
Σε γενικές γραμμές, με
εκλογές μπήκε το καλοκαίρι,
λόγω δημοψηφίσματος, με τις
εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου
φεύγει. Μέσα σε αυτό τον κύ-
κλο της εναλλαγής των επο-
χών, του θρησκευτικού και
εθνικού εορτολογίου, των πα-
νελλαδικών εξετάσεων και της
ανακυκλούμενης φλυαρίας,
έχουμε τελευταία και τη συ-
χνή προσφυγή στις κάλπες,
ως ένα σταθερά επαναλαμβα-
νόμενο άθλημα των σημερι-
νών κυβερνώντων. Εκλογές
αχρείαστες κατά τη γενική
ομολογία αλλά απαραίτητες
για τον νεοελληνικό πολιτικό
επαρχιωτισμό. Φοβάμαι ότι
θα τις ξαναέχουμε. Όσο δεν
γίνεται κατανοητό ότι ο λαός
εξουσιοδοτεί άλλα δεν απο-
φασίζει για ζητήματα τα
οποία οφείλουν να χειρίζονται

οι εκλεγμένοι ηγέτες του τόσο
θα απλώνεται στην πολιτική
ζωή του τόπου η ευθυνοφο-
βία. Και θα τίθεται θρασύ-
δειλα πάνω απ’ όλα η κομμα-
τική επιβίωση εν ονόματι της
ψήφου των πολιτών.

Και το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ
αθέτησαν παλαιότερα αναι-
δώς πλείστες προεκλογικές
τους υποσχέσεις. Σήμερα
όμως έχουμε εκ μέρους του
ΣΥΡΙΖΑ τη μοναδική περί-
πτωση, τολμώ να πω, της με-
γαλύτερης και πιο άγαρμπης
πολιτικής κυβίστησης μετά τη
μεταπολίτευση. Και όχι μόνο
αυτό. Με τις εκλογές ζητείται
από το «λαό» να πιει μονο-
ρούφι το νερό της λησμονιάς.
Να μετανοήσει ο καθένας εν-
τός του, που πίστεψε ίσως
στον ΣΥΡΙΖΑ για την ατομική
και συλλογική του σωτηρία
και να πει ήμαρτον, δεν έγινε
και τίποτε. Τι κι αν ως χώρα κι-
νηθήκαμε επισήμως με την
αφελή ελπίδα του νεοφώτι-
στου και στο τέλος η επανα-
στατική κυβέρνησή μας φί-
λησε το χέρι της Ευρώπης που
φτύνοντας πήγε να δαγκώσει;
Δεν υπάρχει πια «πρώτο τρα-
πέζι πίστα». Τι κι αν τα φαντα-
στικομμύρια με το θησαυρό
των Ευρώ από το θησαυρο-
φυλάκιο του Σκρουτζ στη Λι-
μνούπολη απεδείχθησαν άν-
θρακες; Τώρα που όχι μόνο οι
Κινέζοι αλλά και οι Ρώσοι με
τους Λατινοτέτοιους κάνουν
τον Κινέζο ξεχασμένοι, τώρα
που με τα ηρωικά μας «ξέρεις
ποιος είμαι εγώ ρε» υπάρχουν
σίγουρα καλοκαρφωμένα στο
σώμα της πατρίδας τα επι-
πλέον δεκάδες δανεικά δισε-

κατομμύρια Ευρώ των Ευρω-
παίων, τώρα μας ζητείται
αναιδώς να δώσουμε συγχω-
ροχάρτι στον πολιτικό κου-
τσαβακισμό, στις παρεΐστικες
φαντασιώσεις, στην άγνοια,
στην αμάθεια, στην ανικανό-
τητα, στην αμετροέπεια, στην
εξαπάτηση, στο μονοπώλιο
του πατριωτισμού, στο στιγ-
ματισμό όσων διαφωνούν,
στην πολιτική ουσιαστικά
απατεωνιά. Και το χειρότερο:
να «δικαιωθεί» με απλουστευ-
τικούς συμψηφισμούς στη
συνείδηση του ψηφοφόρου η
κυβέρνηση Σαμαρά–Βενιζέ-
λου, ακόμα και στις μετά τις
ευρωεκλογές του 2014 επιλο-
γές της.

