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Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία της Κρήτης σε περίοδο κρίσης. Διαπιστώσεις και
προοπτικές.

Του Μανώλη Μαυρογιάννη, γεωπόνου, μέλους της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο Ρεθύμνου.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η υπό συζήτηση νέα ΚΑΠ 2013-2020 στη Ε.Ε. απαιτεί σκληρή διαπραγμάτευση με κύριες
συμμάχους της χώρες του ευρωπαϊκού νότου σε αντίθεση με τα συμφέροντα των ισχυρών
(και όχι των λαών) των χωρών του ευρωπαϊκού βορρά και του ΠΟΕ.

Η εισαγωγές «φτηνών» ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες
αμφιβόλου προέλευσης και υγιεινής (πχ μεταλλαγμένων ή με χρησιμοποίηση
φυτοφαρμάκων απαγορευμένων στην Ε.Ε.) με ένα διάτρητο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο
οδηγεί σε κατάρρευση την αγροτική παραγωγή των χωρών του ευρωπαϊκού νότου και
κυρίως της Ελλάδας.
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Η ισχυρή πίεση των πολυεθνικών για έγκριση και κυκλοφορία των γενετικά τροποποιημένων
σπόρων στις χώρες της Ε.Ε. με παράλληλη θεσμοθέτηση απαγόρευσης χρησιμοποίησης
ντόπιων ποικιλιών σπόρων (ΝΑΙ και αυτό συμβαίνει !!) προδιαγράφει ένα εξοντωτικό αγώνα
επιβίωσης των αγροτών και των λαών της Ευρώπης αντίστοιχο των χωρών της Λατινικής
Αμερικής και της Ινδίας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Πέρασαν ήδη 3 πακέτα στήριξης από την Ε.Ε. και σημαντικά ποσά αγροτικών επιδοτήσεων
και όμως η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά αυτά τα 32 χρόνια (1981-2012)
κυβερνήσεων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ είδαμε την ελληνική γεωργία σταδιακά να οδεύει στο
μαρασμό (πληθυσμιακά και οικονομικά) και τα περίφημα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στην
αφάνεια.

Δυόμιση χρόνια τώρα μέσα στη ζάλη του μνημονίου και των κερδοσκοπικών παιχνιδιών,
όπως βέβαια και παλιότερα δεν ακούγεται τίποτα για αγροτική πολιτική –αγροτική
ανάπτυξη- αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων της γεωργίας, το σπουδαιότερο ίσως
πυλώνα για την ανάπτυξη της χώρας σε συνδυασμό με τη σημασία της διατροφικής
επάρκειας και της υγιεινής των τροφίμων της (αντίθετα, πάνε να μετατρέψουν όλη την
κρητική ύπαιθρο σε «μπαταρία» της βόρειας Ευρώπης.).

1.Για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης (κυριότερες δραστηριότητες):

1.α) Αμπέλι : τα κρασάμπελα με ελάχιστες εξαιρέσεις εγκαταλείπονται (απαγορεύονται
νέες φυτεύσεις μετά το 1998), η σταφίδα από 80.000-90.000 τόνους ετήσιας παραγωγής
στην Κρήτη είναι είδος προς εξαφάνιση (τρώμε τούρκικη σταφίδα) και τα επιτραπέζια
σταφύλια αν και επενδύθηκαν από τους παραγωγούς μεγάλα ποσά μένουν απούλητα ή
δίνονται σε τιμές κάτω του κόστους.

