φουντούκι, 
κάσιους, καρύδι, φιστίκι κ.ά.) και άλλα φυ-

Η σημασία του γάλακτος στη διατροφή 
του ανθρώπου

ΓΡΑΦΕΙ Η 

Δρ Αγάπη 
Δουλγεράκη

Εντεταλμένη Ερευνή-
τρια Ινστιτούτο Τεχνο-
λογίας, Αγροτικών Προ-
ϊόντων, 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τικά προϊόντα (καρύδα, λινάρι, κάνναβη 

κ.ά.). Για το σκοπό αυτό, οι καρποί ή μέρη 
του φυτικού ιστού εμβαπτίζονται σε νερό 
και συλλέγεται το υγρό που προκύπτει για 
την παραγωγή των φυτικών ροφημάτων. 
Για την ενίσχυση της θρεπτικής τους αξίας 
και τη μερική κάλυψη ημερήσιων ανα-
γκών σε βιταμίνες και μέταλλα προστίθε-
νται συνήθως ασβέστιο, βιταμίνη D3 και 
βιταμίνη B12. Αντίστοιχα, στα φυτικά ρο-
φήματα προστίθενται διάφορα πρόσθετα 
για την ενίσχυση της γεύσης (π.χ. ζάχαρη, 
γλυκαντικές ύλες, αρωματικές ύλες), στα-
θεροποιητές/γαλακτωματοποιητές (π.χ. 
καραγεννάνη, κόμμι, ταπιόκα, λεκιθίνη) 
και πρόσθετα για την αύξηση της διάρκει-
ας ζωής του προϊόντος (π.χ. χλωριούχο νά-
τριο, άλατα οργανικών οξέων) και άλλες 
πρόσθετες ύλες (π.χ. εδώδιμες ίνες, φυτι-
κές πρωτεΐνες). 

Επιπρόσθετοι λόγοι που μερικοί άνθρω-
ποι στράφηκαν στην κατανάλωση φυτι-
κών ροφημάτων είναι: α) η απουσία λα-
κτόζης στα φυτικά ροφήματα, β) οι ανα-
φορές ότι για την παραγωγή του γάλακτος 

εκλύονται περισσότερα αέρια θερμοκηπί-
ου σε σχέση με την παραγωγή οποιουδή-
ποτε φυτικού ροφήματος, καθώς και γ) η 
εκτίμηση ότι για να παραχθεί ένα ποτήρι 
γάλα απαιτείται περισσότερη γη σε σχέση 
με τα φυτικά ροφήματα. Παρ’ όλα αυτά τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει ένας αντίλογος 
για τα φυτικά ροφήματα καθώς α) για την 
παραγωγή τους φαίνεται να απαιτούνται 
μεγάλες ποσότητες νερού (π.χ. αμύγδα-
λα), β) η αυξημένη ζήτηση σε εκτάσεις 
έχει οδηγήσει στην καταστροφή τροπι-
κών δασών (π.χ. σόγια, καρύδα), ενώ γ) 
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καταπόνη-
σης των μελισσών λόγω αυξημένων ανα-
γκών για επικονίαση (π.χ. αμυγδαλιά), κα-
θώς και δ) υπάρχει παρουσία εντομοκτό-
νων σε φυτικούς ιστούς (π.χ. βρώμη) που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φυ-
τικών ροφημάτων. Σε σύγκριση με τα υπό-
λοιπα φυτικά ροφήματα, οι καλλιέργειες 
φουντουκιού, κάνναβης και λιναριού φαί-
νεται να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλ-
λον, με τα τελευταία να δίνουν ροφήματα 
με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐ-
νη και απαραίτητα λιπίδια.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η κατα-
νάλωση του γάλακτος αποτελεί σημαντι-
κό κομμάτι της διατροφής του ανθρώπου 
από τη βρεφική ηλικία καθώς τροφοδοτεί 
τον οργανισμό του με απαραίτητα θρεπτι-
κά συστατικά. Αφετέρου, τα φυτικά ροφή-
ματα φαίνεται να αποτελούν μια εναλλα-
κτική επιλογή για τους ανθρώπους που 
δεν μπορούν να καταναλώσουν γάλα λό-
γω δυσανεξίας ή αλλεργίας στα συστατικά 
του γάλακτος. 

Πίνακας 1. Κύρια και δευτερεύοντα συ-
στατικά του αγελαδινού γάλακτος σημα-
ντικά για τη διατροφή του ανθρώπου (εν-
δεικτική περιεκτικότητα)

ΚΎΡΙΑ ΣΎΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ 
(%)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΌΙ-
ΧΕΙΑ & ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ 
(MG/L)

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ 
(MG/L)

Νερό 87.6 Ασβέστιο 1250 Βιταμίνη E 0.98
Στερεά συστατικά 
άνευ λίπους

8.65 Φώσφορος 1000 Θειαμίνη, Β1 0.44
Κάλιο 1500 Ριβοφλαβίνη, Β2 1.75
Νάτριο 440 Νιασίνη 0.94

Λακτόζη 4.75 Χλώριο 1050 Παντοθενικό οξύ 3.46
Λίπος 3.75 Μαγνήσιο 130 Βιταμίνη Β6 0.64
Πρωτεΐνες 3.25 Ψευδάργυρος 3.9 Βιοτίνη 0.031
Μεταλλικά στοιχεία 0.65 Σίδηρος 0.2 Φυλλικό οξύ 0.050
Οργανικά οξέα 0.18 Βιταμίνη Α 0.4 Βιταμίνη Β12 0.0043
Άλλα συστατικά 0.14 Βιταμίνη D 0.0006 Βιταμίνη C 21.1
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Η χρηματοδότηση της κτη-
νοτροφίας αποτελεί εκ των 
ων ουκ άνευ για την Τράπε-
ζα Πειραιώς, η οποία ανέ-
λαβε πρωτοβουλία για τη 

χρηματοδοτική στήριξη των κτηνοτρό-
φων, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες 
ανάγκες ρευστότητας που έχουν ιδιαίτερα 
αυτή την εποχή. 

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των κτηνο-
τρόφων καλύπτονται μέσω του Δανείου 
Μικρο-χρηματοδότησης έως €5.000 ή 
εναλλακτικά του Ανοικτού Δανείου 
Αγροτών (Α.Δ.Α.), για μεγαλύτερα ποσά, 
ανάλογα με τη δομή των γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων και τις ανάγκες τους σε κεφά-
λαια. Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων εξε-
τάζονται τους θερινούς μήνες κατά 
προτεραιότητα από την Τράπεζα Πειραι-
ώς, ώστε να επωφεληθούν από τις χαμη-
λότερες τιμές ζωοτροφών την περίοδο 
αυτή. Τα συγκεκριμένα σύγχρονα και ευέ-
λικτα τραπεζικά προϊόντα απευθύνονται 
σε κτηνοτρόφους, που έχουν επιλέξει την 
Τράπεζα Πειραιώς, για τη λήψη των αγρο-
τικών επιδοτήσεων. 

Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται τις 
ιδιαιτερότητες και τις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες του κλάδου της κτηνοτροφίας 
και τον στηρίζει πολύπλευρα και ολιστικά. 
Για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών 
των κτηνοτρόφων (π.χ. εκσυγχρονισμό 
ποιμνιοστασίων και σταβλικών εγκατα-
στάσεων, αγορά ζωικού κεφαλαίου, αγο-
ρά εξοπλισμού αμελκτηρίων κ.τ.λ.) προ-
σφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χρη-
ματοδοτικής στήριξης. Συγκεκριμένα: 

• Σχέδια Βελτίωσης. Για την υλοποίηση 
επενδύσεων προσφέρει ένα ολοκληρωμέ-
νο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει 
επενδυτικό δάνειο και επιπλέον δυνατό-
τητες, όπως δάνειο έναντι επιχορήγησης, 
για συνολική κάλυψη των αναγκών. 

• Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Δεδομένου ότι η Τράπεζα Πειραι-
ώς συμμετέχει με χαρτοφυλάκιο συνολι-
κού ύψους έως 200 εκατ. ευρώ, δίνεται η 
δυνατότητα χρηματοδότησης με τη μορ-
φή μακροπροθέσμου δανείου. Καλύπτο-
νται πάγιες δαπάνες και επενδυτικά σχέ-
δια επιχειρήσεων, που είτε έχουν ενταχθεί 
σε δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης ή υλοποιούν συναφείς επεν-
δύσεις (ενδεικτικά αγορά τρακτέρ κ.λπ.), 

καθώς και με τη μορφή κεφαλαίου κίνη-
σης για δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

• Δάνειο Αγοράς Γης. Προσφέρεται 
στους αγρότες για την αγορά γης, καθώς η 
απόκτησή της αποτελεί προτεραιότητα 
για την Τράπεζα. Οι νέοι αγρότες -κάτω 
από 40 ετών- τυγχάνουν και επιδότησης 
επιτοκίου έως και 100% για αγορά γης κα-
τόπιν απόφασης έγκρισης της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητάς τους. 

• Δάνειο Εξοπλισμού. Προσφέρει λύ-
σεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωρ-
γικής εκμετάλλευσης για απόκτηση κάθε 
μορφής αγροτικού εξοπλισμού, μέσω συ-
νεργασιών με εταιρείες του κλάδου. Ένα 
πρόγραμμα με ευέλικτους όρους, που 
προσαρμόζονται στο είδος της επένδυ-
σης και την παραγωγική δυναμικότητα 
της εκμετάλλευσης.

• Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων. Η χρηματοδότηση 
κτηνοτρόφων που προχωρούν σε επενδύ-
σεις προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμέ-
νες στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, 
είτε αφορούν αυτοκατανάλωση είτε πώ-
ληση ενέργειας.

Κάθε περίπτωση χρηματοδότησης εξε-
τάζεται εξατομικευμένα και προτείνεται ο 
καταλληλότερος συνδυασμός λύσεων βά-
σει αναγκών του επενδυτικού σχεδίου, με 
στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικό-
τητας και ανταγωνιστικότητας των κτηνο-
τρόφων. Καλύπτει επενδύσεις για μείωση 
κόστους παραγωγής, αύξηση προστιθέ-
μενης αξίας του τελικά παραγόμενου απο-
τελέσματος και ορθολογικό εκσυγχρονι-
σμό εκμετάλλευσης με εύλογο κόστος.

Επιπλέον, με το Πρόγραμμα Συμβολαι-
ακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, η Τρά-
πεζα προσφέρει πλεονεκτήματα στους 
παραγωγούς παρέχοντάς τους την ανα-
γκαία πίστωση ανάλογα με τη δυναμικό-
τητά τους. Με την Κάρτα Συμβολαιακής 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ο κτηνοτρό-
φος αγοράζει αγροεφόδια, ζωοτροφές, 
κτηνιατρικά φάρμακα και ζώα αντικατά-
στασης. Προμηθεύεται μηχανήματα, μι-
κροεργαλεία και καύσιμα, συντηρεί τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό, εξοφλεί λογα-
ριασμούς ΔΕΗ γεωργικής χρήσης, ΤΟΕΒ, 
ασφαλιστικών εισφορών ΕΛ.Γ.Α. & Ο.Γ.Α., 
πληρώνει ασφάλιστρα (Αγροτική ΑΕΕΓΑ 

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει 
χρηματοδοτικά τους κτηνοτρόφους

και Συνεταιριστική Ασφαλιστική), καλύ-
πτει το εργατικό κόστος με έκδοση εργο-
σήμου, και όταν απαιτείται κάνει ανάληψη 
μετρητών από τα ΑΤΜ’s της Τράπεζας.

Σε συνεργασία με την ΕRGO Ασφαλιστι-
κή, προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις 
ασφάλισης, απόλυτα προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες του σύγχρονου κτηνοτρό-
φου, μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών 
προγραμμάτων, για καλύτερη διαχείριση 
κινδύνων γεωργικής εκμετάλλευσης και 
προστασία του εισοδήματός του. Με την 
«Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου» καλύ-
πτει ζημιές, που οφείλονται σε θάνατο 
ασφαλισμένων ζώων από τυχαίο και 
απρόβλεπτο γεγονός (θάνατος από ασθέ-
νεια ή ατύχημα).

Η Τράπεζα Πειραιώς, με την ολοκληρω-
μένη προσέγγισή της στην αγροτική οικο-
νομία, αναγνωρίζοντας και την εποχική δι-
άσταση και τη σημασία των παρεμβάσε-
ών της, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρη-
ματοδότηση της κτηνοτροφίας της 
χώρας. Παρέχει συνδρομή στις υγιείς επι-
χειρηματικές μονάδες του αγροδιατροφι-
κού τομέα για να συνεχίσουν να αποτε-
λούν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 
της χώρας, προσφέροντάς τους αποτελε-
σματικά προϊόντα και καινοτόμες λύσεις.

Η Τράπεζα Πει-
ραιώς προσφέ-
ρει ένα ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο 
χρηματοδοτικής 
στήριξης για την 
κάλυψη των 
επενδυτικών 
αναγκών των 
κτηνοτρόφων 
(π.χ. εκσυγχρονι-
σμό ποιμνιοστα-
σίων και σταβλι-
κών εγκαταστά-
σεων, αγορά ζωι-
κού κεφαλαίου, 
αγορά εξοπλι-
σμού αμελκτηρί-
ων κ.τ.λ.)
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Η Ελληνική γαλακτοπαραγω-
γός αγελαδοτροφία βιώνει 
σήμερα μια πολύ μεγάλου 
μεγέθους κρίση. Η επιμή-
κυνση της διάρκειας του 

φρέσκου γάλακτος, η κατάργηση των πο-
σοστώσεων, η είσοδος στην αγορά της Ε.Ε. 
γειτονικών χωρών καθώς και το αυξημένο 
κόστος παραγωγής έχουν ως αποτέλεσμα 
τη μείωση του περιθωρίου κέρδους των 
επιχειρήσεων του τομέα. Το γενικότερο 
πλαίσιο οικονομικής δυσπραγίας περιορί-
ζει την πρόσβαση των εκμεταλλεύσεων 
στη χρηματοδότηση και το δανεισμό, 
εντείνοντας, έτσι, τις συνέπειες της κρίσης. 
Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ισχυρά 
ανταγωνιστικές συνθήκες στον κλάδο, 
που προσθέτουν επιπλέον προκλήσεις 
στη λειτουργία και την ανάπτυξή του. Η δι-
αφοροποίηση των παραγόμενων νωπών 
και μεταποιημένων προϊόντων και η επί-
τευξη σημαντικής προστιθέμενης αξίας 
αποτελεί βασική αναπτυξιακή 
προϋπόθεση.

Η ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική αγε-
λαδοτροφία και τα προϊόντα της να απο-
κτήσουν ταυτότητα και προστιθέμενη αξία 
αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα στις μέρες 
μας. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, που πα-
ρασκευάζονται αποκλειστικά από νωπό 
γάλα, μπορούν να αποτελέσουν ένα εναλ-
λακτικό εργαλείο ανάπτυξης. Η μικροβια-
κή ποικιλομορφία του νωπού γάλακτος 
συμβάλλει στην παραγωγή ποικιλίας τυ-
ριών με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρα-
κτηριστικά, όπως γεύση και υφή, που 
απουσιάζουν από το τυρί παστεριωμένου 
γάλακτος, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει σε 
αυτό υψηλή βιολογική αξία. Η παστερίω-
ση γενικά αποστερεί τα τυριά από τα χα-
ρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδιαίτερα 
και αυτή η ομοιομορφία που προκύπτει 
έχει επιπτώσεις στην αξία τους στην 
αγορά.

