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Η εκδήλωση στα Χανιά

Τ
η Γιορτή Ελιάς και Λαδιού διοργάνωσε σε συνεργασία με το Δήμο 
Πλατανιά Χανίων το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Αυγούστου 
συμμετείχαν παραγωγοί, ελαιουργοί, τυποποιητές, έμποροι και γε-
νικά όλοι όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας 
ελαιολάδου. 

Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Δρ Κ. Χαρτζουλάκης, τ. διευθυντής του 
Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, η κ. Μ. Τσιμίδου, καθηγήτρια 
Χημείας στο ΑΠΘ, η κ. Μ. Ράππου από το ΥΠΠΑΤ, η κ. Α. Τριχοπούλου, αντιπρόεδρος 
του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας, ο κ. Γιώργος Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής του 
ΣΕΒΙΤΕΛ, ο κ. Κ. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης 
και ο αρχαιολόγος κ. Αν. Βασιλάκης. 
Στη συνέχεια ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο συμμετείχε μεταξύ των 
άλλων ο Δρ Λ. Ζαρκάδας, Διευθυντής Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προ-
στασία των ενδείξεων ποιότητας με συνεχείς ελέγχους για αποφυγή παραπλάνησης 
του καταναλωτή και οποιασδήποτε προσπάθειας ελληνοποιήσεων καθώς και στην 
τήρηση των προδιαγραφών για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου ΠΟΠ (Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης).

Παράλληλες εκδηλώσεις στα Χανιά
Πλήθος εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο διήμερο. Η πρώτη αφο-
ρούσε τη συμμετοχή του κοινού στην οργανοληπτική δοκιμασία ελαιολάδου, μια 
εκδήλωση που οργάνωσε η ομάδα του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών 
με την κ. Ε. Μπαρμποπούλου. Το κοινό που συμμετείχε στις εκδηλώσεις είχε τη 
δυνατότητα να επισκεφτεί το Μουσείο Ελιάς στις Βούβες, αλλά και εγκαταστάσεις 
τυποποίησης ελαιολάδου. 

Εκδηλώσεις για την 
ελιά και το ελαιόλαδο 
από το Ινστιτούτο 
Ελιάς σε Χανιά & Αγρίνιο 

Ακολούθησε διαγωνισμός μαγειρικής στον οποίο 
συμμετείχαν 15 εδέσματα με βάση την ελιά και το 
ελαιόλαδο και η αξιολόγησή τους έγινε από ομάδα 
αναγνωρισμένων γευσιγνωστών και μαγείρων (Ηλ. 
Μαμαλάκης, Ν. Νταρειώτη, Γ. Μακρής, Ι. Αποστολάκης, 
Ι. Κατσιφαράκης), που τόνισαν ότι το ελαιόλαδο είναι 
το βασικό μας προϊόν και η χρήση του στην κουζίνα 
είναι αυτή που δίνει ιδιαιτερότητες. 
Κατά τη διάρκεια του διημέρου λειτούργησαν και τρεις 
εκθέσεις: ελαιοκομικών προϊόντων με συμμετοχές από 
ολόκληρη την Κρήτη, βιβλίου αλλά και φωτογραφίας 
με θέμα “Τοπία Ελιάς” των φωτογράφων Κ. Καλογε-
ράκη και Φ. Μανουσάκη. 

