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نابلألا عاطق يق تاردقلا زيزعتل عاقبلا يف لمع ةشرو
ةيعانصلاو ةراجتلا ةفرغ تمظن ،ةيطسوتملا نابلألا تاجتنم مييقتل " "lactimedيبوروألا عورشملا راطإ يفD
جاتنالل ةيلحملا تاردقلا زيزعت لوح ةثلاثلا ةيميلقالا لمعلا ةشرو "هيليبنوم" دهعمو عاقبلا يف ةعارزلاو
نانويلا نم لك يف ةركتبملا عيراشملا ةقباسم يف ةزئافلا عيراشملا ضرعل ،نابلالا عاطق يق راكتبالاو
.سنوتو نانبلو ايلاطياو
يف ةلعافلا تاهجلاو تاكرشلا عيجشت لالخ نم ةيطسوتملا ةيجذومنلا نابلالا تاجتنم مييقت ىلا طاشنلا اذه ف َد َهو
ضرعب نيزئافلل ةشرولا تحاتأ ثيح ،مهجاتنا ةيعون نيسحتو مهلامعأ ةيمنتل راكتبالا ىلع نابلألا عاطق
تحمس امك .نابلألا عاطق اميس الو تاعاطقلا ليلحت يف تاربخ باحصأو نييميداكأو نيفرتحم مامأ مهعورشم
.ةركتبملا عيراشملا ذيفنتل ةذختملا تاءارجالاو دلب لك يف ةيميلقالا تاسفانملا ريس حرشب تاكرشلا يلثممل
لوح ةرضاحمو تاكرشلا ةيحبرو ءادأ يف ةركتبملا ةيلاملا تاودالا رودو ةديجلا تاسرامملل ًاضرع ءاقللا نمضت دقو
ةيلحملا نانبل تاجتنم ةلاحل ضرع عم ينطولا خبطملا ثارت ةيامح يف ةيفارغجلا تارشؤملاو ريياعملا ةيمهأ
.ةينانبللا ةعماجلا نم اطيلش دولك ةروتكدلا اهتقلأ
نمؤتس يتلا ،ةيفاضا رهشا ةتس عورشملا ةلهم ديدمت نع نوعدج ديعس سدنهملا نانبل يف عورشملا قسنم نلعأو
".ديميتكال" معد نم ةركتبملا تاجتنملل ربكأ ةدافتسا
Source: http://slabnews.com/article/196987/
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La feta AOC de Thessalie

Daniel Fazan avec Jacques Duttweiler. [Sacha Horovitz - RTS]
Il est un fromage emblématique de la Grèce dont la texture et la saveur ont voyagé dans le monde
comme un ambassadeur héllène: la feta. Aujourd’hui, les petites fromageries innovantes de Thessalie
fabriquant de la feta en tonneau sont gérées par des producteurs poursuivant la tradition familiale
avec des connaissances techniques modernes. La solidarité et l’entente renforcent les relations
proches et pérennes entre ces producteurs.
Dégustation de cette prestigieuse importation en compagnie du fromager affineur Jacques Duttweiler
et du président de la Semaine Suisse du Goût Josef Zysiadis, d’origine grecque.
Une nouvelle diffusion d'une séquence du Journal du samedi du 16 mai 2015.
La feta est un produit traditionnel de l’élevage pastoral qui valorise la riche flore méditerranéenne des
pâturages en association avec des fourrages cultivées dans la plaine de Thessalie.
Malgré la tendance actuelle de consommation d’autres conditionnements standardisés, des
producteurs dévoués continuent à fabriquer de la feta affinée et conditionnée en tonneau tout en
répondant à la demande des consommateurs avertis en quête de saveurs particulières reflétant la
qualité spécifique des petits territoires fromagers.
Terra Thessalia LACTIS (Coopération de petits territoires laitiers de Thessalie) attache un intérêt
particulier au maintien de la tradition en venant en aide aux petites entreprises fromagères de
Thessalie afin que celles-ci et leur région sauvegardent les techniques ancestrales de production,
d’affinage et de conservation des fromages traditionnels dans des tonneaux en bois, tout en
contribuant à la valorisation du patrimoine culturel des populations pastorales.
La création de Terra Thessalia LACTIS est soutenue par le Programme Européen LACTIMED, qui est
appliqué en Thessalie pour la période 2013-2015.