Σε χώρες του εξωτερικού η παραγωγή 
τυριού από μη παστεριωμένο γάλα είναι 
αρκετά συνηθισμένη και αφορά στην πα-
ραγωγή ιδιαίτερα σημαντικών και ανα-
γνωρίσιμων προϊόντων. Για παράδειγμα 
στην Ιταλία υπάρχουν πολυάριθμα τυριά 
από νωπό γάλα, είτε από πρόβατα (π.χ. 
Pecorino di Filiano, Pecorino Siciliano) ή αί-
γες (π.χ. Cacioricotta) είτε από αγελαδινό 
γάλα (π.χ. Provola dei Nebrodi). Στη Γαλλία, 

3448/22-12-2014), επιτρέπεται κατόπιν από-
φασης της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής η 
παραγωγή τυριών ωρίμανσης τουλάχι-
στον 2 μηνών από νωπό γάλα. 

Στo πλαίσιo του έργου Raw Cheese που 
χρηματοδοτείται από τη δράση «ΕΡΕΥΝΩ 
– ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία 2014-2020» πραγματοποιείται η δια-
μόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήμα-
τος παραγωγής, προώθησης και διάθεσης 
αγελαδινού τυριού από νωπό γάλα με 
ανώτερα χαρακτηριστικά και παράλληλη 
υψηλή επιχειρηματική αξία από μια πρό-
τυπη καθετοποιημένη αγελαδοτροφική 
μονάδα όπως αυτή της Αμερικανικής Γε-
ωργικής Σχολής (ΑΓΣ). Για την παραγωγή 
αξιοποιείται η παραδοσιακή τεχνολογία, 
που αποδίδει τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά (γεύσης, οσμής, υφής) του 
γάλακτος. Η πρώτη ύλη ελέγχεται ολοκλη-
ρωμένα και προέρχεται από την εκτροφή 
γαλακτοπαραγωγών αγελάδων της ΑΓΣ 
στην οποία εφαρμόζεται συγκεκριμένο 
πρότυπο ζωοτεχνικής διαχείρισης. Επιπλέ-
ον διαμορφώνονται προδιαγραφές για την 
παραγωγική διαδικασία και τη διασφάλιση 
των χαρακτηριστικών που καθορίζουν την 
ποιότητα του ημίσκληρου τυριού. Η υλο-
ποίηση του παραπάνω έργου γίνεται κάτω 
από τη συνεχή επιστημονική υποστήριξη 
των δύο άλλων εταίρων του προγράμμα-
τος, του Ινστιτούτου Kτηνιατρικών Ερευ-
νών (IKE) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και 
του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

Στόχους του Raw-Cheese αποτελούν:
• Η Επίτευξη ανώτερης και σταθερής ποιό-

τητας πρώτης ύλης (γάλακτος) μέσα από 
ένα πρότυπο σύστημα ολιστικής διαχεί-
ρισης της εκτροφής σε ό,τι αφορά την 
υγεία των ζώων και τον έλεγχο του πα-
ραγόμενου γάλακτος.

• Η Παραγωγή επώνυμου και ασφαλούς 
προϊόντος με ανώτερα χαρακτηριστικά 
και υψηλής διατροφικής αξίας μέσα από 
την πρότυπη παραγωγική διαδικασία, τη 
διασφάλιση χαρακτηριστικών που κα-
θορίζουν την ποιότητα του τυριού κα-
θώς και την τυποποίηση του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

• Η Επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας 
του τυριού, μέσα από το σχεδιασμό και 
τη δημιουργία ολοκληρωμένης ταυτό-
τητας, τη διάχυση στην κοινωνία και μια 
πολυ-παραγοντική προσέγγιση των 
εμπλεκόμενων στον κλάδο.

• Ιστοσελίδα https://www.raw-cheese.
com/

Παραγωγή τυριού από νωπό 
αγελαδινό γάλα

ΓΡΑΦΕΙ Η 

Δρ Ευδοκία 
Κρυσταλλίδου

Αναπληρώτρια Διευθύ-
ντρια - Γραφείο Διαχείρι-
σης Στρατηγικών Έργων, 
Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή 

Τα γαλακτοκομι-
κά προϊόντα, που 
παρασκευάζο-
νται αποκλειστι-
κά από νωπό γά-
λα, μπορούν να 
αποτελέσουν 
ένα εναλλακτικό 
εργαλείο 
ανάπτυξης

το τυρί Roquefort (πρόβειο γάλα) και το 
τυρί Brie (αγελαδινό γάλα) παράγονται σε 
μεγάλο βαθμό από νωπό γάλα (ιδιαίτερα 
για την ευρωπαϊκή αγορά), ενώ πολύ γνω-
στό είναι το ΠΟΠ τυρί Salers, που παράγε-
ται αποκλειστικά από νωπό γάλα αγελά-
δας. Παρόμοια τυριά μπορούν να βρεθούν 
και στην Ελβετία και την Ισπανία. Στην Ελ-
λάδα τέτοια τυριά εισάγονται και διατίθε-
νται από επιχειρήσεις delicatessen. 

Επί του παρόντος, καμιά ελληνική επιχεί-
ρηση δεν παράγει τέτοια τυριά. Η επιβολή 
της παστερίωσης έγινε αποκλειστικά για 
υγειονομικούς λόγους, που έχουν να κά-
νουν με τον έλεγχο μετάδοσης νοσημάτων 
που σχετίζονται με τη βρουκέλλωση και τη 
φυματίωση του ζωικού κεφαλαίου της χώ-
ρας και ήταν ο λόγος που στην Ελλάδα δεν 
επιτρεπόταν, μέχρι πρόσφατα, η παραγω-
γή τυριού από νωπό γάλα. Πρόσφατα ει-
σήχθη νέο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέ-
πει, υπό συνθήκες, την παραγωγή τυριού 
από νωπό γάλα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 
παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 
αριθμ. 3724/162303 του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
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ΓΡΑΦΕΙ Η 

Δρ Ευαγγελία  
Ν. Σωσσίδου

Κτηνίατρος-Διευθύντρια 
Ερευνών, Ινστιτούτο Κτη-
νιατρικών Ερευνών, 
ΕΛΓΟ– ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Ατζέντα του 
2030 υιοθετεί ένα 
αναπτυξιακό μο-
ντέλο όπου η ευ-
ζωία των παρα-
γωγικών ζώων 
βρίσκεται στον 
πυρήνα της 
στρατηγικής 
«από το Αγρό-
κτημα στο Πιά-
το» της Ευρωπαϊ-
κής Πράσινης 
Συμφωνίας

προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η αγρο-
τική παραγωγή κατά τα επόμενα χρόνια 
ως απόρροια της ενσωμάτωσης της ευζω-
ίας των παραγωγικών ζώων στις παραμέ-
τρους που καθορίζουν τη βιωσιμότητα 
των αγροτικών συστημάτων. 

Η Ατζέντα του 2030 υιοθετεί ένα ανα-
πτυξιακό μοντέλο «στο οποίο η ανθρωπό-
τητα ζει σε αρμονία με τη φύση...» και η 
ευζωία των παραγωγικών ζώων βρίσκεται 
στον πυρήνα της στρατηγικής «από το 
Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork-F2F) 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
(Green Deal). Με τον τρόπο αυτό, αναγνω-
ρίζεται ότι η καλή μεταχείριση των ζώων 
βελτιώνει το επίπεδο της υγείας τους, μει-
ώνει την κατανάλωση αντιβιοτικών και 
άλλων φαρμάκων, συμβάλλει στη διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας και αποτελεί 
αναγκαία συνθήκη για τη δίκαιη μετάβα-
ση προς ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων 
με περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινω-
νικά οφέλη. Κατά συνέπεια, προκύπτει η 
ανάγκη επανεξέτασης τόσο των μοντέλων 
παραγωγής που τροφοδοτούν την κατα-
νάλωση προϊόντων όσο και των μοντέλων 
κατανάλωσης που καθορίζουν τη δυναμι-
κή που οδηγεί στην παραγωγή 
προϊόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή καλείται να αναθεωρήσει τη νομοθε-
σία για την καλή μεταχείριση των ζώων, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταφορά 
και τη σφαγή των ζώων, ώστε να ευθυ-
γραμμιστεί με τα πλέον πρόσφατα επιστη-
μονικά στοιχεία, να διευρυνθεί το πεδίο 
εφαρμογής της, να διευκολυνθεί η επιβο-
λή και, εν τέλει, να διασφαλισθεί ένα υψη-
λό επίπεδο ευζωίας των ζώων. Επιπλέον, 
υπό την πίεση της κοινωνίας και των πολι-
τών και με προσανατολισμό προς την κα-
τανάλωση βιώσιμων τροφίμων, εξετάζο-
νται προτάσεις για τη σήμανση των ζωι-
κών προϊόντων ως προς την ευζωία των 
ζώων που τα παράγουν και, γενικότερα, 
αναζητούνται οι απαιτήσεις ποιότητας για 
την επίτευξη μιας νέας ισορροπίας μεταξύ 
των τριών διαστάσεων της αειφορίας. Τέ-
λος, διαπιστώνεται ότι η επίτευξη του στό-
χου για υψηλό επίπεδο ευζωίας των παρα-
γωγικών ζώων συνδέεται με σημαντικές 
ευκαιρίες ως προς τη διαφοροποίηση και 
την κατάτμηση της αγοράς, την ποιοτική 
παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
κρατών-μελών της Ε.Ε. Και όπως πρόσφα-
τα έχει δηλώσει ο Andrea Gavinelli της DG 
SANTE: «Η καλή διαβίωση των ζώων δεν 
αφορά μόνο την αλλαγή αξιών, αλλά 
και την προστιθέμενη αξία για όλους 
εκείνους που εμπλέκονται».

Η Ευζωία των Παραγωγικών Ζώων  
στον πυρήνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κ ατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας δεκαετίας, οι συσχετι-
σμοί μεταξύ της ευζωίας 
των ζώων, της περιβαλλο-
ντικής ευημερίας και της οι-

κονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης εξε-
τάζονται σε βάθος και τεκμηριώνονται 
από την επιστήμη που εκπονείται στον το-
μέα αυτό. Παράλληλα, στους κύκλους της 
πολιτικής, αναγνωρίζεται όλο και περισ-
σότερο ότι η καλή διαβίωση των ζώων 
πρέπει να βρίσκεται «στο επίκεντρο της 
βιώσιμης ανάπτυξης» συνιστώντας ένα 
σημαντικό ηθικό ζήτημα και μια κοινωνι-
κή αξία, που υποστηρίζεται έντονα από 
πολίτες και καταναλωτές σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Πράγματι, αυτό αποδείχθηκε στη 
διαδικασία διαβούλευσης του Στόχου για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη (2015), όταν η προ-
στασία των ζώων πέτυχε τη δεύτερη υψη-
λότερη βαθμολογία μεταξύ πολλών επι-
λογών. Ένα έτος αργότερα, η Επιτροπή 
των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε κείμε-
νο με προτάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της αγροτικής παραγωγής με προσανατο-
λισμό στην ασφάλεια των τροφίμων, συ-
μπεριλαμβάνοντας θέματα ευζωίας των 
παραγωγικών ζώων. Στο κείμενο αυτό, για 
πρώτη φορά, η ευζωία των ζώων τοποθε-
τείται επίσημα μεταξύ των βασικών πυλώ-
νων της αειφορίας, που είναι η κοινωνία, η 
οικονομία και το περιβάλλον. Μια άλλη 
παραδοχή της συμμετοχής της ευζωίας 
των ζώων στη διαμόρφωση πλαισίου βιώ-
σιμης ανάπτυξης παρουσιάζεται στην 
ατζέντα της Ενιαίας Υγείας και Ενιαίας Ευ-
ζωίας, όπου επιχειρείται η εδραίωση ενός 
εναρμονισμένου διεπιστημονικού πλαισί-
ου συνεργασίας, σε τοπικό, εθνικό και πα-
γκόσμιο επίπεδο, για την επίτευξη βέλτι-
στης υγείας για ανθρώπους, ζώα και περι-
βάλλον και την επίλυση των σύνθετων θε-
μάτων της ευζωίας των ζώων. 

Παράλληλα όμως με τις πολιτικές που 
αναπτύσσονται, συζητούνται έντονα και 
επιχειρείται να επιλυθούν τα πρακτικά και 
ηθικά ζητήματα που συνοδεύουν τις πολι-
τικές αυτές με την εκπόνηση νέων νόμων, 
οδηγιών, κατευθυντηρίων γραμμών και 
συστάσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο. Από την άλλη, η επι-
στήμη της ευζωίας έχει αναπτυχθεί σημα-
ντικά ως αυτοτελής πλέον επιστήμη, έτσι 
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε νέες 
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1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
«ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ»
Αποφοίτησα από τη Γαλακτοκομική Σχολή 
Ιωαννίνων το 2018. Η δικτύωση της Γαλα-
κτοκομικής Σχολής με οδήγησε σε άμεση 
επαγγελματική αποκατάσταση σε ένα πα-
ραδοσιακό παντοπωλείο με εμπειρία στο 
χώρο εδώ και 25 χρόνια με τοπικά και ντελι-
κατέσεν προϊόντα. Καθημερινά έρχομαι 
αντιμέτωπος με τον πιο δύσκολο κριτή, τον 
κόσμο, ο οποίος θέλει να είναι πλήρως ενη-
μερωμένος για την προέλευση και τα χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος που επιλέγει. Το 
γεγονός δε ότι στη δουλειά μου ασχολού-
μαι και με ξένα τυροκομικά είδη με βοηθά 
στο να εξελίσσομαι και να εμπλουτίζω τα 
γνωστικά μου επίπεδα.

2. ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ 
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΥ «ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ» 
Από πολύ μικρή θυμάμαι που η οικογένειά 
μου ασχολούνταν με τα ζώα. Παρόλο που 
τα πήγα καλά στις Πανελλήνιες, προτίμησα 
να μπω στη Γαλακτοκομική Σχολή. Ομολο-
γώ πως ήταν από τις καλύτερες επιλογές 
που έχω κάνει. Γύρισα στην Κάσο, μπήκα 
στο τυροκομείο της οικογένειάς μου και ξε-
κινήσαμε δουλειά. Στόχος μας είναι να ταξι-
δέψουμε τα τυριά που παράγουμε σε όλο 
τον κόσμο. Η γκάμα των προϊόντων μας εί-
ναι μεγάλη και πολλά από αυτά είναι τυριά 
τοπικά, όπως Σιτάκα, Δρύλλα, Καούλι, Απο-
ψήματα, Αλμυροτύρι, Ελλαϊκή.

Απόφοιτοι  
της Γαλακτοκομικής 
Σχολής μιλούν για την 
επαγγελματική τους 
δραστηριότητα  
και για τη Σχολή:

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

«Σύγχρονοι τυροκόμοι  
για παραδοσιακά προϊόντα»

ράγουν προϊόντα με γάλα από ζώα σπάνι-
ων αυτοχθόνων φυλών και με γάλα από 
ορεινή βόσκηση.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι τα προϊόντα που παράγονται κα-
τά την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν κα-
ταναλώνονται από τους μαθητές προσφέ-
ρονται κυρίως σε απόρους μέσω του προ-
γράμματος ΤΕΒΑ.

Η συνεχής πρακτική ενασχόληση των 
σπουδαστών μας, η διοργάνωση εκπαι-
δευτικών εκδρομών σε τυροκομεία και γα-
λακτοβιομηχανίες, εργαστήρια γαλακτο-
κομικών προϊόντων αλλά και η συμμετοχή 
τους σε εκθέσεις και εκδηλώσεις που διορ-
γανώνει ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ κ.ά. έχουν ως 
αποτέλεσμα να είναι έτοιμοι να εργαστούν 
μόλις αποφοιτήσουν.

Εκτός από την παραδοσιακή τυροκομία 
οι μαθητές ενημερώνονται από ειδικούς 
επιστήμονες και επαγγελματίες του κλά-
δου για τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις 
και εντάσσονται στο πρόγραμμα εκπαίδευ-

σής τους προϊόντα με λιγότερα λιπαρά ή με 
λιγότερο αλάτι, λειτουργικά τρόφιμα με 
χρήση προβιοτικών πληθυσμών, σύνθετα 
τρόφιμα μετά από προσθήκη υπερ-τρο-
φών, αντιοξειδωτικών κ.ά. 

