
28 | ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Πρόεδρος και ο κ. Αθανάσιος 
Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, παραβρέθηκαν στην 1η Συνάντηση Στρογγυλής 
Τράπεζας για την αειφόρο ανάπτυξη στα Βαλκάνια, 

που πραγματοποιήθηκε στην ορεινή κοινότητα της Βλάστης Κο-
ζάνης, το Σάββατο 17 Ιουνίου. Στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν 
υπουργοί από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Νοτιανατολική 
Μεσόγειο καθώς και επιστήμονες της NASA, τονίστηκε η ανάγκη 
ανάπτυξης στρατηγικής για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου 
Ανάπτυξης στα Βαλκάνια.

Η συνάντηση συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας. Τις εργασίες του άνοιξε ο Υπουρ-
γός ΑΑ&Τ Βαγγέλης Αποστόλου και ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. 

Στην άμεση δημιουργία ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών για 
την καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην περιοχή της Εορδαί-
ας, κάλεσε τους νέους αγρότες ο υπουργός Βαγγέλης Αποστό-
λου. Το σχέδιο του Υπουργείου για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
αρωματικών φυτών στη Δυτική Μακεδονία προβλέπει ότι θα 

παραχωρηθούν 
καταρχήν 1.000 
στρέμματα σε 100 
νέους αγρότες της 
Εορδαίας, όπου 
θα καλλιεργήσουν 
αρωματικά φυτά. 
Οι εκτάσεις θα 
παραχωρηθούν 
σε κατά κύριο 
επάγγελμα νέους 
αγρότες, ακτήμο-
νες και ανέργους, με οικονομικά και παραγωγικά κριτήρια και βέ-
βαια υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται οργανωμένοι σε ομά-
δα παραγωγών ή συνεταιρισμούς. Σύμφωνα με τον Διευθυντή 
στρατηγικής ανάπτυξης του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας 
της ΔΕΗ κ. Δημήτρη Ζαραφίδη, πρόκειται για εκτάσεις των οποί-
ων έχει ολοκληρωθεί η εξόρυξη του λιγνίτη, έχουν αποκατασταθεί 
από τη ΔΕΗ και είναι έτοιμες για καλλιέργεια.

Ο φιλόδοξος στόχος που έχει θέσει το Υπουργείο είναι να αυ-
ξηθεί η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών στην Ελλάδα από 
τα 40.000 στρέμματα που είναι σήμερα, στα 100.000 στρέμματα 
σε διάστημα ενός έτους.

1η Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας  
για την αειφόρο ανάπτυξη στα Βαλκάνια

Η κ. Π. Χατζοπούλου,  
ο κ. Α. Βλάχος και ο κ. Α Δημάκης

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύ-
θυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, μέχρι 
τέλη Σεπτεμβρίου, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ έχει υλοποιήσει και ολοκληρώσει 

424 Προγράμματα Κατάρτισης, διάρκειας 150 
ωρών, της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρ-
τισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γε-
ωργούς και μικρές εκμεταλλεύσεις», για τους 
δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 
112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς», όπως 
αυτοί εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007 
– 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υπο-
χρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 
2014-2020, στο Μέτρο 01: «Δράσεις μετάδο-
σης γνώσεων και ενημέρωσης». Τα ανωτέρω 
προγράμματα παρακολούθησαν και ολοκλήρω-
σαν με επιτυχία 8.707 Νέοι Γεωργοί και έλα-
βαν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι θεματικές 
ενότητες στις οποίες καταρτίστηκαν αφορούσαν στη φυτική,  στη 
ζωική παραγωγή και στη μελισσοκομία.

Η επιλογή και κατανομή των καταρτιζόμενων σε τμήματα 
πραγματοποιήθηκε με κριτήρια, κατά την προτεραιότητα, την 
ημερομηνία απόφασης ένταξής τους, την κύρια παραγωγική 

κατεύθυνση της εκμετάλλευσής τους καθώς και τη γεωγραφι-
κή τους διασπορά, ώστε κάθε καταρτιζόμενος να παρακολουθεί 
έγκαιρα τα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης, με τη μικρότερη 
οικονομική επιβάρυνση. Έχουν προγραμματιστεί και θα υλοποι-
ηθούν άλλα 83 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα ολοκλη-
ρωθούν μέσα στο Δεκέμβριο του 2017.

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα κατάρτισης  
των Νέων Αγροτών
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Διεθνές συνέδριο για τη γεωργία  
και την κλιματική αλλαγή

Τ ο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου 
σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρή-
της και το ΜΑΙΧ συνδιοργάνωσαν διεθνές συνέδριο με 
κεντρικό θέμα τη γεωργία και την κλιματική αλλαγή 

στα Χανιά, από τις 29 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου.
Οι θεματικές ενότητες αφορούσαν στη διαχείριση των καλλι-

εργειών για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μετριασμό 
των επιπτώσεών της, στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στα 
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και την τηλεπισκόπηση 
και στην περιβαλλοντική πιστοποίηση (περισσότερες πληροφο-
ρίες: http://www.climate2017.eu).

