
                                                                                                                    
 

 

Περιγραφή δραστηριότητας της Messinian Hub και της 

καμπάνιας της στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Katana Project 
 

 

 

 

 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Messinian Hub περιλαμβάνει μια 

καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βιολογικών ελληνικών βοτάνων (ρίγανη, 

τσάι βουνού, φασκόμηλο, θυμάρι, θρούμπι), ένα εργαστήριο 

μικροπολλαπλασιασμού και τη δημιουργία μιας ομάδας παραγωγών 

εναλλακτικής γεωργίας. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να 

καλλιεργήσουν βιολογικά ελληνικά βότανα δίνοντάς τους το κατάλληλο φυτικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό και το σωστό οικονομικό κίνητρο για να το κάνουν. 

Η ιδέα είναι να καλύψουμε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής, 

συμπεριλαμβάνοντας την αναπαραγωγή, καλλιέργεια και τυποποίηση των 

ελληνικών βοτάνων. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε 

κάθε στάδιο, δημιουργούμε οικονομίες κλίμακας και περιορίζουμε το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Μέσω της δραστηριότητας της εταιρείας, υπάρχει θετικός 

κοινωνικοοικονομικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος, προσφέροντας νέες 

θέσεις εργασίας, ενισχύοντας το εισόδημα των παραγωγών, προστατεύοντας τη 

βιοποικιλότητα και υποστηρίζοντας άλλες παράλληλες δραστηριότητες όπως ο 

αγροτουρισμός και η μελισσοκομία. 

 

Ακολουθεί διάγραμμα ροής όπου απεικονίζεται το σύνολο της δραστηριότητας. 

Σύνοψη 



                                                                                                                    

 
 

 

 

Τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου των βοτάνων είναι τρία. Ας απαντήσουμε 

στο ποια προβλήματα, ποιος τα έχει και γιατί. 

 

Ποια είναι τα προβλήματα που προσπαθούμε να επιλύσουμε; 

1. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η έλλειψη ελληνικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού βοτάνων. Αν και η ελληνική χλωρίδα είναι πολύ 

πλούσια, με περισσότερες από 6.000 είδη, δεν έχει υπάρξει καμία οργανωμένη 

προσπάθεια εφαρμογής πιστοποιημένων διαδικασιών αναπαραγωγής. Μετά από 

σχετική έρευνα στο θέμα αυτό, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος 

αξιόπιστος και παραγωγικός τρόπος να γνωρίζουμε τι έχει ένας παραγωγός στο 

χωράφι του, είναι να αναπαράγει όλο το φυτικό υλικό (φυντάνια) από μόνος 

του, αφού προηγουμένως εφαρμόσει κατάλληλα πρωτόκολλα 

πολλαπλασιασμού. 

2. Ένα άλλο ζήτημα αφορά την υπερβολική και παράνομη συλλογή βοτάνων, η 

οποία οδηγεί στη μείωση του πληθυσμού βοτάνων και τελικά στην εξαφάνιση 

απειλούμενων ειδών. Η συλλογή βοτάνων από τη φύση, κυρίως από άπειρους 

συλλέκτες, πρέπει να αποθαρρύνεται και αντί αυτού να προσφερθεί μια 

εναλλακτική λύση. 

Προβλήματα 



                                                                                                                    
3. Τέλος, δεν υπάρχει οργανωμένη εναλλακτική πρωτοβουλία στην ευρύτερη 

περιοχή του Ταϋγέτου, στην Καλαμάτα. Η ανεργία, οι μερικώς – ανεπτυγμένοι 

αγροτικοί τομείς της περιοχής και η έλλειψη χρηματοοικονομικών πόρων 

αποτελούν μερικούς από τους προφανείς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες 

που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ως σημαντικά στοιχεία της 

προσφερόμενης πρότασης. Επιπλέον, περιβαλλοντικοί λόγοι συντρέχουν και 

είναι εξίσου σημαντικοί. Με την πάροδο του χρόνου τα ζιζάνια και οι ασθένειες 

γίνονται όλο και πιο ανθεκτικές, με αποτέλεσμα τα απαραίτητα φυτοφάρμακα 

να γίνονται όλο και πιο τοξικά, έχοντας μακροχρόνια επίδραση στην κατάσταση 

των εδαφών και του οικοσυστήματος της περιοχής γενικότερα. 