Η εκπαίδευση, η διαμονή και η διατροφή 
παρέχονται δωρεάν κυρίως σε παιδιά 
αγροτικών οικογενειών από όλη την Ελλά-
δα και την Κύπρο.

Η Γαλακτοκομική Σχολή είναι μέλος - 
Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
FACEnetwork των μικρών τυροκομείων και 
των κτηνοτρόφων-οικοτεχνών https://
www.face-network.eu/members. Μέσω 
του Δικτύου δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής 
σε διάφορα προγράμματα γύρω από την 
εκπαίδευση στην Τυροκομία όπως το 
Teeacheesy https://www.teacheesy.eu/
tools/pdf και το FACEinitinere https://www.
itinere.eu/ που δίνουν στο προσωπικό και 
στους μαθητές ευκαιρίες για ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών με παρόμοιες δρα-
στηριότητες σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

ΗΓαλακτοκομική Σχολή του 
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ένα 
επιτυχημένο παράδειγμα 
Αγροτικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης. Η σύνδεσή 

της με τον αγροτικό κόσμο για περισσότε-
ρα από 100 χρόνια και η πανελλήνια απή-
χησή της την κάνουν πραγματικά 
μοναδική.

Η εκπαίδευση και η εξάσκηση των σπου-
δαστών γίνεται σε σύγχρονες επαγγελματι-
κές εγκαταστάσεις. Η Σχολή διαθέτει: 
• Εργαστήρια Χημικά και Μικροβιολογικά, 

όπου διδάσκονται και πραγματοποιού-
νται οι αναλύσεις.

• Τυροκομείο, το οποίο διαθέτει κωδικό 
έγκρισης και είναι ειδικά πιστοποιημένο 
για να παράγει τυριά ΠΟΠ, π.χ. φέτα.

• Εργαστήριο γιαούρτης, παγωτού και επι-
δορπίων από γάλα.
Η Σχολή συνεργάζεται με την Ένωση Με-

τακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου και 
οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να πα-

Η Σχολή συνερ-
γάζεται με την 
Ένωση Μετακι-
νούμενων Κτη-
νοτρόφων Ηπεί-
ρου και οι σπου-
δαστές έχουν την 
ευκαιρία να πα-
ράγουν προϊό-
ντα με γάλα από 
ζώα σπάνιων αυ-
τοχθόνων φυ-
λών και με γάλα 
από ορεινή 
βόσκηση
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3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΑΝΕΣΗ 
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ «ΚΥΘΝΙΟΣ ΤΥΡΟΣ», ΚΥΘΝΟΣ
Από μικρή είχα αγάπη για τα ζώα. Ο πατέ-
ρας μου ήταν και είναι κτηνοτρόφος. Έτσι 
λοιπόν η αγάπη μου για αυτά στη διάρκεια 
του χρόνου μεγάλωνε περισσότερο. Θέλο-
ντας να μάθω την τέχνη της τυροκομίας 
αποφάσισα να πάω να σπουδάσω στη Γα-
λακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Οι γνώσεις 
που απέκτησα με βοήθησαν να δημιουρ-
γήσω το δικό μου τυροκομείο στο νησί της 
Κύθνου από όπου και κατάγομαι. (Στη φω-
τογραφία η κα Μάνεση με την αδελφή της)

4. ΘΩΜΑΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΦΑΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ανήκω σε μια οικογενειακή επιχείρηση πέ-
μπτης γενιάς, πλήρως καθετοποιημένη 
από την παραγωγή ζωοτροφών μέχρι την 
τελική πώληση βιολογικών τυροκομικών 
και γαλακτοκομικών προϊόντων.  Μαζί με 
τον πατέρα μου και τον αδερφό μου πει-
ραματιζόμαστε με νέα προϊόντα και φέτος 
δημιουργήσαμε και ένα νέο είδος ημί-
σκληρου τυριού με την ονομασία «Κανιά-
κι» το οποίο παρουσιάσαμε στη Γαλακτο-
κομική Σχολή Ιωαννίνων. Οι σπουδές μου 
στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων 
αναμφίβολα ήταν καθοριστικές για την 
επιτυχία της επιχείρησής μας.

5. ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΚΑΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΣ 
Κατάγομαι από κτηνοτρόφους γονείς που εί-
χαν φάρμα με αγελάδες. Στα 16 μου πήγα 
στα Γιάννενα στη Γαλακτοκομική Σχολή. Η 
Σχολή μού έδωσε μια τεράστια ώθηση να 
γυρίσω στον τόπο μου και να κάνω πράξη 
όσα μου μάθανε. Ακόμα και σήμερα ανατρέ-
χω στις σημειώσεις από τα μαθήματα, που 
τις έχω σαν μικρά εγχειρίδια. Η οικογενειακή 
μας φάρμα μεγάλωσε και εγώ απέκτησα το 
δικό μου τυροκομείο στην Άνω Μερά Μυκό-
νου, όπου φτιάχνω 6 διαφορετικά είδη τυ-
ριών, παράγω παραδοσιακό στραγγιστό για-
ούρτι σε τσαντήλα και κάνω και εμφιάλωση 
γάλακτος. Στη μέχρι τώρα επιτυχία της επι-
χείρησής μου έχουν συμβάλει τα μέγιστα οι 
γνώσεις που μου μεταλαμπάδευσαν οι κα-
θηγητές μου στη Γαλακτοκομική Σχολή.
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Συνεταιριστικές ιστορίες επιτυχίας στον κλάδο του γάλακτος 

Ρ όλο στυλοβάτη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας έχει αναλάβει ένας από τους δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους της χώρας: ο 
γαλακτοκομικός.  Η άσκηση της κτηνοτροφίας δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτεί διαρκή υποστήριξη από μια μεγάλη γκάμα 
επαγγελματιών, όπως οι γεωπόνοι ζωικής παραγωγής, οι κτηνίατροι, οι διαιτολόγοι, οι βιολόγοι, αλλά και οι γενετιστές. Μία ομάδα, που 
βρίσκεται πάντα δίπλα στον κτηνοτρόφο και τον καθοδηγεί για τις επιλογές του, προκειμένου να επιτύχει τη συνεχή βελτίωση της 
εκτροφής των ζώων και δη την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Το τελευταίο είναι και το ζητούμενο, ιδιαίτερα σε μία χώρα που έχει 

Ηδεκαετία του 1980 άφησε το αποτύ-
πωμά της στην Αχαΐα με την ίδρυ-
ση του Αγροτικού Γαλακτοκομικού 

Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, ο οποίος από 
τότε εξασφαλίζει σχέση εμπιστοσύνης με 
τους 1.300 κτηνοτρόφους του νομού, καθώς 
διατηρεί τις υψηλές τιμές στο αιγοπρόβειο 
γάλα. Ο στόχος παραμονής των κτηνοτρό-
φων και δη των νέων στον τόπο τους φαίνε-
ται να πετυχαίνει μέχρι σήμερα.

«Ο Συνεταιρισμός είναι η καρδιά της οικο-
νομίας για τις ντόπιες οικογένειες. Διατηρεί 
υψηλές τις τιμές αγοράς γάλακτος από τους 
παραγωγούς», επισημαίνει ο πρόεδρος της 
Ένωσης κ. Παύλος Σατολιάς. Μετά τη φέτα, 
το μεγάλο βήμα της Ένωσης είναι το φρέ-
σκο γάλα. Μία Ομάδα Παραγωγών αγελα-
δοτρόφων της περιοχής παραδίδει καθημε-
ρινά την τελευταία τριετία περί τους 4 τό-
νους γάλακτος στην Ένωση. Έτσι, γεννήθη-
κε το φρέσκο γάλα επτά ημερών, πλήρες και 
ελαφρύ, το οποίο διανέμεται μέσω του δι-
κτύου Σκλαβενίτης σε 50 επιλεγμένα κατα-
στήματα σε Αθήνα και Πελοπόννησο, εκτός 
από τα Καλάβρυτα. 

«Είμαστε στα πρώτα στάδια. Δεν πρόκει-
ται για ένα προϊόν ευρείας κατανάλωσης», 

όπως μας λέει ο κ. Σατολιάς και αφήνει ανοι-
χτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στη 
δημιουργία μονάδας συσκευασίας «εφόσον 
το επιτρέψει η αγορά και είναι βιώσιμες οι 
ποσότητες».

Ο Συνεταιρισμός, εκτός από τη φημισμέ-
νη φέτα Καλαβρύτων και το αγελαδινό γά-
λα, παράγει κρέμες, ρυζόγαλο, γραβιέρα 
αγελαδινή. Στα ψυγεία χωρητικότητας 
40.000 βαρελιών αποθηκεύεται η ΠΟΠ φέτα 
Καλαβρύτων μαζί με το γιδοτύρι, τη μυζή-
θρα, το βούτυρο, το ανθότυρο, το αφίρι, το 
γιαούρτι και άλλα υποπροϊόντα. Οι 4.000 τό-
νοι Φέτας Καλαβρύτων από το 1983 πωλού-
νται αποκλειστικά από την αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ Σκλαβενίτης, τοπικά στο νομό, αλλά 
και στο εξωτερικό με το brand name «Real 
Greek». Η Ένωση συνεχίζει με σταθερά βή-
ματα αξιοποιώντας τα αναπτυξιακά και 
επενδυτικά προγράμματα από το 1982 μέχρι 
σήμερα, ενώ διατηρεί σταθερά και το περι-
βαλλοντικό της προφίλ με το «πράσινο ερ-
γοστάσιο», το οποίο δεν ρυπαίνει τα υπό-
γεια και επιφανειακά ύδατα. Τη φιλοπερι-
βαλλοντική στρατηγική της εξυπηρετεί και 
η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες 
των μονάδων της.

Αγροτικός Γαλακτοκομικός  
Συνεταιρισμός Καλαβρύτων
Το εγχείρημα του φρέσκου 
αγελαδινού γάλακτος  
από την Αχαΐα

Τη νεότερη αγροτική ιστορία του με-
γαλύτερου νησιού των Κυκλάδων, 
της Νάξου, τη γράφουν από το 1926 

οι παραγωγοί του νησιού, με την Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η ΕΑΣ Νάξου εξε-
λίχθηκε ραγδαία αποτελώντας χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα επιτυχημένης επιχειρημα-
τικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Σήμερα έχει από τις πιο σύγχρονες μονά-
δες επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής 
τυριών, ενώ έχει αναδείξει και το έτερο σπου-
δαίο προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης του νησιού, την πατάτα Νάξου, με 
3.200.000 κιλά ετήσια παραγωγή. Η φημισμέ-
νη παραδοσιακή γραβιέρα Νάξου «γεννήθη-
κε» το 1955 και το 1996 μπήκε στον κατάλογο 
των ΠΟΠ προϊόντων. 

Η Ένωση «άνοιξε τα φτερά της» και προχω-
ράει στην υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυ-

ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ
Το μεγάλο 
στοίχημα  
με το γάλα για 
έναν πετυχημένο 
Συνεταιρισμό
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Συνεταιριστικές ιστορίες επιτυχίας στον κλάδο του γάλακτος 
να επιδείξει μακρά εμπειρία στο φρέσκο γάλα - αν και οι αποδόσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας, μόλις στα 1.800 κιλά κατά μέσο 
όρο. Κι αυτό σε μια εποχή που η μέση απόδοση στις περισσότερες χώρες έχει ξεπεράσει τα 5.000 κιλά κατά μέσο όρο.  Το στοιχείο αυτό δείχνει, 
όμως, και τη δυναμική του κλάδου. Και ο κλάδος της κτηνοτροφίας μπορεί να έχει δυναμική, όπως αποδεικνύει άλλωστε η μακρά πορεία 
επιχειρήσεων εν τη ενώσει - Συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπως η ΕΑΣ Νάξου, ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων και η 
ΕΒΟΛ.

τικού σχεδίου, με τη στήριξη της Τράπεζας 
Πειραιώς. Η παλιά μονάδα, που υπάρχει από 
το 1950, εκσυγχρονίζεται και θα γίνει ελβετι-
κού τύπου, καθώς και η νεότερη στην ορεινή 
Νάξο για το αρσενικό τυρί, με μονάδα βιολο-
γικού καθαρισμού, ενώ για τη μονάδα γάλα-
κτος προχωράει η αγορά πιο σύγχρονου μη-
χανολογικού εξοπλισμού. 

Οι 600 κτηνοτρόφοι της Ένωσης δίνουν 
ετησίως περί τους 10.000 τόνους αγελαδινού 
γάλακτος, 2.000 τόνους κατσικίσιο και πρό-
βειο 3.500 τόνους. «Περίπου 500 τόνοι πάνε 
στο συσκευασμένο αγελαδινό γάλα που δια-
νέμουμε σε Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Μικρές 
Κυκλάδες, Αμοργό», σημειώνει ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης κ. Δη-
μήτρης Καπούνης για να προσθέσει ότι «Φέ-
τος θα βγάλουμε στην αγορά και το κατσικί-
σιο γάλα, ενώ από του χρόνου θα διευρύνου-
με το δίκτυο διανομής, καθώς σε συνεργασία 
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό 
τον Καθηγητή Γιάννη Πολίτη ετοιμάζουμε 
γάλα διάρκειας 8 ημερών. Έτσι, θα μπορούμε 
να το διανείμουμε και σε πιο απομακρυσμέ-
νες περιοχές, αλλά και σε μεγάλο δίκτυο σού-
περ μάρκετ». Η ΕΑΣ Νάξου παράγει μια ποι-
κιλία προϊόντων: γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ, αρ-
σενικό, ξυνοτύρι, μυζήθρα, ανθότυρο, πλή-
ρες και με μειωμένα λιπαρά αγελαδινό γάλα, 
σοκολατούχο γάλα, κρέμα γάλακτος, βούτυ-
ρο, γιαούρτι και τις γνωστές πατάτες της.

ΕΒΟΛ
Η πετυχημένη συνεταιριστική 
γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ

Ο ι νεότερες γενιές μεγαλώνουν με 
το γάλα της Συνεταιριστικής Γα-
λακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ. 

Το 1926 ιδρύεται η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Βόλου και το 1952 η γαλα-
κτοβιομηχανία ΕΒΟΛ. Από τότε, περισσό-
τεροι από 2.000 αγελαδοτρόφοι της Μα-
γνησίας συγκεντρώνουν κάθε πρωί τό-
νους γάλακτος, το οποίο μεταφέρεται στο 
εργοστάσιο μιας από τις μεγαλύτερες συ-
νεταιριστικές γαλακτοβιομηχανίες της 
χώρας.

Μπορεί η ΕΒΟΛ να ξεκίνησε πριν από 
70 χρόνια με κύριο αντικείμενο τη συγκέ-
ντρωση, την επεξεργασία και τη διάθεση 
του αγελαδινού γάλακτος στην τοπική 
αγορά, στην πορεία όμως πέτυχε την 
άσκηση παρεμβατικής πολιτικής στην τι-
μή του αγελαδινού, του γίδινου και του 
πρόβειου γάλακτος διασφαλίζοντας το 
εισόδημα των κτηνοτρόφων της 
περιοχής. 

Οι πλέον των 2.000 κτηνοτρόφοι της πε-
ριοχής δίνουν κατά μέσο όρο 1.200 τόνους 
γάλακτος το μήνα, για την παραγωγή αγε-
λαδινού -πλήρες και με μειωμένα λιπαρά- 
γάλακτος, σοκολατούχου, κρέμας γάλα-

κτος, γιαουρτιού, τυριών και βουτύρου. Η 
ΕΒΟΛ είναι πρωτοπόρος και στην παρα-
γωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊό-
ντων γάλακτος και συγκεκριμένα γίδινου 
και αγελαδινού, γιαουρτιού, τυριού και 
βουτύρου. Παράλληλα, παράγει και προϊ-
όντα ιδιωτικής ετικέτας για μεγάλα σού-
περ μάρκετ.

