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Σ
την πιο δύσκολη περίοδο, το 2013, όταν 
η µία µετά την άλλη οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις έβαζαν λουκέτο λόγω της παρα-

τεταµένης οικονοµικής κρίσης, δύο αδέλφια 
από τη Θεσσαλονίκη διέκριναν τις προοπτικές 
του πρωτογενούς τοµέα στην Ελλάδα και απο-
φάσισαν µαζί µε τους γονείς τους να δηµιουρ-
γήσουν τον δικό τους «αγροτικό παράδεισο». 
Σήµερα, τρία χρόνια µετά, ο µηχανικός Γιάν-
νης Τζέκος, 31 ετών, και η 29χρονη αδερφή 
του Χριστίνα Τζέκου, που είναι αρχιτέκτονας, 
έχουν πλέον ένα κτήµα έντεκα στρεµµάτων στα 
Πετράλωνα Χαλκιδικής, καλλιεργούν βιολογικά 
αρωµατικά, φαρµακευτικά φυτά και βότανα, τα 
τυποποιούν και τα εξάγουν σε Ευρώπη και Αµε-
ρική. Μάλιστα, η οικογενειακή τους επιχείρη-
ση µε την επωνυµία Tzekos Organic Herbs, µε 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, κέρδισε βραβεία στον 
διεθνή διαγωνισµό Great Taste Awards για τη 
ρίγανη, το φασκόµηλο, το θυµάρι και το µελισ-
σόχορτό της. «Πριν από δύο χρόνια, όταν αρ-
χίσαµε να δίνουµε προϊόντα σε καταστήµατα 
της πόλης µας και στη συνέχεια σε όλη την Ελ-
λάδα, δεν φανταζόµασταν -αν και το θέλαµε 
πολύ- το µέγεθος της επιτυχίας. Αυτή τη στιγµή 
τα βότανά µας φιλοξενούνται στα ράφια ντε-
λικατέσεν καταστηµάτων σε Αµερική, Γαλλία, 
Ισπανία, Αγγλία, Ρουµανία και Κύπρο», δηλώ-
νει στη Realnews o Γ. Τζέκος. 

 «Σε µία έκταση έντεκα στρεµµάτων -σε µία 
πλαγιά µε θέα τον Ολυµπο στη Χαλκιδική- ανα-
πτύσσονται τα φυτά µας, που είναι η ρίγανη, 
το θυµάρι, το φασκόµηλο, το µελισσόχορτο, 
το σπαθόχορτο, το δενδρολίβανο, το τσάι του 
βουνού, το χαµοµήλι και το φλαµούρι. Στο εξω-
τερικό τα προϊόντα που έχουν µεγαλύτερη ζή-
τηση είναι η ρίγανη και το θυµάρι, αλλά και µη 
αναγνωρίσιµα βότανα, όπως είναι το µελισσό-
χορτο, το οποίο θεωρείται το µικρό θαύµα των 
βοτάνων. Τα µικρά λευκά άνθη του, που είναι 
γεµάτα νέκταρ, το καθιστούν ως το αγαπηµέ-
νο φυτό των µελισσών, από τις οποίες πήρε 
το όνοµά του. Είναι δηµοφιλές κυρίως για τη 
χρήση του ως χωνευτικό ρόφηµα και τα φύλ-
λα του έχουν ένα χαρακτηριστικό άρωµα λεµο-

έκταση ώστε να καλλιεργήσουµε αρω-
µατικά φυτά και βότανα υψηλής ποιό-
τητας και να τα κάνουµε γνωστά σε κά-
θε άκρη της Γης», δηλώνει ο Γ. Τζέκος. 