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE 
oLIVE-CLIMA που αφορά στην εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών 
καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία με στόχο τη μετα-
τροπή της σε ένα εργαλείο αντιμετώπισης/διαχείρισης της κλι-
ματικής αλλαγής (http://www.oliveclima.eu/).

Κατά την έναρξη του συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμό ο ΓΓ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ν. Αντώνο-
γλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Α. Βουλγαράκης, ο δήμαρχος 
Χανίων Α. Βάμβουκας, ο δήμαρχος Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης, 
ο δήμαρχος Κισσάμου Θ. Σταθάκης, το μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Β. Λιβάνιος και 
το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Ελαιοκο-
μικών Δήμων Κρήτης Ε. Κονταξάκης. Επίσης, απέστειλαν χαιρε-
τισμό ο δήμαρχος Ηρακλείου Β. Λαμπρινός και ο δήμαρχος Αγ. 
Νικολάου Α. Εμμ. Ζερβός. Τέλος, συμμετείχαν στο συνέδριο ο 

πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αποκορώνου 
Στ. Σταυρουλάκης και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης αποκεντρω-
μένων Υπηρεσιών Κρήτης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Ι. Τρουλάκης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν προσκεκλημένοι ομιλητές διε-
θνούς κύρους, όπως: Prof Χρήστος Ξυλογιάννης, Ιταλία, Prof 
Luuk Fleskens, Ολλανδία, Prof Mauro Centritto, Ιταλία, Γιώρ-
γος Μιχαλόπουλος, Ελλάδα, Α. Καββαδία, Μ. Ομήρου και Ι.Μ. 
Ιωαννίδης, Κύπρος. Συνολικά συμμετείχαν 147 σύνεδροι από 
16 χώρες. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διεξαγω-

γή του συνεδρίου 
είναι διαθέσιμες στο 
βιβλίο περιλήψεων 
(http://climate2017.
e u / r e g i s t r a t i o n /
abstracts).

Την τελευταία μέρα 
του συνεδρίου στις 2 
Σεπτεμβρίου, διορ-
γανώθηκε μία τεχνι-
κή εκδρομή, η οποία 
περιελάμβανε μεταξύ 
άλλων επισκέψεις 
στο Μουσείο Ελιάς, 
στη ΒΙΟΛΕΑ, μια οικο-
γενειακή επιχείρηση 
που ειδικεύεται στην 
παραδοσιακή παραγω-
γή βιολογικού ελαιολάδου με μυλόπετρες και πιεστήρια και στο 
πρωτοποριακό ελαιοτριβείο/ μονάδα τυποποίησης της εταιρείας 
Terra Creta.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου συνοψίζονται στα εξής: Οι 
καλλιέργειες ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στην αλλαγή του 
κλίματος όταν αυξάνεται η οργανική ουσία του εδάφους με σπο-

ρά ψυχανθών, προσθήκη κο-
μπόστ ή υπολειμμάτων κλα-
δέματος, καθώς το έδαφος 
γίνεται πιο γόνιμο και τα φυτά 
έχουν καλύτερη υγεία και αν-
θεκτικότητα, και ανταποκρί-
νονται επίσης καλύτερα στα 
ακραία κλιματικά φαινόμενα. 
Ειδικά για τους ελαιώνες, 
αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 
καλλιεργητικών πρακτικών 
του έργου LIFE oLIVE-CLIMA, 
οι οποίες τείνουν να υιοθε-
τούνται από μεγάλο αριθμό 
γεωργών σε όλη την Ελλάδα, 
καθώς είναι επωφελείς όχι 
μόνο για το περιβάλλον αλλά 

και για τις καλλιέργειές τους. Για παράδειγμα, όταν παρακολου-
θούμε και καθοδηγούμε την ανάπτυξη του δέντρου με συχνό 
κλάδεμα, μειώνεται η δραστικότητα των επεμβάσεων έτσι ώστε 
το δέντρο να διατηρεί καλύτερη ισορροπία και να διαχειρίζεται 
καλύτερα το λίπασμα και το νερό που λαμβάνει, με αποτέλε-
σμα πιο σταθερή παραγωγή και τελικά μεγαλύτερο οικονομικό 
όφελος για τον παραγωγό. Ο παραγωγός πρέπει να γνωρίζει τις 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνογνωσίας και σε συνεργασία με τον 
τοπικό γεωπόνο να βελτιώσει τις πρακτικές του και να επιτύχει 
καλύτερα αποτελέσματα.

Ο κ. Ν. Αντώνογλου
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Π ροσκεκλημένος στο 
Διεθνές Συνέδριο με 
τίτλο «Bountiful Sea 
Conference: Fish 

processing and consumption in 
Mediterranean antiquity» που δι-
οργανώθηκε στo Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, στο Ινστιτούτο Taylor 
(Ηνωμένο Βασίλειο) ήταν ο Δρ Μά-
νος Κουτράκης, από 6 έως 8 Σε-
πτεμβρίου. O Δρ Κουτράκης, είναι 

Τακτικός Ερευνητής του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑ-
ΛΕ), καθώς και Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ). 

