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ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ Ο.Κ.Ε. ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ 

ΤΝΕΔΡΙΟ:  

« Για μια αγροτική παραγωγή μικρήσ και μεςαίασ κλίμακασ: 

οικονομικά βιώςιμη, περιβαλλοντικά βιώςιμη και κοινωνικά 

ςυμμετοχική» 

 

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 – Ο.Κ.Ε. 

 

Κφριε Τπουργζ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, αγαπθτοί φίλοι από τισ Ο.Κ.Ε. που 

αποτελοφν τθν USECIF 

 

Η γεωργία βρίςκεται ςιμερα αντιμζτωπθ με τρεισ βαςικζσ προκλιςεισ:  

 Πρζπει να εξαςφαλίςει τθ διατροφι τθσ ανκρωπότθτασ που ςφντομα κα 

φκάςει τα 9 δισ ανκρϊπων,  

 Να διαχειριςτεί τουσ φυςικοφσ πόρουσ με πρακτικζσ που ευνοοφν τθν 

αειφόρο ανάπτυξθ και  

 Να εξαςφαλίςει τθν αξιοπρεπι αμοιβι του ςχεδόν 40% τθσ παγκόςμιασ 

εργαςίασ  

 

Με τθν εκδιλωςθ αυτι κζλουμε να ςυμβάλλουμε ςτο να ςτραφεί προςοχι ςτισ 

εκμεταλλεφςεισ μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ και να διακθρυχκεί θ εμπιςτοςφνθ 

ςτθν ικανότθτά τουσ να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ που υπάρχουν και να 

ηθτιςουμε από τισ εκνικζσ αρχζσ να μεριμνοφν για τθν οικοδόμθςθ και διατιρθςθ 

ενόσ περιβάλλοντοσ που λειτουργεί υποςτθρικτικά ςε αυτζσ. Γι’ αυτό παίρνουμε 

κζςθ υπζρ των παραγωγικϊν γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με υψθλι κοινωνικι και 

περιβαλλοντικι αξία.  

 

Με τισ απόψεισ και τισ προτάςεισ μασ, κζλουμε να ςυμβάλλουμε ςτθν αγρο-

οικολογικι και διατροφικι μετάβαςθ, που είναι τα βαςικά ςυςτατικά τθσ 

μετάβαςθσ ςτθ βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ ςτθν οποία ζχει δϊςει 

ζμφαςθ θ διεκνισ κοινότθτα. Για να γίνει αυτό, παρεμβαίνουμε μαηί με τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ και καλοφμε τισ κυβερνιςεισ:  
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Να εφαρμόηουν γεωργικζσ πολιτικζσ που κα προωκοφν τθν οικογενειακι 

γεωργία:  

- Προωκϊντασ τθν πρόςβαςθ των οικογενειακϊν εκμεταλλεφςεων ςτουσ 

φυςικοφσ πόρουσ, κυρίωσ ςτθν καλλιεργιςιμθ γθ, ςτισ δθμόςιεσ 

εγκαταςτάςεισ, ςτισ γεωργικζσ πιςτϊςεισ, ςτισ αγορζσ και ςτθν 

τεχνολογία,  

- Τποςτθρίηοντασ τθν ανάπτυξθ των οικογενειακϊν εκμεταλλεφςεων και 

των νζων γεωργϊν 

- τθρίηοντασ τα γεωργικά ςυςτιματα τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ 

- Προςτατεφοντασ τα προϊόντα Προςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Προζλευςθσ 

από τθν αντιγραφι 

 

Να οργανϊςουν τθν αγρο-οικολογικι μετάβαςθ: 

 

- Ενιςχφοντασ τισ πολιτικζσ τουσ για τθν προςαρμογι των γεωργικϊν 

ςυςτθμάτων ςτθν κλιματικι αλλαγι και ςτον μετριαςμό των εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα, ιδίωσ για να αφιερωκεί ςτισ εξελιςςόμενεσ 

