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Βρισκόμαστε στο Κιλελέρ, στον χώρο που βάφτηκε από το αίμα του 

Μαρίνου Αντύπα, στον χώρο που οι αγώνες των αγροτών 

σηματοδότησαν μια νέα εποχή για την ζωή τους, για την ανάπτυξη της 

γεωργίας και της υπαίθρου, για όλη την Ελλάδα. Σ’ αντίθεση με ότι 

συνέβαινε στο παρελθόν, σε ανοικτή σύγκρουση με τους τσιφλικάδες 

που λυμαίνονταν τα χωράφια και το βιός τους, πήραν την ζωή στα χέρια 

τους, πήραν την γή στα χέρια τους.

Με την δουλειά και τον μόχθο τους έδωσαν νέα πνοή στα χωράφια και 

στα χωριά τους, προσέδωσαν ένα νέο δυναμισμό στην ύπαιθρο. Η 

ανάπτυξη της γεωργίας δεν είχε απλά σημαντικές θετικές επιπτώσεις, 

έβαλε την σφραγίδα της στην συνολική ανάπτυξη της χώρας.

Σ’ αυτά τα χρόνια, το ειδικό βάρος του τομέα της γεωργίας στο εισόδημα, 

στην απασχόληση, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στο εμπορικό μας 

ισοζύγιο το οποίο κατέστη ιδιαίτερα σημαντικό για την χώρα μας.

Η κοινωνία και η οικονομία μας διασυνδέθηκαν και έγιναν ιδιαίτερα 

ευαίσθητες στις μεταβολές και στις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την 

αγροτική δραστηριότητα συνολικά.

Για πολλές δεκαετίες η γενικευμένη οικογενειακή εκμετάλλευση, η ισχυρή 

κρατική παρέμβαση στις υποδομές και την οργάνωση του κλάδου, ο 

ισχυρός προστατευτισμός σφράγισαν και ευνόησαν, σε άλλες βέβαια 

συνθήκες το ελληνικό γεωργικό «μοντέλο».

Σήμερα βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε μια νέα εποχή για την Ελλάδα, για 

την εθνική οικονομία, για την πορεία και τον χαρακτήρα της ελληνικής 

γεωργικής δραστηριότητας. Κινούμαστε πια σ’ ένα νέο διεθνές πλαίσιο, 

όπου η αλλαγή των παγκόσμιων κανόνων λειτουργίας αλλάζουν με
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ραγδαίους ρυθμούς. Η παγκόσμια αγορά έχει πια και θα έχει ακόμη πιο 

σημαντική επίδραση, μελλοντικά, στον χαρακτήρα της ελληνικής 

γεωργίας. Η παγκοσμιοποίηση είναι πια για την χώρα, είναι για όλους 

μας ένα δεδομένο, μια πραγματικότητα. Απέναντι σ’ αυτή την νέα 

κατάσταση ο στρουθοκαμηλισμός, η αναζήτηση αίσθησης ψεύτικης 

ασφάλειας μέσα από την εφαρμογή νέων μέτρων προστατευτισμού ή μια 

παθητική γραμμή διαμαρτυρίας δεν μπορεί να οδηγήσουν πουθενά.

Πρέπει να δούμε την κατάσταση καθαρά. Ναι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένα προβλήματα! Δεν είμαστε αιθεροβάμονες, δεν μας αρέσει 

όμως και η γενική μοιρολατρία. Για τα προβλήματα αυτά δίνουμε διαρκείς 

μάχες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουμε μάχες για να δώσουμε τις 

καλύτερες δυνατές λύσεις μέσα στα όρια αντοχής και οικονομίας. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με κατάλληλες στρατηγικές μπορούμε να 

αποκομίσουμε οφέλη και να βελτιώσουμε την θέση των αγροτών και της 

υπαίθρου ή αντίθετα να υποστούμε ζημιές, ακολουθώντας μια τακτική 

παρατήρηση των εξελίξεων. Ο κρίσιμος παράγοντας είναι ακριβώς η 

δική μας αντίδραση, η αξιοποίηση ή μη των δυνατοτήτων που μας 

προσφέροντα.

