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Αναζητώντας επιστημονική στήριξη στον Ορχομενό

Συνάντηση  ορόσημο  οργάνωσε  και  πέτυχε  η  Ένωση  Νέων  Αγροτών  Βοιωτίας  στο 
Συνεδριακό Κέντρο Ορχομενού με τον κ. Βασίλη Κόλλια (Πρόεδρο ΕΝΑ Βοιωτίας), τον 
κ. Κώστα Δρίτσα (Αντιπρόεδρο) και κ. Κωνσταντίνο Παναγιώτου (Γεν. Γραμματέα ΕΝΑ 
Βοιωτίας), φέρνοντας κοντά την επιστημονική κοινότητα η οποία με συντονιστή τον 
καθ Δ. Τσελέ εκπροσωπήθηκε από τούς καθ. Π. Ευθυμιάδη, Μ. Παινέση, Μ. Γκούλτα, 
Γ. Κυριακαράκο, Δ. Φίνο, Μ. Παπουτσιδάκη, Μ. Σοφιανόπουλο & Δ. Πυρομάλη, τον 
δημόσιο τομέα που συμμετείχε πολυεπίπεδα με τους κ. Κων/νο Ξηρογιάννη (Δήμαρχο 
Ορχομενού),  Γεώργιο  Ζιώγα  (Περιφερειακό  Σύμβουλο)  Γεωρ.  Ζυγούρη  (Πρόεδρο 
Δημοτ.  Συμβ),  Σερ.  Αγραφιώτη (Αντιδήμαρχο  Ορχομενού),  Ηρ.  Τουφεξή  (Πρόεδρο 
Παύλου),  Σταύρο  Τσελά  (Γεν.  Δ/ντή  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας),  Αντώνη 
Παλαιολόγου (Περιφέρεια) & Ν. Μυλωνά, ενώ από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
μετείχε ο κ. Β. Τσινός & η κα Α. Πανταζή, από την Ένωση Νέων Αγροτών υποστήριξε η 
κα  Βαν.  Καρακώστα  και  ο  κ.  Δ.  Μιχαηλίδης  και  από  τον  Δήμο  ο  κ.  Κώστας 
Σφουντούρης.
Τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που παρουσιάσθηκαν είχαν επιδοτηθεί από την Γενική 
Γραμματεία  Νέας  Γενιάς  και  είναι  σχεδόν  ολοκληρωμένα  για  να  παραδοθούν  στην 
Ένωση Νέων Αγροτών Βοιωτίας. Ανάμεσά τους διακρίναμε:
1. Σύστημα παρακολούθησης μικροκλίματος (Δ. Πυρομάλης)
2. Κινητό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Φ/Β (Μ. Παπουτσιδάκης)
3. Σχεδίαση ενεργειακά αυτόνομης αγροτικής μονάδας (Γ. Κυριακαράκος)
4. Καινοτομίες στις  καλλιέργειες-δικτυοκήπια (Π. Ευθυμιάδης).  Τα δικτυοκήπια με 