Τα προϊόντα της διανέμονται στη Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και το Πή-
λιο, τη Λάρισα και την Καρδίτσα, τη Βοιω-
τία, τη Χαλκίδα και την Αιδηψό.

Η ΕΒΟΛ «τρέχει» συνεχώς προγράμματα 
εκσυγχρονισμού, με σκοπό την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, όπως άλ-
λωστε το απαιτούν οι σύγχρονοι κατανα-
λωτές, που αναζητούν την υγιεινή 
διατροφή. 

Στο πλαίσιο αυτό τηρεί τα περιβαλλο-
ντικά πρότυπα, με την αναβάθμιση του βι-
ολογικού της καθαρισμού, ώστε να δια-
σφαλίζεται η επεξεργασία των αποβλή-
των. Το μοναδικό για την Ελλάδα σύστη-
μα, το οποίο υπάρχει μόνο σε πρότυπες 
μονάδες του εξωτερικού, στην έξοδο του 
βιολογικού προς το δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ 
έχει λιμνοδεξαμενή με ψάρια.
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Καινοτομία, μεταφορά 
τεχνογνωσίας και Ελληνο 
-Ολλανδικές συνέργειες  
στον αγροτικό τομέα

Ε ίναι μεγάλη τιμή για μένα αυ-
τή η πρόσκληση να συνει-
σφέρω στο ΕΠΙ ΓΗΣ. Ακόμα 
περισσότερο, δεδομένου ότι 
αυτή η έκδοση επικεντρώνε-

ται σε ένα προϊόν που συνδέεται, όσο λίγα 
άλλα, τόσο με την Ολλανδία όσο και με 
την Ελλάδα: το γάλα!

Ενώ ο Joris Driepinter ήταν το απόλυτο 
σύμβολο του γάλακτος στην Ολλανδία, 
ξέρω ότι πολλοί από εσάς στην Ελλάδα 
έχετε μεγαλώσει με την εικόνα της «Μι-
κρής Ολλανδέζας» - το κορίτσι στη διάση-
μη συσκευασία του γάλακτος NOYNOY.

Το γάλα ΝΟΥΝΟΥ είναι ένα προϊόν της 
ολλανδικής εταιρείας FrieslandCampina, 
η οποία δραστηριοποιείται στον αγροτικό 
τομέα στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. 
Εταιρείες όπως αυτή εισάγουν τα προϊό-
ντα τους, αλλά και την τεχνογνωσία τους 
στην ελληνική οικονομία και τον αγροτικό 
τομέα. Επιπλέον, η FrieslandCampina δρα-
στηριοποιείται στον τομέα της καινοτομί-
ας και της αειφορίας. 

Βασιζόμενη στην παρουσία και την 
εμπειρία των Ολλανδικών εταιρειών στην 
Ελλάδα, η Ολλανδική Πρεσβεία πριν από 
8 χρόνια δημιούργησε το Orange Grove, 
ένα εκκολαπτήριο για την καινοτόμο νεο-
φυή επιχειρηματικότητα. Ήταν η επιθυμία 
μας να ενώσουμε τα δίκτυα ανθρώπων με 
τους οποίους συνεργαζόμασταν και την 
εμπειρία που έφερναν στη χώρα οι Ολ-
λανδικές εταιρείες, αλλά και τα πανεπιστή-
μια, προκειμένου να προσφέρουμε τεχνο-
γνωσία σε καινοτόμους Έλληνες επιχειρη-
ματίες και στην ελληνική οικονομία με την 
ευρύτερη έννοια. Ένας σημαντικός τομέ-
ας σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτός της 
γεωργίας.

Ίσως έχετε ακούσει ήδη για το Orange 
Grove και ορισμένοι από εσάς μπορεί να 
το έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν στο 
πλαίσιο ενός από τα πρότζεκτ μας ή τις εκ-
δηλώσεις δικτύωσης. Ίσως το γνωρίζετε 
επίσης από τα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα και την υποστήριξη που προσφέρουμε 
σε νέους Έλληνες επιχειρηματίες, τους 
οποίους πολλοί από σας έχουν υποστηρί-
ξει με γνώση και εμπειρία μέσω του προ-
γράμματος μεντόρων που έχουμε!

Θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτήν την ευ-
καιρία για να μοιραστώ μαζί σας τις πιο 
πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ολλανδι-
κής Πρεσβείας και του Orange Grove στον 
τομέα της γεωργίας και της καινοτομίας 
ευρύτερα.

Ίσως γνωρίζετε, ή συμμετείχατε παλαιό-
τερα, στα Agrifood Masterclass που προ-
σφέραμε σε συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Wageningen. Το Wageningen είναι 
παγκοσμίως αναγνωρισμένο και δεν θεω-
ρείται μόνο κορυφαίος παίκτης στον το-
μέα της γεωργίας και της τεχνολογίας, αλ-
λά και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο όσον 
αφορά στη βιωσιμότητα. Καθίσταται όλο 
και πιο σημαντικό να βρούμε βιώσιμους 
τρόπους παραγωγής της τροφής μας, 
επειδή ο αυξανόμενος πληθυσμός και η 
αυξανόμενη κατανάλωση αποτελούν μια 
ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τον 
πλανήτη μας. Η εξασφάλιση τροφής για 
τον παγκόσμιο πληθυσμό με βιώσιμο τρό-
πο αποτελεί ασφαλώς προτεραιότητα αυ-
τού του πανεπιστημίου.

Το Orange Grove έγινε πρόσφατα μέ-
λος του λεγόμενου διεθνούς 
«Lighthouse Project», με το οποίο μπο-
ρούμε πλέον να προσφέρουμε σε Έλλη-
νες παραγωγούς τροφίμων καθώς και σε 

ΓΡΑΦΕΙ Η 

Stella 
Ronner – Grubačić

Πρέσβης της Ολλανδίας 
στην Ελλάδα

Η Ολλανδική 
Πρεσβεία πριν 
από 8 χρόνια δη-
μιούργησε το 
Orange Grove, 
ένα εκκολαπτή-
ριο για την και-
νοτόμο νεοφυή 
επιχειρηματικό-
τητα, το οποίο 
υποστηρίζει τη 
δημιουργία 
startups και και-
νοτόμων ΜμΕ, 
παρέχοντας πρό-
σβαση σε τεχνο-
γνωσία και διε-
θνή δίκτυα

ελληνικές εταιρείες αγροτεχνολογίας 
πρόσβαση σε έναν μεγάλο πλούτο (ψη-
φιακής αλλά και δια ζώσης) γνώσης, αλ-
λά και στα δίκτυα αυτού του Πανεπιστη-
μίου και σε πιθανά πιλοτικά έργα. Με τη 
συμμετοχή στο Lighthouse Project στην 
ουσία επανασχεδιάζουμε τα υπάρχοντα 
προγράμματα Agrifood Masterclass και 
τα αναδομούμε σε ένα συνεχές πρόγραμ-
μα κατάρτισης για την καινοτόμο αγροτι-
κή επιχειρηματικότητα. Το εκπαιδευτικό 
μοντέλο συνδυάζει διαδικτυακά μαθή-
ματα και εργαστήρια, που συμπληρώνο-
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επικοινωνήστε με την Πρεσβεία και το 
Orange Grove (info@orangegrove.eu).

Εκτός από τη συνεργασία που σας περι-
έγραψα με το Πανεπιστήμιο Wageningen, 
συνεργαζόμαστε και με άλλα Ολλανδικά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, για να μοιραστού-
με την τεχνογνωσία τους σε θέματα καινο-
τομίας και επιχειρηματικότητας με τα 
αντίστοιχα Ελληνικά. Κατά τα τελευταία 
δέκα χρόνια, η Ολλανδία σημείωσε μεγά-
λη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Τα Πανε-
πιστήμια διαδραματίζουν σημαντικό ρό-
λο σε αυτό. Ακριβώς για αυτό το λόγο, στο 
πλαίσιο του Orange Grove, συνεργαζόμα-
στε με αρκετά ολλανδικά Πανεπιστήμια, 
προκειμένου να προσφέρουμε στους νέ-
ους επιχειρηματίες στην Ελλάδα τη γνώση 
και τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη 
δημιουργία νέων, καινοτόμων επιχειρήσε-
ων. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε να 
συμβάλουμε σε μια ισχυρότερη ελληνική 
οικονομία και να δημιουργήσουμε επιπλέ-
ον, βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Το τελευταίο διάστημα ξεκινήσαμε μια 
επιπλέον στενή συνεργασία μεταξύ της 
Ολλανδικής Πρεσβείας, του Orange 
Grove και του Κέντρου Επιχειρηματικό-
τητας του Άμστερνταμ (ACE), με τα 
οποία έχουμε οργανώσει μια σειρά από 
masterclasses, με τίτλο Entrepreneurial 
University και επίκεντρο τη διασύνδεση 
της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επι-
χειρηματικότητα. Το ACE δημιουργήθηκε 
στην ευρύτερη περιοχή του Άμστερνταμ 
για να εισαγάγει καλύτερα την καινοτομία 
και την επιχειρηματικότητα στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και για το σκοπό αυτό 
συνεργάζεται με τα Πανεπιστήμια του Άμ-
στερνταμ (Uva και VU), καθώς και με τον 
Δήμο και την επιχειρηματική κοινότητα. 
Το Άμστερνταμ το κάνει αυτό με μεγάλη 
επιτυχία, με αποτέλεσμα να έχει δημιουρ-
γηθεί ένας σημαντικός κόμβος καινοτομί-
ας από όπου προέρχονται πολλές νέες θέ-
σεις εργασίας της Ολλανδίας.

Μέσω του προγράμματος 
Entrepreneurial University, τώρα μπορού-
με να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με 
τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Στο πρόγραμ-
μα, που έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 
τελευταίο εξάμηνο, συμμετείχαν 19 Πανε-
πιστήμια από όλη την Ελλάδα. Οι Ολλαν-
δοί εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να μοι-
ραστούν την εμπειρία τους με Έλληνες 
συμμετέχοντες με διαδραστικό τρόπο. Οι 
συζητήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρ-
κεια αυτών των masterclasses με τα ελλη-
νικά Πανεπιστήμια μας ενέπνευσαν όλους 
και μας άφησαν με ένα αίσθημα αισιοδο-
ξίας ότι αυτή είναι μόνο η αρχή μιας πολύ 
βαθύτερης συνεργασίας τα επόμενα 
χρόνια!

νται με δικτύωση και εκπαιδευτικές εκ-
δηλώσεις δια ζώσης, μόλις το επιτρέψει 
πάλι η πανδημία. Αυτό το πρόγραμμα 
απευθύνεται ειδικά σε Έλληνες αγρότες 
που επιθυμούν να φέρουν περισσότερη 
καινοτομία στη μικρομεσαία ή οικογενει-
ακή τους επιχείρηση, αλλά και σε επιχει-
ρήσεις που προσφέρουν αγροτικές τε-
χνολογικές λύσεις. Φιλοδοξία μας είναι 
αυτό να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερη 
συνεργασία στον αγροτικό τομέα μεταξύ 
Ελλήνων και Ολλανδών εταίρων. Εάν εν-
διαφέρεστε για αυτά τα προγράμματα, 

Το Orange Grove είναι ένας πρω-
τοπόρος incubator και οικοσύ-
στημα νεοφυών επιχειρήσεων 
που συνεισφέρει στην ενδυνά-
μωση της βιώσιμης και καινοτό-
μου επιχειρηματικότητας. Το 
Orange Grove υποστηρίζει τη 
δημιουργία startups και καινο-
τόμων ΜμΕ, παρέχοντας πρό-
σβαση σε τεχνογνωσία και διε-
θνή δίκτυα, προωθώντας την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτι-
κών, καθώς και το αμφίδρομο 
brain mobility. Ενθαρρύνει ένα 
ανοικτό, διαφανές και συνεργα-
τικό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
ενώ ενισχύει την ενδυνάμωση 
και διασύνδεση τοπικών οικοσυ-
στημάτων επιχειρηματικότητας. 
Το Orange Grove προσφέρει 
προγράμματα pre-incubation, 
incubation, acceleration, 
workshops, bootcamps, 
masterclasses, mentoring, 1:1s με 
καταξιωμένους ειδικούς, καθώς 
και σημαντικές ευκαιρίες δια-
σύνδεσης με ένα διεθνές δίκτυο 
επαφών. 
Αποτελεί πρωτοβουλία της Ολ-
λανδικής Πρεσβείας, υπό τη δια-
χείριση της μη κερδοσκοπικής 
Ithaca, που χρηματοδοτείται, κυ-
ρίως, από πολυεθνικές εταιρείες 
(Heineken, Reggeborgh, Philips, 
FrieslandCampina, 
Interamerican, KLM, HeDA) και 
φιλανθρωπικά ιδρύματα. Διαθέ-
τει γραφεία σε Αθήνα και Πάτρα, 
ενώ μέσω online πλατφόρμας 
υποστηρίζει νέους επιχειρηματί-
ες σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες, 
εγγραφείτε στο ενημερωτικό 
δελτίο μέσω του ιστότοπου του 
Orange Grove (www.
orangegrove.eu). Εάν έχετε πιο 
συγκεκριμένες ερωτήσεις, μπο-
ρείτε φυσικά να επικοινωνήσετε 
με το Orange Grove!

Orange Grove  
- γενικές 
πληροφορίες
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Ψηφιακός εκ-
συγχρονισμός 
για λιγότερα πο-
τίσματα, μικρό-
τερες ποσότητες 
λιπασμάτων, ορ-
θολογική χρήση 
φυτοφαρμάκων, 
με στόχο τη μεί-
ωση των απωλει-
ών της 
παραγωγής 

Η ώρα είναι 8.00 το πρωί και 
ο Γιάννης, παραγωγός ντο-
μάτας στον Πύργο, λαμβά-
νει ένα μήνυμα στο κινητό 
του: «Προφυλαχθείτε, έρ-

χεται χαλάζι». Το sms στο κινητό του απο-
δεικνύεται σωτήριο για τη χρονιά, καθώς 
έχει το χρόνο να προστατεύσει την καλλι-
έργειά του. 

Πώς σας φαίνεται αν μπορείτε να λαμ-
βάνετε τέτοια «σωτήρια» μηνύματα; Αν 
μπορείτε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή 
την υγρασία του εδάφους στο χωράφι 
σας, ώστε να οργανώσετε το πότισμα; Αν 
μπορείτε να προστατεύσετε την καλλιέρ-
γειά σας από ασθένειες;

Ένα πλήθος επεξεργασμένων πληροφο-
ριών για τις καλλιέργειές σας σε κάθε χω-
ράφι μπορεί να φθάνουν στο κινητό σας.

O ψηφιακός εκσυγχρονισμός γίνεται 
πραγματικότητα και στην Ελλάδα. Το δι-
αδίκτυο, η κινητή τηλεφωνία, οι μετεω-
ρολογικοί σταθμοί, οι αισθητήρες, οι 
δορυφόροι και οι εφαρμογές πληροφο-
ρικής για την ανάλυση μεγάλων δεδομέ-
νων ενεργοποιούνται προς όφελος του 
παραγωγού. Και δημιουργούν την «ευ-
φυή» ή «έξυπνη» γεωργία, που αποτελεί 
ένα συνδυασμό επιστημονικής έρευνας 
και γνώσης, με ένα σκοπό: την υποστή-
ριξη των παραγωγών, ώστε να λαμβά-
νουν τις σωστές αποφάσεις για τη δια-
χείριση της παραγωγής τους.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατανοεί ότι το 
μέλλον της αγροτικής οικονομίας της 
χώρας εξαρτάται από τις ψηφιακές τε-

Οι «ευφυείς» 
αγρότες 
παράγουν 
ανταγωνιστικά 
προϊόντα

χνολογίες. Και κάνει πράξη τη συμβολή 
της στον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
πρωτογενούς τομέα της χώρας, με σκο-
πό τη συνεχή βελτίωση των οικονομι-
κών μεγεθών του αγροτικού κόσμου, μέ-
σω της απόκτησης μειοψηφικού πακέ-
του της NEUROPUBLIC A.E. Παράλληλα, 
η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί το 
επενδυτικό πλάνο της NEUROPUBLIC 
A.E., με σκοπό τη συνεχιζόμενη κατα-
σκευή και ανάπτυξη της τεχνολογικής 
και επιχειρησιακής υποδομής ευφυούς 
γεωργίας σε όλη την ελληνική επικρά-
τεια, καθώς και την επέκτασή της σε άλ-
λες χώρες.