1.β) Ελιά-λάδι: Η πιο προσοδοφόρα παλιότερα και προσαρμοσμένη καλλιέργεια για τις
ξηροθερμικές συνθήκες και τα φτωχά άγονα εδάφη της Κρήτης και με την πιο σίγουρη
πώληση, εγκαταλείπεται
και χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί είναι σε απόγνωση.
Χωρίς τυποποίηση κατά το μεγαλύτερο μέρος, χωρίς προώθηση, χωρίς οργάνωση της
αγοράς, χωρίς ενημέρωση για τα σημαντικά πλεονεκτήματα του ελαιολάδου στη διατροφή
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φτάσαμε στην αναλογία 1 λίτρο λάδι=1,5 λίτρο εμφιαλωμένο νερό στον παραγωγό και 5-6
ευρώ το λίτρο λαδιού στο ράφι. Η πορεία και η κατάληξη της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ είναι η πορεία
και η κατάληξη του πιο γνωστού ίσως διεθνώς ελληνικού αγροτικού προϊόντος.

1.γ) Κηπευτικά: παρουσιάστηκαν νέες ασθένειες, αύξηση του κόστους παραγωγής,
αδυναμία πληρωμών από εμπόρους και κυρίως ανυπαρξία οργανωμένων αγορών από
παραγωγούς (π.χ. Ενώσεις-Συνεταιρισμοί-Ομάδες παραγωγών).

1.δ) Κτηνοτροφία: η περιγραφή της σημερινής κατάστασης που υπάρχει στη κτηνοτροφία
δίνεται με 2 λέξεις:
τραγική και αδιέξοδο.

Αφού επί 20 περίπου χρόνια δίναμε επιδότηση ανά κεφαλή ζώου στα αιγοπρόβατα τα
πολλαπλασιάσαμε τόσο πολύ που κυριολεκτικά αφάνισαν τους βοσκότοπους, που ήταν η
βάση της κτηνοτροφίας για την Κρήτη , φτάσαμε στο να είναι σχεδόν το 100% των
ζωοτροφών αγοραζόμενες και κυρίως εισαγόμενες, και έτσι να υπερβαίνει κατά πολύ το
κόστος παραγωγής το εισόδημα του κτηνοτρόφου. Παράλληλα δεν αξιοποιήθηκαν ντόπιες
φυλές αιγοπροβάτων (π.χ. σφακιανό πρόβατο), προσαρμοσμένες στις συνθήκες της Κρήτης
και κυρίως παραγωγικές . Η παρούσα κρίση απλά έσπασε το απόστημα με αποκορύφωμα,
τους χιλιάδες τόνους απούλητα ζωικά-τυροκομικά προϊόντα, την αδυναμία των τυροκόμων
να πληρώσουν έγκαιρα τους κτηνοτρόφους με αποτέλεσμα ήδη τους χιλιάδες θανάτους
αιγοπροβάτων από ασιτία, την υπερβόσκηση των βοσκοτόπων, και το αδιέξοδο που ολοένα
παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις.

1.ε) Αλιεία: Σε ένα νησί με απέραντη θάλασσα δεν υπάρχουν ψάρια! Η απουσία σωστής
νομοθεσίας που και όταν υπάρχει καταστρατηγείται για να εξυπηρετήσει τα γνωστά
συμφέροντα (π.χ. τράτες, που αντί για τα 3 μίλια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μετά από
παρουσίαση ψευδών στοιχείων από την Ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
μπορούν να ψαρεύουν στο 1,5 μίλι-και στην πράξη στο 1 μίλι- με συνέπεια την καταστροφή
των ιχθυοαποθεμάτων-γόνου),η υπερεντατική μορφή αλιείας (με νόμιμα και παράνομα
μέσα) οδήγησε στην υπεραλίευση και την μείωση ή και εξαφάνιση των πληθυσμών των
ψαριών. Η είσοδος και εκρηκτική αύξηση πολλών ξενόφερτων-επιβλαβών ειδών ψαριών από
την Ερυθρά θάλασσα στα νερά της Μεσογείου επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την
κατάσταση. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα
διάλυσης (καταστροφής) των
αλιευτικών σκαφών
τον
προηγούμενο χρόνο είναι ο δείκτης απόγνωσης των ψαράδων (με μείωση και της
χωρητικότητας του στόλου σε εθνικό επίπεδο).
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Επιπλέον και γενικότερα

2.Έχουμε τεράστιες ποσότητες εισαγωγών αγροτικών προϊόντων σε μια καθαρά
γεωργική χώρα που παράγει τα ίδια προϊόντα.

