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Σα Θεζκνθφξηα - γηνξηέο ηεο γεο θαη
ηεο γνληκφηεηαο πξνο ηηκή ηεο ζεάο
Γήκεηξαο, ε νπνία κπεί ηνπο
Αζελαίνπο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο πξνέξρνληαη απφ ηε ιέμε Θεζκφο θαη
ζπλδένπλ ηε γεσξγία κε ηελ
αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ηε
δεκηνπξγία ζεζκψλ (λφκσλ).
ηφρνο ηνπ Τπ.Α.Α.T. είλαη λα
αλαδείμεη ηελ άξξεθηε ζρέζε ηεο
Γεσξγίαο κε ηνλ Πνιηηηζκφ, απηή ηε
ζρέζε πνπ δεκηνχξγεζε ηελ Κνηλσλία
θαη ζπλέβαιε ζηελ εμέιημή ηεο.
Σψξα, πεξηζζφηεξν ίζσο απφ πνηέ
ζην παξειζφλ, έρνπκε αλάγθε γηα ηελ
πξνβνιή ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο καο.
Μηαο εηθφλαο φρη κνλνδηάζηαηεο,
αιιά
πνιπδηάζηαηεο
θαη
πνιππνίθηιεο, φπνπ ε γε θαη νη
θαξπνί ηεο, νη άλζξσπνη ηεο
παξαγσγήο,
ην
πλεχκα
ηεο
θαιιηέξγεηαο ηνπ πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ε ίδηα ε εηθφλα ηεο
Διιάδαο κε ηηο κνλαδηθέο νκνξθηέο ηεο, απνηεινχλ έλαλ
ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.
θνπφο ηνπ ζεζκνχ ησλ Θεζκνθνξίσλ είλαη ε ζχλδεζε ηνπ
πξσηνγελή ηνκέα κε ην δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο

παξαγσγήο θαη ε αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ. Οη επηζθέπηεο ησλ Θεζκνθνξίσλ ζα έρνπλ ηελ
επθαηξία λα γλσξίζνπλ λένπο ηνπξηζηηθνχο θαη γαζηξνλνκηθνχο
πξννξηζκνχο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ πνιηηηζηηθέο δξάζεηο
πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηνπηθά αγξνηηθά πξντφληα, ηελ ηζηνξία
ηνπο θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη
παξάδνζε.
O Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζεγεηήο
Αζαλάζηος Σζασηάρες, αλέπηπμε ην ζέκα “Ο πόλορ ηηρ
γεωπγίαρ ζηην εξέλιξη ηηρ κοινωνίαρ και οι νέερ πποοπηικέρ”.

Tα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ενξηέο ησλ Θεζκνθνξίσλ θαη
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο ζηελ αξραία Αζήλα, αιιά θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπνπ ππήξραλ Θεζκνθφξηα (Κχζλνο,
Νάμνο, Ακνξγφο, Γίνλ, Κφξηλζνο, θ.α.) είλαη πνηθίια θαη
πνιπδηάζηαηα:
Οη «απαξρέο», δειαδή ε πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ
πνπ έθαλαλ νη αξραίνη Αζελαίνη απφ ηελ πξψηε
ζνδεηά ζηε ζεά Γήκεηξα.
Σν δψξν ηεο Γήκεηξαο πξνο ηνπο Αζελαίνπο φηαλ
βξήθε ηελ Κφξε ηεο Πεξζεθφλε, δειαδή ε γλψζε
ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο.
Σα «ηεξά ρσξάθηα» - νη ηεξνί άξνηνη - απφ ηα νπνία
ζπιιέγνληαλ νη ζπφξνη γηα ηελ επφκελε ρξνληά. Έλα
απφ ηα ηξία «ηεξά ρσξάθηα» ζηελ Αηηηθή βξηζθφηαλ
ζηνπο πξφπνδεο ηεο Αθξφπνιεο.
ε απηά θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα αλαθέξζεθε ζηελ νκηιία ηεο
κε ηίηιν “Θεζκνθόξηα: Μύζνο θαη Ιζηνξία”, ε αξραηνιφγνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Γξ. Υρηζηίλα Μεηζοπούιοσ.

