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Βαδίζουμε σε μία νέα αρχή 

Είμαστε κινηματογραφιστές με πολύ μεγάλη εμπειρία και πλούσιο βιογραφικό 

σε κινηματογράφο, τηλεόραση, διαφήμιση. Βιώνοντας οικονομικές δυσκολίες 

λόγω της κρίσης, παρακολουθήσαμε για κάποιους μήνες εκπαιδευτικά 

σεμινάρια σχετικά με τις εναλλακτικές καλλιέργειες στη χώρα μας. Έτσι, 

συνδυάζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία από την δουλειά μας ως 

κινηματογραφιστές, μας ήρθε η ιδέα της δημιουργίας ταινιών πάνω στην 

εκπαίδευση των ανθρώπων που θέλουν να αφήσουν τις μεγάλες πόλεις και να 

επιστρέψουν στη μητέρα γη. Εκπαιδευτικές ταινίες, με θέμα την εκμάθηση σε 

βάθος και με κάθε λεπτομέρεια, της καλλιεργητικής τεχνικής "νέων" προϊόντων 

πολύ υψηλής διατροφικής και φαρμακευτικής αξίας και εξαιρετικής οικονομικής 

απόδοσης.  
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Πρόκειται για γκάμα προϊόντων που ήδη καταναλώνονται με αυξανόμενη 

ζήτηση στην παγκόσμια αγορά, το δε έδαφος και οι κλιματολογικές συνθήκες 

της χώρας μας τα ευνοούν ώστε να παράγουν εξαιρετική ποιότητα: Goji berry, 

αλόη, φραγκόσυκο, χαρουπιά, στέβια, μύρτιλο, ρόδι και άλλα έξι προϊόντα 

αποτελούν την θεματολογία της πρώτης μας σειράς. Αξίζει ν’ ασχοληθείτε μαζί 

τους.  

 

Η Ελλάδα προχωρά και αλλάζει μέσα από την παράδοση 

Ελλάδα. Μια χώρα της οποίας ο πρωτογενής τομέας παράγει πρώτης ποιότητας 

προϊόντα, εισάγει περισσότερο από το 40% των τροφίμων της. Η ανάπτυξη της 

Γεωργίας υπήρξε ιστορικά η βάση για την ανάπτυξη της οικονομίας και του 

παγκόσμιου πολιτισμού. Εδώ και 5 χρόνια, νέοι άνθρωποι με σύγχρονες ιδέες, 

έχουν ξεκινήσει βιολογικές εναλλακτικές καλλιέργειες στην χώρα μας με φυτά 

όπως το goji berry και η αλόη έχοντας πολύ θετικά αποτελέσματα από την 

συγκομιδή και την οικονομική απόδοση των προϊόντων δημιουργώντας 

παράλληλα clusters και συνεργατικά κοινωνικά συμβόλαια. Η EarthProSeed με 

τις τεχνικές ταινίες τεκμηρίωσης εκπαιδευτικού χαρακτήρα που προτείνει, θέλει  
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να δώσει βιώσιμες λύσεις για όσους ονειρεύονται μια ζωή μακριά από τις 

πολυπληθείς μεγαλουπόλεις με ένα μικρό κομμάτι κλήρο για καλλιέργεια που 

θα τους αποδίδει το ’’ευ ζην’’ ενισχύοντας την καλή λειτουργία του 

περιβάλλοντος και του πλανήτη.  

 

 

 

Προχωράμε και εμείς στη δημιουργία 

Δουλεύουμε εδώ και δύο χρόνια επάνω στην ιδέα μας, και με μεγαλύτερη 

δύναμη και πίστη αφ’ ότου συνειδητοποιήσαμε ότι κάτι παρόμοιο δεν έχει 

προηγούμενο παγκοσμίως ούτε σε μορφή ταινίας ούτε στον κυβερνοχώρο. Έτσι 

αποφασίσαμε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, ένεκα οικονομικής κρίσης, να 

ξεκινήσουμε τα γυρίσματα για τo goji berry. Ευτυχώς βρήκαμε τον Σωτήρη 

Κόλλια ένα πολύ καλό καλλιεργητή παραγωγό, ήδη εξαιρετικό συνεργάτη μας, 

και από τον Μάρτιο του 2015 έχουμε ξεκινήσει την πρώτη μας εκπαιδευτική 

ταινία. Όμως η κρίση βαθαίνει και ο χρόνος μικραίνει, έως το τέλος του 2015 

θέλουμε να τελειώσουμε τόσο με τα γυρίσματα όσο και με το post production,  
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ώστε αρχές του 2016 να έχουμε την πρώτη μας ταινία έτοιμη. H ταινία θα είναι 

διαθέσιμη για διεθνή διανομή μέσα από το website της EarthProSeed το οποίο 

θα παρέχει παράλληλα πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις των καλλιεργειών 

και της αγοράς.  

