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Η επιστροφή στο... χωράφι και
στην πρωτογενή παραγωγή αποτέλεσε το “καταφύγιο” απέναντι
στην οικονομική κρίση για 38.000
ανθρώπους το χρονικό διάστημα
από το 2008 ως το 2010. Την ώρα
που οι δείκτες της ανεργίας και της
απαισιοδοξίας χτυπούν “κόκκινο”, εξόχως ενδιαφέροντα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να στηριχτεί στην πραγματική “βαριά βιομηχανία” της, που δεν είναι άλλη
από την αγροτική οικονομία και
την κτηνοτροφία.
Από την ανάλυση ορισμένων
ποιοτικών χαρακτηριστικών της
αύξησης αυτής μπορεί κανείς να
συμπεράνει ότι ο αγροτικός τομέας απασχολεί το 2010, αμέσως μετά το εμπόριο, το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, που εκτιμώνται σε 551,3 χιλιάδες, καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 12,5%
στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας.
Ειδικότερα, το 2010 σε σύγκριση με το 2008 οι νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα είναι
της τάξης των 38.000 και πλέον, από τις οποίες το 95% αναλογεί στη
γεωργία και το υπόλοιπο στην αλιεία. Στο διάστημα αυτό, συγκριτικά, ανακτήθηκε σχεδόν στο σύνολό της η απώλεια των θέσεων εργασίας της περιόδου 2005-2008.
Από τα στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι η δυναμική του πρωτογενούς τομέα και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης δεν αφορά
όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς σε περιφερειακό επίπεδο Πελοπόννησος και περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν μείωση της απασχόλησης κατά το διάστημα 2008-2010.
Ωστόσο, οι υπόλοιπες περιφέρειες καταγράφουν σημαντική
αύξηση, με περισσότερο “κερδισμένες” σε ποσοστά τις περιφέρειες Κρήτης, νότιου Αιγαίου,
Θεσσαλίας, Αττικής, Δυτικής
Ελλάδας και Ηπείρου.
Αναφορικά τώρα με το ποιοτικό
στοιχείο της θέσης στο επάγγελμα, διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στην κατηγορία των μισθωτών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, κατά 40%, με αποτέλεσμα τη σημαντική συνεισφορά στη μερική απασχόληση.
«Η θετική αυτή αναστροφή της
απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, η οποία προφανώς θα απαιτήσει συνεχή παρακολούθηση
και πρόσθετη έρευνα με περαιτέρω ανάλυση των τάσεων στη ροή
των εισερχομένων, οφείλεται να υποστηριχτεί κατά προτεραιότητα,
ώστε η τάση αύξησης της απασχόλησης και της δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας να αποκτήσει
μονιμότερο χαρακτήρα», σημειώνουν από την ΠΑΣΕΓΕΣ.
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Καλλιεργήστε... τοπικά

«Οι ντόπιοι σπόροι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την τοπική οικονομία»,
λέει ο καθηγητής Α. Πουλιέζος

χτισα ένα σπίτι και άρχισα να ζω μια
ζωή κοντά στη φύση, δουλεύοντας
παράλληλα στο Πολυτεχνείο των
Χανίων και ασχολούμενος με τη γη.
Κι ενώ έψαχνα να βρω κι εγώ μια
ντομάτα να φυτέψω, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχει
τίποτα»...
Έτσι ξεκίνησε να ασχολείται ενεργά με τον εντοπισμό των σπόρων των
ντόπιων ποικιλιών, μέσα από μια εκστρατεία με τεράστια σπουδαιότητα.
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Βαθύτατα κοινωνικοί, οικονομικοί,
περιβαλλοντικοί αλλά πρωτίστως
εθνικοί είναι οι λόγοι που προβάλλει - μέσω της “Ν.Κ.” σήμερα - για
την ανάγκη διάσωσης, καλλιέργειας και διάδοσης των σπόρων ντόπιων καλλιεργειών στην Κρήτη και
στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καθηγητής Αναστάσιος Πουλιέζος, που το
πρωί της περασμένης Κυριακής ανέπτυξε το θέμα αυτό σε εκδήλωση
στο Αμάρι Ρεθύμνου.
«Πέρυσι επικοινώνησαν μαζί μου
μόνο πέντε άνθρωποι και μου ζητούσαν σπόρους. Φέτος οι ενδιαφερόμενοι ξεπέρασαν τους 30», τονίζει στην εφημερίδα μας ο κ. Πουλιέζος, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος από τους καλλιεργητές, που αναλαμβάνουν και την υποχρέωση, στη συνέχεια, να προωθήσουν και εκείνοι
τους σπόρους που θα παράγουν σε
περισσότερους ανθρώπους, συμβάλλοντας στη μεγάλη προσπάθεια
της εναλλακτικής κοινότητας “Πελίτι”, κόντρα στα τεράστια συμφέροντα των δύο-τριών πολυεθνικών, που
ελέγχουν μέχρι σήμερα τη διατροφή ολόκληρου του πλανήτη!
Ο Αναστάσιος Πουλιέζος είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Με λίγα λόγια, δηλαδή, είναι επαγγελματικά και επιστημονικά αναρμόδιος στον τομέα της γεωπονίας και στα θέματα των σπόρων των
ντόπιων ποικιλιών. Είναι όμως εξαιρετικό παράδειγμα μεταξύ των ανθρώπων εκείνων που μάχονται για
τη διάσωση, καλλιέργεια και μετάδοση των ντόπιων σπόρων, καθώς ο
ίδιος έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, εγκαταλείποντας πρώτα το Λονδίνο
μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια, και
στη συνέχεια την Αθήνα μετά από
τέσσερα χρόνια καθώς, όπως λέει
στη “Νέα Κρήτη”, «ήθελα να αφήσω
πίσω μου τον πολύ κόσμο, και να έρθω εδώ στο Γεράνι Κυδωνίας Χανίων
το 1985, όπου αγόρασα ένα κτήμα, έ-