 

Ποιος έχει αυτά τα προβλήματα; 

1. Το πρόβλημα του πολλαπλασιαστικού υλικού το αντιμετωπίζουν οι 

παραγωγοί, οι οποίοι πολλές φορές προσεγγίζονται από αναξιόπιστους 

προμηθευτές φθηνού πολλαπλασιαστικού υλικού. Η προμήθεια φθηνού και μη 

πιστοποιημένου υλικού συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο ανεπαρκούς συγκομιδής και 

χαμηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

2. Η παράνομη συλλογή των βοτάνων υπάρχει διαχρονικά ως μείζον πρόβλημα 

για όλη την ευρύτερη περιοχή του Ταϋγέτου. Η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και η εφαρμογή ορθολογικής γεωργικής πρακτικής θα 

πρέπει να τεθούν σε υψηλή προτεραιότητα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν 

οι επιβλαβείς παρεμβάσεις και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

3. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, τα κύρια αγροτικά προϊόντα της περιοχής 

είναι οι "Ελιές Καλαμών" και το "Λάδι Καλαμών". Οι παραγωγοί έχουν δείξει 

μεγάλη απροθυμία να αλλάξουν τις πρακτικές τους, ενώ δεν έχουν πρόσβαση 

στη γνώση όσον αφορά εναλλακτικές μορφές γεωργίας και τα οφέλη της. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ροπή του αγροτικού κόσμου προς τις 

μονοκαλλιέργειες δεν είναι πλέον μοντέλο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.  

 

Γιατί αυτά είναι προβλήματα για αυτούς; 

1. Το μη πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό δημιουργεί πολλά 

προβλήματα μακροπρόθεσμα. Μόλις ένας αγρότης προχωρήσει στην καλλιέργεια 

της καλλιέργειας με ένα τέτοιο φυτικό υλικό, εντός 2 ετών και όταν η συγκομιδή 

τελικά θα πραγματοποιηθεί, η απόδοση δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει τα 

υψηλές απαιτήσεις των πελατών όσον αφορά τα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Ως αποτέλεσμα, ο παραγωγός μπορεί να αντιμετωπίσει 

δυσκολίες στο να πουλήσει ένα τέτοιο ακατέργαστο προϊόν, ενώ ακόμη και στην 

περίπτωση που βρει έναν πιθανό αγοραστή, δεν θα μπορέσει να φτάσει την 

επιθυμητή τιμή πώλησης για εκείνον. 

2. Η συλλογή βοτάνων πρέπει να ακολουθείται από πρακτικές συγκομιδής που 

δεν καταστρέφουν το ριζικό σύστημα και αφήνουν το φυτό να αναπτυχθεί το 

επόμενο έτος. Το Δασαρχείο προστατεύει πολλά είδη με ειδικές αποφάσεις, αλλά 



                                                                                                                    
αυτή η δράση δεν είναι πλήρως ή/και αυστηρώς νομοθετημένη. Το αποτέλεσμα 

είναι η μερική προστασία και η συνεχιζόμενη καταστροφή της βιοποικιλότητας. 

3. Οι μονοκαλλιέργειες οδηγούν σε πλήρη οικονομική εξάρτηση, ενώ 

παράλληλα είναι λιγότερο προσαρμοστικές στα καιρικά ή άλλα προβλήματα. Σε 

περίπτωση κάποιου σφοδρού καιρικού φαινομένου ή κάποιου εχθρού, ολόκληρη 

η καλλιέργεια μπορεί να καταστραφεί και οι παραγωγοί δεν μπορούν να 

εξισορροπήσουν την απώλεια εισοδήματος ή θα πληρώσουν περισσότερα για 

την προστασία των φυτών και τη χρήση των φυτοφαρμάκων. 

 

 

Προβλήματα πάντα υπάρχουν, αλλά το να μένουμε απαθείς ή να κρατάμε 

ουδέτερη στάση δεν αποτελεί δικός μας τρόπο σκέψης. Αναλαμβάνουμε δράση 

και απαντάμε σε ερωτήματα για το "ποια" είναι η λύση που προτείνουμε και 

"γιατί" η δική μας λύση θεωρείται καλύτερη και πιο βιώσιμη. 