Μέζα απφ ηα θαηάινηπα ησλ πξντζηνξηθψλ θαιιηεξγεηψλ
αλαγλσξίδνπκε ηε δπλακηθή ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηηο
θαιιηέξγεηέο ηνπο, ηε κεηαθνξά ησλ πνιχηηκσλ ζπφξσλ απφ
γεληά ζε γεληά θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ
πξντζηνξηθψλ θνηλσληψλ θαη απηψλ πνπ αθνινχζεζαλ. Οη
ζπφξνη ηεο πξντζηνξίαο, θιεηζκέλνη κέζα ζηηο αξραηνινγηθέο
απνζέζεηο, κεηαθέξνπλ έλα επίθαηξν κήλπκα ζηνπο ζεκεξηλνχο
επηζηήκνλεο. Τπνγξακκίδνπλ ηνλ πνιχηηκν ξφιν ηνπο ζηελ
επηβίσζε ησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ
ππνρξέσζε ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη εηδηθά φζσλ
αζρνινχληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο γεσξγίαο, λα δηαζθαιίζνπλ
ζπφξνπο γηα ηηο γεληέο πνπ ζα έξζνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
δηαηεξνχλ ηηο πνηθηιίεο θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα, πνπ ζπλέβαιαλ
ζηε καθξαίσλε πνξεία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή
καο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ.
Σν ζέκα απηφ αλέπηπμε ε Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Αξραηνινγίαο
ηνπ ΑΠΘ, οσιηάλα-Μαρία Βαιακώηε, ζηελ νκηιία ηεο κε
ηίηιν “Η Αξρή θαη ε εμέιημε ηεο γεωξγίαο ζηελ Διιάδα κέζα από
αξραηνβνηαληθά δεδνκέλα”.

Σα ήζε θαη ηα έζηκα γχξσ απφ ηα Θεζκνθφξηα έρνπλ πεξάζεη
απφ γεληά ζε γεληά, κε δηάθνξεο κνξθέο, ζηηο γηνξηέο πνπ
γίλνληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κέρξη ζήκεξα.
Ση είλαη ην μεζέξη; Γηαηί αθήλνπλ έλα θξνχην ζην δέληξν θαη
δελ ην καδεχνπλ καδί κε ηα άιια; Γηαηί κέζα ζηηο γηνξηέο ηεο
μεθάλησζεο, ηηο Απφθξηεο, είλαη θαη ηα άββαηα ησλ Φπρψλ;
Απφ πφζν καθξηά έξρνληαη ηα ρνηξνζθάγηα; Σα πνιπζπφξηα θαη
νη βαξβάξεο πψο ζπλδένληαη κε ηηο απαξρέο; πλήζεηεο
πξναηψληεο ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο πνπ έθηαζαλ σο ηηο κέξεο
καο.
Σν πεδίν απηφ αλέπηπμε ε θα. Δύε Βοσηζηλά, ε νπνία
αλαθέξζεθε ζηα έζηκα πνπ επηβίσζαλ κέζα ζην ρξφλν θαη

ζπλδένληαη κε ηα Θεζκνθφξηα ζηελ νκηιία ηεο κε ηίηιν “Ιρλε
κηαο αθαηάβιεηεο ζπλέρεηαο: Από ηε Γήκεηξα θαη ηελ Κόξε,
κέρξη ηελ Παλαγηά ηε Μεζνζπνξίηηζα, ηελ Αγ. Βαξβάξα,...”

ηελ εμέιημε ηεο γεσξγίαο ππεηζέξρνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη
κεηψλνπλ ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία (ηζάπα, πλί, ζπνξέαο,
άξνηξν, θ.α.), ελψ παξάιιεια απμάλνπλ ηηο απνδφζεηο.
Οη απνδφζεηο απμάλνληαη επίζεο κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ
ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ηα νπνία κπαίλνπλ ζε επξεία
ρξήζε κεηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν.
Χζηφζν, κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα θαη παξά ηελ
αλάπηπμε ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηε βηνκεραληθή θαη γεσξγηθή
επαλάζηαζε, νη θνηλσλίεο είλαη θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθέο,
ηδηαίηεξα ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο, φπσο
ε Διιάδα. Η εθκεράληζε ηεο Γεσξγίαο, παξά ηηο εθεπξέζεηο
ησλ κεραλψλ (17νο-19νο αηψλαο), εηζάγεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ
αηψλα (1914 Καιηθφξληα, 1928 Μ. Βξεηαλία). Σελ πεξίνδν
απηή, ε κνλνθαιιηέξγεηα, ε κεγάιε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζε
πεδηλά εδάθε θαη ηα κεγάια θεθάιαηα, είλαη νη βαζηθνί
παξάγνληεο ηεο κεραλνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο.
Ο Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο αθήλεη ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο θαη
ζηε γεσξγία θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο. Οη θάηνηθνη ηεο Δπξψπεο
αληηκεησπίδνπλ ην θφβν ηεο πείλαο. ηελ Διιάδα, κεηά ηελ
Καηνρή θαη ηνλ Δκθχιην, κεηά δειαδή απφ κηα δεθαεηία
θαηαζηξνθψλ, μαλαγελληνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη νη
θνηλφηεηεο κε βάζε ηε γεσξγία θαη ηνλ αγξνπνηκεληθφ ηξφπν
δσήο.
Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε έξεπλα πνπ παξνπζίαζε ν θ.
Ηιίας Προβόποσιος γηα ηε Νεξάτδα, έλα ρσξηφ ηεο νξεηλήο
Καξδίηζαο, κε πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Σίηινο ηεο: «Η

