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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το κείμενο που δημοσιεύεται στο βιβλίο αυτό αποτελεί 
μια συνοπτική Έκθεση για το παρόν και το μέλλον της ελλη
νικής γεωργίας και της υπαίθρου. Είναι προϊόν συλλογικής 
εργασίας μιας Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής επτά 
ειδικών Πανεπιστημιακών Καθηγητών που προέρχονται από 
ισάριθμα πανεπιστήμια της χώρας μας.

Η Έκθεση αυτή συντάχθηκε από την προαναφερθείσα 
Επιτροπή με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Γεωργίας κ. 
Γεωργίου Δρυ και του πρώην Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Γεωργίας κ. Παναγιώτη Κολύρη. Στόχος της 
πρωτοβουλίας αυτής ήταν η Έκθεση να αποτελέσει αντικεί
μενο “Κοινωνικού Διαλόγου”, ώστε να προκύψει μια Εθνική 
Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης με ορίζοντα δεκαετίας, 
που να είναι γενικά αποδεκτή από όλα τα πολιτικά κόμματα, 
τις αγροτικές οργανώσεις και όλους τους άλλους κοινωνι
κούς εταίρους που δρουν στο ευρύτερο χώρο της γεωργίας 
και της υπαίθρου.



Πράγματι, τον Οκτώβριο του 2002 συντάχθηκε ένα πρώ
το κείμενο της Έκθεσης και απεστάλη σε όλους τους κοινωνι
κούς εταίρους για συμπληρώσεις και σχολιασμό, ενώ παράλ
ληλα οργανώθηκαν δύο Δημόσιες Συζητήσεις, τον Απρίλιο και 
τον Ιούνιο του 2003, όπου διατυπώθηκαν οι απόψεις όλων 
σχεδόν των Πολιτικών Κομμάτων των Οργανώσεων σχετικών 
με τον αγροτικό χώρο καθώς και Ευρωβουλευτών, Πανεπιστη
μιακών Καθηγητών, και άλλων ειδικών επιστημόνων.

Η Έκθεση αυτή εμπλουτίσθηκε σημαντικά με την προα- 
ναφερθείσα διαδικασία και κατετέθη οριστικά το Σεπτέμβριο 
του 2003 με στόχο να υιοθετηθεί από τους συμμετέχοντες 
στον “Κοινωνικό Διάλογο”.

Είναι γεγονός ότι η Έκθεση που δημοσιεύεται στο βιβλίο 
αυτό δεν υιοθετήθηκε ρητά, ούτε από την τότε κυβέρνηση, ού
τε από τα πολιτικά κόμματα, ούτε από τις σχετικές οργανώ
σεις. Εξάλλου, δεν θα μπορούσε να περιμένει κανείς να έχει 
μια τόσο καλή τύχη, ώστε να ανατρέψει την παράδοση να μην 
υιοθετούνται ποτέ ανάλογες Εκθέσεις: Από την περίφημη 
Έκθεση Βαρβαρέσου μέχρι τις Εκθέσεις Σπράου.

Ωστόσο, αρκετά στοιχεία της Έκθεσης αυτής, εμφανί
σθηκαν στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των πολιτι
κών κομμάτων στις πρόσφατες εκλογές, πράγμα που δείχνει 
τη χρησιμότητα τέτοιων πρωτοβουλιών.

Όπως αναφέρθηκε, η Έκθεση αυτή αποτελεί συλλογική 
προσπάθεια των συντακτών της. Προέκυψε μετά από μακρές 
συζητήσεις προκειμένου να συντεθούν και να εναρμονισθούν 
οι διαφορετικές προσεγγίσεις των μελών της Ανεξάρτητης 
Επιτροπής. Βεβαίως, η κύρια ευθύνη κάθε επιμέρους κεφα
λαίου ανήκει σε συγκεκριμένο συγγραφέα. Η ευθύνη για το 
τμήμα 1.1 ανήκει στον κ. Μάττα, για το τμήμα 1.2 στον κ.

Μπαλτά, για το τμήμα 1.3 στον κ. Μαραβέγια, για το τμήμα 
2.1 στον κ. Μωϋσίδη, για το τμήμα 2.2 στον κ. Παπαγεωργί- 
ου, για το τμήμα 2.3 στον κ. Αποστολόπουλο και για όλα τα 
τμήματα του κεφαλαίου 3 (3.1, 3.2, 3.3) στον κ. Ψαλτόπουλο. 
Ο πρόλογος καθώς και η περίληψη συντάχθηκαν από το Συ
ντονιστή της Επιτροπής κ. Μαραβέγια, σε συνεργασία πά
ντοτε με τα άλλα μέλη της.

Σημειώνεται τέλος, ότι την επιμέλεια των κειμένων και 
του εξωφύλλου ανέλαβε η κα X. Τζιρίτη, στέλεχος της Κε
ντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής 
Έρευνας, ενώ ο εκδότης κ. Α. Παπαζήσης ανέλαβε τη δημο
σίευση σε βιβλίο της Έκθεσης αυτής. Τους ευχαριστούμε θερ
μά για την προθυμία και την αποτελεσματικότητά τους.

Ο Συντονιστής της Επιτροπής 
Καθηγητής Ναπ. Μαραβέγιας 

Πρόεδρος ΕΘΙΑΓΕ 
Απρίλιος 2004



Το κείμενο που δημοσιεύεται στο βιβλίο αυτό αποτελεί 
μια συνοπτική Έκθεση για το παρόν και το μέλλον της ελληνι
κής γεωργίας και της υπαίθρου. Είναι προϊόν συλλογικής ερ
γασίας μιας Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής επτά ειδι
κών πανεπιστημιακών Καθηγητών που προέρχονται από ισά
ριθμα πανεπιστήμια της χώρας μας.

Η Έκθεση αυτή συντάχθηκε από την προαναφερθείσα Επι
τροπή με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Γεωργίας κ. Γε- 
ωργίου Δρυ και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί
ου Γεωργίας κ. Παναγιώτη Κολύρη. Στόχος της πρωτοβουλίας 
αυτής ήταν η Έκθεση να αποτελέσει αντικείμενο “Κοινωνικού 
Διαλόγου”, υ'ιστε να προκύψει μια Εθνική Στρατηγική Αγροτι
κής Ανάπτυξης με ορίζοντα δεκαετίας, που να είναι γενικά 
αποδεκτή από όλα τα πολιτικά κόμματα, τις αγροτικές οργα
νώσεις και όλους τους άλλους κοινωνικούς εταίρους που 
δρουν στο ευρύτερο χώρο της γεωργίας και της υπαίθρου.

Στην Έκθεση, αφού ελήφθησαν υπόψη, οι παρατηρήσεις και 
τα σχόλια όλων όσιον φορέων συμμετείχαν στον «Κοινωνικό 
Διάλογο» προσδιορίζονται οι πιθανές εξελίξεις στο διεθνές, 
ευρωπαϊκό και ελληνικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, 
επιχειρείται μια εκτίμηση της σημερινής πραγματικότητας στην 
ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο και προτείνονται επιμέρους 
κατευθύνσεις πολιτικής ενταγμένες σ’ ένα συνολικό στρατηγι
κό σχεδίασμά για την επιδίωξη του στόχου που έχει τεθεί: να 
εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας μέσα σε 
μια αναπτυγμένη ύπαιθρο.


