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Άργος 3 Μαρτίου 2002 
 
ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Κύριο Κωνσταντίνο Σημίτη – Πρωθυπουργό 
 
 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Επειδή σε πολύ λίγο καιρό θα γίνω 40 χρονών και δεν θα μπορώ πλέον να είμαι Γενικός Γραμματέας της 
ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, αλλά  ούτε και στέλεχος κάποιας οργάνωσης ενηλίκων αγροτών, 
όπως συνήθως συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ε.Ε., θεωρώ χρέος μου να σας μεταφέρω τα βιώματα και την 
ουσία των εμπειριών μου, από την 10-ετή λειτουργία μιας οργάνωσης, που αν μη τι άλλο, στάθηκε όρθια 
απέναντι στο λαϊκισμό των οργανώσεων των «ενηλίκων» αγροτών, απευθυνόμενη προς όλους και πάντοτε, με 
σαφώς τεχνοκρατικές θέσεις.  
 
Θέλω λοιπόν να σας μεταφέρω κάποια στοιχεία, που αποτελούν γνώση και εμπειρία από την τουλάχιστον 
δεκάχρονη, καθημερινή επαφή με τους νέους αγρότες όλης της χώρας, και την συστηματική ενασχόληση μου με 
τα εκάστοτε τρέχοντα, αλλά και χρονίζοντα, προβλήματα της Ελληνικής γεωργίας. 
 
Σκοπός είναι να καταδειχθεί, πώς η αγροτική πολιτική της χώρας είναι διαμορφωμένη πάνω σε μια 
επίπλαστη πραγματικότητα, προσπαθώντας να λύσει εικονικά ή δευτερεύοντα προβλήματα και αγνοώντας 
την ουσία. Να καταδειχθεί επίσης πώς η συμπτωματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, με  πολιτικές 
του τύπου, «συζήτηση στα μπλόκα», έχουν απομακρύνει από την ύπαιθρο, αυτούς που είναι ικανοί να 
προσαρμοστούν και να προσαρμόσουν την Ελληνική γεωργία στα νέα δεδομένα. Να τονιστεί τέλος πώς η 
διάλυση της Ελληνικής γεωργίας που έχει πλέον δρομολογηθεί, θα έχει ανυπολόγιστες αρνητικές 
επιπτώσεις, στην Ελληνική κοινωνία, στην υγεία των πολιτών και βέβαια στην οικονομία.  
 
Διότι τι έγινε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον για τα βασικά προβλήματα της Ελληνικής γεωργίας; Τι 
έγινε για την δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για την  χαμηλή 
αυτοεκτίμηση των αγροτών ή για την μηδενική επιχειρηματική τους παιδεία; 
 
Δεν είμαι αφελής να ελπίζω ότι το συνημμένο κείμενο θα μπορούσε να αλλάξει άρδην την αγροτική πολιτική 
της χώρας. Όμως σίγουρα θα είναι μια μικρή δικαιολογία προς τα παιδιά μου, όταν θα ρωτούν:  
«εσύ τι έκανες όταν οι μεν άλλοι αγρότες έκλειναν τους δρόμους, οι δε κυβερνήσεις διέλυαν την Ελληνική 
ύπαιθρο;». 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Σπύρος Δ. Καχριμάνης 
Γενικός Γραμματέας  
Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδας 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο Δημοκρατίας, πολιτικά κόμματα, Υπουργό Γεωργίας.  
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Δ Ι ΑΠ Ι ΣΤΩΣΕ Ι Σ  

 
Η πρώτη και κύρια διαπίστωση που έχει γίνει πλέον αντίληψη και επικρατεί ανάμεσα στους σκεπτόμενους 
αγρότες και τους έχοντες πραγματική εικόνα για την Ελληνική ύπαιθρο, είναι πώς όταν γίνεται συζήτηση σε 
επίπεδο πολιτικών, διοικητικών και συνδικαλιστικών στελεχών, για αγροτική πολιτική στη χώρα μας 
ανεξαρτήτως κόμματος, κανείς δεν πείθεται ότι πρόκειται για μια σοβαρή συζήτηση και ότι οι ομιλούντες 
αναφέρονται  στην Ελληνική γεωργική πραγματικότητα.  

