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Ο οργανωτικός καρπουζάς και συνάµα 
οικονοµολόγος από την Αµαλιάδα, 
Παναγιώτης Πασσάς, θέλει µέσα στα επόµενα 
πέντε χρόνια να καλύψει τις ανάγκες της 
αγοράς σε φρούτα και λαχανικά. Συµµαχοί 
του στην προσπάθεια αυτή, τα αδέλφια 
του Βασίλης και Νίκος, ενώ οι τρεις τους, 
ακολουθούν τον δρόµο που άνοιξε ο, 
πρωτοπόρος σε καλλιεργητικές µεθόδους, 
πατέρας τους, ∆ηµήτρης Πασσάς.

Ένας συνεταιρισµός µε προτεραιότητες 
και 130 επιµελείς βιοκαλλιεργητές ελιάς 
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ροβιών. Με 
γνώµονα την προστασία της παραγωγής 
των µελών του, ο πρωτεργάτης πρόεδρος 
της οργάνωσης Νίκος Βαλλής, πυρηνικός 
µηχανικός ταυτόχρονα, εξηγεί πως η 
συλλογικότητα είναι εκ των ων ουκ άνευ.

ΑΓΡΟΤΗΣ 
της Χρονιάς

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
της Χρονιάς

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦOΣ
της Χρονιάς

Ένας παραγωγός κηπευτικών και καρπουζιών με επιχειρηματικό δαιμόνιο, ο Παναγιώτης Πασσάς από την Αμαλιάδα, 
ένας μελετημένος και οραματιστής κτηνοτρόφος, ο Σοφοκλής Φιλιππίδης από τις Σέρρες και ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός 
από τις Ροβιές Ευβοίας, με ακούραστο ηγέτη τον Νίκο Βαλλή, συναντιούνται φέτος στις τρεις πρώτες θέσεις 
των βραβείων Αγρότης της Χρονιάς, που διοργανώνει για 10η συνεχή χρονιά η Agrenda

Η ενηµέρωση είναι τρόπος ζωής για 
τον 36χρονο Σοφοκλή Φιλιππίδη από 
τις Σέρρες, ο οποίος κυνηγά όλες τις 
εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση 
µιας σύγχρονης κτηνοτροφικής µονάδας. 
Η κτηνοτροφία είναι οικογενειακή 
παράδοση στην περίπτωση του Σερραίου 
αγελαδοτρόφου, η επιτυχία όµως και 
τα µελλοντικά σχέδια για µεταποίηση, 
προσωπικό του στοίχηµα.
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Από µικρό παιδί µάθαινε παίζοντας 
µέσα στα χωράφια δίπλα στον πατέ-
ρα του, ο 32χρονος σήµερα Πανα-
γιώτης Πασσάς από την Αµαλιάδα. 
Όταν µεγάλωσε ήξερε µε τι ήθελε 
να ασχοληθεί, τόσο αυτός όσο και ο 
κατά δύο έτη µεγαλύτερος αδερφός 
του Βασίλης. Ωστόσο, έκαναν και οι 
δυο τους µια στάση στην Αθήνα, για 
να σπουδάσουν οικονοµικά. Τα φώ-
τα της πόλης δεν συνεπήραν τα φι-
λόδοξα αγροτόπαιδα, τα οποία µε το 
πτυχίο στο χέρι βάλθηκαν να αυξή-
σουν την πατρική γη και περιουσία. 

Έτσι, µε βήµατα µεθοδικά και απο-

φασιστικά, έκαναν τα 300 στρέµµατα 
του πατέρα τους 1.100 στρέµµατα, ε-
νώ το µεγάλο άλµα έγινε όταν ύστερα 
από την ένταξή τους στον αναπτυξια-
κό νόµο το 2010, προχώρησαν σε ε-
πένδυση ύψους 1 εκατ. ευρώ, φτιάχνο-
ντας ένα υπερσύγχρονο συσκευαστή-
ριο µε ψυκτικούς θαλάµους και γραµ-
µές τυποποίησης προϊόντων. 

