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Δληνκνινγηθνύ πλεδξίνπ πνπ δηήξθεζαλ από ηηο 22-25 Οθησβξίνπ θαη έιαβαλ ρώξα
θπξίσο ζην Δθζεζηαθό Κέληξν «Απόζηνινο Μαξδύξεο» ζηελ Ν. Καξβάιε. Πξόθεηηαη γηα ην
κεγαιύηεξν ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη
δηνξγαλώζεθε κε ηελ θηινμελία θαη ηελ αηγίδα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο.
ην ζπλέδξην απηό ζπκκεηείραλ 340 ζύλεδξνη από όιε ηε ρώξα θαη ην εμσηεξηθό θαη
παξνπζηάζηεθαλ πξσηόηππεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, πνπ θάιππηαλ όινπο ηνπο θιάδνπο
ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ηεο Δληνκνινγίαο θαη Αθαξενινγίαο. Αθόκα
αλαπηύρηεθαλ ζέκαηα γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο πάλσ ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
Φπηνπξνζηαζίαο, Βηνινγηθήο Γεσξγίαο αιιά θαη Δλαιιαθηηθώλ Μεζόδσλ Καηαπνιέκεζεο
Φηιηθώλ πξνο ην Πεξηβάιινλ. Ήηαλ δελ ην πνιππιεζέζηεξν όρη κόλν ζε ζπκκεηνρέο αιιά
θαη ζε πξνθνξηθέο θαη εηθνλνγξαθεκέλεο εξγαζίεο κε 165 ζπλνιηθά εξγαζίεο, αξθεηέο δε
από απηέο αθνξνύζαλ ηελ πεξηνρή καο.
Όκσο ην ζπλέδξην δελ ήηαλ απνθνκκέλν από ηελ θνηλσλία θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή
ηεο Καβάιαο. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ, πνπ απνηεινύληαλ θπξίσο από
Καβαιηώηεο, θξόληηζε θαη γηα απηό, αλαδεηθλύνληαο ηελ Καβαιηώηηθε θηινμελία θαη ηελ
Καβάια ζαλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. Έηζη, ππνδερηήθακε όινπο ηνπο ζπλέδξνπο ζην roof
garden γλσζηνύ μελνδνρείνπ, ελώ ζε επίζεκν γεύκα πνπ ηνπο παξαζέζακε ζε γλσζηό
πνιπρώξν ηεο πόιεο καο, παξαδνζηαθά ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο
ρόξεςαλ γηα απηνύο. Σελ πξνηειεπηαία κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ δηνξγαλώζακε κηα βξαδηά
γεπζηγλσζίαο ηνπηθώλ νίλσλ (Γξάκαο-Καβάιαο) ζην ηζηνξηθό ρώξν ηνπ Ηκαξέη, ώζηε νη
ζύλεδξνη λα γλσξίζνπλ ην ρώξν απηό θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Παλαγίαο Καβάιαο.

εκαληηθέο όκσο ήηαλ θαη νη παξάιιειεο δξάζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ θαηά ηηο νπνίεο 150
παηδηά, 2 ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο μελαγήζεθαλ ζηελ εληνκνινγηθή ζπιινγή πνπ
ζπγθξνηήζακε θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηνλ ζαπκαζηό θόζκν ησλ εληόκσλ. Παξάιιεια δε
γηα ηνπο ζπλέδξνπο έγηλαλ παξνπζηάζεηο θαη ζεκηλάξηα γηα λέα θπηνπξνζηαηεπηηθά
πξντόληα θαη λέεο κεζόδνπο απεληόκσζεο. Σν ζπλέδξην έθιεηζε κε κηα πνιύ πεηπρεκέλε
εθδξνκή ζε ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο (Αξραηνινγηθόο ρώξνο θαη Μνπζείν
Φηιίππσλ,
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(Θεξκνθήπηα Γξάκαο Α.Δ. θαη Οηλνπνηείν Σέρλε Οίλνπ).
Σν ζπλέδξην όκσο αζρνιήζεθε θαη κε επίθαηξα ζέκαηα ηεο επνρήο καο πνπ αθνξνύλ
άκεζα ή έκκεζα ηελ πεξηνρή καο θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο (αγξόηεο παξαγσγνύο αιιά θαη
ηνλ ινηπό πιεζπζκό). Απηό έγηλε ζηηο 2 ζηξόγγπιεο ηξάπεδεο πνπ δηνξγαλώζεθαλ κε ζέκα
«Σηο εμειίμεηο ζην ρώξν ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ» θαη ηνλ «Ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ: κηα
αζζέλεηα πνπ ζα ζπλερίζεη λα απεηιεί;» θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ηνπηθνί θνξείο ηεο
πεξηνρήο καο.
Κιείλνληαο ηε ζύληνκε απηή αλαδξνκή - απνινγηζκό ηνπ 15νπ Δληνκνινγηθνύ
πλεδξίνπ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όινπο ηνπο ρνξεγνύο ηνπ ζπλεδξίνπ, ηνπο
ζπλέδξνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, θαζώο θαη ηνπο ηνπηθνύο θνξείο (Γήκνο Καβάιαο, Π.Δ.
Καβάιαο θαη Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.) γηα ηε ζπλδξνκή ηνπο από ηελ πξώηε ζηηγκή ζηε
δηνξγάλσζε απηνύ ηνπ νινθιεξσκέλνπ από θάζε άπνςε ζπλεδξίνπ πνπ αλέδεημε ηελ
Καβάια σο έλα ελ δπλάκεη πξννξηζκό ζπλεδξηαθνύ ηνπξηζκνύ.
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