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  Τανια Γεωργιοπουλου 

Η ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα με παράλληλη στροφή στην ποιότητα είναι 
εφικτή αρκεί το μεράκι να συνδυαστεί με την αξιοποίηση των κοινοτικών 
πόρων. Αυτό ήταν το μήνυμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε χθες στην 
Αμφίκλεια Φθιώτιδας με θέμα «Τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η Περιφερειακή 
και Αγροτική Ανάπτυξη» την οποία διοργάνωσαν ο Οργανισμός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας - ΟΑΑΣΕ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο 
Αμφίκλειας και το Πρότυπο Αγρόκτημα ΑΜΦΙΚΑΙΑ. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Ευάγγελος Μπασιάκος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Eξαρχο και τον Ειδικό Γραμματέα 
Δημήτρη Παπαγιαννίδη και τον νομάρχη Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Χειμάρα. 

Το αγρόκτημα ΑΜΦΙΚΑΙΑ λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια σε μια έκταση 200 
περίπου στρεμμάτων, αλλά χθες πραγματοποιήθηκαν από την επίτροπο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας και Μέσα Ενημέρωσης κ. Βίβιαν Ρέντιγκ τα εγκαίνια 
της νέας του «πτέρυγας». Πρόκειται για το πρώτο Πρότυπο Αγρόκτημα που 
δημιουργήθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρότυπα 
Αγροκτήματα» της Ευρωπαϊκής Eνωσης. Eτσι στα 11 παραδοσιακά σπίτια που 
λειτουργούσαν και τα οποία μπορούσαν να φιλοξενήσουν περίπου 44 άτομα 
προστέθηκαν 5 ακόμα σπίτια. Τα συγκεκριμένα έχουν χτιστεί σύμφωνα με τις 
αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή με τρόπο ώστε να 
εκμεταλλλεύονται και να αξιοποιούν τις καιρικές συνθήκες που κάθε φορά 
επικρατούν και κατά συνέπεια να μην ξοδεύουν πολλή ενέργεια για θέρμανση ή 
ψύξη. Oσοι επισκεφτούν την ΑΜΦΙΚΑΙΑ μπορούν να κάνουν ιππασία, να δουν 
άλογα και άλλα ζώα που ανήκουν σε ελληνικές φυλές, να περπατήσουν στη 
φύση και να γευτούν εδέσματα και βιολογικά προϊόντα παραγωγής του 
κτήματος. Στο κτήμα εξάλλου καλλιεργούνται 10.000 είδη αρωματικών φυτών. 
Η πραγματοποίηση των εγκαινίων από την επίτροπο σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη 
του κτήματος αναδεικνύει το γεγονός ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Eνωσης 
αξιοποιούνται σωστά στη χώρα μας Oπως τόνισε ο κ Μπασιάκος, «η 
ελληνική περιφέρεια πρέπει να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης 
και να εκμεταλλευτεί το προνόμιο της μοναδικότητας των τοπίων της» 

 
 

 

 