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν μεγάλο εύρος 
θεμάτων σχετικά με τη διαχρονική εκμετάλλευση των αλιευμά-
των από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και τη μεταποίηση, 
τη μεταφορά και την κατανάλωση των αλιευτικών προϊόντων 
στη Μεσόγειο. Η προφορική παρουσίαση που έγινε από τον Δρα 
Κουτράκη στο κλείσιμο του συνεδρίου, στην ενότητα «Μελλο-

ντικές κατευθύνσεις και συζήτηση», αφορούσε την ανάλυση των 
αλιευτικών πρακτικών και της εκμετάλλευσης των αλιευμάτων 
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, παρουσιά-
στηκαν οι άξονες της Κοινής Πολιτικής για την αλιεία (CFP) στην 
Ευρώπη καθώς και οι κύριες απειλές για τη βιωσιμότητα της 
αλιείας στη Μεσόγειο (υπεραλίευση, υποβάθμιση ενδιαιτημάτων, 
παράνομη αλιεία κ.λπ.). Η πρώτη μέρα του συνεδρίου έκλεισε με 
ένα ξεχωριστό δείπνο με αρχαιοελληνικές και ρωμαϊκές γεύσεις 
και φαγητά που είχαν ως κύριο συστατικό το ψάρι και τα υπο-
προϊόντα του. 

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με μια ουσιαστική συζήτηση σχετι-
κά με την υπερεκμετάλλευση και τη βιωσιμότητα των ιχθυαποθε-
μάτων από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Όπως ανέφε-
ραν οι διοργανωτές, ο διάλογος εμπλουτίστηκε με τα σχόλια του 
Δρα Κουτράκη, ως ειδικού βιολόγου της Επιτροπής της ΕΕ σε 
θέματα αλιείας, αναφορικά με τη βιολογία και τη διαχείριση των 
αλιευτικών αποθεμάτων. Το επιστημονικό περιοδικό «Journal of 
Maritime Archaeology» εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη δημοσίευ-
ση των διεργασιών του συνεδρίου σε ειδική ενότητα, ώστε αυτές 
να μετουσιωθούν σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό αποτέλεσμα. 

Διεθνές Συνέδριο για τη διαχρονική 
εκμετάλλευση των αλιευμάτων

Τ ο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 
του EΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ διοργάνωσε επιστημονικό συ-
νέδριο στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρο-
νομικού Ινστιτούτου Χανίων στις 11-13 Σεπτεμβρίου, 

στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Δράσης COST με τίτλο “European 
Network of Neglected Vector and Vector Borne Diseases” 
(EurNegVeg). Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν η Δρ Σ. 
Σωτηράκη, Τακτική Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 
Ερευνών και Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του 
COST EurNegVeg.

Στο συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 110 σύνεδροι, περισ-
σότερες από 25 χώρες της Ευρώπης και της Β. Αφρικής. Κατά 
τη διάρκειά του παρουσιάστηκαν τα συνολικά αποτελέσματα 4 
ετών ερευνητικής δραστηριότητας του προγράμματος. Πέραν 
των συμμετεχόντων στο συνέδριο παραβρέθηκαν και εκπρόσω-
ποι της ΕΕ, οι οποίοι κλήθηκαν για να αξιολογήσουν τα αποτελέ-
σματα της ερευνητικής αυτής δράσης.

Η όλη διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης, 
η οποία και συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία του Συνεδρίου 
(με την ευγενική χορηγία τοπικών προϊόντων και ενημερωτικού 
υλικού). 

Αντικείμενο του προγράμματος αυτού είναι τα νοσήματα των 
ζώων αλλά και του ανθρώπου που μεταδίδονται με αρθρόποδα 
φορείς (Vector Borne Diseases), τα οποία τα τελευταία χρόνια 
έχουν παρουσιάσει έξαρση και απειλούν σημαντικά την υγεία 
των ζώων αλλά και τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έξαρση 
αυτή είναι 
σ ύ ν θ ε τ ο 
φαινόμενο 
και επη-
ρ ε ά ζ ε τ α ι 
από δημο-
γ ρ α φ ι κ έ ς 
μεταβολές 
(συμπεριλαμβανομένης και της μετανάστευσης), αλλαγές στις 
συνήθειες των ανθρώπων αλλά και από την κλιματική αλλαγή 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα αρθρόποδα-μεταδότες, που εξαρ-
τώνται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα συνάδει με την αρχή της «ενιαίας υγείας», όπως 
αυτή προτάθηκε τον 20ο αιώνα από τον Αμερικάνο επιδημιολόγο 
Schwabe, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινής προσέγγισης στην 
υγεία ανθρώπων, ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Τα συνολικά αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής δράσης απο-
τελούν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον έλεγχο των ανα-
δυόμενων αυτών νοσημάτων στον άνθρωπο και τα συνανθρω-
πικά ζώα, επισημαίνοντας παράλληλα και τον ρόλο της άγριας 
πανίδας (μεταναστευτικών πουλιών, θηλαστικών), ως φορέων 
διασποράς των παθογόνων αυτών. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση COST EurNegVeg 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.
eurnegvec.org/4ac.html

Εκδήλωση για τα μεταδιδόμενα νοσήματα 
από αρθρόποδα

Ο Δρ Μ. Κουτράκης
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Μ ε επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες 
της την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 
η Κοινή Συνεδρίαση των ομάδων 
εργασιών 7.03.05 & 7.03.10 της 

