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“Η τρέλα στο πιάτο μας:  
Επιστήμη και πολιτική στη διατροφή μας”

Παντελής Ζωιόπουλος, 2012

Στην εποχή μας η Επιστήμη, και κατ’ επέκταση η Έρευνα, κινείται με υψηλές ταχύτητες, αλλά 
πολλές φορές επικρατεί σύγχυση ως προς το ποιος είναι ο σκοπός και ποιος ο στόχος, αφού 
το ανθρώπινο μυαλό αδυνατεί να παρακολουθήσει τις γρήγορες εξελίξεις. Αυτό έχει σαν 
συνέπεια, ορισμένες φορές, τα αποτελέσματα της επιστήμης να διαφεύγουν των δυνατοτήτων 
μας για μια ενδελεχή επεξεργασία των δεδομένων, κυρίως λόγω της αδυναμίας μας να εφαρ-
μόσουμε αξιόπιστους ελέγχους πάνω σε ορισμένες φάσεις των παραγωγικών διαδικασιών. Η 
υπόθεση της παραγωγής των τροφίμων αποτελεί μια ατέλειωτη περιπέτεια. 
Το Βιβλίο περιέχει τα παρακάτω 10 κεφάλαια: 1) Προλεγόμενα: Γιατί και πώς. 2) Εισαγωγή: 
Στο λαβύρινθο της παραγωγής τροφίμων. 3) Προϊόντα συμβατικά: Η χημεία στο πιάτο μας. 
4) Προϊόντα «μεταλλαγμένα»: Food ή feed; 5) Προϊόντα οικολογικά: Στρέβλωση και λεη-
λάτηση. 6) Οι τρελές αγελάδες: Το “πριόν(ι)”. 7) Σεισμοί και μετασεισμοί: Από τις ορμόνες 
στις διοξίνες. 8) Επιστήμη και επιστήμονες, πολιτική και πολιτικοί, επιστήμη και πολιτική: 
Θολούρα στην ανεμοδούρα ψάχνοντας για… σημαδούρα. 9) Η «δόξα του κρύσταλλου»: Περί 
διαφάνειας. 10) Αντί επιλόγου: Το άλφα της αβύσσου ή του Κενταύρου; Περί μέτρου ή μέσης 
οδού και μια… χαραμάδα αισιοδοξίας.
Το παρόν πόνημα έχει εμπνευστεί από την ποίηση του Νίκου Καββαδία και αποτελεί χρή-
σιμο εγχειρίδιο για φοιτητές Επιστήμης Τροφίμων, Ζωικής Παραγωγής, αλλά και γενικώς 
γεωτεχνικούς, καθώς και τον απλό καταναλωτή που ενδιαφέρεται για τη διατροφή του.

Το Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων, με τις διάφορες μορφές του έκλεισε 50 
χρόνια ζωής από την ίδρυσή του, το 1961. Έγινε γιατί κάποιοι αναγνώρισαν την αναγκαιότητα 
της έρευνας για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας και πολλοί περισσότεροι μόχθησαν για να 
εκπληρώσει το στόχο του και να φτάσει στη σημερινή του μορφή. Και το αποτέλεσμα τους 
δικαίωσε. Η χώρα, με τη συμβολή και του Ινστιτούτου τα τελευταία 50 χρόνια εκσυγχρόνισε 
σημαντικά την ελαιοκαλλιέργεια, τριπλασίασε την παραγωγή ελαιολάδου και βελτίωσε σημα-
ντικά την ποιότητά του. Εκσυγχρονίσθηκε η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών (νέες ποικιλίες, 
υποκείμενα κ.λπ.).

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της αγροτικής έρευνας στα Χανιά για 
να διαφανεί η συμβολή της στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη και όχι μόνο. 
Αναφέρονται οι υποδομές που δημιουργήθηκαν με προσπάθειες 50 χρόνων, τα προγράμματα 
που υλοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας με πρακτικό ενδιαφέρον αλλά και τα 
προβλήματα και οι προοπτικές του Ινστιτούτου. Δίδονται επίσης πληροφορίες για τις συνερ-
γασίες του με διεθνείς οργανισμούς (IOC, EE κ.λπ.), Πανεπιστήμια και διάφορους φορείς. 
Η παράθεση αυτών των στοιχείων αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη του έργου και της όλης 
προσφοράς του Ινστιτούτου όσο και στην ενημέρωση των φορέων, των αγροτών και κάθε 
ενδιαφερόμενου για τις προοπτικές που δημιουργούνται ώστε αυτό να σταθεί αρωγός στην 
προσπάθεια της αειφορικής αγροτικής ανάπτυξης. 

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελιά και το ελαιόλαδο σε πα-
γκόσμιο επίπεδο και είναι ένας πρεσβευτής της Κρήτης και της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η στελέχωσή του με ανθρώπινο 
δυναμικό (ερευνητές κ.λπ.) και η αναβάθμισή του, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο πρωτογενής τομέας μπορεί να παίξει 
πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, είναι επιβεβλημένη. Η ελληνική γεωργία, πέρα από τις υποδομές, χρειάζεται 
ανθρώπους που να διαθέτουν όραμα, φαντασία, πάθος για δουλειά και πιο πολύ ίσως από κάθε άλλη φορά, γνώσεις. 

1961 – 2011 
50 χρόνια προσφοράς στην αγροτική ανάπτυξη 

Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων

Το παρόν διατίθεται Δωρεάν 
από το Ινστιτούτο Ελαίας & 
Υποτροπικών Φυτών
Χανίων, τηλ.: 28210 83442, 
e-mail:kchartz@nagref-cha.gr

Εκδόσεις: ΑΡΜΟΣ 
www.armosbooks.gr  
Σελ. 192, Τιμή: 12.7 € 
ISBN 978-960-527-725-3


