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Γιεθνής Έκθεζη «Πράζινη Δβδομάδα» (Internationale Grüne Woche) 2020 

Η Έθζεζε «Γηεζλήο Πξάζηλε Δβδνκάδα» (International Green Week/Internationale Grüne 

Woche), ε νπνία απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο δηεζλείο θαηαλαισηηθέο εθζέζεηο αγξνην-

θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία, είρε εθέηνο σο ηηκώκελε ρώξα ηελ Κξναηία. Ο 

αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ, πξνεξρόκελνο από 75 ρώξεο, ζύκθσλα κε ηνλ Δθζεζηαθό Οξγαληζκό 

Βεξνιίλνπ, μεπέξαζε ηα 400.000 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη 90.000 εκπνξηθνί επηζθέπηεο (2019: 

85.000). Σηελ 85
ε
 Πξάζηλε Δβδνκάδα δαπαλήζεθαλ γηα θαηαλαισηηθνύο ζθνπνύο πάλσ από 

€52 εθαη. (2019: €51 εθαη.), ζπκκεηείραλ 1.180 εθζέηεο (2019: 1.751), από 72 ρώξεο, ελώ ηα 

εθζεζηαθά πεξίπηεξα θαηέιαβαλ 129.000 η.κ. (2019: 125.000 η.κ.) εθζεζηαθνύ ρώξνπ. Σηελ 

«Πξάζηλε Δβδνκάδα» 2020 δελ ππήξμαλ ειιεληθέο ζπκκεηνρέο. 

Σηα δηάθνξα panels εηδηθώλ, ηα νπνία δηνξγαλώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο, επίθεληξν 

ησλ ζπδεηήζεσλ ππήξμαλ νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε γεσξγία θαη ε βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηηο πξνηεηλόκελεο ιύζεηο λα εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο 

βηώζηκεο θαη νηθνινγηθέο κεζόδνπο παξαγσγήο, νη νπνίεο δελ εμαληινύλ ηνπο πόξνπο. 

Σπδεηήζεθε επίζεο, ε πνηόηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ζπζηαηηθώλ ηξνθίκσλ, ε επεκεξία ησλ δώσλ 

θαη ε δηαζθάιηζε ηεο παγθόζκηαο πξνζθνξάο ηξνθίκσλ. Τν θίλεκα “Fridays for Future” 

ζπκκεηείρε γηα πξώηε θνξά ζηελ «Πξάζηλε Δβδνκάδα 2020». Πνιύ πςειή επηζθεςηκόηεηα 

είρε, επίζεο, ην λέν ζπλδπαζκέλν πεξίπηεξν παξαγσγώλ από 14 αθξηθαληθέο ρώξεο, νη νπνίνη 

εμέζεηαλ εμαγώγηκα αγαζά ζηελ Δπξσπατθή αγνξά. Δπηηπρία ζεκείσζε θαη ε εθδήισζε 

Hippologica (24–26 Ιαλνπαξίνπ), ηππηθό γεγνλόο γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο ηππαζίαο.  

Η επόκελε, 86
ε
 «Πξάζηλε Δβδνκάδα – Internationale Grüne Woche 2021» ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

από 15 έσο 24 Ιαλνπαξίνπ 2021, ζην Βεξνιίλν. 

Παγκόζμιο Forum Σροθίμων και Γεωργίας και 12
η
 ύνοδος ηων Τποσργών Γεωργίας 

Όπσο θάζε ρξόλν, παξάιιεια κε ηελ «Πξάζηλε Δβδνκάδα 2020» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Βεξνιίλν (18.1.2020) θαη ε 12
ε
 Σύλνδνο ησλ Υπνπξγώλ Γεσξγίαο, ε νπνία ιακβάλεη ρώξα 

εηεζίσο, ζην πιαίζην ηνπ Παγθνζκίνπ Forum Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (Global Forum for Food 

and Agriculture/GFFA) θαη ζεκαηνδνηεί, ηαπηόρξνλα, ηελ έλαξμε ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο. Σην 

θεηηλό Forum, ην νπνίν είρε ζέκα «Food for everyone – diverse, safe and sustainable», 

ζπκκεηείραλ 71 Υπνπξγνί Γεσξγίαο από όιν ηνλ θόζκν, πξνζθεθιεκέλνη ηεο γεξκαλίδαο 

Υπνπξγνύ Γεσξγίαο θαο Julia Klöckner, ελώ ζπλνιηθά 2.000 ζπκκεηέρνληεο από ηνλ πνιηηηθό, 

επηρεηξεκαηηθό, εξεπλεηηθό θαη θνηλσληθό ρώξν παξεπξέζεζαλ ζηηο ζπδεηήζεηο. 

Τελ Διιάδα εθπξνζώπεζε ν Υπνπξγόο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θ. Μαπξ. Βνξίδεο 

θαη ν θ. Κσλ. Μπαγηλέηαο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο 

Κνηλνηηθώλ Πόξσλ ηνπ ΥΠΑΑΤ, ελώ ηελ ειιεληθή απνζηνιή ζηηο εξγαζίεο ηνπ Forum, θαζώο 

θαη κέζσ παξνπζίαο ζηε Γηεζλή Έθζεζε, ζπλόδεπζε θαη ππνζηήξημε ην Γξαθείν ΟΔΥ ηεο 

Διιεληθήο Πξεζβείαο Βεξνιίλνπ. 