3. Ο τομέας μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής βρίσκεται κοντά στο σημείο
μηδέν (βαμβάκι-κλωστοϋφαντουργία, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Τυροκομεία,
Ελαιουργεία κ.λ.π.).

4.Σποροπαραγωγή : δεν υπάρχουν σπόροι ελληνικής παραγωγής πιστοποιημένοι σχεδόν
πουθενά άρα αιμορραγία συναλλάγματος και εξάρτηση.

5. Διαμορφώνονται σε αυτό το τοπίο εφιαλτικά σενάρια με τα Γενετικά Τροποποιημένα
Τρόφιμα
(ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ).

6. Συνεταιριστικό κίνημα : διαλυμένο χωρίς καμία σχεδόν παρέμβαση στη πρωτογενή
παραγωγή με συνεταιρισμούς σφραγίδες. Διαχειριστές μόνο των επιδοτήσεων που
σημειωτέον επιστρέφονται κατά 42,6% σε βιομηχανικά προϊόντα που εισάγουμε (εκτός από
τα υπέρογκα ποσά που επιστρέφουμε με πρόστιμα από τις παρατυπίες στις επιδοτήσεις
).

7. Επιδοτήσεις : Λανθασμένες επιλογές (κτηνοτροφία) –αποσύνδεση από ποιότηταπεριβαλλοντικά προβλήματα
-διάλυση κοινωνικού ιστού.

8. Προβλήματα με Μητρώα-Ενιαία Ενίσχυση που είναι τροχοπέδη σε κάθε είδους
ανάπτυξη.

9. Σοβαρά προβλήματα και αρνητικές συνέπειες σε επίπεδο χώρας λόγω μη διατροφικής
επάρκειας
στα
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βασικά είδη διατροφής.

10. Γήρανση του αγροτικού πληθυσμού-εγκατάλειψη της υπαίθρου.

11. Ανεξέλεγκτη αγορά – ελληνοποιήσεις προϊόντων- μεγάλη απόκλιση τιμών
παραγωγού-καταναλωτή.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Τι αγροτικά-κτηνοτροφικά προϊόντα θέλουμε και σε ποιους απευθυνόμαστε
(ποιες αγορές)

Μπορούν να γίνουν σχετικά σύντομα μελέτες σε επίπεδο περιφέρειας από τους
επιστημονικούς φορείς (π.χ. ΓΕΩΤΕΕ) και η τεχνογνωσία υπάρχει για να δούμε επιτέλους
μεσομακροπρόθεσμα τι προϊόντα θέλουμε να παράγουμε και κυρίως σε ποιες αγορές
απευθυνόμαστε. Μόνο έτσι μπορούμε να οργανώσουμε με σχέδιο και προοπτική και τον
πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση όπου χρειάζεται και την εμπορία των παραγόμενων
αγροτικών προϊόντων.

Σε αυτή την λογική πρέπει να εντάξουμε και τις πολλά υποσχόμενες ¨εναλλακτικές
καλλιέργειες¨ (αλόη, ροδιά, φραγκόσυκο, δεσπολιά, ιπποφαές κ.λ.π.) με αιχμή όμως τις
¨παραδοσιακές καλλιέργειες¨ και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διατροφική επάρκεια
του τόπου μας.

