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ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ KAI «4 ΔΛΔΤΘΔΡΗΔ» ΣΖ ΔΔ ΖΜΑΗΝΟΤΝ:  

ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΧΝ ΑΓΡΟΣΧΝ ΜΔ ΣΑ ΜΔΓΑΘΖΡΗΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ TOY ΒΟΡΡΑ ΚΑΗ ΣΗ ΦΑΡΜΔ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ!  

Ζ αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηνπ αλνίγκαηνο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ, ζηελ νπνία εμαλαγθάδεη ηνπο 
αγξφηεο ε Τπεξεζληθή Διίη πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ Παγθνζκηνπνίεζε, κέζσ ησλ δηεζλψλ ζεζκψλ πνπ ειέγρεη (ΓΝΣ, 
ΠΟΔ, Δ.Δ. θ.ιπ.), είλαη ε θαηάξξεπζε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ. H ζπλέπεηα, ηεο ελζσκάησζεο ηεο γεσξγίαο ζηε 
δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο[ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ], κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο ζε νινέλα 
κεγαιχηεξεο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο (δειαδή θπξίσο ηηο Πνιπεζληθέο ηεο Τπεξεζληθήο Διίη), πνπ νδεγεί ζε 
ζπκπίεζε ησλ εμφδσλ παξαγσγήο θαη παξαπέξα κεγέζπλζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο, αλαγθάδεη ηνπο 
παξαγσγνχο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Νφηνπ ζε άληζν αληαγσληζκό κε ηα αγξνηηθά ζπζηήκαηα εληάζεσο 
θεθαιαίνπ ηνπ Βνξξά αιιά θαη ηηο θάξκεο (ζπλήζσο πνιπεζληθώλ) ζηνλ Νόην (Λαηηληθή Ακεξηθή, Αθξηθή 
θιπ.), θαη επηθέξεη ηελ εμφλησζε ησλ κηθξναγξνηψλ, πέξα απφ ηελ απψιεηα ηεο απηνδπλακίαο ζε ηξφθηκα 

Ζ καδηθή ζπξξίθλσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ε εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ δελ νθείιεηαη, φπσο ιέλε ηα 
παξακχζηα ησλ ζπζηεκηθψλ παπαγάισλ θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο Υνύληαο πνπ «θπβεξλά», ζηνλ δήζελ 
«εθζπγρξνληζκφ ηεο νηθνλνκίαο» θαη ηε ζηξνθή ησλ αγξνηψλ καο ζε άιιεο σθειηκφηεξεο γη’ απηνχο 
απαζρνιήζεηο. Κάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε, φπσο έγηλε πάληα ζηελ Ηζηνξία, ηελ παξάιιειε καδηθή επέθηαζε είηε ηνπ 
βηνκεραληθνχ ηνκέα (φπσο ζπλέβε ζηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε ησλ αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ), 
είηε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (φπσο γίλεηαη ζήκεξα κε ηελ πιεξνθνξηθή επαλάζηαζε). Μηα ηέηνηα 
εμέιημε ζα ζήκαηλε ηελ ηαπηφρξνλε δξακαηηθή βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγηθφηεηαο, ψζηε λα ζπλερίζεη ν 
αγξνηηθφο ηνκέαο λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζην πιαίζην κηαο ζρεηηθά απηνδχλακεο νηθνλνκίαο. 
ηελ Διιάδα φκσο πνπ ήηαλ βαζηθά εμ αξρήο Πξνηεθηνξάην ησλ ρσξψλ ηνπ Βνξξά (θαζψο θαη ζηηο άιιεο ρψξεο 
ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο εκηπεξηθέξεηαο) ηίπνηα απφ απηά δελ ζπλέβε. Γηαηί; 

ΜΑΡΑΜΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΠΛΖΡΖ ΤΠΟΒΑΘΜΗΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΕΧΖ ΚΑΗ ΤΠΑΗΘΡΟΤ 