Η εκδήλωση στο Αγρίνιο

Διήμερες εκδηλώσεις προβολής και προώθησης των 
προϊόντων ελιάς έγιναν και στο Αγρίνιο, όπου το Ινστι-
τούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων σε συνερ-
γασία με το Δήμο Αγρινίου και το Διεθνές Συμβούλιο 
Ελαιοκομίας στις 26-27 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν 
την «ΕΛΑΙΑ 2014». Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν ημερί-
δα για την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο με θέμα 
«ποιότητα, πολιτισμός, υγεία και γαστρονομία», η οποία 
κάλυψε θέματα καλλιέργειας (παγκόσμια εξάπλωση, 
προοπτικές), ποιότητας (χημικά και οργανοληπτικά), υγεί-
ας (ευεργετικές επιδράσεις στον άνθρωπο), προώθησης 
(προβολή στην παγκόσμια αγορά) και πολιτισμού. 
Στη Δημοτική Αγορά έγινε επίδειξη συνταγών δεκατια-
νού, με βάση το ελαιόλαδο σε 300 παιδιά μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τοπικούς chef, τα οποία 
εκτέλεσαν συνταγές που επιμελήθηκε η διατροφολόγος - 
εκπαιδευτικός κ. Ε. Μαραζιώτη, τονίζοντας ιδιαίτερα την 
ανάγκη αγωγής για τη διατροφή από το σχολείο. 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης τρεις εκθέσεις: 
• Ελαιοκομικών προϊόντων από τρεις Περιφέρειες (Δυ-
τικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου). 
• Φωτογραφίας με θέμα τα παλαιά ελαιοτριβεία της 
Μακρυνείας από τη φωτογραφική ομάδα ART 8. 
• Έκθεση με τα έργα από το σχολικό καλλιτεχνικό δια-
γωνισμό με θέμα: «ελιά και λάδι, ο χρυσός της Μεσο-
γείου», στον οποίο συμμετείχε και το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» με δημιουργίες των παιδιών.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κοινού στις εκδηλώσεις 
που έγιναν και στη λίμνη Τριχωνίδα, οι οποίες περι-
λάμβαναν οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου 
από ομάδα του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών 
Φυτών υπό την κ. Ε. Στεφανουδάκη και επιτραπέζιας 
ελιάς από τον κ. Κ. Τερτιβανίδη.
Έγινε επίσης διαγωνισμός με βράβευση τοπικών εδε-
σμάτων με χρήση προϊόντων της ελιάς από επιτροπή 
και επίδειξη συνταγών μαγειρικής με τοπικά προϊόντα 
και τυποποιημένα ελαιόλαδα και παραδοσιακό κέρα-
σμα από chef της λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας. Οι 
εκδηλώσεις έκλεισαν με συναυλία του Mουσικού Σχο-
λείου Αγρινίου. ◀
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πεδίο με το σημαντικότερο Έλληνα εν ζωή ιχθυολόγο, με ειδίκευση στην ιχθυοπανί-
δα των εσωτερικών υδάτων, τον Ομότιμο Καθηγητή του ΑΠΘ κ. Πάνο Οικονομίδη. 
Με την καθοδήγηση του βρέθηκαν άτομα δύο πολύ σπάνιων ενδημικών ειδών, 
στην ευρύτερη περιοχή του νομού Δράμας. Οι υπαίθριες διαλέξεις του σε συνδυα-
σμό με τις διηγήσεις αναμνήσεων για παλιές έρευνες και σημαντικούς επιστήμονες 
του χώρου αποτελούν αποκτήματα ανεκτίμητης αξίας για τα μέλη της ομάδας. Οι 
δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση του κ. Οικονομίδη, 
ολοκλήρωσαν ένα κύκλο πενήντα και πλέον σταθμών, που ξεκίνησε τα τέλη Ιουνίου 
2014 σε όλα τα μήκη και πλάτη της ΑΜΑΘ, δηλαδή στους νομούς Δράμας, Καβά-
λας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.
Εν κατακλείδι, σε όλη αυτή την προσπάθεια αποκομίσθηκαν γνώσεις πολύτιμες 
για την εργασία πεδίου, πληροφορίες για τα έργα και τις ημέρες παλαιότερων επι-
στημόνων του χώρου και βέβαια τη χαρά για την καταγραφή της βιογεωγραφικής 
εξάπλωσης 9 απειλούμενων ειδών ιχθυοπαγίδας, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο 
Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας.◀

