ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020
Το παρελθόν
Η είσοδος της Ελλάδας στις Ε.Κ., το 1981, υπήρξε η αφορµή κοµβικών αλλαγών στον
ελληνικό αγροτικό τοµέα. Η αξιοποίηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής-ΚΓΠ και των
πόρων της δεν άλλαξαν επαρκώς τις συνθήκες στον αγροτικό κόσµο και στον αγροτικό
τοµέα. Κύρια αιτία αυτής της αστοχίας υπήρξε η έλλειψη ενός εθνικού αγροτικού σχεδίου
και µιας εθνικής αγροτικής στρατηγικής.
Τα διαρθρωτικά προβλήµατα των ελληνικών αγροτικών εκµεταλλεύσεων συνεχίζουν να
υπάρχουν και έχουν πολλαπλασιασθεί, όπως:
ο µικρός και πολυτεµαχισµένος αγροτικός κλήρος και
η γήρανση του αγροτών,
ενώ οι Έλληνες αγρότες στερήθηκαν
την εφαρµοσµένη αγροτική έρευνα,
την αγροτική εκπαίδευση και
τις γεωργικές εφαρµογές,
την τοπική αυτάρκεια,
την υποστήριξη στην αγροτική επιχειρηµατικότητα,
µε αποτέλεσµα την έλλειψη εθνικής διατροφικής αυτάρκειας (έλλειµµα αγροτικού ισοζυγίου
κατά 50%).
Το παρόν
Η κρίση που ζει η χώρα µας µπορεί να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά µόνο µε την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Ο πρωτογενής τοµέας µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να
αποτελέσει µία από τις «ατµοµηχανές» της ανάπτυξης που θα βγάλει την πατρίδα µας από
την ύφεση, έχοντας, µάλιστα, συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλους
αναπτυξιακούς τοµείς, όπως:
(α) τη χαµηλή ένταση του επενδυόµενου χρηµατικού κεφαλαίου,
(β) τη δυνατότητα προσφοράς απασχόλησης στο κύµα των ανέργων που δηµιουργεί η
συστηµική κρίση που διέρχεται η οικονοµία της χώρας µας,
(γ) τη δυνατότητα ανάπτυξης του συνόλου της οικονοµίας και της επικράτειας και
(δ) την επιλεκτική ενδυνάµωση µειονεκτικών περιφερειών.
Ο πλούτος των φυσικών πόρων, η βιοποικιλότητα, η καταλληλότητα των εδαφοκλιµατικών
συνθηκών για την παραγωγή ευρέως φάσµατος ποιοτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων µε έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, το ανθρώπινο δυναµικό και ο πολιτισµός που
είναι ζυµωµένος µε τον τόπο, αποτελούν το πολυτιµότερο, αλλά αναξιοποίητο µέχρι
σήµερα, κεφάλαιο της Ελλάδας.
Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ η αύξηση της αξίας του «προϊόντος» της
ελληνικής γεωργίας κατά 1%, µπορεί να προσδώσει αύξηση στο συνολικό ΑΕΠ κατά 5%.
Αυτή η διαφαινόµενη αλλαγή πορείας και η επανεκκίνηση της αγροτικής οικονοµίας, όµως,
µπορεί να ευδοκιµήσει και να αποκτήσει µόνιµα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, µόνο αν
αντιµετωπισθούν τα διαρθρωτικά προβλήµατα του αγροτικού χώρου σύµφωνα µε τις
προτάσεις των Ελλήνων γεωτεχνικών επιστηµόνων και αγροτών.
Οι προτάσεις µας για το µέλλον:
1. Γεωργικές εφαρµογές: Η σταδιακή εγκατάλειψη των γεωργικών εφαρµογών του
Υπουργείου Γεωργίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 άφησε τον Έλληνα
αγρότη «στην τύχη του», χωρίς ενηµέρωση για τις νέες εξελίξεις σε καλλιεργητικές
τεχνικές, µεθόδους παραγωγής, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και γενετικό υλικό. Με
αυτό τον τρόπο ο Έλληνας παραγωγός κατευθύνθηκε προς τις καλλιέργειες µε τη
µεγαλύτερη επιδότηση εγκαταλείποντας στην πράξη τον παραγωγικό και
επιχειρηµατικό προσανατολισµό της εκµετάλλευσής του. Είναι απαραίτητη η
επαναλειτουργία των γεωργικών εφαρµογών µε την εγκατάσταση δοκιµαστικών,
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πειραµατικών και αποδεικτικών αγρών ή πειραµατικών εκτροφών σε όλη την
επικράτεια.
