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Η ηµερίδα για τις Καινοτόµες και Εναλλακτικές Καλλιέργειες στο 

Άστρος  

 

 

Η παρουσία πλήθος συµµετοχόντων ξεπέρασε κάθε προσδοκία και στο Άστρος ενισχύοντας τον 

ενηµερωτικό χαρακτήρα της ηµερίδας που διοργάνωσε το Επιµελητήριο Αρκαδίας, µέλος του Enterprise 

Europe Network, την Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου στις 6 το απόγευµα, στην κατάµεστη αίθουσα του 

ιδρύµατος Ζαφείρη, µε θέµα «Καινοτόµες και Εναλλακτικές Καλλιέργειες» 

  

Τις εργασίες της ηµερίδας άνοιξε ο Πρόεδρος του Τµήµατος Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Αρκαδίας 

κ. Παναγιώτης Μαντάς.  

Παρόντες στην ηµερίδα ο δήµαρχος του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας κ. Σκαντζός και µέλη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Ο κ. Μαντάς ανέφερε ότι η διέξοδος της τοπικής και όχι µόνο οικονοµίας είναι η απασχόληση µε τον 

πρωτογενή τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, «το 60% της Αρκαδικής γης παραµένει χέρσο και ανεκµετάλλευτο. Οι 

Αρκάδες έχουµε παραµελήσει πολύ τον πρωτογενή µας τοµέα τα τελευταία χρόνια και ίσως η κρίση να αποτελεί 

τελικά µία ευκαιρία για να επανεκτιµήσουµε τις παραγωγικές δυνατότητες της Αρκαδικής γης. Οι νέες, 

εναλλακτικές και καινοτόµες καλλιέργειες έχουν πυροδοτήσει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων τον τελευταίο 

καιρό, ανθρώπων που αναζητούν τρόπους να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους ή να ξεκινήσουν µία νέα 

δραστηριότητα»  

 

Οι οµιλητές, πριν από την έναρξη των παρουσιάσεων τους, δήλωσαν εντυπωσιασµένοι από την όλη 

διοργάνωση του Επιµελητηρίου, τις δυνατότητες και την όρεξη των επαγγελµατιών για ενηµέρωση. 

 

 

 

ΜΜΕ  

ΠΡΟΣ 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ   14/12/2012 



Οι εφαρµογές των εναλλακτικών και καινοτόµων καλλιεργειών και η σηµασία της συντονισµένης και 

στοχευµένης στρατηγικής ανάδειξης τοπικής ταυτότητας των προϊόντων βρέθηκαν στο επίκεντρο των 

συζητήσεων, ενώ παρουσιάστηκε µια ποικιλία προϊόντων που µπορούν να καλλιεργηθούν στην Αρκαδία 

καθώς και παραδείγµατα από την υπόλοιπη Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

Οι πέντε οµιλητές κάλυψαν µεγάλο φάσµα ενδιαφέροντος, σχετικά µε τις καλλιέργιες που µπορούν να 

ευδοκιµήσουν στην Αρκαδία αλλά και το τι γίνεται µετά την παραγωγή, δηλαδή τη µεταποίηση – επεξεργασία 

και προώθηση των προϊόντων αυτών και τις ποιοτικές απαιτήσεις που καλύπτουν το σύγχρονο απαιτητικό 

καταναλωτή, προσφέροντας έτσι στους συµµετέχοντες τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το αντικείµενο από 

διαφορετικές οπτικές. 

Πιο συγκεκριµένα παρουσίαστηκαν τα θέµατα:  

 

                 κα Κωνσταντίνα Φάσσου, Κτηνίατρος  
 
                ΘΕΜΑ: Προοπτικές της σύγχρονης αιγοπροβατοτροφείας 
 
                 κ. Πέτρος Α. Ταραντίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ενόργανης Χηµικής Ανάλυσης Φυτικών 

Προϊόντων, 
                  Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
                ΘΕΜΑ: ∆υνατότητες καλλιέργειας και επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών 

φυτών µε σκοπό την παραγωγή βοτάνων, αιθερίων ελαίων, αρτυµατικών και 
φαρµακευτικών προϊόντων. 

 
      

 ∆ρ. Ιωάννης Ξυνιάς – Καθηγητής Γενετικής και βελτίωσης φυτών ΤΕΙ-Καλαµάτας 
                ΘΕΜΑ: Προστασία και ορθολογική αξιοποίηση των ενδηµικών φυτών του Πάρνωνα 
 
 

 «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟ∆Ι Α.Ε.» 
                ΘΕΜΑ: Ροδιά: Εναλλακτική ∆υναµική Καλλιέργεια 
 
 
                κα Πένυ Βλάχου, Ιδιοκτήτρια της εταιρείας “Fereikos Helix” 
                ΘΕΜΑ: Aνοιχτά εκτροφεία σαλιγκαριών ολοκληρωµένου βιολογικού κύκλου 
 

 

Η διοργάνωση της ηµερίδας για τις Εναλλακτικές και Καινοτόµες Καλλιέργειες στο Άστρος είναι 

συνέχεια της προσπάθειας του Επιµελητηρίου για την προβολή και την ταυτότητα των προϊόντων της 

Αρκαδίας που ξεκίνησε µε αντίστοιχη ηµερίδα στην Τρίπολη τον Απρίλιο. 

 