Τ
ο Τμήμα Εσωτερικών Υδάτων και Λι-
μνοθαλασσών του ΙΝΑΛΕ εκμεταλλεύ-
τηκε την περίοδο με ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες για να υλοποιήσει ένα μεγάλο 
μέρος των δειγματοληψιών που απαι-
τούνταν για το έργο «Εποπτεία και αξι-
ολόγηση της κατάστασης διατήρησης 

ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα / Natura 
2000 (3η Αναφορά)», στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ, πραγματοποιώντας δειγματοληψίες που απέδω-
σαν σημαντικά δεδομένα για τη βιογεωγραφική εξά-
πλωση της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΑΘ). 
Η μελέτη της ιχθυοπανίδας των υδάτινων συστημάτων 
του νομού Έβρου, που περιλάμβανε δειγματοληψίες 
σε όλα τα ρέματα, τα μικρά και τα μεγάλα ποτάμια, 
ακόμα και σε στάσιμα νερά και φραγμαλίμνες της πε-
ριοχής, ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για την ερευνη-
τική ομάδα του ΙΝΑΛΕ. Στον ποταμό Έβρο, που είναι 
το φυσικό σύνορο της Ελλάδας με την Τουρκία, για 
πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες, 
με χρήση συσκευής ηλεκτραλιείας πάνω από βάρκα, 
δηλαδή συσκευή που βοηθά στη σύλληψη ζωντανών 
ψαριών, που στη συνέχεια απελευθερώνονται. Αυτό 
έδωσε τη δυνατότητα να μελετηθεί η ιχθυοπανίδα 
ακόμα και των πιο βαθέων και δυσπρόσιτων σημείων, 
κάτι που είναι απαραίτητο για μεγάλα ποτάμια, όπως 
ο Έβρος. Συλλέχθηκαν για πρώτη φορά πλήρη δεδο-
μένα για τη βιογεωγραφική εξάπλωση δεκάδων ειδών 
ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων. Κάποια από αυτά 
είναι ιδιαίτερα σπάνια και πολύτιμα για την τοπική βιο-
ποικιλότητα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκαν περιβαλ-
λοντικές πιέσεις που ασκούνται στα συστήματα αλλά 
και στα είδη που ζουν σε αυτά. 
Στα τέλη του ίδιου μήνα το Τμήμα συνεργάστηκε στο 

Συλλογή δύο σπάνιων ενδημικών ειδών
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Γ
ια την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην 
Ελλάδα, τις δυνατότητες, τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες ανα-
φέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Σέρκο Χαρουτουνιάν κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα με θέμα «Τα Αρωματικά και 
Φαρμακευτικά φυτά ως μοχλός Αέναης Ανάπτυξης της χώρας». Ανα-
λυτικότερα, αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση του τομέα στη 
χώρα καθώς και στη φυσική (βιοποικιλότητα, έδαφος, κλίμα), οικονο-

μική (κόστος παραγωγής, τιμή προϊόντος, υποδομές) και κοινωνική (ανθρώπινο 
δυναμικό, τεχνογνωσία, παράδοση) διάσταση της καλλιέργειας. Παρουσίασε τις 
μελλοντικές δυνατότητες, τα πιθανά προβλήματα και τις επενδυτικές ευκαιρίες που 
αναγνωρίζονται για την ανάπτυξη της καλλιέργειας στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Μου-
σείου της Ακρόπολης και οργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων σε 
συνεργασία με τον Τομέα Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων του 
Φαρμακευτικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης με εξωστρέφεια, 
η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων 
φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τις δυνατότητες που προσφέρουν 
τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία. 
Ειδικότερος σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των εφαρμογών που παρέχει 
η εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας της χώρας για την παραγωγή πρώτων υλών 
και χρήση στη φαρμακευτική πρακτική, έτσι ώστε να αποτελέσουν μοχλό δυναμι-
κής επιστημονικής και βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα των φαρμάκων φυτικής 
προέλευσης, των συμπληρωμάτων διατροφής και των καλλυντικών.