Και όμως. Ο πρωθυπουρ-
γός της χώρας συνεχίζει να
πλέει σε πελάγη δημιουργικής
ασάφειας. Με το πολιτικό
φάντασμα του κ. Βαρουφάκη
να έχει στοιχειώσει, τελειωτικά
κατά τα φαινόμενα, κάθε τί-
μια ειλικρινή προσπάθεια
απεμπλοκής από τις φαιδρές
σαχλαμάρες των ασκήσεων
επί χάρτου. Και με την μπάσα
ομολογία του κ. Βούτση ότι
δεν είναι ανάγκη να υποστη-
ρίξει το κόμμα του το συριζαί-
ικο μνημόνιο, αν δεν είναι

στην εξουσία! Αντιστράφηκε
πλήρως το «εμείς θα παίζουμε
στο εξής το νταούλι, ή μάλλον
τη λύρα της Κρήτης, κι εκείνοι
θα χορεύουν πεντοζάλη». Εί-
ναι η οικτρή απόδειξη ότι ο κ.
Τσίπρας αντιλαμβάνεται την
εξουσία ως κατάληψη, μια
ενασχόληση στην οποία επι-
δόθηκε με ζήλο ήδη από τα
μαθητικά του χρόνια. Υπήρξε
ο εκφραστής και ενορχη-
στρωτής του «ο σκοπός αγιά-
ζει τα μέσα» και δεν μπορεί
τώρα να του φταίνε οι άλλοι.
Είχε τελικά δίκαιο αυτός που
είπε ότι η λύρα, ιδίως όταν
δεν υπάρχει και η λίρα (με
γιώτα) είναι ένα πολύ δύ-
σκολο όργανο γιατί αυτός
που την παίζει πρέπει να προ-
σέχει τι κάνουν και τα πρό-
βατα…

Δεν γνωρίζω πόσο εύκολο
είναι να ριχτούν στη λήθη
όλες οι λαϊκίστικες κορόνες
του παρελθόντος. Γνωρίζω
όμως ότι η αυτοκριτική πρέπει
να συνοδεύεται πάντα από
διορθωτικές πράξεις και με
διάθεση συνεννόησης με τα
άλλα κόμματα. Δεν είναι ώρα
να χτίζονται νέα τείχη. Ήλπιζα
ότι θα το έκανε ο πρωθυ-
πουργός για να συνεχίσει να
έχει τη στήριξη του μεγαλύτε-
ρου μέρος της κοινωνίας. Θα
μπορούσε να είναι η ώρα
του. Τον περιμένουμε. Μα-
κάρι από τις εκλογές του Σε-
πτεμβρίου να προκύψει μία
σοβαρή κυβέρνηση συνεργα-
σίας και εθνικής συνεννόη-
σης. Να κοπάσει η με την εκά-
στοτε φορά του πνέοντος
ψηφοθηρικού ανέμου ρε-
κλάμα του ηδονικού συνθή-

