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Υπόδειγµα συνεταιρισµού, µε αν-
θρώπους που έχουν µάθει να εργά-
ζονται ακούραστα, οµαδικά και µε 
υποµονή, ο συνεταιρισµός Ζαγοράς 
Πηλίου κλείνει φέτος 100 χρόνια α-
πό την ίδρυσή του το 1916 και γιορ-
τάζει µε σηµαντικές νέες επιχειρη-
µατικές πρωτοβουλίες, που αναµέ-
νεται να καθορίσουν σε πολύ µεγά-
λο βαθµό και το µέλλον του.
Τα τσιπς αφυδατωµένου µήλου και 
16 ακόµα προϊόντων που θα προέλ-
θουν από τη µεταποίηση του καρπού, 
όπως το πετιµέζι από φιρίκια (χωρίς 
ζάχαρη), είναι ορισµένες µόνο από 
τις ιδέες που βάζει µπροστά ο συνε-
ταιρισµός, δίνοντας νέα διάσταση στο 
πετυχηµένο σήµα Zagorin.

Το περίγραµµα της πολύχρονης ιστο-
ρίας του συνεταιρισµού και µια πρώ-
τη ιδέα από το νέο όραµα των 700 
συνεργαζόµενων αγροτών της Ζα-
γοράς Πηλίου, έδωσε ο γενικός δι-
ευθυντής ∆ιονύσης Βαλασσάς, ψυχή 
αυτά τα χρόνια του συνεταιρισµού,  
σε µια σεµνή εκδήλωση – συνάντη-
ση µε τους εκπροσώπους του Τύπου 
στην Αθήνα την Τρίτη 19 Απριλίου. 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1916
Ο ΑΣ Ζαγοράς αποτελεί έναν από 
τους αρχαιότερους αγροτικούς συ-
νεταιρισµούς της χώρας, ο οποίος ι-
δρύθηκε το 1916, µόλις µάλιστα έ-
να έτος µετά την ψήφιση επί ελλη-
νικού εδάφους του πρώτου  νόµου 
για τους συνεταιρισµούς.  

Τότε ήταν 199 Ζαγοριανοί και η επω-
νυµία ήταν «Συνεταιρισµός Πωλήσε-
ως Γεωργικών Προϊόντων Ζαγοράς» 
µε βασικές καλλιέργειες εκείνες της 
πατάτας και του φουντουκιού. Σήµε-
ρα ο υπερδραστήριος συνεταιρισµός 
µε ναυαρχίδα το µήλο ΠΟΠ Ζαγορίν 
αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα της 
περιοχής του (αχλάδια, ακτινίδια, κά-
στανα, ελιές, κεράσια, όπως και άλ-
λες ποικιλίες µήλων όπως γκόλντεν, 
ρενέδες, φιρίκια εξαιρετικής επίσης 
ποιότητας) απασχολεί 42 άτοµα µό-
νιµο προσωπικό και 70-100 εποχια-
κό για µήνες ετησίως ενώ σηµαντικό 
στοιχείο της ανάπτυξης της οργάνω-
σής του είναι η στελέχωση του µε ε-
πιστηµονικό προσωπικό πανεπιστη-
µιακής µόρφωσης καθώς και µε νο-

ΜΕ ΤΣΙΠΣ ΜΗΛΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΤΙΜΕΖΙ 
ΤΙΜΟΥΝ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 
ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 
∆ΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΖΑΓΟΡΙΝ
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µικό – τεχνικό σύµβουλο. 
Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες παραγω-
γής, το σύνολο των µήλων και αχλα-
διών του ΑΣ Ζαγοράς παράγεται µε 
τη µέθοδο της «Ολοκληρωµένης ∆ια-
χείρισης» (πιστοποιήσεις κατά AGRO, 
και GLOBAL GAP), που εγγυώνται ότι 
είναι απαλλαγµένα από υπολείµµα-
τα φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων.  
Και αυτό είναι εφικτό, µετά από πα-
ρέµβαση του συνεταιρισµού και στον 
πρωτογενή τοµέα µε φυτώρια, ανα-
λύσεις, τεχνική υποστήριξη παραγω-
γών από το εξειδικευµένο επιστηµο-
νικό προσωπικό, µε εκπαιδευτικά τα-
ξίδια των µελών (π.χ Ιταλία) κ.λπ.
Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 
ΑΣ Ζαγοράς διαθέτει σήµερα, ένα υ-
περσύγχρονο ιδιόκτητο συγκρότη-

µα ψυγείων – διαλογητηρίων, που 
θεωρείται από τα µεγαλύτερα των 
Βαλκανίων και αποδεικνύει το συ-
νεχές επενδυτικό έργο που πραγµα-
τοποιεί στον τοµέα εκσυγχρονισµού 
της υλικοτεχνικής του υποδοµής .
Τα προϊόντα του διακινούνται στα πρα-
τήρια του συνεταιρισµού, στις λαχανα-
γορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, σε 
µεγάλες αλυσίδες λιανικής (Α.Β.Βασι-
λόπουλος, Μασούτης, LIDL, Σκλαβενί-
της, ΜETRO, Bερόπουλος) καθώς και 
σε εµπορικούς αντιπροσώπους σε µε-
γάλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας
Σηµαντική ποσότητα απορροφά-
ται και από χώρες της ΕΕ και σε τρί-
τες χώρες (Αίγυπτο, Αλβανία, Ισ-
ραήλ) σε ποσοστό 10% περίπου της 
παραγωγής. 

