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Τ α τελευταία χρόνια, η οικονοµική 
κρίση έχει προκαλέσει τεράστιες αλ-
λαγές όχι µόνον στην καθηµερινό-

τητα των πολιτών, αλλά και στις κυρίαρχες 
αντιλήψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελεί η εκδήλωση επιθυµίας χιλιάδων 
νέων µε ρίζες από την ύπαιθρο να επιστρέ-
ψουν από τα αστικά κέντρα προς την περι-
φέρεια και να δραστηριοποιηθούν στην 
πρωτογενή παραγωγή. Το χωράφι και η 
στάνη φαίνεται να µην αποτελούν πλέον 
υποτιµηµένους χώρους εργασίας, προορι-
σµένους µόνον για ηλικιωµένους ή µετα-
νάστες. Η έκρηξη της ανεργίας, το άπιαστο 
πια όνειρο του διορισµού στο ∆ηµόσιο και 
η χειροτέρευση των όρων διαβίωσης στις 
πόλεις ωθούν πολλούς νέους στην ανα-
θεώρηση στερεότυπων του παρελθόντος 
για την ενασχόληση µε τη γεωργία ή την 
κτηνοτροφία.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, στις τελευταί-
ες δεκαετίες, καταγράφεται αύξηση του 
αγροτικού πληθυσµού. Να θυµίσουµε ότι 
το 1961 το ποσοστό των αγροτών επί του 
συνόλου του πληθυσµού ήταν 43,8%, το 
1981 µειώθηκε στο 30,3%, έως το 2008 
συρρικνώθηκε στο 11,3%. Σήµερα, σύµ-

φωνα πάντα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
εκτιµάται ότι ανέβηκε στο 13,7%, µε τον 
αγροτικό πληθυσµό, όµως, γηρασµένο.

Χωρίς αµφιβολία, οι περισσότεροι απ’ 
όσους σκέφτονται να επιστρέψουν µένουν 
στη σκέψη. Είναι λίγοι, ακόµη, όσοι απο-
φασίζουν µια τόσο σηµαντική αλλαγή στη 
ζωή τους. Και αυτό δεν έχει να κάνει µε 
την αµφιθυµία ή την ατολµία όσων µιλούν 
για πιθανή εγκατάστασή τους στην επαρ-
χία. Υπάρχουν αντικειµενικά προβλήµατα 
που µπαίνουν τροχοπέδη στην επιστροφή 
στο χωράφι, µε κυριότερο τα γραφειοκρα-
τικά εµπόδια και την ελλιπή ενηµέρωση.

∆υστυχώς, αν και η είσοδός µας στην 
ΕΟΚ προσέφερε πολλαπλά οφέλη στη 
χώρα και στον αγροτικό κόσµο µέσω των 
επιδοτήσεων, οι τελευταίες γιγάντωσαν, 
παράλληλα, στρεβλώσεις στην αγροτική 
µας οικονοµία. Η κατάληξη της διαχείρι-
σης των κοινοτικών ενισχύσεων αποτυ-
πώνεται άλλωστε στο γεγονός ότι, ενώ το 
1980 το αγροτικό προϊόν αποτελούσε το 
17% του ΑΕΠ της χώρας, το 2010 φθάσα-
µε στο τραγικό 2,9%!

Είναι πέραν πάσης λογικής η χώρα µας, 
µε τεράστιες δυνατότητες καλλιεργειών 

και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, να 
παρουσιάζει για δεκαετίες ελλείµµατα στο 
εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων. 
Το 2010, εν µέσω της κρίσης, οι εισαγω-
γές αγροτικών προϊόντων ανέρχονταν στα 
6,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές µόλις στα 
4,4 δισ. ευρώ, δηµιουργώντας έλλειµµα 
1,9 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ει-
σάγουµε άνω του 80% του βόειου και άνω 
του 60% του χοιρινού κρέατος!

Οι απογοητευτικοί αυτοί δείκτες για την 
αγροτική παραγωγή αποδεικνύουν και 
τη σοβαρή παθογένεια του αναπτυξιακού 
µοντέλου της τελευταίας τριακονταετίας. Η 
λύση στο πρόβληµα είναι η µετάβαση σε 
ένα νέο παραγωγικό µοντέλο που θα µας 
επιτρέψει να ξεπεράσουµε την κρίση και να 
ξαναµπούµε στον δρόµο της ευηµερίας. Και 
αυτό το µοντέλο για να είναι βιώσιµο και 
υγιές πρέπει να έχει στόχο την αύξηση της 
αυτάρκειας στην πρωτογενή παραγωγή.