Ζ πνξεία ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο ζε νιφθιεξε ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία καξαζκνχ. 
Απηφ θαίλεηαη, αξρηθά, απφ ην γεγνλφο ηεο ξαγδαίσο θζίλνπζαο αλαινγίαο ηνπ αγξνηηθνχ ζην εζληθφ πξντφλ, πνπ 
απφ 29% ην 1951 έπεζε ζην 7% κεηά κηζφ αηψλα, αιιά θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν καξαζκφ ηεο αγξνηηάο πνπ 
απαζρνινχζε ζρεδφλ ηνλ κηζφ ελεξγφ πιεζπζκφ (47% ην 1951) γηα λα κεησζεί ζην 1/3 ζηηο αξρέο ηεο παξνχζαο 
δεθαεηίαο (16% ην 2000-2). Όκσο, ελψ ν αγξνηηθφο ηνκέαο κέρξη ηελ έληαμε καο ζηελ Δ.Ο.Κ., ην 1981, 
εμαθνινπζνχζε λα απαζρνιεί ην 31% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, (έλαληη κέζνπ πνζνζηνχ 6% ζηα κεηξνπνιηηηθά 
θέληξα ηεο ΔΟΚ), ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ έληαμε ζεκεηψλεηαη γεληθφ βάιησκα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, παξά ηηο 
πνιπδηαθεκηζκέλεο επηδνηήζεηο απφ ηελ ΚΑΠ. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ε κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα (διδ. ηηο ρώξεο ηεο 
ΤΠΔΡΔΘΝΗΚΖ ΔΛΗΣ) δελ επεξέαζε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ηνπο πνπ ζπλέρηζε λ’ απμάλεη κε γνξγνχο ξπζκνχο 
ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ Διιάδα βάιησζε. Δλψ δειαδή ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 
ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηελ πξνεγνχκελε εηθνζαεηία ήηαλ πεξίπνπ 1,5%, ην 
αληίζηνηρν ειιεληθφ πνζνζηφ ήηαλ αξλεηηθφ (-0,2%)! Καη απηφ, ελψ ηελ εηθνζαεηία πξηλ ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ (1961-
81) ε αγξνηηθή παξαγσγή καο απμαλφηαλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 2,7%!  

Έηζη, ν αγξνηηθφο καο πιεζπζκφο ππέζηε πξαγκαηηθή θαζίδεζε κεηαμχ 1981 θαη 2001, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ 
αγξνηψλ ζηνλ ζπλνιηθφ ελεξγφ πιεζπζκφ κεηψζεθε  ζην κηζφ. Σν ίδην βέβαηα ζπλέβε θαη ζηα κεηξνπνιηηηθά 
θέληξα ηεο Τπεξεζληθήο Διίη, αιιά ελψ εθεί κηιάκε γηα έλα 3% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ πνπ έπξεπε λα βξεη (θαη 
βαζηθά βξήθε) απαζρφιεζε ζηνλ επεθηεηλφκελν ζχγρξνλν ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ Διιάδα κηιάκε γηα έλα 
πνζνζηφ ζρεδφλ 16% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλαγθάζηεθε λα ζηξαθεί ζηηο ζπλήζσο αεξηηδίδηθεο «ππεξεζίεο». Οη 
ζπλέπεηεο είλαη νη αλακελφκελεο θαη φζνλ αθνξά ην αγξνηηθό εηζόδεκα πνπ, ζχκθσλα κε ηελ  Eurostat, 
κεηψλεηαη ζπλερψο απηή ηελ δεθαεηία, κε ηνλ δείθηε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ λα είλαη ζήκεξα 
ζην 83,1 (κε βάζε ην 2000=100) ―ελψ κείσζε παξνπζηάδεη γεληθφηεξα θαη ν Μεζνγεηαθφο Νφηνο (Ηηαιία, 
Πνξηνγαιία, Κχπξνο).  

http://www.mekea.org/
mailto:mekea@mekea.org


Έηζη θαηαζηξάθεθε ε απηνδπλακία ζηα πεξηζζόηεξα αγξνηηθά πξντόληα πνπ είρακε πξνπνιεκηθά, θαη ζε 
πνιιά πξντόληα κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’50. 