οικογενειακζσ εκμεταλλεφςεισ ζνα ςθμαντικό μερίδιο των απαιτιςεϊν τουσ 

από το «Πράςινο Σαμείο του ΟΗΕ για τθν πρόλθψθ και τθν προςαρμογι 

ςτθν κλιματικι αλλαγι»,  

- Επιδεικνφοντασ εποικοδομθτικι ςτάςθ για τισ «Λφςεισ για το κλίμα», τόςο 

για τθν διάδοςθ των τεχνολογιϊν με χαμθλζσ επιπτϊςεισ ςτο φαινόμενο του 

κερμοκθπίου, όςο και για τον ζλεγχο των δεςμεφςεων, τθν κινθτοποίθςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ και τθν κατανομι των δθμοςιονομικϊν προςπακειϊν,  

- Τπεραςπίηοντασ τα ςυμφζροντα των μικρϊν και μεςαίων οικογενειακϊν 

γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, ςτθ διπλωματικι ατηζντα του 2015, ειδικά κατά 

τθ διάρκεια τθσ διάςκεψθσ COP21, όςον αφορά ςτον κακοριςμό των τόχων 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ και ςτισ εμπορικζσ διαπραγματεφςεισ του Π.Ο.Ε.  

 

Να οργανϊςουν τθ διατροφικι μετάβαςθ, που κα ςυμβάλλει ςτθν ζξοδο από το 

αδιζξοδο του ςθμερινοφ παγκόςμιου ςυςτιματοσ :  

 

- Παίρνοντασ μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ εκνικισ γεωργίασ και τθσ 

παραγωγισ τροφίμων κακϊσ και τθν προςαρμογι τουσ τόςο ςτισ ανάγκεσ 

των αςτικϊν καταναλωτϊν όςο και ςτου περιοριςμοφσ των κεςμικϊν 

αγορϊν 
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- τθρίηοντασ τισ προςπάκειεσ των τοπικϊν αρχϊν ςτον κακοριςμό των 

τοπικϊν διατροφικϊν ςυςτθμάτων που ςυνδζουν τουσ παραγωγοφσ και τουσ 

καταναλωτζσ  

- Ενιςχφοντασ τθ διατιρθςθ των τοπικϊν πλθκυςμϊν χάρθ ςτισ γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ μικρισ και μεςαίασ κλίμακασ, περιορίηοντασ τισ 

μεταναςτευτικζσ ροζσ για οικονομικοφσ λόγουσ 

- τθρίηοντασ τισ τοπικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν υπεφκυνθ και βιϊςιμθ 

διατροφι, ςτο πλαίςιο των οποίων θ παραγωγι τροφίμων κα ςυνδζεται με 

ευεργετικά αποτελζςματα για διάφορα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 

πολιτιςτικά κζματα.  

 

Φίλεσ και Φίλοι, 

 

Γίνεται κατανοθτό ότι θ οικογενειακι γεωργία, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία παγκοςμίωσ 

κακϊσ τουλάχιςτον το 56% τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ τροφίμων προζρχεται από 

οικογενειακζσ αγροτικζσ μονάδεσ, ενϊ ςτθν Ευρϊπθ το 68% τθσ γεωργικισ γθσ 

αποτελεί προϊόν οικογενειακισ εκμετάλλευςθσ. Επιπλζον ςυμβάλλει ςτθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ βιοποικιλότθτασ μζςω τθσ διατιρθςθσ των 

τοπικϊν ποικιλιϊν και ςφμφωνα με τον FAO (2014) μπορεί να διαδραματίςει 

πρωτεφοντα ρόλο ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ.  

 

Ειδικά ςτισ ορεινζσ περιοχζσ, θ οικογενειακι γεωργία αποτελεί τθν κφρια μορφι 

απαςχόλθςθσ και διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξαςφάλιςθ τροφισ. Οι 

οικογενειακζσ εκμεταλλεφςεισ ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του ορεινοφ 

περιβάλλοντοσ κακϊσ δεν είναι εντατικισ μορφισ και ζχουν χαμθλζσ ειςροζσ, ςτθ 

διαμόρφωςθ του τοπίου (π.χ. με τθ δθμιουργία αναβακμίδων) και παρζχουν 

υπθρεςίεσ οικοςυςτιματοσ όχι μόνο για τισ ορεινζσ αλλά και γεια τισ πεδινζσ 

περιοχζσ (π.χ. πόςιμο νερό, μείωςθ κινδφνου φυςικϊν καταςτροφϊν, διατιρθςθ 

τθσ γεωργικισ βιοποικιλότθτασ, περιοχζσ αναψυχισ) (FAO 2013). Εξίςου ςθμαντικόσ 

είναι και ο ρόλοσ τουσ ςτθν μεταφορά πολιτιςμικϊν αξιϊν και τθσ παραδοςιακισ 

τεχνογνωςίασ από γενιά ςε γενιά.  