ματος «πάνω απ’ όλα το δίκιο
του λαού». Στη δημοκρατία
πάνω απ’ όλα είναι ο Νόμος.
Να ξεριζωθεί η βαθιά αντί-
ληψη που υποβλήθηκε στον
κόσμο διαχρονικά - και πολύ
περισσότερο τα τελευταία
χρόνια - ότι οι κοινωνικοοικο-
νομικές εκδηλώσεις της ελλη-
νικής κρατικής ασυναρτησίας
δικαιολογούν από πολίτες και
πολιτικούς το ετσιθελικό τσαμ-
πουκαλίκι. Να σταματήσουμε
να ζούμε σε διαρκή συνωμο-
τική αντιπαλότητα ως προς
ό,τι ζητά να μας ελέγξει. Να
υπάρξει μια πολιτική και κοι-
νωνική ζωή που δεν θα περι-
φέρεται γύρω από καμία ΕΡΤ,
δεν θα αναλώνεται στην επα-
ναπρόσληψη καθαριστριών,
θα διώξει τις «Σκουριές» από
την καθημερινότητά μας, θα
ξέρει ποια είναι τα πραγμα-
τικά καμώματα της ζωής (με
κεφαλαίο) εντός και εκτός
βουλής, θα αξιολογεί και θα
αξιολογείται. Που δεν θα σκο-
τώνεται για τις πρόωρες συν-
τάξεις. Που όταν μιλά για «με-
ταναστευτικό» θα εννοεί τον
ξενιτεμό των παιδιών μας και
όχι το προσφυγικό πρόβλημα
των αναξιοπαθούντων συναν-
θρώπων μας. Δεν αντέχουμε
άλλο. Να γίνει και το χατίρι σε
όσους νοστάλγησαν νωρίς το
ρόλο της αντιπολίτευσης.
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Πλατεία Δασκαλογιάννη

Η Ελλάδα ανήκει 
στους Έλληνες

Ο ελληνικός λαός στη νεότερη ιστορία του διαχρονικά γνώρισε και
έζησε πολλές πολιτικές αλλαγές και συνήθως πριν την επικράτηση των
αλλαγών αυτών άκουγε βαρύγδουπες κουβέντες και μεγάλα συνθή-
ματα. Το 1981  ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισε τις εκλο-
γές και έφερε την «αλλαγή» διεγείροντας  μεταξύ των άλλων και την
εθνική συνείδηση των Ελλήνων  με το σύνθημα «η Ελλάδα ανήκει
στους Έλληνες» ανεξάρτητα με το γεγονός κατά πόσο είχε  σχέση με
την πραγματικότητα την εποχή εκείνη. 

Στην Ελλάδα του σήμερα, όπου εξακο-
λουθεί να ανθεί ο λαϊκισμός, βλέπουμε
τους υπεύθυνους της κυβέρνησης της
Αριστεράς να αντιμετωπίζουν το χάος
του μεταναστευτικού προβλήματος με
ακτιβιστικές διαθέσεις  ενώ η χώρα κατα-
λαμβάνεται βιαίως και αναιμάκτως και
δυστυχώς με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής
Συμμαχίας κάνοντας το αναφερόμενο εν-
τυπωσιακό σύνθημα, πραγματικό και επί-
καιρο.  

Όσο κι αν ακούγεται οξύμωρο, το με-
ταναστευτικό σήμερα είναι το κύριο πρόβλημα της χώρας γιατί συν-
δέεται άμεσα με τα τεράστια προβλήματα της οικονομίας, του ασφα-
λιστικού  και της ανεργίας.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, πρέπει να
δούμε πρώτα και να συγκρίνουμε τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Το 1981 στην ελληνική επικράτεια ζούσαν 177000 αλλοδαποί, στο
μεγαλύτερο μέρος τους δυτικοευρωπαίοι. Το 2001, μετά το πρώτο
κύμα μετανάστευσής από την ανατολική Ευρώπη, η τότε απογραφή
έδειξε ότι στην Ελλάδα ζούσαν πλέον 762.191 αλλοδαποί, προερχόμε-
νοι κυρίως από την Αλβανία. Το 2009 με το ξεκίνημα της κρίσης ζού-
σαν στην Ελλάδα 620.000 μετανάστες με άδεια παραμονής, 217.000
ομογενείς, 128.000 πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 48.000
μετανάστες που ζητούσαν άσυλο. Σήμερα,  η επίσημη καταγραφή για
τον μεταναστευτικό πληθυσμό αναφέρει αριθμούς πάνω από
1.000.000 και με δεδομένο την ανεξέλεγκτη καθημερινή εισροή στα
ελληνικά νησιά, ο αριθμός καθίσταται ανεξακρίβωτος.

