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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σο Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων, ζε ζςνεπγαζία με
ηο Τποςπγείο Σοςπιζμού και ηον Ελληνικό Οπγανιζμό Σοςπιζμού, ηο
Μοςζείο Ακπόποληρ, με ηη ζςμβολή ηος Κένηπος Λαογπαθίαρ ηηρ
Ακαδημίαρ Αθηνών ηος Τποςπγείος Πολιηιζμού, αναβιώνοςν ηον
απσαίο γςναικείο αγποηικό θεζμό ηων «ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ»
Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν
Σνπξηζκνύ θαη ηνλ ΕΟΣ, ην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο, θαζώο θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ
Κέληξνπ Λανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, μεθηλνύλ ηελ
αλαβίωζε ελόο γλωζηνύ αξραίνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ ζεζκνύ, ηα «ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ»,
ζπλδένληαο ηνλ πξωηνγελή κε ην δεπηεξνγελή ηνκέα θαη αλαδεηθλύνληαο, ζε
παλειιαδηθό επίπεδν, ηα ηνπηθά αγξνηηθά πξνϊόληα πνηόηεηαο από όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο
ηεο ρώξαο.
Όπωο ππνδειώλεη ην όλνκα Θεζκν-θόξηα ν ηξόπνο παξαγωγήο γεωξγηθώλ αγαζώλ θαη
ηδηαίηεξα ηξνθίκωλ, είρε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε δηαβίωζε θαη νξγάλωζε ηεο
θνηλωλίαο, ηε δεκηνπξγία θαη εμέιημε λέωλ ζεζκώλ.
ηε δηάξθεηα ηωλ αξραίωλ Θεζκνθνξίωλ πνπ νξγάλωλαλ νη γπλαηθείεο νξγαλώζεηο
γηλόληνπζαλ
πέξαλ ηωλ άιιωλ, εθζέζεηο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ ηεο πεξηνρήο,
βξαβεύζεηο ηωλ θαιύηεξωλ πξνϊόληωλ ή δώωλ, αληαιιαγή ζπόξωλ ή δωηθνύ θεθαιαίνπ
θ.α.
ηα ρξόληα καο, παξόκνηεο γηνξηέο αλά πξνϊόλ ή ηόπν νξγαλώλνληαη, πνιιέο θαη
δηάζπαξηεο, θάζε θαινθαίξη ζε όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, όπωο ε Γηνξηή ηνπ Μειηνύ,
ε Γηνξηή ηεο Νηνκάηαο, ε Γηνξηή ηωλ πξνϊόληωλ ηνπ Γπλαηθείνπ πλεηαηξηζκνύ Α.
Πνξόϊωλ εξξώλ, ε Έθζεζε ηωλ Πξνϊόληωλ ηνπ Πειίνπ, ε Έθζεζε αγξνηηθώλ
πξνϊόληωλ Υαλίωλ «Αγξνηηθόο Αύγνπζηνο», ε Γηνξηή Αληαιιαγήο ληόπηωλ πνηθηιηώλ
ζπόξωλ ζην Πειίηη Παξαλεζηίνπ Δξάκαο, ην Παλεγύξη Αγξνηνπξηζκνύ ζηελ Επίδαπξν
θαη πνιιέο άιιεο.
Δειαδή, δηάζπαξηα «Θεζκνθόξηα» ζπκβαίλνπλ ζήκεξα παληνύ.
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ηόρνο ινηπόλ ηνπ λένπ Θεζκνύ είλαη ε νξγάλωζή ηνπο, ππό ηελ ππνζηήξημε ελόο
εληαίνπ ζεζκνύ, πνπ ζα θξνληίδεη γηα ηελ πξνβνιή ηνπο, ηελ ελζωκάηωζή ηνπο ζην
ηνπξηζηηθό πξνϊόλ ηεο ρώξαο, ην ζπλδπαζκό ηνπο κε άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. Καη
κε ηνλ ηξόπν απηό λα αλαδεηρζεί ε αμία ηεο γεωξγίαο πνπ αθόκα θαη ζήκεξα κπνξεί λα
παξάγεη ζεζκνύο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη εμνηθείωζε ηνπ
θόζκνπ κε ηε γεωξγία θαη ηα πξνϊόληα ηεο, ηε βξάβεπζε θαηλνηόκωλ πξνϊόληωλ θαη
γεωξγώλ.
Σν μεθίλεκα ηεο αλαβίωζεο ηνπ Θεζκνύ «ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ 2013» ζα γίλεη ζην Μνπζείν
ηεο Αθξόπνιεο ηην Παπαζκεςή ζηιρ 24 Μαΐος, ελώ ζα αθνινπζήζεη δηήκεξν
εθδειώζεωλ, ζηε δηάξθεηα ηωλ νπνίωλ κέζω ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο ζα
πξνβιεζνύλ ε Γεωξγία, ν Σνπξηζκόο θαη ν Πνιηηηζκόο.
Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζνπλ κνλαδηθέο ειιεληθέο γεύζεηο από
ειιεληθά αγξνηηθά εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο πξνϊόληα πνπ ζα πξνέξρνληαη από όιεο ηηο
Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο καο.
Οη εθδειώζεηο απνηεινύλ ζπλέρεηα ηεο ζύκπξαμεο πνπ επηρεηξεί ην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ γηα ην πάληξεκα ηνπ
πξωηνγελνύο ηνκέα θαη ηεο κεηαπνίεζεο κε ηνλ ηνπξηζκό θαη ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ
αλάδεημε ηωλ ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ. Αξωγνί ηεο πξνζπάζεηαο απηήο
έξρνληαη θαη νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο, παξαγωγνί θαη άλζξωπνη από ηνλ πξωηνγελή θαη
δεπηεξνγελή ηνκέα, κε ζθνπό λα γίλνπλ επξέωο γλωζηά ηα ειιεληθά πξνϊόληα, ν ηόπνο
πξνέιεπζεο θαη λα δνζεί πξνζηηζέκελε αμία ζην ηειηθό πξνϊόλ θαη ζηελ ηνπηθή
αλάπηπμε.
Όπωο ηνλίζηεθε ινηπόλ, ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ θαη ηα
ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία θαη Φνξείο επηδηώθνπλ ηελ θαζηέξωζε θαη ηνλ ενξηαζκό ηωλ
«ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ», εηεζίωο, ζε όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο.
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