 

 Γηα λα έρνπκε όκσο απηνδπλακία πξέπεη θξηηήξην ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο λα ΜΖΝ είλαη 
ε αληαγσληζηηθόηεηα κε ζηόρν ηηο εμαγσγέο, αιιά ε παξαγσγηθόηεηα κε δηπιό ζηόρν ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ιανύ καο θαη έλα άλεην εηζόδεκα γηα ηνπο αγξόηεο.  
[ΒΛ. ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΜΑ] 

Ο καξαζκόο απηόο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα έρεη βέβαηα θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή 
απηνδπλακία ηεο ρώξαο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ θξίζηκν ηνκέα δηαηξνθήο. 

ΔΗΑΓΟΤΜΔ ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΠΑΣΑΣΔ: ΠΛΖΡΖ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΜΑ 

Ζ θαηαζηξνθή ηεο γεσξγίαο καο απφ ηε ζηηγκή πνπ κπήθακε ζηελ ΔΟΚ αληαλαθιάηαη θαη ζην αγξνηηθό 

Ηζνδύγην (εμαγσγέο κείνλ εηζαγσγέο) γηα ηξόθηκα, πνηά, θαπλό, βακβάθη, θαηεξγ. δέξκαηα θι.π., ην νπνίν 

παξνπζηάδεη δξακαηηθή επηδείλσζε ζε νιόθιεξε ηελ πεξίνδν κεηά ηελ έληαμή καο ζηελ ΔΟΚ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ φηη ην έιιεηκκα ζην αγξνηηθφ Ηζνδχγην (δειαδή, ην πφζα πεξηζζφηεξα εηζάγνπκε απφ φ,ηη 

εμάγνπκε) έρεη ζρεδφλ νθηαπιαζηαζηεί κεηά ηελ έληαμε ζηελ ΔΟΚ. Καη απηφ, παξά ην γεγνλόο όηη ζηε γεσξγία 

καο αθόκε απαζρνιείηαη ηξηπιάζην κε ηεηξαπιάζην πνζνζηό ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ ζε ζρέζε κε 

κεηξνπνιηηηθά Δπξσπατθά θέληξα φπσο ην Βέιγην, ε Γεξκαλία ε Οιιαλδία ε νπεδία θαη ε Βξεηαλία, ηα νπνία 

φκσο έρνπλ ζπλήζσο πιεφλαζκα ζην αγξνηηθφ ηνπο ηζνδχγην. Δίλαη φκσο ραξαθηεξηζηηθφ, θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, 

φηη ην ίδην ζπλέβαηλε θαη ζηελ ρψξα καο πξηλ ηελ έληαμε. Έηζη, ζηε πεξίνδν κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη κέρξη ηελ 

πιήξε έληαμή καο (1974-80), ππήξρε έλα πγηέο πιεφλαζκα ζην αγξνηηθφ Ηζνδχγην πνπ έθζαλε θαηά κέζν φξν ηα 

45 εθ. δνι. εηεζίσο. Σελ πεξίνδν φκσο 1981-85 ην πιεφλαζκα κεηεηξάπε ζε ζεκαληηθφ εηήζην έιιεηκκα 254 εθ. 

δνι., ην νπνίν έθζαζε ηα 1.860 εθ δνι. ην 1997 (ηειεπηαία ρξνληά γηα ηελ νπνία δίλεη επίζεκα ζηνηρεία ε Σξάπεδα 

Διιάδνο). Απφ ηφηε, ην έιιεηκκα απηφ έρεη εθξαγεί. 