Έχουμε λοιπόν σήμερα μια Ελλάδα χρεοκοπημένη με έντονο δημο-
γραφικό πρόβλημα που δέχεται ανεξέλεγκτη εισβολή και τμήμα της
έχει καταληφθεί από πρόσφυγες κάθε μορφής και είδους, ο αριθμός
των οποίων υπερβαίνει τον πληθυσμό της Πελοποννήσου.

Έχουμε μια Ελλάδα, η οποία λανθασμένα νομίζει και επαναλαμβάνει
την άποψη ότι δήθεν οι πρόσφυγες δεν θέλουν να μείνουν εδώ αλλά
να πάνε στην Ευρώπη.

Οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων για το μεταναστευτικό
ζήτημα είναι σημαντικές, αφού δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος ούτε
την προοπτική του προβλήματος.

Οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μεγαλύ-
τερες αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ούτε πιστεύει ούτε μπορεί να
ασκήσει υπεύθυνη ευρωπαϊκή-εθνική  πολιτική.

Η Ελλάδα και η Ευρώπη καλούνται άμεσα να εφαρμόσουν το υφι-
στάμενο νομικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας τα μέσα που διαθέτουν για
να πατάξουν τους διακινητές των προσφύγων και να συμβάλλουν απο-
τελεσματικά στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος,
γιατί με την τακτική που ακολουθούν σε λίγο χρόνο δίκαια όλοι θα διε-
ρωτώνται πραγματικά εάν η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.

Προβλήματα Συστήματος Παροχής Συμβουλών
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας

Κατά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ
του 2003, εισήχθη η έννοια της πολ-
λαπλής συμμόρφωσης. Το σύστημα
της πολλαπλής συμμόρφωσης είναι
ένας μηχανισμός ο οποίος συνδέει
τις άμεσες ενισχύσεις με τη συμμόρ-
φωση των αγροτών ως προς ορι-
σμένα βασικά πρότυπα τα οποία
σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δη-
μόσια υγεία, την υγεία των ζώων και
των φυτών, την καλή διαβίωση των
ζώων, καθώς και την απαίτηση της
διατήρησης της γης σε καλή γεωρ-
γική και περιβαλλοντική κατάσταση.
Από το 2005 και μετά, όλοι οι γεωρ-
γοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύ-
σεις πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά
τους κανόνες του συστήματος της
πολλαπλής συμμόρφωσης.

Η εισαγωγή του μηχανισμού αυ-
τού, συνοδευόταν από την υποχρέ-
ωση για τα κράτη μέλη της Ε.Ε., να
δημιουργήσουν ένα Σύστημα Παρο-
χής Γεωργικών Συμβουλών (Farm
Advisory System). Πρωταρχικός στό-
χος του Συστήματος ήταν να συμβά-
λει στην ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των γεωργών για την
ορθολογική χρήση των εισροών και
τις γεωργικές διαδικασίες που αφο-
ρούν το περιβάλλον, την ασφάλεια
των τροφίμων, την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων, έτσι ώστε
να μειωθούν κατά το δυνατόν οι ποι-
νές από την πλημμελή εκπλήρωση
των υποχρεώσεων των γεωργών που
αφορούν την τήρηση των προτύπων
της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Ωστόσο, ο τομέας της παροχής γε-
ωργικών συμβουλών δεν περιορίζε-
ται μόνο στα πρότυπα της πολλα-
πλής συμμόρφωσης. Έχει σκοπό
επίσης, την υιοθέτηση μιας συνολι-
κής στρατηγικής προσέγγισης για
την αειφορία και την βελτίωση της
επίδοσης των γεωργικών και δασο-
κομικών εκμεταλλεύσεων. Γι’ αυτό
υπάρχει δυνατότητα τα κράτη μέλη,
να συμπεριλάβουν και άλλα θέματα
που σχετίζονται με συμβουλευτικές
υπηρεσίες. 