Παρατηρείται το φαινόμενο πολιτικοί, διοικητικοί και συνδικαλιστικοί παράγοντες, να έχουν 
δημιουργήσει, μια επίπλαστη γεωργική πραγματικότητα και να σχεδιάζουν με βάση αυτήν, ενώ 
στη πραγματικότητα, η Ελληνική γεωργία πορεύεται σε έναν άλλο χώρο και υπό άλλες, μη 
αναγνωρίσιμες από το επίσημο σύστημα, συνθήκες.  
Χαρακτηριστικό δείγμα, πώς υπάρχουν δύο «πραγματικότητες», είναι η επικρατούσα αντίληψη πώς η Ελλάδα 

είναι μια γεωργική χώρα, με μεγάλο ποσοστό γεωργών που πρέπει να μειωθεί. Μία προσεκτική και διεισδυτική 

ματιά στα δεδομένα της έρευνας της Ε.Σ.Υ.Ε  του 1997  (είναι η επίσημη έρευνα στην οποία στηρίζονται όλοι), 

μας δείχνει, πώς αυτοί που επεξεργάζονται τα στοιχεία και τροφοδοτούν με δεδομένα, στη καλύτερη περίπτωση, 

δεν  κάνουν σοβαρή δουλειά και  στη χειρότερη, ενεργούν με δόλο, (κατόπιν εντολών;) και παραπλανητικά.  

Στην έκθεση επεξεργασίας των στοιχείων αυτών αναφέρονται τα εξής ενδιαφέροντα: 

1) Σύνολο γεωργικών εκμεταλλεύσεων 820.000.  
Εκ πρώτης όψεως ένα συνταρακτικό μέγεθος, το οποίο αν ίσχυε θα μπορούσε ίσως να δικαιολογήσει απόψεις 

περί ανάγκης μείωσης του αγροτικού πληθυσμού και το γενικότερο πανικό που διασπείρεται. Όμως ας δούμε 

στην πραγματικότητα τι αντιπροσωπεύει αυτό το «τεράστιο» νούμερο των 820.000 εκμεταλλεύσεων και τι 

θεωρείται ως «γεωργική εκμετάλλευση», λίγο πιο κάτω στην ίδια έκθεση.   

2) Εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 1 έως 9 στρέμματα – δηλαδή κήποι – 215.000. 
3) Εκμεταλλεύσεις με μέγεθος από 1 έως 30 στρέμματα 500.000 – χωρίς να διευκρινίζεται σε τι 

καλλιέργειες αφορούν αυτά τα στρέμματα και σε πόσες Μ.Α.Ε., αν είναι δηλαδή εντατικές οι ξερικές σε 

άγονες περιοχές, δηλαδή τελικά τι ποσοστό απασχόλησης εξασφαλίζουν - και επίσης, 
4)  Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων που απασχολούνται 100% του χρόνου τους (275 ημερομίσθια) 
στην εκμετάλλευση τους, ΜΟΝΟ 118.000.  

Τα πράγματα αρχίζουν να διαφοροποιούνται από τις αρχικές 820.000 και το 118.000 είναι το πρώτο σοβαρό 

στοιχείο που θα έπρεπε να δεχόμασταν. Και αν προχωρήσουμε παρακάτω συναντάμε τα εξής στοιχεία, που από 

τις πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί απορρέει πώς δεν έχουν εκτιμηθεί, 

!"Ποσοστό εκμεταλλεύσεων που οι κάτοχοι τους έχουν ηλικία από 25 έως 54 ετών, 39% και  

!"Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων άνω των 30 στρεμμάτων με στοιχειώδη γεωργική εκπαίδευση, ποσοστό 

0,03%!!! 

Έτσι  ενώ σε όλη την Ελληνική ύπαιθρο - ακόμη και στις εννοούμενες ως «δυναμικές» περιοχές-  οι νέοι 
έχουν φύγει ανεπιστρεπτί, κάποιοι εξακολουθούν να αναφέρονται συστηματικά στην  ανάγκη 

μείωσης του αγροτικού πληθυσμού.  Και δημιουργείται το ερώτημα: 

 

«Αφού είναι γνωστή η πραγματικότητα γιατί παραποιείται και από 
ποιους;» 



 

4 

Ένα άλλο παράδειγμα της έλλειψης σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζονται κρίσιμα θέματα αγροτικής 

πολιτικής, είναι το βαμβάκι. Παρατηρούμε  ότι επειδή η επιδότησή του είναι ελκυστική και η καλλιέργειά του 

εντάσεως κεφαλαίου, συνεχώς αυξάνεται η παραγωγή του, με τα γνωστά επακόλουθα.  