 Ζ ΚΑΠ Χ ΣΟ «ΓΛΤΚΑΚΗ» ΓΗΑ ΣΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΘΤΜΑ 

Σα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο αγξνηηθήο θξίζεο δελ αλάγνληαη, βέβαηα, φπσο ππνζηεξίδεη ε ξεθνξκηζηηθή Αξηζηεξά 
(ΤΡΗΕΑ θ.ιπ.) ζηηο «θαθέο» πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο ΝΓ, δειαδή ηελ θαθνδηαρείξεζε ησλ 
επηδνηήζεσλ θ.ιπ., αιιά ζηελ «αγνξαηνπνίεζε» ηεο νηθνλνκίαο γεληθά (δει. ηελ βαζκηαία απειεπζέξσζε ησλ 
αγνξψλ) θαη ηεο γεσξγίαο εηδηθφηεξα, κεηά ηελ έληαμή καο ζηελ ΔΟΚ. Έηζη, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 
άξρηζε ε βαζκηαία άξζε ησλ εζσηεξηθώλ θνηλσληθώλ ειέγρσλ πάλσ ζηελ αγνξά ησλ αγξνηηθώλ 
πξντόλησλ (πξνζηαηεπηηθνί δαζκνί, επηδνηήζεηο απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, θαζνξηζκφο ηηκψλ θ.ιπ.). Απηφ 
ζπλέβε, πξψηα, ζηα ρέξηα ηεο ΚΑΠ, ε νπνία αλέθαζελ θαζνξηδφηαλ κε βάζε ηα ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ 
«Βνξείσλ» εηαίξσλ καο θαη, ζήκεξα, ζην έιενο ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο πνπ, κέζσ ηνπ ΠΟΔ (Παγθφζκηνο 
Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ), νδεγεί ζηε ζηαδηαθή εμαθάληζε θάζε πξνζηαζίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, είηε ζε 
εζληθό είηε ζε θνηλνηηθό επίπεδν. Ζ ΚΑΠ ήδε πλέεη ηα ινίζζηα θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή ζηελ ΔΔ 
ελζσκαηψλεηαη ζηαδηαθά ζηε δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Ζ ΚΑΠ απιψο θαηάθεξε χπνπια λα 
ζπκβάιιεη ζηε δηαζηξέβισζε ηεο αγξνηηθήο καο δνκήο, κε ηελ κεηαβίβαζε ηνπ ειέγρνπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο 
ζε εμσηεξηθά θέληξα. 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΟΡΟΗ ΠΟΤ ΜΟΝΟΠΧΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΜΗΑ ΥΟΤΦΣΑ 

ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΤ «ΝΟΜΟΤ» ΣΖ ΑΓΟΡΑ! 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο γεσξγίαο απφ ηε κεξηά ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο (ζπφξνη, ιηπάζκαηα θ.ιπ.) πνπ 

παξάγνληαη ζηνλ Βνξξά απνηειεί κηα ζεκαληηθή πεγή ππνλφκεπζεο ηεο απηνδπλακίαο ησλ αγξνηψλ καο. Γελ 

είλαη, ινηπφλ, πεξίεξγν ην μεξίδσκα απφ ηε γε εθαηνκκπξίσλ αγξνηψλ παγθφζκηα, ελψ απηνί πνπ απνκέλνπλ 

θαηαδηθάδνληαη ζε έλα ζπλερή αγψλα επηβίσζεο, φπνπ ε ζπλερήο αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγήο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξάιιειε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο! Καη, θπζηθά, φια 

απηά ρσξίο λα αλαθεξζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο ζπγθέληξσζεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία. 