Διεθνούς Ενώσεως Οργανισμών Δασικών Ερευνών 
(IUFRO), με τίτλο «Δασικά έντομα και παθογόνα σε 
ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Οικολογία, Παρα-
κολούθηση & Γενετική», που πραγματοποιήθηκε στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 80 επιστήμονες 
ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων από 25 χώρες, ενώ 
το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε 80 προφορικές και 
αναρτημένες ανακοινώσεις, καθώς και διαλέξεις διακεκριμένων 
προσκεκλημένων ομιλητών: της Carole Kerdelhué, Διευθύντριας 
Έρευνας στον ΙNRA, Κέντρο Βιολογικής Διαχείρισης Πληθυσμού 
(CBGP) της Γαλλίας καθώς και του Kenneth F. Raffa, Καθηγητή 
Εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison των 
ΗΠΑ. Κοινή διαπίστωση όλων των σχετικών ανακοινώσεων εί-
ναι ότι η παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή επιδρά καθοριστικά 
στους πληθυσμούς και τη διασπορά των δασικών εντόμων και 
παθογόνων, κάτι που στα επόμενα χρόνια αναμένεται να είναι 
ακόμη πιο έντονο. 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευ-
νών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με επιστημονικά υπεύ-
θυνο τον Δρ. Δ. Αβτζή, πραγματοποιήθηκε υπό την ομπρέλα της 
Διεθνούς Ενώσεως Οργανισμών Δασικών Ερευνών – IUFRO και 
τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργει-
ας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της 
Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας αλλά και της Εντομολογικής 
Εταιρείας Ελλάδος.

Το Συνέδριο στήριξαν ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι χορηγοί του, 
Basf, Novagrica, αΝάδρασις, Ion Plus, Agroecosystem, Antisel 
καθώς και οι χορηγοί επικοινωνίας του. Επίσημος Διοργανωτής 
Συνεδρίου ήταν η ARTION Conferences & Events.

Διεθνές Συνέδριο για τα δασικά έντομα  
και παθογόνα

Σ τα Χανιά, από τις 7 έως τις 
10 Σεπτεμβρίου, πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μεσογει-
ακό Αγρονομικό Ινστιτού-

το Χανίων (ΜΑΙΧ), υπό την αιγίδα 
της προεδρίας της Δημοκρατίας, 
το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων 
Αγροτών με τίτλο «Ελαιοκομία – 
Προβατοτροφία, δύο πυλώνες ανά-
πτυξης», το οποίο ήταν αφιερωμένο 
στην ελαιοκομία και στην προβα-
τοτροφία και αποτελούν βασικούς 
τομείς ανάπτυξης της ελληνικής γε-
ωργίας. Κατά τη διάρκεια του συ-
νέδριου αναζητήθηκαν τα στοιχεία 
εκείνα και οι τεχνικές που θα δώ-
σουν προστιθέμενη αξία στα προϊ-
όντα της ελιάς και της προβατοτροφίας αλλά και η σύνδεσή τους 
με τα συνολικά προσφερόμενα τοπικά προϊόντα που θα αποτελέ-
σει την αιχμή των αναπτυξιακών προτάσεων της κάθε περιοχής.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στο συνέδριο με εισηγήσεις από την 
Δρα Κική Βαρίκου με θέμα «Νεότερα ερευνητικά αποτελέσματα 
για τον δάκο της ελιάς» και από τον Δρα Μανώλη Καμπουρά-

κη με θέμα «Άριστες πρακτικές στον 
ελαιώνα για την αειφορία της ελαι-
οπαραγωγής».

 Επίσης κατά τις προσυνεδριακές 
εκδηλώσεις, που έλαβαν χώρα στο 
Τσατσαρωνάκειο Συνεδριακό Κέ-
ντρο στο Καστέλι Κισσάμου, έγινε 
επίδειξη της οργανοληπτικής αξιο-
λόγησης παρθένου ελαιολάδου. Οι 
νέοι αγρότες που παραβρέθηκαν, 
είχαν την ευκαιρία υπό την καθοδή-
γηση των μελών της Οργανοληπτι-
κής Ομάδας του Ινστιτούτου (Ελένη 
Μπαρμποπούλου, Αναστασία Πα-

παμανωλιουδάκη, Λουίζα Μικάλεφ), 
να εξοικειωθούν με τις θετικές και 

αρνητικές ιδιότητες του ελαιολάδου, στις οποίες βασίζεται η 
οργανοληπτική αξιολόγηση μέσω τόσο της παρουσίασης σχετι-
κών δειγμάτων όσο και ασκήσεων αντίληψης και κατάταξης των 
δειγμάτων ανάλογα με την ιδιότητά τους. Τέλος, οι παρευρισκό-
μενοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη δοκιμή ελαιόλαδων που 
διαφοροποιούνταν όσον αφορά την ποικιλία προέλευσής τους 
αλλά και την ποιοτική κατηγορία τους.

Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών  
για την ελαιοκομία και την προβατοτροφία

Η κ. Ε. Μπαρμποπούλου κατά την επίδειξη της 
οργανοληπτικής αξιολόγησης παρθένου ελαιολάδου
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Δύο ιστορικές συλλογές αμπέλου “συναντιούνται”

Σ τις 29 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του καθηγη-
τή της Αμπελογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Montpellier 
SupAgro, Jean-Michel Boursiquot στο Τμήμα Αμπέλου 
του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου 

στη Λυκόβρυση. Η συνεργασία του Τμήματος Αμπέλου και της Εθνι-
κής Συλλογής Αμπέλου με την αντίστοιχη Γαλλική στο Montpellier 
αριθμεί πολλά έτη. Η επίσκεψη του αξιόλογου καθηγητή αποτελεί 
συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης εργασίας της Διευθύντριας 
του Ινστιτούτου Δρ Α. Τσαγκαράκου στην παγκόσμια συλλογή, στο 
κέντρο βιολογικών πόρων Αμπέλου στο Vassal – Montpellier, όπου 
διαφυλάσσονται περισσότερες από 2.700 ποικιλίες αμπέλου. Στις 
εγκαταστάσεις του IFV στο Grau-du-Roi, όπου βρίσκεται η συλ-
λογή των εγγεγραμένων κλώνων της Γαλλίας, πραγματοποιείται 
μέρος της κλωνικής επιλογής και παράγεται αρχικό υλικό αμπέλου 
για περαιτέρω αναπολλαπλασιασμό και διάθεση πιστοποιημένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού από διαπιστευμένα φυτώρια. Η επί-
σκεψή του Δρ Boursiquot ήταν πολύ εποικοδομητική αφού είχε 
την ευκαιρία να συναντηθεί με τους τρεις νέους ερευνητές του 
Τμήματος Αμπέλου (Α. Καπάζογλου, Δ. Τάσκος, Γ. Μερκουρόπου-

λος) από τους 
οποίους ενημε-
ρώθηκε για τον 
σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων 
του Τμήματος 
και συζήτησαν 
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς 
μελλοντικών συ-
νεργασιών. Ξε-
ναγήθηκε στην 
Αμπελογραφική 
Συλλογή του Τμήματος Αμπέλου στη Λυκόβρυση, στην οποία δι-
ατηρείται πολύτιμο γενετικό υλικό αμπέλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έδειξε για γηγενείς ποικιλίες, όπως Κυδωνίτσα, Ρομπόλα, Θραψα-
θήρι κ.ά.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε η Διευθύντρια του Ινστιτούτου κι 
όλο το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό. 

ΗAPIMONDIA, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία των Με-
λισσοκομικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων, γιόρτασε 
φέτος τα 120 χρόνια από την ίδρυσή της. Συγχρόνως 
διοργανώθηκε και το 45ο Παγκόσμιο Συνέδριο της 

APIMONDIA, αυτή τη φορά στην γειτονική μας Τουρκία και συ-
γκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη, από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 
και 3 Οκτωβρίου. Το συνέδριο περιελάμβανε επίσης, μεγάλη με-
λισσοκομική έκθεση και διαγωνισμούς για προϊόντα (μέλι, ποτά 
με μέλι κ.λπ.), κατασκευές, ευρεσιτεχνίες, καλλιτεχνικές δημιουρ-
γίες, φωτογραφίες, ιστοσελίδες και βιβλία. 180 εκθέτες πήραν 
μέρος στην έκθεση, με συμμετοχές από κάθε ήπειρο, αν και η 
συντριπτική πλειοψηφία ήταν από Τουρκία και Κίνα. 

Το πιο εντυπωσιακό περίπτερο όλων ήταν αυτό της Σλοβενίας, 
η οποία είχε σχηματίσει ένα γήινο θόλο, μια σφαιρική κυψέλη, 
με εξαγωνικά μέρη. Τα ειδικά γυαλιά που έβαζαν οι επισκέπτες, 
όντας μέσα στον θόλο, τους ταξίδευαν στις ομορφιές της Σλοβε-
νίας με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας. Συνολικά επι-
σκέφθηκαν την έκθεση 3.600 άτομα από 126 χώρες και 9.250 
παραγωγοί και επιστήμονες από την Τουρκία. 

Συνολικά παρουσιάστηκαν 274 προφορικές και περίπου 500 
αναρτημένες εργασίες ενώ διοργανώθηκαν 10 στρογγυλές τρά-
πεζες. Η Δρ Φανή Χατζήνα, Τακτική Ερευνήτρια στο Τμήμα Με-
λισσοκομίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συμμετείχε με 2 προφορικές 
ομιλίες, είχε τον συντονισμό της στρογγυλής τράπεζας για τα 
φυτοφάρμακα και τα αντιβιοτικά, συμμετείχε με παρέμβαση στη 
στρογγυλή τράπεζα για τη διατήρηση των ντόπιων πληθυσμών 
μελισσών και προήδρευσε σε μία από τις συνεδρίες. Η Δρ Χα-
τζήνα είχε επίσης οριστεί και αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας 
Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση και 
εκλογές της APIMONDIA. Από την Ελλάδα συμμετείχε επίσης, 
με παρουσίαση και συντονισμό στρογγυλής τράπεζας η Δρ Μα-
ρία Μπουγά, Επιστημονικός Συνεργάτης του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Στο διαγωνιστικό μέρος η Ελλάδα έλαβε το 

2ο βραβείο στην κατηγορία 
εμπορικού τύπου μελιού, 
με το θυμαρίσιο μέλι του 
κ. Δημήτρη Χασάπη από τη 
Λήμνο. 