Τι είναι η ευφυής γεωργία;
Είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση δια-
χείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, 
με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογι-
ών. Πρόκειται για συνδυασμό επιστημονι-
κής έρευνας και γνώσης, δεδομένων και 
πρακτικής εμπειρίας, με σκοπό την υπο-
στήριξη των παραγωγών στη λήψη απο-

φάσεων, που σχετίζονται με τη διαχείριση 
της παραγωγής τους.

Η υιοθέτηση της ευφυούς γεωργίας από 
τους παραγωγούς δημιουργεί αξία, καθώς 
βελτιώνει την παραγωγικότητα και αντα-
γωνιστικότητά τους, αυξάνει το γεωργικό 
εισόδημα και αναβαθμίζει το επίπεδο δια-
βίωσής τους. Εκτός, όμως, από την οικο-
νομική αξία, η ευφυής γεωργία δημιουρ-
γεί και περιβαλλοντική αξία. Με απλά λό-
για, ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ευφυ-
ούς Γεωργίας εγγυάται μικρότερο κόστος 
εισροών σε συνδυασμό με αυξημένες 
αποδόσεις σε κάθε καλλιέργεια. Αυτό ση-
μαίνει λιγότερα ποτίσματα, λιγότερους 
ψεκασμούς, μικρότερες ποσότητες λιπα-
σμάτων από τη μια και παράλληλα καλύ-
τερη ποιότητα του τελικού προϊόντος και 
αυξημένη παραγωγή.

Η Τράπεζα Πειραιώς φέρνει στον αγρο-
τικό κόσμο την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 
Στην οθόνη του έξυπνου κινητού του τη-
λεφώνου, μέσω της εφαρμογής 
Gaiasense1, ο αγρότης μπορεί να έχει ανά 

Οπτική παρουσίαση εξέλιξης της 
παραγωγής ανά αγροτεμάχιο με 
δορυφορικά στοιχεία

Εμφάνιση καιρού σε κάθε αγροτεμάχιο ανά 
3ωρο και προειδοποιήσεις έκτακτων 
καιρικών φαινομένων

Τι προσφέρει η εφαρμογή Gaiasense1

Εκπαιδευτικό υλικό για ορθές 
γεωργικές πρακτικές
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πάσα στιγμή εξατομικευμένη πληροφό-
ρηση σχετικά με τις καλλιέργειές του, με 
στόχο τη μείωση του κόστους παραγω-
γής, την αύξηση της απόδοσης των καλλι-
εργειών του και κατ’ επέκταση του γεωργι-
κού εισοδήματός του. Η εφαρμογή 
Gaiasense1 παρέχεται από την εταιρεία 
NEUROPUBLIC A.E. με ετήσια συνδρομή. 
Μέσω του δικτύου των Καταστημάτων 
της Τράπεζας Πειραιώς παρέχεται η δυνα-
τότητα πληρωμής της συνδρομής για την 
απόκτηση και ενεργοποίηση στο κινητό 
σας της υπηρεσίας ευφυούς γεωργίας 
Gaiasense1, που παρέχει η NEUROPUBLIC 
στους αγρότες.

Τα οφέλη για τον παραγωγό 
Ο αγρότης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή για 
κάθε αγροτεμάχιό του:
• Ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες, 

ώστε να μπορεί να προγραμματίσει τις 
γεωργικές εργασίες του.

• Αν προβλέπονται έκτακτα καιρικά φαινό-
μενα για να λάβει τα μέτρα του.

• Πώς εξελίσσεται η υγρασία του εδάφους 
κάθε μέρα, για να διαχειριστεί στοχευ-
μένα τα ποτίσματα, εξοικονομώντας νε-
ρό και ενέργεια.

• Πώς αναπτύσσεται η καλλιέργειά του σε 
κάθε τμήμα του χωραφιού του, ώστε να 
παρέμβει με λιπάσματα εκεί που χρειά-
ζεται, μειώνοντας το κόστος των 
εφοδίων.

• Πότε υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μιας 
ασθένειας και ποιος είναι ο κατάλληλος 
χρόνος, με βάση τις καιρικές συνθήκες, 
για να εφαρμόσει τα φάρμακα και να 
έχει το μέγιστο αποτέλεσμα.
Σε κάθε περίπτωση, μέσω της εφαρμο-

γής Gaiasense1, ο αγρότης έχει οφέλη από 
τη δυνατότητα στοχευμένων εργασιών 
που οδηγούν σε λιγότερα ποτίσματα, μι-
κρότερες ποσότητες λιπασμάτων, πιο ορ-
θολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και 
καλύτερη διαχείριση των κινδύνων για 
μείωση των απωλειών της παραγωγής. Τα 
μετρήσιμα οφέλη για τον αγρότη σχετίζο-
νται με τη μείωση του κόστους παραγω-

γής, την αύξηση της απόδοσης, τη μείωση 
απωλειών, την αύξηση του γεωργικού ει-
σοδήματος και τη μικρότερη επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος.

Η Τράπεζα Πειραιώς οδηγεί τον Αγροτι-
κό Τομέα στο Αύριο, στηρίζοντας την Ευ-
φυή Γεωργία, και με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊ-
όντων και τη βελτίωση του εισοδήματος 
του Έλληνα αγρότη, με παράλληλη προ-
στασία του περιβάλλοντος και των φυσι-
κών πόρων. Στόχος της Τράπεζας είναι να 
βοηθήσει τους παραγωγούς να αποκτή-
σουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληρο-
φορίες, να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες 
αποφάσεις για τις καλλιέργειές τους, να 
μειώσουν το κόστος παραγωγής, να αυξή-
σουν τις αποδόσεις και να εξοικονομή-
σουν πολύτιμους φυσικούς πόρους, όπως 
είναι το νερό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα, που έχει 
επιλέξει στρατηγικά «την παραγωγή πε-
ρισσότερων αγροτικών προϊόντων και 
τροφίμων, με λιγότερους πόρους», έχει 
στις προτεραιότητές της την αξιοποίηση 
των τεχνολογιών για την επίτευξη μετρή-
σιμων αποτελεσμάτων. Και όπως φαίνεται, 
η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα προ-
βλέπει τη σύνδεση των αγροτικών επιδο-
τήσεων με αυτά. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, όπως είναι προφανές, η ευφυής γε-
ωργία θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Στη Δυτική Ευρώπη, όπου υπάρχουν με-
γάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπάρ-
χει η δυνατότητα κάλυψης του υψηλού 
κόστους από τους ίδιους του παραγω-
γούς, πραγματοποιούνται επενδύσεις στις 
τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας και προ-
σλαμβάνονται γεωπόνοι για να αναλύουν 
τα δεδομένα και να δίνουν τις κατάλληλες 
συμβουλές. Με τον τρόπο αυτό οι παρα-
γωγοί κάνουν τα προϊόντα τους πιο 
ανταγωνιστικά.

Στην Ελλάδα τα δεδομένα είναι διαφο-
ρετικά. Λόγω του μικρού μεγέθους των 
εκμεταλλεύσεων, κάποιος θα πίστευε ότι 
είναι πολύ δύσκολο να αξιοποιηθούν τέ-
τοιες τεχνολογίες. Όμως, το μοντέλο της 
απόκτησης των υπηρεσιών ευφυούς γε-
ωργίας ως υπηρεσία, με το κόστος μιας 
ετήσιας συνδρομής προσαρμοσμένης 
στην έκταση και τις καλλιέργειες κάθε πα-
ραγωγού, κάνει εφικτή τη χρήση της από 
όλους τους γεωργούς, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της εκμετάλλευσής τους. Τέτοιες 
υπηρεσίες προσφέρει η ελληνική καινοτό-
μος εφαρμογή για το κινητό Gaiasense 
της εταιρείας NEUROPUBLIC. Και μάλιστα, 
ανάλογα με το πακέτο που επιλέγει ο 
αγρότης, μπορεί ακόμα και να έχει στη δι-
άθεσή του γεωτεχνικές συμβουλές από 
έμπειρους γεωπόνους. 

Ευφυής γεωργία 
για μείωση του 
κόστους παρα-
γωγής, αύξηση 
των αποδόσεων, 
μείωση των απω-
λειών και εν τέλει 
αύξηση του γε-
ωργικού 
εισοδήματος

Η Τράπεζα 
Πειραιώς 
φέρνει τον 
ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό  
στον αγροτικό 
κόσμοΠρόβλεψη ανά 3ωρο συνθηκών 

ψεκασμού για κάθε αγροτεμάχιο

Δείκτες ποσότητας βροχοπτώσεων και 
εξάτμισο-διαπνοής, για τις ανάγκες 
ποτίσματος σε κάθε αγροτεμάχιο
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Το νέο χρηματο-
δοτικό πρόγραμ-
μα του Ταμείου 
Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανά-
πτυξης, στο 
οποίο συμμετέ-
χει η Τράπεζα 
Πειραιώς, παρέ-
χει τη δυνατότη-
τα στον αγροτικό 
κόσμο να εκσυγ-
χρονιστεί και να 
καταστεί βιώσι-
μος στο ανταγω-
νιστικό διεθνές 
οικονομικό 
περιβάλλον

Α γρότες, αγροτικά συλλογι-
κά σχήματα και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις του αγροδια-
τροφικού τομέα έχουν την 
ευκαιρία να εκσυγχρονι-

στούν, προκειμένου να γίνουν πιο αντα-
γωνιστικοί στη διεθνή αγορά.

Η υλοποίηση των επενδύσεών τους γί-
νεται μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετέχει η 
Τράπεζα Πειραιώς, με χαρτοφυλάκιο συ-
νολικού ύψους μέχρι 200 εκατ. ευρώ. Οι 
χρηματοδοτήσεις, που ξεκινούν από 
10.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν ακό-
μα και στα 5 εκατ. ευρώ, γίνονται με τη 
μορφή μακροπροθέσμου δανείου, για την 
κάλυψη των παγίων δαπανών και των 
επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, 
που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή υλο-
ποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και 
με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για δα-
πάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει με προνο-
μιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλί-
σεις τους αγρότες, τους αγροτικούς συνε-
ταιρισμούς, τις ομάδες και τις οργανώσεις 
παραγωγών, καθώς και τις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της 
μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών 
προϊόντων, που πραγματοποιούν επιλέξι-
μες επενδύσεις. Σημειώνεται ότι το Ταμείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγ-
χρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημο-
κρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τα-
μείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (EFSI).

Ο αγροτικός τομέας, για να μπορέσει να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής, 
καλείται να είναι έτοιμος, δηλαδή να εκ-
συγχρονιστεί και να γίνει πιο ανταγωνιστι-
κός. Να υιοθετήσει λύσεις, όπως την ευ-
φυή γεωργία, την ορθολογική χρήση γε-
ωργικών εισροών, την ορθολογική επιλο-
γή μηχανημάτων, τη χρηστή χρήση 
κεφαλαίου, την πλήρη αξιοποίηση της 
καλλιεργήσιμης γης. Παράλληλα, να δια-
τηρήσει τους εδαφικούς πόρους και να 
αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Η σύγχρονη γεωργία απαιτείται να 
είναι οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλο-
ντικά ασφαλής, όπως απαιτεί η διεθνής 
κοινότητα των καταναλωτών και όπως 
αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία. 

Είναι κοινή πεποίθηση πλέον σε ευρω-
παϊκό επίπεδο πως η σύγχρονη οικονομία 
συνδέεται άμεσα με ένα ασφαλές περι-
βάλλον. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, στις προτάσεις της για την ΚΑΠ της πε-
ριόδου 2021-2027, ορίζει ότι τουλάχιστον 
το 40% του συνολικού προϋπολογισμού 
της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συμ-
βάλει στη δράση για το κλίμα.

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 
Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα Πει-
ραιώς, παρέχει τη δυνατότητα στον αγρο-
τικό κόσμο να εκσυγχρονιστεί και να κα-
ταστεί βιώσιμος στο σημερινό ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό διεθνές οικονομικό περι-
βάλλον. Ας δούμε ποιοι και πώς μπορούν 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα:

*Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας και έχουν ενταχθεί:
• Στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσε-

ων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστι-
κότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρη-

Ο εκσυγχρονισμός του 
αγροδιατροφικού τομέα 
είναι προαπαιτούμενο για  
να γίνει πιο ανταγωνιστικός

ματοδοτικών εργαλείων», που περιλαμ-
βάνει επενδυτικά σχέδια αγροτών που 
είτε έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 
2014 - 2020 (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης) ή 
υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.

• Στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία 
και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του 
Παραρτήματος I μέσω χρηματοδοτικών 
εργαλείων», που περιλαμβάνει επενδυτι-
κά σχέδια επιχειρήσεων που έχουν εντα-
χθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 (π.χ. 
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων) ή 
υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.
Οι δύο συγκεκριμένες δράσεις εντάσσο-

νται αντίστοιχα στα υπομέτρα 4.1 «Στήριξη 
για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη 
μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γε-
ωργικών προϊόντων», του μέτρου 4 «Επεν-
δύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 
του ΠΑΑ 2014-2020» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

*Το ελάχιστο ποσό της χρηματοδότη-
σης κάθε αγρότη/επιχείρησης επενδυτή 
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μπορεί να είναι 10.000 ευρώ και το μέγι-
στο 5 εκατ. ευρώ. Η εγγύηση από το Τα-
μείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
φθάνει στο 80% της επενδυτικής δαπά-
νης. Στην Τράπεζα Πειραιώς, η εγγύηση 
παρέχεται με οφέλη για το δικαιούχο, 
όπως η καλύτερη τιμολόγηση ως προς το 
επιτόκιο και οι μειωμένες εξασφαλίσεις. 
Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να 
γίνει σε μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή 
ετήσιες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές 
δόσεις, ενώ παρέχεται και περίοδος χάρι-
τος μέχρι 2 έτη. Μέσω του προγράμματος 
χρηματοδοτείται η ιδιωτική συμμετοχή 
των επενδυτικών σχεδίων δικαιούχων, 
που είτε έχουν ενταχθεί σε μέτρα τα ΠΑΑ, 
όπως τα  Σχέδια Βελτίωσης και οι Επενδύ-
σεις στη Μεταποίηση, ή υλοποιούν αντί-
στοιχες επενδύσεις χωρίς να έχουν εντα-
χθεί σε κάποιο επιχορηγούμενο πρό-
γραμμα. Στο χαρτοφυλάκιο εντάσσονται 
και χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων κίνη-
σης, για δαπάνες που όμως αποτελούν 
μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της 

επένδυσης. Διευκρινίζεται ότι, σε περί-
πτωση ένταξης σε πρόγραμμα επιχορή-
γησης, τα συγκεκριμένα δάνεια δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την προ-
χρηματοδότηση επιχορήγησης.

