“Αρωματικά Σιδερών”
Αγρόκτημα αρωματικών Φυτών-Βότανων
Τα Σιδερά Κοζάνης είναι χωριό της Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε
υψόμετρο 1000 μέτρων. Βρίσκεται στις παρυφές του όρους Άσκιο (Σινιάτσικο) στο
κέντρο ενός γεωγραφικού τριγώνου των πόλεων Κοζάνης, Πτολεμαϊδας και Σιάτιστας
και απέχει 25 χιλ και από τις τρεις πόλεις.
Τέκνα αγροτικών οικογενειών και οι δύο, ο Οδυσσέας Αναστασιάδης πτυχιούχος
Διοικητικής Τεχνολογίας και Πληροφορικής και η σύζυγος μου Αναστασία Δουλδούρα,
πτυχιούχος Βοηθών Λογιστικής και κατά κύριο επάγγελμα Αγρότισσα, ξεκινήσαμε το
έτος 2007 να καλλιεργούμε αρωματικά φυτά.
Κίνητρα μας η αγάπη για την μάνα γη και η ιδιαίτερη σχέση μας με την φύση.
Στην προσπάθεια μας αυτή βρήκαμε αρωγούς, τους γονείς μας και βέβαια τα
συγγράμματα σπουδαίων Πανεπιστημιακών δασκάλων. (Γκόλιαρης, Μαλούπα,
Χατζοπούλου κλπ)
Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2007, όταν ένα πρωινό βρεθήκαμε στις κορυφές του
τοπικού μας βουνού του Σινιάτσικου, μαζεύοντας Τσάι του Βουνού για δικιά μας χρήση.

Το σπορείο μας

Το κεντρικό μας αγρόκτημα

Εκείνο το καλοκαίρι περπατήσαμε σχεδόν όλα τα βουνά της πατρίδας μας.
Όπου πηγαίναμε βγάζαμε από μία ρίζα Τσαγιού του Βουνού και Μέντας άγριας. Το
όνειρο μας ήταν να δημιουργήσουμε δικά μας φυτά, με απώτερο σκοπό την
συστηματική καλλιέργεια τους στα χωράφια μας.
Θέλαμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας ξεχωριστά φυτά, που θα είχαν κάτι από όλα
τα φυτά των διαφόρων περιοχών της πατρίδας μας. Έτσι και με την βοήθεια
πανεπιστημιακών κειμένων, τις συμβουλές τοπικών γεωπόνων και των μελισσών,
καταφέραμε τον Σεπτέμβριο του 2014 να φυτεύσουμε τα δικά μας δημιουργήματα.
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Φυτεύσαμε περίπου 700 φυτά Τσαγιού, 50 φυτά Μέντας άγριας και 20 φυτά
Φασκόμηλου.
Το αποτέλεσμα φάνηκε στην πρώτη σοδειά των φυτών μας τον Ιούλιο του 2015.
Είχαμε στα χέρια μας το αποτέλεσμα προσπάθειας 8 ετών.
Δικαιωθήκαμε κι αυτό είναι, που μας ώθησε, να ξεκινήσουμε εντατικά την
καλλιέργεια αρωματικών φυτών.
Σήμερα καλλιεργούμε ξερικά και χωρίς φυτοφάρμακα και λιπάσματα Τσάι του
Βουνού, Θυμάρι, Λεμονοθύμαρο, Μέντα άγρια, Ρίγανη, Φασκόμηλο, Δυόσμο και
Δενδρολίβανο σε ιδιόκτητα κτήματα 10 στρεμμάτων.
Όλα τα φυτά είναι δημιουργήματα δικά μας, μεγαλωμένα με ιδιαίτερη φροντίδα και
περιποίηση στα σπορεία μας, για να μεταφυτεύονται σε κτήματα με τις ίδιες
περιβαλλοντικές και εδαφολογικές συνθήκες.
Παράλληλα δημιουργήσαμε και τους κατάλληλους χώρους διαλογής, ξήρανσης και
συσκευασίας.

Το διαλογητήριο μας

Το κεντρικό μας ξηραντήριο

Κτίσαμε μόνοι μας δύο ξηραντήρια 180m2, τα οποία είναι σκεπασμένα με σκεπή από
ξύλο και κεραμίδια. Στο δάπεδο τοποθετήσαμε πλακάκια και σε όλες τις πόρτες και τα
παράθυρα βάλαμε σήτες προκειμένου κατά την διάρκεια της φυσικής ξήρανσης να
υπάρχει άφθονος καθαρός αέρας, χωρίς έντομα και άλλα ξένα σώματα, που θα μείωναν
τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας.
Ανακατασκευάσαμε μια αποθήκη 120m2 και δημιουργήσαμε έναν παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής χώρο διαλογής των προϊόντων, γεγονός που μας βοήθησε να εισάγουμε
την κάθετη λειτουργία επεξεργασίας των προϊόντων από το χωράφι έως την ξήρανση.
Κατασκευάσαμε χώρο 80m2 όπου λειτουργούν το Συσκευαστήριο, η Αποθήκη και ο
Χώρος Επισκέψεων
Είμαστε υπερήφανοι για τα μοναδικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων
μας, που είναι το πλούσιο άρωμα τους, η ιδιαίτερη γεύση τους και βέβαια το
ανοιχτοπράσινο και ζωντανό χρώμα τους.
Στόχος μας δεν είναι η πώληση της μιας φοράς. Θέλουμε και ελπίζουμε στους μόνιμους
και ικανοποιημένους αγοραστές.
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Σκοπός μας είναι η γνωριμία και διάθεση των ποιοτικών μας προϊόντων τόσο στην
ελληνική αγορά, όσο και στην διεθνή. Νοιώθουμε ιδιαίτερα ευτυχείς καθώς οι στόχοι
μας σιγά-σιγά αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα.
Αυτό που επιδιώκουμε είναι οι ειλικρινείς και επωφελείς συνεργασίες τόσο στην
εγχώρια αγορά όσο και στην διεθνή. Για μας δεν υπάρχουν πελάτες, αλλά συνεργάτες.
Ως Έλληνες Αγρότες είμαστε υπερήφανοι για το εγχείρημα μας, καθώς μέσα από την
επιμελημένη και φιλότιμη εργασία μας, αναδεικνύεται παγκόσμια και η Ελληνική
Αγροτιά.
Πορευόμαστε με ιδιαίτερη αφοσίωση στις αρχές μας και στέλνουμε στους έλληνες
αγρότες το μήνυμα μας:
“.....δύσκολη και επίπονη η Αγροτιά. Θέλει δύναμη και δουλειά. Πεποίθηση μας όμως και πιστεύω μας,
είναι ότι ο Έλληνας Αγρότης μπορεί και πρέπει να κάνει την επανάσταση του όχι απέναντι στο Κράτος,
αλλά απέναντι στην νοοτροπία του και στην ετεροχρονισμένη, χτεσινή πρακτική του.
Οφείλει και πρέπει να επιχειρεί με τα δικά του όπλα, που δεν είναι άλλα από το μεράκι, την γνώση,
την παιδεία και την προσαρμογή του στο καθημερινό γίγνεσθαι.....”

Κλείνοντας το σύντομο βιογραφικό μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις κεντρικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ε.Φ.Ε.Τ για την αμέριστη
βοήθεια τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα ήταν παράλειψη μας, να μην αναφέρουμε τους «δικούς» μας ανθρώπους, που με
ιδιαίτερη φροντίδα και επαγγελματισμό συμβάλλουν αποφασιστικά στην δημιουργία και διατήρηση
των ποιοτικών μας προϊόντων. Τους ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς.
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