 

Ποια είναι η δική μας λύση; 

1. Όσον αφορά το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό, η λύση περιλαμβάνει 

ένα εσωτερικό εργαστήριο μικροπολλαπλασιασμού για πολλαπλασιασμό με 

τη μέθοδο της ιστοκαλλιέργειας και ένα θερμοκήπιο για πολλαπλασιασμό με τη 

μέθοδο των μοσχευμάτων. Και οι δυο τρόποι αποτελούν μεθόδους αγενούς 

πολλαπλασιασμού, όπου επιτυγχάνεται διασφάλιση οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών. Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει σε συνδυασμό τις δυο 

μεθόδος για καλύτερα αποτελέσματα, προμηθεύοντας τους παραγωγούς με το 

κατάλληλο φυτικό υλικό για τα χωράφια τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι το 

εργαστήριο απαιτεί αυξημένα επενδυτικά κεφάλαια, η εταιρεία ξεκίνησε την 

αναπαραγωγή φυτικού υλικού με μοσχεύματα, στις ιδιόκτητες θερμοκηπιακές 

εγκαταστάσεις της. 

2. Όσον αφορά το θέμα της παράνομης συλλογής, η εταιρεία μας παρέχει 

αγροτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να αντιληφθούν τα οφέλη 

και να καλλιεργήσουν βιολογικά βότανα ως εναλλακτική μορφή γεωργίας. 

Εξάλλου, αν θέλει κάποιος να προστατεύσει κάποιο φυτικό είδος, ο καλύτερος 

τρόπος είναι να το καλλιεργήσει. Μόλις η καλλιέργεια ξεκινήσει, η εταιρεία 

υποστηρίζει συμβουλευτικά τον παραγωγό κα τον ενσωματώνει σε πρόγραμμα 

βιολογικής φυτοπροστασίας. Η αντιμετώπιση των εντόμων ή άλλων εχθρών 

χρησιμοποιώντας τα αιθέρια έλαια της ίδιας καλλιέργειας (π.χ ριγανέλαιο), δίνει 

προστιθέμενη αξία στην καλλιέργεια (βιολογικότητα) και συμβάλλει στην 

εξάλειψη επιβλαβών επεμβάσεων στο περιβάλλον. Επίσης, μέρος της 

περιβαλλοντικής ευθύνης της εταιρείας είναι η αποκατάσταση μέρους του 

φυτικού υλικού που παράγεται κάθε χρόνο, πίσω στη φύση, σε συνεργασία με το 

Δασαρχείο. 

Λύσεις 



                                                                                                                    
3. Όσον αφορά την απουσία οργανωμένων εναλλακτικών πρωτοβουλιών, η 

εταιρεία είναι προσανατολισμένη στην εγκατάσταση καθετοποιημένης 

μονάδας παραγωγής ελληνικών αποξηραμένων βοτάνων. Η εταιρεία θέλει να 

λειτουργήσει ως μοχλός προτροπής προς τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, 

ώστε να αξιοποιηθούν ανεκμετάλλευτες εκτάσεις χαμηλής γονιμότητας και με 

ορθή διαχείριση και συντονισμό των ενεργειών να τυποποιήσουμε και τελικά να 

εξάγουμε τις τοπικές παραγόμενες ποσότητες. Επομένως, λύση δεν είναι να 

βγάλουμε τις καλλιέργειες ελιάς, αλλά να αξιοποιήσουμε χέρσες, επικλινείς 

εκτάσεις, σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο (όχι περιοριστικά αλλά ιδανικά από 

300μ), χρησιμοποιώντας ορθές πρακτικές χρήσης και βελτιστοποίησης των 

διαθέσιμων πόρων.  

 

Γιατί η δική μας λύση θεωρείται καλύτερη; 

1. Η ιστοκαλλιέργεια είναι μια μέθοδος με υψηλότερο λειτουργικό κόστος από τις 

παραδοσιακές. Από την άλλη πλευρά, αυτή η μέθοδος είναι πολύ πιο 

παραγωγική, χρησιμοποιείται περιορισμένος χώρος και η διαδικασία είναι 

λιγότερο χρονοβόρα. Δεδομένου ότι όλες οι διεργασίες διεξάγονται υπό 

ασηπτικές, πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες, εξασφαλίζεται η ποιότητα και τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των βοτάνων. Ο συνδυασμός του εργαστηρίου 

μικροπολλαπλασιασμού με το θερμοκήπιο μοσχευμάτων θα ήταν πολύ 

παραγωγικός, ωστόσο οι άρτιες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις μπορούν να 

υποστηρίξουν επάξια το εγχείρημα, στην αρχή του.  