Σε αυτήν την κατεύθυνση θα µπορούσε να συµβάλλει και η δηµιουργία µιας Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την Π.Ε.Ν.Α. ή και άλλους
συλλογικούς φορείς, η οποία θα είναι δηµοσίου συµφέροντος, θα έχει ως κύριο έργο τις
γεωργικές εφαρµογές και τη µεταφορά τεχνογνωσίας από γεωτεχνικούς – µεσίτες
τεχνογνωσίας µε περιφερειακή δοµή και χρηµατοδότηση και από προγράµµατα όπως
το Horizon.
Γεωργικοί σύµβουλοι – ηλεκτρονική συνταγογράφηση γεωργικών φαρµάκων:
Κρίνεται ωφέλιµη η ανάπτυξη δικτύου γεωργικών συµβούλων µε άδεια
συνταγογράφησης, ανεξάρτητων από τους διανοµείς γεωργικών φαρµάκων, υπό τον
έλεγχο και την εποπτεία των αρµόδιων δηµόσιων υπηρεσιών. Οι γεωργικοί σύµβουλοι
µε άδεια συνταγογράφησης θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρµογή της
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις των επαγγελµατιών
χρηστών γεωργικών φαρµάκων και θα εκδίδουν ηλεκτρονική συνταγή χρήσης
γεωργικών φαρµάκων που θα αφορά στη δραστική ουσία και στην ορθή χρήση της.
Μεταξύ άλλων οι γεωργικοί σύµβουλοι θα συµβάλλουν στη σηµαντική µείωση του
κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, στην παραγωγή προϊόντων χωρίς
επικίνδυνα υπολείµµατα φαρµάκων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αγροτική Εκπαίδευση: Θα πρέπει να εισαχθεί το µάθηµα της «Πρωτογενούς
παραγωγής» στην πρωτοβάθµια υποχρεωτική εκπαίδευση για να διαµορφωθούν οι
σωστές αντιλήψεις τόσο στους µελλοντικούς αγρότες, όσο και στους µελλοντικούς
καταναλωτές αγροτικών προϊόντων. Η αποτελεσµατικότερη µορφή εκπαίδευσης των
νέων αγροτών είναι η µαθητεία. Για το λόγο αυτό προτείνεται, σε πρώτη φάση, η
δηµιουργία δεκατριών (13) Γεωργικών Σχολείων, ένα σε κάθε αιρετή Περιφέρεια. Οι
µαθητές θα µένουν ως οικότροφοι µαζί µε τους αγρότες – εκπαιδευτές (όπως στον
αγροτουρισµό), στους οποίους θα παρέχονται ειδικά κίνητρα για τη συµµετοχή τους.
Κάθε Γεωργικό Σχολείο θα αποτελείται από γεωτεχνικούς – καθηγητές και αγρότες –
εκπαιδευτές. Τα πρώην ΚΕΓΕ προτείνεται να διδάσκουν εξειδικευµένα θέµατα
κατάρτισης των αγροτών.
Αγροτική Έρευνα: Η ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού δικτύου εφαρµοσµένης
αγροτικής έρευνας θα πρέπει να βασίζεται στην αµφίδροµη σχέση ερευνητών και
αγροτών, για την εξυπηρέτηση των αγροτών. Είναι απαραίτητη η δηµιουργική επαφή
του ερευνητή µε τον αγρότη.
Η χώρα µας πρέπει ιδιαίτερα να επενδύσει στην έρευνα της ελληνικής βιοποικιλότητας
και στη δηµιουργία ελληνικών ανταγωνιστικών φυλών εκτρεφόµενων ζώων και φυτικών
ποικιλιών ή υβριδίων προσαρµοσµένων στα ελληνικά µικροκλίµατα και στην
παραλλακτικότητα της κλιµατικής αλλαγής για την παραγωγή ποιοτικών τοπικών
προϊόντων, µε στόχο την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας στην
αγροτική οικονοµία.
