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Ανάπτςξη τηρ γεωπγίαρ, τηρ 
κτηνοτποφίαρ και τηρ αλιείαρ 
ΠΘΣΟΠΟΘΗΛΕΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΜΘΙΑ ΠΟΘΟΣΘΙΑ ΠΡΟΪΟΜΣΑ ΓΘΑ ΙΑΚΤΣΕΡΟ 
ΠΕΡΘΒΑΚΚΟΜ 

 

 Ο πην δπλακηθφο θιάδνο 

παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηνπ λένπ Δήκνπ, πνπ αληηπξνζσπεχεη απηφ 
πνπ ιέκε πξσηνγελή παξαγσγή (γεσξγία, θηελνηξνθία θαη) θζίλεη 

ζπλερψο ελψ νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφλ είλαη ζε θαηάζηαζε 
απφγλσζεο. Οη αηηίεο είλαη πνιιέο θαη πεξίπινθεο, κε θπξίαξρε ηελ 

απνδνρή ησλ θπβεξλήζεσλ Ν.Δ. θαη ΠΑΟΚ ηεο νδεγίαο ηεο Ε.Ε. γηα 
κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ απφ 30% ζε 3%, δειαδή ζηα 

επίπεδα ησλ άιισλ ρσξψλ κειψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απ’ ηηο ρψξεο 
κέιε δηαζέηνπλ φκσο θαη άιινπο ζεκαληηθνχο ηνκείο παξαγσγήο 

(βηνκεραλία θ.ιπ.) ελψ ε ρψξα καο είλαη απνβηνκεραληζκέλε. Απηφ 

ην μέξνπκε θαη απφ ηελ Πξέβεδα. O ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ, ρσξίο λα 
ηζρπξηδφκαζηε φηη εθαξκφζηεθε γη’ απηφ, ζπλέβαιε ζηελ εξήκσζε 

ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ θαη είκαζηε βέβαηνη πσο κε ηνλ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ 
ζα ζπλερηζηεί ην θαθφ. Η αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ πξνο ηα αζηηθά θέληξα ρσξίο εμαζθάιηζε απαζρφιεζεο 
θαη ε ζπλερήο αχμεζε ησλ κεηαλαζηψλ, ζα επηδεηλψζνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, ηελ θηψρεηα θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ. Σν δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα παξαηεξεί κε αδηαθνξία  ή θαη 

αληθαλφηεηα ηελ εμέιημε απηή γηαηί  εμάιινπ δελ είλαη ζηηο 
θνηλσληθέο πξνηεξαηφηεηεο ε κηθξνκεζαία αγξνηηά. Η ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, φπσο ην αληηιακβαλφκαζηε εκείο, δελ κπνξεί θαη δελ 
πξέπεη λα ζπλερίζεη λα αδηαθνξεί ή λα παξακέλεη απιά ζε 

δηαπηζηψζεηο. Πξέπεη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ζηαζεί 
αγσληζηηθά θαη δηεθδηθεηηθά ζηα πξνβιήκαηα ησλ αγξνθηελνηξφθσλ, 
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λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα θαιιηεξγήζεη ζπλείδεζε 

ζηελ αγξνηηά φηη ππάξρεη θαη άιινο δξφκνο.  
Η δεκνηηθή καο θίλεζε πξνηείλεη σο άμνλεο ηεο αλαπηπμηαθήο 

ηεο πξννπηηθήο γηα ην λέν Δήκν: 1) Ελίζρπζε ηεο θηελνηξνθίαο θαη 
ηεο αιηείαο, σο ησλ πην δπλακηθψλ θιάδσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

θαη δεδνκέλνπ φηη θαη γηα ηνπο δχν θιάδνπο ππάξρνπλ νη 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. 2) Ελίζρπζε ησλ πξψηκσλ θεπεπηηθψλ 

ζηνλ θάκπν ηεο Πξέβεδαο. 3) ρεδηαζκέλε θαη πξνζεθηηθή 
αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ ζεκεξηλψλ πνηθηιηψλ, κεηά 

απφ έξεπλα θαη επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε. 4) Ελίζρπζε ηεο 
νηθνινγηθήο γεσξγνθηελνηξνθίαο κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ θαη πξνυπφζεζε ην άλνηγκα αγνξψλ. 5) Ελίζρπζε 
ηεο ζηξνθήο πξνο πηζηνπνηεκέλα πνηνηηθά πξντφληα θαη εμαγσγηθφ 

πξννξηζκφ. 6) Ελίζρπζε ηεο αλάδεημεο άκεζεο θαη επηηφπηαο 
θαηαλάισζεο ησλ παξαγνκέλσλ πηζηνπνηεκέλσλ πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ.  

Η πξνζπάζεηα πξνψζεζεο κνξθψλ πξεβεδάληθεο γεσξγηθήο 
θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο έρεη πνιιαπιή ζεκαζία. Η πξνψζεζε 

ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο κε εηδηθή «πξεβεδάληθε 
πηζηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ» πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη ε πξνζπάζεηα κεξηθήο επηηφπηαο θαηαλάισζήο ηνπο κε εθαξκνγή 
ηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ έρνπλ ζαλ επαθφινπζν 1) θαιχηεξεο 

ηηκέο (κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία) ζηνλ παξαγσγφ θαη επνκέλσο 
αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, αιιά θαη 2) ηαπηφρξνλε 

πξνζηαζία ησλ επηθαλεηαθψλ-ππφγεησλ λεξψλ θαη ησλ εδαθψλ απφ 
ηελ αιφγηζηε ζήκεξα ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ. 

Θα ππάξμεη επίζεο κέξηκλα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ λένπ 

Δήκνπ κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ιαδηνχ, 
πξντφληνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή καο. Απηφ ζπλεπάγεηαη θαη 

πξνζπάζεηα δηάζσζεο ηκεκάησλ ηνπ παιηνχ ελεηηθνχ Ειαηψλα ηεο 

Πξέβεδαο. Ο παιηφο ελεηηθφο ειαηψλαο ηεο Πξέβεδαο ράλεηαη 
θαζεκεξηλά κε γνξγνχο ξπζκνχο ιφγσ ηεο αζηηθνπνίεζεο (θαη φρη 

κφλν) ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δηεξεχλεζε εθ κέξνπο ηνπ Δήκνπ 
Πξέβεδαο ησλ δπλαηνηήησλ δηάζσζεο φζσλ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα 

δηαζσζνχλ κε ηαπηφρξνλε αλάδεημε ηνπο ζε δηαηεξεηέα κλεκεία 
αιιά θαη δσληαλνχο ηφπνπο παξάδνζεο θαη αλαςπρήο. (π.ρ. ρψξνο 

ζρνιηθψλ εθδξνκψλ).  
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