2. Αφού σε κάποιο βαθμό δεν μπορούμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής,
στροφή σε ποιοτικά προϊόντα
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Είναι γεγονός ότι με τα υπάρχοντα διαρθρωτικά προβλήματα (π.χ. μικρός κλήρος, μεγάλη
απόσταση από δυναμικές αγορές, είμαστε νησιωτική χώρα, διαφορετικά μικροκλίματα
κ.λ.π.), δεν μπορούμε να μειώσουμε πολύ το κόστος παραγωγής. Όμως έχουμε το τεράστιο
πλεονέκτημα της ποιότητας και σε πολλές περιπτώσεις της ονομασίας προέλευσης
(ΚΡΗΤΗ-CRETACERT) που με την κατάλληλη αξιοποίησή τους μπορούν όλα σχεδόν τα
βασικά αγροτικά προϊόντα του νησιού να βρουν διέξοδο στις αγορές και να προκύψουν και
νέα δεδομένα.

3.Αξιοποίηση μοντέλου Κρητικής Διατροφής

Είναι τουλάχιστον ανικανότητα όλων των «αρμοδίων», όταν πολλά και σοβαρά ερευνητικά
ιδρύματα σε παγκόσμια κλίμακα εκθειάζουν και προτείνουν το μοντέλο της μεσογειακής
(Κρητικής) διατροφής, να μην μπορούμε, όχι μόνο να το προωθήσουμε διεθνώς και με
πολλούς τρόπους αλλά και εμείς οι ίδιοι να μην το εφαρμόζουμε τόσο σε οικογενειακό
επίπεδο όσο και στα εκατομμύρια επισκέπτες της χώρας μας κάθε χρόνο.

4. Συνεταιρισμοί-Ομάδες παραγωγών- Ομαδικές καλλιέργειες

Η λύση στο πρόβλημα του πολυτεμαχισμού και του μικρού κλήρου των δικών μας αγροτικών
εκμεταλλεύσεων είναι η δημιουργία και η στήριξη νέων υγιών Συνεταιρισμών ή
Ομάδων παραγωγών και ομαδικών καλλιεργειών, πόσον μάλιστα όταν τώρα και
πολλά χρόνια είναι προγράμματα προωθούμενα από την Ε.Ε. και εμείς
«παραδόξως» τα αγνοούμε παντελώς
. Κατά περιοχή (π.χ. Αμπαδιά Αμαρίου) ή κατά ομοειδή καλλιέργεια (πχ έκταση 1000
στρεμμάτων ελιάς σε μια τοποθεσία) δημιουργούμε μια εκμετάλλευση με τα εξής κύρια
χαρακτηριστικά:
1
.Παραμένει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο ιδιοκτήτης συμμετέχει στα κέρδη με ποσοστό
ανάλογο της έκτασης που διαθέτει
2.
ο ιδιοκτήτης επιλέγει αν θέλει και ο ίδιος να εργάζεται σαν αγρεργάτης στην εκμετάλλευση
ή όχι
3.
σε αυτά τα μεγέθη μπορεί να γίνει πρόσληψη ανάλογου επιστημονικού προσωπικού (π.χ.
Γεωπόνου-Κτηνίατρου-οικονομολόγου κ.λ.π.) και η απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού
(π.χ. τρακτέρ) ή καλύτερη αξιοποίηση αυτού που ήδη υπάρχει
4.
Υπάρχει η δυνατότητα μεταποίησης αν χρειάζεται-η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων και
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ψυγείων και με το χρόνο η απόκτηση ίδιων μεταφορικών μέσων.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι προκύπτουν 3 βασικά πλεονεκτήματα: 1.Μείωση
του κόστους παραγωγής
2.
Ομοιογένεια και σταθερή ποιότητα προϊόντων και άρα
3.
Καλύτερες κατά πολύ συνθήκες εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων.