K
λιμάκιο επιστημόνων προερχόμενων από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & 
Γεωργικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το ΕΜΠ, το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο και την εταιρεία αρωμάτων ΒΙΟΡΥΛ, πραγματοποίησαν 
επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας 
με τίτλο “Βιολογικά ενεργά αιθέρια έλαια και άλλες ευεργετικές για 
την υγεία ουσίες από ελληνικά και κινέζικα ενδημικά φυτά”.

Ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού ήταν το Πεκίνο. Εκεί η ομάδα των επιστημόνων 
αποτελούμενη από τους Στ. Βεκιάρη, Β. Ωραιοπούλου, Α. Μπιμπίλα, Α. Παπά, Α. 
Γαλάνη, Κ. Χλίχλια, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Αντιγόνη Ωραιοπούλου, επισκέφθηκε 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Κίνας και συναντήθηκε με τον καθ. Liao Xiaojun. 
Ξεναγήθηκε στο χώρο του Πανεπιστημίου, έγινε αλληλοενημέρωση για τις ερευ-
νητικές δραστηριότητες των ομάδων από την Ελλάδα και την Κίνα, συζητήθηκε η 
προοπτική μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ τους. 
Κατόπιν, έγινε ανταλλαγή δώρων και δόθηκαν στους Κινέζους συναδέλφους δείγ-
ματα αρωματικών φυτών που η ελληνική ομάδα μελετά. Αργότερα, οι ομάδες 
επισκέφθηκαν τη σύγχρονη βιομηχανική μονάδα χυμών & αρωμάτων Wahaha 
company. Εκεί ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, έγινε παρουσία-
ση των αποτελεσμάτων του προγράμματος από τις εκπροσώπους της ΒΙΟΡΥΛ 
και ακολούθησε οργανοληπτική δοκιμή των προϊόντων της εταιρείας με βάση το 
τσάι. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για συνεργασία στο εγγύς μέλλον ήταν 

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρε-
τισμούς ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Λεωνίδας 
Γρηγοράκος, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων Πάρις Κουκουλόπουλος, η 
υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπού-
λου και η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα 
Παπανικολάου. 
Για τις σημαντικές παραμέτρους αναφέρθηκαν διάφο-
ροι επιστήμονες που συνδέονται με την αξιοποίηση και 
τη χρήση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 
και τον τρόπο αντιμετώπισής τους σε άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες. Επίσης, παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες 
εμπειρίες από πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί 
στην Περιφέρεια και επιτυχημένα επιχειρηματικά παρα-
δείγματα αξιοποίησης ελληνικών φυσικών προϊόντων, 
όπως τα κρητικά αρωματικά φυτά, το τριαντάφυλλο 
Βοΐου Κοζάνης, η μαστίχα Χίου και ο κρόκος Κοζάνης. 
Η συμμετοχή στην ημερίδα από επιστήμονες, ενδιαφε-
ρόμενους φορείς και κοινό ήταν πολύ μεγάλη, επιβε-
βαιώνοντας την ανάγκη για συντονισμό της Πολιτείας, 
του ιδιωτικού τομέα και της επιστημονικής και πανεπι-
στημιακής κοινότητας για την αξιοποίηση της πλούσιας 
ελληνικής χλωρίδας.◀