 

Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, πώς οι επιδοτήσεις στη γεωργία έχουν σκοπό τη στήριξη και την 

εξασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και πώς δεν πρέπει να λειτουργούν σαν πηγή 

πλουτισμού για αυτούς που μπορούν να κατέχουν τα μέσα της παραγωγής.  

Και εδώ δημιουργείται το ερώτημα:  

Γιατί δεν υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια στη κατανομή των επιδοτήσεων ;  

Γιατί δεν υπάρχουν κριτήρια αναφορικά με το επάγγελμα του δικαιούχου 

επιδότησης, τον τόπο κατοικίας,  το συνολικό γεωργικό και εξωγεωργικό 

του εισόδημα;  
 

Αν ένας μεγάλος οικονομικός-κερδοσκοπικός φορέας, αποφασίσει ότι τον ενδιαφέρει να καλλιεργήσει - 

λόγω επιδότησης - βαμβάκι σε όλη τη χώρα, ποιος θα του πει ότι οι επιδοτήσεις δεν είναι για κερδοσκοπία 

αλλά αποβλέπουν στην διατήρηση των κοινωνικών και οικονομικών δομών της υπαίθρου;  

Είναι δυνατόν κάποιος π.χ. με έξω-γεωργικό εισόδημα 1 δις ευρώ που τηλε-καλλιεργεί από το Λονδίνο 1000 

στρέμματα  βαμβάκι, να αντιμετωπίζεται σαν «φτωχός και εξαθλιωμένος αγρότης» και να απολαμβάνει τις ίδιες 

ενισχύσεις, με έναν, «ιθαγενή» μικρό-καλλιεργητή, που πιθανόν δεν έχει καν τρακτέρ για να βγει στους δρόμους 

και να κλείσει την Εθνική; 

Και το σημαντικότερο, ακόμη και αν πρέπει να είναι έτσι, γιατί δεν έχετε ανοίξει τη σχετική 

συζήτηση, στην Ε.Ε. πρώτοι εσείς, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, μιας χώρας με το μικρότερο 

γεωργικό κλήρο;     

 
Όμως για να υπάρξει σοβαρή συζήτηση, θα πρέπει να υπάρξουν δύο σοβαρές πλευρές συζητητών. Και αν 

υποθέσουμε ότι η πλευρά της πολιτείας είναι σοβαρή, υπό κάποιες βεβαίως προϋποθέσεις, (αν ας πούμε οι 

εκάστοτε υπουργοί γεωργίας δεν είχαν το άγχος να ξαναβγούν βουλευτές), τι γίνεται 
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Κύριε πρωθυπουργέ,  

 
Πριν λίγους μήνες, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο των Νέων Αγροτών που για ένατη συνεχή χρονιά 

διοργανώσαμε. Είχε θέμα «το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας» και έγινε προσπάθεια να ξεφύγουμε από τα 

χιλιοειπωμένα και να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι υπήρχαν συγκεντρωμένοι 120 νέοι αγρότες, που είχαν 

μετακινηθεί με δικά τους έξοδα για να παρακολουθήσουν το συνέδριο, με ότι αυτό σημαίνει.  

Σε αυτό το συνέδριο, ενόψει Γ’ Κ.Π.Σ., κάναμε εικονικά σενάρια αγροτικής πολιτικής, σε μια προσπάθεια να 

δημιουργηθούν βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. (Δηλαδή σενάρια γεωργίας με ΓΕΩΡΓΟΥΣ). 

 

Δίναμε υψηλότερες επιδοτήσεις στα προϊόντα, καινούργια τρακτέρ, θερμοκήπια, ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό, δορυφορική τηλεόραση και ότι τέλος πάντων προβλέπεται στο πρόγραμμα  του 

Υπουργείου γεωργίας, στην υπερθετικό βαθμό και μάλιστα χωρίς καθυστερήσεις ή άλλα 

εμπόδια. 

 
Αποδείχτηκε όμως πώς τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση, διότι καμία 

πρόβλεψη και μέριμνα δεν έχει υπάρξει για τα  βασικά προβλήματα της Ελληνικής γεωργίας που είναι: 

• Η δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας βιώσιμων Γ.Ε. (από έγγειο-διαρθρωτική άποψη) 

• η χαμηλή αυτοεκτίμιση των αγροτών και  

• η μηδενική επιχειρηματική τους παιδεία.  
 