 

τθν Ελλάδα το 30% τθσ γεωργικισ γθσ και το 70% των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων, 

βρίςκεται ςε ορεινζσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ (Ακουμιανάκθσ 2014). Η ζκταςθ των 

ορεινϊν Διμων και Κοινοτιτων καταλαμβάνει το 77,9% (NORDREGIO 2004) τθσ 

χϊρασ, γεγονόσ το οποίο κακιςτά τθν Ελλάδα τθν πιο ορεινι χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (Ε.Ε.) μαηί με τθν Αυςτρία, ενϊ ςφμφωνα με τθν απογραφι τθσ Ε..Τ.Ε. το 
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2001 το ποςοςτό των ορεινϊν και θμιορεινϊν Διμων και Κοινοτιτων ιταν 61,6% με 

ζκταςθ ίςθ με  το 71,3% τθσ χϊρασ. Από αυτι, μόνο το 30% περίπου τθσ ςυνολικισ 

ζκταςθσ τθσ ορεινι και θμιορεινισ Ελλάδασ αποτελεί γεωργικι γθ, γεγονόσ που 

εντείνει το ιδθ τεράςτιο διαρκρωτικό πρόβλθμα του κατακερματιςμοφ και τθσ 

διαςποράσ του γεωργικοφ κλιρου ςτθν Ελλάδα (Μιχαθλίδου και Ρόκοσ 2004). 

υγκεκριμζνα, εκτιμάται ότι το μζςο μζγεκοσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων των 

ορεινϊν περιοχϊν δεν ξεπερνά τα 33 ςτρεμ. Που αντιςτοιχεί μόλισ το 75% του μ.ο. 

χϊρασ, ενϊ το ανάγλυφο και θ  πολυςχιδι υδρογραφικι μορφολογία επιτείνουν το 

πρόβλθμα του πολυτεμαχιςμοφ (6,8 αγροτεμάχια ζναντι 4,8 του μ.ο. τθσ χϊρασ) 

(ΤΠΕΧΩΔΕ 2000). Επιπλζον, οι ορεινζσ περιοχζσ εμφανίηουν τον υψθλότερο δείκτθ 

γιρανςθσ των αρχθγϊν των εκμεταλλεφςεων με το ποςοςτό εκμεταλλεφςεων με 

αρχθγοφσ θλικίασ άνω των 55 ετϊν να φτάνει το 60,5%. 

 

Σα παραπάνω χαρακτθριςτικά τθσ φυςικι και κοινωνικοοικονομικισ 

πραγματικότθτασ που ςυγκροτοφν τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, κακιςτοφν 

κυρίαρχθ μορφι γεωργικισ εκμετάλλευςθσ τθν οικογενειακι. Όπωσ ςυμβαίνει ςε 

όλο τον κόςμο, ζτςι και ςτθν ορεινι Ελλάδα, θ οικογενειακι γεωργία ςυμβάλλει όχι 

μόνο ςτθ ςυγκράτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ εξαςφαλίηοντασ τουσ ζνα μικρό αλλά 

ςτακερό ειςόδθμα, αλλά και ςτθν κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν των νοικοκυριϊν 

μζςα από τθν παραγωγι ποιοτικϊν προϊόντων μικρισ κλίμακασ, με φιλικζσ προσ το 

περιβάλλον τεχνικζσ, διαιωνίηοντασ παράλλθλα τθν αυτόχκονα και παραδοςιακι 

τεχνογνωςία, θ οποία είναι πλιρωσ προςαρμοςμζνθ ςτισ τοπικζσ εδαφοκλιματικζσ 

ςυνκικεσ, με τθν αξιοποίθςθ όπου χρειάηεται των κατάλλθλων ςφγχρονων τεχνικϊν 

και τεχνολογιϊν.  

 

ασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ . 

 

 


