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Οι Νέοι Αγρότες στα Φάρσαλα
Την τακτική μηνιαία συνάντηση με νέες και νέους αγρότες, και άλλους
ενδιαφερόμενους, οργανώνει η Ένωση Νέων Αγροτών Λάρισας στις 22 Νοε
2011, στις 19.00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων,
με θέμα: Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013.
Ο κ. Τάσος Μακρής, πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Λάρισας είπε:
Εκτιμούμε, από όσα ακούμε, ότι αυτό το 12μηνο θα είναι πολύ σημαντικό για
τον αγροτικό κόσμο, για την μετά το 2013 εποχή. Δεν μιλάμε μόνο για την
Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014-2020, την μόνη μέχρι σήμερα Κοινή Πολιτική
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για αποφάσεις που θα επηρεάσουν εμάς τους
Νέους Αγρότες για πολλά χρόνια. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι είναι η
πρώτη φορά που την απόφαση δεν θα την πάρουν, όπως μέχρι σήμερα οι
εκπρόσωποι των κυβερνήσεων και η Ευρ. Επιτροπή, αλλά είναι η πρώτη φορά
που η συναπόφαση θα προκύψει από το Συμβούλιο των Υπουργών ΚΑΙ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ίσως μέχρι το φθινόπωρο 2012.
Μετά το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (Χίος, 11/9/2011) η ΕΝΑ
Λάρισας διοργάνωσε συναντήσεις-συζητήσεις στην Ελασσόνα, στην Αγιά,
στον Τύρναβο και τώρα, στις 22 Νοε 2011, στις 19.00, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Φαρσάλων.
Ήδη προβλέπεται συμμετοχή των μελών της ΕΝΑ Λάρισας στην πανελλήνια
συνάντηση στις 29 Νοε 2011 (ΕΚΑΒΗ Κατερίνης, 12.00) για τον ετήσιο
προγραμματισμό του 2012, που έχει ορισθεί Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών, και
προετοιμάζεται η συνάντηση-συζήτηση στα Τέμπη, ενώ στις 20 Δεκ 2011, θα
γίνει η τελευταία προγραμματισμένη συζήτηση Νέων Αγροτών για εφέτος.
Η νέα χρονιά, λέει ο Γεν. Γραμματέας κ. Γρηγόρης Τζιότζιος, θα ξεκινήσει
δυναμικά με εκδήλωση με όλους τους φίλους και τις αρχές της περιοχής στις 3
Ιαν 2012 στην Λάρισα, ενώ θέλουμε να συμμετέχουμε επίσης δυναμικά στην
πρώτη πανελλήνια συνάντηση του 2012, που θα γίνει μέσα στην Agrotica
(αίθουσα Corona) στις 4 Φεβ 2012, στις 12.00, με θέμα: Νέοι Αγρότες και
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ.
Οι Νέοι Αγρότες Λάρισας συμμετέχουν στο Δίκτυο Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων Θεσσαλίας (για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνική
αλληλεγγύη και την κοινωνική οικονομία) ενώ υποστηρίζουν σφοδρά την
Τοπική Ανάπτυξη, ως μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.
Την Τρίτη, 22/11/2011, στις 19.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων,
θα δημιουργηθεί ένας γόνιμος διάλογος, με συντονιστή τον Δημ. Μιχαηλίδη,
σε όσους ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν σκέψεις για την Κοινή Γεωργική
Πολιτική μετά το 2013.
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