 

Θέλουμε τη συμμετοχή σας για να πετύχουμε το στόχο μας 

Θέλουμε να μας στηρίξετε γιατί πιστεύουμε ότι ολοκληρώνοντας την πρώτη μας 

ταινία, δεν θα σταματήσουμε εκεί.  

Το 2016 έχουμε προγραμματίσει να ολοκληρώσουμε την αλόη, την χαρουπιά και 

το φραγκόσυκο και άλλα 3 προϊόντα το 2017 ούτως ώστε το 2018 να 

διαθέτουμε 7 προϊόντα προς διανομή και έτσι να συνεχίσουμε. 
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Χάρη σε σας, η ΕathProSeed θα είναι μια πραγματικότητα με παγκοσμίως 

εμπορεύσιμα προϊόντα που θα υποστηρίζουν βιώσιμες λύσεις για μια καλύτερη 

ζωή, σ’ ένα καθαρό περιβάλλον. 

Δημιουργούμε συνθήκες για βιώσιμες λύσεις που εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα 

σωστή διατροφή και σταθερό εισόδημα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα βασικού πυλώνα της οικονομίας κάθε χώρας.  

Προτείνουμε διέξοδο για τις νέες γενιές να μείνουν στην χώρα μας και να 

ασχοληθούν με τη φύση και την γη ώστε να δημιουργήσουν τις συνθήκες για το 

μέλλον αυτών και των παιδιών τους.  

Οι εκπαιδευτικές μας ταινίες είναι πολύ χρήσιμες τόσο για την Γεωπονική 

Πανεπιστημιακή Κοινότητα όσο και για κάθε άνθρωπο που θέλει να ξέρει τι 

τρώει και πως αυτό καλλιεργείται.  
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Σας ευχαριστούμε! 

Γνωρίζουμε πολύ καλά, πως πολλοί από εσάς δεν έχετε τη δυνατότητα να μας 

υποστηρίξετε οικονομικά – μπορείτε όμως να το κάνετε διαφορετικά! 

Κοινοποιήστε την ιστορία μας και βοηθήστε να ταξιδέψει όσο μακρύτερα 

γίνεται! 

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Οργάνωση Γη που ενίσχυσε την ιδέα 

μας. Τον καλλιεργητή Σωτήρη Κόλλια για την άψογη συνεργασία του, τους 

φίλους και συνεργάτες που μας εμπιστεύονται και τις οικογένειες μας για την 

υπομονή τους. Είστε η έμπνευσή μας στη δημιουργία! Σας ευχαριστούμε! 

Τέλος, ευχαριστούμε τη ΜΚΟ Praksis που έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο τόσο 

για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της ιδέας μας (business plan) μέσω του BCC 

όσο και για την δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω του oneup. 
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Υποσημείωση: 

Όλες οι δωρεές διαχειρίζονται από την  ΜΚΟ PRAKSIS. Με άλλα λόγια, δεν διατίθενται οι δωρεές 

στους επιχειρηματίες εφάπαξ και μετρητοίς. Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, κατά την 

οποία ο επιχειρηματίας λαμβάνει ένα προσυμφωνημένο ποσό με την επίτευξη προκαθορισμένων 

στόχων προκειμένου να συνεχίσει η ανάπτυξη της επιχείρησης. Με την διαχείριση των 

χρημάτων-δωρεών από μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη Μη Κυβερνητική Οργάνωση διασφαλίζουμε 

ότι για όλο το ποσό της δωρεάς σας, ο επιχειρηματίας είναι υπόλογος και στενά συνεργαζόμενος 

μαζί μας. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση των δωρητών για τις δραστηριότητες του επιχειρηματία 

και στενή παρακολούθηση, πληροφόρηση και διαφάνεια με τη μέγιστη από εμάς υπευθυνότητα 

για την αρτιότερη απόδοση της δωρεάς σας. 
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