Την πρώτη του παρου-
σίαση στο Διεθνές κοινό 
είχε το βιβλίο "No bees, No 
life", το οποίο ήταν ιδέα 
του προέδρου των Σλο-
βένων μελισσοκόμων, και 
για το οποίο συνεργάστη-
καν 66 συγγραφείς από 
32 χώρες. Από ελληνικής 
πλευράς η Δρ Χατζήνα 
μαζί με την Mr. Gilles Ratia 
έγραψαν το κεφάλαιο 
"History of Bee Existence 
and Beekeeping", ενώ η 
Δρ Μαρία Μπουγά έγραψε 
το κεφάλαιο "Apis mellifera 
subspecies in Europe" 
(αντίγραφα των ελληνικών 
άρθρων βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος 
Μελισσοκομίας, www.hellenic-beeresearch.gr). 

Το Παγκόσμιο Μελισσοκομικό Συνέδριο διοργανώνεται κάθε 
2 χρόνια και το επόμενο ραντεβού είναι το 2019, στο Montreal 
του Καναδά (όπως αποφασίστηκε το 2015 στη Dejeon). Από τις 
4 χώρες που διεκδίκησαν τη διοργάνωση του 47ου Συνέδριου 
(Δανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία), νικήτρια αναδείχτηκε η Ρωσία. 
Έτσι το 2021 το Παγκόσμιο Μελισσοκομικό Συνέδριο θα φιλο-
ξενηθεί στην Ufa του Bashkortostan.

Η ελληνική συμμετοχή στο 45ο 
Παγκόσμιο Μελισσοκομικό Συνέδριο 

Άποψη από το Σλοβένικο περίπτερο

Η Δρ Φανή Χατζήνα παραλαμβάνοντας 
το αντίγραφο του βιβλίου "No bees, 

No life" από τον νέο αντιπρόεδρο της 
APIMONDIA Peter Kosmus
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Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Περιφέρεια Κρήτης 
για το φυτοπαθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa

Μ ε επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκαν τέσσερις 
εκπαιδευτικές ημερί-
δες στην Κρήτη στο 

πλαίσιο των δράσεων προετοιμασίας 
της Περιφέρειας Κρήτης για την απο-
τελεσματική εκρίζωση του φυτοπα-
θογόνου παθογόνου Xylella fastidio-
sa στην περίπτωση εντοπισμού στην 
ελληνική επικράτεια. Οι ημερίδες 
με θέμα: «Xylella fastidiosa: Οδικός 
χάρτης ενεργειών ανά εμπλεκόμενο 
φορέα στην περιφέρεια Κρήτης» συνδιοργανώθηκαν από το ΓΕ-
ΩΤΕΕ- Παράρτημα Κρήτης, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, το ΤΕΙ Κρήτης - Εργα-
στήριο Βακτηριολογίας και το ΥΠΑΑΤ - Διεύθυνση Αποκεντρω-
μένων Υπηρεσιών Κρήτης. 

Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 12 Σε-
πτεμβρίου 2017, η δεύτερη στα Χανιά στις 6 Οκτωβρίου 2017, η 
τρίτη στο Λασίθι στις 24 Οκτωβρίου και η τέταρτη στο Ρέθυμνο.

Σκοπός των ημερίδων ήταν η ενημέρωση των γεωπόνων δη-
μόσιων υπηρεσιών (ΤΑΑ, ΔΑΟΚ, Δήμων κ.λπ.), γεωπόνων κατα-
στημάτων γεωργικών εφοδίων, γεωργικών συμβούλων, φυτωρι-
ούχων, ανθοπωλών, παραγωγών κ.ά., σχετικά με το X. fastidiosa 
και η γνωστοποίηση των ενεργειών πρόληψης, που έχουν γίνει ή 
έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο πλαίσιο του οδικού χάρτη 
ενεργειών, ανά εμπλεκόμενο φορέα στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η αντιπρόεδρος στο παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επι-
μελητηρίου και στέλεχος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομί-
ας Περιφέρειας Κρήτης κ. Ευγενία Στυλιανού, αναφέρθηκε στις 
πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης και στις δράσεις που 
προβλέπονται ανά εμπλεκόμενο φορέα στην περιφέρεια Κρήτης 
για το X. fastidiosa.

Ο καθηγητής Φυτοπαθολογίας – Βακτηριολογίας στο ΤΕΙ 
Κρήτης, Δρ Δημήτρης Γκούμας, αναφέρθηκε στο βακτήριο X. 
fastidiosa και στην έρευνα που γίνεται για την ανίχνευσή του 

στην Κρήτη από το εργαστήριο 
αναφοράς του ΤΕΙ Κρήτης. Τονί-
στηκε επίσης ότι αν και στην Ελλά-
δα μέχρι σήμερα δεν έχει ανιχνευ-
τεί η παρουσία του Χ. fastidiosa, 
ωστόσο ο κίνδυνος εισαγωγής του 
επιβλαβούς οργανισμού στη χώρα 
μας είναι μεγάλος διότι: ι) ένας 
μεγάλος αριθμός φυτικών ειδών 
προς φύτευση, που έχουν κατα-
γραφεί ως ξενιστές του βακτηρίου, 

εισάγονται από χώρες που έχει αναφερθεί το Χ. fastidiosa, ιι) οι 
ξενιστές μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί και έτσι συχνά παραμέ-
νουν απαρατήρητοι, ιιι) η ικανότητα του βακτηρίου να επιβιώσει 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του είναι πολύ πιθανή και iv) οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας είναι 
κατάλληλες για την επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και την εξά-
πλωση τόσο του βακτηρίου όσο και των φορέων του. 