Σε αυτό, προστίθεται και το πολύ σημαντικό γεγονός που ήδη αναφέρθηκε, πώς οι καλοί και άξιοι νέοι - οι εν 

δυνάμει νέοι γεωργοί - έχουν αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια από τα χωριά, γιατί συστηματικά διασπείρεται το 

μήνυμα  ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να μειώσουμε τον αριθμό των απασχολούμενων στη γεωργία, χωρίς να 

διευκρινίζει κανείς, ποιοι πρέπει να είναι αυτοί που θα φύγουν. Επόμενο λοιπόν ήταν, να φύγουν  οι 

καλύτεροι, οι άξιοι, αυτοί που μπορούν να προκόψουν και να μην μένει σχεδόν κανένας από αυτούς που είναι 

ικανοί να προσαρμοστούν και να προσαρμόσουν την Ελληνική γεωργία στα νέα δεδομένα.  

 
Γνωρίζοντας (όλοι) ότι στις επιχειρηματικές δραστηριότητες η αξία και η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού 

στην επίτευξη των στόχων είναι καθοριστική,  γεννάται το ερώτημα: 

«Με ποιους γεωργούς θα υλοποιηθεί το Γ’ Κ.Π.Σ.;  

με τους ικανούς νέους που ήδη ΕΦΥΓΑΝ, ή με αυτούς που κλείνουν τους δρόμους;   

Είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτοί που σχεδιάζουν την αγροτική πολιτική, ότι οι σημερινοί 

γεωργοί, συνηθισμένοι σε πολιτικές ποσότητας, και με  νοοτροπία που προσδιορίζεται από 

έλλειψη αισιοδοξίας και πίστης στο προϊόν, θα υιοθετήσουν αρχές με στόχο την ΟΛΙΚΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ επειδή θα δημιουργηθεί το αγροτικό κανάλι;  

Με τι μέσα ή με ποια πίεση θα αλλάξουν τις νοοτροπίες;» 
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Το επόμενο θέμα που έχει πάρει μορφή και έκταση σκανδάλου με το Γ’ Κ.Π.Σ. στη γεωργία, είναι το γεγονός 

ότι το Υπουργείο Γεωργίας, με πρόφαση την «αναζωογόνηση της υπαίθρου», έχει δημιουργήσει μια σειρά από 

νέες ανώνυμες εταιρείες, με έδρα την Αθήνα. Αν ήθελε να έχει ελάχιστη συνέπεια λόγων και έργων, οι 

εταιρείες αυτές έπρεπε να έχουν έδρα στην ύπαιθρο, να έχουν επανδρωθεί με προσωπικό που να 

προέρχεται από αυτήν και να διαμένει εκεί, ώστε με την παρουσία του να αλλοιώνει την πεσιμιστική 

ψυχολογία που διαβρώνει την κοινωνία της υπαίθρου.  

Οι εταιρείες αυτές μαζί με τις δεκάδες εταιρείες συμβούλων που έχουν αναλάβει με τις μελέτες και την 

«τεχνική στήριξη» να μας «αναζωογονήσουν» και θα καρπωθούν το μεγαλύτερο μέρος 

του Γ. Κ.Π.Σ. , είναι προσβολή για την νοημοσύνη μας. 

  
Είναι προφανείς οι λόγοι που δεν επιτρέπουν πια τέτοιες πολιτικές.  

Δεν είναι δυνατόν όλος ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών που αφορούν 

στην ύπαιθρο, να παράγεται και να καταναλώνεται, στην Αθήνα. 
 

Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλύτερη με ένα ακόμη πολύ σημαντικό θέμα που, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 

κάθε σοβαρής αγροτικής πολιτικής και είναι βέβαια, οι συνεταιρισμοί. Αφού διαλύθηκαν και υποτίθεται έγινε 

αντιληπτό, στη συνέχεια, ακολούθησε μια, άτολμη και ερμαφρόδιτη πρόταση, που βέβαια δεν έφερε και δεν θα 

φέρει αποτελέσματα, διότι απλούστατα αυτοί που το σχεδίασαν ή δεν έχουν πάει ποτέ σε γενική συνέλευση 

συνεταιρισμού ή έχουν πάει και ενεργούν με δόλο. Διότι αν ήθελαν να δημιουργήσουν συνεταιριστική δομή στη 

χώρα  (και όχι κίνημα, όπως αναφέρετε από πολλούς), δεν είχαν παρά να αντιγράψουν ένα πετυχημένο μοντέλο 

από άλλη χώρα και όχι να συνεχίζουν χρόνια τώρα, να αυτοσχεδιάζουν.  
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ΠΡΟΤΑΣΕ Ι Σ  
 

Θα συνεχίσω αναφέροντας μερικά από τα θέματα που θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο των συζητήσεων 

που διεξάγονται στα τηλεοπτικά παράθυρα, στο «αγροτικό κανάλι», στα μπλόκα των δρόμων, αλλά κυρίως στα 

υπουργικά γραφεία. 