εξαιρετικά ζωηρό. Ακολούθως, παρατέθηκε γεύμα στο 
Πανεπιστήμιο από τον καθ. Υe και την συνεργάτιδά του 
καθ. Liu Donghong, όπου οι παριστάμενοι είχαν την 
ευκαιρία να μυηθούν στην κινέζικη κουζίνα. Την επόμε-
νη ημέρα η ομάδα ξεναγήθηκε στην περίφημη Δυτική 
Λίμνη και τον μεγαλύτερο Ναό του Βούδα στην Κίνα. 
Παρέλαβαν δείγματα ενός είδους κούμαρου που μελε-
τάται από την Κινέζικη ομάδα με σκοπό να πραγματο-
ποιήσουν σ’ αυτό σειρά αναλύσεων, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις του προγράμματος.
Στη διαδρομή για Σαγκάη, από όπου η ομάδα θα έφευ-
γε για Αθήνα, επόμενος σταθμός ήταν η φυτεία πράσι-
νου τσαγιού, όπου καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση το 
γνωστό green longjing tea. Έγινε αναλυτική παρουσί-
αση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από τη συλ-
λογή ως τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, μέσω 
ειδικής διεργασίας ξήρανσης. Παράλληλα, τα μέλη της 
αποστολής παρέλαβαν δείγματα πράσινου τσαγιού για 
ανάλυση του αιθέριου ελαίου του.. ◀

Αρωματικά φυτά και ανάπτυξη

Έλληνες επιστήμονες
γνωρίζουν κινέζικα
ενδημικά φυτά 
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Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας σε συνεργασία με το 
ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και το 
Δασαρχείο Δράμας, διοργάνωσε στις 26 Σεπτεμβρίου, 
ημερίδα με θέμα «Δασικές δενδρώδεις καλλιέργειες 
για την παραγωγή βιομάζας, ζωοτροφής, καρπών/
φρούτων, καυσόξυλων και τεχνικού ξύλου». 
O Δρ Κων/νος Σπανός, τακτικός ερευνητής του Ινστι-
τούτου Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και 
κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στα 
χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των κυριότερων 
ταχυαυξών δασικών ειδών, όπως παυλώνια, φράξος, 
λεύκες, ιτιά, πλάτανος, ακακία κ.ά., δίδοντας ιδιαίτερη 
βαρύτητα στα δύο πρώτα είδη, εκ των οποίων ο στε-
νόφυλλος φράξος, είδος που συναντάται στην περιοχή, 
είναι ικανό να αξιοποιήσει και ημιορεινές μειονεκτικές 
περιοχές, συνδυάζοντας την παραγωγή βιομάζας, καυ-
σόξυλων και τεχνικού ξύλου. Από την άλλη πλευρά τα 
διάφορα είδη παυλώνιας, που τελευταία καλλιεργού-
νται και στη χώρα μας, προτείνονται κυρίως για πεδι-
νές αρδευόμενες, μη ανεμόπληκτες περιοχές. Επίσης, 
ανέλυσε τις δυνατότητες παραγωγής βιομάζας και 
τεχνικού ξύλου από φυτείες ταχυαυξών δασικών δέ-
ντρων και την περαιτέρω ενεργειακή και χημική τους 
αξιοποίηση. Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στην οικο-
νομική ανάλυση μιας επένδυσης παραγωγής βιομάζας 
ή τεχνικού ξύλου από ταχυαυξή δασικά δέντρα και 
ακολούθησε επίδειξη στους παρευρισκόμενους τμη-
μάτων ξύλου από τα εν λόγω δασικά είδη.
Σύντομη και πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση έκανε η 
Διευθύντρια του Δασαρχείου Δράμας κ. Ελισάβετ Κων-
σταντινίδου, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα της «Δάσω-
σης γεωργικών γαιών», είναι σε εξέλιξη εδώ και αρ-
κετά έτη, στο οποίο όμως δεν μπορούν να ενταχθούν 
νέοι ενδιαφερόμενοι. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ» Δράμας, παρουσία πολλών ενδιαφερομένων, με-
ταξύ άλλων και δασολόγων των δασαρχείων Δράμας 
και Καβάλας. ◀