Η χρησιμότητα
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Σύμφωνα με όσα μας είπε χθες ο κ.
Πουλιέζος, «η χρησιμότητα της υπόθεσης αυτής κινείται σε τρία επίπεδα.
Το ένα επίπεδο είναι το καθαρά
βιολογικό.
Δηλαδή το ότι, διατηρώντας την
ποικιλία στη φύση, στην ουσία αυξάνουμε τις πιθανότητες για να επιβιώσουν τα είδη αυτά. Η επιβίωση
οποιουδήποτε ζωντανού οργανισμού εξαρτάται από τη βιοποικιλότητά του, διότι μόνο έτσι μπορεί και
αντεπεξέρχεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος.
Το δεύτερο επίπεδο είναι πολιτικό με την ευρεία έννοια, δηλαδή είναι θέμα οικονομίας και δημοκρατίας.
Διότι, κρατώντας το σπόρο εμείς
οι ίδιοι και αναπαράγοντάς τον, δεν
έχουμε καμία εξάρτηση από αυτόν
που τον παράγει, όπως συμβαίνει
σήμερα με τους αγρότες, που αγοράζουν τα υβρίδια από κάποιον ο οποίος ρυθμίζει τι θα δώσει, πόσο θα δώσει και πότε θα το δώσει.
Και αν κάποια στιγμή αυτός κρίνει
ότι δεν τον συμφέρει να φέρει σπόρο στην Ελλάδα, τότε απλά δε θα έχουμε τίποτα να φάμε.
Και υπάρχει και το τρίτο κομμάτι,
το καθαρά ιδεολογικό. Εμένα με
παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Και
σήμερα με πήρε κάποιος και μου λέει “σε παρακαλώ, βρες μου μια πατάτα ντόπια”.
Οι άνθρωποι πλέον έχουν αρχίσει
να ασχολούνται πολύ με τα ζητήματα
αυτά»...
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Κρατάνε γερά, παρά την οικονομική κρίση
Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον των Ελλήνων καταναλωτών για αγορά και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Παρά την αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών της χώρας μας, η συγκεκριμένη αγορά, παρόλο που εξακολουθεί να είναι πιο ακριβή,
συνεχίζει να... αναπτύσσεται, έστω και με βραδύτερο

ρυθμό, και παρά το ότι δεν
“τρέχει” κανένα πρόγραμμα
ενίσχυσης της βιολογικής
παραγωγής.
Σημαντική ώθηση στην αγορά βιολογικών προϊόντων
στη χώρα μας έδωσε η τοποθέτησή τους - συσκευασμένα και φρέσκα προϊόντα στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, από όπου προέρχεται
ως και το 60% του ετήσιου

συνολικού τζίρου της αγοράς, που φέτος υπολογίζεται
στα 120 εκατ. ευρώ, όπως και
πέρυσι, όπως τόνισε η επικεφαλής του Δικτύου Πράξη, Πολυμάχη Συμεωνίδου.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κλείσιμο της ψαλίδας στις τιμές των βιολογικών έναντι των συμβατικών
και σήμερα οι διαφορές τους
κυμαίνονται από 30% έως

και 50%. Το 2009 ανέρχονταν σε 3,2 εκατ. στρέμματα
οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις
βιολογικών στη χώρα μας,
συμπεριλαμβανομένων και
των βοσκοτόπων και των
καλλιεργειών σε μεταβατικό στάδιο, και στον κλάδο
δραστηριοποιούνται περίπου 25.000 επιχειρηματίες.
Κύριες κατευθύνσεις για την
αγορά βιολογικών προϊό-

ντων παραμένουν, σύμφωνα
με την κ. Συμεωνίδου, οι εξής: σταθερή ποιότητα και
κόστος, σεβασμός στον καταναλωτή, συνέπεια σε εμπορικές δραστηριότητες,
παραγωγή προϊόντων αναλογικά με τη ζήτηση, λειτουργία ομάδων παραγωγών
και συνεταιρισμών και αύξηση της διαπραγματευτικής
δύναμης.