Γι’ αυτό χρειάζονται μέτρα θωράκισης της κοινωνίας και της οικονομίας 

μας απέναντι στις όποιες αρνητικές πτυχές εξέλιξης. Γι’ αυτό θέλουμε 

λύσεις σταθερές, και βιώσιμες, θέλουμε να προωθήσουμε και 

προωθούμε μια πολιτική που δίνει στον αγρότη την δυνατότητα να 

σταθεί στα πόδια του και να ελέγχει σ’ όλο και μεγαλύτερο βαθμό την 

πορεία του. Γι’ αυτό ακολουθούμε μια συνολική πολιτική κοινωνικής 

αντιμετώπισης καταστάσεων και μακροοικονομικής σταθεροποίησης. 

Πήραμε μέτρα για τους αγρότες με τον ΟΓΑ, τιμαριθμοποιήσαμε τις



αγροτικές συντάξεις, προχωρούμε στη ρύθμιση χρεών στους κλάδους 

που υπάρχουν προβλήματα. Ρυθμίζουμε τα χρέη των συνεταιριστικών 

οργανώσεων και έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες για την σύνταξη του 

Μητρώου Αγροτών από την ΠΑΣΕΓΕΣ. Ακολουθούμε μια αναπτυξιακή 

επενδυτική στρατηγική σ’ όλη τη χώρα.

Σήμερα παράλληλα με τα μεγάλα έργα εθνικής ή περιφερειακής 

κλίμακας, σχεδιάζονται επίσης και εκτελούνται σ’ όλη την χώρα χιλιάδες 

χρήσιμα έργα τοπικού αγροτικού ενδιαφέροντος.

Με συγκεκριμένα μέτρα και με μια συνολική προσπάθεια, μέσα από τον 

Κοινωνικό Διάλογο που ήδη άρχισε, σχεδίου και εξειδίκευσης της εθνικής 

στρατηγικής μας στον αγροτικό χώρο, απαντάμε στα προβλήματα που 

επηρεάσουν την γεωργία στα προσεχή χρόνια. Ο αγρότης καταλαβαίνει 

ότι ο κόσμος αλλάζει, ότι χρειάζονται σταθερά βήματα προς τα μπρος και 

κινήσεις που θα εξασφαλίζουν την προοπτική. Αυτά δεν γίνονται με 

λόγια, απαιτούν στρατηγικές προσαρμογής. Κυβέρνηση, συναιτεριστικές 

οργανώσεις και αγρότες με συντονισμένες προσπάθειες σε σωστές 

κατευθύνσεις μπορούμε να πετύχουμε τους τρεις στόχους-»κλειδιά» για 

τις παραπέρα εξελίξεις. Και αυτοί είναι:

• Η ενίσχυση του παραγωγού να οργανωθεί κατάλληλα, ώστε τα 

προϊόντα τοπυ να εξασφαλίζουν υψηλές τιμές στην αγορά.

• Η σταδιακή απαγκίστρωση από προϊόντα και μορφές παραγωγής που 

δημιουργούν προβλήματα και η δημιουργία ισχυρότερων πόλων 

αγροτικής παραγωγής.

• Η σύνδεση της αναδιάρθρωσης της γεωργίας με την ισχυροποίηση 

της υπαίθρου.



Μ’ αυτές τις προσπάθειες, με τέτοιες πολιτικές μακράς πνοής και με την 

συστηματική προσπάθεια όλων μας θα πετύχουμε τον στόχο μας. Η 

περίοδος των επομένων ετών σίγουρα δεν είναι εύκολη για την αγροτική 

μας οικονομία. Ωστόσο όλοι μαζί μπορούμε να καταστήσουμε την 

γεωργία ανταγωνιστική, έτσι που να εξασφαλίζει καλύτερες βιοτικές 

συνθήκες στον αγρότη και την ζωντάνια στην ελληνική ύπαιθρο. Είμαι 

πραγματικά αισιόδοξος. Ο Έλληνας αγρότης, όλος αυτός ο κόμσος της 

υπαίθρου, που μοχθεί σκληρά, όλοι εμείς μπορούμε να κερδίσουμε το 

στοίχημα του μέλλοντος.

Μπορούμε να επιτύχουμε η γεωργία μας να παραμείνει μοχλός και 

εγγυητής της ισόρροπης ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

Μπορούμε να ζήσουμε σε μια Ελλάδα της ευημερίας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης.


