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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-10-2011

Οι Νέοι Αγρότες Λακωνίας 
για την Επιστήμη & την Πολιτική 

Η ανάγκη για επιστημονική στήριξη των Νέων Αγροτών (και όχι μόνο) στα πλαίσια της αγροτικής 
επιχειρηματικότητας και οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρ. Επιτροπής για την  Κοινή Γεωργική 
Πολιτική 2014-2020 συζητήθηκαν στα Παπαδιάνικα της Λακωνίας με πρόσκληση της Ένωσης Νέων 
Αγροτών Λακωνίας και του Δήμου Μονεμβάσιας. 
Το έντονο ενδιαφέρον όλων αποτυπώθηκε, μεταξύ άλλων, και με την έντονη συζήτηση και με την 
παραμονή  όλων μέχρι  το  τέλος  της  ημερίδας  με  την  συνεχή  συμμετοχή  του  Βουλευτή  ΝΔ  κ. 
Γρηγόρη Αποστολάκου, ο οποίος στην λήξη δήλωσε ότι «τάσσεται μαζί με τους Νέους Αγρότες», 
εκτιμώντας την παραγωγική τους συμβολή και  την ελπιδοφόρα προοπτική που πρεσβεύουν και 
μπορούν να πετύχουν. 
Μεταξύ  άλλων  επισημαίνεται  η  παρουσία  των:  Αντιδημάρχου  Μονεμβάσιας  κ.  Γιάννη  Σούρλα, 
βουλευτή  κ.  Γ.  Αποστολάκου,  καθ  Δημ.  Τσελέ  (ΤΕΙ  Πειραιά),  κ.  Β.  Τσινού  &  Α.  Πανταζή 
(εκπροσώπων  ΓΓ  Νέας  Γενιάς),κα  Γεωργία  Δρόσου-Παγίδα  (πρόεδρος  Ένωσης  Νέων  Αγροτών 
Αργολίδας), κ. Βαγγέλη Μπινιάρη (ΕΝΑ Αργολίδας), κ. Δημήτρη Λαλιώτη (ΕΝΑ Αργολίδας), κ. Γ. 
Λαλιώτη (ΕΝΑ Αργολίδας) και άλλων. 
Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Ένωση Νέων Αγροτών Λακωνίας, με τον Δήμο Μονεμβάσιας, την 
Γεν.  Γραμμ.  Νέας  Γενιάς  και  το  ΤΕΙ  Πειραιά,  με  ομιλητές  τον  κ.  Δ.  Πυρομάλη  «Σύστημα 
τηλεπαρακολούθησης μικροκλίματος καλλιέργειας», τον κα. Σ. Ευθυμιάδου «Έγχρωμα δικτυοκήπια 
στις καλλιέργειες», τους κ. Δ. Φίνο & κα. Μ. Γκούλτα «Χρήση τεχνολογιών GIS» και τον κ. Λεωνίδα 
Πολυμενάκο «ΚΓΠ 2014-20». 
Στο πρόγραμμα «Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών» η Γ. Γ. Νέας Γενιάς ήταν «παρένθετος 
οικονομικός  καταλύτης»,  διευκολύνοντας  την  έξοδο  του  επιστημονικού  κόσμου  προς  την 
πραγματική οικονομία και ωθώντας τους νέους αγρότες να προσεγγίσουν τους κρατικούς χώρους 
παραγωγής  γνώσης.  Ο  καθ  Δ.  Τσελές  (συντονιστής  ΤΕΙ  Πειραιά)  είπε  ότι  είναι  πρόθυμος  να 
συνεργασθεί σε μια τέτοια νέα προσέγγιση εφαρμοσμένης έρευνας με τους νέους αγρότες. 
Ο Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών κ. Λεωνίδας Πολυμενάκος αναλύοντας 
στοιχεία της ΚΓΠ 2014-20 τόνισε τα κρίσιμα σημεία της καθώς και τα πιθανά προβλήματα που θα 
κληθούν  κυρίως  οι  Νέοι  Αγρότες  να  αντιμετωπίσουν  κατά  την  εφαρμογή  της  λόγω  έλλειψης 
υποστηρικτικών δομών, ενώ επεσήμανε ότι οι Νέοι Αγρότες της Ελλάδος είναι η πρώτη φορά που 
συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση από το ξεκίνημά της, που έγινε με την επίσκεψη της ΠΕΝΑ στις 
Βρυξέλλες τον Οκτ 2010. Επίσης αυτή η ΚΓΠ θα είναι η πρώτη που θα συναποφασισθεί με το 
ευρωκοινοβούλιο, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες παρέμβασης, αλλά και περισσότερες 
ευθύνες σε όλους μας για συμμετοχή. 
Ο πρόεδρος της ΕΝΑ Λακωνίας κ. Γεώργιος Αλεξανδράκος αποτύπωσε το έντονο ενδιαφέρον των 
Νέων Αγροτών, που είχε εκφρασθεί με τις πάρα πολλές διευκρινιστικές-εφαρμοστικές ερωτήσεις 
που  απηύθυναν  οι  Νέοι  Αγρότες  στην  ημερίδα,  για  την  ανάγκη  στήριξης  της  αγροτικής 
επιχειρηματικότητας με αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων για νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στα 
«χωράφια»,  ενώ  ταυτόχρονα  δήλωσε  την  προθυμία  των  Νέων  Αγροτών  να  εφαρμόσουν 
τεκμηριωμένες επιστημονικές εφαρμογές. 
Ο Γεν.  Γραμματέας  της ΕΝΑ Λακωνίας  κ.  Δημήτρης  Σταματάκος  είπε  ότι  η  μέσα από την ΕΝΑ 
Λακωνίας  μπορεί  να εξασφαλισθεί  η  δυνατότητα άμεσης  και  έγκυρης πληροφόρησης,  και  ότι  η 
συλλογική δράση μεγιστοποιεί τα οφέλη όλων. Η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται για τις  2 
Δεκ 2011 στον Δήμο Ευρώτα με τις εξελίξεις για την ΚΓΠ, ενώ ταυτόχρονα τρέχουν θέματα όπως 
το «εργόσημο», η συλλογική-συνεργατική δράση των αγροτών με Ομάδες παραγωγών κλπ
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