2. Σχετικά με το θέμα της παράνομης συλλογής, η εταιρεία θα συνεργαστεί με το 

Δασαρχείο και θα συμβάλει ενεργά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

προωθώντας την καλλιέργεια των βοτάνων και την αποκατάσταση μέρους του 

φυτικού υλικού που παράγεται κάθε χρόνο, πίσω στη φύση. 

3. Η γεωργική ζωή της περιοχής θα μπορούσε να βελτιωθεί και η εταιρεία θέλει 

να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο συντονισμό των γεωργικών προσπαθειών 

και στη δικτύωση με το εξωτερικό. Για να λειτουργήσει, η μονάδα παραγωγής 

χρειάζεται πρώτες ύλες από τα χωράφια της ευρύτερης περιοχής. Η εταιρεία 

αγοράζει αυτό το φυτικό υλικό, προσφέροντας ένα πρόσθετο εισόδημα στους 

παραγωγούς και αναπτύσσει συνεργασίες με βάση την υποστήριξη των τοπικών 

κοινοτήτων και των γεωργικών συμπράξεων. Επιπροσθέτως, η εταιρεία 

προσφέρει θέσεις εργασίας και προστιθέμενης – αξίας τυποποιημένα προϊόντα 

στην αγορά, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε άλλους παράλληλους 

αγροτικούς κλάδους (π.χ. μελισσοκομία, αγροτουρισμός) να αναπτυχθούν 

περισσότερο. 

 

 

Το πρώτο σύνολο προϊόντων είναι ενδιάμεσο στον κύκλο. Έχει τη μορφή 

πολλαπλασιαστικού υλικού (φυντάνια), που χρησιμοποιείται από τους 

Προϊόντα 



                                                                                                                    
παραγωγούς για την πρώτη εγκατάσταση το χωράφι τους, όπου μετά από ένα 

χρόνο θα τα μεταπωλήσουν με τη μορφή αποξηραμένων βοτάνων στην 

Messinian Hub, με σκοπό την τυποποίηση από την μονάδα παραγωγής της 

εταιρείας. 

Το αντικείμενο αυτής της καμπάνιας αναφέρεται στο δεύτερο σύνολο 

προϊόντων. Μας ενδιαφέρουν εκείνοι οι πελάτες που είναι πρόθυμοι να 

αγοράσουν αποξηραμένα βότανα στην τελική τους μορφή. Οι εφαρμογές αυτών 

των προϊόντων είναι πολυάριθμες και αρκετά εξελιγμένες σε τομείς όπως τα 

Τρόφιμα και Ποτά, τα Φαρμακευτικά Προϊόντα και τα Καλλυντικά. 

Τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά ως αρτύματα στο 

φαγητό, να υποστηρίξουν το ανοσοποιητικό σύστημα, να ενισχύσουν την 

πεπτική διαδικασία, να προστατεύσουν από τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις 

αλλεργίες, να ενισχύσουν μια ισορροπημένη διάθεση και να προωθήσουν την 

απώλεια βάρους. Έρευνες έχουν δείξει ότι διακρίνονται για τις αντιβακτηριακές, 

αντιμυκητιακές και αντισπασμωδικές τους ιδιότητες. Όσον αφορά τον τομέα 

των Τροφίμων και Ποτών και τη δραστηριότητα του Messinian Hub, τα 

αποξηραμένα βότανα διανέμονται σε κανάλια χονδρικής πώλησης. 

Οι χονδρέμποροι τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα delicatessen 

πωλούν τα αποξηραμένα βότανα σε πελάτες τους, είτε ως προϊόντα με δική τους 

ετικέτα, είτε χρησιμοποιώντας ξένα εμπορικά σήματα. Η Messinian Hub προωθεί 

τη δική της ετικέτα αλλά και δουλειές φασόν και προσφέρει εξαιρετικά ποιοτικά 

βιολογικά προϊόντα, διασφαλίζοντας τον έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας και 

παραμένοντας συνεπής στην εταιρικής της ευθύνη. 