Source: https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/tout-un-plat/6751220-tout-un-plat-du-17-05-2015.html
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ
«Υωπικέρ Γςναμικέρ και Υωποταξία τηρ Τπαίθπος» / DYNTAR
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Σν Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Clermont-Ferrand ΙΙ ηεο Γαιιίαο
έρνπλ δηακνξθώζεη από θνηλνύ 2 κεηαπηπρηαθά κε ηίηιν «Υωπικέρ Γςναμικέρ και Υωποταξία τηρ
Τπαίθπος» (DYNTAR) πνπ ιεηηνπξγνύλ αληίζηνηρα ζηηο έδξεο ησλ δύν Παλεπηζηεκίσλ. Σν ειιεληθό
DYNTAR εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ εδαθηθή πξνζέγγηζε (approche territoriale) πξνζθέξεη κηα
εμεηδίθεπζε ζην ζρεδηαζκό ηεο αλάπηπμεο πεξηνρώλ ηεο ππαίζξνπ κε ηε ρξήζε νινθιεξσκέλεο
κεζνδνινγίαο εληνπηζκνύ, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο πόξσλ ηεο θπζηθήο, παξαγσγηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κηαο Κνηλόηεηαο, ελόο Δήκνπ ή θαη Πεξηθέξεηαο. Η πξνηεηλόκελε
κεζνδνινγία “DYNTAR” ελζσκαηώλεη εξγαιεία πςειήο ηερλνινγίαο (GIS, ηειεπηζθόπεζε,
θσηνγξακκεηξία, ηξηζδηάζηαηεο δηαδξαζηηθέο απεηθνλίζεηο, γεσξαληάξ, ιήςε Α/Φ από ρακειό ύςνο /
UAV) ζε ζπλδπαζκό κε κεζόδνπο δηάγλσζεο κηαο πεξηνρήο. Απηή ε κεζνδνινγία ζπλδέεη πνζνηηθέο
θαη πνηνηηθέο ηερληθέο, κεηαηξέπνληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε πνηνηηθά εξγαιεία αλάιπζεο
θαη ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θνηηεηήο κπνξεί λα εθαξκόζεη ηηο παξαπάλσ δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ
ζα απνθηήζεη ζε πεδία εθαξκνγήο πνπ ζα επηιέμεη αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπ κέζσ ηνπ ζπιινγηθνύ θαη αηνκηθνύ ζρεδίνπ (projet) όπσο: πεξηβάιινλ, πνιηηηζκόο,
αξραηνινγηθή έξεπλα, αγξνηηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη ηξόθηκα, κηθξέο πόιεηο,
δηαθπβέξλεζε, ςεθηαθέο απεηθνλίζεηο θηι. Σν πξόγξακκα καζεκάησλ ζα πινπνηεζεί κέρξη ην
Φεβξνπάξην θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην Projet Collectif ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην
δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ (παλ/κην Λνδάλεο, CIHEAM) θαη πξνγξακκάησλ (LactiMed). Σέινο ε
Δηπισκαηηθή Εξγαζία ζηεξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά πεδία εθαξκνγήο: (α) Κηίδνπκε ηελ Ύπαηζξν, (β)
Αλάδεημε Πόξσλ (γ) Σερλνινγηθά Εξγαιεία. Γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2015-2016 θαη ελόςεη ηεο
δεκηνπξγίαο Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Τπαίζξνπ θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα
ππνβάιινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο γηα ηελ παξαθνινύζεζή ηνπ κεηαπηπρηαθνύ «DYNTAR» ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ην νπνίν δηαξθεί έλα έηνο. Δηθαίσκα ππνςεθηόηεηαο έρνπλ: - ηειέρε
Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο, Αλαπηπμηαθώλ Εηαηξηώλ, Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη Απόθνηηνη ζρνιώλ: γεωγπαθίαρ, σωποηαξίαρ, οικονομικών επιζηημών, απσαιολογίαρ,
ανθπωπολογίαρ, κοινωνιολογίαρ, πεπιβάλλονηορ, γεωπονίαρ, δαζολογίαρ, πολιηικών μησανικών,
απσιηεκηόνων, ηοπογπάθων, ιζηοπίαρ, νομικήρ και ζςναθών ειδικοηήηων. Δίδαθηξα δελ
θαηαβάιινληαη.
Σν κεηαπηπρηαθό έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρνξεγήζεη ππνηξνθίεο θηλεηηθόηεηαο, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο ERASMUS γηα ηελ πινπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο.
Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα γίλεηαη δεθηή, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ, κέρξη ηηο
30/06/2015.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
(ππεύζπλε : θα ΓΑΚΗ Δήκεηξα, 24210 74416, 74463 fax 74383 ώξεο 11:00 – 14:00) ή ζην site
http://www.dyntar.prd.uth.gr, e-mail dyntar@prd.uth.gr

Source: http://www.uth.gr/static/miscdocs/anakoinoseis/20150529_DYNTAR_Prokirixi.pdf

