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3ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής 

Ο ρόλος της Ελληνικής Γεωργίας στην 

ανασυγκρότηση της χώρας 

 

Τετάρτη 23 Μαίου 2018 

Divnai Caravel Hotel, Αθήνα 

 

Εισαγωγική Ομιλία Γενικού Διευθυντή της εφημερίδας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ 

 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Κυρία Υφυπουργέ, 

Κυρία Βουλευτά,  

Κύριε Περιφερειάρχα, 

Αγαπητοί εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, 

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, 

 

Ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας σήμερα. 

Η δική σας στήριξη και η δική σας εμπιστοσύνη από τον πρώτο χρόνο μάς παρότρυνε 

και μας  ενθάρρυνε στο να διοργανώσουμε το 3ο Αγροτικό Συνέδριο.  

 

Το βασικό θέμα του φετινού συνεδρίου είναι ο ρόλος της Ελληνικής Γεωργίας στη 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στη μετά των μνημονίων εποχή. Σε τι βαθμό και 
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υπό ποιες προϋποθέσεις θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση του ΑΕΠ της χώρας. 

Πως θα ξεπερασθούν οι χρόνιες παθογένειες που ταλανίζουν τον αγροτικό κλάδο. Ποιες 

είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας στην νέα ΚΑΠ? Ποια είναι τα 

στοιχεία εκείνα που θα διαφοροποιήσουν ή ακόμη και να εξισώσουν τους Έλληνες 

Αγρότες με τους Ευρωπαίους συνάδελφους τους? 

Σε εθνικό πλαίσιο, ο Έλληνας παραγωγός καλείται να διαχειριστεί μια καθημερινότητα 

που περιλαμβάνει τα πάντα: από φορολογία, ασφάλιση και νέες κλιματολογικές συνθήκες 

μέχρι καλές πρακτικές, έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογία στην παραγωγή, εξωστρέφεια, 

εξαγωγές. Είναι κατάλληλα εφοδιασμένος να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα? 

Γνωρίζει τις νέες εξελίξεις στον κλάδο του? Τα αποτελέσματα της πολιτικής της ΚΑΠ και 

η ελκυστικότητα των επιδοτήσεων δημιουργούν ομολογουμένως εξαρτήσεις. Πώς μπορεί 

ο Έλληνας να επωφεληθεί από τα θετικά στοιχεία και να απεγκλωβιστεί από τα 

αρνητικά? 

Σε διεθνές τώρα πλαίσιο, ο ανταγωνισμός βάζει τους δικούς του κανόνες. Μπορούμε, ως 

παραγωγοί ή μεταποιητές αγροτικών προϊόντων, να ανταγωνιστούμε με ίσους όρους?  

 

Είμαστε βέβαιοι ότι οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας θα δώσουν απαντήσεις και θα 

σκιαγραφήσουν την εικόνα της επόμενης ημέρας για τον πρωτογενή τομέα. Παρακαλώ 

όμως και όλους τους συμμετέχοντες να πάρουν μέρος στον διάλογο με ερωτήσεις και 

παρεμβάσεις για πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. 

 

Επειδή έχουμε ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα, θα ήθελα να αρχίσω να δίνω τον λόγο στους 

πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, τους ομιλητές μας, αφού όμως ευχαριστήσω τους 

συντελεστές του συνεδρίου. 

 

Πρώτα από όλους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έθεσε το συνέδριο 

υπό την αιγίδα του αλλά και εκπροσωπείται από την πολιτική ηγεσία. 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αρμόζουν σε όσους στήριξαν χορηγικά το συνέδριο και 

συγκεκριμένα: 

 

Τον Associate sponsor:  

 BAYER Ελλάς 

 

Τους Supporters 

 ALPHA BANK 

 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 
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 ΣΕΚΕ ΑΕ 

 

Τις εταιρικές συμμετοχές εκ μέρους των 

 GAIA Επιχειρείν 

 Interamerican 

 

Τους χορηγούς επικοινωνίας 

 STAR Κεντρικής Ελλάδας 

 ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση 

 ΚΡΗΤΗ TV και Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 

 Εφημερίδα LARISSANET 

 Κανάλι SUPER B 

 ΗΠΕΙΡΟΣ TV1 

 TRT 

 

 

Και φυσικά την ομάδα διοργάνωσης που θεωρώ ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια. 

 


