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Οι Νέοι Αγρότες από Μελιγαλά μέχρι Ξυλαγανή
Από  τις  12  Νοε  2011  που  συναντήθηκαν  Νέοι  Αγρότες  στον  Μελιγαλά 
(Μεσσηνίας)  για  να  ενημερωθούν  και  να  προβληματισθούν  για  την  Κοινή 
Γεωργική  Πολιτική-ΚΓΠ μέχρι  τις  25  Νοε  2011  που  θα  συναντηθούν  Νέοι 
Αγρότες στην Ξυλαγανή (Ροδόπη) η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών έχει 
καταγεγραμμένες  άλλες  δέκα  (10)  συναντήσεις-συζητήσεις  Νέων  Αγροτών 
στις: Λακωνία, Βασιλικά,  Σέρβια,  Καρδίτσα, Κατερίνη, Αξιούπολη, Φάρσαλα, 
Βρυξέλλες  (2)  &  Καβάλα,  ενώ  αμέσως  μετά  προετοιμάζεται  η  Πανελλήνια 
Συνάντηση Νέων Αγροτών την Τρίτη, 29 Νοε 2011, στις 12.00, στην ΕΚΑΒΗ 
της Κατερίνης, για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων 2012. 
Στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγαλά η συζήτηση ήταν πολύ γόνιμη κυρίως χάρις 
στην  συμβολή  του  Αντιπεριφερειάρχη  Μεσσηνίας  κ.  Παναγιώτη  Αλευρά,  ο 
οποίος ήταν πλήρως ενήμερος για τις τεχνικές διαδικασίες και τις τελευταίες 
νομοθετικές προτάσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ μετά το 2013), η 
οποία  εκτιμάται  ότι  ίσως  θα  επηρεάσει  πολύ  μεγαλύτερο  χρόνιο  από  τον 
ορίζοντα 2020, και για αυτό αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τους Νέους 
Αγρότες, οι οποίοι θέλουν και μπορούν να έχουν μέλλον στον αγροτικό τομέα 
και τις επόμενες δεκαετίες και όχι μόνο την περίοδο 2014-2020. 
Από  την  Ομάδα  Πρωτοβουλίας  ήταν  οι:  Περικλής  Πιέρος  (6936629305), 
Παύλος Καπλάνης (6937623081),  Κώστας Κατσαντώνης (6944821772),  ενώ 
τον  λόγο  πήραν  και  εμπλούτισαν  την  τρίωρη  συζήτηση  μεταξύ  άλλων  οι: 
Παναγιώτης  Μπρακόπουλος,  Βασίλειος  Κουτσουτσέλος,  Αθανάσιος 
Θεοδωρόπουλος, Γιάννης Κανελόπουλος & Νίκος Ξηροκώστας. 
Είναι μια παράξενη κατάσταση που μπαίνουν τα περίεργα εισοδηματικά όρια 
του 5% ή 35% ή 51% ή 85%, όταν σε κανένα άλλο επάγγελμα δεν αποτελεί 
αποκλειστικό  όρο  το  εισόδημα  για  τον  καθορισμό  του  επαγγελματία,  και 
ακόμα  όταν  σε  πολλά  επαγγέλματα  απαιτείται  η  100%  αποκλειστική 
επαγγελματική απασχόληση. Το ΤΕΕ αποδέχεται,  κατ’  αντίθεση με όλες τις 
ευρ. συλλογικές δομές, μόνο τους 100% μηχανικούς, ούτε τους τεχνολόγους 
μηχανικούς. Το ΓΕΩΤΕΕ αποδέχεται μόνο τους 100% γεωτεχνικούς, ούτε καν 
τους τεχνολόγους γεωπονίας. Το ΞΕΕ αποδέχεται μόνο τους 100% ιδιοκτήτες 
ξενοδοχείων (άνω των 10 δωματίων), ούτε τους ιδιοκτήτες δωματίων. Εάν η 
λογική είναι εισπρακτική από την Ευρ. Ένωση, τότε όλοι μαζί οι συμπολίτες 
που καρπούνται την εισροή από την Ευρ. Ένωση, πρέπει να καλύψουν τους 
πραγματικούς  επαγγελματίες  αγρότες  από  τους  κινδύνους  νόθευσης  των 
αγροτικών  επαγγελμάτων,  που  ήδη  δέχονται  ύπουλη  υφαρπαγή  των 
αντικειμένων τους,  μεταξύ των οποίων  ο αγροτουρισμός,  η  εμπορία  και  η 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 
Η  επόμενη  συνάντηση  Νέων  Αγροτών  θα  γίνει  στο  ΚΕΓΕ  Κυπαρισσίας 
2/12/11 ενώ στις  29/11/2011, με ένα ΙΧ, θα πάει η αντιπροσωπεία της 
ΕΝΑ Μεσσηνίας στην Κατερίνη (12.00) για την Πανελλήνια Συνάντηση και η 
εκλογή Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ένωσης  Νέων Αγροτών Μεσσηνίας  θα 
ολοκληρωθείς τις 14 Ιαν 2012, στο ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. 

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382, Στην φωτογραφία:
μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Π. Αλευρά. 


