ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προς ένα νέο υπόδειγμα για την Ελληνική γεωργία
6η Ετήσια Ημερίδα
για την γεωργία, την αγροδιατροφή, την περιφερειακή ανάπτυξη και την αγροτική πολιτική

Τρίκαλα Ημαθίας, Παλιό Δημοτικό Σχολείο, Σάββατο, 31 Μαρτίου, 2018: 2–7 μμ
ΟΙ Ημερίδες αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης των Τρικάλων Ημαθίας

Οι ημερίδες για την αγροτική οικονομία και την ανάπτυξη στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των
Τρικάλων Ημαθίας, έχουν γίνει πλέον θεσμός, αφού φέτος είναι η έκτη συνεχής χρονιά. Οι
ενημερωτικές και συμμετοχικές αυτές ημερίδες γίνονται στον χώρο που υπάρχει Γεωργία και
όπου τα προβλήματα και κυρίως οι προοπτικές είναι απτές: Μέσα στον κάμπο, στην καρδιά
του Ρουμλουκιού - μακριά από το πανεπιστημιακό αμφιθέατρο και τα λαμπερά φώτα
πολυτελών συνεδριακών κέντρων. Εκεί που η γνώση είναι απόλυτα απαραίτητη: σε μια
αγροτική περιοχή που τώρα ειδικά μαστίζεται από την οικονομική κρίση και όπου οι νέοι
ψάχνουν απεγνωσμένα διεξόδους. Οι ημερίδες αυτές φιλοδοξούν να παράξουν γνώση,
πληροφόρηση και προβληματισμό. Οι εισηγητές των ημερίδων είναι επιλεγμένοι
τεχνοκράτες, κορυφαίοι γνώστες του αντικειμένου, που μπορούν να αναπτύξουν τα θέματα
εκλαϊκευμένα, χωρίς όμως να θυσιάζουν την επιστημονική εγκυρότητα που είναι
απαραίτητη. Συμμετέχουν αγρότες, συνεταιριστές, επιχειρηματίες και επαγγελματίες του
χώρου, με πείρα, βαθιά γνώση και εμπεριστατωμένη άποψη. Οι ημερίδες κυρίως
απευθύνονται στους νέους - στοχεύοντας στην επανεκκίνηση των νέων - και μέσω αυτής στην
επανεκκίνηση της γεωργίας και της ανάπτυξης.
Θέματα:

● γεωργική ανάπτυξη - ή περιφερειακή ανάπτυξη; ●χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο για την
ελληνική γεωργία; ● χαρακτηριστικά ενός νέου μοντέλου ● συμβολή των συνεταιρισμών
στην ανάπτυξη της περιφέρειας; ● μάνατζμεντ στην γεωργία; ● πολιτισμός, τουρισμός,
γεωργία και περιφερειακή ανάπτυξη ● νέα κοινή αγροτική πολιτική ● επανεκκίνηση των νέων
για μια νέα γεωργία
Δομή: Ομιλίες, σύντομες παρεμβάσεις, πάνελ, ανοιχτές Συζητήσεις
Βεβαιώσεις: Θα εκδοθούν επίσημες βεβαιώσεις παρακολούθησης της ημερίδας
Ομιλητές (με αλφαβητική σειρά) :
Θανάσης Βακάλης Πρόεδρος, ΘΕΣΓΑΛΑ
Βαγγέλης Διβάρης, , Πρόεδρος ΦΙΛΑΙΟΣ, τ. Στέλεχος της ΕΕ, τ. Ειδ. Γραμματέας ΥΠΑΑΤ
Παναγιώτης Καλφούντζος, Πρόεδρος, ΘΕΣΓΗ
Ξενοφών Κάππας, Διευθυντής, Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ
Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φίλιππος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Στρατηγικών έργων, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής, Στρατηγικής, Απλοποίησης, Πολιτικής Ανάλυσης, ΕΕ, Βρυξέλλες
Οργάνωση:
• Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών (SLU) • Πανεπιστήμιο Σασκάτσιoυαν Καναδά
• Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης ΑΠΘ • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου
ΤΕΙΔΜ • Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (TΕΙ) Θεσσαλονίκης • Εταιρία Αγροτικής
Οικονομίας ETAΓΡO • Europe Direct Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής • Κοινότητα Τρικάλων Ημαθίας
• ΤΟΕΒ Τρικάλων Ημαθίας • Σύλλογος αιμοδοσίας Αλληλεγγύη • Α.Ο. Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων
• Λαογραφικός & Πολιτιστικός σύλλογος Ανατολική Ρωμυλία • Παλαιστικός Σύλλογος Ημαθίων
• Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Τρικάλων Ημαθίας: Γυμνασίου-Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου
Συντονισμός:
Κώστας Καραντινινής. Καθηγητής. Γεωργικό Πανεπιστήμιο Σουηδίας (SLU)

και Έδρα Βαν Βλίετ, Πανεπιστήμιο Σασκάτσιουαν, Καναδά
Πληροφορίες: Μαρία Παπαϊωαννίδου
Κώστας Καραντινινής

τηλ: 6946992060
τηλ: 6978639503

papa.iom@hotmail.com
karantininis.konstantinos@slu.se