*Τελικοί δικαιούχοι της δράσης 4.1.4 
μπορεί να είναι: επαγγελματίες αγρότες (ο 
επικεφαλής της εκμετάλλευσης σε φυσικά 
πρόσωπα και στην περίπτωση νομικών 
προσώπων πρέπει η κύρια δραστηριότη-
τα να είναι η εξάσκηση της γεωργίας), νέοι 
αγρότες, που έχουν εγκριθεί στο Υπομέ-
τρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), συλλογικές αγροτικές ενώ-
σεις (όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομά-
δες και οργανώσεις παραγωγών και ενώ-
σεις οργανώσεων παραγωγών). Οι τελικοί 
δικαιούχοι, εκτός από τις συλλογικές ενώ-
σεις αγροτών, πρέπει να έχουν υποβάλει 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. 

*Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλ-
λευσης του τελικού δικαιούχου (εκτός των 

συλλογικών ενώσεων αγροτών) πρέπει να 
είναι μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (σ.σ.: σε 
όρους τυπικής απόδοσης).

*Στη Δράση 4.2.4, η χρηματοδοτούμενη 
επένδυση στη μεταποίηση, εμπορία ή/και 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων πραγμα-
τοποιείται σε 13 τομείς, οι οποίοι αφορούν 
στο αντικείμενο της επένδυσης και όχι 
στον τελικό δικαιούχο. Οι τομείς είναι: 
κρέας, γάλα, αυγά, σηροτροφία/μελισσο-
κομία/σαλιγκαροτροφία, ζωοτροφές, δη-
μητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, 
φρούτα και λαχανικά, άνθη, φαρμακευτι-
κά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολ-
λαπλασιαστικό υλικό, καθώς και ξύδι.

*Τα κριτήρια επιλεξιμότητας του τελι-
κού δικαιούχου μεταξύ άλλων είναι: φυσι-
κό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα ή νομικό πρόσωπο, εγκατε-
στημένος και εν λειτουργία στην Ελλάδα, 
μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση, δυνητι-
κά οικονομικά βιώσιμος όπως αξιολογεί-
ται από την Τράπεζα, να μην έχει υπαχθεί 
σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότη-
τας, να μην επικεντρώνει τη δραστηριότη-
τά του σε «Απαγορευμένους Τομείς», να 
μη βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο εγγυ-
οδοτικό πρόγραμμα αφορά αιτήσεις που 
υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσε-
ων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/
mis) επιλέγοντας μία από τις δύο δράσεις: 
4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμ-
βάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκ-
μετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων» ή 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία 
και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του 
Παραρτήματος I μέσω χρηματοδοτικών 
εργαλείων».
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Στηρίζουμε τον αγροδιατροφικό τομέα
και τα σχέδιά σας.

Στην Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιούμε τις δυνατότητες του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
και υποστηρίζουμε  με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς
και επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην πρωτογενή παραγωγή ή τη μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων. Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε:

• όσους έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιχορήγησης στο πλαίσιο του ΠΑΑ
• όσους επιθυμούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια χωρίς να έχουν ενταχθεί
  σε πρόγραμμα επιχορήγησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τη χρηματοδοτική λύση που σας ταιριάζει.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ταμείο
Εγγυήσεων
Αγροτικής
Ανάπτυξης

Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.
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Τ oν 6ο κύκλο του ολοκλήρωσε 
το Project Future, το 
πρόγραμμα εταιρικής 
υπευθυνότητας, που 
υλοποιεί η Τράπεζα 

Πειραιώς, με στόχο τη σύνδεση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας. 

Το πρόγραμμα, το οποίο 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το 
ReGeneration, παρέχει σε νέους 
πτυχιούχους εξειδικευμένη εκπαίδευση 
σε τομείς αιχμής και τους βοηθά να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς επενδύει στη νέα 
γενιά και θεωρεί την εξειδικευμένη 
ποιοτική εκπαίδευση θεμελιώδη 
παράγοντα για τη μετάβαση της 
ελληνικής οικονομίας στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος 
Μεγάλου, καλωσορίζοντας τους νέους 
που συμμετείχαν στον 6ο κύκλο του 
Project Future.

Ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι είναι πολύ 
ενθαρρυντικό ότι και στον 6ο κύκλο του 
Project Future καταγράφηκε ρεκόρ 
αιτήσεων από νέους πτυχιούχους, ενώ, 
παρά την πανδημία, συνεχίστηκαν από 
πέρυσι τον Μάρτιο οι προσλήψεις 
αποφοίτων του προγράμματος.

Συνολικά, στους έξι κύκλους έχουν 
υποβληθεί σχεδόν 25.000 αιτήσεις 
συμμετοχής, δικαιώνοντας την επιλογή 
της Τράπεζας να υλοποιεί το πρόγραμμα 
με συνέπεια δύο φορές το χρόνο. 

Το γεγονός ότι περισσότεροι από έξι 
στους δέκα αποφοίτους του 
προγράμματος βρίσκουν θέση στην 
αγορά εργασίας και στις συνεργαζόμενες 
εταιρείες αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο 
της εξειδικευμένης εκπαίδευσης που 
προσφέρεται. Μάλιστα, ποσοστό άνω του 
90% έχουν ανανεώσει την αρχική 6μηνη 
σύμβασή τους και παραμένουν στη θέση 
τους. Μέχρι σήμερα μέσω του Project 
Future έχουν εξειδικευτεί 927 νέοι και νέες 
πτυχιούχοι, ενώ έχουν βρει εργασία 618 
νέοι και νέες πτυχιούχοι.

Με στόχο το Project Future να έχει 
πραγματικό θετικό αποτύπωμα στη 

Project Future

Επενδύει στην ποιοτική εκπαίδευση  
και στηρίζει τους νέους

στήριξη της νέας γενιάς, η Τράπεζα 
Πειραιώς διερευνά μαζί με το 
ReGeneration τις ανάγκες της αγοράς και 
σχεδιάζει, σε συνεργασία με 
αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς, 
τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, τα οποία αναπροσαρμόζει 
σε κάθε κύκλο, με βάση το feedback που 
λαμβάνει από τους εκπαιδευόμενους και 
τις επιχειρήσεις.

Η κοινωνική απόδοση του 
προγράμματος έχει αποτιμηθεί από το 
Κέντρο Αειφορίας μέσω της 
μεθοδολογίας Social Return on 
Investment (SROI), σύμφωνα με την οποία 
για κάθε 1 ευρώ επένδυσης της Τράπεζας 
Πειραιώς επεστράφησαν στην κοινωνία 
περισσότερα από 3 ευρώ κοινωνικής 
αξίας. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 
πτυχιούχους έως 29 ετών με καθόλου ή 
έως τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία. Όσοι 
νέοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τα στάδια 
αξιολόγησης του προγράμματος Project 
Future ξεκινούν την εκπαίδευσή τους, η 
οποία απαρτίζεται από δύο μέρη: ένα 
τριήμερο training, το οποίο στοχεύει στην 

ανάπτυξη των προσωπικών και 
επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, και στη 
συνέχεια ακολουθούν οι εξειδικευμένες 
εκπαιδεύσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των 
συμμετεχόντων αναρτώνται στην 
πλατφόρμα του ReGeneration και 
παραμένουν διαθέσιμα στις περισσότερες 
από 700 συνεργαζόμενες με το 
πρόγραμμα επιχειρήσεις για έναν χρόνο, 
με στόχο την απορρόφησή τους σε θέσεις 
εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη 
σύμβαση και ελάχιστο μισθό €750 μεικτά.

Το Project Future πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με το ReGeneration, το 
μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
αμειβόμενης απασχόλησης για νέους 
πτυχιούχους στην Ελλάδα, ενώ πολύτιμη 
είναι η συμβολή των Google, Facebook, 
LinkedIn Learning, Code.Hub, της EY 
Ελλάδος, καθώς επίσης και του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της 
Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών 
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, καθώς και του ΣΕΒ (Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).

Περισσότεροι 
από έξι στους δέ-
κα αποφοίτους 
του προγράμμα-
τος Project 
Future βρίσκουν 
θέση στην αγορά 
εργασίας και στις 
συνεργαζόμενες 
εταιρείες, απο-
δεικνύοντας το 
υψηλό επίπεδο 
της εξειδικευμέ-
νης εκπαίδευσης 
που 
προσφέρεται
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Μ ια χώρα με τη μεγαλύτε-
ρη ακτογραμμή στην 
Ευρώπη - 15.147 χιλιόμε-
τρα, με περισσότερα 
από 230 νησιά, με τον 

μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στην Ευρώ-
πη -  15.000 ψαροκάικα, 40.000 οικογένειες 
επαγγελματιών ψαράδων και πάνω από 
300.000 ερασιτέχνες ψαράδες. Κι όμως, η 
Ελλάδα τώρα κάνει τα πρώτα βήματά της 
στον Αλιευτικό Τουρισμό. 

Η αρχή έγινε το 2012, με την ιστοσελίδα 

www.fishingtrip.gr και www.greece-
fishingtrips.com, από τον μηχανολόγο μη-
χανικό, Γιώργο Λουρδή, που κρατάει τις 
ρίζες του από τον 86χρονο πατέρα του 
επαγγελματία ψαρά. Χρειάστηκαν τρία 
ολόκληρα χρόνια για να γίνει νόμος του 
κράτους, με τον οποίο δίνεται η δυνατό-
τητα στους μη επαγγελματίες ψαράδες να 
ανεβαίνουν σε αλιευτικό σκάφος. Το 2015 
ξεκινάει η ανάπτυξη του Αλιευτικού Του-
ρισμού στην Ελλάδα. Σε αυτά τα έξι χρό-
νια χρειάστηκαν περισσότερες από 40 

Η άνθηση του Αλιευτικού Τουρισμού στη χώρα  
με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη, 15.147 χλμ.

Μαθαίνοντας να ψαρεύουμε  
στις ελληνικές θάλασσες

ημερίδες για να ενημερωθεί ο επαγγελμα-
τίας ψαράς και να δει το μέλλον επιβίωσής 
του.

Σήμερα, περισσότεροι από 200 επαγ-
γελματίες ψαράδες σε όλη την Ελλάδα, 
από την Κρήτη μέχρι τη Χαλκιδική και από 
την Κεφαλονιά μέχρι τη Ρόδο, ανήκουν 
στην Ομάδα του ελληνικού Αλιευτικού 
Τουρισμού.

 «Η Ελλάδα έχει όλες τις προδιαγραφές 
για να αναπτυχθεί ο Διεθνής Αλιευτικός 
Τουρισμός, το καλύτερο ευρωπαϊκό αγρο-

Στην Ελλάδα 
μπορεί να ανα-
πτυχθεί ο Διε-
θνής Αλιευτικός 
Τουρισμός ει-
σφέροντας στην 
αναπτυξιακή πο-
ρεία της χώρας
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τικό προϊόν», επισημαίνει ο Γιώργος Λουρ-
δής, ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησε 
όλη αυτή η περιπέτεια πριν από εννέα 
χρόνια. Κι όπως μας εξηγεί: «Το χωράφι 
της θάλασσας έχει τη δυνατότητα να συμ-
βάλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώ-
ρας. Ο Αλιευτικός Τουρισμός από τη μια 
θα φέρει συνάλλαγμα στη χώρα, καθώς 
διαπιστώνεται διεθνώς η τάση των τουρι-
στών σε τέτοιου είδους δράσεις, και από 
την άλλη θα ενισχύσει το εισόδημα των 
ψαράδων. Άλλωστε είναι προτιμότερο να 
αξιοποιηθούν τα καΐκια από το να τα σπά-
με. Ο Αλιευτικός Τουρισμός μπορεί να 
προωθήσει και τα φημισμένα ελληνικά 
προϊόντα. Να σας αναφέρω ότι σε πολλά 
αλιευτικά ταξίδια δίνεται ως αναμνηστικό 
κάποιο ελληνικό προϊόν, όπως ένα μπου-
καλάκι λάδι. Σε αυτά πρέπει να προσθέ-
σουμε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά 
μας. Κι εδώ πρέπει να θέσουμε το μέγα ζή-
τημα του “γεωπόνου της θάλασσας”, του 
επιστήμονα που θα ασχοληθεί με τον 
“αγρότη της θάλασσας”. Διότι σήμερα 
πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα θα-
λάσσια αποθέματα αν θέλουμε αύριο να 

απολαμβάνουμε τις ψαριές μας».
Σε αυτό το ταξίδι, που ξεκίνησε το 2015 

για τον Αλιευτικό Τουρισμό από το Παρά-
λιο Άστρος Κυνουρίας, μέχρι σήμερα 
έχουν ανέβει στο καΐκι περισσότεροι από 
200 επαγγελματίες ψαράδες από όλη τη 
χώρα. Σύμφωνα με τον κ. Λουρδή, το όλο 
εγχείρημα προχωράει με απίστευτη ταχύ-
τητα. «Μέσα σε έξι χρόνια τριπλασιάσαμε 
τον αριθμό των ψαράδων της Ομάδας 
μας, όταν στην Ιταλία χρειάστηκαν 15 χρό-
νια για να φθάσουν τα 150 σκάφη. Βέβαια, 
στην Αγγλία ο Αλιευτικός Τουρισμός 
υπάρχει πάνω από 35 χρόνια». Άλλωστε 
από την Αγγλία, όπου εργαζόταν ως μηχα-
νικός, είχε την έμπνευση και ο κ. Λουρδής.

Η Ομάδα Fishingtrip έχει πραγματοποι-
ήσει περισσότερες από 40 ημερίδες σε 
όλη τη χώρα, προκειμένου να ευαισθητο-
ποιηθούν οι επαγγελματίες ψαράδες και 
να δουν το μονόδρομο της επιβίωσής 
τους στον Αλιευτικό Τουρισμό, καθώς πε-
τυχαίνουν ακόμα και το δεκαπλασιασμό 
της αξίας της εργασίας τους. Η τελευταία 
καμπάνια ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουνί-
ου 2021 στην Κυπαρισσία (Μεσσηνία).