αλαγέλλεζε ηεο νηθνλνκίαο κηαο θνηλόηεηαο κε βάζε ηε
γεωξγία».

…Από ηελ Αρταηόηεηα
Σα πξντφληα δηαηξνθήο θαηαλαιψλνληαη θπξίσο λσπά γηα
ηξνθή, αιιά θαη γηα ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (Ιππνθξάηεο,
Γηνζθνπξίδεο …).
Η ζπληήξεζε ησλ επνρηαθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ είλαη
απνηέιεζκα δπκψζεσλ (ηπξηά, γηανχξηη, αιιαληηθά, ηνπξζηά,
θξαζί), θαπλίζκαηνο /αιαηίζκαηνο (ρνηξνκέξη, αιιαληηθά),
μήξαλζεο (απνμεξακέλα θξνχηα-ιαραληθά θαη ζπφξνη) ή
κεηαηξνπήο ηνπο ζε καξκειάδεο.
Απφ ην ρνίξν παξάγεηαη κηα κεγάιε γθάκα αιιαληηθψλ (ινχηδα,
ζχγθιηλν, ρνηξνκέξη, περηή, ινπθάληθα θ.ά.) κε ηδηαίηεξεο
γεχζεηο γηα λα δηαηεξεζνχλ φιν ην ρξφλν. Η παξαγσγή απηψλ
ησλ πξντφλησλ ζπλδπάδνληαλ ζπρλά κε ηα ρνηξνζθάγηα, παιηφ
βπδαληηλφ έζηκν, ζηηο αξρέο ηνπ Οθηψβξε ή παξακνλέο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ. Σα ρνηξνζθάγηα γηνξηάδνληαη αθφκε θαη
ζήκεξα ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Οη αξραίνη Έιιελεο
ήηαλ ιάηξεηο ησλ αιιαληηθψλ θαη είραλ αλαπηχμεη ηδηαίηεξεο
ηερληθέο
παξαζθεπήο,
φπσο
αλαθέξεηαη
ζηνπο
«Γεηπλνζνθηζηέο» ηνπ Αζήλαηνπ, ζηνπο «Ιππείο» ηνπ
Αξηζηνθάλε, αιιά θαη ζηελ «Οδχζζεηα» ηνπ Οκήξνπ.
Απφ ηα δεκεηξηαθά παξάγνληαη ςσκί δπκσηφ, δηάθνξα είδε
ηξαραλά, ρπινπίηεο, πιηγνχξη, θνπινχξη, θξηζαξνθνπινχξεο,
αξαληζηά, θισζηά θαη πηηαξίδηα θαη κηα ζεηξά άιισλ
πξντφλησλ. Η ηπξφπηηα θαη δηάθνξεο εθδνρέο ηεο, φπσο
ρνξηφπηηα, κπηισηφο, έθρπηνο…, παξαζθεπάδνληαη ήδε απφ
ηελ πεξίνδν ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. ζηελ Αζήλα. πληαγέο γηα
παξαζθεπή ηπξηνχ ππάξρνπλ ζηα γξαπηά ηνπ Αξηζηνηέιε θαη
ηνπ Γηνζθνπξίδε, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ην πήμηκν ηνπ
γάιαθηνο ρξεζηκνπνηείηαη ην άζπξν πγξφ ησλ άγνπξσλ ζχθσλ.

Όιε ε ηερλνγλσζία, ην know-how ηεο παξαζθεπήο ησλ
δηάθνξσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο απφ ηε γεσξγηθή παξαγσγή,
κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά κέρξη ηηο κέξεο καο. Η
δηαρξνληθφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ καο πξντφλησλ, κε κηθξέο
δηαθνξνπνηήζεηο ή/θαη εμειίμεηο, είλαη εληππσζηαθή.
Σν πεδίν απηφ αλέπηπμε ε Γρ. Αηθαηερίλε Κακειάθε, ηνπ
Κέληξνπ Δξεχλεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο
Αζελψλ, κε ηίηιν “Τοπικά Πποϊόνηα. Παπάδοζη και
ζύγχπονερ πποοπηικέρ” .