Το βασικό προϊόν της επιχείρησης 
είναι το καρπούζι, η παραγωγή του ο-
ποίου φτάνει τα 5.500 τόνους και εί-
ναι σε βαθµό 100% καθετοποιηµένη. 
Τα δυο αδέρφια καλλιεργούν και 200 
στρέµµατα πατάτας µε παραγωγή 1.200 

τόνους, ενώ από το 2015 έστησαν τα 
δικά τους θερµοκήπια, στα οποία καλ-
λιεργούν καρπούζια και µαρούλια.

Στους άµεσους στόχους της επιχείρη-
σης είναι η περαιτέρω αύξηση της γης 
και η κατασκευή περισσότερων θερ-
µοκηπίων, µε στόχο να αυξήσουν το 
µερίδιο που έχουν στην εγχώρια αγο-
ρά, αλλά και σε αυτές του εξωτερικού, 
όπως Ιταλία, Γερµανία και Ολλανδία. 
Για το λόγο αυτό, οι δυο επιχειρηµατί-
ες, που σύντοµα θα γίνουν τρεις, όταν 
αποφοιτήσει ο γεωπόνος τρίτος αδερ-
φός, βάζουν βαθειά το χέρι στην τσέπη, 
επενδύοντας 250.000 ευρώ ετησίως.

Μαθητής πέµπτης δηµοτικού ήταν το 1992 ο Σοφο-
κλής Φιλιππίδης όταν πουλούσε πόρτα-πόρτα το γά-
λα από τις δέκα αγελάδες που διατηρούσε ο πατέρας 
του στο χωριό Γάζωρος στις Σέρρες. Λίγα χρόνια αρ-
γότερα το ζωικό κεφάλαιο διπλασιάστηκε και η µονά-
δα εγκαταστάθηκε µερικά χιλιόµετρα έξω από το χω-
ριό, ενώ τότε προέκυψε η συνεργασία µε µεγάλη γα-
λακτοβιοµηχανία. Μέχρι το 2008 οι αγελάδες αριθ-
µούσαν 75 µάνες και 75 παράγωγα. Τότε ήταν που ο 
Σερραίος κτηνοτρόφος έχασε τον πατέρα του και α-
ποφάσισε να ηγηθεί της οικογενειακής επιχείρησης. 

Σήµερα η επιχείρηση διαθέτει ένα ζωικό κεφάλαιο 
200 αγελάδων της φυλής Χολστάιν και άλλα 200 παρά-
γωγα, από τα οποία ο 36χρονος κτηνοτρόφος παράγει 
γύρω στους πέντε τόνους ηµερησίως. Παράλληλα µε τα 
ζώα, αυξήθηκαν και οι καλλιεργούµενες εκτάσεις τις ο-
ποίες διατηρούσε από παλιά η οικογένεια Φιλιππίδη για 
την παραγωγή ζωοτροφών, φτάνοντας τα 1.500 στρέµ-
µατα γεµάτα µε καλαµπόκι, τριφύλλι και σιτοσίκαλη.

Ο απαραίτητος και σύγχρονος εξοπλισµός των εγκατα-
στάσεων, οι οποίες καλύπτουν 6.500 τ.µ., περιλαµβάνει 
ένα αρµεκτήριο 2x8 θέσεων και ένα ροµποτικό σύστηµα 
άλµεξης Gea Monobox, καθώς και µηχανισµό αυτόµατου 
καθαρισµού της κοπριάς, ανεµιστήρες, σύστηµα υδρονέ-
φωσης, βυτίο λυµάτων, µύλο ζωοτροφών, ενώ οι συνο-
λικές επενδύσεις ανέρχονται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ. 

Εκτός από το γάλα που διατίθεται σε µεγάλη γαλακτο-
βιοµηχανία, η κτηνοτροφική µονάδα παράγει και περί 
τους 36 τόνους κρέατος, οι οποίοι διατίθενται στο νοµό 
Σερρών, µέσω συµβολαιακής µε αλυσίδα σούπερ µάρκετ.   