Εµπορία αγροτικών προϊόντων: Στην Ελλάδα, οι παραγωγοί πουλάνε φθηνά και οι
καταναλωτές αγοράζουν πολύ ακριβά. Το πρόβληµα του ανοίγµατος της ψαλίδας των
τιµών παραγωγού-καταναλωτή θα βρει καλύτερη λύση µόνο µε την άµεση επαφή
παραγωγών-καταναλωτών, τόσο µέσω συνεργατικών δοµών (παραγωγών ή/και
καταναλωτών), όσο και µε Αγορές Αγροτών (µόνο επαγγελµατίες αγρότες), καθώς και
µε τα δηµοπρατήρια (που θα τα λειτουργούν πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί) ή και µε
απευθείας πώληση αγροτικών προϊόντων µέσω του διαδικτύου.
Απαραίτητη κρίνεται, επίσης η δηµιουργία στο ΥπΑΑΤ (όπως σε άλλα ευρωπαϊκά
κράτη) µιας επαρκώς στελεχωµένης υπηρεσίας που ως κύριο σκοπό θα έχει την
«αγροτική διπλωµατία» (Γεωτεχνικοί-Γεωργικοί Ακόλουθοι), την παρακολούθηση τιµών
και παγκόσµιας ζήτησης και τον συντονισµό µε τον ΟΠΕ και το ΥπΕΞ, τις αγροτικές
αγορές κάθε µορφής (Λαχαναγορές, Κρεαταγορές, Ιχθυαγορές, Αγροτικές αγορές,
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∆ηµοπρατήρια, διαδικτυακή αγορά κ.α.), την προώθηση αγροδιατροφικών συµφώνων,
την προώθηση της Ελληνικής Μεσογειακής ∆ιατροφής και άλλα.
Τέλος, θα πρέπει να καταρτιστεί εθνικό σχέδιο για τον προσανατολισµό των αγροτών
στην παραγωγή πιστοποιηµένων (ολοκληρωµένης διαχείρισης, βιολογικής
παραγωγής, ΠΟΠ / ΠΓΕ κ.α.), τυποποιηµένων, συσκευασµένων και, εάν είναι δυνατόν,
µεταποιηµένων προϊόντων, ώστε να εισπράττουν οι έλληνες παραγωγοί την αυξηµένη
προστιθέµενη αξία. Η καθετοποιηµένη παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων θα
αυξήσει, επίσης, τη δυνατότητα της απευθείας πρόσβασης των παραγωγών στους
καταναλωτές εξοµαλύνοντας τις στρεβλώσεις του εµπορίου των προϊόντων.
Συλλογικές δράσεις: Με µέσο µέγεθος εκµετάλλευσης τα 48 στρέµµατα (από τα
χαµηλότερα στην ΕΕ) και µέσο µέγεθος αγροτεµαχίου τα 7 στρέµµατα (από τα
χαµηλότερα στην ΕΕ), ο µικρός και πολυτεµαχισµένος γεωργικός κλήρος στην Ελλάδα
αυξάνει το κόστος παραγωγής (το κόστος της τελικής γεωργικής παραγωγής είναι
διπλάσιο στην Ελλάδα από το µέσο όρο της ΕΕ). Η µόνη αποτελεσµατική απάντηση σε
αυτά τα προβλήµατα είναι η οικονοµία κλίµακας που επιτυγχάνεται µε το συνεργατισµό
και τις οµαδικές-συλλογικές δράσεις των αγροτών, τόσο ως προς τη µείωση του
κόστους παραγωγής (π.χ. κοινή χρήση ή αγορά µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων και
γεωργικών εφοδίων), όσο και ως προς την αύξηση της τιµής πώλησης του παραγωγού
µε την κοινή πώληση ή εµπορία των πρωτογενών προϊόντων ή ακόµη και µε τη
µεταποίηση αυτών (αυξηµένη προστιθέµενη αξία).
Ηλικιακή κατανοµή των αγροτών: Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για το παρόν και το
µέλλον του ελληνικού πρωτογενούς τοµέα πηγάζει, από την ηλικιακή σύνθεση των
απασχολουµένων αφού σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
µόνο το 15,7% των κατόχων αγροτικών εκµεταλλεύσεων ανήκει στην ηλικιακή
κατηγορία 15-39, ενώ το 53,2% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 40-64 και το 31%
ανήκει στην κατηγορία άνω των 65. Η γήρανση του αγροτικού πληθυσµού της Ελλάδας
καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια για εφαρµογή νέων καινοτόµων
καλλιεργητικών πρακτικών ή για την επιχειρηµατική προσαρµογή των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων στις σύγχρονες τάσεις.
