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Χυμός και τσιπς μήλου 
για τα 100 χρόνια Ζαγορίν 

  Νέες ιδέες από τον ακούραστο Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς  
που δίνουν νέα διάσταση στο διάσημο σε όλο τον κόσμο σήμα του 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
  panagos@agronews.gr

Άνθρωποι που έχουν µάθει να 
εργάζονται ακούραστα, οµα-
δικά και µε επιµονή, οι οποίοι 
εν έτει 1916 δηµιούργησαν έ-
ναν από τους αρχαιότερους ε-
πί ελληνικού εδάφους συνε-
ταιρισµούς, σήµερα αναλαµ-
βάνουν  επιχειρηµατικές πρω-
τοβουλίες που αναµένεται να 
καθορίσουν σε πολύ µεγάλο 
βαθµό το µέλλον τους. 

Ο λόγος για τους Ζαγορια-
νούς παραγωγούς και τον υ-
περδραστήριο συνεταιρισµό ΑΣ 
Ζαγοράς,  που φέτος γιορτάζει 
τα 100 χρόνια από την ίδρυσή 
του, δίνοντας νέα διάσταση στο 
επιτυχηµένο σήµα Ζαγορίν µε 
νέα προϊόντα, όπως ο χυµός και 
τα τσιπς αφυδατωµένου µήλου 
και 16 ακόµα προϊόντα που θα 
προέλθουν από τη µεταποίηση 
του καρπού, όπως το πετιµέζι 
από φιρίκια (χωρίς ζάχαρη).

Το περίγραµµα της πολύχρο-
νης ιστορίας του και µια πρώτη 
ιδέα από το νέο όραµα των 700 
συνεργαζόµενων αγροτών της 
Ζαγοράς, έδωσε ο γενικός δι-
ευθυντής ∆ιονύσης Βαλασσάς, 
ψυχή αυτά τα χρόνια του συνε-
ταιρισµού,  σε µια σεµνή εκδή-
λωση – συνάντηση µε τους εκ-
προσώπους του Τύπου στην Α-
θήνα την Τρίτη 19 Απριλίου. 

Τότε ήταν 199 Ζαγοριανοί
Ο ΑΣ Ζαγοράς αποτελεί έ-

ναν από τους αρχαιότερους α-
γροτικούς συνεταιρισµούς της 
χώρας, ο οποίος ιδρύθηκε το 
1916, µόλις µάλιστα ένα έτος 
µετά την ψήφιση επί ελληνικού 
εδάφους του πρώτου νόµου.

Τότε ήταν 199 Ζαγοριανοί και 
η επωνυµία ήταν «Συνεταιρισµός 
Πωλήσεως Γεωργικών Προϊό-
ντων Ζαγοράς» µε βασικές καλ-

λιέργειες εκείνες της πατάτας και 
του φουντουκιού. Σήµερα η Ζα-
γορά µε ναυαρχίδα το µήλο ΠΟΠ 
Ζαγορίν  αλλά και τα υπόλοιπα 
προϊόντα της περιοχής (αχλά-
δια, ακτινίδια, κάστανα, ελιές, 
κεράσια, όπως και άλλες ποικι-
λίες µήλων όπως γκόλντεν, ρε-
νέδες, φιρίκια εξαιρετικής ποιό-
τητας) απασχολεί 42 άτοµα προ-
σωπικό και 70-100 εποχιακό ε-
νώ στην ανάπτυξη της οργάνω-
σής του συµβάλλει η στελέχωση 
του µε επιστηµονικό προσωπι-
κό πανεπιστηµιακής µόρφωσης.

Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 
Στο κοµµάτι των συνθηκών 

παραγωγής, το σύνολο των µή-
λων και αχλαδιών του ΑΣ Ζαγο-
ράς παράγεται µε τη µέθοδο της 
«Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης» 
(πιστοποιήσεις κατά AGRO, και 
GLOBAL GAP), που εγγυώνται ό-
τι είναι απαλλαγµένα από υπο-
λείµµατα φυτοφαρµάκων και λι-
πασµάτων.  Και αυτό είναι εφι-
κτό, µετά από παρέµβαση του 
συνεταιρισµού και στον πρω-
τογενή τοµέα µε φυτώρια, α-
ναλύσεις, τεχνική υποστήριξη 
παραγωγών από το εξειδικευ-
µένο επιστηµονικό προσωπικό, 
µε εκπαιδευτικά ταξίδια των µε-
λών (π.χ. Ιταλία) κ.λπ.

Επιχειρησιακά προγράµµατα 
και προώθηση µήλου ΠΟΠ

Σε ό,τι αφορά τα επιχειρη-
σιακά προγράµµατα της ανα-
γνωρισµένης Οµάδας Παρα-
γωγών, το ύψος των επενδύ-
σεων ανέρχεται περίπου στις 
800-900.000 ευρώ ετησίως µε 
επιχορήγηση 50%. Παράλληλα 
συµµετείχε σε επενδυτικά προ-
γράµµατα προώθησης µήλων 
ΠΟΠ, µέσα από έντυπα, δειγ-
µατοδιανοµές σε σχολεία, πλα-
τείες, καθώς, και µε οµιλίες σε 
Ελλάδα και Κύπρο. 

Σήµερα ο ΑΣ Ζαγοράς συνεργάζεται µε 700 παραγωγούς.

1950
«Το µήλο Starking 

Delicious εισήχθη στην 
περιοχή από τον Ζαγο-

ριανό Γεώργιο Σαµσαρέλο 
στις αρχές της δεκαετίας 

του 1950

Συνεχές 
επενδυτικό 
έργο
Ο ΑΣ Ζαγοράς διαθέτει 
σήµερα, ένα υπερσύγχρονο 
ιδιόκτητο συγκρότηµα ψυγείων 
– διαλογητηρίων, που 
θεωρείται από τα µεγαλύτερα 
των Βαλκανίων και 
αποδεικνύει το συνεχές 
επενδυτικό έργο που 
πραγµατοποιεί στον τοµέα 
εκσυγχρονισµού. Τα προϊόντα 
του διακινούνται στα πρατήρια 
του συνεταιρισµού, στις 
λαχαναγορές Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, σε µεγάλες 
αλυσίδες λιανικής 
(Α.Β.Βασιλόπουλος, Μασούτης, 
LIDL, Σκλαβενίτης, ΜETRO, 
Bερόπουλος) καθώς και σε 
εµπορικούς αντιπροσώπους σε 
µεγάλες επαρχιακές πόλεις της 
Ελλάδας. Σηµαντική ποσότητα 
απορροφάται και από χώρες 
της ΕΕ και σε τρίτες χώρες σε 
ποσοστό 10%. 

Ο Συνεταιρισµός  διακινεί 
περί το 50% της 
παραγωγής της Ζαγοράς.

1938
Κατοχύρωση Π.Ο.Π. «ΜΗΛΑ 
ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ». Επικόλ- 
ληση ετικέττας ΖΑΓΟΡΙΝ.

1996
Ιδρύεται ο Συνεταιρισµός 
Πωλήσεως Γεωργικών 
Προϊόντων Ζαγοράς.

1916
Ραγδαία εξάπλωση της 
ποικιλίας Στάρκιν και 
ανασύσταση του Συν/µού.

1960 Αυτό που δίνει τη µοναδική 
και χαρακτηριστική γεύση στα 
µήλα είναι η τοποθεσία της 
περιοχής που συνδυάζει το 
βουνό µε τη θάλασσα. 