Ζ εμάξηεζε ηνπ αγξόηε από ηηο πνιπεζληθέο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θπηνθαξκάθσλ, κεραλεκάησλ, ησλ 

ζπφξσλ κε «copyright» θ.ιπ., δεκηνπξγεί άιινλ έλα παξάγνληα εθηφπηζεο ησλ κηθξναγξνηψλ. Γηα λα επηβηψζεη ν 

αγξφηεο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηα έμνδα παξαγσγήο, θαη ν αγψλαο απηφο είλαη εληνλφηεξνο φζν πην 



απνξπζκηζκέλεο είλαη νη αγνξέο, Ο κέζνο αγξφηεο ζηε Βξεηαλία, γηα παξάδεηγκα, παξάγεη ζήκεξα ηξεηο θνξέο 

πεξηζζφηεξα ηξφθηκα απφ φ,ηη πξηλ 25 ρξφληα, αιιά ην εηζφδεκά ηνπ είλαη ην κηζφ ηνπ ηφηε εηζνδήκαηφο ηνπ! 

ΣΟ ΚΑΡΟΣΟ ΜΔ ΣΗ «ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ» ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΗΓΟΤ - ΣΟ ΜΑΣΗΓΗΟ ΣΖ «ΠΑΡΑΓΧΓΖ» ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ AGRI-BUSINESS! 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, εθαηνκκχξηα αγξνηψλ εγθαηαιείπνπλ ηε γε ηνπο, ηδηαίηεξα ζηνλ Νφην, δηφηη αδπλαηνχλ λα 
αληαγσληζηνχλ ηηο κεγάιεο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Βνξξά, νη νπνίεο φρη κφλν απνιαχνπλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 
θαη ηερλνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηεξάζηησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θ.ιπ., αιιά, θάπνηε, αθφκε θαη άκεζσλ ή 
έκκεζσλ επηδνηήζεσλ πνπ κάιηζηα δελ ζπγθξίλνληαη νχηε κε ηηο επηδνηήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην Νφην θαη ζηελ 
Διιάδα απφ ηελ ΔΔ, ζε αληίζεζε κε ηε ζπζηεκηθή πξνπαγάλδα πνπ παπαγαιίδεη θαη κεγάιν κέξνο ηεο 
«Αξηζηεξάο». 

Οη επηδνηήζεηο επνκέλσο ηεο ΚΑΠ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, γηα ηηο νπνίεο επαίξνληαη νη «εθζπγρξνληζηέο», ελψ 
δηάθνξνη «Αξηζηεξνί» δηαλννχκελνη νδχξνληαη δηφηη δελ ηηο εθκεηαιιεπζήθακε θαηάιιεια, θαη επαλαιακβάλνπλ ηα 
επρνιφγηα γηα ηηο απαηηνχκελεο «δηαξζξσηηθέο αιιαγέο» κέζα ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ ΔΔ, έπαημαλ θαη' 
αξρήλ ηνλ ίδην αθξηβψο ξφιν πνπ παίδνπλ γεληθφηεξα νη «κεηαβηβάζεηο» ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία θαη ζπλέβαιαλ ζηε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγηθήο καο δνκήο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ εθηίλαμε ηνπ 
Υξένπο θιπ..  

ΟΛΟΚΛΖΡΧΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΜΑ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΗΑ: Ζ 
ΔΛΛΑΓΑ Χ ΠΡΟΣΔΚΣΟΡΑΣΟ ΣΖ ΤΠΔΡΔΘΝΗΚΖ ΔΛΗΣ 

Όια ηα παξαπάλσ ζπγθάιππηαλ ηελ πξντνχζα θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγηθήο καο δνκήο, δεκηνπξγψληαο κηα 
ηερλεηή επκάξεηα —ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηνπο κεγαινπαξαγσγνχο, δεδνκέλνπ όηη πάλσ από ην έλα ηξίην ηνπ 
αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ δελ δηθαηνύηαη επηδνηήζεηο— κέζσ ηεο παξνδηθήο αχμεζεο ηνπ αγξνηηθνχ 
εηζνδήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη επηδνηήζεηο, σο ηκήκα ηεο ΚΑΠ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επέβαιε 
ζην ηη παξάγνπκε θαη πφζν παξάγνπκε, ζπλέβαιαλ ζε θάηη πνιχ ζεκαληηθφηεξν: ζηελ απφθξπςε ηεο 
δηαζηξέβισζεο ηεο παξαγσγηθήο δνκήο καο πνπ επέθεξε ε Κνηλνηηθή πνιηηηθή.  