 

!"Έγγειο-διαρθρωτικό και μεγέθυνση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Η αρχή για να συζητάμε για γεωργία, είναι η γεωργική γη. Γεωργία χωρίς χωράφια, ακόμη, δεν γίνεται.  

 

!"Δημιουργία κρίσιμης μάζας επαγγελματιών γεωργών. 
Άμεσα συνδεδεμένο με το παραπάνω, η αιχμή του δόρατος για την άσκηση αποτελεσματικής αγροτικής 

πολιτικής, είναι μόνο μια αρκετά μεγάλη ομάδα επαγγελματιών γεωργών. Διαφορετικά οι συζητήσεις θα 

γίνονται στα μπλόκα των εθνικών οδών, με «αγνώστου ταυτότητας» πρόσωπα. 

 

!"«Γνήσιοι» αγροτικοί συνεταιρισμοί,  
Δηλαδή επιχειρήσεις, οργανωμένες σαν «ανώνυμες εταιρείες», που διοικούνται από μάνατζερ που αμείβονται 

από τα αποτελέσματα και τους στόχους που επιτυγχάνουν.  Οργανωμένες επίσης σε μια κεντρική δομή ανά 

προϊόν σε επίπεδο χώρας. Έτσι, που να επιτρέπει στο κράτος να σχεδιάζει, να θεσμοθετεί και να προωθεί 

κανόνες που να στοχεύουν στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση του εισοδήματος όχι με 

επιδοτήσεις, αλλά με οικονομίες κλίμακας. (υπάρχουν πάμπολλα έτοιμα παραδείγματα - μοντέλα).  
Αγροτικές επιχειρήσεις που να λειτουργούν με κοινά ποιοτικά και τεχνικά πρότυπα και κοινά προγράμματα 

μάρκετινγκ. Που έχουν την δυνατότητα να υιοθετούν τεχνογνωσία και σύγχρονες διοικητικές και 

χρηματοοικονομικές αρχές.  

Αγροτικές επιχειρήσεις που δημιουργούν σύγχρονα συνεταιριστικά δίκτυα πώλησης και σημεία λιανικής.  

 

!"Προστασία του περιβάλλοντος και πολιτική για τους φυσικούς πόρους.  
Το καλοκαίρι θα πούμε σε όλη την Ελλάδα το νερό νεράκι και όμως υπάρχουν ΑΜΕΣΕΣ λύσεις αν θελήσουμε 

να γίνουμε πιο σοβαροί. 

 

!"Μεταφορά υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην ύπαιθρο.  
Που είναι η μεταφορά υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα που μπορούν να εργάζονται με τηλε-εργασία, 

στην ύπαιθρο; Που είναι η κοινωνία της πληροφορίας στην ύπαιθρο; 

 

!"Βιολογικά προϊόντα. Ένα από τα καλύτερα «χαρτιά» της Ελληνικής γεωργίας, που 

χάθηκε… 
Μόλις επέστρεψα από την BIOFACH, την μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση βιολογικών προϊόντων που γίνεται 

κάθε χρόνο στη Νυρεμβέργη. Ο Υπουργός γεωργίας της Ισπανίας ήταν στο περίπτερο της χώρας του, μαζί με 

τους Ισπανούς παραγωγούς και εμπόρους και έκανε πολιτική πωλήσεων. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου 

γεωργίας της Ισπανίας για την έκθεση ήταν 1,5 εκ/ευρώ (χωρίς να έχουν Γ’Κ.Π.Σ.) και της Ελλάδας 0.  Κατά 

τα άλλα είμαστε μια γεωργική χώρα και θέλουμε να προωθήσουμε την βιολογική γεωργία…  
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Τι έχει κάνει το Υπουργείο γεωργίας από το 1993 που εφαρμόζεται ο κανονισμός για την βιολογική γεωργία 

(και όχι τι πρόκειται να κάνει τώρα πια που είναι αργά), στα εξής θέματα:         

α) παροχή τεχνικής στήριξης προς τους βιοκαλλιεργητές, β) προγραμματισμός παραγωγής γ) προγράμματα 

προώθησης πωλήσεων.  