Από το 1950 
Το δηµοφιλές σήµερα 
µήλο Starking 
Delicious εισήχθη 
στην περιοχή στις 
αρχές της δεκαετίας 
του 1950 από τον 
Ζαγοριανό Γεώργιο 
Σαµσαρέλο, ο οποίος 
το µετέφερε από την 
Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

∆ιονύσης Βαλασσάς, 
γενικός διευθυντής ΑΣ Ζαγοράς.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ∆ΙΝΕΙ 
ΤΗ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ 
ΓΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΗΛΑ 

ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΙ ΤΟ ΒΟΥΝΟ 
ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΩΣ 
ΤΟ ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΧΡΩΜΑ, ΤΟ ΜΑΣΟΥΡΑΤΟ 
ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ 

Η ΕΥΓΕΥΣΤΗ ΣΑΡΚΑ

1935
Ο Σαµσαρέλος φέρνει το Στάρκιν

από την Καλιφόρνια στην Μιτζέλα.
Ο Κολιαµπάσης καλλιεργεί την

ποικιλία ρενέδες «Κολιµπασέικα».

1916
Ιδρύεται ο Συνεταιρισµός 
Πωλήσεως Γεωργικών 
Προϊόντων Ζαγοράς (27 
Οκτωβρίου).

1960-1964
Ραγδαία εξάπλωση της 

ποικιλίας στάρκιν. 
Ανασύσταση του 

Συν/µού. Πρατήριο του 
Συν/µού στην 

νεοσύστατη τότε 
Λαχαναγορά Ρέντη - 

Πρώτο φορτηγό Σκάνια.
Λαχαναγορά Ρέντη - 

Πρώτο φορτηγό Σκάνια.

1987-1989
Τρίτη επέκταση ψυγείων. Καθίστανται τα 
µεγαλύτερα των Βαλκανίων. Απευθείας 

εξαγωγές σεΟλλανδία και Πορτογαλία. Ο 
Συν/σµός έχει 550 µέλη και ελέγχει το 

80% της παραγωγής της Ζαγοράς.

1996-1999
Κατοχύρωση Π.Ο.Π. «ΜΗΛΑ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ». Επικόλ- 
ληση ετικέττας ΖΑΓΟΡΙΝ. 

Αγορά του δεύτερου ηλεκτρο- 
νικού διαλογητηρίου.

1949
Τα µέλη είναι 
358, ρεκόρ που 
δεν επαναλήφθηκε 
µέχρι την δεκαετία του΄80.

2015
Προετοιµασία για
παραγωγή χυµού
µήλου ΖΑΓΟΡΙΝ.

1938
Στο Μητρώο µελών του 
Συν/µού καταµετρώ-
νται 222 µέλη. Ο Συν/µός 
διακινεί περί το 50% της 
παραγωγής της Ζαγοράς.

1970-1971
Ο αριθµός των αποχωρήσεων
µελών αυξάνεται σηµαντικά,
για πρώτη φορά από το 1951.
∆ηµιουργείται ο πρώτος πυρή-
νας των σηµερινών ψυγείων.

1992-1995
Ο Συν/µός γίνεται µέλος του Ευ-
ρωπαϊκού οργανισµού EUROFRU.
Φεστιβάλ Μήλου από 1992 έως
1996. Ο Συνεταιρισµός συνεργάζεται µε 
τις µεγάλες αλυσίδες σούπερ - µάρκετ.
/Πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο./Πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο.

1955
Αρχίζει η εξάπλωση των Στάρκιν. 
Οι βασικές καλλιέργειες είναι 
ακόµα τα φουντούκια, πατάτες, 
ελιές, σταφύλια, κάστανα κ.ά.

Ο Συν/µός γίνεται µέλος του Ευ-
ρωπαϊκού οργανισµού EUROFRU.
Φεστιβάλ Μήλου από 1992 έως
1996. Ο Συνεταιρισµός συνεργάζεται µε 
τις µεγάλες αλυσίδες σούπερ - µάρκετ.
/Πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο./Πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο.

Τα µέλη είναι 
358, ρεκόρ που 
δεν επαναλήφθηκε 

2016

Ο Σαµσαρέλος φέρνει το Στάρκιν
από την Καλιφόρνια στην Μιτζέλα.

ποικιλία ρενέδες «Κολιµπασέικα».

ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
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