ήκεξα, ην ηη θαη πόζν παξάγνπκε έρεη πνιύ κεγαιύηεξε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ εηαίξσλ καο παξά κε 
ηηο δηθέο καο αλάγθεο ζε αγξνηηθά πξντόληα. Ζ ΚΑΠ έζεηε ζπλερή φξηα γηα ηε θπηηθή θαη δστθή παξαγσγή, γηα 
ηελ κείσζε εθηάζεσλ θαη αγξνθαιιηεξγεηψλ, φρη κφλν γηα πιενλαζκαηηθά, αιιά αθφκε θαη γηα ειιεηκκαηηθά 
πξντφληα φπσο ν θαπλφο θαη ην βακβάθη. Έηζη νη επηδνηήζεηο, κε ηελ «βνήζεηα» ηνπ άληζνπ ζε βάξνο ησλ 
αγξνηψλ καο αληαγσληζκνχ απφ ηηο αληαγσληζηηθφηεξεο κνλάδεο ηνπ Βνξξά, «έπεηζαλ» ηνπο αγξφηεο καο 
λα μεξηδψζνπλ δεθάδεο ρηιηάδεο ζηαθηδάκπεια ζηε Κξήηε θαη ηε Πεινπφλλεζν, λα ζπξξηθλψζνπλ ηε 
παξαγσγή θαη πνζφηεηα εμαγσγψλ θαπλνχ, λα κεηψζνπλ ηε παξαγσγή ζθιεξνχ ζηαξηνχ γηα ράξε ηεο ...Γαιιίαο, 
λα παξάγνπλ νπσξνθεπεπηηθά γηα ηηο «ρσκαηεξέο» θ.ιπ.. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ ζεκαίλεη ινηπόλ όηη νη κόλνη πνπ ζα 
επηβηώζνπλ ζηνλ αληαγσληζκό είλαη νη νηθνλνκηθά ηζρπξόηεξνη, δειαδή νη ηεξάζηηεο αγξνηηθέο 
επηρεηξήζεηο (agri-business) πνπ εμαπιώλνληαη ζήκεξα παληνύ ζηνλ Βνξξά θαη νη νπνίεο, κε ηε 
ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ θαη θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ δηαζέηνπλ, είλαη αζπλαγώληζηεο. 

ΟΥΗ ΣΟΝ ΑΠΟΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗΡΟΚΟΠΧΝ «ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ» ΚΑΗ 

«ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΚΧΝ» ΣΟΠΗΚΗΣΧΝ 

Γηα φια ηα παξαπάλσ, δελ είλαη ινηπφλ δπλαηφ λα μεπεξαζηεί ε θαηαζηξνθηθφηεξε θξίζε φισλ, κε ηελ ζηξνθή ζηε 

θαιιηέξγεηα βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ή γεληθφηεξα ζηελ παξαδνζηαθή θαη ήπηα γεσξγία, φπσο πξνηείλνπλ σο 

παλάθεηα νη κεηαιιαγκέλνη Πξάζηλνη ή αθφκα θαη «ειεπζεξηαθνί» ηνπηθηζηέο πνπ είλαη ηεο κφδαο ηειεπηαία, καδί κε 

νιίγε απφ «Ακεζνδεκνθξαηία». Μηα ηέηνηα επηζηξνθή απαηηεί ξηδηθή απνθέληξσζε ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

θαηαλάισζε πνπ ΜΟΝΟ ΜΔ ΣΖΝ ΑΜΔΖ ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΔ ΚΑΗ ΣΖ ΡΖΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ, 

ζα κπνξνχζε λα επέιζεη, ζε αληίζεζε κε ηα κηζφινγα ησλ «επαλαζηαηψλ» απηψλ ηεο δήζελ «ηνπηθήο 

αλαγέλλεζεο» πνπ πνιινί πξνπαγαλδίδνπλ εθ ηνπ αζθαινχο, έρνληαο βνιεπηεί ζηελ σξαία θάξκα ηνπο, θαη ζηε 

ζπλέρεηα πεξηνδεχνπλ κε ηηο «ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο» ηνπο πξνο δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ αγξνηψλ... 