Στην επιχείρηση απασχολούνται εκτός από τον Σο-
φοκλή Φιλιππίδη, τα δύο αδέρφια του και ακόµα επτά 
άτοµα, ενώ το επόµενο βήµα, το οποίο βρίσκεται ήδη 
υπό υλοποίηση και θα λειτουργήσει µέσα στο έτος, εί-
ναι η κατασκευή µιας µονάδας βιοαερίου δυναµικότη-
τας 250 kw µε προέκταση στα 500 kw µε κόστος ενός ε-
κατ. ευρώ. Μέσα στα πλάνα της οικογενειακής επιχείρη-
σης βρίσκεται και η δηµιουργία µονάδας µεταποίησης. 

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σοφοκλής ΦιλιππίδηςΠαναγιώτης Πασσάς

Είναι 
αξιοσηµείωτο 
ότι όλες οι 
επενδύσεις της 
επιχείρησης 
γίνονται µε 
ίδια κεφάλαια 
και µηδενικό 
δανεισµό.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣΜε υποδοµές, τεχνολογικό εξοπλισµό και 

επένδυση στη γη, τα αδέρφια Πασσά διατηρούν 
µια από τις µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις στην 

αγροτική περιοχή της Ηλείας, στοχεύοντας 
στην κατάκτηση της εγχώριας αγοράς.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Το όραµα κατασκευής µονάδας βιοαερίου 
και µονάδας µεταποίησης στη συνέχεια, δεν 

αφήνουν στάσιµο τον Σοφοκλή Φιλιππίδη.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 
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Ο ελαιώνας των Ροβιών δηµιουργήθηκε από 
τον Αντώνη Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο που 
λάτρευε το δέντρο - σήµα κατατεθέν της Μεσο-
γείου και επεκτείνεται από την παραλία µέχρι 
τους πρόποδες των γύρω βουνών, Καβαλάρη 
και Τελέθριον. Τον ελαιώνα αυτό, που καλύ-
πτει περίπου 3.500 στρέµµατα και 70.000 ελαι-
όδεντρα, παραχώρησε στους εργαζόµενους σε 
αυτόν η κόρη του Αντώνη Παπαδόπουλου Άν-
να, ενώ οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας της ε-
λιάς παραχωρήθηκαν στον Αγροτικό Συνεται-
ρισµό Ροβιών, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το 1981 και µέχρι σήµερα, κύρια δραστηρι-
ότητά του είναι η συγκέντρωση, επεξεργασία, 
συσκευασία και εµπορία της παραγωγής του ε-
λαιώνα σε επιτραπέζιες ελιές. Τα 130 µέλη του, 
στα οποία µοιράστηκε ο αρχικός ελαιώνας σε τε-
µάχια 50 ως 100 στρεµµάτων, εφαρµόζουν βιο-
λογικές πρακτικές καλλιέργειας, µε τους τελευ-

ταίους Ροβιώτες παραγωγούς να εγκαταλείπουν 
το 2011 τη συµβατική φύτευση. 

Αυτό που ξεχωρίζει το συνεταιρισµό Ροβιών, 
είναι αφενός η ρηξικέλευθη σκέψη σε ό,τι αφο-
ρά τις καλλιεργητικές τακτικές των αγροτών και 
αφετέρου το συλλογικό πνεύµα που χαρακτηρί-
ζει τα µέλη του, µε το οποίο κατάφεραν να προσ-
δώσουν υπεραξία στον τόπο και το προϊόν τους 
και να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισµό. 

Ηγέτης αυτής της προσπάθειας είναι ο Νίκος 
Βαλλής, ο οποίος θεωρεί πως η ολοκληρωµέ-
νη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής είναι 
η ισόρροπη µέριµνα για το περιβάλλον και για 
την ποιότητα των προϊόντων. Περιβάλλον όµως, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο και πυρηνικό µηχα-
νικό, δεν είναι µόνο η φύση, αλλά για τους πα-
ραγωγούς είναι και το εργασιακό περιβάλλον, 
για τους δε καταναλωτές τα τρόφιµα, που πρέ-
πει να είναι απολύτως ασφαλή.