Επίσης, οι εντομολόγοι του Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών 
Φυτών και Αμπέλου, Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκης, Εντεταλμένος 
Ερευνητής και Δρ Αργυρώ Καλαϊτζάκη, Επιστημονική Συνεργά-
της, αναφέρθηκαν στα έντομα φορείς του βακτηρίου αλλά στις 
ερευνητικές δράσεις για ενίσχυση της ετοιμότητας της Περι-
φέρεια Κρήτης, όσον αφορά στην εκρίζωση του παθογόνου X. 
fastidiosa σε περίπτωση εντοπισμού του στο νησί. Στόχος των 
ερευνητικών αυτών δράσεων, που χρηματοδοτήθηκαν από την 
Περιφέρεια Κρήτης, είναι η μελέτη σε βάθος καίριων θεμάτων 
που αφορούν στην εξέλιξη του παθογόνου Χ. fastidiosa,, και που 
μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστά στη χώρα μας, όπως η ταυτο-
ποίηση και η μελέτη των δυνητικών φορέων του παθογόνου, η 
αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπισή τους, η 
μελέτη αντίδρασης ευπάθειας και ανεκτικότητας των σημαντικό-
τερων ελληνικών ποικιλιών ελιάς και η ανάπτυξη διαγνωστικών 
εργαλείων έγκαιρης ανίχνευσης του παθογόνου.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη ΔΕΘ 2017

Ό πως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέ-
τος ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στην 82η Διε-
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διεξήχθη από 9 ως 
17 Σεπτεμβρίου. Στον χώρο του περιπτέρου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου φιλοξε-
νήθηκε μαζί με τους άλλους εποπτευόμενους οργανισμούς του 
ΥΠΑΑΤ, ο ΕΛΓΟ είχε τη δυνατότητα να ενημερώσει τους επισκέ-
πτες της έκθεσης για τις δράσεις που πραγματοποιεί. Μέσα από 
τις ερευνητικές δραστηριότητες και μελέτες, τη συνεχή εκπαί-
δευση και κατάρτιση των αγροτών, την πιστοποίηση των ποιοτι-
κών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, την καθιέρωση και πι-
στοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στο 
κύκλωμα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη 

χώρα, επιδιώκει τη βελτίωση 
των παραγωγικών διαδικα-
σιών και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. 

Το κεντρικό σύνθημα του 
Οργανισμού ήταν:

 «Στην υπηρεσία του Έλλη-
να Αγρότη με γνώμονα την 
προστασία και αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος

Συμβολή στην παραγωγή 
και μεταποίηση για ασφαλή 
και υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα».
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Στις 15 Αυγούστου έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο ερευνη-
τής Αντώνης Φιλιππούσης. Η τεράστια απώλεια βύθισε 
στη θλίψη συναδέλφους και συνεργάτες, ενώ φυσικά 
πέρα των άλλων, η παρακαταθήκη του στους συνερ-

γάτες του είναι ένα τεράστιο, πολυσχιδές, πολυεπίπεδο και, εν 
τέλει, ανεκτίμητο έργο πάνω στο αντικείμενο των εδωδίμων, των 
φαρμακευτικών αλλά και των άγριων μανιταριών. Γνωστός για 
τη μεγάλη αγάπη, το πάθος και την τελειομανία του σε ό,τι κα-
ταπιανόταν, υπήρξε πρωτοπόρος ερευνητής της επιστήμης των 
μανιταριών, όπου και αφιέρωσε όλη του την καριέρα προσπα-

θώντας να προβάλει και να καθιερώ-
σει το μανιτάρι στον αγροτικό κόσμο 
αλλά και να εμβαθύνει ερευνητικά στο 
αντικείμενο αυτό, φροντίζοντας ταυ-
τόχρονα για τη συνέχιση του έργου 
του από νεότερους συνεργάτες του. 
Υπήρξε ανεκτίμητος επιστήμονας και 
εξαιρετικά ακέραιος και έντιμος χαρακτήρας και άνθρωπος και 
είναι προφανές ότι το κενό το οποίο αφήνει πίσω του είναι τε-
ράστιο.

«2οι Μεσογειακοί Δρόμοι Βάμβακος» 

Σ ε συνέδριο με τίτλο «2οι Μεσογειακοί Δρόμοι Βάμβα-
κος» που διοργανώθηκε από κοινού από την Πανελ-
λήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος 
(ΠΕΕΒ) και τον Izmir Commodity Exchange, στη Σμύρ-

νη της Τουρκίας στις 7 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ.