 

!"Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων της υπαίθρου.  
Τι γίνεται για την ΕΜΨΥΧΩΣΗ και την ανάπτυξη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των αγροτών; Είναι ή όχι 

γνωστό πώς οι αγρότες είναι παγερά αδιάφοροι σε θεωρητικές μορφές εκπαίδευσης, διότι είναι εμπειριστές και 

αφομοιώνουν μόνο πραγματικά παραδείγματα; Αν είναι γνωστό, γιατί σχεδιάζονται και αναγγέλλονται, 

θεωρητικά προγράμματα που είναι σίγουρο πώς δεν θα τα παρακολουθήσει κανένας; Γνωρίζουν ή όχι αυτοί 

που σχεδιάζουν, πώς σε όλο το σύγχρονο κόσμο ακολουθούν διαδικασίες leadership και υποστηρίζουν  την 

ανάδειξη αγροτών –παραδειγμάτων, για να ασκούν παρότρυνση στους συναδέλφους τους;  

(υπάρχει αναλυτική πρόταση μου επ’ αυτού προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας που ποτέ δεν 

συζητήθηκε. Κατά τα άλλα φταίνε οι αγρότες που κλείνουν τους  δρόμους! ) 

 

Πρέπει να σκύψουμε στα προβλήματα με πολύ μεγαλύτερη 

σοβαρότητα. 
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Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Δεν γνωρίζω αν έχετε πραγματική εικόνα για την Ελληνική ύπαιθρο, αλλά δεν κινδυνολογώ, λέγοντας πώς        

η Ελληνική ύπαιθρος διαλύεται κοινωνικά και οικονομικά. 
 Στο κείμενο αυτό, προσπάθησα να σας αναπτύξω κάποιες θέσεις, με προεξέχουσα αυτήν που αφορά στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της υπαίθρου, μέσα από καινοτόμες βιωματικές 

διαδικασίες, που να δημιουργούν υψηλό φρόνημα και να υποστηρίζουν αλλαγές στην 

νοοτροπία των αγροτών. 

 

 Η Ελληνική  γεωργία και ο Ελληνικός αγροτικός χώρος γενικότερα, μπορεί και πρέπει να 

μεταμορφωθεί σε έναν δυναμικό πεδίο, που θα παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που θα προάγουν 

την ψυχική και σωματική ευεξία των Ευρωπαίων πολιτών και όπου η έννοια καινοτομία, θα 

βρει τον ορισμό της.  

 
Όμως αυτό δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα με απαισιόδοξους αγρότες. Και η απαισιοδοξία εξαλείφεται 

μόνο με ζωντανά παραδείγματα, που να λειτουργούν σαν εμβόλια αισιοδοξίας. Στα χρόνια που έρχονται δεν 

έχουμε ανάγκη από εργάτες γης που κλείνουν τους δρόμους, έχουμε ανάγκη από 

«καλλιεργημένους» καλλιεργητές. Έχουμε ανάγκη από σύγχρονους επιχειρηματίες αγρότες. 

 

Η αγροτική πολιτική της χώρας μας δεν αγγίζει στο ελάχιστο τα θέματα που έθιξα, όσο και αν θεωρητικά 

κάποιοι κόπτονται για το αντίθετο. Το Γ’ Κ.Π.Σ. στη γεωργία, δεν θα λύσει κανένα από τα πραγματικά 

προβλήματα, γιατί είναι ασκήσεις επί χάρτου με λάθος δεδομένα και με διαστρεβλωμένα τα προβλήματα, 

έτσι ώστε να «λύνονται», μέσα από την δημιουργία «δομών στήριξης», «υπηρεσιών» και βεβαίως 

συμβάσεων με εταιρείες «συμβούλων», πάντα βέβαια στην Αθήνα.  

Όλα αυτά δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από το να απογοητεύουν τους ικανούς να ασκήσουν δυναμική 

γεωργία.  

 Αν θεωρήσουμε ότι μέχρι τώρα δεν γνωρίζατε, τώρα πια ξέρετε.   

Αν λοιπόν ποτέ θελήσετε να γίνει μια πιο σοβαρή, ειλικρινής και τεχνοκρατική συζήτηση επί της ουσίας, με 

πραγματικά στοιχεία και αριθμούς, που να μην κρύβουν την πραγματικότητα, πιστεύω ότι θα μπορέσω να σας 

δώσω πολύ πιο αναλυτικά στοιχεία και διευκρινήσεις.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Σπύρος Δ. Καχριμάνης 

Γενικός Γραμματέας  

Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδας 

 