Στη χώρα μας, το Σύστημα Παρο-

χής Γεωργικών Συμβουλών συστά-
θηκε ως ειδική, ξεχωριστή «υπηρε-
σία», που στελεχώνεται από: 

-τους Γεωργικούς Συμβούλους (Γε-
ωπόνοι, Κτηνίατροι, Δασολόγοι), 

-τους Συνεργάτες των Γεωργικών
Συμβούλων (πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοι-
χων ειδικοτήτων με τους Γεωργικούς
Συμβούλους), 

-τους Ελεγκτές Γεωργικών Συμβού-
λων (Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Δασο-
λόγο). 

Ως φορέας Πιστοποίησης αυτών
ορίστηκε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και
αρμόδια για την εποπτεία, το συντο-
νισμό και τον έλεγχο του συστήμα-
τος Αρχή το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.)
ή όπως αλλιώς το λένε τώρα. 

Με βάση το σκεπτικό της ίδρυσης
της, υπηρεσία παροχής συμβουλών
είναι η συμβουλευτική υπηρεσία που
λαμβάνει ο γεωργός από κάποιον
σύμβουλο, δηλαδή γραπτές ή προ-
φορικές συμβουλές που αναλύουν
τα πρακτικά προβλήματα του γεωρ-
γού στην εκμετάλλευσή του και τον
καθοδηγούν στην επίλυσή τους. Γε-
ωργική συμβουλή είναι η παροχή
μιας τεχνικά εμπεριστατωμένης γνώ-
μης επί συγκεκριμένου θέματος ώστε
να βοηθιέται ο γεωργός στη λήψη
της σχετικής απόφασης.

Ο σύμβουλος πραγματοποιεί επί-
σκεψη στην εκμετάλλευση ή  όπου
αλλού εξυπηρετεί και παρέχει συγκε-
κριμένες συμβουλές ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε γεωργού. Σε γενι-
κές γραμμές αυτή η μέθοδος αποτε-

λεί καλή ευκαιρία ώστε ο γεωργός να
δεχτεί λύσεις που προτείνονται από
τον σύμβουλο καθώς πρόκειται για
μια πειστική μέθοδο που δίνει στον
γεωργό τη δυνατότητα να αντιπρο-
τείνει απόψεις ή να θέσει πιο συγκε-
κριμένα ερωτήματα προκειμένου να
πειστεί για τη χρησιμότητα ή την
πρακτικότητα των παρεχόμενων
συμβουλών. Οι προσωπικές επισκέ-
ψεις δίνουν τη δυνατότητα στους γε-
ωργούς να δημιουργήσουν σχέσεις
εμπιστοσύνης με τους συμβούλους
τους, οι οποίοι γίνονται έτσι οι καταλ-
ληλότεροι άνθρωποι για να τους
προτείνουν νέες τεχνικές και εξελίξεις
για την εκάστοτε εκμετάλλευση, με-
ταξύ αυτών και συμβουλές για τις νο-
μικές τους υποχρεώσεις. Μέσω της
σχέσης αυτής, ο σύμβουλος μπορεί
να θέτει στόχους για τον γεωργό και
είναι σε θέση να επιστρέφει για να
τον βοηθά στην επίτευξη των στόχων
του.

Δυστυχώς σήμερα, οι γεωργοί μας
δεν έχουν από τους Γεωργικούς Συμ-
βούλους (Γ.Σ.) την απαραίτητη επι-
στημονική/τεχνική υποστήριξη. Αυτό
συμβαίνει και γιατί:

i. Το γνωστικό αντικείμενων των
Γεωπονικών Σχολών, σε αντίθεση με
ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, έχει
αποκτήσει περισσότερη εξειδίκευση
που υλοποιείται είτε μέσω Τμημά-
των, όπως στο Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (Τμήμα Επιστήμης
Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής, κ.α.), είτε
μέσω αντίστοιχων Προπτυχιακών
Κατευθύνσεων, όπως στο Τμήμα Γε-
ωπονίας του ΑΠΘ. Με δεδομένο ότι,
ο Γεωργικός Σύμβουλος πρέπει να
λειτουργεί ως «γενικός γιατρός», ο
οποίος θα είναι σε θέση να διασυν-
δέει όλες τις διαφορετικές πτυχές της
γεωργίας (και γενικότερα της αγρο-
τικής ανάπτυξης) και της εκάστοτε
εκμετάλλευσης, γίνεται εύκολα κατα-
νοητό ότι είναι αδύνατον να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις υποστήριξης
π.χ. μιας ομάδας παραγωγών ελιάς,
όλοι οι απόφοιτοι των Γεωπονικών

Τμημάτων, αφού σε ένα σημαντικό
ποσοστό  δεν έχουν διδαχθεί π.χ.
Ελαιοκομία, Ειδική Φυτοπροστασία,
Φαρμακολογία, Ολοκληρωμένη Δια-
χείριση Καλλιεργειών κ.ά. μαθήματα. 

ii. H νέα αυτή «υπηρεσία» είναι
ελάχιστα συμπληρωματική ως προς
τις υφιστάμενες υπηρεσίες του
Υπ.Α.Α.Τ που, λιγότερο ή περισσό-
τερο, ασχολούνται με τις γεωργικές
εφαρμογές και τα τελευταία 30 χρό-
νια υπολειτουργούν. Έτσι χάθηκε η
ευκαιρία να βελτιωθεί η παροχή
συμβουλών όχι μόνο στον τομέα της
πολλαπλής συμμόρφωσης, αλλά και
σε θέματα που αφορούν την αντα-
γωνιστικότητα των γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων, τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις των γεωργικών πρακτικών
και την εφαρμογή των μέτρων αγρο-
τικής ανάπτυξης. 

iii. Στο παρελθόν, τον ρόλο των Γε-
ωργικών Συμβούλων ασκούσαν οι
Γεωπόνοι Εφαρμογών που είχαν κυ-
ρίαρχο αντικείμενο να διαδίδουν τα
αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ
των γεωργών και από την άλλη
πλευρά να μεταφέρουν τα προβλή-
ματα του γεωργικού πληθυσμού αρ-
χικά στις Διευθύνσεις Γεωργίας στα
στη συνέχεια στα Ερευνητικά Ιδρύ-
ματα. Δυστυχώς στις μέρες μας, τα
Ινστιτούτα και οι Σταθμοί Γεωργικής
Έρευνας υπολειτουργούν, αν δεν
έχουν κλείσει, και κατά συνέπεια λεί-
πει η πολύπλευρη, κυρίως επιστημο-
νική και τεχνική, υποστήριξη που πα-
ρείχαν στους γεωργούς.

iv. Η προβλεπόμενη επιμόρφωση
των Γ.Σ. και των Σ.Γ.Σ. έγινε εντελώς
πρόχειρα και σε θεωρητικό επίπεδο.
Δυστυχώς, η προσπάθεια για τη διε-
ξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων
που είχε σχεδιαστεί με πόρους του Γ’
ΚΠΣ από τον ΟΠΕΓΕΠ δεν κατέστη
δυνατό να υλοποιηθεί. Έτσι, περιορί-
στηκε σε ημερίδες με αντικείμενο τις
υποχρεώσεις, στο πλαίσιο της πολλα-
πλής συμμόρφωσης (Τυλιγάδη,
2012)*. 