Τι είναι ο Αλιευτικός 
Τουρισμός;

Μία εμπειρία μοναδική για 
όποιον θέλει, όχι μόνο να δει, αλ-
λά και να συμμετάσχει στη διαδι-
κασία αλίευσης του ψαριού, που 
φθάνει στο πιάτο του.
Ο πελάτης-τουρίστας, Έλληνας ή 
αλλοδαπός, μπορεί να βρει μέσω 
της www.fishingtrip.gr τις περιο-
χές στις οποίες υπάρχουν επαγ-
γελματίες ψαράδες για Αλιευτικό 
Τουρισμό. Αναλόγως του αριθ-
μού των ατόμων της παρέας ή 
ακόμα και των παρεών, μέχρι 
8-10 άτομα σύνολο, προσδιορίζε-
ται και το κόστος του αλιευτικού 
ταξιδιού, που μπορεί να γίνει 
όλες τις εποχές του χρόνου - πλην 
δύσκολων καιρικών συνθηκών. 
Τι μπορεί να περιλαμβάνει μία 
αλιευτική εκδρομή;
Να ρίξουμε τα δίχτυα με τον ψα-
ρά το απόγευμα και στη συνέχεια 
να αγκυροβολήσουμε σε ένα μέ-
ρος για μπάνιο και μεζέδες.
Να πάμε το πρωί να σηκώσουμε 
τα δίχτυα, να ξεψαρίσουμε όλοι 
μαζί τα ψάρια που θα πιάσουμε 
και στη συνέχει να αγκυροβολή-
σουμε σε ένα μέρος για καφέ και 
σνακ, αλλά και ψάρεμα με καθε-
τή από το καΐκι.
Να κάνουμε συρτή αφρού για το-
νάκια. Να σηκώσουμε τους 
κιούρτους για γαρίδες και ίσως 
αστακούς. 
Να πάμε για κολύμπι σε πειρατι-
κές σπηλιές - κάποιες εξ αυτών 
ήταν ορμητήρια πειρατών, και 
στις οποίες έχουμε πρόσβαση 
μόνο από τη θάλασσα, περιμένο-
ντας τον καπετάνιο να ετοιμάσει 
το φαγητό από την ψαριά.
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Π ολύπλευρες δράσεις και 
δημιουργική 
συνεργασία, με 
κορυφαίους φορείς και 
προσωπικότητες από 

τους χώρους του Πολιτισμού, της 
Τέχνης και της Επιστήμης, συγκροτούν 
το Επετειακό Πρόγραμμα της Τράπεζας 
Πειραιώς, με το οποίο συμμετέχει στον 
εορτασμό για τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση του 1821. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
εκθέσεις τεκμηρίων, συνέδρια, 
επιστημονική έρευνα, πρωτογενείς 
πηγές, ομιλίες, εκδόσεις, μουσική, 
θέατρο, εκπαιδευτικές δράσεις, 
έκδοση μεταλλίου, βιωματικές 
εκδηλώσεις, ακόμα και παιχνίδια με 
φιγούρες Playmobil. Και έχει ως στόχο 
να προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα 
ενός ταξιδιού γνώσης, ιστορικής 
αναζήτησης, πνευματικής και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας 
εμπνευσμένα από τους αγώνες των 
Ελλήνων, για την κατάκτηση της 
ελευθερίας και τη δημιουργία του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 

Επετειακές 
δράσεις 
της 
Τράπεζας 
Πειραιώς

Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

«21 ομιλίες για το ‘21»
Υπό την ευθύνη της κας Μαρίας Ευθυμίου, 
Καθηγήτριας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του ΕΚΠΑ, έχει δομηθεί κύκλος 
21 ομιλιών. Είκοσι διδάσκοντες και διδά-
σκουσες του ΕΚΠΑ, αναλύουν διαδικτυα-
κά το πλαίσιο, ερμηνεύουν τα γεγονότα, 
και φωτίζουν τις εξελίξεις, με στόχο να γί-
νει κατανοητό το εύρος και η σημασία των 
πολλών παραμέτρων της Ελληνικής Επα-
νάστασης. Το πρόγραμμα εξελίσσεται κα-
νονικά και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Νοεμ-
βρίου 2021.

Διεθνές Συνέδριο  
στις 12 και 13 Μαρτίου 2021
Με τη συμμετοχή ορισμένων από τους 
σημαντικότερους διεθνώς ειδικούς της 
ιστορίας των επαναστάσεων του 18ου και 
19ου αιώνα, διοργανώθηκε διαδικτυακά 
από το ΕΚΠΑ, με τη χορηγική υποστήριξη 
της Τράπεζας Πειραιώς, στις 12 και 13 Μαρ-
τίου 2021, το διεθνές συνέδριο για τον 
Αγώνα του 1821 με θέμα: «Η Ελληνική Επα-
νάσταση στην Εποχή των Επαναστάσεων 
(1776-1848). Επαναξιολογήσεις και 
Συγκρίσεις».

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ένταξη 
της Ελληνικής Επανάστασης στην κρίσιμη 
περίοδο πολιτικής και κοινωνικής ανατα-
ραχής, που αποκρυσταλλώθηκε στη Δυτι-
κή ιστοριογραφία ως «Εποχή των Επανα-

στάσεων» (1776-1848). 

Έντεκα Ημερίδες
Με κοινή θεματική «200 χρόνια ελληνικού 
κράτους. Απολογισμοί και προοπτικές» 
και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 
τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Νίκο Αλιβιζάτο, 
θα διοργανωθούν έντεκα ημερίδες, με 
στόχο να φωτίσουν σημαντικές πτυχές 
του εθνικού μας βίου όσον αφορά στον 
κοινοβουλευτισμό, τη διπλωματία και την 
εξωτερική πολιτική, την οικονομία, τη δη-
μόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, την εκ-
παίδευση, τον πολιτισμό, την αρχαιολο-
γία, το γλωσσικό ζήτημα, την ιστορία των 
ενόπλων δυνάμεων, τη δημόσια υγεία και 
την κοινωνική ασφάλεια.

Επιστημονικό πρόγραμμα  
«Όψεις της καθημερινότητας στην 
επαναστατημένη Ελλάδα»
Το ερευνητικό πρόγραμμα εστιάζει σε 
δύο θεματικούς άξονες:

α) η Επανάσταση «από τα κάτω», μέσα 
από συλλογικές διαμαρτυρίες και αιτήμα-
τα απλών πολιτών προς τις Αρχές, κατά τη 
διάρκειά της,

β) η ανάδειξη των οικονομικών παραμέ-
τρων, της λειτουργίας της αγοράς, όπως η 
διακίνηση προϊόντων, οι τιμές και η καθη-
μερινότητα της αγοράς στις πόλεις της 
επαναστατημένης Ελλάδας

Σημαία Επανάστασης 
1821 με σύμβολα της Φι-
λικής Εταιρείας.
Σχεδίασε ο Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός. τις πρώ-
τες μέρες της 
Επανάστασης.
Ανήκε στον Γεώργιο Σι-
σίνη από το στρατόπε-
δο της Ήλιδας.
Οι δυο διασταυρούμε-
νες σημαίες φέρουν τα 
γράμματα ΗΕΑ – ΗΘΣ 
δηλ. «Ελευθερία ή 
Θάνατος». ©

 ΙΕ
ΕΕ

/Ε
ΙΜ
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Εταιρείας· η έκρηξη της Επανάστασης και 
η συμβολή της Ηπείρου σε αυτόν (Ηπει-
ρώτες αγωνιστές και καθοριστικά 
γεγονότα). 

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
Τίτλος: ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ‘21 - Δημητσάνα
Διάρκεια: 11 Ιουνίου - 29 Νοεμβρίου 2021
Η έκθεση αναδεικνύει την πορεία της Επα-
νάστασης φωτίζοντας πτυχές της τοπικής 
ιστορίας και των ειδικών συνθηκών που 
διαμόρφωσαν κοινωνικά και πολιτικά τον 
Μοριά, κατά τον αιώνα πριν το 1821. Ο Νε-
οελληνικός Διαφωτισμός, η Δημητσάνα 
με τις σχολές και τις βιβλιοθήκες της, και 
οι ιεράρχες που φοίτησαν εκεί πριν βρε-
θούν να ηγούνται πνευματικά στον Ελλη-
νισμό. Η παραγωγή του μπαρουτιού και η 
στρατηγική της αξία στα χρόνια της Επα-
νάστασης. Οι προύχοντες και η μεγάλη το-
πική τους δύναμη. Οι ήρωες του Μοριά, τα 
πιο ηχηρά ονόματα του ’21. Τα πολεμικά 
γεγονότα δομούνται γύρω από τον μεγά-
λο στρατηγικό στόχο της Επανάστασης, 
την κατάληψη και τον έλεγχο της 
Τριπολιτσάς. 

Μουσείο Μαστίχας Χίου
Τίτλος: ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ‘21-ΧΙΟΣ
Διάρκεια: 2 Ιουλίου-10 Σεπτεμβρίου 2021

H έκθεση στο Μουσείο Μαστίχας Χίου 
παρουσιάζει την πορεία προς την έναρξη 
της Επανάστασης, αλλά και την εξέλιξή 
της μέχρι τη σύσταση του νεοελληνικού 
κράτους, φωτίζοντας τη συνεισφορά του 
ναυτικού σε αυτήν. Παράλληλα αναδει-

κνύει πτυχές της τοπικής ιστορίας. Σε αυ-
τήν, ιδιαίτερη θέση έχει η καταστροφή της 
Χίου, αλλά και η πυρπόληση της τουρκι-
κής ναυαρχίδας από τον Κανάρη∙ δραμα-
τικά γεγονότα, που όμως ενίσχυσαν το κί-
νημα του Φιλελληνισμού. Η έκθεση ολο-
κληρώνεται με την ενσωμάτωση της Χίου 
στο ελληνικό κράτος, μόλις το 1912. Σημα-
ντικό μέρος της έκθεσης, σχετικό με τεκ-
μήρια της ναυτικής ιστορίας της Επανά-
στασης, θα αποτελέσει αντικείμενο της 
πλωτής έκθεσης «Εν Πλω» που θα ταξιδέ-
ψει από Σεπτέμβριο σε επιλεγμένους προ-
ορισμούς στο Αιγαίο.

«Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική 
Επανάσταση με φιγούρες και 
διοράματα PLAYMOBIL»
Οι αγαπημένες μικρόσωμες, πολύχρωμες 
φιγούρες PLAYMOBIL συνθέτουν πεδία 
μαχών, αναπαριστούν ιστορικά γεγονότα, 
περιγράφουν σκηνές καθημερινότητας, 
απεικονίζουν σημαίνουσες μορφές του 
Αγώνα. Η έκθεση διοργανώνεται από το 
ΠΙΟΠ σε συνεργασία με το ΕΙΜ, ομάδα 
συλλεκτών και τη στήριξη της PLAYMOBIL 
Hellas.

Η  περιοδική έκθεση ξεκίνησε το ταξίδι 
της στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λα-
διού, στη Σπάρτη (14.10.2020-31.5.2021). 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται στο Μου-
σείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου 
(16.6.2021-17.10.2021) και το ταξίδι ολοκλη-
ρώνεται στις αρχές του 2022 στο Μουσείο 
Πλινθοκεραμοποιίας στον Βόλο, όπου θα 
είναι επισκέψιμη από την 1η Νοεμβρίου 
2021 έως τις 30 Ιανουαρίου 2022. 

Σε συνεργασία με την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος  
- Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος-Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
(ΙΕΕΕ-ΕΙΜ), κατ’ εξοχήν φορέας μνή-
μης, για τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, 
συμμετέχει στον εορτασμό της επετεί-
ου των 200 χρόνων από την Επανάστα-
ση του 1821, με ένα σύνολο δράσεων 
εθνικής εμβέλειας υπό τον τίτλο ΕΠΑ-
ΝΑCΥΣΤΑΣΗ ΄21.
Μεταξύ αυτών, διατίθεται ήδη από το 
Δεκέμβριο 2020 το συλλεκτικό-ανα-
μνηστικό μετάλλιο της επετείου σε 
σχεδιασμό- ευγενική προσφορά της 
Έλενας Βότση, η οποία εμπνεύστηκε 
από κειμήλια, που ανήκουν στις Συλ-
λογές του ΕΙΜ. Η κοπή και χύτευση του 
μεταλλίου πραγματοποιήθηκε, με την 
ευγενική υποστήριξη της Τράπεζας 
Πειραιώς. 

«Eν Πλω» ταξίδι στο Αιγαίο και την 
ιστορία
Το ιστιοφόρο «Μάνια» του Ιδρύματος 
«Μαρία Τσάκος» φιλοξενεί έκθεση με μο-
ναδικά ιστορικά κειμήλια και αρχειακό 
υλικό από τις πλούσιες συλλογές του ΕΙΜ, 
που αναδεικνύουν τη σημασία των ναυτι-
κών δυνάμεων στον Αγώνα της Ανεξαρτη-
σίας. Η έκθεση θα διαπλεύσει το Αιγαίο 
περνώντας από τόπους, που πρωτοστάτη-
σαν το 1821: Χώρα Χίου, Καρδάμυλα, Οι-
νούσσες, Ψαρά, Μυτιλήνη, Άγιος Ευστρά-
τιος, Λήμνος (Μύρινα), Σαμοθράκη, Καβά-
λα, Άνδρος, Σύρος, Σπέτσες, Ύδρα, Αίγινα. 

Περιοδική έκθεση του ΕΙΜ σε 
επιλεγμένα Μουσεία του ΠΙΟΠ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπε-
ζας με το ΕΙΜ διοργανώνονται περιοδικές 
εκθέσεις στο Μουσείο Αργυροτεχνίας 
(Γιάννενα), στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκί-
νησης (Δημητσάνα) και στο Μουσείο Μα-
στίχας (Χίος), του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου Πειραιώς σε περιοχές που σχετίζο-
νται πιο άμεσα με τον Αγώνα.
Μουσείο Αργυροτεχνίας
Τίτλος: ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ‘21 - Ήπειρος
29 Μαΐου 2021 – 29 Νοεμβρίου 2021
Η έκθεση έχει πεδίο αναφοράς γεγονότα 
και πρόσωπα του Αγώνα, φωτίζοντας 
πτυχές κυρίως της τοπικής ιστορίας. Ανα-
δεικνύεται η ταυτότητα και η πορεία της 
Ηπείρου και της πρωτεύουσάς της προς 
την Επανάσταση: Νεοελληνικός Διαφωτι-
σμός και άνθηση του εμπορίου, αλλά και 
δεσποτισμός του Αλή Πασά· η διαχρονι-
κή αντίσταση και η ίδρυση της Φιλικής 
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ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανόμενου 
πάντα και του Απόδημου Ελληνισμού.

Ο αγροτικός τομέας από την 
προεπαναστατική έως τη σύγχρονη 
αλλά και μελλοντική Ελλάδα
«Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα: 200 
χρόνια ιστορίας. Προκλήσεις & προοπτι-
κές», είναι ο τίτλος ειδικής έκδοσης, που 
δημιουργήθηκε από ομάδα έγκριτων επι-
στημόνων του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών με την υποστήριξη της Τράπε-
ζας Πειραιώς.

Η έκδοση περιλαμβάνει τρεις βασικές 
ενότητες: 

-Η πρώτη αποτελεί ιστορική αναδρομή, 
με στόχο την ανάδειξη του διαχρονικού 
ρόλου και της συμβολής του αγροτικού 
τομέα και των αγροτών στο γίγνεσθαι της 
σύγχρονης Ελλάδος. 

-Η δεύτερη, αφορά σε μια επιμέρους 
παρουσίαση των προϊόντων και κλάδων 
του αγροτικού τομέα, με τη μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε δείκτες, όπως η συμμετοχή 
στο ΑΕΠ, η απασχόληση και η διατροφική 
επάρκεια. 

-Η έκδοση  κλείνει με την τρίτη ενότητα: 
«Με το βλέμμα στο μέλλον: Προκλήσεις 
και προοπτικές του πρωτογενούς τομέα 
σε Ελλάδα και Ευρώπη». 

Το περιεχόμενο της έκδοσης, συντά-
χθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Σέρκου 
Χαρουτουνιάν, καθηγητή του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών & Προέδρου του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με τους 
καθηγητές - ερευνητές του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Κωνσταντίνο 
Τσιμπούκα, Δημήτρη Παναγιωτόπουλο 
και Ελευθέριο Νέλλα.