έγχρωμα δίχτυα είναι μια ομάδα έγχρωμων διχτυών τα οποία επηρεάζουν την 
ανάπτυξη και βλάστηση των φυτών ελέγχοντας  το φάσμα του ηλιακού φωτός. 
Κατασκευάζονται με ιδιαίτερες μεθόδους τεχνολογίας μαζί με ειδικά πρόσθετα και 
έκδοχα (μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, περλέ, γκρί) και εκτιμάται ότι κοστίζει η πλήρης 
εγκατάστασή τους (από εργολάβο και  με  σύστημα  άρδευσης)  μέχρι  10.000€. 
Σημειωτέον ότι το δικτυοκήπιο επιτρέπει την αναπνοή, δεν παρασύρεται εύκολα 
από  ανέμους,  μειώνει  τα  φάρμακα  φυτοπροστασίας  διότι  δεν  αφήνει  καμιάς 
μορφής έντομα να πλήξουν τις καλλιέργειές μας. 
Το  κόκκινο δίχτυ σε πάρα πολλά φυτά προκαλεί  : Μεγάλο βαθμό ανάπτυξης, 
Προσθέτει  φυτική  μάζα,  Προκαλεί  ανάπτυξη  του  ριζικού  συστήματος  με 
ταυτόχρονη  αύξηση  του  βάρους  του,  Πρόσθετη  παραγωγή,  Πρωίμηση  της 
ανθοφορίας  και  μεγαλύτερα  ποσοστά  επιτυχούς  επικονίασης,  Μακρύτερα-
ισχυρότερα κλαδιά- βλαστοί, Μεγαλύτεροι καρποί. 
Το  κίτρινο  δίχτυ σε  πάρα  πολλά  φυτά  προκαλεί:  Μεγάλο  βαθμό  ανάπτυξης, 
Προσθέτει  φυτική  μάζα,  Πρόσθετη  παραγωγή,  Μακρύτερα  και  ισχυρότερα 
κλαδιά- βλαστοί & Μεγαλύτεροι καρποί.
Το  μπλέ  δίχτυ σε  πάρα  πολλά  φυτά  προκαλεί:  Καθυστέρηση  ανθοφορίας, 
Επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης & Δημιουργεί  κοντύτερους βλαστούς και πιο 
συμπαγή (κόμπακτ) φυτά 
Το  περλέ  δίχτυ σε  πάρα  πολλά  φυτά  προκαλεί: Πρόσθετη  παραγωγή, 
Μεγαλύτερους καρπούς & Μεγάλη βελτίωση της ποιότητας.



Το  γκρί δίχτυ σε πάρα πολλά φυτά προκαλεί: Πρόσθετη παραγωγή & Αύξηση 
αριθμού κεντρικών και δευτερευόντων κλαδιών.
Από πειραματική καλλιέργεια μαρουλιού υπό κάλυψη πολυαιθυλενίου έδινε 250 
γρ (iceberg), με δίχτυ περλέ 294γπ, με δίχτυ κόκκινο 320γρκαι με μπλέ 242 γρμ. 