Όταν ξεκινάς τη σταδιοδροµία σου 
µε τρεις χοιροµητέρες -από την 
οικογενειακή περιουσία- και 
φθάνεις να καλλιεργείς 
περισσότερα από χίλια στρέµµατα 
παραγωγικής έκτασης στον 
θεσσαλικό κάµπο, σίγουρα κάτι 
έχεις κάνει καλά. Αυτή είναι η 
διαδροµή του Νίκου Βαρδούλη, ο 
οποίος το 1971 δεν δίστασε να 
επενδύσει στην πρώτη 
βαµβακοσυλλεκτική ΣΠΕΚΑ στα 
«Βαλτούδια» του Νέσσωνα, 
συνδυάζει άριστα την άρδευση µε 
τη θρέψη των φυτών, καταγράφει 
ρεκόρ στρεµµατικών αποδόσεων 
και δηλώνει πίστη στη συνεργασία. 
Θεωρείται µέντορας στο βαµβάκι, 

ενώ το «καλάθι» της οικογενειακής 
εκµετάλλευσης (τη διαχειρίζεται 
µαζί πλέον µε τα παιδιά του), 
περιλαµβάνει επίσης βιοµηχανική 
ντοµάτα, όσπρια και σκληρό σιτάρι. 
Χειρίζεται τα ζητήµατα µε τρόπο 
επιστηµονικό και διατηρεί στενή 
συνεργασία µε την αφρόκρεµα 
των εταιρειών εισροών. 
Παρ' ότι ακόµα µάχιµος, η τιµητική 
διάκριση αναγνωρίζει στο 
πρόσωπό του µια λαµπρή πορεία. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ

 ΝΙΚΟΣ ΒΑΡ∆ΟΥΛΗΣ

Η προστασία της παραγωγής των µελών 
είναι στην κορυφή της λίστας επιδιώξεων 

του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ροβιών, όπου 
η βιολογική καλλιέργεια και η παραδοσιακή 

επεξεργασία της α' ύλης, γίνονται µε γνώµονα 
τη δηµιουργία προϊόντων µε νόηµα. 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΚΑΛΕΣ ΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ροβιών
Όταν ξεκινάς τη σταδιοδροµία σου 
µε τρεις χοιροµητέρες -από την 
οικογενειακή περιουσία- και 
φθάνεις να καλλιεργείς 
περισσότερα από χίλια στρέµµατα 
παραγωγικής έκτασης στον 
θεσσαλικό κάµπο, σίγουρα κάτι 
έχεις κάνει καλά. Αυτή είναι η 
διαδροµή του Νίκου Βαρδούλη, ο 
οποίος το 1971 δεν δίστασε να 
επενδύσει στην πρώτη 
βαµβακοσυλλεκτική ΣΠΕΚΑ στα 
«Βαλτούδια» του Νέσσωνα, 
συνδυάζει άριστα την άρδευση µε 
τη θρέψη των φυτών, καταγράφει 
ρεκόρ στρεµµατικών αποδόσεων 
και δηλώνει πίστη στη συνεργασία. 
Θεωρείται µέντορας στο βαµβάκι, 

ενώ το «καλάθι» της οικογενειακής 
εκµετάλλευσης (τη διαχειρίζεται 
µαζί πλέον µε τα παιδιά του), 
περιλαµβάνει επίσης βιοµηχανική 
ντοµάτα, όσπρια και σκληρό σιτάρι. 
Χειρίζεται τα ζητήµατα µε τρόπο 
επιστηµονικό και διατηρεί στενή 
συνεργασία µε την αφρόκρεµα 
των εταιρειών εισροών. 
Παρ' ότι ακόµα µάχιµος, η τιµητική 
διάκριση αναγνωρίζει στο 
πρόσωπό του µια λαµπρή πορεία. 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ
ΝΙΚΟΣ ΒΑΡ∆ΟΥΛΗΣ
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ΦΙΝΑΛΙΣΤ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ

ΣΥΚΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 CLUSTER CAMPUS

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Yara Hellas  Μέγας Χορηγός,

Eurobank |Eurobank |Eurobank  Mitsubishi Motors  |  Agrotech SA  |  
Interamerican  |  BASF  |  Gruppo Pieralisi  Χορηγοί

Olymp Konstantopoulos SA  |  Foodstandard  Υποστηρικτές
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