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ΘΔΜΑ:  87
η
 Γιεθνής Έκθεζη „Grüne Woche 2023“ (Γιεθνής Πράζινη Δβδομάδα, Βερολίνο 

20-29.01.2023) – Αποσζία ελληνικής ζσμμεηοτής 

 

 

Με θπζηθή παξνπζία, γηα πξώηε θνξά ύζηεξα από ην 2020, πξαγκαηνπνηήζεθε θέηνο ε 

«Γηεζλήο Πξάζηλε Δβδνκάδα», κία από ηηο κεγαιύηεξεο δηεζλείο θαηαλαισηηθέο εθζέζεηο 

αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ ζε παγθόζκην επίπεδν, ε νπνία είλαη ηδηαηηέξσο δεκνθηιήο ζηνπο 

γ/θαηαλαισηέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη, ζύκθσλα κε ηηο πξώηεο εθηηκήζεηο ησλ 

δηνξγαλσηώλ, ηε θεηηλή Έθζεζε επηζθέθηεθαλ 300.000 άηνκα (έλαληη 400.000 ην 2020), ηα 

νπνία δαπάλεζαλ ζηνπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο / πεξίπηεξα θαηά κ.ό. € 130 έθαζηνο. 

Παξαδνζηαθά, από ηνπο επηζθέπηεο απηνύο ε πιεηνςεθία αλήθεη ζην γεληθό θνηλό θαη έλα 

πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 25% είλαη εκπνξηθνί επηζθέπηεο. 

 

Σελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηζθεςηκόηεηα ηεο θεηηλήο Έθζεζεο εμέθξαζε ν Τπνπξγόο 

Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ηεο Γεξκαλίαο, C, Özdemir (Πξάζηλνη), ν νπνίνο, ζε ζρεηηθέο 

δειώζεηο ηνπ, επεζήκαλε κεηαμύ άιισλ όηη «ηο θαιύηερο θοκπιηκέληο γηα ηελ Πράζηλε 

Εβδοκάδα είλαη οη ποισάρηζκοη επηζθέπηες. Η Έθζεζε δείτλεη επίζες ηης προθιήζεης ποσ 

αληηκεηωπίδεη ε γεωργία. Επηδηώθοσκε λα ζσληολίζοσκε ζηότοσς ποσ αρτηθά αθούγοληαη 

αληηθαηηθοί: επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, προζαρκογή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, προζηαζία ηοσ θιίκαηος 

θαη αγροθηήκαηα κε κειιοληηθή προοπηηθή. Ασηοί οη ζηότοη κπορούλ λα επηηεστζούλ κόλο κέζω 

ελός βηώζηκοσ κεηαζτεκαηηζκού. Μπορούκε λα κηιήζοσκε γηα ηολ ηρόπο, αιιά ο ζηότος 

παρακέλεη ζσγθεθρηκέλος. Χρεηαδόκαζηε ρεαιηζηηθές ιύζεης καδί κε ηοσς θαιιηεργεηές, ηε 

βηοκεταλία ηροθίκωλ θαη ηελ θοηλωλία. Η Πράζηλε Εβδοκάδα είλαη ηο ηδαληθό κέρος γηα λα ηο 

πεηύτοσκε ασηό, θαζώς όιοη κπορούλ λα εθθραζηούλ εδώ. Τώρα ηο δήηεκα είλαη λα ζσλετίζοσκε 

ζηο πλεύκα ασηής ηες εκπορηθής έθζεζες θαη λα παρακείλοσκε ζε δηάιογο γηα θαιές ιύζεης.» 

 

ην πιαίζην ηεο Γηεζλνύο Πξάζηλεο Δβδνκάδαο – αιιά θαη ηνπ 15
νπ

 Παγθόζκηνπ Φόξνπκ γηα 

ηα Σξόθηκα θαη ηε Γεσξγία (Global Forum for Food and Agriculture – GFFA), πνπ 

δηνξγαλώζεθε παξάιιεια από 19 έσο 21.01 κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 2.000 εθπξόζσπσλ από 

ηελ πνιηηηθή, ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ επηζηήκε θαη ηελ θνηλσλία – πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά 

από πάλει θαη ζπδεηήζεηο, πνπ θάιπςαλ ζεκαηηθέο, όπσο ην κέιινλ ηεο γεσξγηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, νη παγθόζκηεο θαη πεξηθεξεηαθέο πξνθιήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από πνιιαπιέο θξίζεηο, θιηκαηηθή αιιαγή, εμαθάληζε εηδώλ, πόιεκνο θαη 

δηαηαξαγκέλεο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ, βηώζηκα πξντόληα θαη βηώζηκεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο, ε παλδεκία θαη ε παγθόζκηα επηζηηηζηηθή θξίζε. 