Η πολιτεία οφείλει να βοηθήσει τους νέους αγρότες δηµιουργώντας τις κατάλληλες
υποστηρικτικές δοµές για την τεχνική τους στήριξη, θεσπίζοντας αυξηµένη
µοριοδότηση-κινητροδότηση-απλοποίηση στην αγροτική επιχειρηµατικότητα και
δίνοντας χώρο συµµετοχής στις αποφάσεις που τους αφορούν.
Ένταξη των αγροτών στα τοπικά Επιµελητήρια: Οι έλληνες αγρότες θα πρέπει να
ενταχθούν σε ξεχωριστό αγροτικό κλάδο των τοπικών Επιµελητηρίων για να
αποκτήσουν επαγγελµατική υποστήριξη, ως επιχειρηµατίες, που δρουν µε ιδιαίτερα
αυξηµένους κινδύνους, µερικοί από τους οποίους δηµιουργούνται από ενέργειες
εξωγενείς και απρόβλεπτες.
Συστηµατική ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας µε σκοπό την αυτάρκεια: Η
µη ορθολογική διαχείριση των λιβαδικών εκτάσεων στη χώρα µας έχει ως αποτέλεσµα
την υποβάθµιση τους. Η σχετική έλλειψη λειµώνων και βοσκοτόπων θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί: (α) µε τη θέσπιση και εφαρµογή κανόνων για την περιοδική βόσκηση,
τη λίπανση και τη βελτίωση των βοσκοτόπων µε βάση διαχειριστικές µελέτες των
∆ασαρχείων, (β) την παροχή κάθε δυνατού µέτρου (όπως προτεραιότητα στα
επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης) και ενηµέρωσης στους έλληνες κτηνοτρόφους για την
αύξηση των ιδιοπαραγόµενων ζωοτροφών, (γ) τη διανοµή στους κτηνοτρόφους της
γεωργικής γης (για αποκλειστική κτηνοτροφική χρήση και όχι ως ιδιοκτησία) που
βρίσκεται πλησίον των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων για την ιδιοπαραγωγή των
ζωοτροφών και (δ) στην υποστήριξη αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων. Ένα
απλό και αποτελεσµατικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας του κρέατος είναι απαραίτητο,
ώστε να αποτραπούν οι παράνοµες ελληνοποιήσεις που «κλέβουν» την προστιθέµενη
αξία του ποιοτικού ελληνικού κρέατος.
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10. ∆ασοπονία: Ο πολλαπλός ρόλος του δάσους είναι γνωστός και οι συνέπειες από την
καταστροφή του επίσης. Είναι αναγκαία η διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων να
στηριχθεί και να αναπτυχθεί, µε βάση πάντα την προστασία του περιβάλλοντος, την
αειφορία των καρπώσεων και τελικά την ανάπτυξη δασοπονίας πολλαπλών σκοπών,
σε συνέργεια µε την κτηνοτροφία, τον αγροτουρισµό και τον τουρισµό υπαίθρου, ακόµα
και ως µέσον πυροφύλαξης. Οι δασικοί συνεταιρισµοί απαιτείται να εκσυγχρονισθούν
και πρέπει να πιστοποιηθεί το επάγγελµα του δασεργάτη (σήµερα ο καθένας µπορεί να
δηλώσει υλοτόµος, δίχως να έχει καµία γνώση για το αντικείµενο).