5.Έρευνα-Αξιοποίηση τεχνογνωσίας

Το ΕΘΙΑΓΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) και το ΙΘΑΒΙΚ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ο επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας το ΓΕΩΤΕΕ
και οι Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι απαραίτητοι φορείς που με την έρευνα τη γνώση
και κυρίως το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουν ή που θα έπρεπε να διαθέτουν
(το ΕΘΙΑΓΕ είναι υπό διάλυση και οι Δνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν σοβαρές ελλείψεις)
είναι η κινητήρια δύναμη της αγροτικής πολιτικής . Η σύνδεση της έρευνας με την
παραγωγή αλλά και η αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου θησαυρού της τεχνογνωσίας αιώνων
από τους Έλληνες αγρότες στις σημερινές συνθήκες, είναι οι παράγοντες που μπορούν να
κάνουν τη διαφορά για ποιοτικά, ασφαλή, υγιεινά και σε πολλές περιπτώσεις μοναδικά
αγροτικά προϊόντα (π.χ. ας εκμεταλλευτούμε το θησαυρό που προσφέρει η φύση για
φαρμακευτικούς σκοπούς)

6. Ανάπτυξη μοντέλων συμπληρωματικών δράσεων γεωργίας –κτηνοτροφίας.

Είμαστε και γεωργική και κτηνοτροφική χώρα . Οι 2 αυτές δραστηριότητες επί αιώνες
τουλάχιστον στη Κρήτη ήταν συμπληρωματικές και αλληλοτροφοδοτούμενες παρά τα
επιμέρους προβλήματα. Σήμερα τείνουν να γίνουν αντιμαχόμενες κυρίως λόγω αύξησης των
αιγοπροβάτων και της έλλειψης βοσκοτόπων.

Λύσεις υπάρχουν και μάλιστα άμεσες που μπορούν να βγάλουν από τη διαμάχη και τη
μιζέρια και να οδηγήσουν σε ένα καινούργιο και μάλιστα ελπιδοφόρο μέλλον και τους 2
τομείς.
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Συνοπτικά: 1.Καθορισμός χρήσεων γης (που είναι βοσκότοποι και που καλλιεργήσιμη γη) 2.
Άμεση εφαρμογή του προγράμματος εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας για μείωση του
ζωικού κεφαλαίου σε αντιστοιχία με τη δυναμικότητα των βοσκοτόπων
3
.Αξιοποίηση της παραγόμενης κοπριάς για λίπανση των καλλιεργειών κυρίως των
βιολογικών με δημιουργία μονάδων συγκέντρωσης, επεξεργασίας, και διάθεσης της
4.
Στροφή για καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών από κτηνοτρόφους ή και γεωργούς σε
εκτάσεις που δεν προσφέρονται για άλλες καλλιέργειες αλλά και με αντικατάσταση άλλων
ετήσιων καλλιεργειών που δεν είναι πια προσοδοφόρες , ακόμη και με συγκαλλιέργεια σε
δενδρώδεις εκτάσεις (π.χ. χοντρολιά)

7. Με την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων του καθαρότερου περιβάλλοντος
(ελάχιστη ή καθόλου βαριά βιομηχανία) της μετατροπής των περισσότερων
πολυετών καλλιεργειών σχετικά εύκολα σε βιολογικές και κυρίως λόγω της
μικρής έκτασης ή και απουσίας εγχώριων διατροφικών σκανδάλων μπορούμε να
βγούμε μπροστά στις αγορές με δυναμικές και ελπιδοφόρες προοπτικές.

Έχουμε την ¨ατυχία¨ σαν χώρα και σαν Κρήτη να μη έχουμε αναπτύξει βαριά βιομηχανία και
έτσι να μην έχουμε υποστεί τα συνεπακόλουθα της μόλυνσης του περιβάλλοντος που
προκύπτουν από τις δραστηριότητές της (βαριά μέταλλα, όξινη βροχή κ.λ.π.).

Έχουμε την ¨ατυχία¨ να μην διαθέτουμε μεγάλης κλίμακας εγχώρια διατροφικά σκάνδαλα .

Ο τρόπος παραγωγής των κυριότερων δενδρωδών τουλάχιστον καλλιεργειών της Κρήτης
και της κτηνοτροφίας-αιγοπροβατοτροφίας βρίσκεται κοντά στον βιολογικό τρόπο
παραγωγής .

