ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Μήνςμα Τποςπγού Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ και Σπουίμων, κ.
Αθανάσιος Σσαςτάπη
ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκωλ επηδηώμακε λα αλαβηώζνπκε έλαλ
αξραίν γπλαηθείν αγξνηηθό ζεζκό ηα
«ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ» θαη ζην πιαίζην απηό
νξγαλώζακε ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο
ηξηήκεξν εθδειώζεωλ, κε θεληξηθό ζηόρν ηελ
αλάδεημε ηωλ ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ
πξνϊόληωλ θαη ηε δηαζύλδεζή ηνπο κε ηνλ
Σνπξηζκό θαη ηνλ Πνιηηηζκό.
ηελ Αξραηόηεηα ηα «ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ» ήηαλ
γηνξηή πνπ ηεινύληαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο
αξραίαο Ειιάδαο, πξνο ηηκή ηεο
Θεάο
Δήκεηξαο θαη ηεο Κόξεο ηεο Πεξζεθόλεο.
ηηο εθδειώζεηο έπαηξλαλ κέξνο απνθιεηζηηθά
γπλαίθεο. Οη ηειεηέο ηωλ Θεζκνθνξίωλ ήηαλ
ζπλδεδεκέλεο κε ηε γε, ηνπο θαξπνύο ηεο, ηελ
αλάπηπμε ηεο γεωξγίαο θαη γεληθόηεξα ήηαλ
έλαο ύκλνο ηεο γνληκόηεηαο.
Ωο ζεζκόο ηα «ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ», ζπλδένπλ
ηνλ πξωηνγελή θαη ην δεπηεξνγελή ηνκέα κε
ηνλ ηνπξηζκό θαη ηνλ πνιηηηζκό, δίλνληαο
πξνζηηζέκελε αμία ζηα πνηνηηθά αγξνηηθά καο πξνϊόληα, ζπλδένληαο ηα
κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε ηεο θάζε πεξηνρήο θαη πξνβάιινληαο
γεπζηηθνύο θαη ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ζε όιε ηε ρώξα.
Σα «ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ» ζήκεξα επηθεληξώλνληαη ζηε δηαρξνληθόηεηα θαη
ηε ζεκαζία ηεο γεωξγίαο θαη ηωλ θαξπώλ ηεο γεο, ζηε δεκηνπξγία
θνηλωληθώλ ζεζκώλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζύγρξνλεο θνηλωλίαο. ην
πιαίζην απηό, ηίζεληαη πιένλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΤπΑΑΣ όιεο νη ηνπηθέο
γηνξηέο αλάδεημεο ηνπηθώλ πξνϊόληωλ, παξαδόζεωλ, γεύζεωλ πνπ
γίλνληαη ζηελ Ειιάδα, ζε θάζε Πεξηθέξεηα θαη ηαπηόρξνλα ηίζεληαη
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Οη πξνδηαγξαθέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην ΤπΑΑΣ πεξηιακβάλνπλ:
Σελ αηζζεηηθή ηεο έθζεζεο ηωλ πξνϊόληωλ
Σε ζύλδεζε ηωλ πξνϊόληωλ κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο πεξηνρήο
Σελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ωο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ
Σε δηελέξγεηα παξάιιειωλ εθδειώζεωλ ζρεηηθά κε ηα πξνϊόληα
θαη ηελ πεξηνρή, όπωο: ζπλέδξηα, ζπκπόζηα, workshops,
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ελήιηθεο θαη παηδηά, θαιιηηερληθέο
εθδειώζεηο (κνπζηθά, εηθαζηηθά, ζεαηξηθά δξώκελα ζρεηηθά κε ηα
πξνϊόληα), δηαγωληζκνύο γαζηξνλνκίαο θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα
πνπ νη Φνξείο θαη νη Πεξηθέξεηεο ζα πξνηείλνπλ.
Σν ΤπΑΑΣ παξάιιεια ζα ζέηεη θάζε ρξόλν λέεο πξνζεγγίζεηο ή ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηηο εθδειώζεηο ηωλ ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ. Γηα παξάδεηγκα γηα ην
2014, πνπ είλαη θαη ην έηνο ηεο Ειιεληθήο Πξνεδξίαο ηεο Ε.Ε
ζρεδηάδνπκε λα θαζηεξώζνπκε ην «Έηνο Ψπραλζώλ». Η ρώξα καο
δηαζέηεη ηδηαίηεξα πξνϊόληα, όπωο ηα Φαζόιηα Πξεζπώλ, ε Φαθή
Εγθινπβήο, ε Φάβα αληνξίλεο, πνιιά από ηα νπνία είλαη
πηζηνπνηεκέλα ΠΟΠ/ΠΓΕ.
Σα «ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ 2013» ήηαλ κηα πξώηε πηινηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
Θεζκνύ. Οη Πεξηθέξεηεο παξνπζίαζαλ ηα πξνϊόληα πνπ έρνπλ εληάμεη
ζην «Καιάζη Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ». Οη επηζθέπηεο δνθίκαζαλ ηηο
ηδηαίηεξεο γεύζεηο ηωλ παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ ηωλ Πεξηθεξεηώλ ζηε
δηάξθεηα ηωλ ηξηήκεξωλ εθδειώζεωλ.
Παξνπζηάζηεθε επίζεο ην «Ειιεληθό Πξωηλό» κε πξνϊόληα ηωλ
Πεξηθεξεηώλ από ην Ξελνδνρεηαθό Επηκειεηήξην Ειιάδνο, κηα
πξωηνβνπιία πνπ ζηεξίδνπκε γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ ηνπηθώλ πξνϊόληωλ
πνηόηεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο.
Παξνπζηάζακε επίζεο ηελ «Παιέηα Κπθιαδίηηθωλ Σπξηώλ», κηα
πξωηνβνπιία πνπ μεθηλήζακε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηωλ ειιεληθώλ ηπξηώλ
ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο. ηόρνο καο
είλαη ε «Παιέηα ηωλ Σπξηώλ» λα επεθηαζεί κέζα ζην 2013 ζε όιεο ηηο
Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο.
Με ηελ πξωηνβνπιία απηή έρνπκε ωο ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο
θηελνηξνθίαο, ηε δεκηνπξγία λέωλ ζέζεωλ εξγαζίαο, ηε βειηίωζε ηεο
πνηόηεηαο ηωλ ηπξνθνκηθώλ πξνϊόληωλ.

«O ξόινο ηεο γεωξγίαο ζηελ εμέιημε ηεο θνηλωλίαο θαη νη λέεο
πξννπηηθέο» ήηαλ ν θεληξηθόο άμνλαο ηνπ πλεδξίνπ πνπ νξγαλώζακε
παξάιιεια κε ηηο εθδειώζεηο ηωλ ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ.
Οη εηζεγήζεηο θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε
ηεο γεωξγίαο ζην «παξειζόλ-παξόλ θαη κέιινλ», κε νκηιεηέο
επηζηήκνλεο από ην ρώξν ηεο αξραηνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο
θνηλωληνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο ηξνθίκωλ. ηα Πξαθηηθά ηνπ
πλεδξίνπ αλαδεηθλύεηαη ε δπλακηθή ηεο γεωξγίαο δηαρξνληθά. Καη απηή
ηε δπλακηθή είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ηελ εληζρύζνπκε θαη λα ηελ
αλαδείμνπκε κε ζηόρν ε γεωξγία λα δηαδξακαηίζεη μαλά ην ζεκαληηθό
ηεο ξόιν ζηελ θνηλωλία.
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