11. Επαγγελµατική αλιεία: Ο τοµέας της αλιείας είναι σηµαντικός για την πρόοδο της
χώρας γιατί µε 16.500 χιλιόµετρα ακτές και 2.000 νησιά βοηθά στην διατήρηση του
κοινωνικού ιστού και συµβάλει να εξυπηρετούνται κοινωνικές και εθνικές ανάγκες. Οι
αλιείς στην θάλασσα και στα εσωτερικά νερά πρέπει να στηριχθούν µε:
(α) θεσµοθέτηση των κριτηρίων επαγγελµατικότητας των αλιέων, ώστε να παραµείνουν
στην ενεργή δράση αυτοί που πραγµατικά αποζούν από την αλιεία και παράλληλα
προστατεύουν τα ιχθυοαποθέµατα, σε αντίθεση µε τους απλά «ψυχαγωγούµενους»,
(β) αύξηση της ιπποδύναµης των µικρών αλιευτικών µηχανών (15 ΗΡ) για την
ασφάλεια των πλοών,
(γ) δηµιουργία σύγχρονων ιχθυαγορών µε συστήµατα ηλεκτρονικής διαχείρισης που θα
καταστήσουν ταχύτερη την εξυπηρέτηση των αλιέων και του εµπορικού κοινού, θα
διασφαλίσουν την υγεία του καταναλωτή και θα επιτρέψουν την παρακολούθηση των
αλιευµάτων και την διασφάλιση των διαφυγόντων κερδών και
(δ) µελέτη και επίλυση των τοπικών προβληµάτων και ιδιαιτεροτήτων της κάθε
αλιευτικής περιοχής.
12. Υδατοκαλλιέργειες: Ο τοµέας των Υδατοκαλλιεργειών στην χώρα µας έχει αναπτυχθεί
µε ταχείς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια και για ορισµένα είδη, οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι
ιδιαίτερα εντυπωσιακοί. Ειδικότερα η υδατοκαλλιέργεια µε χερσαίες εγκαταστάσεις
υπερεντατικού (κλειστού – ηµίκλειστου) συστήµατος παραγωγής έχει συγκριτικό
πλεονέκτηµα απέναντι στην αναµενόµενη κλιµατική αλλαγή και στις εκτιµώµενες
δυσµενείς επιπτώσεις της στη θαλάσσια αλιεία.
Οι νέοι και οι εν δυνάµει νέοι ιχθυοτρόφοι θα πρέπει να στηριχθούν µε:
(α) απλούστευση της νοµοθεσίας αδειοδότησης,
(β) καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κατάλληλων για υδατοκαλλιέργεια περιοχών της
Χώρας,
(γ) περιορισµό των προβληµάτων που δηµιουργούνται από ανταγωνιστικές µε τις
υδατοκαλλιέργειες δραστηριότητες πχ παράκτιες περιοχές και
(δ) υποστήριξη ενεργειών για την απόκτηση Ετικέτας µε «Γεωγραφικό προσδιορισµό»
(π.χ. Μύδια Θερµαϊκού) και «Ονοµατεπώνυµο» µε σκοπό την αύξηση της
προστιθέµενης αξίας του προϊόντος.
13. Αναδόµηση και αναβάθµιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων:
Η προτεραιότητα του ρόλου του αγροτικού τοµέα επιβάλλει:
(α) τη συγκέντρωση όλων των αντικειµένων της πρωτογενούς παραγωγής στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
(β) την αναβάθµιση του ρόλου του ΥπΑΑΤ στην Ελληνική Πολιτική πραγµατικότητα και
(γ) την ανάπτυξη και επαρκή στελέχωση τοπικών & περιφερειακών δοµών µε
γεωτεχνικούς.
Η αποµάκρυνση των γεωτεχνικών (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι και
ιχθυολόγοι) από το φυσικό τους επαγγελµατικό χώρο (που δεν είναι τα γραφεία των
πόλεων) έχει ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του πρωτογενούς
τοµέα, στη δηµόσια υγεία και στην αξιοπιστία των παραγόµενων διατροφικών
προϊόντων της χώρας απέναντι στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσµο.
14. Γεωργική γη: Η γεωργική γη, και κυρίως η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας
αποτελεί τον σηµαντικότερο συντελεστή παραγωγής του αγροτικού τοµέα. Εάν
αναλογιστούµε ότι πάνω από 500 χρόνια απαιτούνται για να δηµιουργηθούν δύο (2)
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µόλις εκατοστά επιφανειακού εδάφους µε φυσικές διαδικασίες, αντιλαµβανόµαστε ότι η
γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί πραγµατικό εθνικό πλούτο που δεν το
δηµιουργήσαµε εµείς, αλλά το δανειστήκαµε από όλες τις επόµενες γενεές. Για αυτό το
λόγο, η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ως φυσικός πόρος µη ανανεώσιµος,
που βρίσκεται ήδη σε ανεπάρκεια στη χώρα µας, προστατεύεται από το Σύνταγµα
(άρθρο 24, παρ.1).
