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  1η Εσπερίδα στην Κατοχή Οινιαδών 
 
Πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 3 Μαρτίου στο δημοτικό κατάστημα της Κατοχής, 
η 1η Εσπερίδα Οινιαδών, που ήταν αφιερωμένη στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών 
και κυρίως πορτοκαλιού και μανταρινιού στην Παραχελωϊτιδα περιοχή. 
Οι εκδηλώσεις άνοιξαν με ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων σχετικά με θέματα 
που αφορούν τις προοπτικές, τα προβλήματα αλλά και τη ευρύτερη σημασία τόσο σε 
οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο από την καλλιέργεια των 
εσπεριδοειδών.   
Συντονιστής του μέρους των ομιλιών  ήταν ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης 
Αγαθάγγελος Κότσαλος, ενώ  τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις καλωσόρισε ο 
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κατοχής Γρηγόρης Τρούπος, ενώ ακολούθως ο 
Αντιδήμαρχος της χωρικής ενότητας Οινιαδών Γ. Παπαδόπουλος στον χαιρετισμό 
του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «…Οι Οινιάδες είναι ένας τόπος με μακραίωνη ιστορία, 
όπου υπήρξε και συνεχίσει να υπάρχει ένας πολιτισμός άμεσα συνυφασμένος με τον πρωτογενή 
τομέα και την αγροτική παραγωγή. Τα πλούσια εδάφη της περιοχής δίνουν προοπτική 
ανάπτυξης, εφόσον υπάρξει συνεργασία όλων των φορέων του άξονα παραγωγής. Η 
καλλιέργεια των εσπεριδοειδών είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο παραγωγής στον πρωτογενή 
τομέα, εφόσον υπάρξει συντονισμός και σωστή συνεργασία». 
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος 
σημείωσε πως «…Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, πριν δυο χρόνια ξεκίνησε να 
στηρίζει έμπρακτα τον Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής, έχοντας μάλιστα ως αφετηρία το τοπικό 
διαμέρισμα της Κατοχής. Η πρώτη εκδήλωση είχε γίνει στο κτήριο Συγγρού με μεγάλη 
συμμετοχή παραγωγών, φορέων κι επιστημόνων. Ακολούθησαν κι άλλες συναντήσεις με 
σκοπό την ενημέρωση σε νέες τεχνολογίες αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης των 
προβλημάτων στις καλλιέργειες. Εσπεριδοειδή και Ελαιοπαραγωγή ήταν κυρίως το αντικείμενο 
ενδιαφέροντος,  για το οποίο υπήρξε πραγματικά μεγάλη ανταπόκριση.  
Ο κάμπος των Οινιαδών, είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ο ποταμός Αχελώος είναι η ζωογόνος 
δύναμή του, τροφοδοτώντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμου εδάφους. Ο πρωτογενής 
τομέας παραγωγής έχει τον πρώτο λόγο στην τοπική οικονομία, αποτελώντας τον βασικότερο 
πυλώνα της. Ο Δήμος και η δημοτική αρχή, προσεγγίζοντας τα αγροτικά θέματα με τη 
σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις, στηρίζει με κάθε τρόπο τους παραγωγούς στο 
πλαίσιο των πρωτοβουλιών που μπορεί να αναλάβει. Κι αυτό ισχύει διαχρονικά κι όχι 
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ευκαιριακά. Με σεβασμό προς το έργο που παράγουν αλλά και την προσφορά τους στην τοπική 
κοινωνία. Πέρα από την ενημέρωση, καθ όλη τη διάρκεια της θητείας της η παρούσα Δημοτική 
αρχή κατέβαλλε κάθε προσπάθεια στήριξης, μέσα από συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας, 
καθαρισμούς κι άλλες παρεμβάσεις, να κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα των αγροτών 
μας. Πιστεύουμε πως το πράξαμε ορθά, με διάλογο, καλή πίστη και πρόθεση. 
Είναι πιστεύω πολύτιμο για όλους μας, να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας. Ωστόσο, κύριος 
υπεύθυνος γι’ αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Και η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες δεκαετίες 
τα προβλήματα αντί να συρρικνώνονται διογκώνονται, αναγκάζοντας πολλές φορές  τους 
ανθρώπους της γης να βγαίνουν έξω από το φυσικό τους χώρο – στους δρόμους – για ν’ 
αναζητήσουν το δίκιο τους. Αναγνωρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους. Τα στηρίζουμε κι αυτό το 
αποδείξαμε πολλές φορές στο παρελθόν. Το αποδεικνύουμε και τώρα. Χωρίς κενά λόγια αλλά με 
πράξεις και υπευθυνότητα.  Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής είναι η ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας και η σοβαρότητα της αντιμετώπισής του δεν χωρά σκοπιμότητες, αντιπαλότητες ή 
κάθε είδους πολιτικές εκμεταλλεύσεις». 
Στην 1η Εσπερίδα συμμετείχαν με ομιλίες τους ο Γεωπόνος του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Μεσολογγίου – Ναυπακτίας «Ένωση» Παναγιώτης Κανάτας, η 
Γεωπόνος Βίκη Χονδρογιάννη, ο Γεωπόνος και Τμηματάρχης Φυτοϋγειονομικού και 
Ποιοτικού Ελέγχου ΔΑΟΚ Αιτωλ/νίας Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Γεωπόνος 
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Δημήτριος Τριαντακωνσταντής, 
ενώ παρέμβαση έγινε και από τον ειδικό καθηγητή εσπεριδοειδών κ. Ευτύχιο 
Πρωτοπαπαδάκη. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου 
Δημητρίου, με τη συμμετοχή των παραδοσιακών χορευτικών τμημάτων ΑΣ Αχελώος 
Κατοχής, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Πολιτιστικού & Αθλητικού Ομίλου 
Νεοχωρίου – Ενεργοί Πολίτες και Συλλόγου Γυναικών Σταμνάς «Αγία Αγάθη».  
 