ΣΗ ΑΚΟΜΑ ΖΜΑΗΝΔΗ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖΝ ΔΔ? 

 ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΑ ΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ, ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ, ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ 

 ΑΛΑΜΟΠΟΗΖΖ, «ΓΗΑΗΡΔΗ ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΤΔ» Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΜΔ ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΦΔΤΣΟ-

ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ Δ ΚΛΗΚΔ ΔΓΧ ΚΗ ΔΚΔΗ ΑΠΟ ΣΑ «ΣΑΚΑΛΗΑ» ΣΧΝ  ΤΠΟΤΡΓΔΗΧΝ  



 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΗΟΠΔΓΧΖ, ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΖ ΝΣΟΠΗΑ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΖΝ ΔΠΑΡΥΗΑ, ΣΗ 

ΚΧΜΟΠΟΛΔΗ, ΣΑ ΥΧΡΗΑ  

 ΟΗ ΛΑΚΔΓΔ ΣΖ ΝΣΟΠΗΑ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΥΟΤΝΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΣΧΝ ΘΑ 

ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΑΣΗΜΧΡΖΣΟΗ ΟΟ ΔΥΟΤΝ ΣΖΝ ΤΠΔΡΔΘΝΗΚΖ ΔΛΗΣ ΓΗΠΛΑ ΣΟΤ! 

 ΔΣΟΗΜΑΕΟΝΣΑΗ ΠΤΡΔΣΧΓΧ ΓΗΑ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ  (ΔΝΧΖ ΔΔ-ΖΠΑ[NAFTA]) Δ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΜΔ ΣΖ ΗΧΝΗΣΗΚΖ ΔΛΗΣ 

 ΠΟΛΔΜΟΗ ΣΖ ΤΠΔΡΔΘΝΗΚΖ ΔΛΗΣ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΑ ΣΑΓΜΑΣΑ ΘΑΝΑΣΟΤ ΣΖ ΣΖ ΛΗΒΤΖ, ΤΡΗΑ, ΚΑΗ 

ΣΗ ΚΑΛΟΠΛΖΡΧΜΔΝΔ «ΔΞΔΓΔΡΔΗ» ΣΖ Δ ΟΤΚΡΑΝΗΑ Κ.Α. 

 Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΣΑΗ Δ «ΝΟΜΑΡΥΗΑ» ΣΖ ΔΔ – ΑΠΟΓΟΜΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ, 

ΜΑΡΑΕΧΜΑ ΣΖ ΓΖ ΚΑΗ ΣΖ  ΤΠΑΗΘΡΟΤ 

ΔΗΝΑΗ ΥΡΔΟ ΛΟΗΠΟΝ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΑΓΡΟΣΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΝ ΣΟΠΟ 

ΣΟΤ ΝΑ ΠΟΤΝ ΟΥΗ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ, ΣΖΝ ΤΠΔΡΔΘΝΗΚΖ ΔΛΗΣ ΠΟΤ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΔΣΑΗ, 

ΚΑΗ ΣΟΤ ΝΣΟΠΗΟΤ ΛΑΚΔΓΔ ΣΖ (ΓΔΞΗΑ ΚΑΗ «ΑΡΗΣΔΡΑ»). ΑΤΣΟ ΑΠΑΗΣΔΗ:  

 Άκεζε Μνλνκεξή Έμνδν από ηελ ΔΔ (θαη όρη κόλν ην ΔΤΡΧ) 