Αθνινχζεζαλ νη παξνπζηάζεηο ησλ Καιαζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ
Η Έξεπλα θαη ε Σερλνινγία, ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ε
πηζηνπνίεζε, απνηεινχλ ζηηο κέξεο καο απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάδεημε, βειηίσζε θαη πξνψζεζε ησλ
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ.
Ο θαζεγεηήο . Υαροσηοσληάλ, Πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ
ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ αλέπηπμε ηα ζρεηηθά πεδία, θαζψο θαη ην
επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ζήκεξα ε έξεπλα θαη ηηο
πξννπηηθέο γηα ηα ειιεληθά παξαδνζηαθά πξντφληα πνηφηεηαο.

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, πνιιά απφ ηα παξαδνζηαθά πξντφληα
κεηαδφζεθαλ απφ γεληά ζε γεληά, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηηο
κέξεο καο.
Σελ ηερλνγλσζία παξαζθεπήο (ην know-how), έξρεηαη ζηηο
κέξεο καο λα ζπλαληήζεη ε επηζηήκε θαη ηερλνινγία πνπ
ζέηνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε (ην know-why) ζηελ ππεξεζία
ηεο παξάδνζεο.

Μηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε απνηεινχλ ηα πξνβηνηηθά
πξντφληα, ηα νπνία δηαζέηνπλ επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο γηα ηνλ
νξγαληζκφ θαη εληζρχνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα (γηανχξηη,
ηνπξζί, δπκσκέλα αιιαληηθά, ειηέο θ.ά).
ην πεδίν απηφ ν θ. Αλαγλώζηες Αργσρίοσ, εξεπλεηήο ηνπ
ΙΝΔΒ/ΔΚΔΣΑ, αλέπηπμε ην ζέκα “Τα πξνβηνηηθά πξνϊόληα από
ηελ αξραηόηεηα ζηε ζύγρξνλε γνληδηωκαηηθή: Πώο ε
Δπηζηεκνληθή Κνηλόηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάδεημή
ηνπο”.

Μηα αλάινγε πεξίπησζε είλαη ηα “θπζηθά αληηκηθξνβηαθά”,
δειαδή νπζίεο απφ ηα δηάθνξα αξσκαηηθά θπηά (ξίγαλε,
ζπκάξη, ζξνχκπη θ.ά.), ηα νπνία δηαζέηνπλ αληηκηθξνβηαθή
δξάζε θαη δξνπλ σο ζπληεξεηηθά ζε κηα ζεηξά απφ
παξαδνζηαθά πξντφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα δηάθνξα
αιιαληηθά.
ην πεδίν απηφ δηεμάγεηαη έξεπλα απφ ηελ Οκάδα ηεο
θαζεγήηξηαο ηνπ ΔΜΠ θ.Σδηά, ε νπνία παξνπζίαζε ηελ
εηζήγεζε «Φπζηθά αληηκηθξνβηαθά ζε παξαδνζηαθά πξνϊόληα».

Σα παξαδνζηαθά πξντφληα πνηφηεηαο παξάγνληαη θαηά θχξην
ιφγν απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο θαη απφ
γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Σν θχξην πξφβιεκα γηα ηηο
επηρεηξήζεηο απηέο είλαη ε πξνψζεζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ
πξντφλησλ ζηελ αγνξά. ην πεδίν απηφ αλαπηχζζνληαη
πξφζθαηα λέεο πξνζεγγίζεηο, ηφζν ζην ζπλεηαηξηζηηθφ επίπεδν
φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δλδηαθέξνληα παξαδείγκαηα
απνηεινχλ:
“H πεξίπηωζε ηεο Μαζηίραο Χίνπ”, ηελ νπνία παξνπζίαζε ν θ.
Κ.
Γαληάρες,
πξψελ
πξφεδξνο
ηεο
Έλσζεο

Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ θαη λπλ αληηπεξηθεξεηάξρεο Β.
Αηγαίνπ.
“Η πεξίπηωζε ηνπ Κξόθνπ Κνδάλεο” ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ν
θ. Αγγεινο Μάξθνπ, Γελ. Γηεπζπληήο , Πξνηφληα Κξφθνπ
Κνδάλεο
“Η πεξίπηωζε κειηνύ θαη νη κεραληζκνί πξνώζεζεο ηωλ
πξνϊόληωλ θαη ππνπξνϊόληωλ ηνπ”, ην νπνίν αλέπηπμε ν θ. Αλ.
Σζνπθαιάο, επηθεθαιήο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο
APIVITA.
Έλα ζεκαληηθφ πεδίν πνπ αλνίγεηαη γηα ηελ αλάδεημε θαη
πξνψζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ηνπηθψλ πξντφλησλ είλαη ν
Σνπξηζκφο.
Ο Σνπξηζκφο απνηειεί ηελ πξψηε πχιε εμφδνπ απφ ηε ρψξα
ησλ ηνπηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο. Σα 16-17
εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο πξεζβεπηέο ησλ
πξντφλησλ καο ζηηο ρψξεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Δδψ θαη πνιιά
ρξφληα ν ηνπξηζκφο αλαπηχρζεθε πξνβάιινληαο εηζαγφκελα
πξντφληα γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ μέλσλ
ηνπξηζηψλ.
λίηζει, ράκπνπξγθεξ, βνχηπξν θαη εηζαγφκελα ηπξηά,
ηνπνζεηήζεθαλ ζην ηξαπέδη ησλ ηνπξηζηψλ θαη αληηθαηέζηεζαλ
ην ειαηφιαδν θαη ηα ηνπηθά πξντφληα. Σα cornflakes έγηλαλ
επηδεκία θαη ηα εηζαγφκελα άλνζηα πεπφληα ην ρεηκψλα, θξνχην
πνιπηειείαο. ήκα θαηαηεζέλ ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο ήηαλ ν
«κνπζαθάο» θαη ε «greek salad». Χζηφζν, αληί λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπηθά πξντφληα πνηφηεηαο γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπο, είρακε θαηά θφξνλ εηζαγφκελα πβξίδηα
κειηηδάλαο θαη ληνκάηαο, ιάδη ακθηβφινπ πνηφηεηαο θαη
πξνέιεπζεο θαη πξντφληα ζπρλά αγλψζησλ πξνδηαγξαθψλ θαη
πξνέιεπζεο.

Σν ΤπΑΑΣ ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ
δηάθνξνπο θνξείο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ
θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο ζην circuit ηνπ
ηνπξηζκνχ.
ην πιαίζην απηφ παξνπζηάζηεθε ε πξσηνβνπιία ηνπ ΞΔΔ,
«Διιεληθό πξωηλό: ζύλδεζε ηνπηθώλ πξνϊόληωλ πνηόηεηαο κε
ηνλ ηνπξηζκό θαη ηνλ πνιηηηζκό» απφ ηνλ θ. Γ. Πίηηα,
εθπξφζσπν ηνπ ΞΔΔ θαη επηθεθαιήο ηεο δξάζεο.

Σα ποηοηηθά ηοπηθά ή παραδοζηαθά προϊόληα αλαδεηθλχνπλ
ηελ ηαπηφηεηα ησλ πεξηνρψλ/ πξννξηζκψλ. Πεξηθιείνπλ θαηά
πεξίπησζε ηελ ηζηνξία θαη ην κχζν πνπ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα,
ηε δηαρξνληθφηεηα, αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη
ησλ πξνηαγκάησλ ηεο ζχγρξνλεο δηαηξνθήο. Σα πξντφληα απηά
δηαζέηνπλ
εμαηξεηηθά
νξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά,
αλαδεηθλχνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ηφπνπ, δηαζέηνπλ ζπρλά
premium quality, παξάγνληαη κε πςειέο πξνδηαγξαθέο
πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ
ζχγρξνλεο ζπζθεπαζίεο. Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε
αμία ζε θάζε ηφπν, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ην
ηνπξηζηηθφ circuit ησλ πξννξηζκψλ.
Σα πξντφληα απηά κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο πξντφληα
boutique ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη δηαηξνθήο –αξθεηά δε απφ
ηα πξντφληα ζηα «θαιάζηα ησλ πεξηθεξεηψλ» εληάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία απηή.
Η θα Γηοιάληα Σόηζηοσ, ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ ΤπΑΑΣ
αλέπηπμε ην ζέκα “Η πνηόηεηα θαη ηαπηόηεηα ηωλ ηνπηθώλ
πξνϊόληωλ ωο θπξίαξρεο παξάκεηξνη γηα ηε ζύλδεζε κε ηνλ
ηνπξηζκό θαη ηνλ πνιηηηζκό: πξνϊόληα boutique”.