Τούτη τη στιγµή της κορύφωσης της οι-
κονοµικής κρίσης, αλλά και της δοκιµασί-
ας της κοινωνικής συνοχής, ίσως οι σκέ-
ψεις αυτές να ακούγονται ως σχέδια επί 
χάρτου. Στην πραγµατικότητα, όµως, είναι 
επιλογές επιβίωσης για την κοινωνία µας.

Ταυτόχρονα, µε ένα γενναίο πρόγραµ-
µα διαρθρωτικών αλλαγών, περιορισµού 
του γραφειοκρατικού κράτους και περι-
στολής της σπατάλης του ∆ηµοσίου, πρέ-
πει να τεθεί επί τάπητος ένα πρόγραµµα 
εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της 
πρωτογενούς παραγωγής. Η επιδίωξη της 
αυτάρκειας ή τουλάχιστον της δραστικής 
µείωσης των εισαγωγών σε είδη διατρο-
φής, όπως το κρέας ή τα όσπρια, εντός 
της δεκαετίας που διανύουµε, δεν µπορεί 
παρά να είναι ένας από τους βασικούς µας 
στόχους. Για την υλοποίησή του απαραίτη-
τη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση της πρω-
τογενούς παραγωγής µε τη θεσµοθέτηση 
κινήτρων που θα επιτρέψουν την επιστρο-
φή νέων από τα αστικά κέντρα στην πε-
ριφέρεια. Η δηµοσιονοµική στενότητα δεν 
συνιστά δικαιολογία για να αναβάλουµε 
την εφαρµογή των αναγκαίων πολιτικών.

Αν δράσουµε έγκαιρα και στοχευµένα, 
έχουµε τη δυνατότητα να µετατρέψουµε 
την κρίση σε ευκαιρία που θα αλλάξει 
την όψη της Ελλάδας προς το καλύτερο 
και θα αναζωογονήσει την περιφέρεια 
µπολιάζοντάς την µε νέο αίµα και φρέ-
σκες ιδέες.

Με νέο αίµα και φρέσκες ιδέες 
Tου ΜάξιΜου Χάράκοπουλου 

Jetset Travel Marrickville, Shop 88f, Marrickville Metro Shopping Centre,
Cnr. Murray and Smidmore Streets, MARRICKVILLE.  N.S.W. 2204

Telephone: 9550-6133   Facsimile: 9565-2899  MOBILE:0417358577
Email: info@metrotravelcentre.com.au   Web:www.jetset.com.au/Marrickville

Oι εκδρομές μας είναι ευχάριστες, πολυτελείς, πάντα με την συνοδεία 
της Ελένης Γεωργά. Η τιμή περιλαμβάνει: αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο, 
πρωινό, μερικά δείπνα, μερικές εκδρομές, και πούλμαν μεταφοράς. 
Για κρατήσεις καλέστε την Ελένη Γεωργά στο 0417358577. 
14 Αυγούστου 2012 – Adelaide 4 ημέρες $470 
11 Σεπτεμβρίου 2012 – Ρόδος, Καστελλόριζο, Σύμι, Τουρκία, γύρος της Αθήνας, $3500, 17 ημέρες
23 Οκτωβρίου 2012 – Cairns, Barrier Reef, Daintree Rainforest, Port Douglas,  $1250, 7 ημέρες
06 Φεβρουαρίου 2012 – Melbourne, Geelong, Victoria $470 
15 Μαΐου 2013 - Ελλάδα και εκδρομή στους Αγίους Τόπους (Ιερουσαλήμ, Βηθλεέμ) $3900, 12 μέρες
15 Ιουνίου 2013 - Γύρος των Κυθήρων και Aθήνα, $3250 11 ημέρες
30 Αυγούστου 2013 – Γύρος της Μυτιλήνης και Αθήνα,  $3250 11 ημέρες
12 Σεπτεμβρίου 2013 – Ρόδος, Καστελλόριζο, Σύμι, Τουρκία, γύρος της Αθήνας, $3500, 17 ημέρες

Oι τιμές μας στα αεροπορικά εισιτήρια για Ελλάδα και Κύπρο είναι τα φθηνότερα. Ρωτήστε μας για τις τιμές των αναχωρήσεων του 2013. 
Πουλάμε αεροπορικά εισιτήρια σε λογικές τιμές για όλους τους προορισμούς. 

Μιλήστε με το ελληνικό προσωπικό μας: Ελένη Γεωργά, Μαριά Λουκά, Μαρί Σιρχάνη και Ευτυχία Γεωργά στο 95506133.