 Μνλνκεξή Γηαγξαθή όινπ ηνπ Υξένπο γηα ην νπνίν πνηέ δελ ξσηεζήθακε  
 Κνηλσληθνπνίεζε κεγαιναγξνηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγαηξηθώλ 

Πνιπεζληθώλ 
 Κνηλσληθνπνίεζε ηεο δηαλνκήο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 
 Παξαγσγηθνί ζπλεηαηξηζκνί άκεζα ειεγρόκελνη από ηηο ζπλειεύζεηο 

ησλ αγξνηώλ γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο παξαγσγήο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 
ειιεληθνύ ιανύ, όπσο ζα πξνθύπηνπλ από ελδεηθηηθό ρεδηαζκό 

 Αλαδηάηαμε ηεο Αγξνηηθήο, Βηνηερληθήο θαη Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο ζηε 
Βάζε ηεο Οηθνλνκηθήο Απηνδπλακίαο, ζε αιιειεγγύε θαη δηκεξείο αληαιιαγέο 
κε άιινπο ιανύο ζην ίδην επίπεδν Αλάπηπμεο, έμσ από ηελ 
Παγθνζκηνπνίεζε  

Το Μζτωπο Κοινωνικισ & Εκνικισ Απελευκζρωςθσ (ΜΕΚΕΑ) αποτελεί πρόταςθ για Μζτωπο 
που δεν κεμελιϊνεται ςτθν ζνωςθ πολιτικϊν παρατάξεων, μετά από διάφορα «παηάρια» 

μεταξφ τουσ, για να βγει ζνασ ελάχιςτοσ κοινόσ παρονομαςτισ που κα ςτθρίηει ζναν βαςικό 
ςτόχο. Αυτά είναι «ψευτομζτωπα» που ξεκινοφν «από τα πάνω», από τισ θγεςίεσ κομμάτων ι 
οργανϊςεων με ςκοπό να κρατάν τον κόςμο ςτο «μαντρί». Το ΜΕΚΕΑ είναι ζνα Μζτωπο «από 

τα κάτω» δθλαδι είναι μζτωπο ΠΟΛΙΤΩΝ, ςτο οποίο μετζχει κάκε πολίτθσ που δεςμεφεται 
από τουσ ςτόχουσ του ΜΕΚΕΑ, ανεξάρτθτα από πολιτικζσ ι ιδεολογικζσ καταβολζσ. 

 

ΠΑΛΔΤΟΤΜΔ ΣΧΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΜΑ Δ ΔΝΑ ΣΔΣΟΗΟ 
ΠΑΛΛΑΨΚΟ ΜΔΣΧΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ, πνπ 

META ΑΠΟ ΔΚΛΟΓΔ ζα ξίμεη ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Υνύληα πνπ «θπβεξλάεη» θαη ζα 
νδεγήζεη ζε Κ Τ Β Δ Ρ Ν Ζ  Ζ ― εληνινδόρν ηνπ ΜΔΣΧΠΟΤ [άκεζα εθιεγκέλε 

από ηηο ζπλειεύζεηο ηνπ Λανύ, δεκνηηθέο θαη εξγαζηαθέο] πνπ ζα πινπνηήζεη ηνπο 
ζηόρνπο  απηνύο. 

Γηα ηελ αλαγθαία ηεθκεξίσζε, φπσο θαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΜΔΣΩΠΟΤ [ακέζνπο-κεζνπξφζεζκνπο 

καθξνπξφζεζκνπο] θαη ηηο κνξθέο πάιεο ηνπ Μεηψπνπ βιέπε:  

http://www.mekea.org/   θαη  http://www.periektikidimokratia.org/mekea  

Γηα επηθνηλσλία : mekea@mekea.org  θαη 69 37 835 919 

ΤΜΜΔΣΔΥΔ ΣΧΡΑ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΜΑ, ΔΝΖΜΔΡΧΟΤ, 

ΔΝΖΜΔΡΧΔ, ΟΡΓΑΝΧΟΤ 
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