Διάχυση γνώσεων σε 
εκπροσώπους φορέων

Τις γνώσεις και τις εμπειρίες του κλήθηκε να μοιραστεί, ως εισηγητής, με εκ-
προσώπους φορέων, ο Προϊστάμενος του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας κ. 
Γεώργιος Τσουμάνης, ύστερα από πρόσκληση της επιτροπής διοργάνωσης του 
ΙΚΥ, στο πλαίσιο της παρουσίασης καλών πρακτικών διαχείρισης για ευρωπαϊ-
κά προγράμματα κινητικότητας, που έχουν υλοποιηΘεί επιτυχώς. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα από την Εθνική Μονάδα 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, με τίτλο «Ημερίδα διαχείρισης και πα-
ρακολούθησης Σχεδίων Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης ΚΑ1 2014». 
Η άρτια και ολοκληρωμένη παρουσίαση των σχεδίων που υλοποιεί ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Leonardo Da Vinci, υπήρξε άκρως 
ενδιαφέρουσα για το κοινό και συνέβαλλε στην ανάδειξη των επιμέρους πτυ-
χών της κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης. ◀

Eκδήλωση για 
την παραγωγή 
βιομάζας στη 
Δράμα
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Για τους κτηνοτρόφους μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής - 
Άγιος Γεώργιος πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ με θέμα «Ποιότητα γάλακτος - βασικές αρχές τυροκομίας, διαδικασία πιστοποί-
ησης παραδοσιακών τυριών». Η συμμετοχή τόσο των κτηνοτρόφων της περιοχής 
όσοι και των μαθητών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αχαρνών ήταν μεγάλη. Εισηγητές στην 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου στις 25 Σεπτεμβρίου 
ήταν ο Διευθυντής της Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνος Μάντζα-
ρης, ο Διευθυντής της ΕΠΑΣ Συγγρού κ. Παναγιώτης Σκοτειδάκης και ο Διευθυντής 
Πιστοποίησης & Προδιαγραφών κ. Λάμπρος Ζαρκάδας.◀

Στη γιορτή του Αγρότη συμμετείχε για τέταρτη συνεχή χρονιά το Κέντρο 
ΔΗΜΗΤΡΑ Κατερίνης με δικό του περίπτερο. Η 12η γιορτή του Αγρότη 
πραγματοποιήθηκε στην Καρίτσα Πιερίας στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου. 
Φέτος την τιμητική της είχε η Γεωργική ΕΠΑΣ Νεμέας και τα υπέροχα 
κρασιά των σπουδαστών της, τα οποία δοκίμασε το πλήθος του κόσμου 
που επισκέφθηκε την έκθεση ζητώντας πληροφορίες για το έργο του ορ-
γανισμού. 
Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κατερίνης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης Αν. Ολύμπου και την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 
διοργάνωσαν μπροστά από το περίπτερο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσί-
αση κατασκευής κηραλοιφών και τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν 
στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Καρίτσας. ◀

Το Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Κατερίνης στη 12η γιορτή Αγρότη

Ενημέρωση στους 
κτηνοτρόφους
του Δήμου Αχαρνών

Γιορτή στο 
Βαλκανικό 
Βοτανικό Κήπο 
Κρουσσίων
Την καθιερωμένη ετήσια καλοκαιρινή γιορτή στο Βαλ-
κανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων, στην Ποντοκερασιά 
του Νομού Κιλκίς, οργάνωσε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε 
συνεργασία με τους Φίλους της Βαλκανικής Χλωρίδας, 
την Κυριακή 6 Ιουλίου 2014, στο δροσερό αυτοφυές 
δάσους του Κήπου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να ξεναγηθούν στα 310 στρέμματα του Κήπου και στο 
παρακείμενο φράγμα, να μάθουν για τη σημασία της 
Ελληνικής Χλωρίδας και να κατανοήσουν την αξία της 
διατήρησής της, να απολαύσουν παραδοσιακή ελληνι-
κή μουσική και σπιτικά εδέσματα και να περάσουν μία 
ευχάριστη μέρα στα όμορφα, καταπράσινα και μυρω-
δάτα τοπία του.◀


