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«Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ροδιού Νομού Αιτωλοακαρνανίας»

Στα πλαίσια της «Διαβούλευσης για το Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας», ο Συνεταιρισμός θεώρησε αναγκαίο να σας ενημερώσει για τη δημιουργία, την 

ανάπτυξη και την εξέλιξή του μέχρι σήμερα. 

Πριν προβούμε στην προαναγγελθείσα παρουσίαση, η γενικότερη τοποθέτησή μας για το 

«Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», είναι ότι πρέπει να περιλαμβάνονται 

προϊόντα που να ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Τοπικά Προϊόντα

2. Παραδοσιακά Προϊόντα

3. Προϊόντα Σύγχρονης Καλλιέργειας

4. Βιολογικά (Τοπικά και Παραδοσιακά) Προϊόντα

Οι παραπάνω ενδεικτικές κατηγορίες, μπορούν να δημιουργήσουν μια ισχυρή ταυτότητα,

για τα προϊόντα της Περιφέρειας στις αγορές και να αναδείξουν τη συνολική ταυτότητά της. Με τα 

Τοπικά, τα Παραδοσιακά και τα Βιολογικά προϊόντα θα ενισχυθούν οι στόχοι της διαδικασίας για τη 

διαμόρφωση του «Καλαθιού Προϊόντων της Περιφέρειας».

Η τρίτη κατηγορία των προϊόντων Σύγχρονης Καλλιέργειας, είναι μια κατηγορία που κατά 

την άποψή μας πρέπει να ενισχυθεί, τόσο από την Κεντρική όσο και από την Αποκεντρωμένη 

κρατική διοίκηση. Η αναφορά μας σε αυτά τα προϊόντα γίνεται με γνώμονα τη σύγχρονη τοπική

ανάπτυξη και τη γενικότερη ενίσχυση της τοπικής και εγχώριας αγοράς. Μία από αυτές τις 

προσπάθειες για την ανάπτυξη προϊόντων Σύγχρονης Καλλιέργειας γίνεται και από τον 

Συνεταιρισμό. 

Μετά την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και την αποσύνδεση του 

καπνού από την επιδότηση, σταμάτησε, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, η καπνοκαλλιέργεια στο νομό 

Αιτωλοακαρνανίας. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, έγιναν οργανωμένες κινήσεις πρώην 

καπνοπαραγωγών, κυρίως, για την εύρεση νέων καλλιεργειών. Η αναζήτηση αυτή οδήγησε το 2008 

στην καλλιέργεια ροδιών ποικιλίας Wonderful και άλλων ποικιλιών και στη δημιουργία του 

«Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Ροδιού Νομού Αιτωλοακαρνανίας», από πρώην 

καπνοπαραγωγικές περιοχές από όλη την Αιτωλοακαρνανία. 

Ο Συνεταιρισμός αναπτύχθηκε γρήγορα και πλέον απαριθμεί περίπου 500 στρέμματα 

οργανωμένων φυτειών ροδιάς, από τις Επαρχίες Βάλτου, Ξηρομέρου και Τριχωνίδας. Τόσο οι



ποικιλίες των δένδρων που χρησιμοποιήθηκαν (Wonderful και άλλα), όσο και οι καλλιεργητικές 

μέθοδοι, ήταν προϊόντα της συνεργασίας μας με Πανεπιστήμια, με φορείς και με το Υπουργείο, 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια σύγχρονη, δυναμική και προσοδοφόρα καλλιέργεια.

Επιπλέον για να ευοδωθεί ο παραπάνω στόχος, θεωρούμε αναγκαίο την πιστοποίηση των 

προϊόντων μας, με το σήμα της περιφέρειας. Ώστε τα πιστοποιημένα, πλέον, «Ρόδια 

Αιτωλοακαρνανίας» και σε δεύτερη φάση, ο πιστοποιημένος «Χυμός Ροδιού Αιτωλοακαρνανίας» να 

διαδραματίσoυν ηγετικό ρόλο στην τοπική, εγχώρια αγορά και όχι μόνο. 

Για τους παραπάνω λόγους που αναφέραμε, εν συντομία, θεωρούμε ότι ο «Αγροτικός 

Συνεταιρισμός Παραγωγών Ροδιού Νομού Αιτωλοακαρνανίας», πρέπει να βρίσκεται στο «Καλάθι

Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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