Η πολυλειτουργικότητα των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο μπορεί να αναπτυχθεί και στην
κατεύθυνση της συνεργασίας με το τουριστικό προϊόν που είναι και σήμερα ένα μεγάλο
ζητούμενο.
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8. Στην αλιεία Θεσμοθέτηση μέτρων περιορισμού της βιομηχανικής αλιείας, που
καταστρέφει το βυθό και το γόνο και στήριξη της παράκτιας αλιείας.

Θεσμοθέτηση θαρραλέων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων (πχ γενική απαγόρευση
της αλιείας τον μήνα Μάιο, δημιουργία ζωνών πλήρους απαγόρευσης-«θαλάσσιων πάρκων»,
αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές στα αλιευτικά εργαλεία κλπ) με στόχο τη
μακροπρόθεσμη ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων, κάτι που θα είναι προς όφελος και των
αλιέων και των καταναλωτών και του περιβάλλοντος

Θέσπιση μέτρων εξυγίανσης του συνδικαλιστικού και συνεταιριστικού τομέα και στο χώρο
της αλιείας

Αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων και του επιστημονικού δυναμικού για την αλιεία
(πχ στελέχωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ρέθυμνο με έναν ιχθυολόγο παρεμβάσεις σε άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες πχ Δ/νση Ανάπτυξης, Λιμεναρχείο, ΙΘΑΒΙΚ)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Είναι γεγονός ότι πολλές εξουσίες ¨πήγαζαν¨ αυτά τα 32 χρόνια από τις επιδοτήσεις. Όπως
είναι και γεγονός ότι η μερίδα του λέοντος παρά τις παρατυπίες δεν πήγε στις τσέπες των
αγροτών.

Είναι επίσης γεγονός ότι έχουν καταβληθεί υπέρογκα πρόστιμα στην Ε.Ε. (περίπου 2 δις
ευρώ το διάστημα 1999-2006) που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος, για κάθε είδους
παρατυπίες ή ελλείψεις (εν γνώσει των εκάστοτε ιθυνόντων του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ., όπως
ο κ. Τσιτουρίδης).

Ο τρόπος και μορφή που διοχετεύτηκαν στη ελληνική κοινωνία με ελάχιστες εξαιρέσεις
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οδήγησαν σε πελατειακές σχέσεις, σε απαξίωση της αγροτικής παραγωγής και τελικά στην
εγκατάλειψη των καλλιεργειών.

Είναι όμως και γεγονός ότι οι επιδοτήσεις στη γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία είναι
απαραίτητες κυρίως λόγω της φύσης του επαγγέλματος, της σπουδαιότητας της
διατροφής και της ανάγκης στήριξης του πληθυσμού των ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών.

Όμως πρέπει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος που δίνονται, με κατεύθυνση στις υποδομές, την
ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την στροφή σε αποδοτικότερες καλλιέργειες,
τη συλλογικότητα, την εκπαίδευση, την έρευνα, την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής
και κυρίως σε όλες τις περιπτώσεις με διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Στην υπό διαμόρφωση νέα ΚΑΠ 2013-2014 πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια και με
συμμάχους κυρίως τους άλλους αγρότες και λαούς της Ε.Ε. για μια αγροτική πολιτική που
θα φέρει στο επίκεντρο τον αγρότη και την προσφορά του τόσο στην παραγωγή ασφαλών
και υγιεινών τροφίμων όσο και στην ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος με
αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης.

Οι επιδοτήσεις στη γεωργία πρέπει να συνεχιστούν αλλά με όρους διαφάνειας και
δικαιοσύνης, για όλες τις καλλιέργειες και δραστηριότητες, σε υποδομές ποιότητα προϊόντων-προστασία του περιβάλλοντος- εκπαίδευση- ασφάλιση
γεωργικής παραγωγής- κατευθυνόμενες δράσεις σε νέες καλλιέργειες-έρευνα.
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