
Στις τελευταίες σελίδες γίνεται κατά το δυνατόν μνεία στις 
τρέχουσες δραστηριότητες και στα σημαντικότερα γεγονότα 
που εμπλέκεται ο Οργανισμός άμεσα ή έμμεσα. Δίνεται βέβαια 
η δυνατότητα στο αναγνωστικό μας κοινό να ανατρέξει στην 
ιστοσελίδα μας και να πληροφορηθεί λεπτομερέστερα για το 
έργο της κεντρικής υπηρεσίας και πολύ περισσότερο των περι-
φερειακών μας μονάδων, μέσω των διαφόρων links.

Εξάλλου και για να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας, 
θεωρούμε, ότι με την έναρξη του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης θα υλοποιηθούν επιμέρους προγράμματα και έργα 
ιδιαίτερα σημαντικά για την αγροτική οικονομία, που θα στοχεύ-
ουν στη βελτίωση των υποδομών, στη μείωση των εισροών, 
στην έξυπνη εξειδίκευση, στην τυποποίηση, στη διασφάλιση της 
ποιότητας, στην εκπαίδευση των νέων αγροτών, στις γεωργικές 
συμβουλές και στη δασοπονία. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλη αυτή 
η θεματολογία, άπτεται άμεσα των δραστηριοτήτων του Οργα-
νισμού και δίνεται η ευκαιρία και η πρόκληση ταυτόχρονα να 
αποδείξει ο Οργανισμός μας ότι μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο 
στην απογείωση της αγροτικής οικονομίας.

Αγαπητοί αναγνώστες,

ριν την αναφορά μας στην ύλη του περιο-
δικού, ας μας επιτραπεί να μνημονεύσουμε 
τις δύο σοβαρές απώλειες υπαλλήλων του 
οργανισμού που έφυγαν τόσο νέοι, αφήνο-
ντας ένα κενό στην υπηρεσιακή τους θητεία 
και βυθίζοντας σε βαθιά θλίψη τους άμεσους 

και έμμεσους συνεργάτες τους, τον Οργανισμό γενικότερα και 
πολύ περισσότερο τις οικογένειές τους. Θα θέλαμε να εκφρά-
σουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους και να 
δηλώσουμε ότι η Διοίκηση θα σταθεί στο πλευρό τους με ό, τι 
προβλέπεται που θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο τους. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. 

Το περιοδικό μας, όπως γνωρίζετε, καλύπτει επιστημονικά 
θέματα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, κατά το δυνατόν 
εκλαϊκευμένα ώστε να πληροφορούν τους ενδιαφερόμενους 
για τις ίδιες τις δραστηριότητες καθώς επίσης πληροφορεί για 
θέματα καλλιεργειών, καινοτομίας, νέων προϊόντων, προστασί-
ας περιβάλλοντος, δασών, αλιείας και γενικότερων προοπτικών 
του πρωτογενούς τομέα και των πολιτικών του εποπτεύοντος 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Στον περιορισμένο χώρο του περιοδικού, όπως αντιλαμβάνε-
στε, δεν μπορεί να καλυφθεί το σύνολο των ενδιαφερόντων 
του αγροτικού κόσμου, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να προβά-
λονται ισομερώς και περιοδικά οι δραστηριότητες των συγχω-
νευθέντων Οργανισμών. Οι όποιες παρατηρήσεις είναι ευπρόσ-
δεκτες εφόσον αποσκοπούν στη βελτίωση της μορφής και του 
περιεχομένου. 
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