Τα «Γαλλικά Δελτία Ειδήσεων για την 
Ελληνική 
Επανάσταση. Έτη 1821 - 1822»
Μία ακόμα επιστημονική έκδοση, που 
αντλεί το υλικό της από τη… «γαλλική δι-
πλωματική κατασκοπία» της εποχής. Την 

Σπονδυλωτή συνδυαστική παράσταση όπερας και μπαλέτου  
σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)

Το 1821 και οι πρωταγωνιστές του - μια πρωτότυπη έκδοση σε συνεργασία 
με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι χορηγός 
της παραγωγής της ΕΛΣ, που είναι 
αφιερωμένη σε εμβληματικούς 
συνθέτες της Ελληνικής Εθνικής 
Μουσικής Σχολής συνδυάζοντας 
όπερα και μπαλέτο με ελληνικό 
χρώμα. Σε μια συνδυαστική παρά-
σταση όπερας και μπαλέτου παρου-
σιάζονται η «Δέσπω» του Παύλου 
Καρρέρ και οι «Ελληνικοί Χοροί» 
του Νίκου Σκαλκώτα. Η παραγωγή 
τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της 
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατε-
ρίνας Σακελλαροπούλου και εντάσ-
σεται στο Επετειακό Πρόγραμμα 
2021 της ΕΛΣ, το οποίο υλοποιείται 
με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), για 
την ενίσχυση της καλλιτεχνικής 
εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, για 
την υποστήριξη μιας σειράς εκδόσε-
ων, με πρωτότυπο ερευνητικό περιε-
χόμενο, που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό, η Τράπεζα Πειραιώς και τα ΓΑΚ 
σχεδίασαν μία έκδοση με τίτλο: «Το 
1821 και οι πρωταγωνιστές του». Μια 
έκδοση τεκμηρίων από τις πλούσιες 
συλλογές του εθνικού αρχειακού μας 
φορέα ΓΑΚ, ένα μοναδικό αφιέρωμα 
σε πρόσωπα που έδρασαν από την 
προεπαναστατική περίοδο μέχρι και 
την περίοδο της διακυβέρνησης του 
Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν»
Ο Εθνικός μας Ύμνος, έχει πρωτότυπα εκ-
δοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε μορ-
φή «βιβλίου τσέπης», που κοσμείται από 
τις ξυλογραφίες των αγωνιστών του 1821, 
που φιλοτέχνησε ο σπουδαίος εικαστικός 
Γιάννης Ψυχοπαίδης. Ήδη, διατίθεται και 
σε ψηφιακή μορφή, σε όσο το δυνατόν 
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Δράσεις του ΠΙΟΠ στο πλαίσιο των Επετειακών 
Δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς

έκδοση «Γαλλικά Δελτία Ειδήσεων για την 
Ελληνική Επανάσταση. Έτη 1821-1822», επι-
μελήθηκαν η τ. Διευθύντρια του Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κα Άννα Pouradier Duteil - 
Λοϊζίδου, η οποία και «ανακάλυψε» στα 
γαλλικά αρχεία το πολύτιμο υλικό, και ο 
Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου και 
τ. Πρόεδρος της Εφορείας των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους κ. Νικόλαος 
Καραπιδάκης. 

Επανάσταση και Ποίηση
Οι εκδοτικές δράσεις της Τράπεζας 
εμπλουτίζονται, με την έκδοση μιας ποιη-
τικής ανθολογίας για την Επανάσταση του 
1821, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τάκης 
Σινόπουλος - Σπουδαστήριο Νεοελληνι-
κής Ποίησης. Η ανθολογία με τίτλο «Χαίρε, 
ω χαίρε, Ελευθεριά! Ο Αγώνας του Εικοσι-
ένα στην Ελληνική και Ξένη ποίηση» περι-
λαμβάνει ελληνικά ποιήματα, καθώς και 
έργα της διεθνούς ποιητικής φιλελληνικής 
παραγωγής.

Απεικόνιση της Ελευθερίας μέσα από 
την έκθεση του Ιδρύματος Τηνιακού 
Πολιτισμού (ΙΤΗΠ)
«Εκ-Στάσεις: Απόπειρες Απεικόνισης της 
Ελευθερίας» είναι το θέμα εικαστικής έκ-
θεσης 40 Ελλήνων καλλιτεχνών, που διορ-
γανώνεται το καλοκαίρι 2021 από το Ίδρυ-
μα Τηνιακού Πολιτισμού και το Ίδρυμα 
Κερκυραϊκής Κληρονομιάς, με τη χορηγι-
κή υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Η 
έκθεση υποστηρίζεται από την Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων και το Ίδρυμα Κερκυ-
ραϊκής Κληρονομιάς.

Η Γυναίκα ηρωίδα της Επανάστασης 
μέσα από την έκθεση «La bella Greca» 
ή ό,τι απέμεινε…
Καλλιτέχνες που ζουν και δραστηριοποιού-
νται στην Πάρο, προσεγγίζουν ένα θέμα 
ιστορικής προέλευσης, που εγείρει διαχρο-
νικά ερωτήματα. Η Μαντώ Μαυρογένους, 
γαλουχημένη από τα ιδεώδη του ευρωπαϊ-
κού διαφωτισμού, οραματιζόταν μία Ελλά-
δα ελεύθερη και τη συνδιαλλαγή ως κύριο 
μέσο εξουσίας. Αγνόησε έμπρακτα τη στε-
ρεοτυπική εικόνα της γυναίκας εκείνης της 
εποχής, αποφασίζοντας να ζει, να πολεμάει 
και επιπλέον διεκδίκησε ρόλο στην πολιτι-
κή σφαίρα της νεοσύστατης χώρας της. 
Πρόκειται για μία εικαστική εγκατάσταση 
εμπνευσμένη από την Μαντώ Μαυρογέ-
νους που αναπτύσσεται με performance 
στην Πάρο, έξω από το σπίτι της Μαντώς 
και εικαστική έκθεση με σημείο εκκίνησης 
μια λιθογραφία του Adam Friedel. Η έκθε-
ση θα φιλοξενηθεί σε χώρους τέχνης στην 
Τήνο, τη Μύκονο και την Αθήνα.

Σαν παραμύθι…
Το ΠΙΟΠ έχει εκδώσει παραμύθι για παιδιά 
του Δημοτικού, αλλά και σε Γραφή Braille, 
δια χειρός Σοφίας Καλαντζάκου, που σχε-
τίζεται με τη Δημητσάνα και τους περίφη-
μους μπαρουτόμυλους. Η ιστορία ξεκινάει 
το 1801 και περιγράφει πώς μεγαλώνουν 
δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, 
στην προεπαναστατική Δημητσάνα.

Η Επανάσταση μέσα από την τέχνη του 
θεάτρου
Στα εννέα Μουσεία του ΠΙΟΠ ανά την Ελ-
λάδα, στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ στην 
Αθήνα αλλά και εκτός συνόρων, στη Νέα 
Υόρκη το 2022, θα φιλοξενηθεί η θεατρική 
παράσταση «Φιλική Εταιρεία. Η αδελφό-
τητα πίσω από την Επανάσταση» σε σκη-
νοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, η οποία μαζί με 
τον Άρη Ασπρούλη επιμελείται του κειμέ-

νου και της έρευνας αρχείου.

«Κεντώντας την Ιστορία»
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 
στο πλαίσιο των Επετειακών Δράσεων της 
Τράπεζας Πειραιώς για τα 200 χρόνια από 
την Επανάσταση του 1821, παρουσιάζει 
την περιοδεύουσα έκθεση «Κεντώντας 
την Ιστορία» σε δύο Μουσεία του Δικτύου, 
στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στην Τήνο 
και στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιω-
άννινα. Ο Σταμάτης Ζάννος δημιούργησε 
12 κεντήματα με αφετηρία λιθογραφίες 
του Γάλλου Φιλέλληνα και ζωγράφου 
Louis Dupré.

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας
Διάρκεια: 9/7-30/9/2021
Μουσείο Αργυροτεχνίας
Διάρκεια: 10/10-20/1/2022

Οι Επετειακές Δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς 
απευθύνονται στους Έλληνες ανά τον κόσμο
Η Τράπεζα Πειραιώς και η Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Διπλωματίας & Απόδημου Ελληνι-
σμού του Υπουργείου Εξωτερικών υπέγρα-
ψαν τον Ιούλιο 2020, Μνημόνιο Συνεργασίας 
με στόχο την παρουσίαση των επετειακών 
δράσεων της Τράπεζας στις εστίες του ομο-
γενειακού ελληνισμού ανά τον κόσμο και 

την παράλληλη ενεργοποίηση των απόδη-
μων Ελλήνων μέσω της συμμετοχής τους σε 
αυτές. Οι δράσεις ψηφιοποιούνται και η 
ΓΓΔΔΑΕ τις παρουσιάζει στις εστίες του από-
δημου ελληνισμού, προκαλώντας παράλλη-
λα την ενεργοποίηση των ομογενών μέσω 
της συμμετοχής τους σε αυτές.
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Τα “9” Μουσεία του ΠΙΟΠ καλωσορίζουν τους επισκέπτες τους
Tα μουσεία όλης της χώρας άνοιξαν και πάλι τις πύλες τους, δίνοντας στο κοινό την 
ευκαιρία να τα επισκεφθεί ξανά μετά από μήνες. Η επαναλειτουργία των Μουσείων 
συνοδεύεται από αυστηρά πρωτόκολλα και προσαρμογή όλων σε μία νέα 
καθημερινότητα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, έχοντας ως προτεραιότητα 
την υγεία των επισκεπτών, αλλά και των εργαζομένων του, λαμβάνει καθημερινά όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας και υποδέχεται και πάλι το κοινό στο Δίκτυο Μουσείων 
του. Εννέα μουσεία ανά την Ελλάδα, από το Σουφλί έως τη Σπάρτη και από τα Γιάννενα 
μέχρι τη Χίο, προβάλλουν την παραγωγική ιστορία της χώρας, αναδεικνύοντας την 
παραδοσιακή, βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία της.

Όλα τα Μουσεία του Δικτύου είναι ανοιχτά καθημερινά, εκτός Τρίτης, 
10:00-18:00 (θερινό ωράριο). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.piop.gr

Μουσείο Μετάξης 
Στο Σουφλί, την πόλη που είναι συνυφασμένη με την ιστορία του μεταξιού, 
βρίσκεται το Μουσείο Μετάξης. Στεγάζεται στο αρχοντικό όπου έζησε ο για-
τρός Κουρτίδης και παρουσιάζει τις φάσεις και τα στάδια της προβιομηχανι-
κής σηροτροφίας και μεταξουργίας, καθώς και την καθημερινή ζωή και το 
παρελθόν της περιοχής. 
Σουφλί, Ελευθερίου Βενιζέλου 73, τηλ. 25540 23700.

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού
Στη Σπάρτη, μία από τις πιο παραδοσιακές ελαιοπαραγωγικές περιοχές, βρί-
σκεται ένα μουσείο αφιερωμένο στον «πράσινο χρυσό» της Μεσογείου. Το 
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού αναδεικνύει τον πολιτισμό, την ιστορία 
και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στον ελλαδικό χώρο, 
από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. 
Όθωνος-Αμαλίας 129, Σπάρτη, τηλ. 27310 89315.

Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
Στην Αγία Παρασκευή, ένα από τα ομορφότερα χωριά του νησιού, βρίσκεται 
το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου. Στεγάζεται στο παλαιό κοι-
νοτικό ελαιοτριβείο, που αποτέλεσε πρωτοποριακή πρωτοβουλία των κα-
τοίκων της περιοχής. Στο Μουσείο προβάλλεται η βιομηχανική φάση της 
ελαιουργίας στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας στις αλλαγές, που έφερε η εισα-
γωγή της μηχανικής κίνησης στη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου.
Αγία Παρασκευή, Λέσβος, τηλ. 22530 32300.

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
Δίπλα στα άφθονα τρεχούμενα νερά της ιστορικής Δημητσάνας, το Υπαί-
θριο Μουσείο Υδροκίνησης προβάλλει τη σημασία της υδροκίνησης στην 
παραδοσιακή κοινωνία. Αναστηλωμένες εγκαταστάσεις με υδροκίνητους 
μηχανισμούς, όπως η νεροτριβή και ο αλευρόμυλος, το παραδοσιακό βυρ-
σοδεψείο και ο μπαρουτόμυλος, αναδεικνύουν τις βασικές προβιομηχανι-
κές τεχνικές που αξιοποιούν το νερό για την παραγωγή προϊόντων.
Κεφαλάρι Αϊ-Γιάννη, Δημητσάνα, τηλ. 27950 31630.
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Μουσείο Αργυροτεχνίας
Στο περίφημο Κάστρο των Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ) βρίσκεται ένα Μουσείο αφιερωμένο στην 
τέχνη των ασημουργών. Η μόνιμη έκθεση παρουσιάζει την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά 
την προβιομηχανική περίοδο, με έμφαση στην περιοχή της Ηπείρου. Η σφυρηλάτηση, η 
χύτευση, η συρματερή, το σαβάτι, το ανάγλυφο, τεχνικές που έρχονται από το παρελθόν 
υπενθυμίζουν στον επισκέπτη μια παράδοση που αξίζει να διαφυλαχθεί.
Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων, τηλ. 26510 64065.

Τα “9” Μουσεία του ΠΙΟΠ καλωσορίζουν τους επισκέπτες τους

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Ένα εντυπωσιακό Μουσείο, εναρμονισμένο με το ευρύτερο περιβάλλον της Λί-
μνης Στυμφαλίας, συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση, με το τοπίο και την ιστορία 
του, εστιάζοντας στην αρμονική συνύπαρξή τους. Στο Μουσείο παρουσιάζο-
νται στοιχεία για το ιδιαίτερο περιβάλλον της περιοχής, ενώ ο επισκέπτης μπο-
ρεί να αντιληφθεί πώς το συγκεκριμένο περιβάλλον επηρέασε την ανάπτυξη 
της ανθρώπινης δραστηριότητας και των παραδοσιακών επαγγελμάτων.
20016 Στυμφαλία Κορινθίας, τηλ. 27470 22296.

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας 
Στον Πύργο της Τήνου, κορυφαίο καλλιτεχνικό κέντρο που ανέδειξε πολλούς 
από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι γλύ-
πτες Γιαννούλης Χαλεπάς και Δημήτριος Φιλιππότης, βρίσκεται το Μουσείο 
Μαρμαροτεχνίας. Αποτελεί μοναδικό παράδειγμα παρουσίασης της τεχνολο-
γίας του μαρμάρου, υλικού που κατέχει ιδιαίτερη θέση στην αρχιτεκτονική και 
την τέχνη της Ελλάδας, από την αρχαιότητα έως σήμερα.
Πύργος, Πάνορμος Τήνου, τηλ. 22830 31290.

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ.Τσαλαπάτα
Στον Βόλο, στο παλαιό εργοστάσιο των αδελφών Τσαλαπάτα στεγάζεται σή-
μερα το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας. Τα εργαστήρια και οι βιομηχανικοί 
χώροι έχουν αναστηλωθεί και αποτελούν σπάνιο δείγμα σωζόμενου βιομη-
χανικού συγκροτήματος στην Ελλάδα. Τα τριβεία, οι πρέσες, οι δεξαμενές 
αργίλου, τα βαγονέτα και η κάμινος Hoffmann, συμβάλλουν στην εξοικείω-
ση του επισκέπτη με όλα τα στάδια της πλινθοκεραμοποιίας. 
Πολυχώρος Τσαλαπάτα- Νότια Πύλη, Βόλος, τηλ. 24210 29844.

Μουσείο Μαστίχας Χίου 
Το Μουσείο βρίσκεται στα Μαστιχοχώρια, στη νότια Χίο, το μοναδικό 
σημείο της Μεσογείου όπου ευδοκιμεί η καλλιέργεια της μαστίχας. 
Πλούσιο αρχειακό υλικό, οπτικοακουστικές παραγωγές, αυθεντικά 
μηχανήματα, μαρτυρίες και πολυμεσικές εφαρμογές συστήνουν, στον 
επισκέπτη τον ευωδιαστό κόσμο της μαστίχας, καθώς και την 
ενδιαφέρουσα ιστορία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. 
Πυργί, Θέση Ράχη (Τεπέκι),  τηλ. 22710 72212.



Μάθετε περισσότερα: Τ. 210 32 88 000, www.piraeusbank.gr

Η εφαρμογή παρέχεται από την εταιρεία Neuropublic Α.Ε.
με ετήσια συνδρομή.

Στην Τράπεζα Πειραιώς οδηγούμε τον Αγροτικό Τομέα
στο Αύριο, στηρίζοντας την Ευφυή Γεωργία.

Στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα.
Συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό που προάγει την καινοτομία στην αγροτική παραγωγή.
 
Με τη χρηματοδοτική στήριξη της ελληνικής καινοτομίας gaiasense by Neuropublic,
όλοι οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορικής
και σε συνδυασμό με τη γεωπονική επιστήμη να επωφεληθούν από:

• τη μείωση του κόστους παραγωγής
• τη βελτίωση της απόδοσης της καλλιέργειας 
• την αύξηση του εισοδήματος

Κατεβάστε την εφαρμογή
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