 

 
 



                                                                                                                    

 
 

 

 

Ο Βασίλης Νίκας είναι ένας νέος επιχειρηματίας που επιθυμεί 

να συμβάλλει στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών 

γεωργίας στη Μεσσηνία. Πιστεύει στη μεγάλη δυναμική που 

μπορεί να φέρει η συλλογική προσπάθεια και στις μεγάλες 

δυνατότητες των βιολογικών ελληνικών βοτάνων στο 

εξωτερικό. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεν και 

operations manager σε διάφορες ελληνικές εταιρείες. Μόλις κατάλαβε ότι η 

εργασία ως υπάλληλος δεν μπορούσε να είναι πλέον συναρπαστική, έκανε μια 

στροφή στην επαγγελματική του ζωή και ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα: η 

Messinian Hub! Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διαχείριση 

Έργων και πτυχίου Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

Σύμπραξη – Εκπρόσωποι 



                                                                                                                    
 

Ο Χρήστος Κουτσοδημητρόπουλος είναι ένας νέος 

επιστήμονας που εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, 

καθώς διατηρεί το δικό του γεωπονικό κατάστημα. Τα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τα θέματα της 

εντομολογίας, της φυτοπροστασίας και της βιολογικής 

καλλιέργειας. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στην αντιμετώπιση 

εντόμων ή ασθενειών των φυτών με αιθέρια έλαια. Υποστηρίζει καινοτόμα έργα 

που ανήκουν στον τομέα της αγροδιατροφής και πιστεύει στην άμεση σύνδεση 

της επιστήμης με την παραγωγή τροφίμων – χωρίς χημικά. Είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού διπλώματος στην Υδροπονία και πτυχίου Bachelor στη Φυτική 

Παραγωγή. 

 

 

 

 
 

 

 

Όπως παρατήρησες προηγουμένως, το τελευταίο μας εξαγωγικό εγχείρημα ήταν 

η Ιταλία και η Γερμανία. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε τις πρώτες πωλήσεις 

μας σε αυτές τις χώρες, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι οι προσπάθειές μας ήταν 

Η Πορεία 

Ορόσημα 



                                                                                                                    
σποραδικές και η έλλειψη χρηματοδότησης υπήρξε μεγάλο εμπόδιο για μια 

αποτελεσματικότερη διείσδυση στις αγορές αυτές. 

Η είσοδος σε μια αγορά μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη αλλά και δαπανηρή. Η 

προσέγγιση διείσδυσης σε πλήρη κλίμακα δεν θα μπορούσε να είναι εφικτή την 

παρούσα φάση, επομένως αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε λιγότερο δαπανηρές 

μεθόδους και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα online εργαλεία. 

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να καλύψουμε το κόστος ”media kit”μιας 

διαφημιστικής εταιρείας, τους μισθούς δύο ακόμη πωλητών και το κόστος 

αναλωσίμων και πωληθέντων που απαιτούνται για μεγαλύτερες παραγγελίες 

βοτάνων, από ότι συνήθως πραγματοποιούσαμε. Θα θέλαμε να μεγαλώσουμε 

τον ήδη υπάρχον μηχανισμό πωλήσεων και χρειαζόμαστε την οικονομική 

υποστήριξή σας προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επίσης, έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, έχουν 

προγραμματιστεί όλα τα βήματα και έχουν καθοριστεί όλες οι απαραίτητες 

προτεραιότητες για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την επέκταση των 

επιχειρηματικών μας εργασιών. Ελπίζουμε, με την δική σου στήριξη, να 

καταφέρουμε να πιάσουμε το στόχο της παρούσας καμπάνιας (€55.000) και να 

ξεκινήσουμε την εφαρμογή του σχεδίου επέκτασης το Φεβρουάριο του 2018. 

 

 

Ξέρεις κάποιον που θα ήταν εξίσου ενθουσιασμένος με το σκοπό και τη 

δραστηριότητα της Μεσσηνιακό Hub; Παρακαλούμε μοιράσου την καμπάνια 

μας στα δικά σου δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Το να μοιράζεσαι σημαίνει 

ότι νοιάζεσαι! 

 

Προσπάθουμε καθημερινά για να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο και την 

ελληνική οικονομία. Αν ενστερνίζεσαι το όραμά μας και θεωρείς ότι μπορείς να 

στηρίξεις την καμπάνια μας, παρακαλούμε ακολούθησε τον παρακάτω 

σύνδεσμο 

https://katanareward.opencircleproject.com/campaign/139/integrated-

production-cycle-of-greek-herbs 

 

...και διάλεξε το ποσό συνεισφοράς σου με αντίστοιχα υπέροχα δώρα, πατώντας 

”Choose Reward” στη λίστα ”Contribute for Rewards”! 

 

Μοιράσου/Ψήφισέ το 

https://katanareward.opencircleproject.com/campaign/139/integrated-production-cycle-of-greek-herbs
https://katanareward.opencircleproject.com/campaign/139/integrated-production-cycle-of-greek-herbs