 

ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ 60 ρώξεο κε εζληθά πεξίπηεξα, ελώ ζπλνιηθά εθπξνζσπήζεθαλ 

1400 εηαηξείεο από όιν ηνλ θόζκν. Δηδηθό ηηκεηηθό ρώξν ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο, ζηελ αίζνπζα 



κε ηα ζεκαηηθά πεξίπηεξα, είρε ε Οπθξαλία. Παξάιιεια, δηαπηζηεύζεθαλ πεξίπνπ 1.700 

επαγγεικαηίεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο από 25 ρώξεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη, ελ πξνθεηκέλσ, ε απνπζία ηεο ρώξαο καο ηόζν από ηε Γηεζλή Πξάζηλε 

Δβδνκάδα αιιά όζν θαη από ην GFFA. Αληηζέησο, ζπκκεηείραλ κε εζληθά πεξίπηεξα ηόζν 

γεηηνληθέο καο ρώξεο (Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Σνπξθία) όζν θαη αληαγσληζηηθέο καο ζηνλ 

θιάδν ησλ αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ θαη ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο (Ιηαιία [θαη Νόηην 

Σηξόιν], Ιζπαλία, Μαξόθν, Σπλεζία).  

 

εκεηώλεηαη όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαδνζηαθήο μελάγεζεο ζηνπο ρώξνπο ηεο Έθζεζεο, 

πνπ δηνξγαλώλεη ην γεξκαληθό Τπνπξγείν Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο, θαη ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 50 ζύκβνπινη νηθνλνκηθώλ / εκπνξηθώλ / αγξνηηθώλ ππνζέζεσλ 

δηπισκαηηθώλ απνζηνιώλ ζηε Γεξκαλία, εθπξόζσπνη εζληθώλ πεξηπηέξσλ, πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ σο άλσ μελάγεζε, εμέζεζαλ ηνπο ιόγνπο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ. πγθεθξηκέλα, ε επηθεθαιήο ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο νπεδίαο εμήγεζε 

όηη ε ρώξα ηεο ζπκκεηέρεη ζηελ Έθζεζε πξσηίζησο γηα ηνπξηζηηθνύο ιόγνπο, θαζώο 

πξνζθέξεηαη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα πξνβιεζνύλ ζην γ/θνηλό γεύζεηο ηεο νπεδίαο. 

Παξάιιεια, ζε ζρεηηθό ελεκεξσηηθό πιηθό πνπ παξνπζίαδε θαη δηέλεηκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Έθζεζεο, ε νπεδία αλέιπε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ βηώζηκσλ θηελνηξνθηθώλ θαη 

θαιιηεξγεηηθώλ κεζόδσλ πνπ εθαξκόδεη. Από ηελ πιεπξά ηεο, ε Οιιαλδία αμηνπνηεί ηε 

ζπκκεηνρή ηεο γηα λα δηαθεκίζεη κηα ζεηξά ζηνρεπκέλσλ πξντόλησλ ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο 

ηεο (νίλσλ, ηπξηώλ, δύζσλ, νπσξνθεπεπηηθώλ, θξεάησλ θ.ά.): εθπξόζσπνο ηεο έλσζεο 

παξαγσγώλ ληνκάηαο ζηελ Οιιαλδία εμήγεζε όηη εδώ θαη 2 δεθαεηίεο πξνσζνύλ ηε ρξήζε ησλ 

ιεγόκελσλ «επσθειώλ εληόκσλ» ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθώλ παξαζηηνθηόλσλ. 

Δπηπξόζζεηα, όηαλ όιεο νη κνλάδεο ζεξκνθεπίσλ είλαη ζε ιεηηνπξγία, κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ 

ζε πνζνζηό έσο θαη 20% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο ηεο Οιιαλδίαο. Η Βξαδηιία 

επαλήιζε ζηελ Έθζεζε ύζηεξα από 15εηή απνπζία, γηα λα πξνβάιεη ηε βηώζηκε παξαγσγή ηεο, 

ελώ αθόκε θαη κηα κηθξή ρώξα, όπσο ε Ληζνπαλία ζπκκεηείρε κε 12 βηνινγηθνύο παξαγσγνύο. 

 

Η επόκελε, 88
ε
 «Πξάζηλε Δβδνκάδα - Grüne Woche 2024» ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 19 έσο 

28 Ιαλνπαξίνπ 2024. 

 


