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Κυρίεσ και κφριοι,
Η Δράμα, θ χϊρα τθσ Ηδωνίδασ γθσ, θ γθ του Διόνυςου του κεοφ τθσ Αμπζλου,
ςασ υποδζχεται ςτισ εκδθλϊςεισ τθσ Δραμοινογνωςίασ και ςτθν ςθμερινι
εκδιλωςθ του Παραρτιματοσ Ανατολικισ Μακεδονίασ του Γεωτεχνικοφ
Επιμελθτθρίου.
Σε μια Δραμοινογνωςία που τείνει να γίνει κεςμόσ ςτθν Δράμα δεν κα
μποροφςε να απουςιάηει το Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο το οποίο ςαν
κεςμοκετθμζνοσ ςφμβουλοσ τθσ πολιτείασ ςτον Αγροτικό τομζα και
εκπροςωπϊντασ όλουσ τουσ Γεωτεχνικοφσ που υποςτθρίηουν κακθμερινά τθν
πρωτογενι παραγωγι τθσ χϊρασ μασ, κζλει να ςυμβάλει ςτθν επιτυχία των
εκδθλϊςεων.
Για αυτό και αποφαςίςαμε να διοργανϊςουμε δφο εκδθλϊςεισ για τθν
Αμπελουργία ςιμερα:
Η μια που προθγικθκε αφοροφςε μια εκπαιδευτικι περιιγθςθ ςε αμπελϊνα
τθσ Δράμασ με ζμπειρο Γεωπόνο και
θ δεφτερθ είναι θ εκδιλωςθ που μαηευτικαμε για να παρακολουκιςουμε όλοι
μαηί και αφορά τθν «Επίδραςη των εδαφοκλιματικϊν ςυνθηκϊν και
καλλιεργητικϊν πρακτικϊν ςτην παραγωγή υψηλήσ ποιότητασ οίνων».
Ομιλθτζσ τθσ εκδιλωςθσ είναι Πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ τθσ Αμπελουργίασ
και ο Πρόεδροσ του ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ που κα μασ μιλιςουν για όλεσ εκείνεσ τισ
ςυνκικεσ που πρζπει να υπάρχουν ςε μια περιοχι ι να τισ δθμιουργιςουμε
εμείσ, ωσ καλλιεργθτζσ, για να μπορζςει το Αμπζλι να μασ δϊςει το καλφτερο
προϊόν του, το ςταφφλι, που ςτθν ςυνζχεια ωσ πρϊτθ φλθ κα μασ δϊςει μζςω
τθσ οινοποίθςθσ ζναν υψθλισ ποιότθτασ Οίνο.
Η περιοχι τθσ Δράμασ ζχει αρχζγονθ παράδοςθ ςτθν καλλιζργεια τθσ Αμπζλου,
αφοφ είναι θ πρϊτθ αμπελουργικι περιοχι τθσ Ελλάδασ από αρχαιοτάτων
χρόνων, όπωσ αποδεικνφεται κι από τθν ανακάλυψθ που ζγινε από
αρχαιολόγουσ το 1969 ςτον Νεολικικό οικιςμό των Σιταγρϊν που βρζκθκαν
ςπόροι ςταφυλιϊν. Η καλλιζργεια τθσ Αμπζλου ςτθν Δράμα και θ παραγωγι

του Οίνου ζχει ςυνδεκεί ςτενά και με τθν λατρεία του Διόνυςου ςτθν περιοχι,
που αποδεικνφεται από τθν ανακάλυψθ πλθκϊρασ ιερϊν προσ τιμι του.
Τα τελευταία χρόνια ςτθν Δράμα παρουςιάηεται μια άνκθςθ τθσ αμπελουργίασ
και μια επζκταςθ τθσ καλλιζργειασ του αμπελιοφ με τθν δθμιουργία πολλϊν
οινοποιείων. Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι, και ζνασ από αυτοφσ οι ευνοϊκζσ
κλιματικζσ ςυνκικεσ για τθν καλλιζργεια τθσ Αμπζλου, από τθν αρχαιότθτα
μζχρι ςιμερα.
Περιςςότερα και για να μθν ςασ κουράςω, κα ςασ ποφνε οι αξιόλογοι ομιλθτζσ
μασ αναλυτικότερα, τουσ οποίουσ και ευχαριςτοφμε προκαταβολικά για τθν
ςυμμετοχι τουσ ςτθν ςθμερινι εκδιλωςθ.
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