Ο Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου 
Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Δρ Μ. Νταράουσε και 
ο Διευθυντής Πιστοποίησης & Προδιαγραφών της Γενικής Δι-
εύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων Δρ Λ. 
Ζαρκάδας εκπροσώπησαν τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην προσπά-
θεια που κάνει η χώρα μας για να διευρύνει τη συνεργασία της 
με χώρες του εξωτερικού και να συνδράμει στην προώθηση των 
ποιοτικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκαν λεπτομερώς η 
υφιστάμενη κατάσταση για το βαμβάκι στις χώρες της Μεσο-
γείου με αναφορά στην Αίγυπτο, την Ισπανία και την Ελλάδα. 
Υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά για την κατάσταση στην συνδιοργα-
νώτρια χώρα Τουρκία σε συνδυασμό πάντοτε με τις διεθνείς τά-
σεις παραγωγής βάμβακος, διακύμανσης της τιμής του καθώς 
και αναφορές στην αποθεματοποίησή του. Ο τομέας της κλω-
στοϋφαντουργίας, τόσο στην Τουρκία όσο και στις κύριες κα-
ταναλώτριες χώρες (Κίνα, Αμερική κ.ά.), ο οποίος παρουσιάζει 
αυξανόμενη ζήτηση ανώτερου ποιοτικά βάμβακος, καθώς και οι 
διεθνείς και μελλοντικές εξελίξεις, αναλύθηκαν διεξοδικά. Ιδιαί-
τερα απασχολεί, όπως διαπιστώθηκε κατά τις εργασίες του συ-
νεδρίου, η παραγωγή βάμβακος στην Τουρκία αλλά και η αγορά 
από τις άλλες μεσογειακές χώρες, το οποίο θα είναι Μη γενετικά 
Τροποποιημένο.

Από την πλευρά του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο Δρ Λάμπρος Ζαρκά-
δας, αναφέρθηκε στο σύστημα καλλιέργειας της Ολοκληρωμέ-
νης Διαχείρισης για την Παραγωγή Βάμβακος που εφαρμόζεται 
στη χώρα μας με τα πρότυπα AGRO – 2, τις προδιαγραφές και 
τις τεχνικές απαιτήσεις των προτύπων καθώς και στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του τελικού παραγόμενου προϊόντος, το οποίο 
είναι σε θέση να καλύψει και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Επι-
σημάνθηκε ιδιαιτέρως ότι στη χώρα μας απαγορεύεται η χρήση 
γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών κάτι που πιστοποιείται με 
την εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 
– 2. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στα κριτήρια απονομής του Οι-
κολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Ecolabel) σε 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, το οποίο είναι δυνατόν να επι-
τευχθεί πιο εύκολα όταν εφαρμόζονται αρχές ολοκληρωμένης 
διαχείρισης. 

Ο Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης Βάμβα-
κος Δρ Μ. Νταράουσε, αναφέρθηκε στο οργανόγραμμα του Κέ-
ντρου, στα Πεδία Διαπίστευσης (με το ISO 17025) του εργαστη-
ρίου βάμβακος, στον εξοπλισμό που διαθέτει, στον σκοπό της 
λειτουργίας του, στις δραστηριότητες που εκτελεί σήμερα, στη 
συνεργασία του Κέντρου με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση βάμ-
βακος (ΔΟΒ), ως επιστημονικός σύμβουλος της ΔΟΒ για θέματα 
ποιότητας. Αναφέρθηκε επίσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
ελληνικού βαμβακιού, με έμφαση στα πλεονεκτήματά του, που 
προκύπτουν από την επιμελή διαχείριση του προϊόντος σε όλα 
τα στάδια παραγωγής-εκκόκκισης-διαθέσης και από τη συσσω-
ρευμένη τεχνογνωσία, όπως είναι: ο χαμηλός αριθμός των neps 
(κομπάκα), η χαμηλή μόλυνση, η πρώιμη διάθεσή του στην αγορά 
σε σχέση με άλλες χώρες και το πολύ καλό Logistic. Τονίστηκε 
ότι το ελληνικό βαμβάκι παραμένει συμβατικό και ίσως να είναι 
το μοναδικό που δεν είναι γενετικά τροποποιημένο. Αναφέρθηκε 
στην Ομάδα Εργασίας Βάμβακος που συστάθηκε με Υπουργική 
Απόφαση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας-ανταγωνιστικό-
τητας του ελληνικού βαμβακιού. Παρουσίασε τις βασικές αρχές 
της στρατηγικής για το μέλλον του βαμβακιού, όπως η οργά-
νωση της παραγωγής σε συλλογικά σχήματα, η χρήση της νέας 
τεχνολογίας στη διαχείριση της καλλιέργειας και την ένταξη ενός 
μέρους της παραγωγής στα πρότυπα πιστοποίησης. Τέλος, πα-
ρουσίασε τα ερευνητικά αποτελέσματα από έργα και προγράμ-
ματα που εκτελεί το Κέντρο.

Ο Δρ Λ. Ζαρκάδας και ο Δρ Μ. Νταράουσε με τον Dr Mohamed A.M. 
Negm, Αντιπρόεδρο του ICRA - Διεθνής Ένωση Ερευνητών Βάμβακος) 
και Επικεφαλής του τμήματος έρευνας νηματοποίησης του Ινστιτούτου 
Έρευνας Βάμβακος της Αιγύπτου, στο κέντρο

Απώλεια συναδέλφου ερευνητή
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