Σχετικά, το 2009, στη Μελέτη με
τίτλο «Το Αμπέλι και οι Νέες Καλλιέρ-

γειες στο Νομό Ηρακλείου-Ανα-
γκαιότητες Αναδιάρθρωσης, Πρό-
ταση Εφαρμογής», επισημαίνεται
από τον υπογράφοντα, ότι «το ση-
μαντικότερο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν σήμερα οι αμπελοκαλλιερ-
γητές είναι η έλλειψη σύγχρονης
επιστημονικής υποστήριξης. Όχι
τόσο γιατί υπάρχει πρόβλημα μόνο
στη διάχυση των γνώσεων (π.χ. κα-
τάργηση ουσιαστικά του τομέα των
γεωργικών εφαρμογών) αλλά κυ-
ρίως γιατί δεν παράγεται εφαρμο-
σμένη γνώση. Για την απόκτησή της
απαιτείται κατευθυνόμενη και ελεγ-
χόμενη επιστημονική έρευνα, με
αποτελέσματα που θα καθοδηγούν
και θα δίνουν λύση σε υπαρκτά προ-
βλήματα όπως η παραγωγή πιστο-
ποιημένου πολλαπλασιαστικού υλι-
κού γηγενών ποικιλιών κ.λπ.».
Επιπλέον, μεταξύ άλλων, προτείνεται
ο επανακαθορισμός της διαδικασίας
και των προϋποθέσεων Πιστοποί-
ησης Γεωργικών Συμβούλων και η
εκπαίδευση/επιμόρφωσή τους, σε
μόνιμη βάση και τουλάχιστον μία
φορά ανά έτος. 

Συμπερασματικά, υπάρχει σο-
βαρό πρόβλημα ελλιπούς υποστήρι-
ξης των γεωργών μας, με αποτέλε-
σμα η Ελληνική γεωργία να
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προ-
σπάθεια επιβίωσης της στις δύσκολες
συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης
αγοράς γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων. Είναι βασική υποχρέωση
της πολιτείας να επανέλθει με σοβα-
ρότητα και να οργανώσει σωστά και
αποτελεσματικά το Σύστημα Παρο-
χής Συμβουλών, χωρίς το οποίο είναι
πολύ δύσκολη η ανάπτυξη του Γεωρ-
γικού Τομέα και η σημαντική συμ-
βολή του στην γενικότερη ανάκαμψη
της Ελληνικής Οικονομίας. 

*Τυλιγάδη, Βασιλική, 2012. dspace.aua.gr/xmlui/bi-
tstream/handle/10329/5689/Tuligadi_V.pdf?...4

* Ο Γιάννης Φυσαράκης
είναι ομότιμος καθηγητής 
Αμπελουργίας ΤΕΙ Κρήτης, 

εμπειρογνώμονας του Τομέα
Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων στο ΠΟΤΑΜΙ
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Περί Κριτηρίων 
πριν την ψήφο

Εσείς, όμως, με τι κριτή-
ρια αποφασίζετε ποιον
(βουλευτή ή κομματικό
φορέα) θα ψηφίσετε; Θα
πειθαρχήσετε στις «οδη-
γίες» του κόμματός σας ή
θα ακολουθήσετε τις συμ-
βουλές των φίλων σας ή
θα αφήσετε την καρδιά
και τη λογική σας να δια-
λέξουν τον καλύτερο για
τον τόπο και τον καταλλη-
λότερο για τις καλές και τις
κακές ημέρες της επόμε-
νης τετραετίας; 

Εγώ, πάντως, αποφά-
σισα! Θα δίνω την ψήφο
μου σ’ όποιον: 

(α) Μπει στο λεωφο-
ρείο ή σε ταξί, σε ώρα αιχ-
μής (πρωί – καταμεσή-
μερο – απόγευμα π.χ.)
του κυκλοφοριακού προ-
βλήματος, και, επιδει-
κνύοντας ιώβειο υπο-
μονή, διασχίσει όλη την
πόλη αγόγγυστα! 

(β) Σταθεί στις στάσεις
των λεωφορείων και συζη-
τήσει για την ανεργία και
άλλα καθημερινά προβλή-
ματα (δωρεάν παιδεία, οι-
κονομική δυσπραγία,
ναρκωτικά κ.α.) με τους
φοιτητές, τους οποίους,
αν και είναι οι «αιμοδό-
τες» της πόλης μας (καθη-
μερινά, ξοδεύουν ένα
σωρό χρήματα σε συγκοι-
νωνίες, διασκέδαση, σί-
τιση, στέγαση κ.α.), οι
συμπολίτες μας περιφρο-
νούν και δεν απευθύνουν
καν το λόγο, οσάκις πρέ-
πει να παίρνονται σημαν-
τικές για το μέλλον της πό-
λης αποφάσεις. 