5. Διαχείριση αγροτικής γης με χρήσιη GIS (Δ. Φίίνος)
6. Ιστοσελίδα-ΠΕΝΑ (Μ. Σοφιανόπουλος)
Η ΓΓΝΓ επεσήμανε ότι  είναι  η  πρώτη φορά που η ΓΓΝΓ προσπάθησε να φέρει  σε 
επαφή & επικοινωνία μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας με τους νέους αγρότες. Η 
ΓΓΝΓ,  που κάνει  πολλά  προγράμματα  για  τους  νέους  της  Ελλάδος,  δεν  μπορεί  να 
καλύψει όλες τις ανάγκες των νέων αγροτών. Η παρούσα χρηματοδότηση προσπαθεί 
να  μεταφέρει  τις  θεωρίες  στην  πράξη,  και  να  βοηθήσει  στην  εκλαΐκευση  της 
παραγόμενης γνώσης. Το επόμενο στάδιο θα μπορούσε να είναι η έκδοση μιας σειράς 
πρακτικών επιχειρηματικών οδηγών για νέους που θέλουν να ασχοληθούν πχ με την 
κτηνοτροφία αλλά και σε άλλους τομείς. 
Ο Δήμαρχος κ. Κ. Ξηρογιάννης ευχαρίστησε για την αισιόδοξη όψη ότι και για τους 
αγρότες σήμερα υπάρχει ένα επιστημονικό μάτι στραμμένο προς αυτούς, για να τους 
υποστηρίξει. Μέχρι σήμερα ο αγρότης αποκτούσε γνώσεις μόνο από «κληρονομιά» από 
γονείς ή συγγενείς.  «Η συνάντηση δείχνει  την διάθεση όλων να προχωρήσουμε σε 
αξιοποίηση της επιστήμης για να μπούμε σε ποιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ το 
μέλλον θα είναι καλύτερο αφού αποφασίσαμε να βρεθούμε εδώ». 
Ο Περιφερειάρχης κ. Κλ. Περγαντάς στον χαιρετισμό που ανέγνωσε ο κ. Σ. Τσελάς, 
μεταξύ  άλλων  επεσήμανε:  Πρέπει  να  στραφούμε  άμεσα  στην  παραγωγή.  Αυτή  η 
προσπάθεια  προϋποθέτει  ότι  η  γεωργία,  η  κτηνοτροφία,  η  αλιεία,  η  δασοκομία,  ο 
αγροτουρισμός  και  οι  άλλες  δραστηριότητες  του  πρωτογενή  τομέα,  πρέπει  να 
στηρίζεται  και  να ακολουθεί  το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της  Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδας. Γι αυτό και σας ζητώ να καταθέσετε τις προτάσεις σας και την κριτική σας 
στο σχέδιο που υπάρχει. 
Μερικές από τις παρουσιάσεις που έγιναν φαινόταν ότι είχαν προστιθέμενη αξία από το 
πρόγραμμα Επιστημονική Στήριξη Νέων Αγροτών. Άλλες, ήταν επισήμανση υπαρκτών 
στοιχείων, τα οποία, έγινε προσπάθεια να προσανατολισθούν στις ανάγκες των Νέων 
Αγροτών. 
Με οργανωτή την Ένωση Νέων Αγροτών Βοιωτίας, υποστηρικτή τον Δήμο Ορχομενού, 
χρηματοδότηση  από  την  ΓΓΝΓ  και  ομιλητές  από  το  ΤΕΙ  Πειραιά  (το  οποίο  έχει 
συμβληθεί-χρηματοδοτηθεί από την ΓΓΝΓ) η προσπάθεια ήταν ένα ελπιδοφόρο σημείο 
επαφής, που έδειξε τα σημεία που πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η 
γνώση  και  η  επιστήμη  να  προωθηθούν  στο  πραγματικά  παραγωγικό  κομμάτι  του 
πληθυσμού  μας,  και  οι  νέοι  αγρότες  να  μην  είναι  απελπιστικά  μόνοι,  χωρίς  καμιά 
ουσιαστική στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας. 
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ έχει επισημάνει από πολύ καιρό ότι λείπουν 
απελπιστικά  δομές  στήριξης  της  αγροτικής  επιχειρηματικότητας,  όπως:  αγροτικά 
σχολεία  ανανέωσης της  αγροτικής κοινωνίας,  συνεχιζόμενη αγροτική επαγγελματική 
κατάρτιση, εφαρμοσμένη έρευνα & ανάπτυξη, πειραματικοί αγροί & αγροκτήματα (ως 
θερμοκοιτίδες  αγροτικής  επιχειρηματικότητας),  γεωργικές  εφαρμογές,  σύστημα 
ανταλλαγής  εμπειριών  επαγγελματιών  αγροτών,  ελλιπές  (ή/&  ανύπαρκτο)  πλαίσιο 
άσκησης  των  αγροτικών  επαγγελμάτων,  ελλιπές  σύστημα  ασφάλισης  αγροτικής 
παραγωγής,  συνεχείς  παρεμβάσεις  που  αλλοιώνουν,  νοθεύουν  ή  αποκλείουν  τους 
επαγγελματίες αυθεντικούς αγρότες, και γενικότερα λείπει ένα πλαίσιο υποστήριξης της 
αγροτικής  επιχειρηματικότητας  που  θα  μπορούσε  να  καλυφθεί  εν  μέρει  από  τα 
υπάρχοντα Επιμελητήρια ή να δημιουργηθούν νέα Αγροτικά Επιμελητήρια. 
Οι  Νέοι  Αγρότες,  αλλά  και  οι  άλλοι  φορολογούμενοι  πολίτες,  περιμένουν  να 
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών της ΓΓΝΓ που 
υλοποιούν τα ΤΕΙ Μεσολογγίου, Πειραιά & Λάρισας για να πάρουν τα εξαγόμενα και να 
δουν να «πιάνει τόπο» η καταβληθείσα προσπάθεια. 

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382