Η υιοθέτηση και η εφαρµογή των προτάσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την αποτελεσµατική
προστασία της γεωργικής γης από την αλλαγή χρήσης της ή από τη διάβρωση, την
υποβάθµιση της οργανικής ύλης, την αλάτωση, την υποβάθµιση της εδαφικής
βιοποικιλότητας και τη ρύπανση, θα πρέπει να αποτελέσει µία από τις πρώτες
προτεραιότητες.
15. Αρδευτικό νερό: Η επαρκής ποσότητα και καλή ποιότητα του νερού αποτελεί τη βάση
για την ανάπτυξη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, κοινωνικής, οικονοµικής,
πολιτιστικής και πολιτικής. ∆υστυχώς τα διαθέσιµα αποθέµατα νερού, παγκοσµίως,
µειώνονται ταχύτατα. Στην Ελλάδα το µεγαλύτερο µέρος χρήσης νερού γίνεται στον
αγροτικό τοµέα, µε ποσοστό που φθάνει το 80%.
Η συστηµατική µελέτη και παρακολούθηση του υδρολογικού κύκλου σε κάθε λεκάνη
απορροής, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µεγάλων ή κυρίως µικρών έργων που θα
αξιοποιήσουν τα αειφορικώς διαθέσιµα ύδατα, επιφανειακά και υπόγεια, η τελειοποίηση
των διαχειριστικών σχεδίων ανά υδατικό διαµέρισµα πρέπει να είναι προτεραιότητες
στην νοµοθεσία για το ενιαίο ΥπΑΑΤ. Επίσης πρέπει να γίνουν µελέτες για τους
υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι αλλού εξαντλούνται από την υπεράντληση των
γεωτρήσεων και αλλού ρυπαίνονται από την αλόγιστη χρήση αγροχηµικών και άλλων
δράσεων.
Το νερό είναι δηµόσιο αγαθό για την λειτουργία της υπαίθρου.
16. Χρηµατοπιστωτική υποστήριξη. Η Αγροτική Κοινωνία, χρειάζεται χρηµατοπιστωτικό
εργαλείο, της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας για την υποστήριξη των
δραστηριοτήτων της. ∆εν χρειάζεται µια Τράπεζα µε εξειδίκευση στον πρωτογενή
τοµέα, δεν χρειάζεται µια ακόµα αγροτική τράπεζα της οικονοµίας της αγοράς, χωρίς
ανθρώπινες-κοινωνικές ευαισθησίες, αλλά ένα χρηµατοπιστωτικό εργαλείο
υποστήριξης της αγροτικής κοινωνικής οικονοµίας. Χρειάζεται ένα ΝΕΟ
χρηµατοπιστωτικό εργαλείο της αλληλέγγυας οικονοµίας, για να υποστηριχθεί
αποτελεσµατικά µια ΝΕΑ αγροτική πολιτική και η αγροτική κοινωνία (η µόνη
οργανική κοινωνία), που οι αποφάσεις του και οι παρεµβάσεις του δεν θα επηρεάζονται
από πελατειακές-κοµµατικές-προσωπικές σχέσεις, επιδιώξεις και σκοπιµότητες
επίλεκτων οµάδων.
Το εργαλείο θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και για την απορρόφηση «κραδασµών» και
την στήριξη των εισοδηµάτων των επαγγελµατιών αγροτών, όταν τηρώντας όλους τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, υφίστανται απρόβλεπτες εξωγενείς επιδράσεις
(αλλαγές επιτοκίων, αλλαγές τιµών πετρελαίου, απρόσµενες ζητήσεις ή ανεπάρκειες),
που δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε γνωστές «επιχειρηµατικές» τεχνικές (δεν
µπορεί να σταµατήσει η παραγωγή γάλακτος ή φρούτων και να ξαναρχίσει, µόλις
υπάρξει αποκατάσταση εξωτερικών επιδράσεων, αν έχει αποµακρυνθεί το ζωικό
κεφάλαιο ή αν έχουν κοπεί τα δένδρα)

Περ. Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.)
Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας - Θράκης
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