(γ) Βρεθεί με αλλοδα-
πούς, που διαβιούν και
εργάζονται στην περιοχή

μας, μα και Ρομά και, δί-
χως ρατσιστικές προκατα-
λήψεις και «θεοσκότεινες»
ιδεοληψίες, κουβεντιάσει
μαζί τους για τη φτώχεια
και τον κοινωνικό αποκλει-
σμό, που τους μαστίζουν
και τους θέτουν στο περι-
θώριο των «ανθρώπινων»
κοινωνιών. 

(δ) Συνυπάρξει, χωρίς
τηλεοπτικές κάμερες και
φλας φωτορεπόρτερ,  με
συμπολίτες μας με αναπη-
ρία και τους παράσχει
κάθε μέσο και ευκολία,
για να ζουν μια ζωή άνετη
μαζί μ’ όλους τους άλλους
και όχι σε «απομονωτή-
ρια»… 

(ε) Επισκεφτεί γηροκο-
μεία και προσφέρει, ανι-
διοτελώς και ανυπόκριτα
ένα χαμόγελο στους κου-
ρασμένους απόμαχους
της ζωής. 

(στ) Υπομείνει χωρίς
γκρίνια τις πολύωρες τα-
λαιπωρίες σε νοσοκομεία
ή δημόσιες υπηρεσίες,
όπου, ενώ η ζωή και η
τιμή του μπορεί να κρέ-
μονται από μια λεπτή κλω-
στή, κάποιοι, τάχα, «συ-
νάνθρωποί» του
αδιαφορούν επιδεικτικά…

(ζ) Πάει στις (λιγοστές;)

εστίες πρασίνου και στις
εναπομείνουσες παιδικές
χαρές, για να παίξει με τα
παιδιά μας και ν’ αφουγ-
κραστεί όχι μόνο ότι δεν
έχουν αλάνες ή χώρους
να παίζουν, αλλά και ότι
δε νιώθουν ασφαλή,
αφού η δημοτική αστυνο-
μία, αντί να προστατεύει
τους πολίτες, νοιάζεται,
συνήθως, μονάχα, πώς
θα… κόψει περισσότερες
κλήσεις!

(η) Όταν έχουν απερ-
γίες τα απορριμματο-
φόρα, να βγαίνει μόνος
του στο δρόμο και να
βοηθά τους πολίτες, δί-
νοντας το παράδειγμα και
δείχνοντας αληθινό ενδια-
φέρον για τη δημόσια
υγεία, στην περισυλλογή
των σκουπιδιών. 

(θ) Προτάσσοντας
πάντα, τα αληθή και όχι τα
«ηδέα» (:ευχάριστα), θα γί-
νεται, τέλος, κύριος των πα-
θών του και όχι δέσμιος
των επιθυμιών του, για να
τον μιμηθούν οι συμπολί-
τες μας, ιδίως σε καιρούς
σαν τους τωρινούς, που
απαιτούν ειλικρίνεια, εγ-
κράτεια και αυτοκυριαρχία.

Θα μπορούσα να βρω
ένα σωρό ακόμα κριτήρια
ψήφου, αλλά δεν επιθυμώ
να σας κουράσω. Έτσι, θα
περιοριστώ, κλείνοντας το
τελευταίο προεκλογικό
μου αρθρίδιο, να σας θυ-
μίσω ένα απόφθεγμα του
αρχαίου κυνικού φιλοσό-
φου Αντισθένη (5ος αι-
ώνας π.Χ.): «Οι πόλεις
τότε καταστρέφονται,
όταν δεν μπορούν να ξε-
χωρίσουν τους σπουδαί-
ους από τους κακούς!». 

Toυ
Γ.Η. Ορφανού
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