Με τον ίδιο τρόπο που αποφάσισε η 
οικογένεια Τζέκου να ασχοληθεί µε τον 
πρωτογενή τοµέα, δηλαδή οµόφωνα, 
δουλεύει και τώρα -καθηµερινά- στο κτή-

µα της. «Το οµαδικό πνεύµα και η σκληρή 
δουλειά έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ανο-

δική πορεία που έχει η επιχείρηση. Καλλιερ-
γούµε και προσπαθούµε να παράγουµε ένα προϊόν το οποίο 
κατά 90% απαιτεί χειρωνακτική εργασία. Αυτό που µας διαφο-

ροποιεί είναι ότι η αποξήρανση γίνεται φυσικά. Τα προϊόντα το-
ποθετούνται σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο χωρίς πολύ 
φως, µε φυσικό ή τεχνητό αερισµό (ανεµιστήρες). Εκεί παρα-
µένουν για τουλάχιστον δύο εβδοµάδες ώστε να χάσουν αρ-
γά-αργά την υγρασία τους. Αυτό βοηθάει στο να κρατήσουν 
τη γεύση, το χρώµα και το άρωµά τους», προσθέτει ο επιχειρη-
µατίας. Ανάλογο ύφος έχει και η συσκευασία των φαρµακευτι-
κών προϊόντων που διαθέτει η Tzekos Organic Herbs: καθαρό 
και απλό. Τα αδέλφια επέλεξαν µία συσκευασία στην οποία κυ-
ριαρχεί το λευκό, ώστε να τονίζεται η θεραπευτική φύση των 
βοτάνων τους. «Η ποιότητα και η εµφάνιση για εµάς είναι εξί-
σου σηµαντικές. Το ένα συνδέεται µε το άλλο και µόνο όταν τα 
συνδυάσεις σωστά θα σου αποφέρουν το επιθυµητό αποτέλε-
σµα. Η παρουσία µας στο εξωτερικό σε τόσο µικρό χρονικό δι-
άστηµα πιστεύω ότι είναι µια συνταγή που περιλαµβάνει ποιό-
τητα, σκληρή δουλειά, όµορφη εµφάνιση, αλλά και έντονη πα-
ρουσία στις εκθέσεις που διοργανώνονται σε Ελλάδα και εξω-
τερικό», καταλήγει ο Γ. Τζέκος.

Κατακτούν τον κόσµο 
µε το µελισσόχορτο 

∆ύο αδέλφια από τη 
Θεσσαλονίκη, ένας µηχανικός 
και µια αρχιτέκτονας, 
εξάγουν σε Ευρώπη και 
Αµερική βιολογικά βότανα 
από τη Χαλκιδική και 
κερδίζουν βραβεία σε διεθνείς 
διαγωνισµούς

Κατακτούν τον κόσµο 

νιού, γιατί όταν τα τρίβεις στο δέρµα δρουν ως φυ-
σικό εντοµοαπωθητικό», εξηγεί ο επιχειρηµατίας.

Από έναν λαχανόκηπο
Η ιστορία της οικογένεια Τζέκου ξεκινάει από ένα 
µικρό λαχανόκηπο που είχαν στο σπίτι τους. Ψά-
χνοντας φυσικούς τρόπους για να τον προστατέ-
ψουν από τα έντοµα, φύτεψαν περιµετρικά θυµά-
ρι και ρίγανη. Το πείραµά τους πέτυχε, τα αποτε-
λέσµατα ήταν εξαιρετικά και η οικογένεια Τζέκου 
άρχισε να γνωρίζει σιγά-σιγά τον κόσµο των αρω-
µατικών φυτών. «Εκείνη την περίοδο δεχόµουν τις 
πρώτες “σφαλιάρες” στην εύρεση εργασίας ως µη-
χανικός, το ίδιο και η αδελφή µου ως αρχιτέκτονας. 
Η επαφή µε τη φύση -έστω και από τον µικρό εκεί-
νο µπαχτσέ- µας είχε ήδη κερδίσει. Αποφασίσαµε 
λοιπόν το 2013, µε αρχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ 
από προσωπικές οικονοµίες, να αγοράσουµε µία 
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