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ΔΓΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Ο Σύιινγνο Γεσπόλσλ Ννκνύ Καβάιαο δηνξγάλσζε ζηε Χξπζνύπνιε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δήκν Νέζηνπ, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Δήκνπ Νέζηνπ, ηελ Τξίηε 13 Μαξηίνπ 

2012 ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε ζέκα: «Νέες θαιιηέργεηες αιιά θαη παιηές κε ηζηορία θαη 

προοπηηθές: Ιπποθαές, Γθόηδη Μπέρη-Λύθηο, Ρεβύζηα, Φαθές» κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο. Η 

εθδήισζε καο είρε πξσηνθαλή επηηπρία κε πιεζώξα ζπκκεηερόλησλ (άλσ ησλ 200 αηόκσλ) 

πνπ πξνέξρνληαλ θαη από πεξηνρέο εθηόο ηνπ λνκνύ Καβάιαο.  

Πηζηεύνπκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο καο βνεζώληαο αλεξρόκελνπο θιάδνπο παξαγσγήο. Όκσο, ζπλνςίδνληαο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ρηεζηλήο καο εθδήισζεο, ζα ζέιακε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηνπο 

ππνςήθηνπο επελδπηέο, ζηνλ θιάδν ησλ λέσλ θαιιηεξγεηώλ. Απηνί ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθνί ζηηο θηλήζεηο ηνπο, θαζώο κεγάιεο επελδύζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα, ζηε ρηεζηλή καο εθδήισζε, ηνλίζηεθε ν ηξόπνο θαιιηέξγεηαο ηνπ 

ηππνθανύο θαη ηνπ Γθόηδη Μπέξη Λύθηνπ από ηνλ θ. Παπνύε Σνθνθιή, Γεσπόλν, νη απαηηήζεηο 

πνπ έρνπλ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε κεηαζπιιεθηηθή ηνπο 

δηαρείξηζε θαζώο θαη ε ρξήζε ηνπο.  

Όζν αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ξεβηζηνύ θαη ηεο θαθήο, επηζεκάλζεθε ε 

επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπο κε απμεηηθή ηάζε πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Νέζηνπ. Επίζεο από ηνλ θ. Νηθνιατδε Αβξαάκ, Γεσπόλν, αλαιύζεθαλ νη θαιιηεξγεηηθέο 

θξνληίδεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ. Τέινο, έγηλε εθηελήο αλαθνξά θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη νη ηξόπνη δηάζεζεο. 

Κιείλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εθδήισζεο ζα ζέιακε λα απαληήζνπκε ζην 

εξώηεκα «εάλ είλαη δσλαηή ε παραγωγή ασηώλ ηωλ θαιιηεργεηώλ ζηελ περηοτή ηοσ 

Νέζηοσ;», ε απάληεζε είλαη όηη αθελόο γηα ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πνιύ 

πξνζεθηηθά βήκαηα, αμηνινγώληαο θπξίσο ηνλ ηξόπν δηάζεζεο ηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ηηο 

παιηέο θαιιηέξγεηεο ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ε νηθνλνκηθόηεηα ηνπο (κείσζε ηνπ θόζηνπο 

παξαγσγήο θ.ι.π.).  
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Σε θάζε πεξίπησζε ν Σύιινγνο Γεσπόλσλ Ννκνύ Καβάιαο  ζα επαλέιζεη ζην 

αληηθείκελν δηνξγαλώλνληαο θαη άιιεο αλάινγεο εκεξίδεο. Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ην 

Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδνο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ έρεη ήδε αλαξηήζεη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ πξώηνπ νκηιεηή ηεο εθδήισζεο (θ. Παπνύε 

Σνθνθιή) θαη ζύληνκα ζα αλαξηεζνύλ θαη νη εηζεγήζεηο ηνπ δεύηεξνπ νκηιεηή (θ. Νηθνιατδε 

Αβξαάκ). Απηέο ζα ηηο βξείηε ζην: http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/ippofaes.pdf και στο    

http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/gotzi_mperi_lykio.pdf 

 

Για ηο Δ.Σ. ηοσ Σ.Γ.Ν.Κ. 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμμαηέας 

  

  

Σωηήριος Παπαδόποσλος Πανηαζής Κώζηας 
 
 

http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/ippofaes.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/gotzi_mperi_lykio.pdf

